
Sausio 11 dieną gimnazijoje už „Romuvos“ vardo garsinimą, pasiektus laimėjimus nuo mokslo 

metų pradžios pagerbti ketvirtų klasių mokiniai. Gimnazijos administracija pasveikino nemažą būrį 

abiturientų – jiems įteiktos simbolinės dovanėlės ir palinkėta ne tik sėkmingai pasiruošti 

egzaminams, bet ir patirti kitų jų veiklą įprasminančių pergalių. 

 

Už įvairius pasiekimus pagerbti šie 3 klasių gimnazistai: 

 

 Jokūbas Pelanskis (4a), M. Glazauskas (4d), Paulius Marcinkus (4a), Kristijonas Žalys 

(4a) buvo mūsų gimnazijos dviejų komandų nariai St. Šalkauskio gimnazijos 

organizuotame  Šiaulių apskrities mokinių komandiniame  matematikos uždavinių 

sprendimo konkurse. Abi komandos  užėmė II–ąsias vietas. 

 Jokūbas Pelanskis (4a) Šiaulių universiteto organizuotoje Šiaulių apskrities 9–12 (I – IV 

gimnazijos) klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmė I vietą, taip pat I vietą pelnė  J. 

Janonio gimnazijoje organizuotoje Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiadoje. 

 Ugnė Jurgelytė (4a) Šiaulių Didždvario gimnazijos organizuotoje matematikos olimpiadoje 

– konkurse Šiaulių krašto merginoms užėmė II vietą. Ji  laimėjo II vietą ir ŠU 

organizuotame respublikiniame vertimo konkurse. 

 Šarūnė Kurtkutė (4e) – Šiaulių miesto jaunųjų kūrėjų konkurso „Rudens godos 2017" 

laureatė. 

 Viktorija Vaičiulytė (4c) – Šiaulių miesto jaunųjų kūrėjų konkurso „Rudens godos 2017" 

nominantė. 

 Gintarė Meiženytė (4c) – Švedų ambasados Lietuvoje organizuoto rašinių konkurso „Tai 

yra laisvė" nominantė – jos rašinys įdėtas į Ambasados išleistą specialų rinkinį-albumą. 

 Airidas Labinas (4d), Milda Zurbaitė (4c) – jų novelės išspausdintos LEU išleistame 

jaunųjų kūrėjų almanache. 

 Ieva Vizgailaitė (4a) – ŠU organizuotame respublikiniame vertimo konkurse užėmė I vietą.  

 Mykolas Barakauskis (4e) – respublikinio kino festivalio „Įjunk šviesą" laureatas, kino 

konkurse „Kino knyga" pelnė I vietą. Be to, kartu su komanda laimėjo I vietą sporto 

varžybose „Šiaulių sveikuolis".  

 Paulius Urbonas (4d) – LR prezidento ,,Eurofit " finaliniame konkurse laimėjo I vietą. 

 Aleksandras Fiodorovas (4b) – LR prezidento ,,Eurofit " finaliniame konkurse pelnė III 

vietą. 

 Akvilė Juzulėnaitė (4c), Paulius Marcinkus (4a) – St. Šalkauskio gimnazijos 

organizuotose miesto gimnazistų „Humanitarų kovose“ kartu su „Romuvos“ komanda pelnė 

II vietą. 
 

Už gerus darbus padėkota šiems abiturientams:  

 

 Neringai Pupininkaitei, 4a 

 Kristijonui Žaliui, 4a 

 Guodai Krsauskaitei, 4b 

 Laurynui Sireikai, 4d 

 Domantui Dunajevui, 4d 

 Godai Simutytei, 4d 

 Mantvydui Glazauskui, 4d 

 Andrai Navickytei, 4e 

 

Pagirti mažiausiai pamokų per pusmetį praleidę abiturientai: 

 

 Diana Kairytė, 4d 

 Valentinas Turčak, 4d 

 
 


