
 
 

Bendruomenės padėkos vakaras „Romuvos garbė“  
 

Gegužės 13 d. vyko jau tradicija tapęs „Romuvos“ gimnazijos bendruomenės padėkos 

vakaras „Romuvos garbė“. Šiemet padėkos vakaras vyko nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. 

Šventinio susitikimo metu buvo įvardyti ir apdovanoti daugiausia šiais mokslo metais nuveikę Šiaulių 

„Romuvos“ gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, garsinę gimnazijos vardą savo laimėjimais 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotose miesto ir respublikos olimpiadose, kituose 

konkursuose, ir mokytojai, išugdę gabius mokinius ir savo ilgamečiu darbu prisidėję prie gimnazijos 

pasiekimų. Jiems įteiktos padėkos ir atminimo dovanos, kurias specialiai šiam renginiui pagamino 

UAB „Rūta“.  

Laureatus labai atsakingai ir kruopščiai siūlė visi gimnazijos bendruomenės nariai. Laureatai 

paskelbti jau tradicija tapusiose nominacijose:  

Nominacija „Metų lietuvių kalbos žinovas“ skirta 1a klasės mokinei Godai Samalionytei. 

Nominacija „Metų tiksliųjų mokslų žinovas“ skirta 4a klasės mokiniui Domui Nemaniui. 

Nominacija „Metų užsienio kalbų žinovas“ skirta 3c klasės mokinei Karolinai Mateikaitei. 

Nominacija „Metų gamtos mokslų žinovas“ skirta 4c klasės mokiniui Justinui Turčak.  

Nominacija „Metų socialinių mokslų žinovas“ skirta 3b klasės mokiniui Faustui Bordiugovui. 

Nominacija „Metų menininkas“ skirta 4b klasės mokiniui Armandui Pribelskiui.  

Nominacija „Metų sportininkas“ skirta 3b klasės mokiniui Mantui Baltramaičiui.  

Nominacija „Metų atradimas“ skirta 1b klasės mokiniui Karoliui Pažarauskui. 

Nominacija „Romuvos sėkmė“ skirta alumnui, sėkmingai dirbančiam sveikatos priežiūros 

srityje, kurio pagrindinis profesinės sėkmės kriterijus – saugoti žmogaus gyvybę ir tarnauti žmonijai – 

Mariui Bardauskui.  

Nominacija „Metų aktyvistas“ skirta 4b klasės mokinei Aidija Mockevičiūtei.  

Nominacija „Gerumo aitvaras“ skirta 3a klasės mokinei Soterai Babrausytei.  

 

Šventiniame renginyje taip pat įvertinti 2020–2021 mokslo metais labiausiai suspindėję ir savo 

darbais stebinę gimnazistai ir mokytojai. Įteiktos padėkos ir kitiems mokiniams, kurie laimėjo 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotose olimpiadose ir kituose konkursuose: Adriana 

Levanaitė, Viktorija Pabrėžaitė, Urtė Medžiūnaitė, Tomas Rakauskas, Simas Sviensas, Gabija 

Valantinaitė, Gabija Silvanavičiūtė, Dovydas Purauskas, Faustas Levanas, Deima Vilkanauskaitė, 

Aušrinė Mažrimaitė, Justas Glinskis.  

Padėkota mokytojams, kurie atskleidė mūsų jaunuosius talentus: anglų kalbos mokytojoms 

Virginijai Latožienei ir Ritai Švedienei, rusų kalbos mokytojai Natalijai Jackus, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojoms Giedrei Samalionienei ir Daliai Vėlaitienei, istorijos mokytojoms Kristinai 

Karošaitei ir Ilonai Lentiniene, etikos mokytojai Ingridai Saunorienei, matematikos mokytojai Vilijai 

Šeikytei, fizikos mokytojams Romualdui Užai ir Aurelijai Pelanskienei, chemijos mokytojai Teresei 

Šėporaitienei, biologijos mokytojai Linai Kneižienei, geografijos mokytojai Joanai Mekšriūnienei, 

informatikos mokytojai Linai Tankelevičienei, technologijų mokytojui Rimvydui Daužvardžiui, 

muzikos mokytojai Aušrai Kardašienei.  

Už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą įteiktos padėkos matematikos mokytojai Jūratei 

Balsevičienei, šokių mokytojai Ligitai Makarienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Gitanai 

Trinkaitei.  

Abituriento Eriko Skurkio tėčiui Gyčiui Skurkiui ir abiturientui Justui Glinskiui padėkota už 

aktyvų darbą gimnazijos taryboje.  

Padėkos vakare „Romuvos garbė“ linkėta puoselėti savo talentus kaip augalus: laistyti juos 

žiniomis, užsispyrimu, pergalės troškimu ir tada jie žydės bei džiugins visų akis ir širdį. Juk net ir 

nedidelis laimėjimas keičia mūsų kasdienybę.  

Svarbiausia šio renginio mintis tokia: švęskime kartu bendrystę džiaugdamiesi savo ir kitų 

sėkme! 

 

Gimnazijos administracija  


