
Gimnazijoje – bendruomenės padėkos vakaras „Romuvos“ garbė 2022“  

 

2022 m. gegužės 12 d. gimnazijoje vyko jaukus ir šiltas bendruomenės padėkos vakaras 

„Romuvos“ garbė 2022“. Šis tradicinis renginys organizuojamas pareikšti padėkas Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos organizuotų olimpiadų ir konkursų laimėtojams bei jiems pasiruošti 

padėjusiems mokytojams ir įteikti nominacijas tradicinių gimnazijos nominacijų laureatams.  

Bendruomenės padėkos vakaro metu buvo apdovanota vienuolika nominantų, kurių 

kandidatūras teikė gimnazijos metodinės grupės, nominaciją „Romuvos“ sėkmė 2022“ rinko visa 

gimnazijos bendruomenė, nominaciją „Metų aktyvistas“ – mokinių seimas. Šiais mokslo metais 

nominacija „Metų lietuvių kalbos žinovas“ skirta 2a klasės mokinei Godai Samalionytei; 

nominacija „Metų tiksliųjų mokslų žinovas“ atiteko 4e klasės mokiniui Eimantas Dermauskas; 

nominacija „Metų užsienio kalbų žinovas“ skirta 2b klasės mokinei Nedai Mataitytei; nominacija 

„Metų gamtos mokslų žinovas“ įteikta 2b klasės mokiniui Karoliui Pažarauskui; nominacija „Metų 

socialinių mokslų žinovas“ apdovanota 4c klasės mokinė Karolina Mateikaitė; nominacija „Metų 

menininkas“ atiteko 4c klasės mokiniui Minijui Mikėnui; nominacija „Metų sportininkas“ įteikta 

4a klasės mokiniui Benui Bartaševičiui; nominacija „Metų atradimas“ skirta 2b klasės mokiniui 

Karoliui Liaugodui; nominacija „Romuvos sėkmė 2022“ įteikta gimnazijos alumnams Modestui 

Vaitkevičiui ir Armandui Lazdauskui; nominacija „Metų aktyvistas“ skirta 3d klasės mokinei Urtė 

Vaišytė; nominacija „Gerumo aitvaras“ atiteko 4e klasės mokinei Gabijai Silvanavičiūtei.  

Šventinio vakaro metu dėkota gimnazijos mokiniams, kurie skynė laurus matematikos, 

biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, lietuvių, anglų ir rusų kalbų, muzikos olimpiadose ir kituose 

konkursuose, kuriuos organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Padėkos įteiktos šiems 

gimnazistams: Godai Samalionytei (2a), Alinai Kulikauskaitei (3a), Karoliui Pažarauskui (2b), 

Karolinai Mateikaitei (4c), Eimantui Dermauskui (4e), Kristupui Kvitko (2a), Rokui Vainorui (4e), 

Gabijai Valantinaitei (2a), Simui Šidlauskui (2c), Nedai Mataitytei (2b), Gabrielei Tabarginaitei 

(1d), Kristinai Gračiovai (3c), Gabijai Januškytei (2d), Urtei Vaišytei (3d), Faustui Levanaui (3d), 

Gustui Matuzevičiui (4e), Nedai Rutkauskaitei (1a), Benitai Čirvinskaitei (1c), gimnazijos 

vokalinio ansamblio ,,Fresco“ nariams. 

Bendruomenės padėkos vakare „Romuvos“ garbė 2022“ įteiktos padėkos mokytojams, kurie 

parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotų olimpiadų ir konkursų laimėtojus: 

anglų kalbos mokytojai Virginijai Latožienei, rusų kalbos mokytojai Natalijai Jackus, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojai Danai Streckienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Daliai 

Vėlaitienei, istorijos mokytojai Kristinai Karošaitei, istorijos mokytojai Nidai Vaigauskienei, 

matematikos mokytojai Jūratei Balsevičienei, Matematikos mokytojai Kristinai Vaitkuvienei, 

fizikos mokytojui Romualdui Užai, fizikos mokytojai Aurelijai Pelanskienei, chemijos mokytojai 

Teresei Šėporaitienei, biologijos mokytojai Linai Kneižienei, muzikos mokytojai Aušrai 

Kardašienei, teatro mokytojai Ingai Dovidaitienei.  

 

Gimnazijos administracija  

3b klasės mokinės, mokinių seimo narės Vytautės Navickaitės nuotr.  


