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 Rugsėjo 1-osios šventėje, Miesto gimtadienio šventėje, 

„Madų šou “ ir „Talentų “ dienoje per Gimnazijos 

gimtadienį, „Sugrįžimų dienos“ ir Kalėdiniame renginiuose, 

dvyliktokų „Šimtadienio“, paskutinio skambučio šventėse 

dalyvavo merginų vokalinė grupė, solistai bei šokių grupė 

„Tandemus“ .  

 Rudenį mūsų gimnazijos merginų vokalinis ansamblis – 

Kristina Šiukščiūtė (1b), Paulina Zujytė (1b), Rugilė 

Maminiškytė (1b), Violeta Bučiūtė (2a), Deimantė Vinikaitė 

(2c), Akvilė Labanaitė (3a), Neringa Vinikaitė (4b) –, 

vadovaujamas muzikos mokytojo Aurelijaus Janaudžio, 

dalyvavo rajoniniame giesmių festivalyje „Giesmių 

giesmelė-2017". Renginys vyko Utenos Dievo Apvaizdos 

bažnyčioje. 

 Įdomų ir jautrų Kalėdinį renginį mūsų dainorėlės 

suorganizavo Leliūnų socialinės globos namų gyventojams. 

 Kasmet dalyvaujame sausio 13-osios pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, be to šią dieną organizavome ir 

dalyvavome eisenoje su atminimo deglais prie paminklo, 

skirto Vytauto apygardos partizanams atminti ir akcijoje 

„Neužmirštuolė“. 

Organizavome akcijas „Padovanok knygą“ ir „Knygų Kalėdos“,  

„Rink baterijas “, „Darom“ 

 Mokytojos Dainos Usevičienės iniciatyva organizuotos 

parodos: Pesonalinės mokinės Rimtautės Emilijos Rastenytės 

piešinių paroda, stiklo sagių „Kita forma “paroda 

bibliotekoje,  mokinių, laikiusių dailės egzaminą kūrybos 

paroda, 1-3 klasių mokinių darbų paroda, tolerancijos dienos 

proga vyko piešinių ekspozicija „Rankos“, Gintautės 

Grižaitės ir Inetos Araminaitės 4a klasės mokinių dailės 

darbų parodos bibliotekoje, buvusios mokinės Erikos 

Kundavičiūtės amuletų paroda, buvusio mokinio Vidmanto 

Tūzo fotografijų paroda, mokytojos Reginos Eidžiulienės 

koliažų paroda, skirta „Saulės “ gimnazijos ir Lietuvos 100-

mečiui „Geltona, Žalia, Raudona“, atidaryta signatarų 

nuotraukų galerija II aukšte. 

 Spalio 3 dieną Lietuvoje vyko Konstitucijos egzaminas. Jį 

organizuoja Lietuvos Teisingumo ministerija, o globoja 

Respublikos prezidentė. Egzamine dalyvavo daugiau nei 500 

bendrojo lavinimo mokyklų, tarp kurių buvo ir mūsų 

gimnazija. Dalyvo 17 mokinių, iš kurių Austėja Burbulytė 

pateko į II-ąjį etapą. 

 Vasario 28 dieną mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, 

vyko nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ 

pirmas etapas. 1-2 klasių grupėje nugalėjo Paulina 

Kairevičiūtė iš 1B klasės. 3-4 klasių grupėje, o taip pat ir iš 

visų mokyklos mokinių, geriausiai pasirodė 4B klasės 

gimnazistė Rasa Gruodytė. 

 Didingai paminėta vasario 16-oji:  papuoštas gimnazijos 

pastatas šviesos instaliacija „100“,  išrinkti 100 gražiausių 

lietuviškų žodžių, buvusios mokytojos trispalvė paroda 

bibliotekoje, gimnazijos televizoriuje besikeičiantys vaizdai 



iš mokinių pilietiškumo projektų, iškilmingai eisena su 100-u 

lietuviškų vėliavų į Utenio aikštę, koncertas, mokytojų, 

vilkinčių tautiniais rūbais patriotinės pamokos..., filmas, 

skirtas šiai datai paminėti. 

  Kovo 11-osios proga organizavome gimtosios kalbos šventę 

„Dainuokime lietuviškai“, dalyvavo mokytojų choras ir 

mokiniai- dainininkai. 

 Balandžio 28 dieną organizuota Tarptautinės šokio dienos 

šventė „Šokam po Saule“, kuri sukvietė net 8 kolektyvus iš 

rajono ir 1 iš Varėnos. 

 Gimnazijoje vyko įsimintinos integruotos lietuvių kalbos ir 

IT , matematikos ir IT, chemijos ir fizikos, anglų kalbos ir 

tikybos  pamokos progimnazijų aštuntokams ir mūsų 

pirmokams gimnazistams. 

 Spalio 17 d. gimnazijoje lankėsi edukacinės rinkos lyderio 

„Kalba.lt“ studijų užsienyje vadybininkas Lukas Vaičiulis. 

Gimnazistai susitikimo metu susipažino su studijomis 

užsienio šalyse. 

 Dalyvauta Visuomenės sveikatos biuro organizuotame 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ ir pasidalinta II-III vieta 

su Dauniškio gimnazija. 

 Pravestos netradicinės pamokos- anglų kalbos, kurioje 

dalyvavo Sandeep Mamman ir Satwant Singh iš Pandžabo 

(Indija), kūno kultūros pamoka su Utenos klubo „Juventus 

“krepšininkais, netradicinė pamoka „IT karjera“ su Viktorija 

Pranckietyte-Žalėne ir vyr. programuotoja Gita Žemguliene. 

 Vyko netradicinė- integruota pamoka lietuvių kalbos ir 

tikybos. 2b klasės gimnazistai skaitė Biblijos ištraukas ir 

dirbdami grupėmis atliko kūrybines užduotis. Jie sukūrė 7 

fotografijų ciklą, interpretuodami Dievo Pasaulio kūrimą per 

septynias dienas, spalvomis atskleidė Biblijos personažo 

Kaino jausmus ir įvairiais muzikos stiliais interpretavo 

Abraomo išbandymų kelionę. 

 Vyko fizikos- biologijos integruota pamoka 2a ir 2c klasėms 

 Vyko netradicinė biologijos pamoka Utenos kolegijoje apie  

              sveiką maistą ir taisyklingą mitybą. 

 Rusų kalbos mokytojų pakviesta, mūsų gimnazijoje lankėsi 

             ir dvyliktokams pamokas vedė savanorė Almira Nizamova.  

 Daktarė  Ramunė Albrektienė VGTU vedė pamoką 

trečiokams apie geriamojo vandens svarbą organizmui. 

 B klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos ir istorijos 

pamoka. Gimnazistai, prisimindami istorijos pamokose 

išmoktus faktus apie Lietuvą, atsakinėjo į klausimus anglų 

kalba. Darbas vyko poromis. 

 Balandžio 25 dieną, trečiadienį, vyko integruota lietuvių 

kalbos ir istorijos pamoka. 2b klasė dirbdama grupėmis 

interpretavo J. Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“. 

Mokiniai, padedami metraštininkų: Juodojo – istorijos 

mokytojos Audronės Mikalaičiūnienės ir Baltojo – lietuvių 

kalbos mokytojos Zitos Treinienės, bandė atsakyti į esminius 

kūrinio analizės klausimus. 

 Trečiokams ir 2a klasei ekonomikos pamokas vedė SEB 

banko atstovės Dovilė Balčiūnienė ir Valentina Kulik. 

Viešnios mokė planuoti savo finansus mobiliųjų programėlių 

pagalba, parodė filmuką „Pirmieji savarankiško gyvenimo 



žingsniai“, aptarė verslo pradžios etapus.  

 Birželio 1 d. 3-čiųjų klasių mokiniai per dailės ir muzikos 

pamoką turėjo galimybę susipažinti su Utenos A. ir M. 

Miškinių viešosios bibliotekos bibliografe Vaida Kunčiniene 

ir savanore iš Rusijos Almira. 

             Bibliografė pristatė muzikos duomenų bazę „NAXOS music   

             library“. Tai virtuali biblioteka, kurioje galima rasti įrašytus 

             įvairių muzikos žanrų bei stilių garso takelius, susipažinti su  

             kompozitorių biografijomis ir jų kūryba. 

 Bibliotekos savanorė Almira atvyko iš Rusijos miesto 

Kazanės. Almiros tikslas yra supažindinti jaunus žmones su 

savanorystės nauda. Viešnios skatino mokinius pasirinkti 

savanoriavimo kelią. Tai suteikia puikią patirtį, didesnes 

galimybes gauti ateityje geresnį darbą, savanoriai tampa 

tolerantiški, lavina užsienio kalbos žinias, susipažįsta su 

skirtingų tautų kultūromis. 

 Gimnazijoje vyko Europos egzaminas. Jį laikė mokyklos 

dešimtokai. Nugalėjo Simonas Pašakarnys iš 2A klasės. Jis 

dalyvaus antrame etape, kuriame varžysis su visos Lietuvos 

mokiniais. Pagrindinis prizas – kelionė į Briuselį.  

 Mūsų gimnazija prisijungė prie kasmet vykstančių Europos 

atliekų mažinimo savaitės renginių. Šių metų renginių šūkis 

– „Suteik naują gyvenimą“. Rugsėjo-spalio mėnesiais vyko 

tuščių kvepalų buteliukų rinkimo akcija. Mokiniai, 

vadovaujami biologijos mokytojos Audronės Šukevičienės ir 

technologijų mokytojos Loretos Kaulinienės, sukūrė 

menines kompozicijas iš surinktų antrinių medžiagų ir 

džiovintų augalų. 

 Viešoji įstaiga „Kultūrinių projektų centras“, jau 

vienuoliktus metus vykdo kino edukacijos projektą „KINO 

BUSAS“. 

Šio projekto tikslas – skatinti moksleivius žiūrėti filmus, 

juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei 

kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino 

žiūrovų auditoriją. 

Kaip ir kiekvienais metais, vaikams ir jaunimui yra 

rengiamos kino dirbtuvės. Tokios kino dirbtuvės gruodžio 

13 - 14 d. vyko ir „Saulės“ gimnazijoje. Dirbtuvių dėstytojai 

- du žinomi Lietuvos režisieriai Andrius Blaževičius (filmas 

"Šventasis") bei Marat Sargsyan.  

 Vasario 4 dieną dauguma abiturientų vyko į parodą- 

pristatymą „Studijos 2018“, o vasario 23 dieną grupė 

gimnazistų vyko į Knygų mugę. 

 Kasmet Lietuvoje skelbiama Lietuvos Respublikos 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojama „Nacionalinė 

karjeros savaitė“. Šios akcijos metu mūsų gimnazijoje vyko 

karjeros diena. Į gimnaziją atvyko Aleksandro Stulginskio 

universiteto priėmimo skyriaus vadovė Giedrė Giedraitytė. 

 Į kalėdinį renginį pirmokai,  pasikvietė tėvelius, senelius, 

brolius, seseris ir mokytojus. Įvyko įdomi ir jaudinanti 

H.K.Anderseno pasakos „Mergaitė su degtukais 

inscenizacija. 

 Spalio 6 dieną minima Lietuvos krašto apsaugos diena. 

Gimnazijos antrokai ir trečiokai dalyvavo Panevėžyje 

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono organizuotame 

renginyje. Gimnazistai stebėjo karių rikiuotę, dalyvavo 



paskaitoje „Krašto gynyba ir nacionalinis saugumas“, 

aplankė karinės technikos ir ginklų parodą, aktyviai dalyvavo 

mokiniams surengtose pratybose, ragavo kareiviškos košės. 

 Gegužės 20 dieną, sekmadienį, Lietuvoje minėta 

Kariuomenės ir visuomenės vienybės, partizanų pagerbimo 

diena. Mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai taip pat 

dalyvavo šios dienos renginiuose: dalyvavo šv. Mišiose, su 

Utenos pulkininko Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 

nariais pagerbė partizanus bei paminėjo Lietuvos Sąjūdžio 

30-mečio metines prie paminklo Vytauto apygardos 

partizanams atminti. Visi susirinkusieji buvo liudininkais 

priesaikos, kurią davė du būsimi šauliai. Šauliai iškėlė prie 

Utenos rajono savivaldybės pastato pašventintą Lietuvos 

valstybinę vėliavą, o ten prieš tai plevėsavusią trispalvę įteikė 

mūsų gimnazijai – šimtmečio mokyklai. 

 Dvi valstybines vėliavas perdavė ir Utenos rajonui 

atstovaujantis Lietuvos Seimo narys Edmundas Pupinis. 

Dėkojame Seimo nariui ir šauliams už gimnazijai parodytą 

pagarbą. O mūsų jaunajam šauliui Lukui Saruoliui (2a) 

linkime būti ištikimu Lietuvos gynėju. 

 A. ir A. Miškinių  bibliotekoje vyko seminaras-mokymai 

mokinių aktyvui „Drąsa kurti save ir pokyčius aplinkoje“. 

„Saulės“ mokinių taryba ir 1-3 klasių aktyvo mokiniai kartu 

su Dauniškio  gimnazijos atstovais mokėsi komandinio darbo 

paslapčių. 

 Visos Utenos rajono gimnazijos nuo 2018 balandžio mėnesio 

dalyvauja projekte „Savanorystės spalvos“, finansuojamame 

pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo 

programą. Antradienį „Saulės gimnazijos mokinės Simona 

Juočytė  ir Inga Šubina (2b klasė), Gabrielė Miškinytė (3a 

klasė) ir mokytoja A. Mikalaičiūnienė dalyvavo pažintinėje 

ekskursijoje į Kauną pagal projektą „Savanorystės praktinės 

patirtys“. Projekto dalyviai susipažino apie savanorių veikla 

Kauno marių regioniniame parke, Kauno zoologijos sode, 

dalyvavo susitikime su Kauno technologijos universiteto 

studentais ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos mokiniais. Mokiniai ir studentai diskutavo apie 

tai, kad dalyvavimas savanorystės programoje suteikia 

didžiulę pagalbą ne tik žmonėms, gyvūnams, įvairioms 

organizacijoms, judėjimams, bet ir pačiam savanoriui ieškant 

atsakymų dėl profesijos, gyvenimo tikslo, idėjų 

įgyvendinimo, savirealizacijos. Renginys subūrė puikią 

komandą gimnazistų, kurie ir toliau dalyvaus projekto 

veikloje. 

 Gimnazijoje 1c klasės valandėlėje lankėsi savanorė iš 

Gruzijos Nana Dabrundashvili. Mergina prieš mėnesį atvyko 

į Uteną, savanoriauja Utenos darbo biržoje, dirba su vaikais, 

mokiniais. Nana papasakojo apie savo gimtinę, apie save, 

apie tai, kaip ji atsidūrė Lietuvoje, ką ji čia veikia, kas jai čia 

labiausiai patinka. 

 2c klasė su savo auklėtoja ir biologijos mokytoja A. 

Šukevičiene gegužės 15 d. aplankė  į Utenos Utenio aikštę 

atvykusį  iš įvairių senų nenaudojamų daiktų sukonstruotą 

namą ant ratų. Šis unikalus mobilus namas yra sukurtas 

įgyvendinant projektą „Darnūs namai“.  Jo pristatymo tikslas 

yra šviečiamasis, skatinantis atsakingą vartojimą, atliekų 



prevenciją ir tvarkymą. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, 

kaip nenaudojami, išmetimui  paruošti rakandai  gali  tapti 

aplinką puošiančiais daiktais, pažaisti interaktyvų žaidimą, 

kurio metu turėjo patalpinti atliekas į joms skirtus 

konteinerius. Tie, kurie buvo aktyvūs ir atsakinėjo į 

klausimus, buvo apdovanoti prizais – daugkartinio 

naudojimo pirkinių maišeliais. 

 Edukacinio projekto „Mokausi iš kino“ dėka jaunimas 

žiūrėjo jaunosios kartos lietuvių režisierių filmus „Aš tave 

žinau“ (rež. D. Šarutytė, 2009) ir „Laikinai“ (rež. J. 

Samulionytė, 2011). 

 Linksmos ir išradingos vyko pirmokų gimnazistų krikštynos, 

Europos kalbų dienos renginiai, dalyvauta teisinių žinių 

olimpiadopje ir po to vykta į MRU, kur dalyvauta 

respublikiniu mastu. 

 Kovo 13 gimnazijoje lankėsi knygos „Meilės pamokos: kad 

nemylėtume kaip idiotai“ autorius Ričardas Pagojus, kuris 

susitiko su gimnazistais ir kartu bandė išsiaiškinti, kas gi yra 

meilė? 

 Balandžio 18 dieną mūsų gimnazijos bibliotekoje vyko 

susitikimas su jauna rašytoja Rasa Sage, knygos „Laimingi 

žmonės važinėja dviračiais“ autore 

 Mūsų gimnazijoje svečiavosi 10 mokinių ir 2 mokytojos iš 

Latvijos, Vainodės vidurinės mokyklos. Ši mokykla  yra 

mūsų tarptautinių projektų partneriai. 

 Prieš kurį laiką gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui 

J. Pakalnytė ir socialinė pedagogė M. Saladžiutė teikė Utenos 

rajono savivaldybei paraišką dėl veiklų pagal „Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos“ sveikatos 

projektą. Gavę finansavimą ir vykdydami projektą „Psichikos 

sveikatos stiprinimas bei darnių santykių kūrimas Utenos 

„Saulės“ gimnazijoje“, birželį startavome su pirmomis 

projekto veiklomis, žiūrėjome kino filmą  

„Rūta“ apie plaukikę Rūtą Meilutytę. 

 Birželio 11 dieną „Saulės“ gimnazijoje lankėsi LR Seimo 

nariai Edmundas Pupinis, Laurynas Kasčiūnas ir Utenos 

rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Puodžiukas. Jie 

priminė gimnazistams skaudžią lietuvių tautai istoriją – 1941 

metų birželio 14 dieną Sovietų Sąjungos  pradėtus masinius 

gyventojų trėmimus į Sibirą. 

 Rajoninėse rudens kroso varžybose 2a klasės mokinys Lukas 

Saruolis buvo 3-ias., štangos kėlimo varžybose mūsų 

gimnazijos komanda buvo 3-ia, šaškių varžybose komanda 

užėmė II vietą, 

 
 

Miesto renginiai  Miesto renginiuose koncertavo mūsų gimnazijos šokių grupė ir 

vokalistai. Įspūdingai filmuku pasveikino „Saulė“ Uteną miesto 

gimtadienio proga. 

 Etikos olimpiadoje 2b  klasės mokinė Gabija Kraujelytė 

laimėjo II- ąją vietą 9-10 klasių grupėje. 

 Rajoniniame mokinių meninio skaitymo konkurse 9-12 klasių 

grupėje turime 2 laimėtojus: 4a klasės mokinys Marius 

Kanišauskas laimėjo II-ąją vietą, o 1a klasės mokinė Gabija 

Žebelovič buvo 3-ia. 

 Rajoniniame jaunųjų filologų konkurse publicistikos ir esė 

sekcijoje nugalėtoja tapo 4b klasės mokinė Rasa Gruodytė, 



prozos sekcijoje triumfavo 4b klasės mokinė Viktorija 

Kazlauskaitė, o poezijos sekcijoje laimėjo 3a klasės mokinė 

Eglė Grigaliūnaitė. 

 Rajoninėje dailės olimpiadoje antrąją vietą laimėjo 2a klasės 

mokinė Rimtautė Emilija Rastenytė. Jos piešinių paroda nuo 

vasario 1-osios buvo eksponuojama Utenos švietimo centre ir 

sulaukė žiūrovų susidomėjimo. 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 11-12 klasių grupėje 

4b klasės mokinės Rasa Gruodytė ir Indrė Krastinaitė užėmė 

atitinkamai II ir III vietas. 

 Rajoninėje rusų kalbos olimpiadoje 10-ųjų klasių tarpe 2c 

klasės mokinė Kristina Račinskaitė laimėjo II-ąją vietą, o 

Mihaela Kostadinova iš 3a klasės 11-okų tarpe taip pat buvo 

antra. 

 4b klasės mokinė Neringa Vinikaitė rajono mokinių 

programavimo olimpiadoje laimėjo III vietą. 

 Chemijos olimpiadoje vyresniųjų klasių grupėje klasių grupėje 

4b klasės mokinės Indrė Krastinaitė ir Rasa Gruodytė užėmė 

III_iąsias vietas. 

 Biologijos olimpiadoje 4b klasės mokinė Neringa Vinikaitė 

laimėjo I-ąją vietą. 

 Vasario 28 dieną 1c klasės mokiniai L. Gikytė, K. Bešytė ir A. 

Jankauskas dalyvavo Utenos rajono pagrindinių mokyklų, 

progimnazijų ir gimnazijų mokinių technologijų kūrybinių 

darbų parodos atidaryme A. Šapokos gimnazijos dailės 

galerijoje. 

 

Dalyvauta filmo „Šventasis“ peržiūroje. Filmas yra pelnęs net šešias 

„Sidabrines gerves“. Šio filmo peržiūra ir aptarimas – dalis veiklų 

pagal projektą „Utenos „Saulės“ gimnazijos psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa“. 

Dalyvauta rajoniniame floristinių darbų konkurse ir laimėta vieta  

„Harmoningiausia floristinė kompozicija“. 

Susitikome su buvusia mokine, dabar vienuole Vincenta Slavėnaite, 

kuri yra iš Švč. Mergelės Marijos Nekalto  Prasidėjimo Vargdienių 

seserų vienuolijos. Ji pristatė buvusios mūsų gimnazijos darbuotojos 

Janinos Juozapos Tumėnaitės MVS nuotraukų parodą. 

Šalies renginiai  Tradiciškai dalyvavome Konstitucijos egzamine(35),  

nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“(32). 

  Dalyvavome teisinių žinių konkurso „Temidė“ zoniniame 

etape. 

 3a klasės mokinė Austėja Burbulytė tapo mokinių kūrybos 

konkurso „Sidabro vainikėlis“ nugalėtoja regione ir dalyvavo 

respublikiniame konkurse ir užėmė II-ąją vietą bei buvo 

apdovanota Nacionalinio kultūros centro direktoriaus  II 

laipsnio diplomu. 

Vykome į didelį renginį SWITCH (virš 30 mokinių), kur mokiniai 

susipažino su IT ir kitokių technologinių naujovių taikymo 

perspektyvomis. 

Lapkričio 16 dieną „Saulės“ ir Dauniškio gimnazijų bendra komanda 

atstovavo Utenos rajono savivaldybę projekto „Nepamiršk parašiuto“ 

regioniniame ture. Renginyje dalyvavo 8 Aukštaitijos rajonų 

komandos. Sveikiname 3a klasės merginas – Kristiną Sakalovaitę ir 

Gabrielę Miškinytę –, užėmusias III vietą ir nuo II vietos atsilikusias 

tik 0,5 taškelio. 

 



 Praėjusių metų pabaigoje mūsų gimnazija pasirašė sutartį su 

Europos socialinio fondo agentūra dėl dalyvavimo projekte 

„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Mūsų 

gimnazija kartu su Utenos r. Užpalių gimnazija bei Kauno 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija gavo finansavimą 

šio projekto įgyvendinimui. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis 

iki 2019 m. birželio 11 d. Projekto tikslas – pagerinti 

matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant 

inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, 

integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota 

pagalba.   

 

 

 

Tarptautiniai renginiai 

ir projektai 

Buvo vykdomas tarptautinis projektas vykdyti  Erazmus + projektą 

pagal programą “Introducing Scientific Work into School. An 

Innovative pedagogical approach.” Įvyko 2 susitikimai su partneriais. 

Spalio 30 dieną „eTwinning“ Nacionalinė paramos tarnyba patvirtino 

„Saulės“ gimnazijos paraišką tarptautinio projekto „Art and ecology“ 

koordinavimui ir vykdymui. Projekto tikslas – ugdyti ekologinį 

sąmoningumą, mažinti vartojimą, skatinti priimti gamtai draugiškus 

sprendimus kuriant meną iš antrinių žaliavų. 

 

Kita veikla 

(visuomeninė, 

socialinė) 

Organizavome akcijas „Padovanok knygą“ ir „Knygų Kalėdos“ 

Prisidėjome prie kraujo donorystės akcijos „Būkime pilietiški“, 

išklausėme Jono Kireilio paskaitą apie kraujo donorystę ir suteikėme 

patalpas kraujui imti. 

 

 

2016 – 2017 m. m. 

Gimnazijos renginiai 

 

 

 

 Rugsėjo 1-osios šventėje, Miesto gimtadienio šventėje, „Madų šou “ 

ir „Talentų “ dienoje per Gimnazijos gimtadienį, „Sugrįžimų dienos“ 

ir Kalėdiniame renginiuose, dvyliktokų „Šimtadienio“, paskutinio 

skambučio šventėse dalyvavo Muzikinės dramos studija ir roko 

grupė bei šokių grupė „Tandemus“ .  

Mokiniai aktyviai dalyvavo „Protų mūšio“ renginyje, kurį 

gimnazijoje organizavo jaunimo atstovai. Laimėtojai Augustas 

Laucius, Julius Matijošius, Mantas Juotka iš 4b, Dovydas 

Dabužinskas, Rūta Kliukaitė ir Aivaras Lapėnas iš 3a važiavo į 

Seimą ir Prezidentūrą. 

Kasmet dalyvaujame sausio 13-osios pilietinėje akcijoje „Atmintis 

gyva, nes liudija“, be to šią dieną organizavome ir dalyvavome 

eisenoje su atminimo deglais prie paminklo, skirto Vytauto 

apygardos partizanams atminti ir akcijoje „Neužmirštuolė“. 

Organizavome akcijas „Padovanok knygą“ ir „Knygų Kalėdos“ 

Mokytojos Dainos Usevičienės iniciatyva organizuotos parodos: 

„Eskizus bevartant“, mokinės Rimtautės Emilijos Rastenytės 

piešinių paroda, mokinių, laikiusių dailės egzaminą kūrybos paroda, 

mokinių darbų paroda „Linija kalba“. 

Gimnazija pateko į Andriaus Tapino inicijuotą projektą mokykloms 

„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“, kurio metu turėjome 4 vertingus 

užsiėmimus gimnazistams: svečiavosi pats žurnalistas ir visuomenės 

veikėjas Andrius Tapinas, Aidas Puklevičius- publicistas ir rašytojas, 



Aleksiejus Gaiževskis- Lietuvos kariuomenės pulkininkas, 

tarptautinių misijų vadovas ir „Game ON“ komanda. 

Organizuota Vasario 16-ąjai paminėti paroda „Išsaugota tiesa“, 

skirta Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinės kariams 

atminti. Kovo 11-osios proga organizavome gimtosios kalbos šventę 

„Dainuokime lietuviškai“ 

Balandžio 28 dieną organizuota Tarptautinės šokio dienos šventė 

„Šokam po Saule“, kuri sukvietė net 8 kolektyvus iš rajono ir 1 iš 

Varėnos. 

Gimnazijoje vyko įsimintinos integruotos lietuvių kalbos ir IT , 

matematikos ir IT, chemijos ir fizikos, anglų kalbos ir tikybos  

pamokos progimnazijų aštuntokams ir mūsų pirmokams 

gimnazistams. 

Vasario 3 dieną dauguma abiturientų vyko į parodą- pristatymą 

„Studijos 2017“, o vasario 23 dieną grupė gimnazistų vyko į Knygų 

mugę. 

Kaimynų sporto šventė sukvietė į stadioną mūsų gimnazistus ir 

daugiafunkcio centro atstovus. 

Išvykos pilietiškumo ir patriotizmo stiprinimui į Panevėžio Karaliaus 

Mindaugo Husarų batalioną, Į Ruklą, kur susipažinome su kario 

gyvenimu mokomajame pulke, lazerine šaudykla.  

Vykome į didelį renginį SWITCH (virš 30 mokinių), kur mokiniai 

susipažino su IT ir kitokių technologinių naujovių taikymo 

perspektyvomis. 

 

 

 
 

Miesto renginiai Miesto renginiuose koncertuoja mūsų gimnazijos šokių grupės, 

instrumentinis ansamblis ir vokalistai. Deimantė Vinikaitė tapo 

laureate pilietinės dainos kūrybos konkurse „Volunge šauk ąžuole“. 

Teisinių žinių konkurse „Temidė“ tapome II rato nugalėtojais, po to III 

rato nugalėtojais tapome regione. 

Kasmet dalyvaujame Visuomenės sveikatos centro organizuojamame 

projekte „Sveikuolių sveikuoliai“, laimime prizų, įgijame patirties. 

Etikos olimpiadoje 1c klasės mokinė Kristina Račinskaitė tapo 

nugalėtoja. 

Rajoniniame jaunųjų filologų konkurse publicistikos ir esė sekcijoje 

nugalėtoja tapo Rasa Gruodytė 

Rajoninėje dailės olimpiadoje antrąsias vietas laimėjo atitinkamose 

amžiaus grupėse Rimtautė Emilija Rastenytė (1a) ir Paulius Šileikis 

(4b). 

Biologijos olimpiadoje tarp antrokų II vietą laimėjo Tadas Židonis, o 

Rimtautė Rastenytė užėmė III vietą tarp pirmokų. 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 9-10 klasių grupėje 2 c klasės 

mokinė Akvilė Labanaitė užėmė I vietą. 

Evelina Starkutė rajoniniame mokinių meninio skaitymo konkurse 9-

12 klasių grupėje laimėjo III vietą. 

Chemijos olimpiadoje 11-ųjų klasių grupėje Indrė Krastinaitė laimėjo 

II vietą. 

Dalyvauta mokinių technologijų darbų parodoje „Draugai draugams“, 

kuri vyko Adolfo Šapokos gimnazijoje, o A. ir M. Miškinių 

bibliotekoje edukaciniuose užsiėmimuose „Europos kinas- kultūrų 

dialogai“. 

Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

organizuotame piešinių konkurse „Gyvenk be tabako“ 3a klasės 

mokinys Lukas Šukys tapo laureatu. 



Keletas sporto pasiekimų: 

Rajoninėse šaškių varžybose, skirtose DSC taurei laimėti mūsų 

gimnazijos komanda užėmė II vietą, 

Futbolo varžybose „Ladygolas“ 1-2 klasių mergaičių komanda tapo 

nugalėtoja, o „Ežio golo“ varžybose tapo prizininke. 

Svarsčių kilnojimo varžybose užimta komandinė II vieta. 

Lengvosios atletikos ir kroso varžybose taip pat pasižymėjo mūsų 

gimnazistai. 

 

Šalies renginiai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Lietuvos 

moksleivių piešinių paroda „Piešiame Jaruzalę“ ir mūsų mokinių Ievos 

Šereikaitės iš 4b ir Kristinos Šalčiūnaitės iš 4a darbai buvo eksponuoti 

kaip nugalėtojai iš regionų. 

Tradiciškai dalyvavome Konstitucijos egzamine(35),  nacionaliniame 

konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“(32),  

Dalyvavome teisinių žinių konkurso „Temidė“ IV rate ir  atstovavome 

Utenos apskritį. 

2c klasės mokinė Austėja Burbulytė tapo mokinių kūrybos konkurso 

„Sidabro vainikėlis“ nugalėtoja regione. 

2c klasės mokinė Akvilė Labanaitė dalyvavo lietuvių kalbos ir 

literatūros  olimpiadoje ir gynė rajono garbę. 

Tarptautiniai renginiai Pradedame vykdyti tarptautinį Erazmus + projektą pagal programą 

“Introducing Scientific Work into School. An Innovative pedagogical 

approach.” 

Kita veikla 

(visuomeninė, 

socialinė) 

Organizavome akcijas „Padovanok knygą“ ir „Knygų Kalėdos“ 

Prisidėjome prie kraujo donorystės akcijos „Būkime pilietiški“, 

išklausėme Jono Kireilio paskaitą apie kraujo donorystę ir suteikėme 

patalpas kraujui imti. 

 

 

 

 

2015 - 2016 m. m. 

Gimnazijos renginiai Muzikinės dramos studija ir roko grupė bei šokių grupė 

„Tandemus“ gimnazijoje organizavo, dalyvavo ir koncertavo visuose 

pagrindiniuose renginiuose: Rugsėjo 1-osios šventėje, Miesto gimtadienio 

šventėje, „Madų šou “ ir „Talentų “ dienoje per Gimnazijos gimtadienį, 

„Sugrįžimų dienos“ ir Kalėdiniame renginiuose, dvyliktokų 

„Šimtadienio“, paskutinio skambučio šventėse. 

39 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo „Lietuvos istorijos žinovo“ 

konkurse. Nugalėjo K.Ramoška, M.Laurinavičius ir D.Vinikaitė. 

Gimnazijoje vyko buvusių mokinių „Sugrįžimų diena“, kurioje 

atvykstantys studentai ir jau baigę studijas buvę mokiniai pasakoja apie 

savo pasirinktą kelią, atsako į gimnazistų klausimus. 

Mokinių aktyvo iniciatyva visi gimnazijos mokiniai dalyvavo 

Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom!“. Patys 

mokiniai išrinko tuos, kurie rašo gražiausiai ir be klaidų. Jais tapo: Rugilė 

Matijošiūtė, Paulina Pelakauskaitė, Daiva Vilutytė ir Gertrūda Valaikaitė. 

Vyko „Tautiškiausios asmenukės“ konkursas, skirtas Vasario 16-ąjai. Ją 

laimėjo 4b klasės merginos, kurių asmenukė puošia gimnazijos tinklapį.  

Miesto renginiai Roko grupės mušamųjų instrumentų dalis dalyvavo miesto 

šventės eisenoje, solistai dalyvavo pilietinės dainos konkurse „Volunge, 

šauk ąžuole“. Grupė „Tandemus“ šoko jaunimo parke. Be to „Tandemus“ 

inicijavo rajoninę šokio šventę „Šokam po SAULE“, kurioje dalyvavo  

Utenos gimnazijų ir progimnazijų šokių kolektyvai. Šokių grupė 

Tandemus su vadove R.Bernotiene paruošė programą ir dalyvavo 



renginyje, skirtame Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai  Utenos 

rajono Sudeikių kultūros centre. Dalyvavo dainininkai ir muzikantai: 

K.Leleivaitė, A.Bileišytė, U.Jankauskaitė, E.Levčenka, S.Banys, 

L.Michailovas (vad. mokyt. A.Janaudis) 

Tarptautinėje šokių šventėje „Pasveikinkim vieni kitus“ 

dalyvavusi „Tandemus “ grupė koncertavo Utenos ku;tūros centre, 

dalyvavo projekte „Prancūzija, tai.... arba viskas kam Prancūzija kvepia “, 

pristatė savo šokio kompoziciją Utenos A.ir A. Miškinių bibliotekoje.  

Rajoniniame floristinių darbų konkurse, skirtame Žemės dienai 

mūsų gimnazijos komanda- Julija Adinkevič, Gabija Šeduikytė ir Dainora 

Vabolytė laimėjo diplomą „Už meniškiausias kompozicijas“ (vad. 

D.Jasaitienė) 

Rajoniniame etape „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ 4a 

klasės mokinys Karolis Ramoška laimėjo I vietą ir pateko į 30 geriausiųjų, 

kurie dalyvavo respublikiniame konkurse. 

Konkurse „Sveikuolių sveikuoliai “, kurį organizavo Utenos 

Visuomenės sveikatos biuras, mūsų gimnazijos komanda buvo antra 

(mokyt. A.Šukevičienė ir visuomenės sveikatos specialistė Ernesta 

Juškevičienė) 

Rajoninėje etikos olimpiadoje 2d klasės mokinės Karolina 

Vežbavičiūtė ir Monika Žalalytė tapo nugalėtojomis ir prizininkėmis 

(Karolina- 1 vieta, o Monika- 3 vieta) 

Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Rasa 

Gruodytė laimėjo III vietą 10-jų klasių grupėje, o Živilė Daubaraitė- irgi 

III vietą 11-ųjų klasių grupėje. 

Chemijos olimpiadoje II vietą 10-jų klasių grupėje užėmė Indrė 

Krastinaitė. 

Biologijos olimpiadoje Tadas Židonis užėmė III vietą tarp 9-okų, 

o Neringa Vinikaiė- tarp 10-okų. 

Gabija Lamauskaitė rajoninėje lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiadoje taip pat užėmė III vietą. 

Tomas Gužauskas buvo antras IT olimpiadoje rajone. 

Svarsčių kilnojimo varžybose Mantas Meldaikis užėmė I vietą, o 

Gerardas Seniūnas II vietą. Visa komanda buvo trečia, ją sudarė be minėtų 

vaikinų Airidas Gusčius, Martynas Ivaškevičius, Mindaugas Laurinavičius 

ir Karolis Kapušinskas. 

Jaunimo štangos spaudimo varžybose, skirtose LSD  „Žalgirio“ 

Utenos rajono tarybos taurei laimėti, mūsų mokiniai pasirodė puikiai ir 

komanda užėmė II vietą. Atskirose svorio grupėse: Mantas Šulskus I vieta, 

Mantas Meldaikis I vieta, Laurynas Beikus I vieta, Neringa Vinikaitė II 

vieta, Tomas Jakubickis II vieta, Karolis Kapušinskas II vieta, Aironas 

Vaickus III vieta 

 

Šalies renginiai 4a klasės mokinys Karolis Ramoška laimėjo respublikinį konkursą, kuris 

vyko Klaipėdoje. „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ (mokyt. 

A.Šapokienė) 

Regioninėje ekonomikos olimpiadoje, kuri vyko Molėtuose, Aivaras 

Aželis užėmė II vietą, o Deividas Patalauskas III vietą. (mokyt. 

J.Vizbarienė) 

„Tandemus “ dalyvavo Vilniaus kameriniame teatre organizuotoje „Šokio 

fiestoje“, į kurią kvietė grupė „Asorti“ 

Gaudrė Žilėnaitė (mokyt. R.Baurienė)- dalyvavo projekte „Atpažink 

diskriminacijos veidus“ ir parašė esė apie toleranciją „Sekundžių 

byrėjime- supratimo ilgesys“, kuris respublikiniame konkurse laimėjo II 

vietą. 

Lietuvos Respublikos seimo narės Dangutės Mikutienės iniciatyva 



organizuoto projekto „Mes piešiame Lietuvą“ piešinių konkurso laureate 

tapo Diana Audickaitė. 

Tarptautiniai renginiai Baigiasi tarptautinis projektas „Ateities karjerą kuriame šiandien“, skirtas 

mokytojams. (Apie tai tinklapio priešlapyje) 

Mokytojos Daivos Jasaitienės skiautinys „Viltis“buvo eksponuojamas 

Tarptautinėje tautodailės darbų parodoje Latvijoje. 

Kita 

veikla(visuomeninė, 

socialinė) 

Dalyvauta renginiuse ir akcijoje, kuriais parėmėme gyvūnus, senelius, 

ligonius, rinkome baterijas, dalyvavome akcijoje „Darom“,,„Knygų 

Kalėdos“, rėmėme kraujo donorystę ir t.t. 

Pravedėme 7 integruotas pamokas progimnazijų aštuntokams. Renginį –

viktoriną „Aš tikrai myliu Lietuvą “ parodėme A. ir A.Miškinių 

bibliotekoje. 

Mūsų bibliotekoje buvo surengta ne tik knygų bet ir rankdarbių, piešinių 

13 parodų. 

 

 

2014 - 2015 m. m. 

Gimnazijos renginiai Šokėjai paruošė 3 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  

1-osios šventėje gimnazijoje, mokytojų dienos koncerte, šimtadienio 

šventėje,  paskutinio skambučio šventėje.. Šiemet šokėjai dalyvavo visose 

organizuotose „Saulės“ gimnazijos dienose ir madų šou „Saga –2015“ 

Mokykloje vyko tarpklasiniai 3 – 4 klasių bei 1– 2 klasių 

krepšinio turnyrai, „Juventus“ krepšinio varžybos. 

 Mokiniai noriai dalyvavo visuose tradiciniuose renginiuose ir 

netgi juos vedė bei organizavo: Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, 

Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos 

popietė, 1-ųjų klasių matematikos vakaras ir pan. 

Svarbus dalyvavimas akcijose, kurias inicijavo gimnazijos 

bendruomenė: „Prailgink knygos gyvenimą“, „Padovanok knygą 

bibliotekai“, „Ištiesk leteną“, „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“, 

„Vanduo ir jo panaudojimas“. 

Miesto šventėje dalyvavo apie 200 mokinių ir mokytojų. 

 Lapkričio 11 dieną Utenos A. ir A. Miškinių bibliotekoje mūsų 

gimnazistai dalyvavo susitikime su buvusiu „Saulės“ gimnazijos mokiniu, 

istoriku, socialinių mokslų daktaru, nuolatiniu žurnalo „Veidas“ 

bendradarbiu Jonu Rudoku, kuris pristatė aštuntąją savo knygą „Tas kelias 

į Vilnių“. 

Nuoširdžiai savanoriauta paramos ir labdaros fondo „Mamų 

unija“ prašymu. Savanoriavo 12 gimnazistų, aplankyti gyvūnų globos 

namai. 

Gimnazija gavo padėką už dalyvavimą akcijoje „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

Kovo 19-ąją gimnazijos IKT mokytojai ir mokiniai organizavo konkursą 

Utenos progimnazijų mokiniams „Būk išmanus“. Dalyvavo svečių iš 

Užpalių, Anykščių ir Molėtų komandos. 

II aukšte atidaryta nauja ekspozicija, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje ir pynė apyrankes „Tautinė 

apyrankė– Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui“, vežė jas į Nacionalinį 

muziejų 

Balandžio 16-ąją gimnazijoje vyko geriausiųjų mokinių, 

olimpiadų nugalėtojų ir prizininkų pagerbimo šventė. 

Balandžio pradžioje vyko jau 20-tą kartą konkursas „Ką žinai 

apie Lietuvos kariuomenę“. 3e klasės mokinys Evaldas Ramoška pateko į 

finalinį turą. 

Balandžio 22 dieną skaitykloje atidaryta gimnazistės Ievos 



Šedbaraitės ir jos mamos rankdarbių paroda „Pabudimas“. 

Gegužės 7 dieną visoje Lietuvoje vyko Europos egzaminas. Savo 

žinias apie Europos Sąjungą pasitikrino mūsų mokyklos 26 mokiniai. 

Geriausias jų Augustas Laucius iš 2b pateko į II turą ir varžysis dėl 

kelionės į Briuselį. 

Gimnazijoje surengta 2d klasės mokinės Neringos Vinikaitės 

močiutės  darbų paroda(birželio mėn) 

 

Miesto renginiai    Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje „Su gimtadieniu, mano mieste“, dalyvavo jaunimo 

sode šokių šventėje, Utenos miesto šokių fiestoje , Utenos liberalaus 

jaunimo šventėje „Šokis išlaisvina/ 15“, mielai koncertavo šokių fiestoje 

Adolfo Šapokos gimnazijoje „AGRO–2015“ 

    Gimnazistai muzikantai tapo pilietinės dainos konkurso „Volunge, šauk 

ąžuole 2015“ laureatais. Neringa Vinikaitė iš 1d užėmė 3 vietą. 

        Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Agnė Giniotytė 

4a klasės mokinė laimėjo II vietą 11-12 klasių tarpe ir II vietą biologijos 

olimpiadoje , be to Agnė laimėjo I vietą Lotynų kalbos ir Antikos 

olimpiadoje, 3 vietą chemijos olimpiadoje. 

      Džiaugiamės 3c klasės mokinių Tomo Gužausko pasiekimais 

informacinių technologijų olimpiadoje, užimta 2 vieta ir  Aido 

Maciulevičiaus užimta 2 vieta fizikos olimpiadoje. 

    Ketvirtokas Renatas Bertulis taip pat pasižymėjo 2 vieta geografijos 

olimpiadoje. Jis dalyvavo konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ 

Ir praėjo į paskutinį etapą, kuris vyko Vilniuje, televizijoje. Renatas 

pateko tarp 5 geriausiųjų. 

    Antrokės Živilė Daubaraitė ir Armantė Bileišytė dalyvavo etikos 

olimpiadoje ir taip pat tapo laureatėmis: viena laimėjo 2, o kita 3 vietą, be 

to Živilė laimėjo biologijos olimpiadoje 2 vietą tarp 10-okų. 

Olimpiadų dalyvių rekordininkė yra 1d klasės mokinė Rasa Gruodytė: 

dalyvavo 6-iose olimpiadose ir 3-jose tapo laureate arba nugalėtoja: 

laimėjo jaunųjų filologų konkurse, užėmė 2 trečiąsias vietas rusų kalbos ir 

chemijos olimpiadose. 

3e klasės „perliukas “ Domantas Rastenis ne tik puikus renginių vedėjas, 

bet ir meniškai skaito: rajone jam nebuvo lygių meninio skaitymo 

konkurse, o zonoje užimta 3 vieta. 

Dailės olimpiadoje 2b klasės mokinys Paulius Šileikis užėmė 2 vietą. 

Sporto pasiekimai: 

Paulius Puidokas 4d klasės mokinys rajono štangos kilnojimo varžybose 

laimėji I vietą 

     Mūsų gimnazistai masiškai ir kokybiškai dalyvavo miesto gimnazijų 

sporto dienoje. 

Šaškių varžybose užimta I vieta gimnazijų tarpe. 

Pavasario kroso estafečių varžybose užimta I vietą. 

Smiginio varžybų komandinių rungčių grupėse laimėtos antrosios vietos. 

Rudens kroso varžybose Individualiose rungtyse geriausi buvo: Paulius 

Puidokas 4d I vieta, Neda Bukovskytė 3b II vieta ir Aurimas Guiga 4c III 

vieta. 

Suorganizuota J.Valančiūno taurei laimėti krepšinio tarp progimnazijų 

komandų varžybos. 

 šokio dienos proga suorganizuota Šokio fiesta, kurioje dalyvavo Rapolo 

Šaltenio, Krašuonos progimnazijų, Adolfo Šapokos ir Jaunimo mokyklų 

šokėjai. 

 

Temidės konkurse užimta 3 vieta. 

Šaškių varžybose I vieta rajone; 



„Juventus “ krepšinio lygos mače „Saulės“ komanda buvo 

nenugalima, geriausia tarp mokyklų. 

Tarpgimnazijinėse tinklinio varžybose užimta III vieta, 

I vieta lengvosios atletikos estafečių varžybose, 

             Miesto tarpmokyklinėse smiginio varžybose – pirma vieta. 

 

Šalies renginiai 3e klasės mokinys Domantas Rastenis dalyvavo zoniniame meninio 

skaitymo konkurse ir užėmė 3 vietą, Renatas Bertulis iš 4b dalyvavo 

Lietuvos istorijos žinovų konkurse respublikiniame ture. 

Deividas Patalauskas iš 3b zoninėje ekonomikos olimpiadoje laimėjo3 

vietą. 

Roko grupė dalyvavo respublikiniame festivalyje „Pavasario fiesta 2015“ 

1a klasės mokinys Klaidas Bubulis svorio kategorijoje iki 54 kg Lietuvos 

Muaythai tarpklubinėse varžybose laimėjo aukso medalį 

Gruodžio 9 dieną mūsų gimnazistai aktyviai dalyvavo laikraščių leidėjų 

konferencijoje Prienų Žiburio gimnazijoje. 

Tarptautiniai renginiai Lapkričio 6-7 dienomis „Saulės“ gimnazijos mokinės Greta Rušėnaitė ir 

Gertrūda Valaikaitė su mokytoja Skaiste Diškevičiene dalyvavo 

tarptautiniame jaunimo savivaldų forume „Going Futher Along the Baltic 

Way“, skirtame Baltijos kelio25-mečiui Valmieros mieste, Latvijoje. 

 

 Mūsų mokinė Eimantė Zenkovaitė , merginų rankinio jaunių komandos 

narė,su komanda gavo aukso medalius tarptautinėse varžybose 

prestižiniame turnyre Slovakijoje. 

Mūsų gimnazistė Neda Bukovskytė, slidininkė, dalyvavo XII jaunimo 

žiemos olimpiniame festivalyje Austrijos ir Lichtenšteino kalnuose. 

 

 

 

2013 - 2014 m. m. 
Gimnazijos renginiai Šokėjai paruošė 4 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  

1-osios šventėje gimnazijoje, mokytojų dienos koncerte, šimtadienio 

šventėje,  paskutinio skambučio šventėje.. Šiemet šokėjai dalyvavo visose 

organizuotose „Saulės“ gimnazijos dienose 

Mokykloje vyko tarpklasiniai 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių 

krepšinio turnyrai. 

 Mokiniai noriai dalyvavo visuose tradiciniuose renginiuose ir 

netgi juos vedė bei organizavo: Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, 

Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos 

popietė, 9-ųjų klasių matematikos vakaras ir pan. 

Svarbus dalyvavimas akcijose, kurias inicijavo gimnazijos 

bendruomenė: „Prailgink knygos gyvenimą“, „Padovanok knygą 

bibliotekai“, „Ištiesk leteną“.  

Gimnazijoje surengta 4e klasės mokinės Paulinos Vidzickaitės 

keramikos darbų paroda ir kitų abiturientų, laikiusių mokyklinį brandos 

egzaminą darbų paroda. 

Kovo 11-osios proga mūsų meno kolektyvai koncertavo 

tėveliams ir kt. bendruomenės nariams. 

 

 

Miesto renginiai     Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje dalyvavo jaunimo sode šokių šventėje, Utenos 

miesto šokių fiestoje „Agro –2014“, Utenos liberalaus jaunimo šventėje 

prie Dauniškio ežero, mielai koncertavo mamyčių šventės dieną. 

      Gimnazistai  dalyvavo Utenos kolegijos organizuotuose 



konkursuose:Velykinių patiekalų, Žemės dienos, verslumo ugdymo ir kt. 

      Gimnazistai muzikantai tapo pilietinės dainos konkurso „Volunge, 

šauk ąžuole 2014“ laureatais. Dalyvavo rajoniniame „Dainų dainelės“ 

ture, respublikiniame vokalistų konkurse „Pavasario fiesta 2014“. 

       Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Agnė Giniotytė 

3a klasės mokinė laimėjo II vietą11-12 klasių tarpe ir I vietą biologijos 

olimpiadoje 11 klasių tarpe, be to Agnė laimėjo II vietą Lotynų kalbos ir 

Antikos olimpiadoje. Šioje olimpiadoje buvo nepralenkiama 4c klasės 

mokinė Sandra Graužinytė. Ji – respublikinės olimpiados III vietos 

laimėtoja. 

     2c klasės mokinė Deimantė Kirvėlaitė rajoninėje fizikos olimpiadoje 

taip pat buvo nepralenkiama antrokų tarpe, o pirmokė Živilė Daubaraitė 

laimėjo III vietą. 

      Džiaugiamės 4d kl. Žydrūnės Baliulytės laimėta I vieta 12-okų tarpe 

biologijos olimpiadoje. Ji atstovavo rajoną respublikinėje olimpiadoje. 

Dar biologijos olimpiados laureatu 11 klasių tarpe tapo Justas Raslanas 

(III vieta) 

         Dailės olimpiadoje vyresniųjų klasių tarpe III vietą laimėjo Julija 

Gumbrytė iš 4c,  o 2b klasės mokinė Erika Valiulytė III vietą laimėjo 

etikos olimpiadoje. Meninio skaitymo konkurse III vietą pelnė 2c klasės 

mokinys Domantas Rastenis. 

        3d klasės gimnazistas Gytis Paulauskas regioninėje ekonomikos 

olimpiadoje laimėjo III vietą ir dalyvavo respublikinėje olimpiadoje. 

Viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę “ į antrą etapą pateko 

Vaiva Narveišytė, Paulius Pumputis iš 2c, Emilis Kalvelis iš 2e. 

Sporto pasiekimai: 

Temidės konkurse užimta III vieta. 

Šaškių varžybose I vieta rajone; 

„Juventus “ krepšinio lygos mače „Saulės“ komanda buvo 

nenugalima, geriausia tarp mokyklų. 

Tarpgimnazijinėse tinklinio varžybose užimta III vieta, 

I vieta lengvosios atletikos estafečių varžybose, 
Miesto tarpmokyklinėse smiginio varžybose – pirma vieta. 

 

Šalies renginiai Sandra Graužinytė respublikinėje Lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiadoje laimėjo III vietą, 

Tautvydas Žulys Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro 

vainikėlis“ laimėjo II vietą. 

 

Tarptautiniai renginiai  2013-11-12 tarptautiniame krepšinio turnyre iškovota pirma vieta. ( Dalyvavo 

Latvijos ir Lietuvos komandos) 

Daugiau šiemet tarptautiniu mastu nieko nelaimėjome. 

 

 

2012 - 2013 m. m. 

Gimnazijos renginiai Šokėjai paruošė 5 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  

1-osios šventėje gimnazijoje, mokytojų dienos koncerte, šimtadienio 

šventėje,  paskutinio skambučio šventėje, Tolerancijos dienos koncerte 

karu su Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro auklėtiniais. 

Šiemet šokėjai dalyvavo visuose organizuotose „Saulės“ gimnazijos 

dienose 

Mokykloje vyko tarpklasiniai 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių 

krepšinio turnyrai. 

 Mokiniai noriai dalyvavo visuose tradiciniuose renginiuose ir 

netgi juos vedė bei organizavo: Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, 

Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos 



popietė, 9-ųjų klasių matematikos vakaras ir pan. 

Svarbus dalyvavimas akcijose, kurias inicijavo gimnazijos 

bendruomenė: „Prailgink knygos gyvenimą“, „Padovanok knygą 

bibliotekai“, „Ištiesk leteną“.  

Gimnazijoje surengta 3e klasės mokinės Paulinos Vidzickaitės 

keramikos darbų paroda. 

Miesto renginiai Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje, „Šoka visa Utena“ Lietuvos  Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjime – koncerte „Lietuvos trispalvė – mano širdies 

vėliava “  Utenos miesto centre, Utenos miesto šokių fiestoje „Agro –

2013“. 

Gimnazistai  dalyvavo Utenos kolegijos organizuotuose konkursuose: 

„Gimnazistukas –2013“  ir „Verslo nišos“, kuriuose laimėtos pirmosios 

vietos. 

Netradicinės Kalėdinės eglutės konkurse–parodoje Greta Rušėnaitė tapo 

nugalėtoja. 

Nugalėta Swed banko organizuotame finansinio raštingumo konkurse. 

Gimnazistai muzikantai tapo pilietinės dainos konkurso „Volunge, šauk 

ąžuole 2013“ laureatais. 

Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Agnė Giniotytė 2a 

klasės mokinė laimėjo I vietą 9-10 klasių tarpe, o Jurgita Markūnaitė 4a ir 

Augustė Šarkauskaitė 3b klasės mokinės11-12 klasių tarpe atitinkamai II 

ir III vietas, 

Rajoninėje chemijos olimpiadoje 9 klasių grupėje Aivaras Aželis laimėjo 

III vietą, o 10-ųjų klasių grupėje Agnė Giniotytė II vietą. 

Rajoninėje informatikos olimpiadoje 4b klasės mokinys Irmantas 

Motiejūnas laimėjo II vietą, 

Rajoninėje biologijos olimpiadoje 11 klasių grupėje 3d klasės mokinė 

Žydrūnė Baliulytė laimėjo I vietą, o 12 klasių grupėje 4a klasės mokinė 

Valentina Juknevičiūtė i vietą. 

Rajoninėje fizikos olimpiadoje 1c klasės mokinė Deimantė Kirvėlaitė 

laimėjo II vietą 9-ųjų klasių grupėje. 

Rajoninėje dailės olimpiadoje 3b klasės mokinys Martynas Paškauskas 

laimėjo III vietą. 

 

Sporto pasiekimai: 

  II vieta tarpmokyklinėse 9 klasių krepšinio varžybose; 

I vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 9 klasių. 

 II vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 10 klasių. 

III vieta tarpmokyklinėse krepšinio varžybose 11-12 kl. 

  I vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 11 klasių 

 III vieta miesto gimnazijų sporto šventėje tarp 12 klasių. 

Šalies renginiai TANDEMUS šokių grupė ura IX-ojo šokio festivalio „Pavasario fiesta 

2013“ Alytuje diplomantė 

Teisinių žinių konkurse „Temidė“ užimta 2-oji vieta respublikoje. 

Dalyvauta Anykščiuose vykusiame bėgime Anykščiai –Puntukas–

Anykščiai ir gauta padėka už dalyvavimą. 

Dalyvauta socialinės reklamos konkurse „Žemė –žmonių buveinė“, 

1c klasė dalyvavo projekte „Mano šeimos istorija –giminės medis“ ir  

ženkliuko maketo konkurse, skirtame pasaulinei AIDS dienai. 

 

Tarptautiniai renginiai Dalyvauta tarptautiniame Vilniaus Gedimino maratone. 

Viktorija Šuminaitė gavo padėką už dalyvavimą tarptautiniame projekte 

„Youth for nature“. 

Dalyvauta tarptautinėje parodoje Vilniuje „Angelų miestas“ ir darbeliai 

gavo padėką už kūrybiškumą. 



 

 

2011 - 2012 m. m. 

Gimnazijos renginiai Šokėjai paruošė 5 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  

1-osios šventėje gimnazijoje, mokytojų dienos koncerte, šimtadienio 

šventėje,  paskutinio skambučio šventėje, Tolerancijos dienos koncerte 

karu su Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro auklėtiniais.Šiemet 

šokėjai dalyvavo visose pagrindinėse mokyklose organizuotose „Saulės“ 

gimnazijos dienose 

Mokykloje vyko tarpklasinės 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių 

krepšinio turnyrai. 

 Mokiniai noriai dalyvavo visuose tradiciniuose renginiuose ir 

netgi juos vedė bei organizavo: Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, 

Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos 

popietė, 9-ųjų klasių matematikos šou ir pan. 

Miesto renginiai Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje, „Šoka visa Utena“ Lietuvos  Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjime – koncerte , Utenos kultūros centre.  

Rajoniniame jaunųjų filologų konkurse(prozos sekcija) i vieta 

Laura Kunigėlytė.(4e) 

Geografijos olimpiada III vieta Danutė Steponavičiūtė (4b) 

Biologijos olimpiada III vieta Agnė Giniotytė (1a), Edgaras 

Puodžiukas I vieta (3c) 

Etikos olimpiada III vieta Viktorija Šimkūnaitė (2e) 

Rusų kalbos olimpiada III vieta Aistė Burokaitė (2b) 

Informatikos olimpiada III vieta Vytautas Gudelis (4a) 

Anglų kalbos olimpiada III vieta Domas Bakšys (3a) 

Chemijos olimpiada III vieta Agnė Giniotytė (1a), III vieta 

Valentina Juknevičiūtė (3a), II vieta Kotryna Juozėnaitė (4d) 

Šalies renginiai Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgnis “3 nugalėtojai ir 21 

padėkos raštas. 

Rasa Babelytė (4b) regioninėje ekonomikos ir verslo olimpiadoje I vieta 

Dalyvavimas konkurse „Sunku nepastebėti to, kas padaryta“, filmuko 

pristatymas. 

Jurgita Markūnaitė dalyvavo foto konkurse „Pagauk istorinę akimirką“ 

Tarptautiniai renginiai Tarptautinių mastu pasigirti negalime. 

 

 

2010 - 2011 m. m. 

Gimnazijos 

netradiciniai renginiai 

Šokėjai paruošė 4 choreografines kompozicijas, dalyvavo Rugsėjo  1-

osios šventėje gimnazijoje, šimtadienio šventėje, atviroje muzikos ir šokio 

pamokoje gimnazijos svečiams iš M. Rimkevičaitės katalikiškos 

technologijų mokyklos, paskutinio skambučio šventėje.  

Mokykloje vyko tarpklasinės 11 – 12 klasių bei 9 – 10 klasių krepšinio 

turnyrai. 

Miesto renginiai Šokėjai dalyvavo mieste rugsėjo 1-osios šventėje, Utenos miesto 

gimtadienio šventėje, šokių fiestoje „Argo-2011“, Lietuvos  

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime – koncerte “Uždekim naują 

ugnį širdyse” Utenos kultūros centre, 

Rugsėjo mėn. mokiniai kartu su mokytoja D.Jasaitiene dalyvavo 

savivaldybės rengtame renginyje „Diena be automobilio“ ir puikiai 

pasirodė. 

Sporto pasiekimai rajone; 

rudes krosas – vaikinai III vieta (mokyklos rinktine), merginos II, 

(mokyklos rinktinė), vaikinai 9-10 klasės I, merginos 9-10 klase II 

salės futbolas 5x5 2, krepšinis (iki 10 kl) II, krepšinis rinktinė II, tinklinis 



(merginos) II, tinklinis (vaikinai) II lengvosios atletikos kroso estafetė I, 

lengvosios atletikos taurė II, slidinėjimas – I smiginio – III,  

 Laimėta jaunųjų filologų konkurse poezijos sekcijoje II vieta, lietuvių 

kalbos olimpiadoje laimėta I ir II vieta,  biologijos olimpiadose I, II, III 

vietos, anglų kalbos olimpiadoje II vieta, rusų kalbos olimpiadose II ir III 

vietos, matematikos olimpiadose II ir III vietos, fizikos III, chemijos dvi II 

ir III, geografijos III vieta ir IKT II bei III vieta.  

Šalies renginiai Maironiečiai dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjime Zarasuose, 

susipažino su Zarasų miesto ir rajono paminklais, dalyvavo 

programoje(dainavo), pristatė savo gimnaziją susirinkusiems 

maironiečiams iš visos Lietuvos. 

Maironiečiai dalyvavo Maironio dienos minėjime Kauno Maironio 

gimnazijoje. Pristatė savo gimnaziją, dalyvavo pagerbiant Maironį. Prie jo 

kapo uždegė žvakučių ir padėjo gėlių. Aplankė Maironio muziejų, kartu su 

Maironio gimnazijos mokiniais aplankė kitas įžymias Kauno vietas. 

Gamtotyrininkų būrelio nariai dalyvavo apskrities fotonuotraukų konkurse 

„Gyvūnas šalia mūsų“. 

Mokyklos krepšinio rinktinė dalyvavo respublikiniame vidurinių mokyklų 

ir gimnazijų krepšinio turnyre (buvome vienintelė komanda iš Utenos 

apskrities). 

Ekonomikos olimpiadoje regioniniame ture užimta III vieta. 

Tarptautiniai renginiai Slidininkė Ingrida Ardišauskaitė tapo jaunimo Europos čempione 

slidinėjimo srityje. 

Kita 

veikla(visuomeninė, 

socialinė) 

Maironiečiai tradiciškai lankė senelius Caritas senelių globos namuose, 

pasveikino juos su Kalėdomis, Velykomis su savo pagamintomis 

dovanėlėmis. 

Jie prižiūri K.Praniauskaitės kapą; pažymėjo Jurginių šventę. 

Gimnazijos šokėjai dalyvavo „Moki-Veži“ renginyje, skirtame Motinos 

dienai. 

Gamtotyrininkų būrelio nariai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje 

Smėlynės parke. 

Šiais mokslo metais „Bičiulių“ klubas užmezgė gražius ryšius su Utenos 

Spec. ugdymo ir paramos centru. Turėjo keletą bendrų renginių. Pravedė 

nemažai teminių užsiėmimų, aplankė Kristaus žengimo į dangų parapijos 

namus, paruošė meninę Advento susitaikymo pamaldų programą.  

Per Tolerancijos dieną pravedė klasės valandėlę 3f  klasei apie toleranciją, 

organizavo Kaziuko mugę. Dalyvavo Panevėžio vyskupijos Dievo 

gailestingumo šventėje, ruošėsi ir dalyvavo piešinių – rašinių konkurse 

„Šventieji – Dievo gailestingumo liūdytojai“. Viena mokinė buvo 

apdovanota  geriausių darbų  nominacija. 4 „Bičiulių“ klubo nariai 

dalyvavo projekte „Marija – globok Lietuvą“, kurio metu dalyvavo trijų 

dienų edukacinėje – pažintinėje kelionėje aplankant karūnuotus Mergelės 

Marijos paveikslus.  

 

 

2009 - 2010 m. m. 

Mokyklos 

netradiciniuose 

renginiuose 

Moksleivių darbelių paroda. 

Karpinių kalėdinė paroda bibliotekoje. 

Dalyvavimas šokių dienoje. 

Pasitelkus IKT mokiniai sukūrė geometrijos kartojimui projektus, kurie pritaikomi 

pamokose. 

Organizuota ir režisuota liaudiška vakaronė Vasario 16-osios dienai paminėti 2 kl. 

gimnazistams. 

Dalyvauta mainų programoje tarp Utenos gimnazijų. 

Spektaklių premjeros „Žvaigždė“, „Klifa“, „Sapnas“, „Minčių labirintai“. Vaidino 

gimnazijos dramos būreliai. 



Dalyvavome „exlibrių“ parodoje, jubiliejiniame literatų klubo „Verdenė“ susitikime. 

Mokykloje. Buvo surengta 12-okų darbų paroda „Mano vizija“. 

Mokinių ir tėvų krepšinio varžybos. 

Krepšinio varžybos mokiniai ir policininkai. 

Miesto 

renginiuose 

Rajono programuotojų olimpiadoje užimta II vieta. 
Rajono jaunesniųjų klasių mokinių etikos olimpiadoje užimta II-oji vieta. 

Rajoniniame jaunųjų filologų konkurse laimėta III vieta (Miglė Juknaitė eilėraščių ciklas 

„Vanilė“). 

Rajono biologijos olimpiados 10-ųjų klasių moksleivių tarpe laimėtos I ir II vietos. 

Rajoninėje fizikos olimpiadoje užimta III vieta 10-ųjų klasių tarpe. 

2 prizinės vietos užimtos rusų kalbos olimpiadoje, po 1 anglų kalbos, geografijos ir istorijos 

olimpiadose. 

Mokiniai dalyvavo Akcijoje „Darom“. 

Akcijoje „Diena be automobilio“. [Rodė per televiziją] 

Gimnazijos šokių kolektyvai ir dainininkai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjime – koncerte miesto visuomenei, Rajoniniame Temidės konkurse parodytas  

spektaklis „Žvaigždė“ (patyčios moksleivių tarpe). 

I vieta užimta konkurse „Ką žinai apie prokuratūrą“, 

III vietą užėmėme teisinių žinių konkurse. 

I vieta lengvosios atletikos rungtyse (vaikinai). 

Miesto krepšinio II lyga (buvome vienintelė mokyklų komanda). 

II vieta mokinių svarsčio kilnojimo varžybose, lengvosios atletikos rungtyse (merginos). 

Šalies 

renginiuose 

Dalyvauta IX respublikiniame Č. Kudabos geografijos konkurse. 

Regioninėje ekonomikos ir verslo olimpiadoje užimta 3 vieta. 

Viena mokinė dalyvavo respublikinėje biologijos olimpiadoje Panevėžyje. 

Viena mokinė dalyvavo LTV konkurse „Tūkstantmečio vaikai“. 

7 mokiniai dalyvavo apskrities fotografijų parodoje „Besikeičiantis vandens paveikslas“. 

Apskrities fotografijų parodoje „Gyvūnas šalia mūsų“. Viena mokinė tapo projekto 

„Kuriame kalendorių“ laureate. 

Merginų šokių kolektyvas dalyvavo dainų šventės šokių dienoje, šokėjai ir dainininkai 

Koncertavo Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos ataskaitinės konferencijos 

dalyviams. 

Šokėjai yra Respublikinio liaudiškų šokių konkurso „Pora už poros“ nugalėtojai. 

2 mokiniai dalyvavo finaliniame „Dainų dainelės“ etape. 

Viena mokinė tapo televizijos projekto „Muzikos akademija“ nugalėtoja. 

2 mokinės yra Lietuvos slidinėjimo estafetės čempionės, „Saulės“ komanda tapo 

slidinėjimo festivalio varžybų 3 vietos laimėtoja. 

Du mokiniai dalyvavo apskrities dailės olimpiadoje. 

Respublikinis vidurinių mokyklų ir gimnazijų krepšinio turnyras (vieninteliai iš apskrities 

mokyklų) 

Tarptautiniuose 

renginiuose 

Gamtotyrininkų būrelio nariai dalyvavo kasmetiniame  pasaulio ornitologų 

organizuojamame paukščių stebėjime ir registravime. 

„Kengūros“ konkurse 8 mokiniai pateko į geriausiųjų dešimtuką rajone. 

Kitoje veikloje 

(visuomeninėje, 

socialinėje, kt.) 

Merginų šokų grupė koncertavo Utenos socialinės paramos centre; dalyvavo šokių fiestoje 

„AGRO –2010“, Utenos liberalaus jaunimo renginiuose „Šokiai po atviru dangumi“, 

pasirodė Mindaugo karūnavimo dienos koncerte Tauragnų mst.bendruomenei. 

Mados centre „AUSRA“ mokiniai surengė vaizduojamosios dailes parodą „Raidės link“. 

 

 

2008 – 2009 m. m. 

Mokyklos 

netradiciniuose 

renginiuose 

Mokinių darbelių parodos. 

Nuotraukų paroda bibliotekoje. 

2008-12-19 Spektaklio „Pelenė“ premjera pagal M. Dautartaitę. 

2008-09-29 Organizuota atvira teatro pamoka su užsienio svečiais. 

Mokinių ir tėvų krepšinio varžybos. 

Krepšinio šou su pagrindinių mokyklų komandomis. 



Miesto 

renginiuose 

Mokiniai dalyvavo  akcijoje „Mes kviečiame gyventi gražiau“ 

Rajoninėje biologijos olimpiadoje 10 kl. tarpe užimta I ir III vieta. 

Rajono biologijos olimpiadoje 9-ųjų klasių moksleivių tarpe laimėtos I ir II vietos, 10-ųjų 

klasių tarpe II vieta. 
Rajono jaunesniųjų klasių mokinių etikos olimpiadoje 9-10 klasių grupėje užimta I-oji vieta. 

Jaunųjų filologų konkurse (poezijos sekcijoje) užėmta II vietą. 

Po 2 prizines vietas užimta rusų, anglų, o 1 vieta prancūzų kalbų olimpiadose. Nugalėta vyresniųjų 

klasių geografijos ir istorijos olimpiadose. 
Mūsų gimnazijos šokių ir dainų kolektyvai dalyvavo Rugsėjo 1–osios šventėje „Išbarstykim 

vasaros natas“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime – koncerte miesto 

visuomenei, Naujosios Utenos sporto arenos atidarymo šventėje. 

Viena mokinė dalyvavo Utenos Kaziuko mugėje su savo taikomosios dekoratyvines dailės 

kūriniais. 

Gimnazijos pirmokų komanda dalyvavo matematinėje viktorinoje A. Šapokos gimnazijoje 

ir laimėjo II vietą. 

Vienas mokinys vyreniųjų grupėje informatikos olimpiadoje tapo prizininku. 

Dalyvauta rajoninėje teatrų šventėje „Šimtakojis“ su spektakliu „Pelenė“. Užimta I vieta. 

Sėkmingas gimnazistų pasirodymas atviroje pamokoje „Tūkstantmečio vaikai iš pa Utenas“ 

Utenos kultūros rūmuose. 

Rajoniniame pilietinės dainos konkurse „Šauk, volunge“ du duetai užėmė antrąsias vietas. 

I vieta rajono krepšinio varžybose, rudens krose (merginos) 

II – kroso estafetės, svarsčio kilnojimo, rudens krose (vaikinai), rajoninės šachmatų 

varžybos, rajoninės teniso varžybos , rajoninės krepšinio varžybos (1993 m. ir jaunesni)  

III – rajoninės smiginio varžybos – merginos  

Šalies 

renginiuose 

Giedrius Smalakys jaunųjų mokslininkų nacionaliniame konkurse užėmė 2 vietą. 

2008 m. vienos mokinės  projektas pristatytas respublikiniame projektinių darbų konkurse 

Vilniuje. 

1-os gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo elektroninių kalėdinių atvirukų konkurse 

„Žiemos pasaka“. 

Viena mokinė  dalyvavo respublikinėje biologijos olimpiadoje Palangoje. 1 mokinė 

dalyvavo respublikinėje geografijos olimpiadoje. 2 mokiniai  dalyvavo LTV konkurse  

„Tūkstantmečio vaikai“.. 

Dalyvauta VIII respublikiniame Č. Kudabos geografijos konkurse. 

Viena mokinė yra Lietuvos slidinėjimo čempionė, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatė. 

Grupė mokinių, meno kolektyvai dalyvavo respublikinėje maironiečių sambūrio šventėje 

mūsų gimnazijoje. 

Viena mokinė užėmė 1- ąją vietą katalikiškų mokyklų dailės projekte „Priklausyk sau“. 

Tarptautiniuose 

renginiuose 

Gamtotyrininkų būrelio nariai dalyvauja  kasmetiniame  pasaulio ornitologų  

rganizuojamame paukščių stebėjime ir registravime. 

Mokiniai ir meno kolektyvai dalyvavo etnokultūros pamokoje Europos Sąjungos šalių 

švietimo atstovų pažintinio vizito metu. Tema „Meninis ugdymas kaip priemonė padaryti 

mokyklą patrauklesnę“. 

Tarptautiniame matematikų konkurse „Kengūra“ 6 mokinai pateko tarp10 geriausiųjų 

rajone. 

Dalyvauta ir gerai pasirodyta su vyr. klasių dramos būreliu teatrų šventėje „Šimtakojis“ 

Zarasuose. 

Vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje „Muzikinės nominacijos“ merginų trio 

laimėjo antrąją vietą. 

Kitoje veikloje 

(visuomeninėje, 

socialinėje, kt.) 

Šokių grupės dalyvavo Teoriniame – praktiniame seminare „Istorinis šokis, XV-VIII 

amžiai“ ir Šokių šventėje „ARGO-2008“. 

Maironiečiai dalyvauja respublikiniuose maironeičių sambūriuose (Zarasuose, 

Tytuvėnuose, Rumšiškėse).  

 


