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NAUJIENLAIŠKIS NR.5 

Kadaise Didždvario gimnazija 
mums buvo paslaptinga ir nepa-
žįstama, bet didi žinių šalis. Pralei-
dę čia ketverius metus galime drą-
siai tvirtinti, jog čia sutikome ge-
riausius mokytojus savo gyvenime 
bei amžinus draugus.   

Žinoma, keturi metai – tai neilgas 
laiko tarpas, bet per šiuos metus 
mes visi susiformavome kaip as-
menybės. Mums visiems čia teko 
patirti tiek nuostabių, laimingų 
momentų. Tačiau būdavo ir taip, 
kad nieko nebespėdavome, reikė-
davo aukoti miegą ir vis laukdavo-
me atostogų. Atrodo visai nese-
niai siautėme Šimtadienio šventė-
je ir dainavome, kad tik šimtas 
dienų beliko mums būti visiems 
kartu. Taip nejučiomis  ir atsirado-
me čia, paskutinio skambučio 
šventėje.   

Brangūs mokytojai, sakoma, kad 
kiekvienam vaikui reikia čempio-
no, drąsiai pareiškiame, kad šiuos 
ilgus ketverius metus Jūs mums 
buvote čempionais. Rūpinotės 
mumis kaip antrieji tėvai, motyva-
vote siekti savų tikslų, negailėjote 
griežtesnio žodžio, kai per daug 
atsiplėšdavome nuo realybės. 
Mes Jums dėkingi, kad per šiuos 
metus radote laiko ne tik išaiškinti 
medžiagą, parašytą vadovėliuose, 
bet ir paruošėte mus gyvenimui. 
Dažnai pamiršdavome Jums pasa-
kyti ačiū, įžeisdavome ar įskaudin-
davome, bet patikėkite, tą akimir-
ką skaudėdavo ir mums. Atsipra-
šome, kad nė vienas iš mūsų nega-
lime Jums grąžinti sveikatos, kurią 
paaukojote dėl mūsų gerovės, bet 
pažadame džiuginti Jus savo dar-
bais ir stengtis, kad šios pastangos 
nebūtų nuėjusios veltui. 

Dėkojame visai Didždvario gimna-
zijos bendruomenei. Ačiū, kad 
esate ir sudarote sąlygas Lietuvos 
jaunimui augti ir tapti gerais žmo-
nėmis. Ačiū, jog tinkamai paruošė-
te mus ateinančiam naujam gyve-
nimo  etapui, už palaikymą ir tikė-
jimą mumis. 

Kuratore, ačiū, kad buvote su mu-
mis visur ir visada, išklausėte, da-
vėte patarimų, užbaigdavote mū-
sų pradėtus darbus ir visuomet iš-
tiesdavote pagalbos ranką. Nie-
kuomet nepamiršdavote paklaus-
ti, kaip mums sekasi, nepykite, 
kad mes nepaklausdavome to 
paties, kad būdavome per daug 
užsiėmę savimi. Vis dėlto, Jūsų 
gyvenimiškų pamokų, teisingų 
žodžių mes niekada nepamiršime. 

Mylimi tėveliai, ačiū Jums už di-
džiausią dovaną, kuria tik galėjote 
suteikti – tikėjimą mumis. Ačiū, 
kad taikėtės prie mūsų kintančios 
nuotaikos, kad pritarėte net pa-
čioms keisčiausioms mūsų idė-
joms. Dėkingi esame ir už tai, kad 
vis primindavote mums, kad esa-

me patys šauniausi, geriausi ir my-
limiausi. Mintis, kad visuomet mus 
palaikysite, teikia drąsos ir ryžto 
susidoroti su gyvenimo iššūkiais. 
Juk be Jūsų – nebūtų mūsų.  

Draugai, atrodo, dar neseniai įžen-
gėme į šią mokyklą, klaidžiojome 

tada dar svetimais koridoriais, ieš-
kojome draugų, pažindinomės su 
mokytojais, o šiandien jau skai-
čiuojame paskutines valandas kar-
tu. Vienas kitam tapome labai ar-
timi, palaikėme sunkiausiomis aki-
mirkomis, net beviltiškose situaci-
jose įžvelgdavome vis kažką gero. 
Ačiū Jums už kiekviena prisimini-
mą, gerą žodį, nuoširdžią šypseną, 
reikalingą patarimą, smagų ir ne-
pamirštamą laiką kartu ir tikiuosi, 
kad ateityje toliau bendrausime 
bei ne kartą susitiksime. 

Ačiū Jums, kad buvot, esat ir būsit 
patys geriausi! • 
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Puslapis 2 Naujienlaiškis 

 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI KARTU RINKO GABIAUSIUS, TALENTINGIAUSIUS,  
KŪRYBIŠKIAUSIUS DIDŽDVARIEČIUS.  

ŠIO BALSAVIMO REZULTATAI PASKELBTI GEGUŽĖS 24 D. VYKUSIAME RENGINYJE „METŲ GERIAUSI 2017“. 

Įdomiausias akademinis renginys – „Tyrėjų naktis 2016“ 

„Gražiausia valstybinė / tautinė šventė – „Chorų karai“ skirti Lietuvos nepriklausomybės dienoms paminėti 

Intelektualiausias renginys – „Protų kovos“ 

Daugiausia dėmesio sulaukęs renginys – Šimtadienio spektaklis „Išvirkščias pasaulis“ 

Prasmingiausia metų akcija – Paramos akcija – „Laimės keksiukai“ 

Metų aktyviausias mokinys – Fausta Roznytė 

Metų muzikantas – Titas Jukšta 

Metų dainininkas – Jurgita Bašytė 

Metų kūrybingiausias mokinys – Aleksas Gamzin 

Metų montuotojas – Dominykas Matijošaitis 

Metų sportininkas (profesionalas) – Jeronimas Dargis 

Metų sportininkas (mėgėjas) – Ignas Baranauskas 

Metų savanoris – Tabea Böhler 

Aktyviausias seimo narys – Fausta Roznytė 

Už dalyvavimą respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose nominacija skiriama –                                                                      
vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansambliui „Šėltinis“ 

Už aktyvią veiklą nominacija skiriama – Debatų klubui 

  

MOKINIAI, KURIE PRALEIDO MAŽIAUSIAI PAMOKŲ 2016-2017M.M.  

KŪRYBINGIAUSI MOKINIAI – TĖVŲ KLUBO NOMINACIJA 
 

Arnas Vasiliauskas – literatūrinė kūryba 
Jurgita Bašytė – muzikinė kūryba 

Deividas Saprončikas – meninė kūryba (tapyba) 
Aleksas Gamzin – mados dizainas 

  
NUOŠIRDŽIAUSIAI BENDRAUJANTYS IR BENDRADARBIAUJANTYS, TOLERANTIŠKIAUSI MOKYTOJAI 

 

I kl. mokinių nominacija – Virginija Savickaitė 
II kl. mokinių nominacija – Asta Andžiuvienė 
III kl. mokinių nominacija – Irina Barabanova 
IV kl. mokinių nominacija – Edita Krištupaitė 

 
UŽ PRIZUS DĖKOJAME UAB „ARETIDA“ (MINKŠTŲ BALDŲ GAMYBA) DIREKTORIUI ARTŪRUI RASTAIČIUI IR 

 TĖVŲ KUBO PREZIDENTEI EINORAI LOMEIKIENEI • 

I klasė 
Rolandas Kauklys 1b 

Morta Barauskaitė 1b 
Živilė Jociūtė 1p 

Ovidijus Šiaulys 1p 
Rokas Savickas 1p 

II klasė 
Austėja Tarnauskaitė 2a 

Martynas Matas 2c 
Rokas Lideikis 2b 

Dovydas Juknevičius 2b 
  

III klasė 
Mantas Streliukas 3b 

Irmantas Bauža 3b 
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Praktinis karjeros seminaras „Start Strong” 

Gegužės 19 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko praktinis karje-
ros ugdymo seminaras anglų 
kalba „Start Strong“, kuriame 
dalyvavo 39 mokiniai. Seminaro 
lektorius – JAV ambasados Ry-
goje viešųjų ryšių skyriaus spe-
cialistas, programos „Start 
Strong“ direktorius Andris Ar-
homkins.   

Gimnazistai dalyvavo įvairiuose 
interaktyviuose žaidimuose, ku-
rie jiems padėjo įžvelgti savo 
stipriąsias ir silpnąsias puses, 
susipažino su asmeninių tikslų 
numatymo strategijomis ir suži-
nojo, kad svarbiausia – pasitikė-
ti savimi, nes kiekvienas žmogus 
turi talentų, kiekvienas yra kaž-
kuo unikalus ir ypatingas. Lek-
torius savo pavyzdžiais demon-
stravo kaip rasti vietą darbo 
rinkoje, kaip nebijoti svajoti bei 
tapti tuo, kuo nori. Mokiniai 
dalyvavo komandiniuose žaidi-
muose, bendravo ir bendradar-
biavo, identifikavo savo talentus 
bei dalijosi idėjomis ir patari-
mais, kaip pasiekti svajonę. 

Lektorius A. Arhomkins akcenta-
vo, jog bendravimas su žmonė-
mis ir žinojimas, kur esi, kur nori 
būti leidžia išsipildyti svajo-
nėms. Seminaras buvo smagus 
ir naudingas, mokiniai liko pa-
tenkinti, nes jo metu pateikti 
pavyzdžiai parodė, kad gyveni-
me pasiekti galima labai daug, 

reikia tik išmokti nusistatyti 
tikslus ir eiti savo pasirinktu 
keliu. Lektorius liko sužavėtas 
mokinių mąstymo greitumu, 
lankstumu bei anglų kalbos 
žiniomis. 

Keletas mokinių atsiliepimų:  

„Visus mokslo metus įtemptai 
mokiausi, tačiau artėjant vasa-
rai ir mokslo metų pabaigai, 
pradėjau tingėti, atsainiai žiūrė-
ti į namų darbus. Šis seminaras 
man suteikė labai daug motyva-
cijos nepasiduoti ir mokytis, ne 
tik likusius mokslo metus, bet ir 
vasarą, kitus metus bei visą 
gyvenimą. Supratau, ko reikia 
norint pasiekti savo svajonę ir, 
kad ir kokia ji bebūtų, viskas yra 
įgyvendinama ir pasiekiama. 
Sužinojau tris pagrindinius daly-
kus, kurie garantuoja laimę 
dirbant mėgiamą darbą ir gerą 
užmokestį. Pasisėmusi įvairių 
idėjų, panorau kurti ir tobulėti 
kiekvieną dieną. Tokie semina-
rai turėtų vykti kiekvienoje mo-
kykloje, nes jame mokiniai gali 
suprasti, ko nori, ko jiems reikia 
norint tai pasiekti, pasisemti 
drąsos ir įkvėpimo dirbti su šyp-
sena, energija ir entuziazmu.” 
Severa, Im kl. 

„Seminaras buvo tikrai naudin-
gas, įdomus ir įtraukiantis. Žai-
dimai, kuriuos žaidėme, man 
leido suprasti, kad galbūt plana-
vau rinktis sau netinkamas stu-

dijas.” Raminta, IIIe kl. 

„Iš pat pradžių galvojau, kad ši 
paskaita bus kaip visos kitos. 
Vienas žmogus kalbės, rodys 
skaidres, kažką pasakos, o mes 
būsim sukniubę į mobiliuosius. 
Tačiau tie netikėti žaidimai 
praskaidrino dieną ir pakeitė 
tipišką paskaitą į tokią, kur neži-
nai ko tikėtis. Man asmeniškai ši 
paskaita buvo naudinga. Iki 
dabar prisimenu, ko buvo moky-
ta (net šiuo metu galvoju: „Am I 
moving forward or bac-
kward?"). Juo labiau, tai tik 
sutvirtino mano įsitikinimą, kuo 
noriu būti, ir padės man po 
truputį keliauti arčiau tikslo! 
Jeigu būtų proga visą tai pakar-
toti, aš to tikrai nepraleisčiau.“  
Renata, Im kl. 

„Seminaras buvo labai įdomus ir 
naudingas, privertė susimąstyti 
apie savo tikslus bei ateitį. Žaidi-
mų metu galėjome vieni kitiems 
pasiūlyti profesijas pagal pomė-
gius. Sužinojau kaip planuoti 
savo karjerą, kaip užsiimti tuo, 
ką mėgsti ir susikurti sėkmingą 
ateitį. Seminaras įkvėpė siekti 
savo tikslų.” Rugilė, IIIe kl. 

„Seminaras privertė susimąstyti, 
ką aš tikrai noriu veikti gyveni-
me ir paskatino apsvarstyti savo 
pasirinktą profesiją. Seminaro 
metu išgirstus patarimus tikrai 
pritaikysiu ateityje, kai kuriuos 
jau pritaikiau ir jie labai padė-
jo.” Neda, IIIe kl.   • 

 Anglų k. mokytoja Kristina Urbonienė  

Lietuvių kalbos pamokos – tai 
ne tik raštingumo įgūdžių gilini-
mas, taisyklių taikymas, tekstų 
kūrimas. Jose kalbama apie 
perskaitytą grožinę literatūrą, 
gilinamasi į jos savitumą, ieško-
ma ir bandoma suprasti esminių 
vertybių prasmę. 

Šiuos mokslo metus II m klasės 
mokiniai baigia pristatydami 
kūrinius, kuriuos rinkosi ir sava-
rankiškai skaitė laisvalaikiu. Ant 
suolų sugulė Balio Sruogos atsi-
minimų knyga „Dievų miškas“, 
Alvydo Šlepiko „Mano vardas 
Marytė“, Rūtos Sepetys „Druska 

jūrai“, Lauros Sintijos Černiaus-
kaitės „Benedikto slenksčiai“. 
Skirtingos, savitos, vertos gim-
nazistų dėmesio. 

Per dvi pamokas, organizuotas 
gimnazijos A. J. Greimo skaityk-
loje, mokiniai, naudodamiesi 
planšetiniais kompiuteriais, tu-
rėjo susidoroti su užduotimis: 
pristatyti autorius, aptarti kon-
tekstus, analizuoti perskaitytą 
kūrinį nurodytu aspektu, kalbėti 
apie tekstų problematiką. Re-
zultatas – sukurtos skaidrės ir 
pristatymas žodžiu. Klausydami 
bendraklasių ne vienas susido-

mėjo kūriniu, kurio neturėjo ga-
limybės perskaityti – mat mies-
to bibliotekose trūksta knygų. 

Taip, pasirodo, vis dar yra norin-
čių skaityti, ieškančių knygų! Tai 
teikia vilties mokytojui. • 

O mes skaitome! 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Valančienė  



   

Gegužės 26 d. Didždvario 
gimnazijos trečiokams 
vyko karjeros diena. 

Profesijos patarėja Laima 
Vielikėnienė pristatė Liie-
tuvos aukštųjų mokyklų 

asociacijos bendram 
priėmimui organizuoti 
(LAMA BPO) sistemą, 
naujoves, dažniausiai 

daromas klaidas renkantis 
studijas. UAB Cherry  

Servers įmonės vadovas 
Artūras Lazejevas 

pasidalijo savo patirtimi. 
Mokiniai suprato, kad 
lengva nebūna, kad 
svarbiausia niekada 

nepasiduoti, nebijoti klysti 
ir visada žinoti, ko nori. 
Kalba lt. atstovas Roma-

nas Šarpanovas mokė 
mokinius, kaip teisingai 

parengti motyvacinį laišką 
ir gyvenimo aprašymą. • 

AHHAA mokslo centre 
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Gegužės 26 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos Im 
ir Ia klasės mokiniai anksti ryte išvyko Estija. 
Po 7 valandų kelio jie pasiekė savo kelionės 
tikslą – atvyko į Tartu mieste esanti „AHHAA“ 
mokslo centrą. Mokiniai turėjo galimybę susi-
pažinti su įvairiomis mokslo naujovėmis bei 
atlikti praktinius bandymus laboratorijose. 
Preparavome kiaulės akį ir nagrinėjome jos 
struktūra, tyrėme savo seilių DNR. 

 

 
 

DNR tyrimo eiga: 

1. Į mėgintuvėlį įdėjome savo seilių; 
2. Jas praskiedėme vandeniu: 
3. Į mėgintuvėlį įlašinome pora lašų šarminio muilo ir dantų 
krapštuku išmaišėme; 
4. Tuomet į mišinį įlašinome 2ml NaCl tirpalo 8% ; 
5. Galiausiai įlašinome spirito, sukurdami atskirą jo sluoksnį; 
6. Pašvietę žibintuvėliu, viršutiniame alkoholio sluoksnyje galė-
jome matyti savo DNR. 
 

Mokiniai džiaugiasi linksmai ir produktyviai praleidę penkta-
dienį. • 

  Viltė Novikovaitė 

 

GEGUŽĖS 15 D.  
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA  

PASIRAŠĖ 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  

SU A. STULGINSKIO  
UNIVERSITETU. 

 

 

ESF akademija 

Visus 2016-2017 mokslo metus Didždvario gimna-
zijos II klasių mokiniai vykdė savanoriškas veiklas, 
kurios buvo talpinamos ESF Akademijos žemėla-
pyje. Didždvario gimnazijos komanda tapo viena 
iniciatyviausių. Didždvariečiai į Akademijos žemė-
lapį įkėlė 79 savanoriškas veiklas.  

Iniciatyviausios Lietuvos komandos buvo pakvies-
tos į  baigiamąjį renginį Vilniuje. Didždvariečiai 
dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, mokėsi 
atskleisti tikrąjį aš, aptarė metų veiklas, diskutavo 
apie saviraišką ir vieną jos formų – savanorystę. 
Diskusijoje dalyvavo Beata Tiškevič, jaunieji dizai-
neriai broliai Klėjai, Vaidas Baumila. Renginio 
pabaigoje ESF Akademijos koordinatorė Lina Za-
polskytė pasveikino Didždvario komandą baigu-
sią  ESF Akademiją ir tapusia  viena iš aktyviausių 
šio projekto dalyvių. 

ESF Akademija – tai projektas, kuris kasmet subu-

ria moksleivius iš visos Lietuvos, pakviesdamas 
juos susipažinti su pačiais įdomiausiais Europos 
socialinio fondo projektais, klausytis įžymių žmo-
nių vedamų nemokamų interaktyvių laidų, daly-
vauti įvairiose veiklose, renginiuose, stovyklose. •   

Profesijos patarėja Laima Vielikėnienė  
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Gegužės 25 d. Vilniuje, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre vyko Jaunimo 
švietimo apie JT darnaus 
vystymosi tikslus iki 2030 

m. protų kovų finalas. 
 

 

Jame dalyvavo ir Didždva-
rio gimnazijoje šias protų 

kovas pirmame etape 
laimėjusi IIa klasės                 

komanda. Klausimai buvo 
įdomūs, bet nelengvi.    

  

Šį kartą likome be                   
apdovanojimų, tačiau                     

sužinojome daug                        
naudingų dalykų. 

 

Geografijos mokytoja 
Sniegina Raubaitė • 
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Raktas į geresnę kokybę darbe su jaunimu 

Gegužės 21-25 dienomis Šiaulių 
Didždvario gimnazijos klasių 
kuratorė Julija Muningienė daly-
vavo Europos savanorių tarnybos 
(EST) mokymuose jaunimo dar-
buotojams „Key to Better Quality 
in Youth“ Lahti (Suomija). Šie 
mokymai buvo orientuoti į gero-
sios patirties sklaidą – patirtimi 
dalijosi skirtingų šalių atstovai – 
suomiai, latviai, lietuviai, islan-
dai, estai, norvegai, švedai. 

Jaunimo darbuotojų mokymuose 
sudarytos galimybės susipažinti 
su suomių jaunimui teikiamos 
paslaugomis: nuo laisvalaikio 
praleidimo iki pagalbos įsidarbi-
nant bei paramos esant sudėtin-
goms gyvenimo sąlygoms. Lahti 
mieste veikia daug jaunimui 
skirtų centrų, kuriose jaunimo 
darbuotojai padeda jaunuoliams 
ugdyti įvairias kompetencijas 
reikalingas įsidarbinant, padeda 
rasti vietas darbo praktikai, orga-
nizuoja ilgalaikį užimtumą, įvai-
rius kursus. 

Pristatyti verslo ir savivaldybės 
administracijos bendradarbiavi-
mo pavyzdžiai – prekybos cent-
ruose įsteigtos patrauklios laisva-
laikio praleidimo vietos jaunimui. 
Modelis gana paprastas: preky-
bos centras skiria patalpas, o 
savivaldybė etatus jaunimo dar-
buotojams. Taip stengiamasi 
vaikams pasiūlyti įdomias veiklas 
ir sumažinti vaikų, laisvalaikį 
leidžiančių gatvėje, skaičių. 

Pagrindinis mokymų akcentas – 
savanorystė, kam ji skirta, kokias 

galimybes suteikia. Daug jaunuo-
lių, baigusių mokyklą ir pasirinku-
sių laisvus metus, renkasi sava-
norystę. Per tokius metus galima 
pabandyti atrasti save, įgyti gyve-
nimiškos patirties, keliauti ar 
patobulinti savo užsienio kalbą. 

Daugelį lietuvių gąsdinantys 
„laisvi metai“ toli gražu nereiškia 
gulėjimo ant sofos. Vienas popu-
liariausių Europoje „laisvų metų“ 
variantų yra Europos savanorių 
tarnyba (EST), kuri visai neseniai 
minėjo dvidešimtąjį gimtadienį. 
EST tai savanoriškos veiklos pro-
grama, pagal kurią jauni žmonės 
gali išvykti savanoriauti į kurią 
nors iš Europos valstybių arba 
šalį partnerę. Savanoris gali rink-
tis iš kelių veiklos sričių: sociali-
nės, meno ir kultūros, sporto, 
žiniasklaidos, aplinkosaugos ir kt. 
EST tikslas – padėti jauniems 
žmonėms įgyti naujos patirties 
bei sudaryti jiems sąlygas pažinti 
kitą valstybę, kultūrą, pramokti 

užsienio kalbų, skatinti plėsti 
akiratį ir rasti savo kelią. Savano-
riška tarnyba gali trukti nuo 2 iki 
12 mėnesių. 

Savanoriu verta būti, nes skirda-
mas savo laiką ir pastangas 
bendruomenei naudingam pro-
jektui, mainais gali įgyti naujų 
žinių, gebėjimų, socialinių ir kul-
tūrinių įgūdžių. Savanorystę pa-
gal šią programą gali išbandyti 
visi 17-30 metų jauni žmonės. 
Dalyvavimas Europos savanorių 
tarnybos (EST) projekte savano-
riui nieko nekainuoja. Visas su 
savanorio projektu susijusias 
išlaidas (apgyvendinimo, maitini-
mo, kelionės, parengimo, kalbos 
mokymo išlaidas ir savanorio 
kišenpinigius) apmoka Europos 
Sąjungos programa „Erasmus+“. 
• 

Klasių kuratorė Julija Muningienė Gegužės 7 d. užsienio rei-
kalų ministras Linas Linke-

vičius Japonijos mieste 
Tojohašyje susitiko su jau 
daugiau kaip dešimt metų 
aktyviai veikiančia Lietuvos 
draugystės grupe. Ministrą 
šiltai sutiko ne tik Tojoha-
šio miesto meras Koichi 

Sahara, bet ir Sakuragaoka 
vidurinės mokyklos                

moksleiviai, tarp kurių –
 šiaulietis                         

Rapolas Venclovas.                                                        

Jis ne tik čia mokosi, bet ir 
žaidžia mokyklos krepšinio 
komandoje, o visi čia pui-
kiai žino Lietuvą kaip krep-
šinio šalį. Ministras kartu 

su kitu šios mokyklos               
absolventu Mantu Poplo-
vuchinu, dabar dirbančiu 

Japonijoje, palinkėjo Rapo-
lui sėkmės toliau tęsiant 

krepšinio diplomatiją                   
Tojohašyje. • 

 

Samis Murnikas (Ig)                          
Šiaulių m.  mokinių anglų 
kalbos konkurse „Spelling 

bee“ užėmė II vietą. 

Mokytoja Rūta Alminienė. 
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Gegužės 30 d. „Profesinio veiklinimo diena“ vyko Jo-
varo progimnazijoje (bendradarbiaujant su Didždvario 
gimnazijos mokiniais ir mokytojais). Antrų ir trečių 
klasių mokiniai vedė pamokas Jovaro progimnazijos 
šeštokams ir septintokams. Trečiokai pristatė savo 
svajonių profesijas (medicina, sportas, psichologija, 
interjero dizainas, programavimas, muzikos kūrimas), 
antrokės kalbėjo apie savęs paiešką ir savanorystę, 
mokė šeštokus ir septintokus lipti sėkmės laiptais, 
žaidė žaidimus. Gimnazistai turėjo puikią galimybę 
išbandyti save, tobulinti savo kompetencijas, atskleisti 
savo stipriąsias savybes.  

Mokiniams pasiruošti padėjo kuratorė Oksana Lukšaitė ir profesijos patarėja Laima Vielikėnienė.  • 

Karjeros diena Jovaro progimnazijoje 
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Nuotraukos Can Kaplan  

 

GEGUŽĖS 31 D. „SAULĖS“ KONCERTŲ SALĖJE Į PASKUTINĮ KONCERTĄ  
„EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ PAKVIETĖ VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

 ANSAMBLIO „ŠĖLTINIS“  22-OJI ABITURIENTŲ LAIDA. 



Didždvario gimnazijos Im ir Ip klasėse 
tiriamojo-kūrybinio pobūdžio matema-
tikos pamokų ciklas (mokytojas Vincas 
Tamašauskas) vyko netradicinėse ap-
linkose: pėsčiųjų bulvare, prekybos 
centruose, amfiteatre, gimnazijos ap-
linkoje. Mokiniai atliko įvairius tyrimus, 
rinko duomenis ir juos apdorojo, sta-
tistiškai analizavo, rengė stulpelines, 
skritulines ir linijines diagramas. Pag-
rindinis šių aktyvių veiklų tikslas buvo 
išsiaiškinti klausimus, diskutuoti, įsivar-
dinti problemos, rengti atsakymus. 
Sutarta pristatymus rengti anglų, vo-
kiečių, prancūzų, rusų ir lietuvių kalbo-
mis pagal mokinių pasirinkimą, norus, 
galimybes bei savo ateities planus.  

Numatoma kitokių matematikos pamokų ciklą, su pristatymais užsienio kalbomis rengti ir kitais mokslo 
metais, nes tokios pamokos  tarnauja esminių bendrųjų kompetencijų ir vertybių ugdymuisi. • 

Puslapis 7 Antrieji namai 

Kitokia pamoka 
Gegužės 15 d. Šiaulių           

apskrities viešosios Povilo 
Višinskio bibliotekos fojė 
vyko Lietuvos respublikos 
mokyklų mokinių anglų 

kalbos ir meninės raiškos 
konkurso „Anglų kalbos 
posakių vizualizavimas“ 

piešinių parodos                        
atidarymas. 

Konkurse dalyvavo 41 Lietu-
vos bendrojo lavinimo mo-
kykla, atsiųsti 259 darbai iš 

kurių atrinkta vos kelios 
dešimtys. 

Laureatais tapo šie Šiaulių 
Didždvario gimnazijos              

mokiniai: Egila Zagorskytė 
(Ia), Kornelija Lukytė (Ia),                 

Arminta Vagrytė (Ia),               
Pijus Šveikauskas (Ia),  

Milda Ščiglaitė (Ib),                
Dominyka Stankutė (Ib).• 

 
EUROPOS EGZAMINO                 

NUGALĖTOJAI: 
I vieta 

 Kipras Tallat Kelpša; 
II vieta  

Valdonė  Šniukaitė ir  
Dileta Ramanauskaitė;               

III vieta 
Nemira Žilinskaitė. 

 

BANDOMOJO EGZAMINO           
NUGALĖTOJAI: 

I vieta 
 Armandas Kondroška; 

II vieta 
Ema Ivanauskaitė ir  
Natalja Ambrazaitė; 

III vieta – Marijonas Kėrys. 
Dėkojame geografijos              
mokytojai Snieginai                  

Raubaitei už egzamino                         
organizavimą. 

 
Laura Bronušaitė (IIIc)  
tapo laureate Gegužių  

progimnazijos  
tarptautiniame piešinių, 

karpinių, atvirukų,  
eilėraščių pavasario tema 

konkurse - parodoje  
„Būk sveikas, pavasari“. 

Mokytoja Vida Balčiūnienė. 
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CAS konferencija CAS koordintorius Paulius Baranauskas 

Gegužės 24 d. Šiaulių Didždvario gim-
nazijoje vyko abiturientų, besimokančių 
TB programoje, CAS (creativity, action, 
service) konferencija. Mokiniai pristatė 
savo veiklas, dalijosi patirtimi ir skatino 
būsimus ir esamus TB mokinius tęsti 
jau pradėtas veiklas bei ieškoti CAS 
projektams naujų idėjų. Ši konferencija 
– puiki proga abiturientams pažvelgti 
atgal, įsivertinti bei parodyti, ką jie 
pasiekė per dvejus metus.  

TB2 mokiniai pristatė įvairias veiklas: 
lindy hop, debatų klubą, protų kovas, 
VB cup, savanoriavimą, kūrybą bei parodas. Kalbėjusieji pasidalijo savo pasisekimais ir klaidomis, 
nuotykiais bei patarimais. Susirinkę klausytojai turėjo galimybę klausyti, įvertinti bei pagalvoti, ką CAS 
veikloje galėtų padaryti patys. 

Konferencijos metu mokiniams, geriausiai įvykdžiusiems CAS veiklas, buvo įteikti diplomai. Nors CAS 
veikla Didždvaryje abiturientams baigėsi, savanoriauti, dalyvauti įvairiose veiklose ir kurti jie ketina ir 
toliau. • 

Sonata Ščiukinaitė  
Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro savanorė  

 

Diena „Be tabako“ 

Minėdami dieną „Be tabako“ Didždvario gimnazijos pirmokai gegužės 26 d. išsiruošė į sporto žygį 
Salduvės parke. • 



  Gabrielė Tubutytė, Rugilė 
Martinkutė, Martina Kotlo-
va, Emilija Pauraitė, Milda 

Sakalauskaitė  
orientavimosi varžybų finale 
užėmė 4 vietą iš 18 dalyvių. 

Mokytojas Mindaugas              
Dabkevičius 

 
Šiaulių m. bendro lavinimo 

mokyklų žaidynėse                  
orientavimosi varžybose 

Didždvario gimnazijos            
merginų komanda –           

Gabrielė Tubutytė, Rugilė 
Martinkutė, Martina Kotlo-
va, Emilija Pauraitė, Milda 

Sakalauskaitė – užėmė                 
I vietą.  

Mokytojas Mindaugas                
Dabkevičius 

 
IIp klasės mokinė                             

 Ugnė Damanskytė  
raiškiojo skaitymo konkurse 

prancūzų kalba užėmė 
III  vietą.  

Mokytoja Jūratė  
Šimkuvienė.  

 
Kipras Tallat Kelpša (TB1) 

Lietuvos mokinių geografijos  
olimpiadoje laimėjo  

aukso medalį. 
Mokytoja  

Sniegina Raubaitė. 

Inovatyvūs vadovėliai – pagalba ruošiantis egzaminams 

Puslapis 8 Naujienlaiškis 

Šiaulių Didždvario gimnazijos an-
glų kalbos mokytojos dalijosi pa-
tirtimi su Vilniaus ir Kauno mo-
kytojais. 

Egzaminai be streso? Ar tai įma-
noma? Tokia tema balandžio 26 
dieną Kaune, o gegužės 8 dieną 
Vilniuje vyko metodinės dienos 
anglų kalbos mokytojams. Jose 
savo patirtį ir įžvalgas pristatė 
leidyklos „Šviesa“ atstovai, uni-
versitetų dėstytojai, mokytojai 
praktikai. 

Pirmoje dalyje keturių leidinių 
serijos „Prieš egzaminą“ autorė 
docentė Dr. Audronė Raškaus-
kienė, VDU, pateikė pavyzdžius ir 
aptarė dažniausiai egzaminuose 
pasitaikančias klaidas, susijusias 
su skaitymo ir klausymo užduo-
čių atlikimu. Mokytojai kartu at-
liko užduotis, pabuvo mokinių 
kailyje ir diskutavo apie dažniau-
sias mokinių daromas klaidas. 
Antrasis pranešėjas Gediminas 
Liutkus, „Dešimt žingsnių egza-
mino link“ leidinio autorius, 
ruošiantis dvyliktokus egzami-
nams, dirbantis privačioje kalbų 
mokykloje „Lingvera“, kalbėjo 
apie mokinių patiriamą stresą, 
kaip su juo susitvarkyti ir kaip 
svarbu nuolat ir sistemingai mo-
kytis. Trečioji dalis buvo moky-
tojų praktikų patirtis – Šiaulių 
Didždvario gimnazijos mokytojos 
Alla Chvostova (Kaune), Rūta 
Alminienė ir Inga Stonienė 
(Vilniuje) dalijosi praktine patirti-
mi, kaip sėkmingai pasirinktos 
mokymo priemonės gali padėti 
mokiniams ir mokytojams siste-
mingai ruoštis brandos egzami-
nui. Šiaulietes papildė ir savo 

praktinėmis įžvalgomis pasidali-
no Jonavos Ralio gimnazijos 
mokytojos Jolanta Matonienė ir 
Aušra Nacevičienė. 

Alla Chvostova kalbėjo apie kū-
rybiškumo ir kultūrinio sąmonin-
gumo ugdymą anglų kalbos pa-
mokose, o Rūtos Alminienės ir 
Ingos Stonienės pranešimo tema 
buvo „Kaip ruoštis mažiau, o 
išmokyti ir išmokti daugiau.“ 

Mokytojos su kolegomis dalijosi 
naudojamais metodais, pade-
dančiais įgyti pasitikėjimo prieš 
egzaminus, o taip pat savo patir-
timi dirbant su naujais, inovaty-
viais „Macmillan“ leidyklos vado-
vėliais „Gateway“. Šis vadovėlis 
– tai praktiškas ir įdomus pasirin-
kimas įvairių gebėjimų ir porei-
kių mokiniams, nes šalia įprastų 
pratybų jis turi ir skaitmenines, 
kurių užduotis galima atlikti 
kompiuteryje, planšetėje ar tele-
fone. Vadovėlio temos įdomios ir 
šiuolaikiškos, o skyriuose „Gyve-
nimo įgūdžiai“ – daug praktiškų 
patarimų mokiniui. Mokytojos 

teigė, kad per pamokas mokinį 
būtina ne tik paruošti egzaminui, 
bet ir ugdyti jo kūrybiškumą, kul-
tūrinį sąmoningumą, kritinį mąs-
tymą. Tik tuomet jie gerai jausis 
ir gyvenime, ir per egzaminą. 
Mokytojos džiaugėsi ir kitu dide-
liu „Gateway“ vadovėlių priva-
lumu – elektroniniais resursais 
mokytojams: „Apverstos klasės“ 
video įrašais, testo generatoriais 
ir kt., leidžiantiems mokytojams 
kūrybiškai dirbti, įdedant mažiau 
laiko pasiruošimui. Be to, moki-
niai gali patys pasižiūrėti įvairią 
medžiagą namie, o ją aptarti kla-
sėje. 

Džiaugiamės, kad tiek vilnie-
čiams, tiek kauniečiams mūsų 
įžvalgos patiko ir pasirodė nau-
dingos, kad esame viena iš ne-
daugelio mokyklų Lietuvoje, jau 
naudojančių šiuos naujus, mo-
dernius, inovatyvius vadovėlius. 
O mums taip pat buvo smagu 
pasiklausyti, kuo gyvena kolegos 
iš kitų miestų. ● 
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Ugdymo skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja Rūta Alminienė  

 

AR MANAI, KAD JAU VISKĄ ŽINAI 
APIE TEISININKO PROFESIJĄ? 

 
GEGUŽĖS  5 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO 

GIMNAZIJOJE LANKĖSI VILNIAUS UNIVER-
SITETO TEISĖS FAKULTETO TEISININKĖ IR 

STUDENTĖ INDRĖ GASČIŪNAITĖ.  
JI SU I-IV KLASIŲ MOKINIAIS NORIAI    
DALIJOSI PATARIMAIS, ŽINIOMIS IR                         

INFORMACIJA APIE                                            
TEISININKO PROFESIJĄ.  

 



Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas 

 

 

Jaunimas šventė Laisvę 
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Gegužės 12 d. prie Didždvario 
gimnazijos būrėsi šventiškai 
nusiteikęs jaunimas, čia vyko 
renginys – jaunimo festivalis 
„Švenčiame Laisvę“. Šis rengi-
nys tapo įžanga į Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimą. 

Susirinkusiems šiauliečiams tau-
tinių šokių pasirodymus pristatė 
„Juventos“ progimnazijos vaikų 
ir jaunimo liaudiškų šokių kolek-
tyvas „Liuoksinis“, Salduvės pro-
gimnazijos liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Sūkurėlis“, Jovaro 
progimnazijos ir Didždvario 
gimnazijos vaikų ir jaunimo 
tautinių šokių ansamblio „Šėl-
tinis“ šokėjai. 

Kaip sakė renginio atidaryme 
susirinkusius pasveikinusi Šiau-
lių miesto savivaldybės Švieti-
mo, kultūros ir sporto departa-
mento direktorė Asta Lesaus-
kienė, renginys apjungiantis ir 
tautinį unikalumą ir tarptautiš-
kumą parodo, jog jauni žmonės, 
gimę jau nepriklausomoje Lietu-
voje, jaučiasi pilnateisiais Euro-
pos piliečiais, kartu išlaikydami 
savo identitetą – puoselėdami 
tautinį šokį, išdidžiai nešiodami 
tautinį kostiumą. 

Po pagrindinės tautinių šokių 
festivalio programos, susirinku-
siems grojo ir šiauliečių jaunimo 
grupės. 

Šventiniame renginyje paminė-
tas ne tik vienas svarbiausių 
Lietuvos valstybės atgimimui 
įvykių, padėjęs mažą žingsnelį 
tarptautinio pripažinimo link, 
bet ir sukaktys atvėrusios Lietu-

vos jaunimui platesnes galimy-
bes į tarptautinį ir tarpkultūrinį 
bendravimą. Kartu su „Europe 
Direct Šiauliai“ paminėta Euro-
pos diena – Lietuvos įstojimo į 
Europos Sąjungą metinės, Ro-
mos sutarties 60-metis, Eras-
mus programos įgyvendinimo 
Lietuvoje 30-metis. 

Susirinkę ne tik stebėjo šokėjų 

pasirodymus, bet ir prisiminė 
praėjusių dešimtmečių Europos 
istoriją, savo žinias tikrino 
spręsdami kryžiažodžius, lankėsi 
Erasmus užeigėlėje, vaišinosi 
kava ar arbata. 

Kultūros projektas „Jaunimo 
festivalis „Švenčiame Laisvę“ 
finansuotas Šiaulių miesto savi-
valdybės biudžeto lėšomis. • 

 

SVEIKINAME  
ŠIAULIŲ REGIONO 

MOKSLEIVIŲ 
RAŠTINGUMO 

KONKURSO 
NUGALĖTOJUS: 

 

I kl. grupėje 
III vieta 

Ieva Kucinaitė 
Mokytoja  

Lina Michailovienė  
 

III kl. grupėje  
I vieta 

 Ugnė Tylenytė 
Mokytoja  

Lina Michailovienė,  
 

IV kl. grupėje 
II vieta 

Rūta Petkauskaitė 
Mokytoja  

Audronė Saldauskienė. • 

Vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“  

2017 m. gegužės 5 d. Nacio-
nalinės M.K.Čiurlionio menų 
mokyklos direktoriaus įsaky-
mu Šiaulių Didždvario gimna-
zijos vaikų ir jaunimo tautinių 
šokių ansambliui „Šėltinis“ 
suteikta I meninio pajėgumo 
kategorija.  

„Šėltinio“ vadovai – Violeta ir 
Romualdas Laugaliai, Geta 
Šveikauskaitė. 

Meno kolektyvų meninė veikla 
vertinama atsižvelgiant į vyk-
domas programas, kokybę ir 
pasiektus rezultatus: gebėjimą 
atkurti stilių, žanrų, laikotar-
pių, regionų kultūrinių tradici-
jų, konkrečių autorių meninės 
kalbos ypatumus; meninių in-
terpretacijų originalumą, pa-
grįstumą; kūrinių atlikimo 

techniką; repertuaro sudėtin-
gumą; repertuaro apimtį, jo 
atnaujinimo intensyvumą; kū-
rinių atlikimo ansambliškumą, 
kolektyviškumą. 

I kategorija suteikiama mo-

kyklos meno kolektyvui, vyk-
dančiam pasirengimo dainų 
šventėms programą ir daly-
vaujančiam tarptautinėse, ša-
lies, regionų, miestų ir rajonų 
dainų šventėse, konkursuose 
ir kituose renginiuose. • 
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  Balandžio 27 d. profesijos 
patarėja Laima Vielikėnie-
nė ir socialinė pedagogė 
Danguolė Naraveckienė 

susitiko su ŠU doc.dr. Dalia 
Augiene ir mokytojomis iš 
Klaipėdos, Joniškio, Kėdai-

nių ir Panevėžio, kurios 
studijuoja karjeros eduko-

logijos magistrantūroje, 
pristatė ugdymo karjerai 

sistemą Didždvario gimna-
zijoje, dalijosi patirtimi, 

užmezgė bendradarbiavi-
mo ryšius. • 

 

Keturi Didždvario                   
gimnazijos mokiniai  

Viktorija Pakštaitė (IIm), 
Jonas Naujokas (TB1), 

Marius Pocevičius (TB1), 
Kipras Tallat Kelpša (TB1) 

balandžio 29 d. Vilniuje 
dalyvavo 23-ojoje Lietuvos 

mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiadoje, kurioje 

Viktorija Pakštaitė (IIm) 
apdovanota III laipsnio 

diplomu, 
Jonas Naujokas (TB1) ir 

Marius Pocevičius (TB1) – 
pagyrimo raštais. 
Mokytoja Diana                        

Virbickaitė. •  

Projekto rezultatų pristatymas 
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Gegužės 10 d. Didždvario gimna-
zijos pirmokai, kartu su klasių 
kuratore Julija Muningiene Šiau-
lių miesto savivaldybėje pristatė 
balandžio 18-20 d. vykusio integ-
ruoto projekto „Kaštonų alėjos 
renovacija“ rezultatus. 

Mokiniai pristatė atliktus tyri-
mus, išsakė projekto metu kilu-
sias idėjas – siūlymus, kaip pa-
versti šalia Didždvario gimnazijos 
esančią, šiuo metu apleistą alėją 
patrauklia ir miestiečiams ir 
miesto svečiams vieta, prasminti 
alėjos istoriją; pristatė pačių 
sukurtus alėjos rekonstrukcijos 
maketus.• 

Kiekvienais metais paskutinį 
balandžio penktadienį – šiemet 
28 d. – Šiaulių Didždvario gimna-
zijoje įvyko Tarptautinio baka-
laureato diplomo programos 
abiturientų paskutinė pamoka 
„Lectio Ultima“.  

Lectio ultima sveikinamąjį žodį 
tarė Šiaulių Didždvario gimnazi-
jos direktorius Vitalis Balsevičius, 
Tarptautinio Bakalaureato diplo-
mo programos koordinatorė 
Rima Tamošiūnienė. Nuošir-
dumu ir šypsena visus susirinku-
sius papirko kuratorė Jurgita 
Borusienė, ji mokiniams įtei-
kė laiškus, kuriuos jie buvo pasi-
rašę sau dar pirmoje gimnazijos 
klasėje. Didelį kelią nuėjusius 
abiturientus atvyko pasveikinti 
Šiaulių universiteto docentė 
daktarė Jūratė Valuckienė. 

Dovanas TB2 paruošė ir jaunes-

nieji jų kolegos – TB1 mokiniai. 
Jie abiturientams padovanojo ne 
tik muzikinį kūrinį, bet ir kepurai-
tes su užrašu „I survived IB“ (aš 
išgyvenau TB). 

Patys abiturientai ne tik dalijosi 
prisiminimais, džiaugėsi paskuti-
nėmis akimirkomis mokykloje 

prieš egzaminus, bet ir dėkojo 
mokytojams, kurie lydėjo juos 
nelengvame, bet patraukliame 
TB kelyje.  

Kaip ir kasmet, tradiciškai į dan-
gų paleisti žydri balionai su mo-
kinių svajonėmis ir norais.• 

Lectio Ultima 
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Nuotrauka Anželikos Griciūtės 

2017 metų balandžio 29 d. 
Kuršėnų kultūros centre vyko 
suaugusiųjų liaudiškų šokių 

grupių konkursas  
„Pora už poros“. 

Miesto jaunimo šokių grupių 
kategorijoje „Šėltinio“  

vienuoliktokai laimėjo I vietą ir 
pateko į respublikinį turą.  

Sveikiname šokėjus ir  
kolektyvo vadovus 

 Violetą ir Romualdą  
Laugalius. 



Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas 

Puslapis 11 Antrieji namai 
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BALANDŽIO 27 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE RINKOSI 
KŪRYBIŠKIAUSI GIMNAZIJOS MOKINIAI – GROJANTYS, DAINUOJANTYS,                         

ŠOKANTYS, TAPANTYS, TURINTYS ĮDOMIUS NETRADICINIUS HOBIUS. 



Mamai 

Gegužės 4 d. į Šiaulių Didždvario 
gimnaziją rinkosi antrų klasių 
gimnazistų mamos. Jų laukė nuo-
širdus mokinių pasirodymas – 
koncertas, skirtas artėjančiai 
Mamų dienai. 

Gimnazistai mamoms skyrė pa-
čius gražiausius žodžius, šokius, 
muzikos kūrinius. Pasirodymą su-
rengė vaikų ir jaunimo tautinių 
šokių ansamblis „Šėltinis“, šokius 
dovanojo sportinių šokių duetas 
– Arnas Rimkevičius ir Kamilė 
Dumskytė, muzikinius kūrinius 
atliko Rugilė Prialgauskaitė (IIp), 
dainas paruošė gimnazisčių trio – 
Joremita, Emilija ir Paulina; Arnas 
Mazurevičius, Greta Kaziūnaitė 
(IIm), o antrokų chorai atliko 
nostalgiją sukėlusias šiauliečių 
atlikėjų dainas. 

Didžiausiu netikėtumu moki-
niams tapo renginyje debiutavęs 
tėvų ansamblis. O jautriausias 

privertęs nubraukti ne vieną aša-
rą pasirodymas – jungtinio choro 
daina „Aš labai myliu savo ma-
mą“. 

Vėliau vaikai su mamomis šneku-
čiavosi, skanavo mokinių paruoš-

tus kepinius, vaišinosi kava ir  
arbata. 

Renginį organizavo klasių kurato-
rė ir vokiečių kalbos mokytoja 
Danguolė Kukla ir muzikos moky-
toja Ksavera Mankuvienė. • 

 
Maketuota: 

Šiaulių Didždvario  

gimnazijos Radijo klube 

2017 m. birželis 

Vilniaus g. 188 

Šiaulių m. 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO 
GIMNAZIJA 

Telefonas (8-41)431514 

Faksas (8-41)431424 

El.pašto adresas 

rysiai@dg.su.lt 

 

Sveikiname Didždvario gimnazijos 
 lengvaatlečius sėkmingai dalyvavusius 

Šiaulių miesto moksleivių žaidynėse,  
lengvosios  atletikos varžybose:  
Vėjūnę Maceikaitę (IIb), Sandrą 

 Alėjūnaitę (IVb), Gretą Karinauskaitę 
(Ia), Moniką Skrodenytę (Ib), Martiną 

Kotlovą (Ia), Amandą Kairytę (Ib),  
Mintautę Rutkauskaitę (IIm), Deividą 
Saprončiką (IVe), Gabrielių Goštautą 

(IIp), Deną Juozaitį (IIm), Justą Gofensą 
(IIc), Titą Jukštą (IIp), 

Mokytoja  Rima Kasiliauskienė. 

 

Anželika Griciūtė  

Nuotrauka Sonatos Ščiukinaitės 

Kultūriniai ryšiai – draugystės tiltas 

Balandžio 28 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijos bendruomenė dalyva-
vo koncerte „Draugystės tiltai“, 
kuriame muzikinius kūrinius atli-
ko kolektyvai – „Wereldbende“, 
„Trumpet trio“, „Duo Papilio“ iš 
Etten-Leur miesto (Nyderlandai). 

Renginio pradžioje Didždvario 
gimnazijos neformaliojo švietimo 
ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva 
Trijonienė susirinkusiems pristatė 
Šiaulių miesto ir Didždvario gim-
nazijos ryšius su Nyderlandų 
miestu Etten-Leur. 

Didždvario gimnazija dar 1992 m. 

pradėjo kultūri-
nius mainus su 
Etten-Leur. Gim-
nazijos bendruo-
menės nariai per 
visą šį laikotarpį, 
nuo 1992 m. lan-
kėsi Nyderlan-
duose – koncer-
tavo vaikų ir jau-
nimo tautinių šokių ansamblis 
„Šėltinis“, bendruomenės nariai 
gyveno šeimose, koncertavo mo-
kyklose, susipažino su tradicijoms 
bei istorija.  

Šiaulių miestas bendradarbiavi-

mo sutartį su Etten-Leur pasirašė 
1992 m. Miesto įkūrimo data – 
1261 m. Miestas įsikūręs Nyder-
landų karalystės pietvakariuose 
tarp Amsterdamo ir Antverpeno 
(Belgija) jūros uostų. • 

Balandžio 30 d. vaikų ir jaunimo tautinių šokių                   
ansamblis „Šėltinis“ viešėjo Punske –  dalyvavo  

III-iajame lietuviškų šokių festivalyje  
„Raitakojis 2017“.  

 


