
2020 METŲ SPINDULIAI 

2020 m. gruodžio 11 d. Gegužių progimnazijoje jau trečiąkart vyko tradicinis mokyklos 

renginys ,,METŲ SPINDULYS“, skirtas žmonėms pagerbti, Gruodžio 13-ajai — Tarptautinei 

Šviesos dienai, M.K.Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms paminėti bei ALUMNI premijai 

įteikti. Šiemet, siaučiant pasaulinei koronaviruso pandemijai,  jis buvo neįprastas, nes organizuotas 

nuotoliniu būdu. Bet net ir tokia situacija nesutrukdė pasidžiaugti šviesą nešančiais Spinduliais.  

Šventę pradėjo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Janulienė. Ji 

pasveikino visus dalyvius su Šviesos diena ir pasiūlė  kartu su 6c klasės mokiniais pakeliauti po 

M.K.Čiurlionio šviesos pasaulį, pasigrožėti  jo sukurtais paveikslais ,,Pasaulio sutvėrimas“ ir 

dalintis savo širdies šviesa. Po skaitovės eilių apie Lietuvą žodis suteikiamas mokyklos direktorei 

Silvijai Baranauskienei. Direktorė sveikindama visus su gražia švente pasidžiaugė, kad šiandien 

spindulys sušvytės daugelio mūsų – socialinių partnerių, tėvų, mokytojų, aplinkos darbuotojų, 

mokinių – rankose. Kiekvienam Spinduliui lenksis M.K. Čiurlionio karaliai, nešdami šviesą 13 jo 

paveikslų, visiems nominantams bus įteikiami meno kūriniai su spinduliuojančia  saule ir padėkos.  

Cituodami  M.K. Čiurlionį, skaitovai visiems linkėjo, kad  ,,reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, 

kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir 

eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse”.  

Direktorė skelbia nominacijas. Pirmoji nominacija keliauja į progimnazijos socialinių 

partnerių rankas: Metų Spinduliai skiriami:  

- A. Lesauskienei, Šiaulių m. savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

direktorei, E. Minkuvienei,  Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai, už tai, kad palaiko 

mūsų mokyklos visuminio ugdymo ir humanistinę kryptį, dalyvauja konferencijose ir renginiuose, 

už pagalbą ir didelį indėlį rekonstruojant mokyklos aikštyną. Taip pat Spindulys atitenka ir  

- I.Šliuželienei, Šiaulių Dailės mokyklos direktorei, už bičiulystę, bendras idėjas ir 

renginius, už ,,taškymąsi dažais”. Nominantės džiaugėsi mūsų bendruomenės skleidžiama šviesa, 

gėriu, švytėjimu, spinduliuojančiu pavyzdžiu kitiems.  

Po folkloro ansamblio ,,Gasužis” atliktos lietuvių liaudies dainos ir šeštokų eilių apie 

žemę, ugnį, vandenis, gyvybę ir mirtį  direktorė S. Baranauskienė  skelbia kitus Metų Spindulius. 

Jais tapo tėvai:  

- J. Džiugienė, kuri šeimoje priėmė gyventi mergaitę, netekusią abiejų tėvelių, - už 

širdies gerum; 

- D. Pliūrienė, dviejų mūsų mokyklos mokinių mama, - už puikų pavyzdį gražaus 

bendradarbiavimo su mokykla ir gebėjimą įkvėpti kitus, ateiti į pagalbą su vertingais pasiūlymais, 

mokėjimu išklausyti ir atsižvelgti į kitų nuomonę.  

Nuskambėjus kitai liaudies dainai ir legendai apie žemę ir angelus, direktorė skelbia Metų 

Spindulio nominaciją, skirtą mokytojui: 

- Spindulys atitenka pradinio ugdymo mokytojai ekspertei, Metodinės tarybos 

pirmininkei A. Tupikei už inovacijų diegimą progimnazijoje,   atvirų pamokų, seminarų vedimą, 

mokytojų kompetencijų dienų organizavimą. Džiaugiamės, kad Aušra yra viena iš dviejų autorių, 

kurie parengė pradinių klasių mokiniams enciklopediją „Kelionė po Lietuvą“, kuri šiemet jau 

išleista papildomu tiražu.  

- Po mokyklos jaunučių choro ,,Strazdanėlės“ dainos Spindulys keliauja į aplinkos 

darbuotojos S. Michličenko rankas. Sigutė tvarko mokyklos aplinką, puoselėja gėlynus, nes labai 

myli gėles ir gamtą, - Spindulys už spalvingą mokyklos aplinką. 

Po mokyklos tautinių šokių kolektyvo ,,Juostinas“  šokio ir mokinių pasamprotavimų apie 

raudoną spalvą S. Baranauskienė paskelbia Metų Spindulius mokinius, kuriems be nominacijos dar 

atitenka ir Alumni premijos, kurias skyrė buvusieji mokyklos mokiniai. Direktorė pasidžiaugė 10 

mokinių, kurie spinduliuoja šviesą ir gėrį, siekia savo tikslų, nuolat tobulėja ir auga, tiki savo atliktų 

darbų prasmingumu, nes tik tikėjimas juos veda į priekį.  



2020 metų Spinduliais tapo šie mokiniai:  
- Martynas Stoncelis, 1b klasės mokinys – jauniausias Alumni premijos laureatas, 

kuris šių metų pavasarį prieš ateidamas į progimnazijos 1 klasę Minecraft skaitmeninėje erdvėje 

sukūrė Gegužių mokyklos maketą – gidą;  

- Akvilė Janulytė, 5b klasės mokinė, kuri puikiai mokosi, aktyviai dalyvauja  

renginiuose, garsina mokyklos vardą mieste ir respublikoje, lanko muzikos mokyklą ir groja 

būgnais, yra įvairių konkursų nugalėtoja;  

- Justina Janulytė, 6c klasės mokinė, kuri mokosi labai gerai, aktyviai dalyvauja 

mokyklos renginiuose, juos veda, rengia ir skaito pranešimus konferencijose, per mokyklos garsinę 

sistemą, yra aktyvi mokinių savivaldos narė, lanko muzikos mokyklą ir groja fleita, yra įvairių 

konkursų nugalėtoja;  

- Erika Jokubauskaitė, 7d klasės mokinė, kuri mokosi visus dalykus tik puikiai, yra 

įvairių olimpiadų ir konkursų mieste laimėtoja;  

- Beata Gineitytė, 7d klasės mokinė, kuri yra įvairių konkursų dalyvė, nugalėtoja ir 

laureatė, lanko dailųjį plaukimą, yra aktyvi Mokyklos tarybos ir mokinių aktyvo veikloje;  

- Kasparas Brikys, 7d klasės mokinys, sąžiningo žmogaus pavyzdys – mokykloje rado 

20 Eur banknotą, rastus pinigus atnešė pavaduotojoms ir talkininkavo randant jų savininką, yra 

profesionalus dainininkas, jau septynerius metus lankąs jaunuolių chorą „Dagilėlis“, ištikimas 

futbolo aistrai, daugiau negu penkerius metus priklauso Šiaulių futbolo akademijai;  

- Ema Peleckytė, 7d klasės mokinė, kuri 2020 m. pavasarį tapo pirmos virtualios 

autorinių darbų parodos „Sapnai“ Gegužių progimnazijoje autore, yra įvairių konkursų laimėtoja;  

- Aurelijus Tvaskūnas, 7d klasės mokinys, kuris yra įvairių lietuvių k. ir tiksliųjų 

mokslų konkursų nugalėtojas mieste ir respublikoje;   

- Haroldas Vitkauskas, 7d klasės mokinys, kuris pasižymi tuo, kad yra aukštos 

motyvacijos ir puikiai suvokia, kad darbštumu ir kantrybe galima daug pasiekti,  yra visada aktyvus 

pamokose, patikimas grupinėje veikloje, mokantis garbingai užimti lyderio poziciją, tapo 

Konstitucijos egzamino I etapo laimėtoju;  

- Ugnė Limantaitė, 8b klasės mokinė, kuri yra Mokinių aktyvo pirmininkė, klasės 

seniūnė, lanko dailės mokyklą, mokosi puikiai, aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, juos 

organizuoja, yra įvairių konkursų laureatė.  

Visus nominantus ir Alumni premijos laureatus pasveikino buvęs mūsų mokyklos 

mokinys, Alumni premijos iniciatorius T. Serafinavičius, kuris pasidžiaugė mokinių pasiekimais, 

gerais, kilniais, šviesą nešančiais darbais ir akcentavo, kad ši premija – tai geriausia investicija už 

jauną žmogų, jo siekius, vidinio augimo svarbą.   

Stebint šokių studijos ,,Karuselė“ mergaičių šokį ir klausantis vokalinio ansamblio ,,La-Fa“ 

dainos skelbiama paskutinė nominacija – Spindulys buvusiems mokiniams, kuris nušvietė R. ir R. 

Zalogų namus. Rasa ir Rytis – buvę mūsų mokyklos mokiniai, Alumni premijos iniciatoriai ir 

pirmieji donorai, pasiekę karjeros aukštumų ir savo pavyzdžiu įkvepiantys kitus. Rytis įsitikinęs, 

kad piniginė premija – tai geriausia investicija į mokslą, išsilavinimą, tikslo siekimą.  

Šventės pabaigoje mokyklos direktorė S. Baranauskienė padėkojo visiems mokytojams, 

mūsų didvyriams ir herojams, nebijantiems iššūkių šiuo sunkiu pandemijos metu ir  nešantiems 

šviesą. Skambant M.K.Čiurlionio muzikai, dar kartą leidomės į kelionę po ,,Pasaulio sutvėrimo“ 

paveikslus, skleidžiančius Tikėjimą, Meilę, Viltį ir Šviesą, besidžiaugdami kartu ryškiausiais 

Spinduliais.  

 

Parengė 

Reda Zalogienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

Laima Tamulevičienė, lietuvių k. ir lit. mokytoja 
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