
Mokyklos tradicijos 
 

 

Rugsėjo 1-osios šventė, Paskutinio skambučio 
šventė, Atestatų įteikimo šventė 

 

Valstybinių švenčių minėjimai 

 

Rudenėlio mugė 

 

Sportiniai renginiai 

  

Mokyklos diena, Šimtadienis 

2013-2014 m.m. 
Žeimelio gimnazijos bendruomen ė: 

283 mokiniai, 

I – IV kl – 68 mok. (4 komplektai); 

V –VIII kl. – 114 mok. (5 komplektai); 

IX – X kl. – 58 mok. (3 komplektai); 

XI – XII kl. – 43 mok. (2 komplektai). 

28 mokytojai,  iš jų 10 mokytojų metodininkų, 17 
vyresniųjų mokytojų, 

4 pagalbos mokiniui specialistai, 

....4 administracijos nariai- gimnazijos direktorė..... 
V. Kaminskienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui 
....L. Almonaitienė, D. Gakienė, R. Gasperavičienė. 

Gimnazijoje veikia erdvi biblioteka, bendrabutis, 
žaisloteka, valgykla, sporto salė. 

Daugumoje kabinetų atnaujinti baldai, visuose įreng-
tos kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, aprū-
pintos šiuolaikine IT įranga ir prieiga prie interneto. 

Ugdymo procesas fiksuojamas elektroniniame die-
nyne. 

Mokinių pavežėjimui naudojami du mokykliniai auto-
busėliai. 

 
 
 
 

Lankstinuk ą reng ė: 
Redaktorė  V. Songailienė 

Maketavo  S. Žilinskas 
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Iš mokyklos misijos: 
„Mokykla teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavi-

nimą, ugdo gebėjimą integruotis besikeičiančioje 
visuomenėje visų gabumų vaikams,  telkia mokyklos 
bendruomenę krašto  kultūrinių etninių tradicijų puo-

selėjimui.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresas: Vytauto Didžiojo 8, Žeimelis, Pakruojo r. 
Interneto svetainė: www.žeimeliogimnazija.lt  

El. paštas: zvmokykla@takas.lt  



Istorija  
1920 m. Žeimelio 
valsčiaus pastate 
atidaryta vidurinė 
mokykla. Jos 
dviejose klasėse 
mokėsi 25-40 
mokinių. Nuo 
1925 m. iki 1928 
m. veikė suvals-
tybinta vidurinė mokykla.  
1931 m. atkurta vidurinė mokykla, 1935 m. pavadin-
ta progimnazija, karo metais vėl vidurine mokykla,   
veikė iki 1947 metų. 1931-1941 m. mokyklai vado-
vavo Balys Nainys, Sibiro tremtinyje žuvęs direkto-
rius.  

1947 m. progimnazija pavadinama  Žeimelio gimna-
zija, kuri  1949 m. išleido pirmąją 15 abiturientų lai-
dą. 

1950 m. mokykla pavadinta vidurine,  nuo 1974 m. 
iki 1990m. Žeimelio  Igno Gaškos vidurine mokykla. 
1965 m. lapkričio mėn. pastatytas naujas priestatas. 
1971 m. rekonstruotas senasis pastatas. 1981 m. 
pastatytas 3 aukštų pastatas su sporto sale ir val-
gykla.  Net 30 metų mokyklai vadovavo Elena-
Janina Jonuškienė. Mokykloje dirbo ir savo kraštoty-
rinę  veiklą vykdė mokytojas Juozas Šliavas. 

Po 1990 m. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, 
mokyklos bendruomenė, vadovaujama direktoriaus 
Gražvydo Kazakevičiaus, aktyviai įsijungė į Lietuvos 
švietimo reformos vyksmą. Dalyvavo daugelyje Atvi-
ros Lietuvos fondo švietimo projektų, kurie keitė 
požiūrį į ugdymą, skatino nuolat tobulėti, diegti nau-
joves, prisitaikyti prie greit kintančių sąlygų. 

2008 m. prijungta Grikpėdžių pagrindinė mokykla. 
2011 m. – prijungta Bardiškių pagrindinė mokykla. 

2012 m. renovuotas mokyklos pastatas. 

Nuo 1949 m. iki 2013 m. mokykla išleido 1330 abitu-
rientų. Gervydui Dieniui, Ritai Liučvaikytei, Jūratei 
Šileikytei įteikti aukso medaliai. 14 abiturientų gavo 
sidabro medalius. 2000 m. Justinui Songailai, 2003 
m Norai Dobrovolskytei, 2004 m Astai Petraitytei, 
2007 m. Simonai Jankauskaitei, 2009 m. Monikai 

Lausytei, 2011 m. Karolinai Magelinskaitei, 2012 m. 
Šarūnei Bernotaitei ir Kastyčiui Chainauskui buvo 
įteikti atestatai su pagyrimu. 

Kelias į gimnazij ą 
Apie mokyklos galimybę tapti gimnazija pradėta 
kalbėti nuo 2000 metų, sėkmingai mažoje kaimo 
vidurinėje mokykloje įgyvendinus profilinį mokymą. 
Viltį teikė kasmetiniai geri brandos egzaminų rezul-
tatai, tačiau didžiausia kliūtimi visada buvo mažas 
mokinių skaičius 11-12 klasėse. 

Pagal 2011 m. Švietimo įstatyme įteisintą pasienio 
mokyklos statusą, atsirado galimybė tapti gimnazija. 
Visa seniūnijos bendruomenė palaikė šitą mokyklos 
siekį. Seimo narys V. Gailius ir Pakruojo savivaldy-
bės švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė įdėjo 
daug pastangų, kad mokykla galėtų akredituoti vidu-
rinio ugdymo programą. 

Vidurinio ugdymo programa sėkmingai  akredituota 
2013 m. spalio 21-25 d. Pirmieji privalomi kriterijai 
įvertinti 20 balų iš 21 galimų balų skaičiaus, kita 
veikla įvertinta 143 balais iš 174 galimų balų skai-
čiaus. 

11-12 klasi ų mokini ų pasiekimai per paskutinius 
trejus metus 
2010-2011 m. m. – 2012-2013 m. m. visi mokiniai 
buvo pažangūs.  

2011-2012 m. m. , 2012-2013 m. m. – 100 proc. 
mokinių įgijo vidurinį išsilavinimą. 

Pastaruosius trejus mokslo metus mokyklos moki-
niai kasmet laimėjo prizinių vietų rajono mokomųjų 
dalykų olimpiadose, konkursuose ar sporto varžybo-
se.  

2010-2011 m. m. dalykų olimpiadose laimėtos dvi I 
vietos, dvi II ir viena III vieta,  2011-2012 m. m. - 
keturios I vietos, viena II ir dvi III vietos., 2012-2013 
m. m. - trys I ir trys II vietos.   

2011-2012 m. m. dvi prizinės vietos laimėtos kon-
kursuose: meninio skaitymo ir „Ką žinai apie Lietu-
vos kariuomenę“. Dalyvauta šalies informacinių te-
chnologijų olimpiadoje, respublikiniame konkurso 
„Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ etape, informa-
cinių technologijų konkurse „Bebras“. Daktaro Juozo 

Kazicko Aukštaitijos moksleivių programavimo kon-
kurse laimėta III vieta. 

2012-2013 m. m. asociacijos „Lietuvos ir Latvijos 
forumas“ organizuotame vyresniųjų klasių mokslei-
vių tiriamųjų darbų konkurse „Baltiškosios jungtys“ 
laimėtos II ir III vietos. Dalyvaudamas Nacionalinėje 
mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje 1 moki-
nys gavo padėką už vertingą kraštotyros darbą 
„Žiemgalos krašto šviesuolis“. Dalyvauta šalies dai-
lės olimpiadoje, konkurse „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę“. 

Almos Adamkien ės fondas  
Nuo1999 metų mokyklą remia ponios Almos Adam-
kienės paramos ir labdaros fondas. 

1999 m. įsteigta žaisloteka. 

 Kasmet bibliotekai  dovanojama  knygų maždaug 
už 2000 lt. , teikiama ir kita materialinė parama. 

 
 Nuolatos mokiniai yra kviečiami į Kalėdines ir Atve-
lykio šventes . 

Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvauja verslo, lyderių ir 
dailininkų stovyklose. 

 Mokiniai dalyvauja įvairiuose fondo renginiuose: 
„Monopolio“ žaidimo, Kalėdinio atviruko konkurse, 
piešinių konkurse „Metų laikai“, jaunųjų gidų rašinių 
konkurse,  projektuose „Pažinkime gimtąjį kraštą“, 
„Dainuokime kartu“. Ne kartą mūsų mokyklos moks-
leiviai yra tapę įvairių konkursų nugalėtojais. 


