
2020–2021
Mokslo ir žinių šventė

Tradiciškai ir neįprastai Vilniaus lietuvių namų bendruomenė pasitiko naujus mokslo metus.

Šventė vyko naujoje lauko terasoje, naujoji erdvė leido šventę organizuoti jaukiai ir saugiai.

Gimnazijoje mokslo metus pradeda daugiau nei keturi šimtai mokinių iš viso pasaulio. Mokiniai ir

mokytojai surengė puikią muzikos ir poezijos šventę, kuri simboliškai pažymėjo naują pradžią.

Šventėje dalyvavo ir būrys garbių svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Žygimantas

Pavilionis, Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas

Valionis, Gyventojų genocido ir rezistencijos centro direktorius, profesorius Adas Jakubauskas,

Gyventojų genocido ir rezistencijos centro direktoriaus vyriausiasis patarėjas Aivydas Keršulis,

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Dapšytė. Svečiai ne tik

sveikino gimnazijos bendruomenę, bet ir įteikė prasmingas, simbolines dovanas.

Po šventės mokiniai buvo pakviesti į pirmąją pamoką savo klasėje. Nuotaikos negadino nei

naujoji tvarka, nei apribojimai. Svarbiausia – gera nuotaika ir plačios šypsenos.



IV Respublikinis vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis 

„Skambantys perliukai 2020“

2020 m. rugėjo 5 d. Vilniaus lietuvių namų mokiniai: 8 a klasės Valeri Čekurišvili, II a G klasės

Goda Žemaitaitytė ir Mindaugas Vileita dainavo IV Respublikiniame vaikų ir jaunimo muzikos

festivalyje „Skambantys perliukai 2020“ Kėdainiuose. Dėkojame muzikos mokytojai Juditai

Taučaitei paruošusiai mokinius.



Draugystės popietė 
„Už teisę kurti ir būti savimi“

Spalvingą ir saulėtą rugsėjo 18 d. mūsų gimnazijos kieme vyko draugystės popietė „Už teisę

kurti ir būti savimi“. Į renginį susirinko vyresniųjų klasių mokiniai, mokytojos, taip pat viešosios

įstaigos ,,Mažoji guboja“ lankytojai, SPALVŲ ORKESTRO muzikantai. Renginio tikslas – pabūti

visiems kartu, pabendrauti, paskatinti moksleivius savanorystei, pristatyti žmonių su negalia

kūrybinius pasiekimus. Renginio pradžioje gimnazijos direktorius Gintautas Rudzinskas pasveikino

susirinkusius ir pasidžiaugė jau daug metų trunkančia draugyste su draugija ,,Guboja“ bei dienos

centru ,,Mažoji guboja“. „Mažosios gubojos“ direktorė Aida Kerbedienė pasakojo apie Vilniaus

lietuvių namų savanorių pagalbą organizuojant koncertus, renginius, talkas, ,,Maisto banko“

akcijas. Taip pat ragino moksleivius aktyviai savanoriauti, nes tai praturtina, praplečia akiratį,

skatina toleranciją. Savanorystės patirtimi dalinosi ir mokyklos mokiniai. Draugijos „Guboja“ narė

Aušra Abromaitienė įteikė padėkos raštą už ilgametį bendradarbiavimą ir mokinių savanorystę, o

mokiniai padovanojo įrėmintus savo palinkėjimus ir paveikslą su pagrindiniu šios popietės simboliu

„Draugystė“. Vyko SPALVŲ ORKESTRO ir mokinių muzikiniai pasirodymai. Renginio pabaigą

vainikavo bendras mokinių ir svečių šokis pagal grupės ,,The Roop“ dainą ,,On Fire“ ir šiltas

bendravimas prie arbatos.



2020 m. spalio 1 d. 
Vilniaus lietuvių namai minėjo

30-ąjį gimtadienį

Pirmos pamokos metu mokytojai supažindino mokinius su Vilniaus lietuvių namų istorija, nes

gimnazijos mokinių gretas 2020–2021 m. m. papildė virš 60 naujų mokinių. Gimnazijos

administracija pasveikino kiekvieną gimnazijos bendruomenės narį su jubiliejiniu gimtadieniu

įteikdama saldžias dovanėles. Po pamokų mokytojai vaišinosi gimtadienio tortu.



XIX respublikinis vaikų ir jaunimo
dainos ir šokio festivalis

„Mes – pasaulis 2020“

2020 m. spalio 3 d. Vilniaus lietuvių namų mokiniai 8 a klasės mokinė Valeri Čekurišvili ir II a

G klasės mokinys Mindaugas Vileita dalyvavo XIX respublikiniame vaikų ir jaunimo dainos ir

šokio festivalyje „Mes – pasaulis 2020“. Mokiniai apdovanoti atminimo dovanomis.



XV Tarptautinis jaunųjų talentų nuotolinis
konkursas Londone

2020 m. spalio 4 d. Vilniaus lietuvių namų mokiniai dalyvavo XV Tarptautiniame jaunųjų

talentų nuotoliniame konkurse Londone.

13–18 m. amžiaus grupėje šokėjų kategorijoje Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvas

„Volungė“ laimėjo 1 vietą, o 13–18 m. amžiaus grupėje vokalistų kategorijoje III a G klasės mokinė

Deimantė Bačiulytė laimėjo 2 vietą. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame mokytojoms Zitai

Damauskienei ir Juditai Taučaitei.



Netradicinė tradicinė Mokytojų diena
Vilniaus lietuvių namuose

Kasmet Vilniaus lietuvių namų abiturientai labai laukia Tarptautinės mokytojų dienos, kai patys

tampa mokytojais, veda pamokas jaunesniems mokiniams, tačiau šiais mokslo metais tradicinė

šventė tapo netradiciniu iššūkiu. Pandemijos akivaizdoje šventė virto kūrybiniu išbandymu ir puikia

galimybe pažvelgti į tradicijas kitaip. Abiturientai mokytojus sveikino iš namų bei parengė

spalvingą, kvapnią, rudenišką sveikinimo ir gardumynų kompoziciją mokytojų kambaryje.

Pedagogai ne tik buvo pakviesti pasigėrėti rudeniškomis gėlių kompozicijomis, ragauti skanėstų,

bet ir atminimui gavo po itin išradingai dekoruotą arbatžolių indelį. Prie sveikinimų prisijungė ir

kitų klasių mokiniai, mokyklos teatro kolektyvas bei mokinių tėveliai. Šventinės nuotaikos negalėjo

sugadinti jokie ribojimai.



XII Lietuvos jaunųjų dainininkų
festivalis-konkursas „Dainų namai“

2020 m. spalio 31 d. vyko XII Lietuvos jaunųjų dainininkų nuotolinis festivalis-konkursas

„Dainų namai“, kuriame dalyvavo Vilniaus lietuvių namų mokiniai ir pelnė apdovanojimus.

II a G klasės mokinys Mindaugas Vileita apdovanotas diplomu „Geriausiam festivalio dalyviui“

Dalyvių diplomus taip pat gavo:

8 a klasės mokinė Valeri Čekurišvili;

I a G klasės mokinė Erika Dedelaitė;

II a G klasės mokinė Goda Žemaitaitytė;

II b G klasės mokinys Ivan Ostapenko;

III a G klasės mokinė Deimantė Bačiulytė.

Sveikiname dalyvius ir dėkojame muzikos mokytojai Juditai Taučaitei.



XIV tarptautinis jaunųjų talentų konkursas
„Tautiniai akcentai muzikoje"

2020 m. lapkričio 21 d. vyko XIV tarptautinis nuotolinis jaunųjų talentų konkursas „Tautiniai

akcentai muzikoje". Konkurse dalyvavo Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras, kuris užėmė II

vietą.

Sveikiname dalyvius ir dėkojame muzikos mokytojai Juditai Taučaitei.



VIII tarptautinis populiariosios dainos
konkursas „Muzikos arena“

2020 m. lapkričio 21 d. nuotoliniu būdu vyko VIII tarptautinis nuotolinis populiariosios dainos

konkursas „Muzikos arena“, kuriame prizines vietas pelnė ir Vilniaus lietuvių namų solistai:

II a G klasės mokinys Mindaugas Vileita – I vieta (C kategorija);

8 a klasės mokinė Valeri Čekurišvili – II vieta (B kategorija);

II a G klasės mokinė Goda Žemaitaitytė – II vieta (C kategorija).

Sveikiname prizininkus ir dėkojame mokinius paruošusiai muzikos mokytojai Juditai Taučaitei.



Mėtos Hendrikson kūrybinių darbų paroda

2021 m. kovo 9 d. atidaryta virtuali Vilniaus lietuvių namų II a G klasės mokinės Mėtos

Hendrikson kūrybinių darbų parodą. https://www.emaze.com/@AOTIZFRWR

https://www.emaze.com/@AOTIZFRWR


Lietuvių kalbos
ir socialinių mokslų dienos 2021 m.

2021 m. kovo 8–12 d. gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų dienos. Renginių

savaitė jau yra tapusi gimnazijos tradicija, todėl vyksta kasmet kovo mėnesį. Šiais metais renginių

programoje įvyko nemažai pakitimų, kadangi teko prisitaikyti prie nuotolinio mokymo(–si)

galimybių. Tačiau įvykę renginiai buvo reikšmingi tiek mokslo populiarinimo, tiek pilietiškumo

aspektais.



40-ties paukščių diena

Lietuviai nuo seno kovo 10-ąją minėjo kaip 40-ties paukščių dieną, kuri simbolizavo mūsų

krašto paukščių sugrįžimą. Vilniaus lietuvių namai šią ypatingą dieną paminėjo gimnazijos 30-metį

ir į medžius iškėlė 30 inkilų, kuriuos technologijų mokytojas Pavelas Taraškevičius pagamino kartu

su mokiniais. Tikimės, kad į šiuos inkilus sugrįš išskridę paukščiai kaip kiekvienais metais į mūsų

mokyklą, tarsi sraunūs upeliukai, susirenka vaikai iš įvairių pasaulio šalių.



Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra 2021“

2021 m. kovo 18 d. Vilniaus lietuvių namų 30 mokinių (1–8 kl. I–III G klasių) dalyvavo

tarptautiniame matematikos konkurse "Kengūra 2021". Konkurso organizavimo komitetas priėmė

sprendimą, kad šiame pandemijos kontekste 2021 metų konkursas vykdomas tik nuotoliniu būdu.

Dalyviui konkurso metu reikėjo išmaniojo įrenginio, interneto, interneto naršyklės ir galimybės

atverti užduočių PDF failą.

8 klasės mokinys Arsenii Trofimov užėmė II vietą Lietuvoje. Sveikiname mokinį ir dėkojame

matematikos mokytojai Vitalijai Daukšienei!



Kūrybinių darbų–palinkėjimų Lietuvai 
konkursas „Lietuva mano širdyje“

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus organizuotame užsienio lituanistinio švietimo formaliojo ir

neformaliojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų – palinkėjimų Lietuvai konkurse „Lietuva

mano širdyje“, skirtame tarptautinei kalbos dienai paminėti (2021 m. sausio–vasario mėn.)

dalyvavo 17 užsienio mokyklų, 165 mokiniai. Dėkojame visiems dalyviams

Karolina Kmieliauskaitė, 1 kl., Vidugirių pagrindinė mokykla, Lenkija



Vizualizacijų paroda „Atspindžiai“

Vilniaus lietuvių namų abiturientai mąsto kūrybiškai ir lanksčiai. Jie patys iniciavo foto-

ieškojimų ir vaizdų palyginimo projektą ,,Atspindžiai‘‘, kuriame sugretinamos šių dienų pasaulyje

itin populiarios fotografijos meno galimybės – atkartojimas, atspindėjimas, sugretinimas ir

palyginimas. Vadovėliuose matydami žinomus literatūros atstovus ar istorines asmenybes,

žvelgdami į veidus nuotraukose lygina ne tik fizinį panašumą, bet ir galvoja apie perskaitytas tekstų

eilutes, interpretuoja biografijos ar kūrybinio kelio faktus.

Parodą „Atspindžiai“ surengė lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vilkytė–Žemaitaitienė ir IV G

klasės mokiniai.



XV respublikinis
populiarios dainos festivalis–konkursas

„Baltumo šventė 2021“

2021 m. kovo 7 d. Kaune surengtas nuotolinis XV respublikinis populiarios dainos festivalis–

konkursas „Baltumo šventė 2021“, kuriame dalyvavo virš 120 solistų.

Vilniaus lietuvių namų mokiniai tapo konkurso laureatais:

Valeri Čekurišvili - pop nominacija, 2 vieta;

Erika Dedelaitė - pop nominacija, 3 vieta;

Mindaugas Vileita - autorinės dainos nominacija, 2 vieta.

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame muzikos mokytojai Juditai Taučaitei.



Tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudies
šokių festivalis ,,Kijevo stebuklas”

2021 m. balandžio 16–17 d. Vilniaus lietuvių namų liaudies šokių kolektyvas ,,Volungė”

dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalyje ,,Kijevo stebuklas”. Šį kartą

dalyvavo kolektyvo jaunimo grupės šokėjai. Festivalis vyko nuotoliniu būdu. Festivalyje dalyvavo

26 kolektyvai iš Ukrainos, Gruzijos, Ispanijos, Rumunijos, Moldovos, Lietuvos. Įdomios buvo

choreografijos meistriškumo pamokos. Koncerte susipažinome su kitų tautų šokiais.



Piešinių konkursas „Mano mokykla“

Dėkojame mokiniams, dalyvavusiems piešinių konkurse „Mano mokykla“, skirtame Vilniaus

lietuvių namų 30-mečiui paminėti.

Sveikiname konkurso nugalėtojus!

1–4 klasių mokinių grupėje:

1 vieta – Sibilė Tuinaitytė, 2 klasė,

2 vieta – Auksė Stanytė, 4 klasė,

3 vieta – Jelizaveta Masiulytė, 1 klasė;

5–8 klasių mokinių grupėje:

1 vieta – Eva Aistė Špokaitė, 7 b klasė,

2 vieta – Andrius Zakaras, 8 a klasė,

3 vieta – Beata Misiūtė, 7 b klasė;

I–IV G klasių mokinių grupėje:

1 vieta – Ūla Paskačimaitė, I b G klasė,

2 vieta – Nina Shapka, II a G klasė,

3 vieta – Vladlena Babak, II a G klasė.

Ūla Paskačimaitė „Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“



Tarptautinis vaikų ir jaunimo 
vokalinės muzikos konkursas „Garsų paletė“

2021 m. balandžio 15 d. vyko virtualus tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos

konkursas „Garsų paletė“, kuriame kamerinis choras laimėjo specialų diplomą už geriausiai atliktą

nacionalinę dainą. Sveikiname dalyvius ir dėkojame muzikos mokytojai Juditai Taučaitei.



Nuotolinis renginys
„Už teisę kurti ir būti savimi“

2021 m. gegužės 28 d. mūsų gimnazijoje vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“

vyko nuotolinis renginys „Už teisę kurti ir būti savimi“. Su gyvenimo negirdint iššūkiais ir gestų

kalbos ypatumais mokinius supažindino Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Mykolas

Balaišis. Gimnazistė Goda Žemaitaitytė pasidalino savo savanorystės patirtimi. Apie regos negalią

turinčių žmonių kasdienybę ir patirtis papasakojo meninės raiškos studijos ,,Klaipėdos guboja“

vadovė Vaida Butautaite ir studijos narys Martynas Marčius Vitkus. Dėkojame draugijai ,,Guboja"

už nuoširdų bendradarbiavimą.



XVII vokalo konkurso festivalis
„Pavasario fiesta 2021“

2021 m. gegužės 15 d. Raudondvario kultūros centre vyko XVII vokalo konkurso festivalis

,„Pavasario fiesta 2021“. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

Sveikiname nugalėtojus: Goda Žemaitaitytė laimėjo III vietą, Valerija Čekurišvili ir Mindaugas

Vileita buvo apdovanoti I laipsnio diplomais.

Tą pačią dieną nuotoliniu būdu vykusioje konkurso dalyje laimėjimu džiaugėsi Kamila

Kolesnikaitė (I vieta) ir Sandra Kaziulytė (III vieta). Sveikiname dalyvius ir dėkojame muzikos

mokytojai Juditai Taučaitei.



Renginys „Muzikiniai susitikimai 
Naujininkų bendruomenėje“

2021 m. birželio 8 d. Vilniaus lietuvių namų kiemelyje vyko renginys „Muzikiniai susitikimai

Naujininkų bendruomenėje“, kuriuo metu muzikavo ir kūrybine energija dalinosi Lietuvos

specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ „Spalvų orkestro“ studijos lankytojai (vadovai: Romualdas

ir Valerija Brūzgai, Raimonda Janutėnaitė, Mindaugas Valaitis) ir Vilniaus lietuvių namų

gimnazistai (vadovė - muzikos mokytoja metodininkė Judita Taučaitė). Gimnazijos direktorius

Gintautas Rudzinskas ir lietuvių namų bendruomenė dėkoja draugijos „Guboja“ pirmininkei

Viktorijai Vitaitei ir „Spalvų orkestro“ studijos lankytojams už prasmingą bendradarbiavimą ir

bendrystę.



„Paskutinio skambučio“ šventė

2021 m. birželio 3 d. Vilniaus lietuvių namuose nuskambėjo abiturientų paskutinis skambutis.

Mokiniai, mokytojai, administracija ir svečiai aitvarais papuoštame gimnazijos kieme pasitiko į

paskutinę pamoką aplodismentais atlydėtus abiturientus bei jų klasių vadoves. Šventėje abiturientus

sveikino gimnazijos direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris J. Lukošius. Taip pat abiturientus šiltais žodžiais

išlydėjo pirmokai, jų klasių vadovės ir kiti mokytojai. Abiturientai atsisveikino įspūdingu

pasirodymu – gyvai atlikta daina ir nostalgišku valsu. Jų įpėdiniai įteikė jiems laimės apyrankes bei

padovanojo gražų šokį. Šventės pabaigoje vedėjos palinkėjo išskleisti margaspalvius sparnus ir

sėkmingai skristi į gyvenimą.



Respublikinis vaikų popmuzikos 
festivalis – konkursas „Spalvų gama“

Sveikiname I b G klasės mokinę Kamilą Kolesnikaitę š. m. birželio 5 d. Jonavoje vykusiame

Respublikiniame vaikų popmuzikos festivalyje–konkurse „Spalvų gama“, laimėjusią 3-ąją vietą.



Respublikinis kūrybinių darbų 
konkursas „Lietuvos karžygiai“

Konkursas „Lietuvos karžygiai“, skirtas paminėti vieno ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę

Juozo Lukšos–Daumanto ir garsaus Lietuvos valstybės veikėjo, karo vado Jono Karolio

Chodkevičiaus indėlį Lietuvos valstybės raidai, jos nepriklausomumui bei besąlyginę ištikimybę

Lietuvai.

5–8, I–IV G klasių mokiniai buvo kviečiami domėtis Lietuvos istoriniais įvykiais ir

asmenybėmis, sukurti šios tematikos komiksus, memus, filmukus ir plakatus. Konkursas sulaukė 43

dalyvių iš įvairių šalies mokyklų.

Vertinimo komisija, atsižvelgdama į darbų originalumą, kūrybiškumą bei istoriškumą, konkurso

nugalėtoju išrinko komiksą apie Juozą Lukšą–Daumantą sukūrusį Vilniaus lietuvių namų mokinį

Titą Strazdauską.

Sveikiname nugalėtoją ir dėkojame dailės mokytojai Agnei Juškaitei.



XXX abiturientų laidos išleistuvės

2021 m. liepos 21 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko iškilminga gimnazijos abiturientų išleistuvių

ceremonija.

Sveikiname 30-osios laidos absolventus ir linkime sėkmės žengiant į naują gyvenimo etapą.


