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MOKYKLA – TAI ŽMONĖS 

 

Kaip viskas greitai keičiasi! Nenumaldomai bėga laikas, kurį galima sustabdyti tik sugrįžus į 

prisiminimus... Jau 37 metai praėjo, kai gimnazija yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, 37 metai, kai mano 

takas kas rytą vingiuoja į Anykščių Jono Biliūno gimnaziją. Greitai prabėgo šis laikas, palikdamas ryškius 

prisiminimus apie mano pirmąjį šviesaus atminimo direktorių Vaclovą Bražėną, iš kurio mokiausi kantrybės, 

sėmiausi profesinių patarimų, šalia kurio augau ir kaupiau patirtį. 

Kiekviena mokykla turi savo aurą. Vos įžengusi į gimnaziją, aš pamirštu visus rūpesčius. Stipri ji 

savo mokytojais – išmintingais, nuoširdžiais, darbščiais, kūrybingais, išmanančiais savo misiją, dėmesingais, 

tolerantiškais, jautriais, stipri ir mokiniais, išaugančiais asmenybėmis. Mokytojų tarpusavio supratimas, 

mokinių pagarba – tai, kuo mes galime didžiuotis. 
Mokykla stipri tuomet, kai tvirtos ir tarpusavyje darniai bendraujančios visos grandys: mokytojai – 

mokiniai – mokinių tėvai – administracija. Viliuosi, kad gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai išgyvena 

daug gražių ir prasmingų dienų, nuolat auga išmintimi ir dvasia. Aš visada linkiu visapusiško tobulėjimo 

kiekvienam žmogui, prie kurio gyvenimo vienokiu ar kitokiu būdu prisilietė Jono Biliūno gimnazija bei jos 

bendruomenė. 
Jeigu paklaustumėte, kokių asmenybių čia sutikau, atsakyčiau vienareikšmiškai – skirtingų, nes 

vienodų niekada nebūna. Kiekvienas savyje turi daug gražaus, gero, šilto, nuoširdaus. Man taip atrodo, nes 

visada žmoguje ieškau šių vertybių. 

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo gimnazija ir žmonėmis, su kuriais dirbu. 
Ugdyti mokinių tautinės savasties suvokimą, sceninę kultūrą ir šokio meistriškumą yra bene 

didžiausia mokytojos Miglės Baltrušiūnės siekiamybė. Kiekvienas šokio judesys yra žodis – tai supranta 

šokėjai. Šokis turi prasmę: judesiu galima daug išsakyti, pajausti, perduoti. Šokis − ne tik žingsneliai, bet ir 

bendravimas, pagarba partneriui ir žiūrovui, grožio pajauta, repeticijos, koncertai, Dainų šventės... 
Jaunimas neleidžia pasenti, netiesiogiai skatina domėtis naujovėmis, pasitempti. Smagu girdėti, kad 

bibliotekos vedėja Renata Miškinienė daugeliui yra kaip draugė, su kuria galima nuoširdžiai pasikalbėti, 

pasidžiaugti, pasiguosti, o buvę mokiniai, užsukę į gimnaziją, niekad neaplenkia bibliotekos. Ir tai 

suprantama, nes Renatos begalinis pasišventimas tam, ką daro, pelnė ir visos gimnazijos bendruomenės 

pagarbą. Ji yra ne tik bibliotekos vedėja, bet ir įvairių neformaliojo švietimo veiklų vadovė, daug kartų 

įvertinta už jaunimo kūrybiškumo ir kompetencijų ugdymą, rezultatyvią projektinę veiklą, pagalbą ir meilę 

mokiniui, optimizmą ir entuziazmą, už gimnazijos ir Anykščių garsinimą ne tik šalyje, bet ir užsienyje. 
Taigi, Renatos ir jos mokinių darbai: Renatos iniciatyva nuo 1996 m. gimnazijoje veikia „1 kūrinio 

galerija“, kurioje per tą laiką savo kūrybą pristatė 100 mokinių, menine forma įprasminę savo kūrybiškumą 

bei suteikę galimybę gimnazijos bendruomenei analizuoti jaunų žmonių menines idėjas. Įvairios formos, 

įvairūs žanrai, įvairios atlikimo technikos leidžia jaunimui perteikti savo pasaulį. Kūrybinį darbą lydi ir 

autoriaus tekstas apie save, meną, pasaulėžiūrą. Atidarymų metu vyksta pokalbiai apie meną. 
Nuo vykdyto kino projekto „Atrask savo kiną“, kurio metu buvo sukurtas vaidybinis filmas „Kelias į 

muziką“, prasidėjo kino era gimnazijoje ir buvo įkurtas „Kino klubas“. Filmukai pasipylė kaip iš gausybės 

rago: vaidybinis filmas „Paštininkas“; vaizdo, garso, judesio spektaklis „Kinas juda“ arba „Paralelės“, filmai 

„(Ne)pasaka“, „Nonsense“, „Pasirodo, gali...“, dokumentinis filmas „18 portretų“, vaizdo klipas bei 



vaidybinis filmas „Gangsterė ir džentelmenas“, 10 vaizdo reportažų Ugdymo plėtotės centro projektui 

„Virtuali edukacinė biblioteka“ apie Anykščių rajone įgyvendinamas vertingas ugdymo patirtis su vaikais ir 

jaunimu, tarpdisciplininis spektaklis „laužanTabu. Atspindžiai“, video klipas „We are happy from 

Anykščiai“ pagal W. Farelli muziką, filmai „Vagystė“, „Rutina“, „Mano diena mokslo festivalyje“, 

vaidybinis filmas „Tiltai“, pripažintas Paryžiuje Sinematekoje tarp 53 mokyklų iš 12 šalių jaunimo sukurtų 

filmų. Iš visų festivalių ir konkursų parsivežami pagrindiniai apdovanojimai. 
Vyksta kino dirbtuvės kino studijoje Vilniuje, kur dedami praktiniai kino analizės ir kino kūrimo 

pagrindai. Dalyvaujama mokinių kino festivaliuose „AŠ + miestas = kinas“, tarptautiniame dokumentinio 

kino festivalyje „E’DOX“, Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje mokinių kino festivalyje „Building 

bridges“, Lietuvos neformaliojo vaikų ir jaunimo centro mokinių kino festivalyje „REC“, Audiovizualinių 

menų inkubatoriuje (AMII) Vilniuje mokinių kino dirbtuvėse „Vaikų kino fabrikas“. Vykdomi ir 

įgyvendinami projektai „Europos kinas – kultūrų dialogai“, mokomasi kino su L. Užkaraityte; tarptautinis 

kino projektas „Moving cinema“ („Kino gestai“), dirbama su režisiere Ž. Mačiulyte bei kino operatoriumi L. 

Karveliu; bendradarbiaujama su kino organizacija „Meno avilys“, organizuojami susitikimai su kino 

profesionalais: režisiere bei edukologe J. Eigminaite, kino režisiere M. Satkauskaite, kino operatoriumi A. 

Baltrušiūnu, kino edukologe G. Žulyte. 

Visus metus dirbama su tarptautiniu kino edukacijos projektu „Le Cinema, cent ans de jeunesse“ 

(„Kinas, 100 metų jaunystės“). Ugdomas kino vizualinis raštingumas bei skatinama jaunų žmonių jausmus ir 

išgyvenimus perteikti kino kalba. Dirbama su režisiere M. Kavtaradze bei operatoriumi V. Katkumi, 

vykdomas kino edukacijos projektas „Langas“ su režisiere K. Buožyte, kuriame dalyvauja visų trijų 

Anykščių mokyklų mokiniai. 

Renatos iniciatyva vyksta „Šokio naktis“ gimnazijoje, sukuriamos šešios šiuolaikinio šokio 

kompozicijos ir taip populiarinami įvairūs šokiai. 
Taigi, Renata – įvairiapusė asmenybė; kukli, nepastebima, bet jos nuopelnai − didžiuliai. Sunku būtų 

surasti kitą tokį žmogų, kuris taip nuoširdžiai dirbtų šeimos (beje, Renata yra ir keturių vaikų mama) ir savo 

laisvalaikio sąskaita. 
Už toleranciją, nuoširdų bendravimą, empatiją, už puikų humoro jausmą kolegų ir mokinių 

vertinamas bei mylimas ir anglų kalbos mokytojas Andrius Vitkūnas. Intelektualas, daug dėmesio skiriantis 

savišvietai ir saviugdai, tikras savo srities profesionalas, daug jėgų ir energijos atiduodantis savo pašaukimui 

– būti Mokytoju. 
 Andrius daug dėmesio skiria individualiai kiekvieno mokinio pažangai, inovacijų ugdymo procese 

sklaidai bei taikymui pamokose, pats dalijasi ir skatina kolegas dalytis gerąja patirtimi. Jam svarbūs ne tik 

akademiniai pasiekimai, bet ir mokinio savijauta gimnazijoje. 
 Andrius sėkmingai organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina tarptautinius projektus. Pats mokytojas 

yra laimėjęs septynių savaičių profesijos stažuotę JAV. 
 Dar viena charizmatiška asmenybė – Jūratė Musteikienė. Tai mokytoja, kuri kartu su mokiniais 

dalyvauja įvairiose socialinėse labdaros organizacijose: lanko senelių namus, rengia juose koncertus, lanko 

slaugos ligoninės pacientus, vyksta į Utenos gyvūnų globos namus, veža jiems gimnazijos bendruomenės 

paaukotas lėšas, pasiūtus gultus gyvūnams, pati globoja ir mokinius skatina globoti benamius gyvūnus. 

Jūratė stengiasi mokiniams diegti altruizmą, toleranciją, pilietiškumą, pozityvumą, kūrybinį ir kritinį 

mąstymą. Mokytoja vykdė ir vykdo daug įvairių pilietiškumo projektų ir akcijų, aktyviai dalyvauja tvarkant 

piliakalnius, partizanų kapus, organizuoja žygius istoriniams įvykiams atminti, partizanams pagerbti. Jūratė 

kuruoja mokinių savivaldą. Tradicija tapo Mokinių parlamento organizuojami gimnazijos mokinių 

prezidento rinkimai su tikra rinkimų komisija, rinkimine organizacija, audringais kandidatų debatais. Tai ne 

tik smagus žaidimas, bet ir puiki pilietiškumo ir demokratijos pamoka mokiniams ir visai gimnazijos 

bendruomenei. 
Gimnazijos prezidentai − aktyvūs, kūrybingi, pilietiški, labai skirtingi, bet vienijami meilės 

gimnazijai mokiniai. Pastarąjį penkmetį prezidentais buvo išrinkti keli mokiniai, o ryškiausias ir 

iniciatyviausias − Šarūnas Grigonis (nuo 2017 m.). Aktyvus ir iniciatyvus vaikinas buvo gimnazijos 

pasididžiavimas su didžiausiu ne tik akademinių žinių (olimpiadų ir konkursų prizininkas), bet ir 

pilietiškumo iniciatyvų bagažu. 
Šarūnas Grigonis kartu su mokinių parlamentu, sudarytu iš 30 mokinių, organizavo renginius, 

akcijas, atstovavo jaunimui ne tik rajone, bet ir šalyje, gilinosi į rajono jaunimo problemas. Su 

bendraminčiais tęsė mokinių neoficialaus mokyklos tinklapio www.biliunke.lt veiklą, rašė straipsnius. Kartu 

http://www.biliunke.lt/


su kitais gimnazistais organizavo partizanų ir savanorių kapų, piliakalnių tvarkymo talkas, labdaros akcijas. 

Kelerius metus iš eilės apdovanotas už aktyvią ir rezultatyvią neformaliojo švietimo veiklą. 

Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento finansuotos jaunimo programos „Baltic Youth 

Leadership Program“, orientuotos į verslumo ir lyderystės įgūdžių tobulinimą, dalyvis, mėnesį praleidęs 

Indianos Universitete ir Vašingtone, JAV valstybės departamente kartu su jaunaisiais lyderiais iš Baltijos 

šalių. Ivy Tech Community koledžo Indianoje organizuotame savo verslo idėjos pristatymo konkurse 

(„Business Pitch Competition“) kartu su komanda užėmė trečiąją vietą. 
 Dalyvavo Izraelio ambasados organizuotame projekte „Lita Youth Israel Mission“, kur susitiko su 

Izraelio litvakais, lankė Izraelio mokyklas, pasakojo apie Lietuvą, Anykščius. 

Tarptautinės savanorystės programos „Duke Of Edinburgh International Award“ bronzos ženklelio 

savininkas, „Maisto banko“ akcijų, Anykščių socialinės gerovės centro, Svėdasų senelių globos namų, 

Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijos savanoris. 
Nacionalinio projekto „Kurk Lietuvą“ pirmosios vietos laimėtojas. Kartu su komanda už iniciatyvą 

miestui laimėjo kelionę į Briuselį, Europos parlamentą. Iniciatyva – sukurti feisbuko grupę anykštėnams 

„Baltoji katytė“, kurioje iki šiol dalinamasi informacija apie beglobius, paklydusius, sužeistus gyvūnus. 

Grupė jungia daugiau kaip 500 anykštėnų. Taip pat įgyvendinta kelerius metus puoselėta grupės iniciatyva − 

padedant miesto savivaldybei, gatvėse atsirado specialių beglobių gyvūnų maitinimo aikštelių. Projektas 

paskatino beglobių gyvūnų draugijos atsiradimą Anykščiuose. 
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei Pasaulio anykštėnų bendrijos narys. Ir galiausiai – 

jauniausias Anykščių rajono tarybos narys. 
Pamokos, popamokiniai užsiėmimai, konkursai, varžybos, projektai, viktorinos, protų mūšiai, įvairūs 

susitikimai su rašytojais, aktoriais, žymių žmonių jubiliejų paminėjimai, parodos, žygiai, akcijos 

neįsivaizduojami be kūrybingų mokytojų Dalios Andriuškevičienės, Virginijos Žalatkovienės, Inos 

Gailiūnienės, Dalios Gilienės, Ramūno Šližio, Violetos Neniškienės, Genovaitės Tumienės (labai aktyvios ir 

iniciatyvios gimnazijos Bendruomenės centro pirmininkės), klasių kuratorių (pastaroji pareigybė − naujovė 

gimnazijoje, įvesta prieš 5 metus) Almyros Sabaliauskaitės, Alinos Žvirblienės, Miglės Baltrušiūnės ir 

Neringos Cimbalistienės, socialinės pedagogės Jolitos Baltrūnaitės bei energingosios direktoriaus 

pavaduotojos Rimutės Stanislavovienės. Mokytojos Irenos Tutkuvienės, kuri yra ir profesijos patarėja, dėka 

gimnazijoje įkurtas Karjeros centras, organizuojamos Karjeros dienos, kurių metu mokiniai konsultuojami 

dėl profesijos pasirinkimo, mokymosi motyvacijos. Dalyvauja beveik visų šalies universitetų, kolegijų bei 

profesinių mokyklų atstovai, kurie supažindina su stojimo sąlygomis, padeda apsispręsti apie tolimesnio 

kelio pasirinkimą. O skautų ir savanorių veikla neatsiejama dorinio ugdymo mokytojos Daivos Kuprionienės 

gyvenimo dalis. Mokytoja ypatingą dėmesį skiria savanorystės idėjoms įgyvendinti ir plėtoti. Jos 

vadovaujami skautai ir savanoriai lanko sunkiai sergančius ligonius, bendrauja su jais, puošia palatas šv. 

Kalėdų ir šv. Velykų progomis. Savanoriai pasiryžo globoti ir vienišus Anykščių krašto žmones. Mokytojos 

Daivos dėstomų dalykų – tikybos ir etikos – egzaminų nėra, tačiau jos darbo rezultatai labai svarūs ir 

svarbūs. Ji savo sielos spinduliavimu palytėja ir turtina kiekvieną, bręstantį žmogų atveda prie gerumo, 

meilės, išminties lobynų ir atveria galimybę rinktis tai, kas prasmingiausia. 

Gimnazijos, kaip ir medžio, tvirtybė šaknyse. Kiekviena nauja karta įsiklauso į tai, kuo ir kaip 

gyvena, kad žinotų, kur eina. Gimnazija ne tik atsigręžia atgal, bet ir kviečia pirmyn, nes būtent taip kuria 

save, suvokia savo misiją, ugdo ir diegia vertybes: pilietiškumą, patriotizmą, atsakomybę, pareigą, meilę, 

atmintį, pagarbą bei bendradarbiavimą. Visapusiškai ugdyti jauną žmogų, skatinti jo domėjimąsi savomis 

šaknimis, ugdyti tautiškumą, teisingai suvokti įvykius padeda gimnazijos muziejus, kurio vadovas yra 

istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas. Tai šios srities fanatikas, negailintis savo laisvalaikio ir atostogų, 

neskaičiuojantis valandų, praleidžiamų šalies archyvuose, lankantis pas buvusius gimnazijos mokytojus, 

užrašant jų prisiminimus. Muziejuje pirmokai prieš savo imatrikuliaciją supažindinami su gimnazijos 

istorija. Čia vyksta ir buvusių abiturientų laidų susitikimai, čia lankosi svečiai, mielai užsuka ir mokytojai 

senjorai, čia vyksta pamokos – istorijos, lietuvių k. ir literatūros, integruotos pamokos. Visa tai − etninių 

tradicijų ir gimnazijos istorijos išsaugojimas. 
Gimnazijos gyvenimas neįsivaizduojamas ir be teatro – spektaklių visomis svarbiausiomis progomis 

ir datomis: jubiliejai, šimtadieniai, labdaros spektakliai ir kt. Jų vadovas – ilgametis režisierius Arvydas 

Navalinskas. O spektaklių būta įvairiausių: S. Žemaičio „Mirta Činčiberaitė arba 15 000 litų“, „Vasarvidžio 

nakties sapnas“ (pagal V.Šekspyrą), „Žodžiai, žodžiai, žodžiai... (pagal K. Ostrauską), „Po vienu stogu“ 

(pagal M. Fermo „Durys pyška“), „Meilės evoliucija“ (ištraukos iš V. Šekspyro, Ž. B. Moljero, A. Čechovo 

pjesių), Ž. B. Moljero „Skapeno klastos“, „Šventė“ (pagal K. Sajos „Mamutų medžioklę“), A. Brashares 



„Tavo akių atspindy“, P. Vaičiūno „Liepsnojančios širdys“, nežinomo autoriaus „Kita versija“, L. de Vega 

„Šuo ant šieno“, K. Sajos „Devynbėdžiai“, E. Jenkins „Melagiai“, C. Goldoni „Padūkėlė“. 

Ne tik respublikoje, bet ir tarptautiniu mastu gimnazijos vardą garsino fotografų būrelis, kurio 

vadovas − nepailstantis Alfredas Motiejūnas. Jo mokiniai yra visų Lietuvos mokinių fotografijos konkursų, 

respublikinio konkurso „Kūrybinė fotografija. Portretas“ , Lietuvos mokinių foto darbų konkurso „Vandens 

ženklai“, respublikinio konkurso „Tėvynė. Šeima“, respublikinio olimpinės fotografijos konkurso, 

tarptautinio konkurso „Jaunas žmogus XXI amžiuje“ prizininkai ir laureatai, tarptautinių gamtos fotografijų 

parodų dalyviai, apdovanoti diplomais. 
Gimnazijos neformaliojo švietimo veikla taip pat labai plati. 

Gamtos mylėtojai džiugina išperintais viščiukais, užveistais peliukais, žuvyčių pilnu akvariumu, ant 

palangių žydinčiomis gėlėmis, gamtamokslinėmis savaitėmis (mokytojas Tadas Pilkauskas). Aktyvūs turistų 

būrelio nariai dviračiais ir pėsčiomis susipažįsta su rajono kraštovaizdžiu, o mokinių atostogų metu nuolat 

keliauja už Lietuvos ribų. Vykta į Izraelį, pažintines keliones po Europą, organizuotos vasaros ,,Robinzonų“ 

stovyklos (mokytoja Ina Gailiūnienė). Gimnazijoje nuo 2015 metų sėkmingai vykdoma jaunimo lyderystės 

programa „DofE“, kuri veikia 140 pasaulio šalių. Mokiniai pelnė 14 bronzos ir 2 sidabro ženklelius 

(mokytojos Virginija Kvedarienė ir Ina Gailiūnienė). Skautai ir „Alfa“ kurso savanoriai tęsė Gerumo akcijas 

senelių namuose, ligoninės slaugos skyriuje, rašė kalėdinius laiškus Anykščių krašto vienišiems senoliams, 

užmezgė ryšį su Anykščių socialinių paslaugų centru, plėtojo savanorystės veiklą (mokytoja Daina 

Kuprionienė). Sėkmingai ir pelningai dirbo Mokinių mokomoji bendrovė (mokytoja Tamara Božok), 

gimnazijos šventėse dominavo tautinių šokių kolektyvas „Upela“, linijinių šokių šokėjos (mokytoja Miglė 

Baltrušiūnė), dainininkai (mokytoja Eglė Vaiciekiūtytė), skudutininkai (mokytoja Neringa Cimbalistienė). 

Technologijų būrelio mokiniai dalyvavo tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte ir keitėsi knygų 

skirtukais su Amerikos Bonevilio gimnazija (mokytojos Genovaitė Tumienė ir Dalia Gilienė). 
Mokykla – ne gražios sienos ar brangi aparatūra, o gyvi žmonės – jos mokiniai. Ir tik tada, kada 

koridoriai ūžia nuo šurmulio ir skardena nuo juoko, mokykla gyvena, alsuoja, keičiasi – ji tampa gyva. O 

gyva mūsų gimnazija pirmiausia savo tradicijomis. Kad ir kokias asociacijas sukeltų šis žodis, jausti tvirtą, 

nepajudinamą pagrindą po kojomis visada saugu ir gera. Tai mokslo metų pradžios šventė, gimnazistų 

krikštynos, adventinė popietė, naujametinis karnavalas, labdaros spektaklis (jau keturioliktus metus 

gimnazijos bendruomenės teatras stato labdaros spektaklius ir surinktas lėšas skiria gabiems ir nelaimės 

ištiktiems mokiniams remti), Sausio 13 d. minėjimas, Karjeros diena, Valentino diena, Vasario 16-ajai skirtas 

koncertas, abiturientų šimtadienio šventė, Kovo 11-ajai skirtas koncertas-konkursas „Dainuoju Lietuvą kaip 

džiaugsmą“, kuriame dalyvauja visų gimnazijos klasių mokiniai, Tolerancijos, Antikorupcijos, Lietuvos 

kariuomenės dienos, beveik visi mokiniai dalyvauja Konstitucijos egzamine, rašo Nacionalinį diktantą, 

Gimnazijos ir šeimos šventė, kurioje pagerbiami neformaliojo švietimo veiklose pasižymėję mokiniai ir jų 

tėvai, mokslo pirmūnų ir jų tėvų pagerbimo šventė, Paskutinio skambučio šventė, mokslo metų pabaigos 

šventė „Kepam“, abiturientų išleistuvės. 
Kasmet dalyvaujame Gedulo ir vilties, Žydų genocido dienų minėjimuose, knygų sutiktuvėse, 

Mindaugo karūnavimo ant Vorutos piliakalnio, S. Dariaus ir S. Girėno žūties paminėjime, vykstančiame prie 

Puntuko akmens; žygiuose ir renginiuose partizanams ir savanoriams atminti, žygyje prie Pagojės, kur 1944 

m. kovėsi Anykščių ir Švenčionių šaulių savanorių būrys su antrąkart Lietuvą okupuojančia Raudonąja 

armija, pėsčiųjų žygyje „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“ Šimonių girioje, prie Priegodo ežero, 

32 km žygyje iš Raguvos į Užugirį, skirtame Lietuvos prezidento Antano Smetonos 75-osioms mirties 

metinėms atminti (mokytoja Jūratė Musteikienė). 
 O kur dar akcija ,,Darom“, „Maisto banko“, „Raudonojo Kryžiaus“ akcijos, Šventosios upės 

švarinimas, pasirašyta pusės metų nepertraukiamo savanoriavimo sutartis su Anykščių rajono Socialinių 

paslaugų centru... Kasmet gimnazistai dalyvauja ir Anykščių savivaldybės organizuojamose savivaldos 

dienose „Atvira savivalda“, taip pat organizuoja tradicija tapusias labdaros akcijas ,,Pasidalink saldainiais“, 

kuriuos prieš šv. Kalėdas veža į Svėdasų senelių globos namus, puošia slaugos skyriaus palatas. Kiekvieną 

rudenį gimnazistai tvarko Laisvės kovotojų kapus Inkūnų kaimo kapinaitėse ir aplinkiniuose rajono 

miesteliuose, kuriuose gyvena mūsų gimnazijos mokiniai. 

Būrelio „Gabiems“ nariai − aktyvūs pilietinių projektų „Nepamiršk parašiuto“, „Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam“ , „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“, „Lietuvos gimnazijų lyga“, „Euroscola“ 

konkurso dalyviai ir laimėtojai (mokytoja Almyra Sabaliauskaitė). 



Gimtojo krašto gamtos ir istorijos pažinimui, ištvermės, draugiškumo, dvasingumo ugdymui 

gimnazijos mokiniams kasmet organizuojamos vasaros stovyklos gamtoje „Dangaus ir žemės vaikai“, 

„Robinzonai“, piligriminės kelionės į Šiluvą, žygiai Anykštos upe, žvaigždynų tyrinėjimai naktį. 

Aktyvus mokinių parlamentas rengia susitikimus su Laisvės gynėjais, politiniais kaliniais, Lietuvos 

Respublikos Seimo nariais ir visuomenės veikėjais. Mokiniai noriai leidžia laisvalaikį gimnazijoje: vyksta 

diskotekos, skaitymo, filmų žiūrėjimo, šokių naktys. Gimnazija atvira kitoms mokykloms: dalindamasi 

turtinga patirtimi, ji priima įvairių Lietuvos mokyklų bendruomenes. Mokytojai ir vadovai pristato savo 

patirtį sėkmes konferencijose, seminaruose, nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja stažuotėse užsienyje. 
Gimnazijos bendruomenės potencialą ir ryžtą siekti pokyčių visose srityse atspindi įgyvendinami 

projektai: 
• Eurodesk Lietuva JTBA „Socialinis sufleris“ 
• Erasmus+ KA2 „Pirmyn su robotika“ 
•  Erasmus+„PEARLS“ 
• „Samsung mokykla ateičiai“ 

•  Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Galvojame žaliai: Ekoturizmas tvarioms 

bendruomenėms“ / „Thinking Green: Sustainable 

• „Nepamiršk parašiuto“ 
• Tarptautinis kino edukacijos projektas „Le Cinema, cent ans de jeunesse“ 
• Jaunimo projektas „Laisvalaikis kitaip“ 
• Anykščių rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Saugi gimnazija“ 
• Tarptautinis projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Ketvirtus metus 

gimnazija yra MEPA tinklo narė. Vesti užsiėmimai apie Europos Sąjungą „Trečias modulis „Europos 

Sąjungos vertybės“, „Žmogaus teisės. A. Sacharovo premijos laureatai“, „Daugiakalbystė ir kultūrų 

įvairovė“, „Lygios galimybės. Solidarumas“, „Protų mūšis „ES vertybės ir teisės“ 
• „Nerūkyk, gyvenk sveikai“ 

• „Vienas lauke – ne karys“ (Whatansu) 
• „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ (pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir 

pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo 

viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“), kurį įgyvendina VšĮ „Žmogaus socialinės raidos 

tyrimų centras“ 
• „Biliūniečiai stiprėja, veikia, skleidžia“ 

• „Kartu kurkime gražesnę aplinką“ 
 

Saugi gimnazijos emocinė aplinka ir inicijuojamos veiklos ugdo mokinių savigarbą, pasitikėjimą 

savimi, savarankiškumą bei gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Mokinio asmenybės ugdymo proceso 

išskirtinumą lemia tai, kad mokytojai, tėvai, buvę gimnazijos mokiniai tampa mokinių partneriais, savo 

asmeniniu pavyzdžiu demonstruodami tobulėjimo galimybes. Tradiciniai gimnazijos renginiai, 

bendruomenės susitikimai su Garbės galerijos nariais (sunku suskaičiuoti tuos žymius žmones, savo sričių 

profesionalus, kurie baigė gimnaziją), vedamos Sėkmės pamokos, nuoseklus Jono Biliūno propaguotų idėjų 

akcentavimas kryptingai puoselėja žmogiškąsias vertybes, moko gyventi prisiimant asmeninę atsakomybę. 

Gimnazijoje pripažįstama, skatinama ir vertinama kiekvieno asmens veikla, mokinių iniciatyvos. Puikiai 

organizuojamų gimnazijoje veiklų visuma formuoja mokinių socialines ir asmenines kompetencijas, moko 

pažinti savo lūkesčius ir galimybes. Bendras nuoširdus darbas yra tikroji gimnazijos sėkmė, leidžianti 

pasiekti tvarių ir ilgalaikių aukštų rezultatų. 

Taigi, džiaugiuosi mūsų šimtukininkais: 
2015 m. 
Lietuvių kalba – Rūta Pačinskaitė (mokyt. O. Jakimavičienė). 
 

2016 m. 

IT – Marius Macijauskas (mokyt. L. Daugėlienė), 
IT − Tomas Mažvila (mokyt. L. Daugėlienė), 
Anglų k. – Gustė Jakimavičiūtė (mokyt. V. Kvedarienė). 

 

 



2017 m. 
Anglų k. – Kamilė Laskauskaitė (mokyt. A. Vitkūnas), 

Anglų k. − Viktorija Paškauskaitė (mokyt. A. Vitkūnas), 

Lietuvių k. – Gabija Matijaškaitė (mokyt. D. Andriuškevičienė), 

Lietuvių k. − Vismantė Slavinskaitė (mokyt. D. Andriuškevičienė), 
Matematika – Gabija Matijaškaitė (mokyt. J. Vanagienė). 
 

2018 m. 
IT – Konradas Mikalauskas (mokyt. Z. Mažvilienė), 

Biologija – Paulius Raškevičius (mokyt. R. Petrusevičienė), 
Anglų k. – Lukas Sudeikis (mokyt. A. Jurkėnienė), 
Matematika – Konradas Mikalauskas (mokyt. J. Vanagienė), 
Matematika – Paulius Raškevičius (mokyt. A. Petkevičienė). 
 

2019 m. 
Lietuvių k. – Miglė Gindrėnaitė (mokyt. V. Žalatkovienė), 

Matematika – Emilija Stepukaitė (mokyt. J. Vanagienė), 
IT – Giedrius Mirklys (mokyt. A. Fjellbirkeland), 
IT – Monika Orlikaitė (mokyt. Z. Mažvilienė), 
Anglų k. – Augustė Verbickaitė (mokyt. E. Rudokienė), 
Anglų k. – Šarūnas Grigonis (mokyt. A. Jurkėnienė). 

 

2020 m.  

Lietuvių k. – Augustė Gineikaitė (mokyt. D. Andriuškevičienė), 

IT – Gabrielius Keibas (mokyt. Asta Fjellbirkeland), 

IT – Arminas Norvilaitis (mokyt. Zita Mažvylienė), 

Anglų k. – Augustė Gineikaitė (mokyt. Andrius Vitkūnas), 

Anglų k. – Gabrielius Keibas (mokyt. Aušra Jurkėnienė), 

Anglų k.  – Kamilė Burneikaitė (mokyt. Eglė Rudokienė), 

Anglų k. – Julija Paškauskaitė (mokyt. Aušra Jurkėnienė), 

Geografija – Gabrielius Keibas (mokyt. Ina Gailiūnienė), 

Geografija – Vaiva Musteikytė (mokyt. Irena Tutkuvienė).  
 

 

Mums suteikta galimybė ugdyti ateities Žmogų, paliekantį ryškiausias pėdas gimnazijos ir Tėvynės 

istorijoje. Jubiliejų gimnazija pasitinka priimdama šiandieninius iššūkius ir pokyčius. Jubiliejai nestabdo 

darbų, o paskatina sėkmingai žengti į priekį. Svarbu, kad gimnazija eina tobulėjimo keliu, sudaro galimybes 

įgyti kokybišką išsilavinimą, kuria kiekvieno sugebėjimus atitinkančią ugdymosi aplinką, ugdo bendravimo 

gebėjimus, socialinę kompetenciją ir vertybines nuostatas. Tai gimnazija, kurioje stengiamasi atrasti ir kurti, 

dalytis sukauptais žinių lobiais bei patirtimi ir visada prisiminti, kad žmogaus darbas vertingas tik tada, kai 

dirbama patiriant sėkmes, atsigręžiant į žmogiškąsias vertybes. 
Džiugina, kad gimnazijos bendruomenė sutelktai siekia individualios kiekvieno mokinio ir 

gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, pažangos. Smagu, kad gimnazijoje dirba 10 mokytojų, 

baigusių šią mokyklą, kad gimnazijoje organizuojamas komandinis darbas pasidalytosios lyderystės 

principu. Klestėjimo sąlyga yra pasitikėjimas kitu ir teisinga komunikacija, padedanti susiburti ir išspręsti 

daugelį problemų, visų pozityvumas, išmintis, gebėjimas išgirsti ir įsiklausyti bei energija, sumanumas 

įgyvendinant bendrai užsibrėžtus tikslus. 

Gimnazija nuėjo ilgą pokyčių kelią. Gebėjimas kilti ir kelti, keistis ir keisti, sudominti ir pritraukti, 

didelis darbas ir atviros širdys sukūrė tai, ką matome šiandien. Esame didelė stipri bendruomenė, patraukli 

vaikams ir jų šeimoms, gebanti kur kas daugiau nei išmokyti. 
Kaip ir kiekviena mokykla, mūsų gimnazija prisiliečia prie paties gražiausio – jauno žmogaus. O tas 

žmogus visų – mūsų miesto, mūsų Lietuvos − ateitis. 


