
2019-2020 m. m. 

2019-09-14 

NATO egzamino „Ką žinome apie NATO?“ finalas 

Krašto apsaugos ministerijoje dėl pagrindinio prizo – kelionės į NATO būstinę Briuselyje – varžėsi ankstesnių etapų nugalėtojai, tarp 

kurių ir dvi vydūnietės Ineta Paulauskaitė (3v klasė, mokytojas Saulius Zdanevičius)  ir Laura Balcerytė (4k klasė, mokytojas Saulius 

Zdanevičius), buvusi abiturientė, o šį rudenį tapusi studente. Septyni finalo nugalėtojai apdovanoti kelione į NATO būstinę Briuselyje 

– tarp jų ir Laura Balcerytė. 

2019-09-28 

„Coca-Cola HBC Lietuva“ renginys „Youth Empowered“ 

Trys Vydūno gimnazijos abiturientai Vytenis Ropė (4t klasė, mokytoja Virginija Kisielienė), Matas Dobravolskis (4k klasė, mokytoja 

Virginija Kisielienė) ir Valentinas Ubartas (4k klasė, mokytoja Virginija Kisielienė) Klaipėdos kultūros fabrike klausėsi įvairiausių 

verslo sėkmės istorijų ir susibūrę į komandas kūrė jas patys (šimtas dalyvių, mokinių iš Klaipėdos rajono, buvo išskirstyti į dvidešimt 

komandų). Renginį vainikavo kiekvienos komandos idėjų pristatymai, išrinktas geriausių komandų ketvertukas. Vytenio ir Valentino 

komandos pateko tarp geriausių ir sulaukė apdovanojimų. 

2019-11-08 

Respublikinis internetinis konkursas „Išmanioji diena 2019“ 

Iš viso konkurse, kuriame mokiniai turėjo įveikti užduotis iš 7 mokslų kategorijų: matematikos, informatikos, fizikos, chemijos, 

biologijos ir ekonomikos, bei bendrojo išsilavinimo, dalyvavo 2195 mokiniai iš įvairių rajono mokyklų mokyklų: 1405 9–10 klasių 

mokiniai ir 790 11–12 klasių mokinių. Mūsų gimnazijai atstovavo 54 dalyviai: 37 mokiniai iš 1–2 gimnazijos klasių  ir 17 mokinių iš 

3–4 gimnazijos klasių. Konkurso rezultatai – 3 jaunesnių klasių mokiniai pateko į pirmąjį šimtuką – tai  Lina Misevičiūtė (2s klasė, 69 

vieta šalyje), Ignas Želvys (2g klasė, 79 vieta šalyje) bei Rūta Lomsargytė (1e klasė, mokėsi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje 

mokykloje, 88 vieta šalyje), vyresniųjų klasių grupėje pirmajame šimtuke turime vieną atstovą – tai ketvirtokas Benas Taroza (4t 

klasė, 57 vieta šalyje). Konkursą organizavo mokytojos Tatjanos Balvočienė ir Asta Bendikienė. 

2019-10-23 – 2019-10-25 

Pažintinė kelionė į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje 

 4t klasės gimnazistas Benas Taroza į kelionę vyko kartu su Jaunimo Europos komanda, Europos egzamino, „Eurodebatų“ ir kitų 

konkursų nugalėtojais. Benas šią kelionę laimėjo pavasarį vykusioje Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje (gimnazisto mokytojas 

Saulius Zdanevičius). 

2019-11 

04-15 

Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo  konkursas „Bebras“ (I turas) 

Jame dalyvavo 13 pirmokų, 67 antrokai, 4 trečiokai ir 12 ketvirtokų, kuriuos ruošė  mokytojai Tatjanos Balvočienė, Vidas Jaunius ir 

Neringa Pilipauskienė. Šiemet nepavyko patekti į Lietuvos geriausių mokinių 50-tuką, tačiau, tarp geriausiai Šilutės rajone 

pasirodžiusių moksleivių, rezultatų lentelėse užėmėme daugumą rajono geriausių pozicijų. 

2019-11-08 

Rietavo XVIII-oji komandinė matematikos olimpiada mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti 

I vieta vyresniųjų moksleivių grupėje (iš 19 komandų): Karolina Jucikaitė (4t klasė, mokytojai Asta Bendikienė ir Edmundas 

Čiuželis), Irmantas Linkis (4s klasė, mokytoja Daiva Kėrienė ir Edmundas Čiuželis), Vytenis Ropė (4t klasė, mokytoja Asta 

Bendikienė ir Edmundas Čiuželis), Benas Taroza (4t klasė, mokytoja Asta Bendikienė ir Edmundas Čiuželis), Gerda Būdvytytė (3r 

klasė, mokytoja Olga Dapševičienė ir Edmundas Čiuželis); 

III vieta jaunesniųjų moksleivių grupėje (iš 19 komandų): Kornelijus Arnašius (2g klasė, mokytoja Olga Dapševičienė), Gintaras 

Špečkauskas (2e klasė, mokytoja Asta Bendikienė), Emilija Braukylaitė (2e klasė, mokytoja Asta Bendikienė), Gabrielė Bernotaitė 

(1e klasė, mokytoja Daiva Kėrienė), Giedrius Eidukis (1s klasė, mokytoja Olga Dapševičienė). 

Mokinius lydėjo mokytojai Edmundas Čiuželis ir Daiva Kėrienė. 

2019-11-16 – 2019-11-25 

„Delfi“ projektas „Duok žaibą žvaigždei“ 

 Šilutės Vydūno gimnazija laimėjo tris krepšinio kamuolius – pateko tarp 190 šalies mokyklų, kurios surinko ne mažiau kaip 300 

balsų. 

2019-11-20 

Šilutės rajono mokinių literatūrinis žaidimas „Dar vieni metai, prabėgę kartu su knyga“ 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame literatūriniame žaidime vydūniečių komanda užėmė pirmąją vietą. 

Komandos nariai – Gabija Vanagaitė (1s klasė), Paulina Laurinavičiūtė (2s klasė), Vidmantė Marcinkevičiūtė ir Ignas Želvys (2g 

klasė), Aistė Čeponytė (2k klasė), Vilius Orlauskas (4k klasė). Gimnazistus į žaidimą lydėjo mokytoja Jolita Švagždienė.  

2019-11 

Šiaurės–Pietų centro prie Europos Tarybos inicijuojamoje 21-oje kasmetėje Globalaus švietimo savaitėje „Paskutinis klimato 

šauksmas!“ vaizdo įrašo kategorijoje tema „Jeigu Žemė būtų žmogus“ (programa „Darni mokykla“, meninės raiškos 

konkursas „Klimato kaitos atspindžiai“) 



4k klasės mokiniai: Evaldas Bendžius, Augustė Beržinytė, Roberta Girčiūtė, Domas Jurkšaitis, Goda Linkytė, Erika Mikužytė, 

Gintarė Muraulaitė, Vilius Orlauskas, Valentinas Ubartas ir 4g klasės mokinė Natalija Ivanova, vadovaujami geografijos mokytojos 

Alicijos Odinbergienės tapo laureatais. Jiems skirti diplomai ir organizatorių dovanos. 

2019-12-01 

Tarptautinis šokių konkursas „Let’s go dance“ 

Jaunimo šokių kolektyvas „Žvilgis“ savo amžiaus grupėje iškovojo I-ąją vietą ir tarp 150 pasirodymų laimėjo „Grand prix“! 

Merginų kolektyvas iškovojo III-ąją vietą. 

Jaunimo ir jaunuolių kolektyvai laimėjo kelialapį į festivalį „Ballando Ballando“ Italijoje, kur turės galimybę atstovauti Lietuvai ir 

garsinti Šilutės ir savo mokyklos vardą. „Žvilgio“ vadovė Lina Linkė. 

2019-12-08 

Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė 2019“ 

Jaunimo šokių kolektyvas „Žvilgis“ iškovojo II vietą. 

Konkursas vyko trimis etapais. Pirmajame dėl patekimo į antrąjį turą dalyvavo rajono mokyklų šokėjai. Po jo, regioniniame ture 

Kretingoje, „Žvilgio“ jaunimo grupė iškovojo pirmąją vietą ir galimybę dalyvauti nacionaliniame ture. Jis vyko Prienuose, kur 

susirinko visi geriausi vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių kolektyvai. 

„Žvilgio“ vadovė Lina Linkė. 

2019-12-11 

Konkurso „Dainų dainelės 2020“ I etapas 

Mūsų gimnazijos abiturientė Gintarė Muraulaitė (4t klasė) dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ I etape ir pateko į tolesnį šio konkurso etapą, t. y. zoninę apžiūrą. Solistę konkursui ruošė (ir teberuošia) muzikos mokytoja 

Gražina Matulienė. Gintarei akompanavo gimnazijos mokiniai: kanklininkių trio Aistė (2k klasė), Marija (2e klasė), Indrė (3r klasė), 

gitara – Irmantas Balčius (4t klasė). (vadovė – mokytoja Gražina Matulienė). 

2019-12-17 

Šilutės rajono 9-12 klasės mokinių informatikos olimpiada 

II vieta – Benas Taroza (4t, mokytoja Tatjana Balvočienė); 

III vieta – Justinas Ruslys (4t, mokytoja Tatjana Balvočienė). 

2020-01-08 

Šilutės rajono 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiada 

II vieta – Rapolas Martinkus (3v klasė, mokytoja Sigita Filičkina). 

2020-01-10 

Šilutės rajono 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiada 

I vieta – Giedrius Eidukis (1s klasė, mokytoja Dainora Laukevičienė), Rūta Degutytė (3r klasė, mokytoja Dainora Laukevičienė), 

Benas Taroza (4t klasė, mokytoja Dainora Laukevičienė); 

II vieta – Gabija Vanagaitė (1s klasė, mokytoja Dainora Laukevičienė), Monika Montvidaitė (2s klasė, mokytoja Dainora 

Laukevičienė), Emilija Braukylaitė (2e klasė, mokytoja Dainora Laukevičienė), Gabija Genčiūtė (3r klasė, mokytoja Dainora 

Laukevičienė); 

III vieta –  Gabrielė Bernotaitė (1e klasė, mokytoja Daiva Montvidienė). 

2020-01-17 

Šilutės rajono 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiada 

I vieta – Emilė Kaziukonytė (3r klasė, mokytoja Olga Dapševičienė), Linkis Irmantas (4s klasė, mokytoja Daiva Kėrienė); 

II vieta – Gabija Vanagaitė (1s klasė, mokytoja Olga Dapševičienė), Rokas Užpurvis (3h klasė, mokytoja Daiva Kėrienė), Benas 

Taroza (4t klasė, mokytoja Asta Bendikienė); 

III vieta – Giedrius Eidukis (1s klasė, mokytoja Olga Dapševičienė), Gabrielė Bernotaitė (1s klasė, mokytoja Daiva Kėrienė), 

Armandas Vaičius (2g klasė, mokytoja Olga Dapševičienė), Karolina Jucikaitė (4t klasė, mokytoja Asta Bendikienė). 

2020-01-17 

Konkurso „Dainų dainelės 2020“ II etapas 

Mūsų gimnazijos abiturientė Gintarė Muraulaitė (4t klasė) dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ II etape ir pateko į tolesnį šio konkurso etapą ir iškovojo teisę varžytis III etape, kurį transliuos LRT. Gintarė varžėsi su 

dainininkais iš Klaipėdos rajono, Kretingos, Palangos, Skuodo ir Šilutės savivaldybių, surinko daugiausia balų tarp visų D 

kategorijoje dalyvavusių solistų (15-19 m.) Gintarei akompanavo gimnazijos mokiniai: kanklininkių trio Aistė Čeponytė (2k klasė), 

Marija Gutauskaitė (2e klasė), Indrė Montvydaitė (3r klasė), gitara – Irmantas Balčius (4t klasė). (vadovė – mokytoja Gražina 

Matulienė). 

2020-01-21 

Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 



I vieta – Ignas Želvys (2g klasė, mokytoja Vilma Zėčienė), Vitalija Barauskaitė (4s klasė, mokytoja Jolita Švagždienė). 

2020-01-23 

Šilutės rajono 9-10 klasės mokinių anglų kalbos konkursas 

I vieta – Emilija Braukylaitė (2e klasė, mokytoja Sigita Filičkina); 

III vieta – Edvinas Butkus (2k klasė, mokytoja Renata Baliasi). 

2020-01-24 

Šilutės rajono 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiada 

I vieta – Giedrius Eidukis (1s klasė, mokytoja Vida Vilčiauskienė), Lina Misevičiūtė (2s klasė, mokytoja Audronė Česnakevičienė), 

Emilė Kaziukonytė (3r klasė, mokytoja Vida Vilčiauskienė),  Gerda Šlažaitė (4t klasė, mokytoja Audronė Česnakevičienė); 

II vieta – Erika Rumšaitė (3r klasė, mokytoja Vida Vilčiauskienė), Ugnė Petniūnaitė (4s klasė, mokytoja Audronė Česnakevičienė); 

III vieta – Monika Montvidaitė (2s klasė, mokytoja Audronė Česnakevičienė), Izabelė Jūraitytė (4g klasė, mokytoja Audronė 

Česnakevičienė). 

2020-01-28 

Šilutės rajono mokinių meninio skaitymo konkursas 

II vieta – Eglė Čekanauskaitė (2k klasė, mokytoja Jolita Švagždienė). 

2020-01-30 

Šilutės rajono 8 ir 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada 

II vieta – Gerda Būdvytytė (3r klasė, mokytoja Virginija Kisielienė). 

2020-01-31 

Šilutės rajono 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiada 

I vieta – Giedrius Eidukis (1s klasė, mokytojas Jonas Jaunius), Benas Taroza (4t klasė, mokytoja Neringa Pilipauskienė); 

II vieta – Simas Srugys (4t klasė, mokytoja Neringa Pilipauskienė); 

III vieta – Gabija Vanagaitė (1s klasė, mokytojas Jonas Jaunius). 

2020-02-12 

Šilutės rajono 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada 

I vieta – Alanas Strukčinskas (2e klasė, mokytoja Zinaida Vostrikova); 

II vieta – Vladislav Panov (3r klasė, mokytoja Zinaida Vostrikova). 

2020-02-25 

Šilutės rajono 9-12 klasių mokinių istorijos olimpiada 

I vieta – Deivina Jašinauskaitė (3r klasė, mokytojas Saulius Zdanevičius), Vitalija Barauskaitė (4s klasė, mokytojas Saulius 

Zdanevičius); 

II vieta – Ieva Pečiulytė (1e klasė, mokytojas Saulius Zdanevičius), Vidmantė Marcinkevičiūtė (2g klasė, mokytoja Lilija 

Zdanevičienė). 

2020-02-28 

Regioninė 11-12 klasių mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 

I vieta – Benas Taroza (4t klasė, mokytoja Virginija Kisielienė); 

III vieta – Vytenis Ropė (4t klasė, mokytoja Virginija Kisielienė). 

2020-03-03 

Šilutės rajono mokinių dailės olimpiada 

I vieta – 9 klasių grupėje − Rokas Bočkus (1g klasė, mokytoja Daliutė Montvydienė), 10 klasių grupėje − Edvinas Butkus (2k klasė, 

mokytoja Daliutė Montvydienė); 

II vieta – 9 klasių grupėje − Eliza Žakelytė (1s klasė, mokytoja Daliutė Montvydienė), 11-12 klasių grupėje − Mykolas Naruševičius 

(3h klasė, mokytoja Daliutė Montvydienė); 

III vieta 10 klasių grupėje − Kamilė Šimkaitytė (2g klasė, mokytoja Daliutė Montvydienė). 

Už puikiai atliktus kūrybinius namų darbus apdovanota Rūta Mielytė (1s klasė, mokytoja Daliutė Montvydienė). 

2020-03 

06-07 

Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 



III vieta – Ignas Želvys (2g klasė, mokytoja Vilma Zėčienė). 

2020-04 

08-09 

Šilutės rajono mokinių geografijos olimpiada (vyko nuotoliniu būdu) 

I vieta – Gabija Vanagaitė (1s klasė, mokytoja Alicija Odinbergienė), Alanas Strukčinskas (2e klasė, mokytoja Alicija Odinbergienė), 

Emilė Kaziukonytė (3r klasė, mokytoja Alicija Odinbergienė), Benas Taroza (4t klasė, mokytoja mokytoja Alicija Odinbergienė). 

II vieta – Deimonas Šukys (3v klasė, mokytoja mokytoja Alicija Odinbergienė). 

Nuo 2019-10-20 iki 2020-03-12 vykusiame 

Europos Sąjungos statistikos tarnybos organizuotame Europos statistikos konkurse (vyko nuotoliniu būdu)  

Dvi mūsų gimnazistų komandos VYDŪNAS 1 (Benas Taroza (4t) ir Valentinas Ubartas (4k)) bei VYDŪNAS 2 (Austėja Bendikaitė 

(2s) ir Gabrielė Bernotaitė (1e)) užėmė pirmąsias vietas savo amžiaus kategorijoje ir buvo apdovanotos piniginiais prizais (mokytoja 

mokytoja Alicija Odinbergienė). Komandos turės galimybę atstovauti savo šaliai ir ES lygmens konkurse. 

2020-06-01 

Europos egzamino finalas (vyko nuotoliniu būdu) 

Domas Jurkšaitis (4k klasė, mokytoja mokytojas Saulius Zdanevičius) užėmė V vietą ir laimėjo kelionę į Europos Sąjungos 

institucijas Briuselyje. 

 


