
   Mokyklos istorija  nuo 1920 metų... 

1. 1920m. rugsėjo 20d. Pirmojo pasaulinio karo sugriautoje Tauragėje, Šilalės gatvėje, 

privačiame name, dviejuose kambariuose buvo atidarytos dvi gimnazijos klasės.  

1920 m. centre direktorius J. Šarka 

 

2. Nuo 1925 metų Tauragės pilyje pradėjo darbą aukštesnioji Komercijos mokykla, kuri priėmė 

gimnazijos moksleivius, ruošė specialistus augančiam ekonominiam gyvenimui.  

3. Nuo 1940 metu komerciniai dalykai buvo keičiami humanitariniais ir mokykla pilyje 

vadinosi gimnazija.   

4. 1941m. – sovietų okupacijos - tarybinės valdžios metais mokykla pavadinta 1-ają vidurine. 

Tai didelių permainų metas. Keitėsi mokymo programos, bažnyčia atskirta nuo mokyklos.  

5. 1944 m. gimnazija įsikūrė Tauragės mokytojų seminarijos patalpose ir veikė iki 1954 m. 

Mokykloje dirbo 26 mokytojai, iš jų 5 buvo įsigiję aukštąjį išsilavinimą. 17 klasių dirbo 

dvejomis pamainomis, klasėje buvo net iki 60 mokinių. Mokykla turėjo vieną gaublį ir 

žemėlapį. Mokiniai patys susinešė suolus.  

6. Nuo 1949 - 1950 m. m. mokykla pavadinta pirmąja vidurine ir pagal vyriausybės nutarimą, 

tapo vienuolikmete. Mokykloje mokinių skaičius išaugo iki 617,  juos mokė 35 pedagogai.  

7. Nuo 1952 - 1953 m. m. buvo įvestas privalomas septynių metų mokymas. Mokykloje buvo 

labai sunkios darbo sąlygos: mokiniai mokėsi dviem pamainomis, trūko patalpų, vadovėlių, 

dėl sunkios materialinės padėties dalis mokinių nelankė mokyklos.  

8. 1954 m. mokykla perkeliama į pilį, esančią Dariaus ir Girėno gatvėje. Mokytojai ir mokiniai 

savo jėgomis suremontuoja klases, aktų salę, pastato dirbtuves.  

 
Tauragės I vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas 1954 m.;  

centre direktorius Bronius Šimkevičius 

 



9. 1956 -1957 m. m. direktoriaus B. Šimkevičiaus pastangomis buvo įrengti fizikos ir chemijos 

kabinetai. O 1962 -1963 m. m. atidaryta pedagoginė klasė, kurioje mokėsi 31 mokinys.  

 

Tauragės I –os vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas 1956 m. gegužės 29 d. 

 

10. Nuo 1959 m. įvedamas privalomas aštuonmetis mokymas.  

11. 1965 m. rugsėjo 1 d. mokykla iš pilies persikėlė į naujai pastatytas patalpas Prezidento 

gatvėje. Kadangi mokykloje mokėsi daugiau kaip 2000 mokinių, vėliau pristatytas priestatas.  

 

 
M. Mažvydo pagrindinė mokykla iki renovacijos. 

 

12. 1965 m. direktoriaus A. Masanduko ir mokytojo R. Barčiausko pastangomis sudaryta pirmoji 

matematinio profilio klasė – pagal tuomet įvestą darbų programą 9 - 11 klasėse. Po to 

kiekvienais metais, remiantis darbų ir fakultatyvų programa, veikė matematikos profilio 9 - 

11 klasės. 1976 m. švietimo ministerija, įvertindama pasiektus rezultatus, mokykloje įsteigė 

sustiprinto matematikos mokymo klases 8 - 12 klasėse.  



 

Mokytojų kolektyvas; centre direktorius Romanas Songaila 

 

13. 1976 - 1986 m. buvo įvestas profilinis darbinis mokymas 9 - 12 klasėse, dėstomas 

automobilio kursas. Buvo įrengti automobilinio mokymo kabinetai, gauti mokomieji 

automobiliai.Per tą laiką 895 mokiniai gavo vairuotojų pažymėjimus.  

 

Klasės auklėtoja Irena Lindartienė su savo auklėtiniais-11 c klase (56 laida); 

paskutinio skambučio šventė 1983 m. 

 

14. Faktai iš mokyklos istorijos: Statistika 

Mokslo metai 

(penkmetis)  

Mokėsi 

mokinių 
Baigė 

1940-1945 2316 121 

1945-1950 2837 133 

1950-1955 4011 120 

1955-1960 4863 164 

1960-1965 7100 230 

1965-1970 10038 420 

1970-1975 9810 439 

1975-1980 8469 655 

1980-1985 7113 455 

1985-1990 7232 390 

 



 

15. 1990 m. kovo 11 dieną mokykloje susikūrė pedagogų iniciatyvinė grupė, kuri ėmė siekti, kad 

mokyklai būtų grąžintas gimnazijos statutas.  

 

 

Mokytojų kolektyvas 1990 m.; centre direktorius Liudvikas Bugenis 

 

16. 1996 m. spalio 16 d. Tauragės rajono Tarybos sprendimu Nr. 276 mokyklai suteiktas 

Martyno Mažvydo vardas.  

 

17. Nuo 1997 m. buvo leista formuoti pirmąją realinę gimnazijos klasę.  

18. 2000 m. mokykloje pasiliko mokytis 1-10 klasės, o 11-12 klasės ir 12 realinio ir 

humanitarinio profilio gimnazistinės klasės įsikūrė atskirame pastate J. Tumo-Vaižganto 

gatvėje.  

 Mokykla po dalinės renovacijos 

 

19. Nuo 2000 m. rugsėjo 1 dienos mokyklai vadovauja direktorius Vidas Misiūnas     

       Direktorius Vidas Misiūnas 



 

 

20. 2001 m. mokykla tapo Martyno Mažvydo pagrindine mokykla.  Ją lankė 1201 mokinys, 

dirbo 88 pedagogai, buvo sukomplektuotos 46 klasės. 

21.  2002 m. mokiniai susibūrė į parlamentą „Mažvydiečiai“, kurį sudaro klasių seniūnai ir 

tarybos nariai. Buvo išrinktas  pagrindinės mokyklos  prezidentas -  7 kl. mokinys T. Gaučas.   

22. 2003 m. parlamentas mokykloje organizavo Lietuvos moksleivių referendumą dėl ES, 

kuriame 532 mokiniai pasisakė „už“, „prieš“ – 42 ( kuratorė pavaduotoja Danguolė 

Griguolienė).  

23. Mokykla didžiuojasi turėdama savo muziejų. Praeitis neatkuriama tiesiogiai – į ją galima tik 

įsijausti. Mokyklos muziejus svetingai atveria duris į pasakojimo apie senolių darbus 

kambarį- ,,Kol savo istoriją žinai, tol esi“. Istorija sustingo skobtinėse geldose, margintose 

skryniose, verpimo rateliuose ir žibalinėse lempose. Rakandai, sušildyti senelių rankomis, 

dažnam labai brangūs.  Kitame muziejaus kambaryje – pačios mokyklos praeitis: įvairūs  

mokinių apdovanojimai, garbės raštai, mokyklos gautos dovanos, mokinių palikti testamentai 

ir suvenyrai, austos juostos, foto nuotraukos, vinjetės... Muziejininkų būrelio mokiniai 

maloniai veda ekskursijas mokyklos svečiams ir mokyklos bendruomenės nariams. 

 

 
 

 

24. 2003 m. mokytojai ir mokiniai pritarė naujam projektui, kurį inicijavo Kauno M. Mažvydo 

pagrindinė mokykla. 5 respublikos mokyklos, pavadintos M. Mažvydo vardu, įsijungė į 

draugystės ir bendradarbiavimo projektą „Mes  - mažvydiečiai“( kuratorė direktoriaus 

pavaduotoja Aušra Bambalienė). Kasmet mažvydiečiai rengia konferencijas, susitikimus vis 

kitoje M. Mažvydo vardo mokykloje. 

 

 



 

                                                     
 

                    Respublikinė mažvydiečių konferencija Tauragėje 2010 m. kovo 30 d. 

 

 

25. 2005 m. mokykla pažymėjo savo 85 metų  jubiliejų. 

 

 

 
 
Iškilmingas mokyklos 85 metų jubiliejaus paminėjimas 2005 m. 



 

26. Pasitelkus mokyklos komandą, 2006 m. laimėjome respublikiniame IT projekte 

,,Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo 7-8 –ųjų klasių ugdymo procese 

Proveržis‘‘, kurį finansavo Dr.J.P Kazicko šeimos fondas. Laimėjus projektą, gauti 5 

kompiuteriai ir  3 projektoriai. Kompiuteriai atiduoti mokytojams; pagerėjo IT panaudojimas 

įvairių dalykų pamokose; didėja mokinių susidomėjimas mokomąja medžiaga. Projekto 

vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Mėlinauskienė. 

 Komanda, 2006 m. laimėjusi respublikiniame IT    

          projekte ,,Proveržis‘‘: direktorius Vidas Misiūnas, pavaduotoja Gražina Mėlinauskienė,   

          anglų kalbos mokytoja Janina Pukelienė, matematikos mokytoja Asta Rekašienė, fizikos  

          mokytoja Dalija Ramanauskienė. 

 

27.  2007 m. mokykla surengė savo mokytojų metodinių darbų parodą Tauragės švietimo 

skyriuje (kuratorė direktoriaus pavaduotoja Gražina Mėlinauskienė). 

 

 
Mokyklos mokytojų metodinių darbų parodos atidarymas Tauragės švietimo skyriuje. 

 

 

28. Tradicijos. Kasmetinis  mūsų mokyklos mokinių, mokytojų, mokinių tėvelių koncertas 

,,Padainuokime kartu. Puikiai žinome, kad pas mus ne tik mokosi daug talentingų ir drąsių 

vaikų, bet ir dirba kompetentingi mokytojai, kurie mokiniams teikia ne tik dalykines žinias ir 

savo patirtį, bet ir moka gražiai dainuoti. Tuo tikslu direktoriaus pavaduotoja Vilma 

Venckienė su muzikos mokytoja Adolfina Peldžiuviene ir sumanė organizuoti mokykloje  

projektą ,,Padainuokime kartu“, kuris jau tapo tradiciniu. Mokiniai  kvietė  savo tėvelius, 

mokytojus padainuoti. Kartu jie rinkosi dainas, intensyviai repetavo, aptarinėjo sceninį 

įvaizdį. 



 

  

       Dainuoja pradinių klasių mokytoja                         Dainuoja 8a kl. mokinė Meda Piečytė su tėčiu 
     Bronė Jakovleva su savo mokiniu, 2010 m.             Robertu Piečia, 2009 m. 

 

 
       ,,Padainuokim kartu‘‘-2009 m.                                 Dainuoja 5 a kl. auklėtoja Judita Prialgauskaitė su 
                                                                                               Auklėtiniais- Virginija Bartušyte ir Gyčiu Raudoniu,        
                                                                                               2011 m.      

29. Tradicijos. ,,Mokykla be pirmūnų – kaip upė be vandens, kaip paukštis be sparnų, kaip žemė 

be gyvybės”... Kiekvieną pavasarį mokykloje organizuojama  tradicinė mokinių 

apdovanojimų ceremonija ,,Žvaigždžių valanda‘‘. Apdovanojami ne tik pirmūnai, bet ir 

įvairių varžybų, olimpiadų nugalėtojai, mokyklos pasididžiavimas. Į šventę atvyksta 

mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (kuratorė direktoriaus 

pavaduotoja Aušra Bambalienė). 

 
,,Žvaigždžių valanda-2011‘‘                                            ,,Žvaigždžių valanda-2010‘‘ 



   
                                       ,,Žvaigždžių valanda-2011‘‘ 
 

30. Džiaugiamės įgyvendinto  pilietinio-tautinio projekto „Nuo Martyno Mažvydo knygos...“  

         (2008 m.),  kurio iniciatorė ir vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Bambalienė,       

         rezultatais. Mokykloje technologijų mokytojų Daivos Danienės, Evelinos Norušienės,    

         Algirdo-Petro Bartušio, Fabijono Srugio, dailės mokytojos Jolitos Petkuvienės ir jų mokinių   

         kūrybiškumo pagalba įkurtas Martyno Mažvydo vardo kabinetas, bepuikuojantis šimtamečiu  

         ąžuolu iš lino,  siuvinėta linine knyga, primenančia pradžių pradžią, bei saule, išdrožinėta iš  

         liepos, sušildyta drožinėjusių mokinių rankomis.  Projekte dalyvavo Jovarų bei „Šaltinio“   

         pagrindinės mokyklos. 

 

 

 
Pilietinio-tautinio projekto „Nuo Martyno Mažvydo knygos...“ akimirkos 

 

 

31. 2008 metais buvo išleista kolektyvinė penkių Martyno Mažvydo vardo mokyklų knyga 

 „Mes -  mažvydiečiai“, kurioje  buvo  ir  mūsų mokyklos mokinių kūrybiniai darbai. 

 

 Knyga ,,Mes – mažvydiečiai‘‘ 



 

32.  2005 – 2008 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte CALIBRATE. Anglų k. 

mokytoja J. Prialgauskatė savo sukurtus mokymosi išteklius pristatė Slovėnijoje ir 

Vengrijoje. 

33. 2008 m. mokykloje vyko išorinis (respublikinis) auditas, kuris daugelį mokyklos veiklų 

įvertino kaip stipriąsias puses. 

      31.Pradėjo veikti akredituotas profesinio informavimo taškas (PIT - as). Pagal Mokyklų    

           tobulinimo programą  kabinetas buvo aprūpintas naujais mokykliniais baldais, IT technika. 

 

  PIT‘ patarėja Vilija Valuckienė su mokiniais 2010 m. 
 

      

       32.  2010 m. įrengta treniruoklių salė. Iniciatorius – mokytojas ekspertas J. Sabutis. 

 

 
 

Treniruoklių salė 

 

      33. 2010 m. mokykloje pradėtas naudoti  elektroninis dienynas.  

 

      34. Mokyklos vadovų komanda nuo 2008 m. nesikeičia. Iš eilės- direktoriaus pavaduotoja      

           ugdymui – Aušra Bambalienė ( II vadybinė kategorija, lietuvių k. mokytoja metodininkė),      

           direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vilma Venckienė( II vadybinė kategorija, papildomo     

           ugdymo vyr. mokytoja), direktorius Vidas Misiūnas ( II vadybinė kategorija, geografijos      

           mokytojas   metodininkas), direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Gražina Mėlinauskienė ( II   

           vadybinė kategorija, lietuvių k. mokytoja metodininkė).  



  
 

Mokyklos vadovų komanda 2010 m. 

    

35. Mokyklos taryba - aukščiausia nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, telkianti 

mokinių ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams 

spręsti. 

 

 

  Mokyklos taryba 2010 m. 
 

     

   36. 2010 m. pradėtas vykdyti projektas penktose klasėse. Sudarytos diferencijuotos pagal mokinių 

pasiekimų lygį  lietuvių k. ir matematikos klasės.    

 

   37. 2010 m. Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla minėjo savo 90 metų jubiliejų.  

 

 



 

 
 
Iškilmingas mokyklos 90 metų jubiliejaus paminėjimas 2010 m. 
 

       

 38. Mokyklos jubiliejaus proga buvo atnaujintas mokyklos interjeras, išleista knyga „Tauragės 

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla – 90“. 

  

   Knyga 

                                                „Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla – 90“             
 
                
 
                                  



 
 Mokytojų kolektyvas 2009-2010 m.m. 

 

        39. 2011 m. tarptautinis projektas „Pasėk sėklą pokyčiams“. Projekto vadovas -             

direktorius V. Misiūnas. 7-8 klasių mokiniai ir mokytojai savo kūrybinius darbus ekologine tema 

pristatė Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje. 2012 m. pavasarį projekto dalyviai 

iš visų šalių rinkosi Lietuvoje, mūsų mokykloje, kur vyko baigiamasis projekto susitikimas. 

 

 

  
 

Tarptautinio projekto „Pasėk sėklą pokyčiams‘‘ dalyviai. 
 

       40.  2011 m. 5-6 klasių mokinių komanda tapo Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Ežiogolos“ 

čempionais. Mokytojai R. Savickienė ir J. Sabutis. 

 

 

       
 

Akimirkos iš „Ežiogolos“ žaidynių 2011 m. vasarą. 

 



 41. Nuo 2012 m. keičiasi mokyklos tradicija- mokslo pirmūnai, olimpiadų, varžybų nugalėtojai 

apdovanojami padėkos raštais mokslo metų užbaigimo šventės metu. 

     
     2011-2012 m.m. 1-5 klasių                           2011-2012 m.m. 6-10 klasių mokslo  

          mokslo pirmūnai                                                            pirmūnai 

 

 

 


