
2016 m. 

      2016 m. sausio 5-osios rytą Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje buvo atidaryta moderni 

lazerinė šaudykla. Į atidarymo iškilmes atvyko daug garbingų svečių - Krašto apsaugos ministras 

Juozas Olekas, Šaulių sąjungos vadas Liudas Gumbinas, Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, 

Tauragės apskrities savivaldybių merai, KTU profesorius A. Federavičius. Ši moderni lazerinė 

šaudykla – šeštoji tokia Lietuvoje. Tai galimybė jaunimui praeiti pirmąjį mokomąjį šaudymo kursą. 

  

         14 metų tęsiasi  respublikos Martyno Mažvydo vardo mokyklų bendradarbiavimas. Birželio 

15 d. penkios (Vilniaus, Kauno, Nemakščių, Klaipėdos, Tauragės)  Martyno Mažvydo vardo 

mokyklos klaipėdiškių kvietimu susitiko Klaipėdoje.  Mokyklų atstovai pristatė šių mokslo metų 

pasiekimus, veiklas, dalijosi metodine medžiaga. Mažvydiečių sambūrio svarbiausias akcentas –

  išleistas 2-asis mažvydiečių leidinys ,,Broliai, seserys – mažvydiečiai“.  

  

       2016 m. laimėtas tarptautinis Erasmus + projektas „TMMP Europoje 

Projektui įgyvendinti atrinkti 9 mokytojai, vykdysiantys mobilumus, parinktos  ir smulkiai 

išdiskutuotos kursų temos, atitinkančios mokyklos strategiją ir veiklos planą, stebėjimo vizitai 

suderinti su partnerinėmis mokyklomis. Įgyvendinant projektą ,,TMMP Europoje" numatyti 5 darbo 

stebėjimo vizitai Italijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje bei 4 kvalifikacijos kėlimo kursai Maltoje, 

Norvegijoje ir Italijoje(2). Darbo stebėjimo vizitų ir kursų tematika aktuali parengtam mokyklos 

europinio plėtros tikslo įgyvendinimui. Projekto veiklos plano dalys: praktinis pasirengimas 

kursams, dalyvavimas kursuose ir darbo stebėjimo vizituose, projekto sklaida ir vertinimas, 

respublikinė konferencija ,,Patirtis vykdant Erasmus+ projektus". Šį projektą, kurio įgyvendinimui 

skirta  15830 Eur dotacija,  parengė darbo grupė: direktorius Vidas Misiūnas, anglų kalbos 

mokytoja metodininkė Judita Prialgauskaitė, psichologė Eglė Ramanauskaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Aušra Bambalienė. 

 



   Švenčiame mokyklos gimtadienį. Mokyklai 95-eri. Šiam jubiliejui paminėti buvo organizuota 

netradicinė ugdymo diena.  

 

 

 

      2016 m. rugsėjo 8 dieną mūsų progimnazijoje apsilankė Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė bei ją lydintys asmenys: Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos bei Tauragės rajono savivaldybės atstovai. Svečiai apžiūrėjo ugdymo(si) 

aplinką, pabendravo su vaikais ir darbuotojais, palinkėjo sėkmės. 

 

        Mažvydiečiai – Gineso rekordininkai.  Rugsėjo 9 d. Litexpo parodų centre #SWITCH! 

renginio metu Tauragės Martyno Mažvydo 7–8 klasių mokiniai, kartu su šimtais bendraamžių iš 

visos Lietuvos, dalyvavo programavimo pamokoje. Mokiniai pamokos metu gavo užduotį – 

suprogramuoti Gediminaičių stulpus ir nuspalvinti. Nors ir nebuvo lengva, bet Įveikę visus 

sunkumus, parašę programos kodą, moksleiviai su nekantrumu laukė žinios: patekome į Gineso 

rekordų knygą. Suskaičiuota, kad pamokoje vienu metu dalyvavo ir rekordo siekė 712 mokinių.  

 

 

2016 m spalio 4 dieną progimnazijos direktoriumi tapo Remigijus Masteika. Tai 19 direktorius nuo 

mokyklos įkūrimo pradžios 1920 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 



            2015 m.        

 

       2015 m. mūsų mokyklos alumnai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną   „Istoriją kuria žmonės“, 

– tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras  išleido solidžią dvitomę knygą 

„Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius 

Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą 

garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tai asmenybės, kilusios iš įvairių 

Lietuvos miestų, besimokiusios įvairiose mokyklose, studijavusios įvairiuose Lietuvos ir užsienio 

universitetuose. 

Galima džiaugtis, kad savo gyvenimo kelią Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje pradėjo 6 

knygoje aprašomos asmenybės: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos 

instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. habil. 

dr. Artūras Dubickas, Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto vyriausioji mokslo 

darbuotoja, Lietuvos mokslo premijos laureatė dr. Alma Gedvilaitė, Klaipėdos dramos teatro 

aktorius, režisierius Kęstutis Macijauskas, skulptorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 

premijos laureatas Regimantas Midvikis, architektas, UAB „Paleko archstudija“ vadovas, Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Palekas ir teatro ir kino aktorius, 

Lietuvos nacionalinio dramos teatro trupės aktorius, Auksinio scenos kryžiaus laureatas Arūnas 

Sakalauskas. 

 

 

      2015 m. kovo mėnesį  mokyklą pasiekė žinia apie tarptautinį mokyklos apdovanojimą. Tauragės 

Martyno Mažvydo progimnazijai  Europos Studijų programa skyrė I vietą J19  grupei (iš 

Portugalijos, Šiaurės Airijos, Respublikinės Airijos, Rumunijos ir Lietuvos mokyklų) už puikų 

bendradarbiavimą ir projektinės veiklos vykdymą 2013-2014 m. Kasmetinėje konferencijoje kovo 

20-22 dienomis visos mokyklos buvo apdovanotos garbės ženklais, o koordinatoriai - padėkos 

raštais. 

     Mokyklos mokinių taryba dalyvavo mokyklinio filmo festivalyje „MOKSLEIVIŲ ALĖJA  - 

2015“.  Balandžio 29 dieną dalyvavo iškilmingoje filmų festivalio ,,Moksleivių alėja-2015" 

nominacijų teikimo šventėje. Godos Abromaitės sukurtas filmas laimėjo ,,Geriausios filmo idėjos" 

nominaciją. 



 

    2015 m. gruodžio mėn. pasiektas naujas rekordas – per 4 savaičių projektą mokiniai sukūrė 

LAIŠKĄ ADVENTUI. Suklijavus visus laiškus į vieną, 107 metrų ilgio laiškų juostą, mokyklos 

bendruomenė ją ištiesė progimnazijos koridoriuose, laiptinėje. Iš viso 506 laiškuose moksleiviai 

surašė net 38 012 pačių šilčiausių žodžių Adventui. 

 

 

     2015 m. mokykla įsitraukė į tarptautinį projektą „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“. 

Džiūgaujame, nes mūsų progimnazija buvo atrinkta iš 68 Lietuvos mokyklų dalyvauti 

tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“ („Assessment of Transversal 

Skills 2020“).  Mūsų progimnazijai atstovauja šių mokytojų komanda: Aušra Bambalienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Vida Baltrušaitienė, 

matematikos mokytoja metodininkė, Vilija Valuckienė, istorijos mokytoja metodininkė, Jolanta 

Kasiliauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Sigita Macienė, IT mokytoja metodininkė.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 m. 

       2014 m. spalio 3 d. mūsų progimnazijos kūno kultūros mokytojas-ekspertas Jonas Sabutis 

apdovanotas Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštu už auklėtinio Edgaro 

Venskaičio pasiekimus imtynių sporte, kuris tapo ir  III vietos nugalėtoju pasaulio čempionate. 

 

 

 
        5a klasės mokinys Domas Ščelys išgarsino mokyklą tarptautiniu mastu.   Gegužės 13 d. Estijos 

mieste Vaimela 5a klasės mokinys Domas Ščelys dalyvavo mintinio skaičiavimo konkurso 

„Pranglimine", Lietuvoje žinomo kaip „Matmintinis", tarptautiniame finale. Jame susigrūmė 87 

geriausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos skaičiuotojai. Lietuvai atstovavo 28 dalyviai, šią teisę iškovoję 

respublikiniame finale.  Domas aplenkė daugelį bendraamžių ir užėmė 13 vietą. 

  

 

  

   Dovilė Zinkutė garsina mokyklos vardą respublikoje. 2014 m. balandžio 24-25 dienomis Kauno 

Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre vykusioje Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiadoje Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 8b klasės mokinei Dovilei Zinkutei įteiktas 

I laipsnio diplomas. Mokinė apdovanota Švietimo ir mokslo ministro prof. Dainiaus Pavalkio I 

laipsnio diplomu 2014 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje laimėjus I vietą.   

 

 

     Naujovė mokykloje – įkurtas naujas aktyvaus poilsio kampelis. 2014m. balandžio 3 dieną 

iškilmingos šventės metu mokiniai, mokytojai bei svečiai buvo pakviesti išmėginti naują antrame  

aukšte įrengtą šachmatų lentą. Idėjos autorius  - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aidas 

Janonis, o šachmatų gamintojas – progimnazijos darbininkas Eugenijus Auryla. 
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      Kovo mėn. sukurta įspūdinga  Mažvydiečių draugystės knyga. Ji netradicinė, nes yra  146 metrų 

ilgio. Į  šią knygą vaikai sudėjo  savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus  ar kitus trumpus kūrinėlius 

apie tai,  kas padeda išlaikyti draugus  ir draugystę,  o kas griauna.  Savo mintis patys  iliustravo 

piešiniais. 

 

 

 

 

     Paminėtas Lietuvos įsitraukimas į NATO  dešimtmetis. Progimnazijos Mokinių tarybos nariai ir 

aktyviausi 5-8 klasių mokiniai kovo 25 dieną dalyvavo akcijoje ,,NATO gyvai", padarydami 

fleshmobą.  

 

 

     2014 m. į mokyklą atkeliavo robotai. Buvo vykdomas projektas  „Patrauklios informacinių 

technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“. Mūsų progimnazijoje „Ankstyvosios robotikos“ ir 

„Smagiosios robotikos“ būrelius  lankė smalsūs ir išradingi 2–6 klasių moksleiviai. Būrelio vadovė 

Sigita Macienė. 

  

 

 

 



2013 m. 

 

2013 m. rugsėjo 1 dieną mokykla tapo progimnazija. 

2013 m. mokykloje pradėtos naudoti privalomos mokyklinės uniformos. 

    2013 m. lapkričio 26 d. mūsų mokykloje vyko netradicinis renginys – edukacinės Lietuvos jūrų 

muziejaus pamokos „Mano jūra  - artima ir tolima“, kurias vedė Lietuvos jūrų muziejaus 

darbuotojai. Šio renginio iniciatorė ir organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma 

Venckienė. 

 

    Mokykloje šiuo metu startavo projekto ,,Mokinkime ir mokykimės kitaip" 2-asis etapas.  

Mokymų dalyviai ne tik mokyklos administracija, mokytojai, bet ir mokiniai. Pagrindiniai šių 

mokymų tikslai - bendravimas ir bendradarbiavimas, kuriant svajonių mokyklą. 2- ojo etapo 

mokymai truks 48 valandas, juose dalyvaus 24 mokiniai ir 8 mokytojai. Mokymus veda mokytojos 

Judita Prialgauskaitė ir Roma Krapavickienė. 

 

 

     Prasidėjo naujas projektas mokykloje – „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir 

plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Iniciatorė -  karjeros koordinatorė Sigita 

Macienė.  

    2013 m. kovo 20 d. mokykloje įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Mokytojų 

kūrybiškumas organizuojant integruojamąją veiklą“. Jos organizatoriai: mokyklos direktorius Vidas 

Misiūnas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Bambalienė, metodinė taryba. Šia proga buvo 

išleistas leidinys, į kurį buvo sudėta visų konferencijos dalyvių patirtis. 

   

 

 

 



 

Mokinių tarybos veikla 

 

Aktyvi ir bendradarbiaujanti progimnazijoje yra Mokinių taryba. Jos sudėtį sudaro 5-8 klasių 

seniūnai ir pavaduotojai, iš kurių atviru balsavimu yra renkami Mokinių tarybos pirmininkai. Juos 

kuruoja, globoja ir padeda – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Venckienė. 

2013-2014 m.m. – Austėja Gudaitytė 8b 

2014-2015 m.m. – Juozas Sakalauskas 8b 

2015-2016 m.m. – Austėja Norkutė 8b 

2016-2017 m.m. – Viktorija Paliokaitė 8b 

 


