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    Cognosce te ipsum (Cicéro) 
 

 
 

Pagerbti rajono šimtukininkai 
 

Liepos 26 d. prie Savivaldybės rinkosi maksimalius įvertinimus – šimtukus – valstybinių egzaminų sesijoje pelnę 

rajono abiturientai. Juos pasveikino, padėkos raštus bei atminimo dovanėles įteikė Savivaldybės meras Vidmantas 

Macevičius bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. 

Rajono abiturientai šiemet iš viso pelnė 29 šimtukus. 

Be šimtukininkų, valdžios sveikinimų susilaukė abiturientai, išskirtinių laimėjimų pasiekę tarptautinėse olimpiadose: 

Povilas Dapšys iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, pelnęs sidabro medalį tarptautinėje biologijos olimpiadoje. 

P. Dapšys dar laukia tarptautinės chemijos olimpiados rezultatų – šis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 

ketvirtokas šiemet buvo pakviestas Lietuvai atstovauti dviejose skirtingų dalykų olimpiadose. 

„Santarvė“ informacija 

 

P.S. Jau žinome, kad tarptautinėje chemijos olimpiadoje Povilas Dapšys laimėjo sidabro medalį. Labai didžiuojamės šiuo 

mokiniu. 
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MMRG gimnazistai šiais metais pelnė 18 šimtukų 
 

Pagaliau pasibaigė tas sunkusis laikotarpis laukiant VBE rezultatų. Iš viso gimnazistai šiais metais pelnė 18 šimtukų. 

Povilui Dapšiui bus įteiktas atestatas su pagyrimu. 
 

Lietuvių kalba ir literatūra Ditė Petraitytė, mokytoja Laima Skabickienė 

     

    

      

     

Matematika 
Povilas Dapšys, mokytoja Albina Jasinskaitė 

Auksė Vaitkutė, mokytoja Albina Jasinskaitė 

Informacinės technologijos 

Eligijus Visockis, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Danielius Gelčauskas, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Auksė Vaitkutė, mokytoja Sigutė Mackevičienė 

Biologija 

Povilas Dapšys, mokytoja Lina Vičiulienė 

Elona Jašmontaitė, mokytoja Lina Vičiulienė 

Agilė Lukšaitė, mokytoja Lina Vičiulienė 

Geografija Deimantė Mirončikaitė, mokytojas Dainius Stasys 

Užsienio kalba (rusų) Dina Samarina, mokytoja Laima Novakienė 

Užsienio kalba (anglų) 

Povilas Dapšys, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Justina Goštautaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Agnė Meškauskaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Deimantė Mirončikaitė, mokytoja Renata 

Šaltkauskienė 

Ditė Petraitytė, mokytoja Rita Meškienė 

Linas Petrauskas, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Ieva Siniauskaitė, mokytoja Renata Šaltkauskienė 

Dėkojame visiems mokytojams, mokiniams ir tėveliams. Turime progą švęsti! 

Tarptautinėje biologijos olimpiadoje Lietuvos 

mokiniai iškovojo keturis medalius: tris bronzos 

medalius ir vieną sidabro. 

Nuotoliniu būdu vykusioje olimpiadoje sidabro medalį 

iškovojo Mažeikių Merkelio Račkausko abiturientas 

Povilas Dapšys (mokytoja Lina Vičiulienė). 
 

 
 

Liepos 8 d. paskelbtas ir apdovanotas Povilas 

Dapšys – konkurso „Mažeikių vyturiai“ laureatas.  

Konkurso tikslas – įvertinti gabius ir aktyvius 

Mažeikių rajono mokinius, kurie pasiekė 

reikšmingų laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, 

nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar 

varžybose, savo pasiekimais garsinančius 

Mažeikių miestą. 

Povilo užsibrėžtas tikslas studijuoti gamtos 

mokslus – konkretus ir kryptingas. Mokinys savo 

galimybes ir pastangas labiausiai sieja su biologija, chemija, matematika. 

Unikalus mokinio laisvalaikio leidimas – tai išsamus domėjimasis šiais 

dalykais. Tai liudija pasiekti rezultatai, svarbūs jam pačiam, gimnazijai, 

rajonui, šaliai. Povilas trečius metus pelno medalius šalies ir tarptautinėse 

olimpiadose. Būdamas antroje gimnazijos klasėje jis biologijos žinias 

tikrinosi ne savo bendraamžių, bet vyresnių mokinių grupėje. Tai jaunas 

žmogus, kurio talentas ir darbas džiugina ir teikia didelių vilčių. 

Nominantais tapo du mūsų gimnazijos mokiniai – Edgaras Narkus ir Rokas 

Slančiauskas. 
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Puslapis po puslapio (vasaros skaitymui).... 
 

Įsibėgėjanti vasara kviečia mėgautis laisvalaikiu ir, žinoma, skaityti gamtoje. Siūlome rinktis įdomius, bet trumpus, nesudėtingus 

kūrinius. Šį kartą pristatome Akvilės Kavaliauskaitės novelių knygą „Kūnai“ ir Dianos Chamberlain  detektyvą „Įlanka vidurnaktį“. 
 

Vilija: 

Akvilės Kavaliauskaitės  „Kūnai“ 2020 metų 

knygos rinkimuose buvo paskelbta geriausia 

prozos knyga suaugusiems. Štai kaip leidybos 

namai „Balto“ pristato knygą: „Ironiška, neregėtų 

fantazijų pilna žinomos autorės knyga kviečia į 

kelionę po žmogaus kūną ir jausmus.“ 

O aš pateikiu 3 citatas, kurios man ypač įsiminė : 

• „ ...kai A. Belas išrado telefoną, nežinojo, kad žmonės taip dažnai 

jį svaidys į sieną.“ 

• „Mylimieji atrodo gražesni už kitus, nes ko gi mes patys verti, jei 

mylime negražius žmones?“ 

• „...kai kurie mano, kad žmogui nevalia imtis Dievo vaidmens. Mes 

elgiamės kaip kūrėjai, nors esame tik kūriniai.“ 

Knygą „Kūnai“ sudaro dvylika novelių apie žmogaus vienatvę ir jo 

mirtingą būvį šiuolaikiniame pasaulyje. Visas noveles jungia lengva ironija 

ir melancholija, o visi veikėjai gyvi, jaučiantys, įdomūs.  

Man norėjosi visas noveles perskaityti vienu prisėdimu. Patiko istorijos, 

patiko tai, kas jose suguldyta. Iš pirmo žvilgsnio novelės niekuo 

neypatingos, bet turi kažką TOKIO. Žavėjo mistika, sklindanti tarsi iš nieko, 

iš paprastumo ir gyvenimiškos rutinos. 

Stiprūs, įvairialypiai tekstai pasakoja ne tiek apie kūnus, kiek apie 

susvetimėjusiame pasaulyje tuose kūnuose talpinamas žmonių sielas. Bet 

kada gi tas pasaulis buvo nesusvetimėjęs? Galiausiai, tekstai yra būdas 

priimti mums mus pačius – suskilusius, vienišus, apsėstus ilgesio, noro 

kontroliuoti ir būti pripažintiems. Tai aktualūs, skaudūs, įdomūs tekstai.  

Nustebino jaunos rašytojos novelėse panaudotos sodrios spalvos, 

simboliai, žaismingumas, kuriame sarkastiškai atsiskleidžia ivairios būties 

prasmės. Patiko autorės kalba :  nedaugžodžiaujant ir per daug neišsiplečiant 

imti ir pasakyti –  įdomiai,  taikliai, su ironija ir su mintimi. Skaitant  atrodė, 

kad autorė žmones mato kiaurai.  

Apėmė toks jausmas, kad kiekvienas žodis apgalvotas, kad jokio 

nereikalingo sakinio čia nerasi. Įtaigiai aprašomi tokie iki kaulų smegenų 

pažįstami gyvenimiški ar net kasdieniški momentai, kai net patys 

nesusimąstome, kad taip ir mes elgiamės.  

Man tikrai patiko prisiliesti prie tokio formato pasakojimų. Pasidomėsiu, 

ką ši autorė jau yra sukūrusi ir ką dar sukurs.  

Gražina: 

 Paskatinta kolegės perskaičiau tris noveles ir nutariau, kad ši knyga ne 

man – neskaitysiu toliau. Man novelės turi baigtis kažkokiu netikėtu 

posūkiu, keista mintimi, nenumatyta pabaiga... Padėjau knygą atgal į 

lentyną, bet, manau, kad grįšiu prie jos, nes visą knygą perskaičiusių žmonių 

atsiliepimai labai geri, ypač ją rekomendavo perskaityti lietuvių kalbos 

mokytoja O.Kelpšienė.  

 Gražina:  

„Įlanka vidurnaktį“ - jau 

trečia  perskaityta Diane 

Chamberlain knyga.   

Tai   dinamiškas ir įdomus 

detektyvas, kuriame pasakojama 

kelių šeimų istorija. 

Praėjo daugiau nei keturiasdešimt metų nuo nakties, 

kai žuvo septyniolikmetė Izabelė, pagrindinės knygos 

herojės vyresnioji sesuo, tačiau dabar laiškas iš praeities 

ėmė kelti klausimą: kas iš tiesų įvyko tą naktį. Jau 

suaugusiai rašytojai Julijai tenka prisiminti  lemtingą 

vasarą ir atskleisti šeimos paslaptį.  

Tai istorija apie draugystę ir meilę, apie žmogų, kuris 

sėdo į kalėjimą už Izabelės žmogžudystę, apie 

persekiojantį kaltės jausmą ir apie sudėtingai 

susiklosčiusius kelių šeimų santykius. 

Tokiose knygose,  kur veiksmas vyksta dabar ir 

praeityje, visada viena siužetinė linija yra įdomesnė už 

kitą. 1962 metais vykusi istorija buvo labiau 

intriguojanti: daugiau veiksmo, paslapčių, įdomių 

veikėjų, nepaisant to, ir dabarties pasakojime gausu  

netikėtų posūkių. Mano nuomone, knyga skirta visų 

amžiaus grupių skaitytojams, nes joje yra ir vaikystės 

žaidimų bei nuotykių, ir paauglių troškimo ištrūkti iš 

suaugusiųjų globos, ir pagyvenusių žmonių baimių dėl 

spintoje slepiamų „skeletų“, savo poelgių, kuriais 

nesididžiuojama.  

Įsimintinos skaitymo valandos laukia ir mokytojų, ir 

gimnazistų, kurie vasarą atsivers šią knygą : nors istorijų 

apie mokyklą romane nėra, bet plevenančios atostogų 

dvasios - tikrai daug. 

 

Vilija: Manau, kad ši knyga tiks visiems, kuriems 

patinka nesudėtingos, bet įtraukiančios istorijos su 

detektyvo elementais. Nuo pat pasakojimo įžangos mus 

pasitinka intrigėlė, su kuria kartu keliaujame ir 

tolimesniais knygos puslapiais. Juose atrasime ir tokius 

dalykus, kaip toleranciją bei atleidimo galią…  Kartais 

taip pasielgti, kaip elgėsi kai kurie veikėjai, tikrai labai 

sunku.  

Atminties kelias 1941-2021 
2021-07-29 gimnazijos bendruomenė, kartu su kitomis švietimo-kultūros įstaigomis, 

organizavo ir dalyvavo „Atminties kelio 1941-2021 m.“ renginyje, skirtame prisiminti 

prieš 80 metų prasidėjusį Holokaustą Lietuvoje ir vietos žydų bendruomenių naikinimą. 

1941 m. liepos 30-31 d. Mažeikių pavenčiuose buvo sušaudyti 4 gimnazijos žydų 

tautybės mokytojai ir 21 gimnazistas: Ovsiejus Gurvičius, Chaimas Volkas, Chaja 

Mamjofaitė-Volkienė, Pinchusas Šneideras bei 21 mokinys: Rivka Eidelsonaitė, Krosija 

(Koka) Glikmanaitė, Cemachas Grinblatas, Georgas Heimanas, Chaimas Kalvarija, Reižė 

Kalvarytė, Rafailas Krongoldas, Chaja Lampaitė, Gita Landmanaitė, Rucha Landmanaitė, 

Leja Leibavičiūtė, Boruchas Mendelovičius, Rivka Nemerzytė, Tova Rabinavičius, Pesė-

Feigė Rabinavičiūtė, Leonas Šeinas, Boruchas Štupelis, Frida Šulmanaitė, Pesė Šulmanaitė, Rivka Švarcaitė, Jakobas Švarcas. Tuoj 

prieš pat naujų mokslų metų pradžią, nutarta visus žydų tautybės mokinius išbraukti iš gimnazijos mokinių sąrašo. 
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Birželio 23-oji - Renavo dvaro sodyboje. Mokytojų posėdis: sveikinimai, atsisveikinimai... 

 

       
 

95-osios abiturientų laidos atestatų įteikimas 

   

   
Edgaras Narkus – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Garbės gimnazistas 2021. 
Tai metinė nominacija, įteikiama abiturientui per „Gimnazijos garbės“ vakarą mokslo metų pabaigoje, gegužės 

mėnesį. Dėl karantino pernai ir šiais metais norminacija įteikta brandos atestatų įteikimo abiturientams šventės 

metu. Nominacija įsteigta 2012 m. Garbės gimnazistas yra nepriekaištingo elgesio, gerai ir labai gerai arba puikiai 

besimokantis, atstovavęs gimnazijai ir pasiekęs laimėjimų respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

Iš klasės kuratorių pasiūlytų kandidantų vieną nominantą išrenka tik gimnazijos mokytojai ir jis paskelbiamas bei 

apdovanojimas „Gimnazijos garbės“ vakare. Šiais metais nominacijai buvo pasiūlyta 14 kandidatų. Nominanto 

vardą paskelbia praeitų metų Garbės gimnazistas. Simboliškai ant Garbės gimnazisto galvos uždedama atkurta 

tarpukario Mažeikių gimnazijos gimnazisto kepuraitė. 

Garbės gimnazistai: 

Julius Bertulis (2012 m.),  Rūta Žulpaitė (2013 m.),  Gintarė Venskavičiūtė (2014 m.),  Viktorija Vaserytė (2015 m.), 

Monika Kaminskaitė (2016 m.),  Giedrė Žulpaitė (2017 m.),  Gintaras Rėpšas (2018 m.),  Edvardas Bogadelščikovas (2019 m.), 

Justinas Viskantas (2020 m.),  Edgaras Narkus (2021 m.). 
 

Atsisveikinome su ilgametėmis gimnazijos 

mokytojomis: lietuvių kalbos mokytoja Laimute 

Skabickiene, rusų kalbos mokytoja Ramute 

Čiutine, bei geografijos mokytoja Simona 

Lazdauskiene. 

ATOŠVAISTĖS REDAKCINĖ KOLEGIJA 
Laimonas Terasius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 

Sigutė Mackevičienė, informacinių technologijų mokytoja 


