
JIE KURIA MUMS... 

 

(Mokiniai ir mokytojai – knygų, vadovėlių, straipsnių, leidinių autoriai, redaktoriai) 

 

1. Kazimieras Adomavičius (lietuvių kalbos mokytojas) „Žodis – būties atspindys“, 

„Saulės delta“ 1999 m. 

2. Onė Briedytė – Žarijų sesuo (tikybos mokytoja) LKRS Šiaulių skyriaus almanachas 

„Sėkmės akimirkos“, UAB „Dobilo“ leidykla „Jonava“ 2001 m. 

3. Viktoras Bartkus (lietuvių kalbos mokytojas) „Ištikimi pareigai ir pašaukimui“, 

Lietuvos Mokytojų Sąjungos Šiaulių skyrius 2000 m. 

4. Vigmantas Butkus (buvęs mokinys) „Šiauliai – provincijos miestas palatvėje“, „Saulės 

delta“ 2005 m. 

5. Zinos Žuklijienės (buvusi direktorė) recenzuotas vadovėlis „Visuotinės literatūros 

skaitiniai 9/12 klasei (I-II dalys), Vilnius 1999 m. 

6. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja), Vytautas V. Sirtautas „Lietuvių kalbos 

pratimai V-VII klasei“, Kaunas „Šviesa“ 1992 m. 

7. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja) Vytautas V. Sirtautas „Teksto paslaptys“. 

(Kalbos ugdymo knyga V-VI klasei), Vilnius 1995 m. 

8. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja), Vytautas V. Sirtautas „Lietuvių kalba“ 

vadovėlis 5 klasei (I-II dalys), 2005 m. 

9. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja), Vytautas V. Sirtautas „Lietuvių kalba“ 

vadovėlis 6 klasei (I-II dalys),  Vilnius 2005 m. 

10. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja) „Lietuvių kalbos pratimai“ 5-6 klasei, 

Vilnius 2000 m. 

11. Bronė Vainauskienė (buvusi mokinė, žurnalistė) ,,Skandalingoji lito istorija", Vilnius 

2003 m. 

12. Bronė Vainauskienė (buvusi mokinė, žurnalistė) ,,Laisvės skersvėjai", knygos 

sudarytoja ir bendraautorė, Vilnius 2004 m. 

13. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja) „Lietuvių kalba“ vadovėlis 6 klasei, 

Vilnius 2002 m. 

14. Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja) „Lietuvių kalba“ vadovėlis 5 klasei, 

Vilnius 1997 m. 

15. Zina Žuklijienė (buvusi direktorė) „Lietuvių kalba humanitarinėje gimnazijoje“, 

Vilnius 1996 m. 

16. Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) „Matematikos mokyklinio brandos 

egzamino užduočių pavyzdžiai“ (11-12 klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams), Vilnius 

2003 m.  

17. Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) „Pasiruoškime pagrindinės mokyklos 

matematikos egzaminui“, Šiauliai 1999 m. 

18. Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) „Matematikos korepetitorius 

namuose“, „Šiaurės Lietuva“ 2002 m. 

19. Danutė Vaičiurgienė (lietuvių kalbos mokytoja) „Ilgiausia pamoka“, Šiauliai 2001 m. 

20. Edita Norkuvienė (vokiečių kalbos mokytoja) „Vokiečių kalbos gramatikos pratimų 

rinkinys, Šiauliai 1997 m. 

21. Edita Norkuvienė (vokiečių kalbos mokytoja) Vadovas vokiečių kalba apie „Aušros“ 

muziejaus ekspozicijas, 1995/ 1996. 

22. Edita Norkuvienė (vokiečių kalbos mokytoja) Handbuchlein (mokymo priemonė), 

1995/ 1996. 
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23. Edita Norkuvienė (vokiečių kalbos mokytoja) Mokymo priemonė-ekskursijų vadovas 

po Kryžių kalną vyresniesiems mokiniams. 

24. Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) ,,Steometrijos uždavinynas 10-12 

klasėms", Vilnius 1995 m. 

25. Projektuose dalyvavę ir programą bei pamokų pavyzdžius kūrę pedagogai: Gintautas 

Petraitis (technologijų mokytojas, bei direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams), Rita Toleikinė 

(direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Regina Petraitienė (istorijos mokytoja), Elena Žukauskienė 

(istorijos mokytoja) „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“ (metodinė 

priemonė), Vilnius 2005 m. 

26. Petrė Valda  Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) Uždaviniai ir sprendimai 

„Parametras“, Šiauliai 1998 m. 

27. Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja) „Kombinatorikos tikimybių teorijos ir 

statistikos kursas moksleiviams“, Šiauliai 2000 m. 

28. Daiva ir Vytautas V. Sirtautai (buvęs mokinys) „Bitė ritė“ (vaikų knyga), Vilnius 

1998 m. 

29. Vytautas Sirtautas, Jūratė Sirtautienė (lietuvių kalbos mokytoja) Vytautas V. Sirtautas 

(buvęs mokinys) Lietuvių kalba (vadovėlis 5 klasei), Kaunas „Šviesa“ 1992 m. 

30. Kęstutis Jarašiūnas (buvęs mokinys,) „Šiuolaikinių puslaidininkinių darinių optinė 

diagnostika“, Vilnius 2008 m. 

31. Janina Jovaišaitė (buvusi mokinė) „Pegaso pievos“, „Litera“, 2007 m. 

32. Audronė Juodaitytė, Zina Žuklijienė (buvusi direktorė) Šiuolaikinės mokyklos 

gyvenimo kokybės vertybinis kontekstas (empirinis tyrimas), knygoje „Mokytojų ugdymas“, VšĮ 

Šiaulių universiteto leidykla 2007 m. 

33. Jolanta Lembertienė, Rasa Toleikienė (pradinių klasių mokytoja) „Žodžių karalystė“, 

leidykla „Žuvėdra“2009 m. 

34. Irena Kiltanavičienė (neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja) straipsniai 

knygoje „Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo organizatorių patirtis ir idėjos“, Šiauliai 2010 m. 

35. Donatas Butkus (buvęs direktorius) „Jonizuojančioji spinduliuotė aplinkoje“ 

mokomasis uždavinynas, Vilnius, „Technika“ 2011 m. 

36. B. Styra, D. Butkus (buvęs direktorius) „Geophysical problems of krypton-85 in the 

atmosphere“, Mokslas publishers Vilnius, Lithuania. 

37. Donatas Butkus (buvęs direktorius) „Jonizuojančioji spinduliuotė aplinkoje“ 

vadovėlis, Vilnius, „Technika“ 2006 m. 

38. Donatas Butkus (buvęs direktorius), Juozas Kaulakys, Povilas Vabalas „Fizinė 

aplinkos tarša“. Laboratoriniai darbai, Vilnius, „Technika“ 2005 m. 

39. Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus (buvęs direktorius), Vyrtautas Oškinis, Saulius 

Vasarevičius, Aušra Zigmontienė „Aplinkos apsauga“, Vilnius, „Technika“ 2008 m. 

40. Donatas Butkus (buvęs direktorius) „Radioactive inert gases of the artificial origin in 

the environment: scientific investigations and technical solutions“, Vilnius 1999 m. 

41. Petras Ivoškus „Gyvenimo spūstyje“, VšĮ Šiaulių universiteto leidykla 2009 m. 

42. Kirkus Mindaugas (buvęs mokinys, 43 laida 12TG kl.) Diketopyrrolopyrrole based 

molecular materials: synthesis, optical characterization, and application in photovoltaics 2013-03-20. 

43. Miesto mokyklų mokinių kūrybos rinkinys „Tokie jau mes šiauliečiai“ (Proza Poezija 

Haiku) mokinių: Godos Ostrauskaitės „Miniatiūros-impresijos“, Lauros Šerkšnytės haiku, mokytojos 

Nijolės Jurgelėnienės eilėraščiai „Mokytojui“, „Patarimai“, „Draugui“, Šiauliai 2013 m. 

44. Vigmantas Butkus (buvęs mokinys) Stebuklo horizontai, Šiluva ir jos legenda 

lietuvių literatūroje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius 2014 m. 
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45. Juodytė, Z. Žuklijienė (buvusi direktorė) „Šiuolaikinės mokyklos gyvenimo kokybės 

vertybinis kontekstas (empirinis tyrimas)“ ISSN 1822-119X Mokytojų ugdymas. 2007. Nr. 8  p. 60-76. 

46. Erika Tumėnaitė, Petrė Grebeničenkaitė (matematikos mokytoja), Birutė 

Laurinaitienė (matematikos mokytoja) „Matematikos pagalbininkas namuose“, Šiauliai, „Šiaurės 

leidykla“ 2016 m. 

47. Martynas Sabaliauskas (buvęs mokinys) Nestandartinės avalynės gamybos formų 

paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija, Vilnius 2017 m. 

48. Martynas Sabaliauskas (buvęs mokinys) Computerized modelling technology of 

unique footwear surface manufacturing design (Summary of doctoral thesis),Vilnius 2017. 

49. „Pažinimo ekspedicijos“, 2013-2014 m. m. kūrybiško mokymosi projektai: 

pedagoginės praktikos, Vilnius 2015 m., redaktorė Audronė Margenytė-Cazan (buvusi mokinė). 

50. „Drąsa keistis“, 2012-2013 m. m. kūrybiško mokymosi istorijos: poveikis, Vilnius 

2014 m., redaktorė Audronė Margenytė-Cazan (buvusi mokinė). 

51. „Atmerkti ausis“, 2011-2012 m. m. kūrybiško mokymosi istorijos: išbandyti receptai, 

Vilnius 2014 m., redaktorė Audronė Margenytė-Cazan (buvusi mokinė). 

52. Botkos Duonats (buvęs direktorius) „Ka žemė bova brongesnė ož douna“, Vilnius 

2016 m. 

___________________________ 

 

 


