
Vilkaviškio „Aušros“ (2-osios vidurinės mokyklos, Vinco Vitkausko vidurinės 

mokyklos) gimnazijos svarbių įvykių kalendorius 
 

Data Įvykis 

1979 metai 
1979–09–01 Vilkaviškio 18–osios kaimo profesinės mokyklos stadione oficialiai paminėtas naujos 

Vilkaviškio  2-osios vidurinės mokyklos atidarymas. Rugsėjo 1-osios šventė 

mokiniams, organizuota stadione, nes mokyklos statyba dar nebuvo baigta..  

1979–09–01 Pirmasis Vilkaviškio 2–osios vidurinės mokyklos direktorius Stasys Rogovas. 

Pirmosiomis direktoriaus pavaduotojomis ugdymui dirbo: Vanda Puskunigienė, 

Salomėja Blažaitienė ir Genovaitė Kurmienė. Mokykloje dirba 50 mokytojų. 

1979–09–29 1–11 klasių mokiniams ir jų mokytojams duris atvėrė Vilkaviškio 2–oji vidurinė 

mokykla. Mokyklos statybos darbai užsitęsė, nors statybininkai  dirbo 2–3 pamainomis 

bei šeštadieniais. Mokykla įrengta 1284-iems mokiniams, įrengtas mokomasis 41 

kabinetas.  

1979–10–06 Mokykloje duris atvėrė valgykla. Vedėja – Elena Krutulienė. 

1980 metai 
1980–05–25 Organizuota pirmoji bendruomenės diena (Paskutinio skambučio šventė) – tapusi viena 

gimnazijos tradicinių renginių.  

1980–06–07 Brandos atestatų abiturientams įteikimo šventė. Mokyklą baigė pirmoji – 106-ių – 

abiturientų laida. Abiturientų klasių vadovai – fizinio ugdymo mokytojas Edmundas 

Puskunigis, matematikos mokytojas Stasys Dambrava, lietuvių kalbos mokytojas 

Eleonora Buzaitienė.  

1980–06–24 Mokyklai suteiktas generolo Vinco Vitkausko vardas, atidengtas paminklinis akmuo 

prie mokyklos tako. 

1980–09–01 Pradėtas darbinis – profesinis mokymas – automobilizmas. Įrengti du automobilizmo 

kabinetai. Mokiniai ruošėsi ir galėjo įgyti vairuotojo „B“ ir „C“ kategorijų 

pažymėjimus. Dirbo mokytojai  – Algirdas Dobrovolskis, Alfonsas  Baukus, Romutis 

Matukaitis.  

1982 metai 
1982–10–05 Kiemsargio Juozo Žaliabarščio iniciatyva prie pagrindinio mokyklos tako pradėta 

sodinti beržų alėja. 

Nuo 1987–09 Tautinio atgimimo laikotarpiu mokyklai vadovavo direktorius Antanas  Žilinskas.  

1989 metai 
1989–10–02 Mokykloje pradeda veikti pirmasis skautiškas vienetas. Jo įkūrėjos  mokinės Neringa  

Bepirštytė, Lina ir Virginija Poniškaitytės. 

1990 metai 
1990–02–28  Vilkaviškio Vinco Vitkausko mokykla pervadinta į 2-ąją vidurinę mokyklą. 

1990–08–09 

mėn. 

Mokyklai vadovavo direktorius Artūras  Simanavičius.  

1990–10 – 

1991–08 

Mokyklai vadovavo direktorė Vanda Unguraitienė. 

1991 metai 
1991–08–12 – 

2017–06–30 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę mokyklai vadovavo direktorius Aleksandras 

Žikevičius.  

1992 metai 
1992–01–01 Vilkaviškio 2–oji vidurinė mokykla (pirmoji Savivaldybėje) tapo savarankiška 

asignavimų valdytoja.  

1992–12–10 Pradedamas leisti moksleivių rengiamas mėnraštis „Žibintas“. Redaktorė Jolita 

Sinkevičienė. 

1993 metai 
1993–07–28 Moksleivių pavėžėjimui mokykla įsigijo pirmąjį autobusą LAZ. Vairuotojai Stasys 

Tumelis, Vincas  Kiseliauskas. 



1994 metai 
1994–10–08 Vilkaviškio 2–oji vidurinei mokyklai suteiktas Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės 

mokyklos vardas. 

1999 metai 
1999–11–12 Mokykla laimėjo projektą „Švietimo įstaigų bibliotekų modernizavimas“ ir mokykloje 

atidarė internetinę skaityklą. 

1999–12–10 Merginų šokių grupė „Išdykėlės“ koncertavo šokių ir muzikos festivalyje Prancūzijoje. 

Šokėjų vadovė Birutė Žadvydienė. 

2000 metai 
2000–03–24 Vilkaviškio „Aušros “vidurinėje mokykloje vyko pirmieji mokinių  prezidento 

rinkimai. Pirmuoju mokinių prezidentu išrinktas Marius Miesčionaitis. 

2002 metai 
2002–05–21 „Ilgimės žvaigždžių tikime žvaigždėmis“. „Aušros“ vidurinės mokyklos metų renginys 

tampa tradicine švente mieste Organizatoriai – mokyklos bendruomenė.  Pirmąjį 

renginį režisavo mokytoja Jolita Sinkevičienė. Renginys vyko Vilkaviškio kultūros 

rūmuose. 

2002–09–20 Mokytojos Jurgitos Būdininkienės iniciatyva užmegzti bendri ryšiai su Vokietijos 

Ahaus miesto mokyklomis. Ahaus mieste Jurgita Būdininkienė apdovanota sidabro 

medaliu už ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą tarp mokyklų. 

2003 metai 
2003–03–31 Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas „Dėl Vilkaviškio „Aušros“ ir 

Vilkaviškio „Žiburio“ mokyklų reorganizavimo – sujungimo būdu“.  

2003–05–31 Delegacija iš Ahaus miesto (Vokietija) mokyklai dovanojo 9 vietų mikroautobusą  

„Ford Transit“. 

2004 metai 
2004–01–01 Projektas „Aš galiu“, „Aš noriu ir galiu gyventi sveikai“. Laimėtas finansavimas. 

Organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė. 

2004–02–10 Mokykloje įkurtas profesinio orientavimo taškas (PIT–as). Įkūrėjos – socialinė 

pedagogė  Rita  Bandžiulienė, bibliotekininkė Joalita  Arbačiauskienė. 

2004–04–06 Mokinių iniciatyva įkurta asociacija „Aušriečiai“. Vadovė mokytoja  Virginija  

Bartkuvienė.  

2004–10–16 Mokyklos 25–mečio proga įkurtas mokyklos muziejus. Jo įkūrėjas – istorijos 

mokytojas Valdemaras  Sledžius. 

2006 metai 
2006–10–10 Bibliotekoje pradėta įgyvendinti MOBIS (mokyklos bibliotekos informacinė sistema) 

programa. 

2006–04–29 Pradėtas organizuoti tradicija tapęs respublikinis vaikų ir jaunimo šokio festivalis 

„Pavasarinė šokio pynė“. Organizatorė Vilija Jakubauskė ir merginų šokio kolektyvas 

„Norija“. 

2007 metai 
2007–09–04 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija mokinių pavėžėjimui skyrė 

geltonąjį autobusą (18 vietų) „Mecsedes Benz Sprinter“. Mokyklai skirtas jubiliejinis – 

350–asis. Vairuotojas Zenonas  Abraitis. 

2007–09–14 Šalia bibliotekos atidarytas informacinis centras. Įrengtas Lietuvos Respublikos Seimo 

nario Algirdas Butkevičiaus fondo lėšomis. 

2007–12–20 Pradėta organizuoti tradicija tapusi gerumo akcija – „Padėk vienišam seneliui“. 

Organizatoriai socialinė pedagogė  Rita Bandžiulienė, klasių kolektyvai ir jų vadovai.  

2008 metai 
2008–09–05 Mokinių iniciatyva įkurtas radijo centras. Įkūrėjai mokytojas  Ramūnas Būdininkas ir 

informacinių technologijų specialistas Ramūnas Puniškis.  

2008–11–10 Organizuojama, tradicija tapusi, krepšinio savaitė 3x3. Organizatoriai fizinio ugdymo 

mokytojai Jūratė Krukauskaitė–Aušrotienė ir Vaida Bonkevičienė. 



2008–12–20 Pradėtas organizuoti kalėdinis sportinis šou bendruomenei. Kalėdinio šou idėjos autorė 

– Jūratė Krukauskaitė–Aušrotienė. Organizatoriai – fizinio ugdymo mokytojai ir 

mokiniai. 

2008–04–29 Pirmą kartą suorganizuota tarptautinė šokio diena. Iniciatoriai – šokio mokytoja Vilija 

Jakubauskė ir merginų šokių kolektyvas „Norija“.  

2009 metai 
2009–09–15 Mokinys Rokas Danilevičius iš tarptautinės geografijos olimpiados grįžo su bronzos 

medaliu. O metų pabaigoje Rokas tapo Lietuvos televizijos projekto „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai“ 2009 metų nugalėtoju vienuoliktoku. Mokytoja Regina 

Jašinskienė. 

2009–09–01 Vilkaviškio „Aušros“ vidurinė mokykla tapo gimnazija. 

2009–09–01 Mokykla pertvarkoma į keturmetę gimnaziją. Mokslo metai pradėti be pradinių bei 

penktų klasių mokinių. 

2009–09–01 Tapus gimnazijai pradėtos dėvėti mokinių uniformos. 

2009–09–01 Aptverta gimnazijos teritorija. Darbus atliko Juozo  Juškevičiaus individuali  įmonė.  

2012 metai 
2012–07–01 Gimnazijoje įrengta elektroninė saugos sistema. Rengė UAB 945. 

2013 metai 
2013–11–07 Pirmoji pyragų diena, tradicija tapusi paramos–labdaros akcija. Iniciatorė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rasa Laukaitienė ir gimnazijos bendruomenė. Akcijos metu 

renkamos lėšos skiriamos žmonėms, gimnazijos bendruomenės nariams, kuriems reikia 

pagalbos. Dėl gimnazistų gerumo įgyvendinamos sergančių vaikų svajonės. 

2013–12–22 Advento vakaras „Gerumas mus vienija“. Tradiciškai advento laikotarpiu gimnazijos 

bendruomenės nariai kviečiami pabūti drauge. Gimnazistai dovanoja nuoširdžias 

dainas, mokinių tėvai, mokytojai, mokiniai turi galimybę pabendrauti. 

2014 metai 
2014–03–10 Gimnazijoje pirmą kartą suorganizuota tradicija tapęs renginys – karjeros diena. 

Organizatorės psichologė Jurgita Galinskienė, bibliotekos vedėja Joalita  

Arbačiauskienė, vokiečių k. mokytoja Jurgita Būdininkienė. Skirta rajono mokyklų 9–

12 klasių mokiniams. 

2014–04 Gimnazistas Ignas Rutkauskas pirmasis gimnazijoje parašė ir apgynė biologijos 

brandos darbą. Mokytoja Daiva Paškauskienė. 

2014–10–24 „Aušros“ gimnazijos jubiliejinis 35–čio vakaras „Mes–kartu...“. Organizatoriai – 

gimnazijos bendruomenė. 

2014–11–20 Pradėtas renovuoti „Aušros“ gimnazijos sporto aikštynas. Rangovas UAB „Mevilsta“. 

2015 metai 
2015–01–20 Netradicinę pilietiškumo pamoką gimnazijoje vedė Gabrielius Liaudanskas „Svaras“ ir 

politikas Gintaras Steponavičius. 

2015–03–14 Moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestrui, kurio sudėtyje groja ir gimnazijos 

mokiniai, įteiktas aukščiausias šalyje mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas – „Aukso 

paukštė“. Orkestro vadovas Saulius  Mickevičius. 

2015–05–14 Gimnazisto Karolio Pečkaičio iniciatyva mokykla dalyvavo akcijoje palaikome 

„Žalgirį“ laimėjo ir gegužės viduryje gimnazijoje sulaukėme Kauno „Žalgirio“ 

krepšinio komandos. 

2015–07–02 Gimnazistai Emilija Finagėjevaitė ir Marius Kijauskas sėkmingai pasirodė Italijoje 

vykusiame tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse „Eurokids“. Emilija iškovojo antrą 

vietą, Marius pakviestas koncertuoti kitose šalyse. Juos dainavimo mokė vokalinės 

studijos  „Akimirka“ vadovė Edita Linkevičienė. 

2015–09–01 Prie gimnazijos įrengtas spygliuočių augalų gėlynas. Iniciatoriai abiturientai ir dailės ir 

technologijų mokytoja Eglė  Galinskienė, paichologė Jurgita Galinskienė. 

2015–09–01 Atidarytas atnaujintas gimnazijos sporto aikštynas.  

2015–11–20 „Aušros“ gimnazijoje svečiavosi karinių jūrų pajėgų laivo „Sūduvis“ įgula. 

2016 metai 



2016–01–27 Sveikatos sąjungos prezidentas Dainius Kepenis skaitė paskaitą „Gyvenkime sveikiau“. 

Iniciatorė sveikatos specialistė  Žydrūnė Čekanavičienė. 

2016–03–10 Pirmoji mokinių patyriminės veiklos konferencija. Iniciavo gimnazijos metodinė taryba 

pirmininkė fizikos mokytoja Irena Skamarakienė. Šis renginys tapo tradiciniu. 

2017 metai 
2017–05–28 Gimnazijoje pradėta renovacija. Renovavo UAB „Verslo Bitė“. 

2017–07–03 – 

2017–11–02 

Gimnazijai laikinai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Voitiuk. 

2017–07–01 Gimnazijoje įrengta vartų atidarymo telemetrijos sistema. Įrengė UAB G45. 

2017–09–20 Organizuota Europos sporto savaitė „BeActive“. Organizatoriai – šokio mokytoja 

Vilija Jakubauskė ir merginų šokių kolektyvas „Norija“. 

2017–11–03 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai pradėjo vadovauti direktorius Arūnas Serneckas. 

2018 metai 
2018–03–20 Įvyko mokinių susitikimas – pilietiškumo pamoka su Lietuvos diplomatu 

ambasadoriumi Vygandu Ušacku. Organizatoriai istorijos mokytojai. 

2018–08–26 Gimnazijos direktoriaus Arūno Sernecko iniciatyva pradėta organizuoti pirmoko diena. 

Diena skirta I (9) klasių mokiniams, kurie po kelių dienų pirmą kartą oficialiai tampa 

gimnazijos mokiniais. Dienos metu mokiniai susipažįsta su klasių vadovais, 

mokytojais, administracija, mokinių parlamento veikla, patalpomis. Mokiniams 

išduodami vadovėliai. Organizuojama kiekvienais metais. 

2018–09–01 Atnaujintas vairavimo kabinetas. Iniciatorius – mokytojas  Rimantas Danilevičius. 

2018–10–10 Gimnazija įsigijo automobilį „Renault Trafic“.  

2018–10–26 Gimnazijoje pradėta minėti „Aušros“ diena. Tradicija tapęs renginys skirtas gimnazijos 

vardui paminėti, puoselėti mokyklos istoriją.  

2018–12–18 Gimnazijoje lankėsi ir susitiko su mokiniais VDU profesorius Liudas Mažylis. 

2019 metai 
2019–01–14 Gimnazistai sukūrė žurnalą anglų kalba „SKYLARK“. Mokytoja – Daiva Čėsnienė. 

2019–04–03 Gimnazistai, orkestro nariai, laimėjo Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų 

čempionato pagrindinį C kategorijos prizą. Orkestro vadovas Saulius Mickevičius. 

2019–05–01 Duris atvėrė renovuota gimnazijos biblioteka–informacijos centras ir aktų salė. 

Rangovas UAB „Gintrėja“. 

2019–10–31 „Aušros“ gimnazija minėjo 40–ies metų mokyklos jubiliejų.  

2019–12–18 „Išugdytas instinktas gelbėti“ – buvęs gimnazijos mokinys Žygimantas Kaminskas už 

išgelbėtus skęstančius, apdovanotas „Lietuvos karžygio“ apdovanojimu. 

2020 metai 
2020–02–04 Vasario pradžioje keturių merginų, įkūrusių mokinių mokomąją verslo bendrovę, 

iniciatyva gimnazijoje atidaryta kavinė „Moka“. 

2020–09 Organizuotas respublikinis projektas „Mes šokam“. Organizatorė – šokio mokytoja 

Vilija Jakubauskė ir gimnazijos merginų šokių kolektyvas „Norija“. Tai projektas 

jungiantis visus Lietuvos šokėjus į vieną šokio pynę visoje Lietuvoje. 

2020–11–19 „Aušros“ gimnazija pati pradėjo gaminti elektrą. Ant pastato stogo įrengta 60 kW 

saulės fotovoltinė elektrinė. Rangovas UAB „Elmitra“. 

2020–12–19 Renovuota valgykla. Rangovas UAB „Kegisa“. 

2021 metai 
2021–03–30 „Aušros“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo nuotoliniu būdu vykusioje 

patyriminėje mokinių veiklos konferencijoje „...aš čia, juodojoj žemėj, išdygau“. 

2021–11–19 Lietuvos šokio mokytojo nominacija skirta gimnazijos šokio mokytojai ekspertei 

Vilijai Jakubauskei. Atranką nominacijai organizavo Lietuvos šokio mokytojų 

asociacija. 2021–12–17 gimnazijos salėje, šventiniame koncerte, Šokio mokytojo 

asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas pedagogei Vilijai Jakubauskei įteikė 2021 

m. Lietuvos šokio mokytojos diplomą. 



2021–12–20 Akcija karantino metu „Padėk vienišam seneliui“. Akcija skirta – pradžiuginti 

šventiniu dovanų (maisto produktų) krepšeliu ir paremti Vilkaviškio parapijos labdaros 

valgyklėlę. Akcija organizuojama kiekvienais metais. 

2022 metai 
2022–01–28 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvaudama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės 

krepšelis“, pradėjo įgyvendinti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021–2022 m. m.  ir 

2022–2023 m. m. veiklos tobulinimo plano priemones. Plano tikslas – siekti kiekvieno 

mokinio pažangos inovatyviose edukacinėse aplinkose. Uždaviniai – puoselėti savivaldų 

mokinių mokymą(si) ir gerinti aplinkas ugdymuisi, pritaikytas mokymo(si) 

diferencijavimui, individualizavimui, suasmeninimui. Planui įgyvendinti skirta 136 906,0 

Eur. 

2022–07–17 Vidiniame gimnazijos kiemelyje baigta statyti ir įrengta 30-ies vietų lauko klasė–

kupolas. Darbus atliko MB tentinių medžiagų specialistai. 

2022–09–13 Medicinos studente tapusi Evenika  Mekšraitytė, 2022 m. abiturientė, Vilkaviškio 

„Aušros“ gimnazijos vardą savo darbu išgarsino ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Europos Sąjungos jaunųjų tyrėjų konkurso nacionaliniame etape ji užėmė trečiąją vietą. 

Ją parengė biologijos mokytoja ekspertė Daiva Paškauskienė. 

2022–08 Gimnazijoje, nuo 2022 m. sausio 28 d., dalyvaujančioje  Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 

„Kokybės krepšelis“ ir įgyvendinančioje Veiklos tobulinimo planą, 9-se kabinetuose 

(gamtos, socialinių mokslų) įrengti interaktyvūs ekranai su 3D skaitmenine Mozabook 

programa. Atnaujinta mobiliais baldais poilsio erdvė, skirta mokinių poilsiui, 

mokymuisi. 

2022–10–31 Gimnazijoje, nuo 2022 m. sausio 28 d., dalyvaujančioje  Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 

„Kokybės krepšelis“ ir įgyvendinančioje Veiklos tobulinimo planą, įrengtos 

biochemijos ir fizikos laboratorijos. 

 

 


