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Žeimių mokyklos istorija skaičiuojama nuo 1595 m. 

Tai seniausia mokykla Jonavos rajone, įkurta reformacijos
kultūrinio sąjūdžio įtakoje. Istorijos tekmėje mokykla
išgyveno pakilimo ir nuosmukio laikus, tačiau ir XVI a., ir
šiandien atlieka savo misiją – šviesti, lavinti, kultūrinti, 
ugdyti.

Mokyklos gimtadienis – tai tradicinis mokyklos renginys, 
skirtas paminėti mokyklos įkūrimą. 

Siekiama ugdyti mokinių istorinį mąstymą, pilietiškumą, 
pagarbą mokyklos istorijai ir paveldui, puoselėti mokyklos
tradicijas, skatinti mokinių saviraišką, bendradarbiavimą.

Mokyklos gimtadienis pradėtas švęsti 2010 m. Dienos spalva
– geltona. 

Šiemet pažymimas 426-asis mokyklos gimtadienis.



Iš mokyklos istorijos...

• 1595 m. kovo 14 d. Žeimių dvarininkė Darata
Zavišienė dovanojo evangelikų parapijos kunigui ir
mokytojui kasmetines algas, 1595 m. birželio 2 d.  
papildomai skyrė lėšų naujajame mokyklos pastate
dirbančiam mokytojui išlaikyti.

• Žeimių mokykla užregistruota Edukacinės
komisijos dokumentuose. 1777 m. Žeimiuose veikė
katalikų parapinė mokykla, kurioje mokėsi 24 
vaikai, 1781 m. — 9 vaikai, 1782 — 8 vaikai.

• Ukmergės dekanato vizitacijos akte 1784 m.
pažymėta, kad Žeimių mokykloje buvo bibliotekėlė, 
kurioje buvo saugoma Jono Jaknavičiaus
„Evangelija lenkiška ir lietuviška“.



Iš mokyklos istorijos...

• Lietuviškos spaudos draudimo metais parapinė
mokykla buvo uždaryta, vietoje jos įsteigta
carinei administracijai pavaldi rusiška
Michailovskoje vardo liaudies mokyklą. Apie tai 
pranešta laikraštyje „Vilenskij vestnik“ 1864 m.

• 1905 m. gruodžio mėn. Žeimių gyventojai
sukilo prieš carinę valsčiaus valdybą ir išreikalavo
leidimą dirbti lietuviams mokytojams ir mokyti
vaikus lietuviškai.

• 1907-1915 m. Žeimių mokykloje dirbo Liudas 
Butkevičius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, 
Vyčio kryžiaus kavalierius.



Iš mokyklos istorijos...

• 1919 m. valsčiaus komitetas pradžios mokyklos
mokytoju nusamdė Juozapą Martinaitį, kurio dėka
mokykla tapo lietuvybės, tautinio ir valstybinio
patriotizmo židinys.

• 1936 m. į Žeimius atvykęs mokytojas Jonas Garbšys
įsteigė pradžios mokyklos aukštesnio koncentro V-VI 
skyrius.

• Tragišką 1941 m. birželio 14-ąją mokyklos vedėjas Jonas 
Garbšys ir jo žmona mokytoja Marija Garbšienė buvo
represuoti. J. Garbšys buvo nužudytas, M. Garbšienė, 
nėščia, su pusantrų metų dukrele, ištremta į Sibirą.



Iš mokyklos
istorijos...
• 1953-aisiais Žeimiuose įkurta 
vidurinė mokykla. Pirmoji abiturientų 
laida — 9 mokiniai. 

• 1963 m. buvo pastatytas naujas 
mūrinis dviaukštis mokyklos pastatas, 
o 1979 m. – baigtas statyti trijų aukštų 
mokyklos priestatas.

• 2011 m. Žeimių vidurinė mokykla 
perorganizuota į Žeimių pagrindinę 
mokyklą, o 2014 m. tapo mokykla-
daugiafunkciu centru.
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Mokyklos emblemos kaita



Mokyklos pastatai

• Pirmasis mokyklos pastatas minimas 
Daratos Samboreckaitės-Zavišienės
antrojoje fundacijoje 1595 m. birželio 2 d., 
joje minima, kad mokytojas jau dirba 
naujajame mokyklos pastate.

• Mokyklos kraštotyrininkų užfiksuota, kad 
seniausias Žeimių mokyklos pastatas buvo 
mažas namelis šiaudiniu stogu, po kuriuo 
glaudėsi viena klasė, mokytojo butas ir 
priemenė.

• 1898 m. pastatyta nauja medinė vieno 
komplekto mokykla, prie kurios 1933 m. 
buvo pristatytas priestatas.

• 1963 m. pastatytas naujas mūrinis 
dviaukštis mokyklos pastatas, 1979 m. 
erdvus trijų aukštų priestatas, sporto salė, 
valgykla.



Žeimių mokyklos pastatai



Ar žinote, kad...

Mokykla žymi mokytojų dinastijomis:

• Dijana ir Vaclovas Vazgiai.

• Vincė ir Stasys Praniai su dukterimis Edita ir Rūta.

• Marija ir Jonas Garbšiai.

• Valerija ir Bronius Ruzgai.



Ar žinote, kad...

• mokytojas K. Kairiūkštis Žeimių mokykloje sukūrė pučiamųjų orkestrą, vienintelį tarp Jonavos
rajono mokyklų.



Mokykla
šiandien

• 2020-2021 m. m. pradžioje mokykloje buvo 10 klasių, 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio
ugdymo grupės, iš viso – 176 mokiniai, iš jų 42 ugdomi ikimokyklinio ugdymo grupėse.

• Mokykloje dirba 55 darbuotojai, iš jų – 30 pedagoginių darbuotojų. Dauguma atvyksta iš Jonavos,  
Kėdainių ir Kauno. Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija suteikta 9, 
vyresniųjų mokytojų – 7, o metodininkų – 12 pedagogų.

• Mokyklos administracija – 1 direktoriaus, 1 pavaduotojo ūkiui, 0,75 pavaduotojo ugdymui, 0,5 
skyriaus vedėjo etatai.



Mokykla šiandien

• Dviem mokykliniais autobusais į mokyklą kasdien pavėžėjami 75 mokiniai.

• Mokyklos veikla peržengė organizacijos ribas. Vadovaujami mokytojų
mokiniai pasiekia puikių rezultatų rajono, respublikos konkursuose, 
nacionalinėse kraštotyros ekspedicijose, sporto varžybose.  

• Didelio populiarumo susilaukė mokyklos bibliotekoje gimęs tarptautinis
projektas „Baltų literatūros savaitė“. Nuo 2017 metų vykstantį projektą globoja
Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, 
Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, Jonavos rajono savivaldybė, o šiemet
partneriais tapo ir Latvijos Nacionalinis kino centras, Lietuvos kino centras.

• Nuotolinį mokymą mokykla organizuoja virtualioje mokymosi aplinkoje
Google For Education, naudoja elektroninio turinio valdymo priemonę Google 
Classroom.



Mokykla šiandien

• Mokykla vykdo bendras sveikatingumo skatinimo ir 
anglų kalbos tobulinimo veiklas dalyvaudama tarptautinės 
programos  projekte Erasmus+  projekte Fit 4 life (Sveikas 
visą gyvenimą) kartu su 4 mokyklomis partnerėmis iš 
užsienio šalių: Lenkijos, Portugalijos, Graikijos, Italijos.  Šiai 
veiklai  gauta 18438 eurai.  

• Mokykla yra atrinkta į 30 Stiprią geros mokyklos raišką 
turinčių Lietuvos mokyklų sąrašą. Skirtas Kokybės krepšelis 
– 31496 eurai.



Žeimių mokyklos geografija.

2020-2021 m. į Žeimių mokyklą 
pavėžėjami vaikai iš šių gyvenviečių: 

Barupė 

Barsukinė

Dargužiai

Julijanava

Juškonys

Kuigaliai

Liepiai

Liutkūnai

Mimaliai

Palankesiai

Paduobiai

Slikiai

Širviai

Žieveliškiai.



Mokinių pavėžėjimo į mokyklą geografija

Slikiai

Barsukinė

Palankesiai

Mimaliai



Mokyklos 
gimtadienio 
šventė

• Tai tradicinis mokyklos 
renginys.

• Švenčiama nuo 2010-2011 
mokslo metų.

• Dienos spalva – geltona.



Akcija „Gyvoji grandinėlė 421“



2017 m. 422-ojo mokyklos gimtadienio  šventė 
organizuota  kartu su Jonavos visuomenės sveikatos 

biuru bei Jonavos šaulių 211 kuopos jaunaisiais 
šauliais. 

Pasirinkta šventės forma – 15 km žygis po Žeimių 
apylinkes. 



Mokyklos 425-asis gimtadienis pandemijos šėšėlyje
Pasaulinė pandemija ir nuotolinis mokymas nesutrukdė paminėti 425-ąjį mokyklos gimtadienį.





        
 

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA–DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

NETRADICINĖ PAMOKA/VEIKLA 

„MOKYKLA ISTORIJOS VINGIUOSE“ 

skirta mokyklos gimtadieniui 

 

Žeimių mokyklos istoriją skaičiuojame nuo 1595 m.  

Tai seniausia mokykla Jonavos rajone, įkurta reformacijos kultūrinio sąjūdžio įtakoje. Istorijos 

bėgyje mokykla išgyveno ir pakilimo, ir nuosmukio laikus, tačiau kaip ir XVI a., taip ir šiandien, 

atlieka savo misiją – šviesti, lavinti, kultūrinti, ugdyti. 

Mokyklos gimtadienis – tai tradicinis mokyklos renginys, skirtas paminėti mokyklos įkūrimą. 

Siekiama ugdyti mokinių istorinį mąstymą ir pilietiškumą, pagarbą mokyklos istorijai ir paveldui, 

puoselėti mokyklos tradicijas, skatinti mokinių saviraišką. Pradėta švęsti 2010 m. Mokyklos 

gimtadienio spalva – geltona. Šiemet pažymime 426-ąjį mokyklos gimtadienį. 

Sveikiname su 426-uoju mokyklos gimtadieniu!  

 

2021 m. kovo 15 d., pirmadienį,  

per pirmąją pamoką 

paminėkime mokyklos 426-ąjį gimtadienį 

Eiga: 

1. Nagrinėjama mokyklos istorija, pranešimai ir kita kraštotyrinė medžiaga, esanti mokyklos el. 

svetainėje. 

2. Nagrinėjama mokyklos vizija, misija, filosofija, vertybės, tikslai. 

3. Dalyvaujama viktorinoje. Viktorina „Ar pažįsti gimtąjį kraštą?“ 

https://learningapps.org/watch?v=pe7s31tgc20  

4. Darbeliai siunčiami istorijos mokytojai, el. paštas zu.valentina@gmail.com 

Organizatoriai 

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Danguolė Svirskienė 

Istorijos mokytoja Valentina Zujevaitė 

426-asis 
mokyklos gimtadienis 
paminėtas netradicine 

pamoka/veikla 
„Mokykla istorijos 

vingiuose“







Šaltiniai 

• https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/

• https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/istorija/

• https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/2020/11/23/14807/

• https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/2017/04/25/zygis-zeimiu-mokyklai-422/

• https://www.facebook.com/sauliai/photos/?tab=album&album_id=10154695658566795

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1371587069556532&id=2199630
81385609

• https://old.jonava.lt/naujienos2/-/asset_publisher/cxUxS6R1eL9F/content/zygis-zeimiu-
mokyklai-422-

• https://issuu.com/gedita/docs/knyga

• Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla. Ukmergė, 2006.

• Žeimių vidurinė mokykla, 1995. Marijampolė, 1995.
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