
Mums reikalinga regima praeitis, regima tąsa,  regimas 

kilmės mitas, kuris sutvirtintų mūsų tikėjimą savo 

tikslais.                       
(Baudrillard, Jean) 

 

Pradžia... 
 

✓ Butrimonių pradžios mokykla įkurta 1863 m. mediniame pastate. Šioje mokykloje 

buvo mokoma rusų kalba. Jame buvo dvi klasės ir butas mokytojui. Šalia valstybinės 

mokyklos miestelio gyventojų namuose veikė ir slaptoji daraktorinė mokykla, kurioje 

buvo mokoma lietuviškai skaityti ir rašyti. 
✓ 1919 metais Butrimonių valsčiaus dviaukščiame pastate įsteigta lietuviška pradžios 

mokykla. Nuo 1920 metų Butrimonyse veikė dvi pradžios mokyklos: lietuvių - Nr.1 ir 

Žydų - Nr.2. Lietuvių pradžios mokykloje 1920 m. mokėsi 79 mokiniai, o 1937 m.-186 

mokiniai. Žydų pradžios mokykloje 1920 m. mokėsi 76 mokiniai, 1937 m.-121 

mokinys. Lietuviškoje mokykloje dirbo šie mokytojai: Juozas Barzdaitis ir Albinas 

Šapokas, Leonija Radziukynaitė, Juozas ir Julija Oželiai, Aleksandras ir Emilija 

Grinkai. Pradžios mokyklos vedėjas Leonardas Nadzeika su šeima buvo ištremtas į 

Sibirą 1941 m. birželio mėnesį. Žydų pradžios mokykla veikė iki 1941 m. tragiškųjų 

įvykių. Šioje mokykloje dirbo mokytojai: Berelis Vineckis, Gilelis Milšteinas, 

Samuelis Arpachanderis, Šliomas Litvinas. 

✓ 1944 m. Butrimonių pradžios mokykla išaugo į progimnaziją, vėliau - į pilną 

vidurinę mokyklą.   
✓ 1963 m. prie senojo mokyklos pastato (Dariaus ir Girėno g. 24) buvo pastatytas 

priestatas. 
✓ 1950-1951 m. m. mokykloje mokėsi 468 mokiniai. 
✓ 1951 m. Butrimonių vidurinė mokykla išleido 1 -ąją abiturientų laidą. 

 

 
 1958-1959 m. mokykloje dirbę mokytojai  

 

✓ 1974-1975 m. m. čia mokėsi daugiausia mokinių – 613.  
  

 



Nauja pradžia... 
 

 
 

✓ 1983 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas - 440 vietų vidurinė mokykla 

(Draugystės g. 1). 
✓ 1989 m. prie naujosios mokyklos tuomet dirbusios direktorės Marijos Balinskienės 

iniciatyva pradėtas sodinti Atgimimo parkas. Sukurta mokyklos atributika: 

mokyklos vėliava, himnas (eilės Algirdo Lukošiūno, muzika Česlovo Kliminskio). 
✓ 1990 m. mokykloje veiklą pradėjo Maironiečių organizacija.  
✓ 1996 m. sename pastate (Dariaus ir Girėno g. 24) atliktas kapitalinis remontas. Šio 

pastato pirmajame aukšte įsikūrė pradinės klasės, o antrajame buvo įrengti 4 butai 

mokytojams.  
✓ 1997 m. mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus 

(vadovė – mokyt. D. Anušauskienė). Tai 

vienintelė tokia kultūrinė įstaiga šiose 

apylinkėse. Mokyklos muziejuje atsispindi 

mokytojų, mokinių, taip pat aplinkinių žmonių 

darbštumas, prisiminimai, tapę miestelio 

istorija. Čia sukaupta ne tik didelė mokyklos 

istorijos ekspozicija, bet ir daug etnografinių 

Butrimonių apylinkių eksponatų. 
✓ Tais pačiais metais mokykla dalyvavo ir laimėjo 

rajono savivaldybės organizuojamame projektų 

konkurse – mokyklos teritorijoje buvo įkurta 

„Meilės sala“. 
✓ 1998 m. pavasarį mokyklos maironiečių 

organizacijos nariai „Meilės saloje“ pasodino 

medžius – Eglės žalčių karalienės personažus. 
 



Gyvenimas eina...  

 

✓ 1997-1998 m. m. pradėta aktyviai dalyvauti respublikos moksleivių sporto 

žaidynėse. 
✓ 1999 m. pastatyta Eglės Žalčių karalienės skulptūra (autorius Algirdas Judickas).  
✓ 2000 m. Butrimonių mokyklos ir miestelio aktyvių žmonių iniciatyva susikūrė 

 NVO Butrimonių bendruomenė „Šviesa“. Pagrindą sudarė mokyklos mokytojai, 

vadove tapo Marija Balinskienė. 
✓ 2001 m. pradėta dalyvauti sportinių projektų konkursuose. Pirmasis sportinis 

projektas, gavęs finansavimą, buvo „Butrimonių seniūnijos sveikatingumo centro 

kūrimas“. 
✓ 2002 m. Butrimonių kultūros namų ir Butrimonių vidurinės mokyklos šokių studija 

„Gojelis“ buvo pripažinti kaip šalies „Geriausia šokių grupė ir vadovas“, o 2003 m. 

įteikta Kultūros centro nominacija „Aukso paukštė“ (vadovė B. Sereičikaitė). Tuo 

metu šokių studiją „Gojelis“ lankė apie 60 mokinių (mokykloje mokėsi apie 400 

mokinių). 
✓ 2002 m. Lietuvos „Sportiškiausių mokyklų“ konkurse laimėta IV vieta. 

✓ Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. mokyklą ėmė 

globoti p. Almos Adamkienės labdaros ir 

paramos fondas. 

✓ Nuo 2003-11-10 mokyklai vadovauja 

direktorius Valdas Valvonis. 

✓ 2004 m. vasarą mokyklą aplankė 

Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia 

Alma Adamkienė.  

✓ 2004 m. pradinės klasės įsikūrė 

atnaujintose Butrimonių vaikų darželio 

patalpose (Jaunystės g. 5). 

✓ 2006 m. Butrimonių bendruomenė 

„Šviesa“ bendradarbiaudama su mokykla išleido knygelę „Butrimonys“ (autorė 

mokyt. Danutė Anušauskienė). 

✓ 2007 m. Lietuvos „Sportiškiausių mokyklų“ konkurse laimėta V vieta. 

✓ 2007 m. įsteigtos mokyklos 

talismano „Skruzdėliuko“ 

nominacijos, skiriamos 

pažangiausiems bei aktyviausiems 

meno, sporto ar kitose srityse, 

mokiniams. 

✓ 2008 m. mokyklos 

vidiniame kiemelyje pastatytas 

lauko meno kūrinys - aukuras, 

išreiškiantis padėką poniai Almai 

Adamkienei ir jos labdaros ir 

paramos fondui už pagalbą 

Butrimonių vidurinės mokyklos ir 



visos Lietuvos vaikams. Aukurui akmenis sunešė mokyklos mokiniai ir svečiai iš 

daugelio fondo remiamų mokyklų Lietuvoje. Fondo direktorė Sigutė Kačinskienė 

aukurą paskyrė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. 
✓ 2008 m. mokykla pažymėjo 145 -ąsias veiklos metines, prie mokyklos įkurtas 

Butrimonių Vaikų dienos centras, į senosios mokyklos patalpas 1 -ame 
aukšte perkeltas mokyklos muziejus. Šiam jubiliejui įprasminti mokyklos 
vidiniame kiemelyje pasodintas ąžuoliukas. 

✓ Nuo 2008 m. mūsų mokykla – Pietų Lietuvos maironiečių centras.  
✓ 2008 m. Lietuvos „Sportiškiausių mokyklų“ konkurse laimėta III vieta.  
✓ 2009 metais mokykla aktyviai dalyvavo Lietuvos vardo 

paminėjimo tūkstantmečio renginiuose. Išleista pirmoji 

mokyklos veiklą atspindinti knygelė „Veikla ir patirtis. 

Tautinis ir pilietinis ugdymas Butrimonių vidurinėje 

mokykloje“ (autorė G. Žiurinskienė). 
✓ Mokyklos bendruomenė prisidėjo organizuojant 

Butrimonių miestelio 310-ąsias metines, skirtas Lietuvos 

vardo paminėjimo tūkstantmečiui, miestelio himno 

konkursą, aktyviai dalyvavo meno saviveiklos koncerte 

„Laiškas gyvenimui“, sukūrė dokumentinį filmą 

„Butrimonys“. 
✓ 2008-2009 m. m. mokykla pripažinta sportiškiausia 

mokykla šalyje tarp vidurinių mokyklų ir gimnazijų. 
✓ 2009 m. mokyklos sportininkai tapo IV Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

nugalėtojais.  
✓ 2010 m. pavasarį mokykla išleido LX abiturientų laidą. 
✓ 2010 m. rugsėjo 1 d. 

Butrimonių vidurinė 

mokykla tapo gimnazija. 

Sukurtas gimnazijos 

logotipas, nauja vėliava, 

Įrengta mokyklai 

nusipelniusių žmonių delnų 

įspaudų galerija.  

✓ 2011 m. atlikta gimnazijos 

renovacija. Išleista pirmoji 

gimnazinė laida (38 mok.). 

✓ 2013 m. mokykla pažymėjo 

150-ąsias veiklos metines. 

Šiam jubiliejui įprasminti už 

Tautos fondo dovanotas lėšas prie mokyklos pastatyta skulptūra ,,Rūpintojėlis“ 

(autorius A. Judickas) ir pasodintas ąžuoliukas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 2014 m. p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas baigė savo veiklą. 

Gimnazijoje įrengtas Fondo veiklos atminties kambarys. Įsteigtas Garbės gimnazisto 

sertifikatas. 

✓ 2014 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje lankėsi Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas 

Adamkus ir ponia Alma Adamkienė, pritarė idėjai organizuoti „Adamkiadą“ -  p. 

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų kaimo mokyklų mokinių 

respublikinę sporto ir meno šventę. 

✓ 2014 m. Kraštotyros būrelis (vad. D. Anušauskienė) šalies mokyklų muziejų veiklos 

apžiūros konkurse Dzūkijos-Suvalkijos regione laimėjo I vietą, šalyje – II vietą. 

✓ 2012, 2014, 2016 m. gimnazija - geriausiai tvarkomų Lietuvos mokyklų edukacinių 

erdvių apžiūros-konkurso laureatė. 

✓ 2015-02-16 Gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio iniciatyva vyko tradicinis 

šiaurietiško ėjimo žygis „Partizanų takais“. Punios šile aplankyta atstatytas partizanų 

bunkeris ir žūties vieta. 

✓ 2015 m. Butrimonių 

gimnazijoje įvyko pirmoji 

,,Adamkiada“.  

✓ Lietuvos maironiečiai 

(2015-09-22) 

Butrimonyse paminėjo 

Baltų vienybės dieną.  

✓ Įkurta vairavimo klasė.  

✓ 2015 m. gimnaziją baigė 

V abiturientų laida (27 

mok.).  

✓ 2016 m. gimnazijos 

mokiniai laimėjo „Euroscolos“ konkursą, lankėsi Europos Parlamente Strasbure 

(mokyt. D. Adžgauskienė, J. Poliakienė). 

✓ 2016 m. Vasario 16 -osios proga organizuotas 2-asis šiaurietiško ėjimo žygis 

„Partizanų takais“. Aplankyta partizanų žūties vieta prie atstatyto bunkerio - Prienų 

r. Stakliškių sen. Gojaus miške. Dalyvavo Seimo narys L. Kasčiūnas. 



✓ 2016 m. įvyko antroji 

„Adamkiada“, joje dalyvavo 20 Fondo 

globotų mokyklų komandų iš visos 

respublikos. Šventės Garbės svečias - Jo 

Ekscelencija Prezidentas Valdas 

Adamkus. 

✓ 2016-10-05 atidarytas Akademiko 

Algirdo Sliesaravičiaus vardo biologijos 

kabinetas.   

✓ 2016 m. gimnazijos sportininkai pelnė 10 prizinių 

vietų įvairiose Alytaus r. varžybose ir užėmė II 

vietą Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių 

mokyklų estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

zoninėse varžybose. 

✓ 2015-2016 m. m. mokslo metų pradžioje buvo 239 

mokinių, pabaigoje – 235 mokiniai. Gimnaziją 

baigė VI abiturientų laida (22 mok.). 

✓ 2017 m. 

✓ Trečius metus iš eilės gimnazijos direktoriaus V. 

Valvonio iniciatyva Vasario 16-ąją vyko tradicinis 

šiaurietiško ėjimo žygis „Partizanų takais“. 

Aplankyta partizanų žūties vieta Punios seniūnijos 

Aleksandravos kaime. 

✓ Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Butrimonių gimnazija turi du skyrius – Punios pagrindinio 

ugdymo ir daugiafunkcį skyrių bei Butrimonių ikimokyklinį skyrių. 

✓ Kraštotyros būrelis (vad. D. Anušauskienė) šalies mokyklų muziejų veiklos apžiūros 

konkurse laimėjo I vietą 

(2014 m. Dzūkijos – 

Suvalkijos regione – I vietą, 

šalyje – II vietą). 

✓ Trečioji respublikinė 

sporto ir meno šventė 

„Adamkiada“ buvo surengta 

Kaune, Prezidento Valdo 

Adamkaus gimtajame 

mieste. 

 

 

 



✓ Dailės akademijos profesoriaus 

Antano Kmieliausko garbei buvo 

įrengtas ir jo vardu pavadintas dailės 

kabinetas. 

✓ Dovana p. Almai Adamkienei jos 90 

-mečio proga - gimnazijos 

bendruomenės sumanyta ir išleista 

knyga „Devyniasdešimt puslapių 

kartu“.  

✓ Paminėta Lietuvos kariuomenės 

atkūrimo 99-osios metinės 

(susitikimas su kariais, ginklų paroda, Patriotinių dainų konkursas (mokyt. D. 

Adžgauskienė, N. Valvonienė, R. Jablonskienė). Renginyje dalyvavo KASP 

karininkas LŠS šaulys hum. M. dr. Vidmantas Petras Kuprevičius bei Dalius 

Rakutis, kuris pristatė savo knygą „Kario keliu“.  

✓ 2017 m. gimnazijos sportininkai pelnė 9 prizines vietas įvairiose Alytaus r. 

varžybose ir Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų estafečių ,,Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ zoninėse varžybose bei Lietuvos mokyklų futsalo žaidynėse.  

✓ Mokslo metų pradžioje buvo 210 mokinių, pabaigoje – 206 mokiniai. Išleista VII 

abiturientų laida (19 mok.). 

✓ 2018 m. 

✓ Gimnazija tapo Geriausiai tvarkomų Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių apžiūros 

konkurso nugalėtoja. 

✓ Kraštotyros būrelis (vad. D. Anušauskienė) dalyvavo Nacionalinėje jaunimo ir 

mokinių kraštotyros ekspedicijoje ir laimėjo II vietą. 

✓ Vokalinis ansamblis (vad. N. 

Valvonienė) regioniniame konkurse 

„Dainuoju Tau, Lietuva“ pelnė I vietą.  

✓ Partizanų dainų konkursas 

„Laisvės kelias“, skirtas partizanų 

vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui 

atminti (mokyt. N. Valvonienė, D. 

Adžgauskienė). 

✓ Gimnazijoje lankėsi generolo J. 

Žemaičio Lietuvos karo akademijos 

atstovai, LEU prof. Liubertas Klimka ats. plk. Arūnas Dudavičius, „Misija Sibiras 

2017“ dalyviai. 

✓ Abiturientas Dautartas Valvonis – respublikinės geografijos olimpiados prizininkas 

- III vieta (mokyt. E. Simanavičienė). 

✓ Įvyko IV respublikinė sporto ir meno šventė „Adamkiada“. 

 



✓ Vasario 16-osios proga 

(minint atkurtos Lietuvos 

valstybės 100 metų 

sukaktį) gimnazijos 

direktoriaus V. Valvonio 

iniciatyva organizuotas 

šiaurietiško ėjimo žygis į 

Olendernės k. prie 

partizanų vadų Adolfo 

Ramanausko-Vanago ir 

Juozo Lukšos-Daumanto 

slaptavietės. Renginyje 

dalyvavo gimnazijos ir 

miestelio bendruomenės.  

✓ 2018 m. 

gimnazijos sportininkai 

pelnė 11 prizinių vietų 

įvairiose Alytaus r. 

varžybose bei 8 prizines 

vietas respublikinėse 

varžybose. Tarp jų 

šventėje „Adamkiada 

2018“ laimėjo I vietą. 

✓ Mokslo metų 

pradžioje buvo 207 

mok., pabaigoje – 201 

mok.  

Išleista VIII abiturientų laida (21 mok.). 

 

✓ 2019 m. 

✓ Gimnazijos mokinių komanda (mokyt. D. Adžgauskienė, J. Poliakienė) laimėjo 

konkursą „Euroscola 2018“ bei iškovojo pagrindinį prizą - kelionę į Europos 

Parlamentą Strasbure 2019 m. 

✓ Gimnazijos mokiniai - 

respublikinio ekologinio 

konkurso „Mano žalioji 

palangė“ laureatai (mokyt. V. 

Mielaikienė, J. Poliakienė). 

✓ Lietuvos kariuomenės 

paminėjimo proga gimnazijos 

rūsyje įrengta šaudykla. Vyko 



Patriotinių dainų konkursas (D. Adžgauskienė, N. Valvonienė), ginklų paroda, 

susitikimas su kariais. 

✓ „Olimpinė karta“ geriausiu 2018 m. metų projektu pripažino ir apdovanojimą skyrė 

respublikiniam sporto ir meno projektui „Adamkiada“, kuris 2015 m. startavo 

Butrimonių gimnazijoje.  

✓ Duris atvėrė gamtos mokslų laboratorija. 

✓ Alytaus r. savivaldybės 

rūpesčiu atnaujintos ir 

modernizuotos dvi ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus klasės.  

✓ Kalėdinių dekoracijų parkas 

gimnazijos lauko erdvėse. 

Dalyviai – gimnazijos 

bendruomenė (administracija, 

mokinių klasės, būreliai, mokinių 

tėvai), miestelio bendruomenės 

nariai.  

✓ V respublikinė sporto ir meno šventė „Adamkiada“.  

✓ Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ Alytaus r. Butrimonių 

gimnaziją apdovanojo kaip aktyviausią mokymo įstaigą sporto ir kultūros srityje. 

Įteikta atminimo lentelė, padėka už aktyvų dalyvavimą 2019 m. LKSKA 

„Nemunas“ renginiuose. 

✓ Butrimonių gimnazijoje lankėsi Europos Parlamento narė, Šv. Jokūbo kelio 

globėja, Kovo 11-

osios akto signatarė 

dr. L. Andrikienė. 

✓ 2019 m. gimnazijos 

sportininkai pelnė 16 

prizinių vietų įvairiose 

Alytaus r. varžybose 

bei respublikinėse 

varžybose. Tarp jų 

šventėje „Adamkiada 

2019“ laimėjo I vietą. 

✓ 2018-2019 mokslo metų pradžioje buvo 196 mok., pabaigoje – 191 mok. Išleista 

IX abiturientų laida (16 mok.). 

✓ 2020 m. 

✓ Nacionalinės mokyklų edukacinių erdvių-konkurso (5 metus iš eilės) nugalėtoja.  

✓ Vasario 16-osios proga šiaurietiškas žygis „Partizanų takais“ į Prienų raj. Jaunionių 

k. kapines pagerbti žuvusių partizanų atminimą. 

 



✓ Respublikinis pradinių 

klasių mokinių 

konkursas „Aš Lietuvos 

pilietis“ Butrimonyse 

(mokyt. R. Peckuvienė). 

✓ Gimnazijoje lankėsi LR 

Seimo pirmininkas 

Viktoras Pranckietis, 

Seimo narys Vytautas 

Kamblevičius, Lietuvos 

totorių bendruomenių 

sąjungos pirmininkas, 

politologas, socialinių 

mokslų dr., profesorius, MRU docentas Adas Jakubauskas. 

✓ Respublikiniame konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo gimnazijos ansamblis (vad. 

N. Valvonienė). 

✓ Dėl Covid-19 

pandemijos gimnazija nuo 

kovo 16 d. iki mokslo metų 

pabaigos ir nuo lapkričio 4 

d. iki metų pabaigos dirbo 

nuotoliniu būdu. 

✓ 2020 m. dėl Covid-

19 pandemijos gimnazijos 

sportininkai dalyvavo tik 

devyneriose varžybose, 

tačiau pelnė 7 prizines 

vietas.  

✓ Gimnaziją baigė X abiturientų laida (22 mok.). 

 



Direktoriai  

Eil. 

nr  

Vardas, pavardė Vadovavimo metai 

1. Jonas Palionis 1944-1945 

2. Kazys Krivelis  1945-1946 

3. Elena Chazbijavičiūtė 1946-1948 

4. Vaclovas Vaicekauskas  1948-1951 

5. Stasys Šiaučiulis  1951-1952 

6. Alksnys 1952-1953 

7.  Aleksandras Naudžiūnas 1953-1954 

8. Pranė Tamulaitytė  1954-1955 

9. Jonas Vaitkevičius 1956-1959 

10. Vlada Tilmašauskaitė  1959-1960 

11. Jonas Karlonas 1960-1962 

12. Jonas Kakanauskas 1962-1968 

13. Pranas Sasnauskas 1968-1969 

14. Elena Butėnienė 1969-1975 

15. Monika Matukynienė  1975-1980 

16. Marija Balinskienė 1980-2003 

17. Valdas Valvonis Nuo 2003 m. 

 J. Palionis – pirmasis progimnazijos direktorius, vėliau - profesorius, 

habilituotas daktaras. 

 M. Balinskienė, rusų k. mokytoja, mokyklai vadovavo 23 metus. 

 V. Valvonis – dabartinis gimnazijos direktorius, fizinio ugdymo mokytojas. 

metodininkas. 

 



Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

1.  Antanas Žvirblis 1947-1950 m. 

2.  Veselga 1950-1951 m. 

3.  Petras Kazlauskas 1951-1952 m. 

4.  Marija Lapinskienė 1952-1953 m. 

5.  Algirdas Loveika 1953-1954 m. 

6.  Marija Lapinskienė 1954-1962 m. 

7.  Antanas Brūzga 1962-1987 m. 

8.  Rosita Kupinienė 1963-1967 m. 

9.  Janina Karlonienė 1967-1986 m. 

10.  Sigutė Miklušienė 1986-1990 m. 

11.  Vygandas Banišauskas 1987-1991 m. 

12.  Danutė Anušauskienė 1991-1992 m. 

13.  Stasė Gramauskienė 1992-2008 m. 

14.  Genovaitė Žiurinskienė 1996-2015 m. 

15.  Edita Simanavičienė Nuo 2008 m. 

16.  Jurgita Kamandulienė 2016-2017 m. 

17.  Vilma Mielaikienė  Nuo 2018 m. 

 

 Direktorių pavaduotojų pareigose dirbo nemažai pedagogų, buvo nemaža kaita. 

Dalis jų buvo atsakingi už ugdymo procesą, kiti vykdė užklasines veiklas.  

 Ilgą laiką šias pareigas ėjo matematikė Marija Lapinskienė: nuo 1954 m. iki 1962 

m. ir lietuvių kalbos mokytojas Antanas Brūzga: nuo 1962 m. iki 1987 m.  

 Vėliau buvo koreguojamas pavaduotojų veiklos aprašas, todėl darbuotojų kaita 

sumažėjo. Nuo 1992 m. iki 2008 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirbo 

matematikos mokytoja metodininkė Stasė Gramauskienė. 

 Nuo 1996 m. rugsėjo iki 2015 m. gruodžio direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirbo 

etikos mokytoja metodininkė Genovaitė Žiurinskienė. 

 Nuo 2008 m. rugsėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui - geografijos mokytoja 

metodininkė Edita Simanavičienė. 

 

 

 



Mokytojai  

Pedagogai visais laikas stengėsi dorai atlikti savo darbą, įdiegti mokiniams 

poreikį ir nuostatą mokytis visą gyvenimą, įskiepyti žmogiškąsias vertybes. Visų kartų 

mokiniai su pagarba atsiliepia apie buvusius mokytojus: Mariją Lapinskienę, Antaną 

Žvirblį, Bronę Liubinienę, Antaną ir Jadvygą Brūzgus, Algirdą ir Pranutę Lukošiūnus, 

Janiną ir Joną Karlonus, Petronėlę Nekrašienę, Mariją Struskauskienę, Oną 

Budrikienę, Janiną Sabaliauskienę, Joną Anušauską, Mariją Balinskienę, Oną Junienę,  

Tamarą Stankevičienę,  Sigutę Miklušienę, Vytą Kurpoviesą ir kitus. 

Šiuo metu gimnazijoje dirba 13 mokytojų, baigusių būtent Butrimonių 

mokyklą: Valdas Valvonis, gimnazijos direktorius, Danutė Marčiulaitytė- 

Anušauskienė,  Genovaitė Bujanauskaitė-Džervienė, Lyda Džapbarova-Karlonienė, 

Sigutė Marčiulaitytė-Žvinakienė, Virginija Revuckaitė-Virmauskienė, Dana 

Rasimavičiūtė-Gecevičienė, Dalia Barysaitė-Adžgauskienė, Arūnas Simonaitis, Vilma 

Barysaitė-Mielaikienė, Asta Lukoševičiūtė-Gudelaitienė, Živilė Patinskaitė, Oksana 

Zakarauskaitė-Paplauskienė. 

Mūsų gimnazijoje lankėsi žymūs žmonės 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir p. Alma Adamkienė 

(2004, 2014, 2016 m.), Australijos lietuvė Izolda Gožėlaitė – Dans, LR švietimo 

ir mokslo ministras Darius Kuolys, aktoriai Laimonas Noreika, Česlovas Stonys, 

Vaiva Mainelytė, Arūnas Sakalauskas, Virginija Kochanskytė, muzikologas 

Algimantas Puišys, nacionalinės filharmonijos dainininkas Danielius Sadauskas, 

muzikos akademijos dėstytojas-pianistas Justinas Brūzga, operos solistės Judita 

Leitaitė, Irena Milkevičiūtė, poetas Darius Šimonis, rašytojas Marius 

Ivaškevičius, dainininkai Vytautas Babravičius-Simas, Gabrielius Liaudanskas-

Svaras, Seimo nariai Andrius Kubilius, Gintaras Steponavičius ir Arvydas 

Vidžiūnas, Dainius Kreivys, LR nepaprastasis įgaliotasis ambasadorius 

Vygantas Ušackas, doc .dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius, Odilija Sugan iš Prancūzijos ir 

žydų Gaono muziejaus direktorė Dalija Epšteinaitė, Lisabeth Kaplan iš JAV. 

2008 m. mokykloje surengtame Atgimimo sąjūdžio 20-mečio minėjime lankėsi 

Seimo pirmininkė Irena Degutienė. 2015 m. rudenį - LR švietimo ministrė 

Audronė Pitrėnienė, Maironiečių sambūryje dalyvavo organizacijos vadovas 

Eugenijus Urbonas. 2016 m. lankėsi VU politologas social. m. dr. Laurynas 

Kasčiūnas, ambasadorius Žygimantas Pavilionis, Lietuvos totorių 

bendruomenių sąjungos pirmininkas, politologas, socialinių mokslų dr., 

profesorius, MRU docentas Adas Jakubauskas. Dažnas svečias gimnazijoje buvo 

Garbės galerijos narys profesorius Antanas Kmieliauskas (1932-2019), mielai 

čia užsuka profesorius emeritas Algirdas Sliesaravičius. 

 

 



Klasių vadovai ir mokinių laidos 

Eil. nr.  Vardas, pavardė Laida Mokinių 

skaičius 

1.  Vanda Vasiliauskienė 1 laida-1951 m. 23 mok. 

2.  Petras Vitkauskas 2 laida-1952 m. 15 mok. 

3.  Feliksas Vitkauskas 3 laida-1953 m. 13 mok. 

4.  Vanda Vasiliauskienė 4 laida-1954 m. 23 mok. 

5.  Ona Čižiūnaitė 5 laida-1955 m. 12 mok. 

6.  Vlada Tilmašauskaitė 6 laida-1956 m. 28 mok. 

7.  Pranutė Lukošiūnienė 7 laida-1957 m. 24 mok. 

8.  Vlada Tilmašauskaitė 8 laida-1958 m. 16 mok. 

9.  Antanas Brūzga 9 laida-1959 m. 24 mok. 

10.  Petrutė Nekrašienė 10 laida-1960 m. 27 mok. 

11.  Anatolijus Kleinovas 11 laida-1961 m. 27 mok. 

12.  Petrutė Nekrašienė 12 laida-1962 m. 24 mok. 

13.  Marija Lapinskienė 13 laida-1963 m. 18 mok. 

14.  Janina Karlonienė 14 laida-1964 m. 30 mok. 

15.  Pranutė Lukošiūnienė 15 laida-1965 m. 35 mok. 

16.  Pranutė Lukošiūnienė 16 laida-1966 m. 28 mok. 

17.  Genė Janušonienė 17 laida-1967 m. 37 mok. 

18.  Jadvyga Brūzgienė 

Marytė Struskauskienė 

18 laida-1968 m. 38 mok. 

19.  Angelė Morozienė 19 laida-1969 m. 50 mok. 

20.  Jonas Kupinas 20 laida-1970 m. 47 mok. 

21.  Algirdas Lukošiūnas 21 laida-1971 m. 40 mok. 

22.  Pranutė Lukošiūnienė 

Jadvyga Brūzgienė 

22 laida-1972 m. 43 mok. 

23.  Petrutė Nekrašienė 23 laida-1973 m. 40 mok. 

24.  Marija Radlinskienė 24 laida-1974 m. 28 mok. 

25.  Marytė Struskauskienė 

Genė Janušonienė 

25 laida-1975 m. 40 mok. 

26.  Pranutė Lukošiūnienė 

Jadvyga Brūzgienė 

26 laida-1976 m. 41 mok. 

27.  Sigutė Miklušienė 

Marytė Struskauskienė 

27 laida-1977 m. 51 mok. 

28.  Tamara Stankevičienė 

Marija Lapinskienė 

28 laida-1978 m. 54 mok. 

29.  Algirdas Lukošiūnas 

Marija Balinskienė 

29 laida-1979 m. 44 mok. 

30.  Sigutė Miklušienė 

Stasė Gramauskienė 

30 laida-1980 m. 47 mok. 

31.  Danutė Anušauskienė 

Pranutė Lukošiūnienė 

31 laida-1981 m. 46 mok. 



32.  Jonas Anušauskas 

Algirdas Lukošiūnas 

32 laida–1982 m. 34 mok. 

33.  Sigutė Miklušienė 33 laida–1983 m. 24 mok. 

34.  Petrutė Nekrašienė 34 laida-1984 m. 27 mok. 

35.  Algirdas Lukošiūnas 35 laida-1985 m. 20 mok. 

36.  Jadvyga Brūzgienė 36 laida-1986 m. 22 mok. 

37.  Stasė Gramauskienė 37 laida-1987 m. 19 mok. 

38.  Tamara Stankevičienė 38 laida-1988 m. 16 mok. 

39.  Algirdas Lukošiūnas 39 laida-1989 m. 21 mok. 

40.  Danutė Anušauskienė 40 laida-1990 m. 16 mok. 

41.  Ona Junienė 41 laida-1991 m. 12 mok. 

42.  Sigutė Miklušienė 42 laida-1992 m. 15 mok. 

43.  Tamara Stankevičienė 43 laida-1993 m. 8 mok. 

44.  Janina Ašmenskienė 44 laida-1994 m. 11 mok. 

45.  Ona Jankauskienė 45 laida-1995 m. 13 mok. 

46.  Sigitas Karlonas 46 laida-1996 m. 13 mok. 

47.  Algirdas Lukošiūnas 47 laida-1997 m. 16 mok. 

48.  Danutė Anušauskienė 48 laida-1998 m. 13 mok. 

49.  Ona Junienė 49 laida-1999 m. 18 mok. 

50.  Sigutė Miklušienė 50 laida-2000 m. 22 mok. 

51.  Tamara Stankevičienė 51 laida-2001 m. 22 mok. 

52.  Janina Ašmenskienė 52 laida-2002 m. 20 mok. 

53.  Ona Jankauskienė 

Dana Gecevičienė 

53 laida-2003 m. 34 mok. 

54.  Aldona Krikvienė 

Danutė Šmitienė 

54 laida-2004 m. 35 mok. 

55.  Dana Gecevičienė 

Tamara Stankevičienė 

55 laida-2005 m. 31 mok. 

56.  Edita Simanavičienė 

Danutė Anušauskienė 

56 laida-2006 m. 34 mok. 

57.  Lyda Karlonienė 57 laida-2007 m. 20 mok. 

58.  Sigutė Miklušienė 

Danutė Anušauskienė 

58 laida-2008 m. 35 mok. 

59.  Irena Šimanskienė 

Tamara Stankevičienė 

59 laida-2009 m. 34 mok. 

60.  Asta Lugauskienė 

Arūnas Simonaitis 

60 laida – 2010 m. 37 mok. 

61.  Genutė Džervienė 

Sigutė Miklušienė 

I g laida – 2011 m. 38 mok. 

62.  Jonė Poliakienė 

Aldona Krikvienė 

II g laida – 2012 m. 36 mok. 

63.  Dana Gecevičienė  III g laida – 2013 m. 28 mok. 

64.  Lyda Karlonienė 

Arūnas Simonaitis  

IV g laida – 2014 m. 29 mok. 



65.  Vilma Mielaikienė  V laida – 2015 m. 27 mok.  

66.  Dana Gecevičienė VI laida – 2016 m. 22 mok. 

67.  Dalia Adžgauskienė VII laida – 2017 m. 19 mok. 

68.  Asta Gudelaitienė VIII laida – 2018 m. 21 mok. 

69.  Neringa Jančauskaitė IX laida – 2019 m. 16 mok.  

70.  Jonė Poliakienė X laida – 2020 m. 22 mok. 

 

 

Istorija - mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, 

pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas Ateičiai. 

(Migelis de Servantesas Savedra) 

 


