Lukšių Vinco Grybo gimnazijos istorija prasideda nuo 2010 metų geguţės 27
dienos: rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171 ir Vyriausybės 2004 m. birţelio 14 d. nutarimu Nr.745
ir, atsiţvelgdama į Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. geguţės 27 d. įsakymą Nr.V-766
„Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos
akreditacijos“, n u s p r e n d ţ i a : suteikti Lukšių Vinco Grybo vidurinei mokyklai
gimnazijos statusą nuo 2010 m. geguţės 27 d. ir vadinti ją Lukšių Vinco Grybo gimnazija.
Gimnazija savo strateginiais tikslais uţsibrėţė: siekti išugdyti kiekvieno mokinio
vertybines orientacijas, leidţiančias tapti doru, siekiančiu ţinių, savarankišku, atsakingu,
patriotiškai nusiteikusiu ţmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo
komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti ţinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą,
uţtikrinant gimtosios ir uţsienio kalbų mokėjimą. Gimnazija, norėdama perteikti mokiniui
tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes, garantuoti tautos, krašto
kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą kasmet
organizuoja mokslines konferencijas, didelį dėmesį skiria mokinių kultūrinės edukacijos
programai, kurios vienas iš prioritetų – integruotos kultūrinės, edukacinės, meninės,
paţintinės veiklos organizavimas, todėl čia nuolat vyksta įvairūs renginiai, projektai,
edukacinės programos.
2010 metai
2010-04-13 vyko mokslinė konferencija „Dvasinių vertybių kaita šiuolaikiniame
gyvenime”. Pranešimus skaitė akademikas prof. Algirdas Gaiţutis, prof. habil. dr. Jonas
Kievišas, prof. habil. dr. Juozas Mureika, pedagogė, kultūros tyrinėtoja Valė Jurešienė, doc.
dr. Aldona Vasiliauskienė, Stasė Burkšaitienė, Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos
mokytoja, doc. dr. Zenonas Rinkevičius, kun. Rytis Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos
religinio švietimo centro koordinatorius, doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Bernadeta Domeikaitė,
Šakių „Varpo” vidurinės mokyklos moksleivė, Tadas Kvasilius, bendrijos „Lemtis” narys.
2010-09-01 gimnazijoje lankėsi
Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius, kuris, sveikindamas Lukšių bendruomenę su Rugsėjo pirmąja, pabrėţė apsilankymas turi dvi prieţastis: pirmoji – Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojas
Antanas Burkšaitis tapo vienu iš penkių geriausių Lietuvos mokytojų, o antroji – Lukšių
Vinco Grybo vidurinė mokykla tapo gimnazija.
2010-11-26 dieną gimnazijoje viešėjo Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos
fakulteto delegacija. Seminaras skirtas kalbininko J. Jablonskio 150-osioms gimimo
metinėms paminėti. Docentė Zita Nauckūnaitė ir docentė Laima Bučienė kalbėjo ne tik apie
J. Jablonskį, bet ir kalbos svarbą mūsų tautai ir kultūrai, agitavo rinktis lituanistikos studijas,
kad būtų išsaugota gimtoji kalba.
2010-12-05 „Lietuvos gido“ kartu su „Pegaso“ knygynu skelbtame konkurse tarp geriausių
„Lietuvos gido“ redakcijos išrinktų lapkričio mėnesio krašto reporterių – mūsų gimnazistė
antrokė Kristina Iţganaitytė.

Dr. Juozo Kazicko Marijampolės regiono informacinių technologijų ir programavimo
konkurse Liudas Štrimaitis pelnė I vietą, o Povilas Martišius – III vietą. Evaldas Pavalkis ir
Arūnas Butkus deleguoti į trečią konkurso etapą, kuriame Arūnas Butkus pelnė pagyrimo
raštą, o Saulius Kazokas – II laipsnio diplomą. Mokinius ruošė Antanas Burkšaitis.
Tarptautinėse lengvosios atletikos varţybose Suvalkų vaivadijoje 100 m ir 400 m bėgimo
rungtyse Evelina Laurinaitytė pelnė II ir III vietas.
Vaidas Miščikas Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos čempionate ieties metimo rungtyje
įvairiose amţiaus grupėse pelnė I, II, III vietas.
Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos varţybose bėgimo rungtyje Ugnė Batulevičiūtė,
Tauras Armonavičius, Giedrė Runaitė, Giedrė Bendoriūtė ir Aistė Mačiulaitytė pelnė
prizines vietas. Sportininkus varţyboms ruošė Vytautas Strokas.
Brandos atestatą su pagyrimu gavo abiturientė Lina Dilnikaitė.
2011 metai
LR Seimo organizuotoje viktorinoje „Laisvės liepsna“, skirtoje Sausio 13 – ajai atminti,
mūsų gimnazijos komanda „Sausio sniegenos“, kurią sudarė keturi gimnazistai, geriausiai
mokantys Lietuvos istoriją, – Titas Bukšnys (komandos kapitonas), Auksė Gaiţauskaitė,
Aistė Jančiūtė ir Vilma Geršvaltaitytė, dalyvavo antrajame viktorinos etape. Mūsų
gimnazijos komanda apdovanota uţ meniškiausią kūrybinę uţduotį – prisistatymą.
2011 m. Vasario 16 – ąją, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Šakiuose tradiciniu
simboliniu „Aitvaru“ rajono kultūros šviesuoliams apdovanota Metų bibliotekininke tapusi
Lukšių bibliotekininkė ir mūsų gimnazijos mokytoja Inesa Bagdanavičienė.
Vasario 16-ąją nusipelniusiems Lukšių seniūnijos gyventojams nominacija „Ţmogus yra
didis“ skirta mūsų gimnazijos mokytojui Antanui Burkšaičiui „Uţ jaunosios lukšiečių kartos
ugdymą informacinių technologijų srityje“.
Vasario mėnėsį vyko susitikimas su JAV ambasados atstovais. Jame dalyvavo Ms.
Stephanie V. Stone, JAV ambasados Vilniuje kultūros atašė, Mr. Seth Hord, JAV ambasados
politikos atašė, Mrs. Inga Sidrys, JAV ambasados Grantų vadybininkė ir programų
koordinatorė.
2011 m. nuo kovo mėnesio mūsų gimnazistai dalyvavo asociacijos „Teisėtvarka“ projekte
„Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“.
2011-04-07 - netradicinės 3 x 3 krepšinio varţybos. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro
Steponavičiaus komandoje ţaidė jo patarėjas Albertas Lakštauskas ir LR Seimo narys
Mindaugas Bastys, kurie rungėsi su gimnazijos vaikinų krepšinio rinktine. Pergalę šventė mūsų
gimnazistai.

2011-04-28 – konferencija „Menų įtaka jauno ţmogaus ugdymui“. Pranešimus skaitė Juozas
Mureika, prof. hab. dr., Lietuvos estetikų asociacijos viceprezidentas, Vida Kazragytė,
Vilniaus pedagoginio universiteto Meninio ugdymo katedros docentė, Algirdas Gaiţutis,
akademikas, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius, Egidijus Stancikas, aktorius,

Kauno dramos teatro vadovas, Modesta Domeikaitė, Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos 10
klasės mokinė, Alfonsas Motuzas, habil.dr. muzikologas, etnologas, Aldona Ruseckaitė,
poetė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Rasa Grybaitė,
Jurbarko Vinco
Grybo memorialinio muziejaus vadovė, Bernadeta Domeikaitė, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto studentė. Vaidino VPU studentai.
2011 m. geguţė – Motinos dienos šventėje įvyko šokio spektaklio „Šiandien...“ premjera
(spektaklio autorė ir reţisierė - gimnazijos choreografijos mokytoja Aušra Butkauskaitė –
Sederevičienė).
Birţelis - šešias dienas vyko du tarptautiniai projektai ,,Kartu į ateitį“ bei „Vartai į Baltijos
šalis“. Dalyvavo jaunimas iš Tukumo raj. Slampės Zemgalės vidurinės mokyklos
(Latvija), ,,Grete Unrein“ gimnazijos ( Vokietija), Sankt – Peterburgo Kirovo rajono 249
gimnazijos. Atvyko 50 The Young Americans organizacijos narių, apie 300 įvairaus amţiaus
mokinių iš Šakių, Jurbarko, Vilkaviškio rajonų mokyklų.
Spalio mėn. gimnazijoje lankėsi Amerikoje gyvenanti garsi Lietuvos rašytoja Eglė
Juodvalkė. Ji atvyko kartu su rašytoju Petru Venclova ir aktore Olita Dautartaite.
Nuo 2011-10-02 iki 2012-06-27 anglų kalbos mokinius mokė amerikietė Shaylyn Laws, kuri
atvyko į mūsų gimnaziją pagal tarptautinių akademinių mainų programą su Fulbright
stipendija.
2011 m. spalio 3-10 dienomis dvylika mūsų gimnazistų bei trys mokytojos viešėjo Gretes Unrein
mokykloje Jenoje. Tai buvo puiki galimybė pasisvečiuoti Vokietijoje, susipaţinti su įdomiais
ţmonėmis, pritaikyti uţsienio kalbos ţinias bei dalyvauti tarptautiniame projekte ,,The young
americans“.

2011 m. spalio 4 dieną, Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė į šventinį renginį pakvietė Metų mokytojo vardą pelniusius
pedagogus ir Lietuvos mokytojų dalykinių asociacijų atstovus. Susitikime su Prezidente
dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokytojas Antanas Burkšaitis.
2011-10-07 VDU Didţiojoje auloje vykusiame VDU Lietuvių literatūros katedros
organizuotame tradiciniame skaitovų konkurse Lietuvos moksleiviams „Atrask neatrastą
eilėraštį“ laureate tapo 3 bg klasės mokinė Greta Dovydaitytė.
Lapkričio 26 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame respublikinio
moksleivių skaitovų konkurso antrajame ture ji - vėl tarp laureatų.
2011-11-09 vyko buvusios politinės kalinės medikės Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės
knygos „Likimo išbandymai“ sutiktuvės. Šventėje dalyvavo pati knygos autorė, jos vyras
Juozas Mureika – knygos leidėjas bei būrelis svečių. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir
ekspedicijų „Misija Sibiras“ vadovas Tadas Kvasilius, kuris akcentavo J. Mureikienės
knygos išliekamąją vertę.

2011 m. lapkričio 21-25 dienomis Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono
Basanavičiaus gimtinėje vykdytoje edukacinėje programoje „Paţinkime mūsų patriarchą
Joną Basanavičių“ gimnazijos 2ag klasė (auklėtoja Sonata Kurienė) buvo išrinkta
„Lietuviškiausia klase“.
2011 m. gruodį M. Rostropovičiaus fondas septintus metus pagerbia ir skatina mokytojus uţ
sėkmingą darbą su gabiais Lietuvos vaikais, kurių auklėtiniai skina laurus pasaulinėse
olimpiadose. Apdovanotas mokytojas Antanas Burkšaitis.
2011-12-07 Lietuvos ambasadoje Londone buvo paskelbti geriausios idėjos konkurso ,,Kaip
pagerintum ekonominius ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos?” rezultatai.
Specialiuoju Ambasadoriaus prizu uţ verslumą ir kūrybiškumą buvo apdovanota Vėjūnė
Bataitytė, pristačiusi idėją sekti internetu pasakas lietuvių emigrantų vaikams.
Respublikos mokyklų internetinių svetainių nominacijoje ,,Tautos svetainė 2011“ nugalėtoja
tapo Lukšių Vinco Grybo gimnazija.
2011 m. - gruodţio 9 – 11 dienomis mūsų 8 – 2g klasių gimnazistai su mokytojais Birute
Naujokaitiene ir Vitu Petkūnu apsilankė kalėdiniame Berlyne.
Respublikiniame integruotame rusų – lietuvių kalbų bei menų projekte, rusų poezijos
vertimų į lietuvių kalbą konkurse ,,Rusų poezija lietuviškai“ mokytojos Irenos Lukšienės
mokinys Deimantas Gaiţauskas tapo laureatu.
Saulius Kazokas 22 - ojoje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje pelnė sidabro medalį.
2011 m. korporacija „Microsoft Lietuva“ įsteigė specialų prizą geriausiai Lietuvos
moksleivių informatikos olimpiadoje pasirodţiusiai rajono mokyklai. Jis buvo įteiktas
Lukšių Vinco Grybo gimnazijai.
Brandos
atestatus
su
pagyrimu
Monika Grigorčenkaitė, Aistė Jančiūtė.
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Gailiūnaitė,

2012 metai
2012 -02- 15 gimnazijoje lankėsi svečiai iš JAV ambasados: kultūros atašė Nicholas Hersh
ir programų koordinatorė Inga Sidrys. Svečiai dalyvavo mūsų gimnazijoje organizuotoje
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje.
2012 m. vasario 16 dieną mūsų gimnazijai įteikta Lukšių seniūnijos įsteigta nominacija
„Ţmogus yra didis“ uţ sėkmingą tarptautinių projektų „Kartu į ateitį“ ir „Vartai į Baltijos
šalis“ įgyvendinimą“.
2012 m. vasario 16 dieną simbolinis „Aitvaras“ uţ jaunimo kūrybinių iniciatyvų
puoselėjimą įteiktas Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenei.

2012 m. kovo 22 -24 dienomis gimnazijos šokėjai dalyvavo Krokuvos (Lenkija) dainų ir
šokių festivalyje „Traveling festival 2012“. Lukšiečiai pristatė šokio spektaklį „Šiandien“.
2012 m. balandţio 5 dieną Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro
Steponavičiaus kvietimu Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokinių ir mokytojų delegacija
lankėsi Vilniuje. Ovaliojoje ministerijos salėje įvyko pokalbis su Švietimo ir mokslo
ministru Gintaru Steponavičiumi, ministro patarėju Albertu Lakštausku, mūsų kraštiečiu
Seimo nariu Mindaugu Basčiu. Tą pačią dieną įvyko mokinių ir Švietimo ir mokslo ministro
suburtos komandos draugiškos krepšinio rungtynės.
2012-04-12 – konferencija ,,Gamta - lietuvio namai”. Pranešimus skaitė Juozas Mureika,
habil. humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Artūras Sederevičius SJ, kunigas,
Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius, Andrius Niaura, VDU Gamtos mokslų fakulteto
doktorantas, Gintautas Juškaitis, Šilagirio girininkijos girininko pavaduotojas, Indrė
Ţakevičienė, VDU Lietuvių literatūros katedros docentė daktarė, Libertas Klimka, fizikas,
gamtos mokslų daktaras, etnologas, istorikas, LEU profesorius, Vilija Ţalienė, Kybartų
„Saulės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir etikos mokytoja, metodininkė, Ieva Dovydė,
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2ag mokinė. Konferencijoje pristatyta monografija
,,Ugdymo dvasingumas“ (2012) - Jonas Kievišas ( sudarytojas), Lietuvos edukologijos
universiteto profesorius, Algirdas Gaiţutis, akademikas, Lietuvos edukologijos universiteto
rektorius, Juozas Mureika, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.
2012-04-30 mūsų gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų Shaylyn Laws ir Vilijos
Leveckytės, viešėjo JAV ambasadoje Vilniuje.
2012 m. geguţės 16-19 dienomis jaunimo klubo „Lukšiečiai" delegacija dalyvavo
tarptautiniame jaunimo festyvalyje Sankt Peterburge „Peterburgas sujungia draugus".
2012 m. birţelio 2 - 12d. jaunimo klubo „Lukšiečiai“ delegacija dalyvavo Narvoje (Estija)
vykusiame tarptautiniame jaunimo festivalyje. Vyko susitikimas su organizacijos The
Young Americans nariais.
2012 m. birţelį vyko tarptautinis jaunimo projektas „Jaunieji amerikiečiai ir vėl Lukšiuose“.

2012 m.
liepą tautinių šokių kolektyvas „Aušra" (vadovė Aušra Butkauskaitė –
Sederevičienė ) dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva".
2012 m. rugpjūtis – Lukšių bendruomenės centro projekto lėšomis atnaujintas gimnazijos
sporto aikštynas.
2012 m. rugpjūčio 12-17 d. mūsų gimnazijos mokinės Akvilė Sutkaitytė, Guostė Štrimaitytė,
Viktorija Pavalkytė, Modesta Gaiţauskaitė (mokytoja Vilija Leveckytė) mokėsi ir gilino
anglų kalbos ţinias Latvijoje. Čia buvo organizuota Tolerancijos akademija. Dalyvavo
Latvijos, Estijos ir Lietuvos moksleiviai.

2012-08-24 į mūsų gimnazijos automobilių stovėjimo aikštelę įriedėjo naujas mokyklinis
autobusas Iveco Daily.
Nuo 2012 mokslo metų rugsėjo 1d. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo
ministerijos suteikus teisę ir išdavus liudijimą mūsų gimnazijoje pradėjo veikti Vairavimo
mokykla, kurios veiklos pobūdis – B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų
pirminis mokymas. Įsigytas lengvasis automobilis Hyundai i30 patogiam ir saugiam
besimokančiųjų vairavimui.
2012 m. rugsėjo 16 - 22 dienomis dešimt Lukšių Vinco Grybo gimnazistų dalyvavo projekte
Slovakijoje, kur tobulino anglų kalbos ţinias ir mezgė paţintis su kitų tautų jaunimo
atstovais.
2012 m. spalio 23 d. 2g – 3g klasės mokiniai antrą kartą lankėsi JAV ambasadoje Vilniuje.
Gimnazija dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projekte „Aukštosios kultūros
impulsai mokykloms (AKIM)“. Gimnazijoje lankėsi Kauno dramos teatro aktorius Albinas
Budnikas, kūrybinės dirbtuvės „Gamtos stichijos: oras, vanduo, ţemė, ugnis. Tapybinės
interpretacijos“ vyko su Šiaulių universiteto Menų fakulteto profesoriumi, prodekanu,
tapytoju, Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos nariu Ričardu Garbačiausku,
muzikos
pamoką vedė profesorius, dirigentas Petras Bingelis. Lankėsi tautodailininkė iš Vilniaus
Laimutė Ţilinskienė, Lietuvos ţurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius bei
kompozitorius, klavišininkas, acid jazz ir crossover pradininkas Lietuvoje Linas Rimša.
2012-10-26 skraidė Maironio poezijos paukštis, visus sukvietęs į Poezijos naktį.
Uţ puikius asmeninius pasiekimus, aukščiausius įvertinimus nacionalinės moksleivių
skatinimo programos „Lietuvos Maximalistai“ stipendininkėmis tapo Vėjūnė Bataitytė, Ieva
Dovydė ir Indrė Jančiūtė.
Respublikiniame socialinės problematikos esė konkurse „Kritinis lūţis“ 2 bg klasės mokinės
Indrės Jančiūtės (mok. R. Jakienė) esė laimėjo pirmąją vietą ir 300 Lt vertės dovanų čekį.
Saulius Kazokas dr. Juozo Kazicko Marijampolės regiono mokinių informatikos ir
programavimo konkurse iškovojo III vietą, o respublikiniame kompiuterininkų Forume – II
vietą.
Gimnazijos mokinių krepšinio ir kvadrato komandos (mokyt. V. Petkūnas, V. Strokas,
L.Matusienė) – rajoninių, regioninių varţybų nugalėtojos ir prizininkės.
Brandos atestatus su pagyrimu gavo abiturientai Liudas Štrimaitis ir Vytautas Varnauskas.

2013 metai
Rajoninėje šventėje, skirtoje Vasario 16-ajai, simbolinis ,,Aitvaras“ įteiktas dailės
mokytojai Jūratei Ţalnorienei „Uţ jaunimo meninių gebėjimų ugdymą“, o Auksei
Gaiţauskaitei skirta Lukšių bendruomenės nominacija ,,Ţmogus yra didis“.
2013-04-26 – konferencija „Nedūţtančios vertybės dūţtančiame pasaulyje“. Pirmoje dalyje mokinių Kristinos Iţganaitytės, Vėjūnės Bataitytės, Ievos Dovydės, mokytojos Almos
Čebanauskienės pranešimai. Greta Dovydaitytė vedė diskusiją. Antroje dalyje kalbėjo Juozas
Mureika, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, ir Vilniaus universiteto
Klasikinės filologijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docentas, Lietuvos kultūros
tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Naglis Kardelis apie postmodernaus pasaulio
vertybes ir antivertybes.
2013-09-20 gimnazijoje vyko Tarptautinis vaikų trikrepšio turnyras, skirtas 1939 m.
Europos vyrų krepšinio ir 1936 m. Berlyno olimpinių ţaidynių čempionui Pranui Lubinui
atminti.
Gimnazijos seniūnų tarybos pirmininkė Auksė Gaiţauskaitė dalyvavo projektuose
„Moksleiviai - į vyriausybę“ ir „Moksleivi, pabūk studentu!“
Įvyko pirmoji profesijų mugė ,, Ieškok, atrask, išdrįsk“, kurią organizavo karjeros
koordinatorė Sonata Kurienė.
Įvyko šokio spektaklio „Viena vieno keistuolio istorija“ premjera (choreografė ir reţisierė
Aušra Butkauskaitė – Sederevičienė).
Lapkričio 15 d. vyko Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimas – pamoka ,,Keturi
keturvėjininko Kazio Binkio portretai“, kurią parengė 4 bg klasė su lietuvių kalbos mokytoja
Rūta Jakiene ir klasės vadove Audrone Maceikiene.
Gruodţio 6 d. įvyko susitikimas su ekspedicijos „Vorkuta'13“ dalyviais.
Spalio 1 - lapkričio 12 d. „Tolerantiško jaunimo asociacijos“ ir „Socialinių - edukacinių
iniciatyvų Centro plius“ surengtame foto konkurse aštuntokė G. Krapavickaitė tapo laureate.
Martynas Mikalauskas (mokyt. A. Burkšaitis) Lietuvos mokinių astrofizikos olimpiadoje
tapo nugalėtoju ir šalies komandos sudėtyje dalyvavo tarptautinėje astrofizikos olimpiadoje
Graikijoje. Vėliau kartu su savo mokytoju buvo pakviesti į pagerbimo ceremoniją
prezidentūroje.

2014 metai
Sausio mėn. pagal Ugdymo plėtotės centro projektą ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo mini
mokymuose. Mokymus vedė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dr. docentė Sigita
Girdzijauskienė bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė dr. Aida
Šimelionienė. Mokymų tema ,,Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“.
Sausio 17 – 19 dienomis Kretingoje Lietuvos moksleivių sąjungos ţiemos forume
„Moksleivio balsas šiandien ir rytoj“ dalyvavo Gabrielė Bernotavičiūtė.
2014 m. balandţio 11-14 dienomis gimnazijoje vyko Moksleivių ateitininkų pavasario
akademijos renginiai.
2014-04-24 vykusi konferencija „Dvasinių vertybių ir verslo sankirtos“ sulaukė netgi LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo. Konferencijoje kalbėjo Juozas Mureika,
habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Augustinas Rakauskas, „Senukų“
įmonių grupės akcininkas ir įkūrėjas, „Ţinių radijo“ savininkas, Visuomenės harmonizavimo
parko įkūrėjas, skaitė pranešimą „Ar sėkmė versle turi savo dėsningumus?“ Konferencijoje
dalyvavo ir vietiniai Šakių krašto verslininkai: UAB „Bakūţė“ vadovas Vaidas Morkevičius,
Sigitas Bendorius, UAB „Lukšių tekstilė“ vadovas, UAB „Lauksva“ pardavimų direktorė
Loreta Valaitienė, ŢŪK „Suvalkijos darţovės“ vadovas Martynas Laukaitis, Sigitas Stanaitis
- UAB „Stanagro“ vadovas.
2014 m. geguţės mėnesį jaunimo klubo „Lukšiečiai“ delegacija dalyvavo tarptautiniame
jaunimo projekte Slampėje (Latvija).
2014-06-27 gimnazijai Švietimo ir mokslo ministerija paskiria mokyklinį M2 klasės
autobusą „Volkswagen Crafter“.
Liepos 5 d. gimnazijos tautinių šokių kolektyvas (vadovė Edita Mekšraitytė) dalyvavo
Lietuvos dainų šventėje „Čia mūsų namai 2014“.
Martynas Mikalauskas tapo respublikinės astrofizikos olimpiados nugalėtoju ir nacionalinės
komandos sudėtyje dalyvavo tarptautinėje astrofizikos olimpiadoje Rumunijoje, kur pelnė
bronzos medalį.
Rugsėjo 8 d. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje pirmą kartą buvo paminėta Lietuvių Tautos
vienybės diena.
Rugsėjo 24 d. Leiros mieste (Portugalija) vykusiame jaunimo čempionų klubų B grupės
varţybose Modestas Masteika (2ag klasė) ieties metimo rungtyje uţėmė garbingą ketvirtąją
vietą.
2012 m. spalio 6 dieną vyresnių klasių gimnazistai bendravo su Klaipėdos universiteto
tęstinių studijų instituto lektore, verslo konsultante, ţurnaliste Lidija Laurinčiukiene.
Pokalbio tema „Kaip pergudrauti STRESĄ ir kaip pagauti SĖKMĘ?" Viešnia kalbėjo apie

streso valdymo gudrybes ir sėkmės kūrimo taktikas. Lektorė susitiko su mokinių tėvais.
Paskaitos tema - ,,Kaip praturtinti vaiko asmenybės banką“.
2014-11-12 pristatyta profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro, Lietuvos Mokslų akademijos
nario emerito, sociologo, filosofo bei tautotyrininko Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos
išlikimo drama“. Renginyje dalyvavo J. Mureika – filosofas, habil. mokslų daktaras,
„Versmės“ leidyklos direktorius Petras Jonušas, gimnazijai padovanojęs nemaţą krepšelį
knygų.
Donatas Vosylius dr. Juozo Kazicko programuotojų konkurse Marijampolės regione ir
nacionaliniame mokinių programavimo forume pelnė trečiąją vietą.
Brandos atestatą su pagyrimu gavo abiturientė Vėjūnė Bataitytė.
Gimnazijoje mokėsi:
Agnė Šukaitytė - Europos ir pasaulio kūno rengybos ir kultūrizmo čempionė, pasaulio
jaunimo čempionė.
Gimnaziją remia:
2010 - 2014 metais prie vadovėlių atnaujinimo fondo prisidėjo mokiniai. Mokinių iniciatyvą
savo lėšomis palaikė Vilma ir Arvydas Kubiliai, Daiva ir Regimantas Pavalkiai, Kristina ir
Mindaugas Sederevičiai, Daiva ir Sigitas Stanaičiai.
2013 metais Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Ąţuoliukas"
ţemės ūkio kooperatyvas „Suvalkijos pienas" (vadovas Algimantas Glikas) skyrė finansinę
paramą tvorai įrengti.
2013 metais Anglijoje gyvenanti ponia Veronika Juras gimnazijos nepasiturinčių šeimų
vaikams paskyrė pinigų iš savo asmeninės sąskaitos.
Britų - lietuvių pagalbos fondas lietuvių vaikams, mūsų gimnazijos mokiniams, skyrė
finansinę paramą.
2013 m. lapkritį Australijoje gyvenantis mūsų kraštietis Antanas Kramilius gimnazijai
skyrė paramą.
Gimnaziją nuolat remia UAB ,,Lukšių pieninė“, UAB „Uriga“, UAB ,,Lukšių tekstilė“,
Lukšių bendruomenės centras, Lukšių ţemės ūkio bendrovė, Sutkų girininkija.

