
Įvadas 
 
Lietuvos maironiečių draugija, pradėjusi savo veiklą 1989 m., jungia per 3000 moksleivių visoje 

respublikoje. Pasivadinusi poeto Jono Mačiulio-Maironio vardu, draugija savo veiklą grindžia didžiojo 

dainiaus priesakais. Meilė tėvynei, pagarba gimtojo krašto kalbai, kultūrai, istorijai, domėjimasis 

literatūra, galimybė išmėginti savo poetinius gebėjimus – tai maironiečių veiklos esmė.  

Kauno Maironio universitetinė gimnazija – Kauno maironiečių (šiais mokslo metais maironiečių 

būreliai veikia 19-oje Kauno mokyklų) centras. Pagrindinis maironiečių siekis – ugdyti meilę savajam 

kraštui, jo istorijai bei kultūrai. 2014 metų spalio 28 dieną Lietuvos maironiečių draugija iškilmingai 

minės veiklos 25-metį. Mūsų gimnazijos maironiečiai bus šio renginio organizatoriai. Būtent šiai 

sukakčiai ir bus skirti 2014–2015 mokslo metų renginiai. 

 
Tikslai 
 
1. Skatinti mokinius tapti savo šalies patriotais. 

2. Sudaryti sąlygas plėstis mokinių akiračiui, formuotis etinėmis vertybėmis pagrįstai 

pasaulėvokai. 

3. Skatinti mokinius atskleisti savo kūrybinius, organizacinius, socialinius gebėjimus. 

4. Siekti, kad mokinių veikla draugijoje kiltų iš jų vidinės motyvacijos. 

5. Aktyviai dalyvaujant maironiečių veikloje, garsinti gimnazijos vardą. 

 
Uždaviniai 

  
      1. Supažindinti naujus narius su gimnazijos ir Maironio lietuvių literatūros muziejų saugoma 

medžiaga.  

      2. Organizuoti tradicinius renginius gimnazijos, miesto ir šalies maironiečiams, deramai paminėti 

svarbias istorines bei kultūrines sukaktis, valstybės šventes ir minėtinas datas. 

      3.  Aktyviai dalyvauti respublikiniuose draugijos renginiuose.  

      4. Bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. 

      5. Nuolat rengti medžiagą maironiečių spaudai.  

6. Rengti išvykas po lankytinas Lietuvos vietas. 

7. Tvarkyti Maironio kapą. 

8. Aktyviai dalyvauti K.Donelaičio metų, draugijos sukakčiai skirtuose ir kituose šalies bei miesto 

renginiuose. 
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Turinys 
 

Eil.  
Nr. 

Renginio pavadinimas Data 

1. Dalyvavimas Šv.Mišiose mokslo metų pradžios proga. Maironio kapo 
lankymas. 

2014-09-01 

2. 
Draugijos narių susirinkimas. 2013–2014 m. m.veiklos programos 
aptarimas, tikslų ir uždavinių numatymas. Naujų narių priėmimas. 

2014-09-09 

3. Lietuvių kalbos dienos gimnazijoje minėjimas. 2014-09-15 
4. Susitikimas-popietė su buvusiais gimnazijos maironiečiais.  2014-09-26 

5. 
Maironio dienos, skirtos poeto gimimo 152-osioms metinėms ir 
Lietuvos maironiečių draugijos 25-mečiui, organizavimas Lietuvos 
maironiečiams.  

2014-10-28 

6. Draugijos lyderių forumo Pažaislyje organizavimas. 2014-11-21–2014-11-22 
7. Dalyvavimas Kauno miesto maironiečių krepšinio turnyre. 2014 m. lapkritis 
8. Dalyvavimas Kauno miesto maironiečių tiriamųjų darbų konferencijoje. 2014-12-04 
9. Dalyvavimas Gerumo akcijoje. 2014-12-18 
10. Literatūros viktorinos miesto maironiečiams (9–11 kl.) organizavimas.  2015-01-22 

11. 
Dalyvavimas valstybinių švenčių iškilmėse, svarbiuose miesto ir šalies 
renginiuose. 

2015-02-16  
2015-03-11  
2015-06-14 

12. Išvyka į Tarptautinę Vilniaus knygų mugę LITEXPO parodų rūmuose. 2015 m. vasaris 
13. Dalyvavimas tradicinėje šalies maironiečių konferencijoje VU. 2015 m. vasaris 

14. 
Pagalba organizuojant Kauno maironiečių (5–8 kl.) lietuvių kalbos 
šventę-viktoriną. 

2015 m. kovas 

15. 
Dalyvavimas Kauno visuomeninių organizacijų Jaunųjų kūrėjų popietėje 
,,Žodžiai į širdį“. 

2015 m. balandis 

16. Dalyvavimas respublikiniame maironiečių Jurginių sambūryje. 2015 m. balandis 
17. Dalyvavimas Jono Mačiulio-Maironio mirties metinių minėjime. 2015-06-28 

18. 
Edukacinio maironiečių draugijos projekto „Maironis Kaune“ 
vykdymas. 

2014–2015 m. m. 

19. 
Medžiagos gimnazijos sienlaikraščiams, internetiniam puslapiui, 
„Sandravai“ rengimas. 

2014–2015 m. m. 

20. Maironio kapo tvarkymas. 2014–2015 m. m. 
21. Dalyvavimas giminingų Kauno visuomeninių organizacijų renginiuose. 2014–2015 m. m. 
22. Atstovavimas Lietuvos maironiečių draugijai LIJOT renginiuose. 2014–2015 m. m. 

                                            
 
Judita Sakalienė,  
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos maironiečių vadovė,             
Lietuvos maironiečių draugijos Kauno skyriaus pirmininkė 
Tel. 8 611 30322, el. p.: juditasakaliene@yahoo.com 


