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KLAIPĖDOS “SAULĖTEKIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 
   MANO MOKYKLOS ISTORIJA 
 



Mūsų mokykla - viena seniausių mieste 

  Mokykla įsteigta 1884 m. Ją lankė Sendvario 
bei Rumpiškės dvarų vaikai. 

 



Ištakos 

Anksčiau mokykla buvo vadinama Joniškės mokykla. 

XX a. 3 dešimtmetyje mokykla rekonstruota, padidinta, 
tapo asimetriška. 

 1947 metais mokykla pavadinta pradine mokykla.  

 

 

Šaltiniai:  

Tatoris J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. Vilnius, 1994. 



Ištakos 

Vėliau pradinė mokykla pavadinta 3-ąja 
septynmete mokykla. 

 1956 m. mokykla pavadinta 9-ąja vidurine 
mokykla. 

 1993 m. jai suteiktas „Saulėtekio” pavadinimas, 
simbolizuojantis jaunystę, gyvenimo kelio pradžią, 
viltį ir tikėjimą ateitimi.  

 2001 m. mokykla tapo pagrindine.  



 Senojo pastato išorė 

  Pagrindinis korpusas buvo 
dviejų aukštų, prie jo priglaustas 
žemas tambūras. 

   Iš kitos pusės – vienaaukštis 
namelis su mediniu antstatu 
(tikriausiai mokytojams gyventi).  

 



Virš pastato stogo sukiojosi metalinis vėjarodis.  

 Iš gatvės pusės buvo medinė tvora, kad iš mokyklos išeinantys 
vaikai neatsidurtų gatvėje.  

 1971 m. buvo pastatytas priestatas.  

 

 Senojo pastato išorė 



Senojo pastato vidus 

Viduje grindys buvo išklotos šešiakampėmis 
keraminėmis plytelėmis. 

Kadangi senajame pastate nebuvo aktų salės, 
mokyklos renginiai vykdavo  antrajame aukšte, 
koridoriuje, kuris  buvo labai erdvus.  

 



Mokyklos aplinka 

 

  Prie mokyklos buvo daržai, nes ten mokiniai 
turėdavo auginti įvairių daržovių. Iš jų per 
technologijų pamokas gamindavo patiekalus.  



Bandymai mokyklos darže 

  Mokiniai atlikdavo laboratorinius darbus, 
stebėdavo, kas kenkia augalams, kas juos puola.  



Prie mokyklos buvo šiltnamis.  



Taip anksčiau atrodė valgykla. 



Pirmoji abiturientų laida  

 1960 metais mokyklą baigė 13 abiturientų.  

Praeitais metais  įvyko šių mokinių susitikimas – visi jie 
džiaugėsi modernėjančia mokykla ir mokykloje puoselėjamomis 
tradicijomis.  

 



Mintys nuskambėjus paskutiniam skambučiui (1960 –ieji metai) 

  Aš visada liksiu dėkinga savo mokyklai už tai, ką ji man davė, už tai, kad išleido į 
gyvenimą, išmokė mylėti darbą, gimtąją šalį. Tegul kita karta į gyvenimą išeina dar 
tvirčiau ir ryžtingiau.    

                                                                                                                                          Irena 
Griciūtė 

                                                                                        

  Visa, ką gero, tyro, švelnaus patyriau iki šiol savo gyvenime, yra patirta mokykloje. Ji 
– mano gyvenimo aušra.                                

                                                                                                                         Regina Laurinavičiūtė 

                                                                                               

                                                                                                 

 



Sportinė veikla mokykloje 

   “Saulėtekio” pagrindinė mokykla yra sporto ir 
sveikatinimo mokykla. Nuo seno sportui skiriamas 
ypatingas dėmesys. 

  

 



Praeitis ir dabartis  



Vakar ir šiandien 



Mes – sportininkai. Jau trečius metus iš eilės 
iškovojame I-ąją vietą mieste Mero taurei laimėti. 



Žymiausi mokyklos sportininkai 

            Rimas Girskis 

 1970-1982 Lietuvos rinktinės narys.  

 1976 SSRS rinktinės narys. Treniravo 
Vilniaus „Statybos“, Klaipėdos “Neptūno” 
komandas.  

Buvo Lietuvos nacionalinės vyrų 
krepšinio rinktinės trenerio asistentas 
Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse.  



“Saulėtekio” pagrindinė mokykla - krepšininkų kalvė 

 Eurelijus Žukauskas 

1996, 2000 m. olimpinių 
žaidynių bronzos medalio 
laimėtojas; 

2003 m. Europos čempionas. 
 

 



“Saulėtekio” pagrindinė mokykla - krepšininkų kalvė 

“Neptūno” komandoje žaidžia buvę mūsų mokyklos 
mokiniai: 

Laurynas Mikalauskas; 

Martynas Mažeika. 



Įdomybės 

  Mokyklą baigė daug 
žymių žmonių. Jų tarpe ir 
buvęs Klaipėdos miesto 
meras Silverijus Šukys.  

 

 

 



Įdomybės 

Mokykloje dirba 4 
mokytojai, kurie 
baigė mūsų mokyklą. 

  

Mokykloje mokosi 
trijų dinastijų 
atstovai. 

 

 



Įdomybės 

  Mūsų mokyklos buvęs mokinys Vytautas Kleinaitis 
pelnė “Lietuvos garbės 2012” piliečio vardą.  

  Vytautas Šiaurės Airijoje išgelbėjo du iš plausto į ledinį 
vandenį iškritusius airius. Lietuvio pastangomis ir drąsa jie liko 
gyvi. Apdovanojimą vaikinui įteikė Galina Dauguvietytė.  

 



IŠVADOS  

Mokykla puoselėja senąsias tradicijas, yra 
atvira pokyčiams. Čia sudarytos puikios 
sąlygos mokytis, sportuoti, siekti užsibrėžto 
tikslo.  
 



 

 

Ačiū už 
dėmesį 


