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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

    KVIEČIU GYVENTI! 
 

     Po ilgoko laiko – naujas ,,Tiltų” numeris. Artėjame prie jubi-
liejinio- 50- numerio. Šįkart laikraštį vairuoju aš – redaktorė 
Evelina.  Vadovavimo ėmiausi labai savanoriškai,  nes mano 
gyvenime  vis svarbesnė   SAVANORYSTĖ. Iš pradžių net 
nesupratusi, kokia tai veikla, dabar suprantu, kad be sa-

vanorystės tiesiog nebūtų ir manęs. Savanoriauju jaunųjų šaulių 
ir maltiečių organizacijose, nes manau, kad kiekvienas privalėtų 
realiais darbais prisidėti prie gražesnio, teisingesnio pasaulio. 

Užuot pykę, koks pasaulis neteisingas, kokie žmonės negeri, kaip 
esame neįvertinti, imkim ir pradėkim nuo savęs viską keisti… Keisti į gera….Kurį laiką savo 

gyvenime ,,miegojau”, dažniausiai elgiausi ,,kaip visi”, dabar jaučiuosi pabudusi ir esu 
laaaaaabai laiminga, kad galiu veikti, galiu padėti, galiu sugalvoti ir savo sumanymus 

įgyvendinti. O veiklos visur pilna – tik apsidairykime ir suraskime vietas, kur galim realizuoti 
save, parodyti, kokie esame įdomūs, perspektyvūs. Kviečiu gyventi jau dabar pilnavertį 

gyvenimą, kad turėtume ateitį… Ei, eime su manim! 
                                                                                                       

Redaktorė Evelina 

Fizinio lavinimo mokytojas Marius Meškauskas jau 
daug metų mokinių renkamas populiariausiu, mylimiausiu 
mokytoju. Jis sugeba susidraugauti su mokiniais, uždegti 
noru sportuoti, dalyvauti visokiausiose varžybose. Jo, kaip 
trenerio, pamokymai, patarimai mokiniams labai vertingi, 
nes mokykla gali didžiuotis daugybe sportinių laimėjimų ne 
tik rajone, apskrityje, bet ir respublikoje.  

Ir visai neseniai šis mokytojas tapo žinomas ne tik 
sporto pasaulyje: jis pasuko į politiką ir buvo išrinktas ra-
jono tarybos nariu. Paklausus, kaip sekasi derinti iš pirmo 
žvilgsnio, rodos, tokius skirtingus dalykus – sportą ir politi-
ką – pašnekovas atsakė, kad anaiptol tai nėra labai skirtingi 
dalykai: įtampos, azarto būna abiejose srityse, taip pat be 
politikų palaikymo ir pritarimo sporto reikalai negalėtų sėk-
mingai klostytis. Mokytojui abi sritys mielos, įdomios, ta-
čiau jis suvokia, kad politiko karjera gana laikinas dalykas, 
o štai sportas, teigia jis, jį lydės visą gyvenimą, nes jam tai 
ne tik darbas, bet tiesiog jau ir gyvenimo būdas.  

Tiesa, dalyvavimas politikoje, pasak pašnekovo, taip pat daug duoda: mokaisi dirbti 
komandoje, ieškoti sprendimų, kompromisų, nes vienas pats nieko negali padaryti. Taip 
pat šis darbas paskatino perskaityti ir Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri, dirbant 
taryboje, privalo būti šalia. Mokytojas Marius jos dar negali cituoti atmintinai, bet re-
komenduoja kiekvienam savo mokiniui ją paskaityti, o pamiršus ką nors – visada turėti 
po ranka ir pasižiūrėti. Paklausus, kokių ambicijų mokytojas turi kaip politikas, jis atsa-
kė, kad šiuo metu rajono meru tikrai nenorėtų būti išrinktas. Bet negarantuoja, kaip 

Populiariausias mokyklos mokytojas Marius Meškauskas: 
buvau ir esu paprastas žmogus 
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bus ateityje – gal nuostatos ir pasikeis. 
Kaip žmogui darbas rajono taryboje davė daug, bet nieko neatėmė: iki šiol jis save laiko 

paprastu žmogumi, nesididžiuoja prieš kitus savo pasiekimais, o geriausi draugai, kaip sako 
mokytojas Marius, visada buvo ir liks mokiniai.  

 

 
      Visada įdomu kalbėtis, bendrauti su 

išskirtiniais, gabiais, turinčiais tikslų ir jų 
siekiančiais žmonėmis. Tokių ,,deimančiukų” 
yra ir mūsų mokykloje. Vienas iš jų – tai 
šeštokė Karina Samulionytė.   

       

Nors, rodos, ji dar  palyginti maža, bet turi 
tvirtą charakterį, moka planuoti laiką ir žino, 
ko siekia. Mokykla, anot Karinos, yra žinių 
šaltinis, todėl būtina kiekvienam žmogui. Karina 
suvokia mokslo svarbą, jau dabar galvoja apie 
ateitį. Todėl ir į mokyklą kasryt skuba, kad 
išmoktų naujų dalykų, išsiaiškintų, kam yra ga-
bi, kas jai patinka. Ji pripažysta, kad ne viskas 
jai gerai sekasi, kad yra sunkių dalykų, bet 
visada ieško ir randa būdų, kaip įveikti mokslo 
sunkumus ir išsikapstyti iš netikusios 
padėties.. Labiausiai jai patinka literatūros, 
matematikos, dailės pamokos, sunkiau sekasi 
geografija, rusų kalba , bet, jos nuomone, 
sutelkusi jėgas, ji išmoks visko, ko tik reikia 
gyvenimui. 

      Karina taip pat moka planuoti laiką, nes 
be pagrindinės mokyklos dar suspėja ir į Sa-
lantų meno mokyklą. Ten ji mokosi groti piani-
nu, dainuoja chore. Jai labai patinka muzika. 
Patinka ir kiti menai, nes dar lanko ir dailės 
studiją. Ir dar ne viskas….Šeštokė randa laiko 
ir sportui – jau keleri metai, kaip lanko karatė. 

,,Be sporto nebūtų sveikatos… Karatė 
reikalauja ištvermės, susikaupimo ir, be 
abejo, valios”,-  teigia pašnekovė.  
     Karina- rimta mergaitė. Per pamokas 
moka susikaupti, susikoncentruoti į svarbi-
us dalykus, kad pasiektų tikslą,  ir ją trik-
do bendraklasiai, kurie veltui gaišta 
laiką ,,pliurpdami”, kalbėdami nesąmones. 
,,Norėčiau, kad bendraklasiai būtų 
rimtesni”,- prisipažįsta mergaitė ir palinki 
kiekvienam surasti savo mėgstamą sritį ir 
nenustoti svajoti. Ji taip pat turi gražių 
svajonių: patirti kažką naujo, ko 
nepamirštų visą gyvenimą, ir aplankyti Ja-
poniją. 
        Kad išmoktų naujų dalykų, kad daug 
gyvenime pasiektų, į mokyklą kasryt skuba 
ir septintokas Tajus Smilingis. Jau dabar 
jis turi didelių tikslų, lūkesčių ateičiai ir 
supranta, kad, norint pasiekti daugiau, 

privaloma daug dirbti. Jo darbas šiuo metu 
– mokytis. Nuo savo tiesioginių pareigų Ta-
jus nebėga, atvirkščiai, mokosi kaip tik ga-
li, išnaudoja kiekvieną laisvą minutę, 
kartojasi prieš kiekvieną atsiskaitymą ir 

Garbės alėja:  ,,Mūsų geriausieji” 
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Kaip pats save apibūdina, jis yra hiperaktyvus, tad  mokosi ne vienoje mokykloje. Jau 
kokie šešeri metai, kaip lanko meno  mokyklą. Mokosi groti būgnais. Dar vaikystėje 
tėvai pastebėjo, kad jų sūnus puikiai jaučia ritmą, štai todėl gyvenime ir atsirado 
būgnai. Žinoma, taip pat sportuoja. Paklausus, kaip reikia visur suspėti, paaiškėja, kad 
būtina planuoti laiką,  o jeigu yra noras,  motyvacija,  tai nebūna neįmanomų 
dalykų. Tajus atranda laiko dar ir ypač mėgstamai veiklai – kompiuteriui. 
,,Kompiuteris -  mano poilsis. Man nepatinka  gulėti ir nieko neveikti, toks jau aš esu“, 
- prisipažįsta vaikinas. Visos šios veiklos, anot jo, turėtų padėti pasiekti didžiųjų jo 
gyvenimo tikslų – puikaus išsilavinimo, studijų užsienyje. Labai viliasi, kad tam niekas 
nesutrukdys. Tokios jo svajonės. O visiems  jis linki ,,stiprybės ir niekada nepasidu-
oti. Nenuleisti rankų besimokant,  nors kartais tikrai atrodo neįveikiama. Gyvenime 
niekada nereikia pasiduoti. Neleiskit niekam sugriauti jūsų tikslų ir svajonių“. 
 

Evelina Stonkutė, 10 klasė  

Istorijos mokytojas Alvydas Jakš-
tas: nuo jaunystės svajojau būti 
mokytoju 

 

Šiais mokslo metais mūsų mokyklą papuo-
šė naujas, šmaikštus ir nuoširdus istori-
jos mokytojas Alvydas Jakštas. Kalbinu 
jį, kad sužinotume apie šį žmogų dau-
giau....Juk taip įdomu... 
 
  -Kuo svajojote būti užaugęs? 
Gal pasirodys keista, bet nuo jaunystės 
svajojau būti mokytoju. Istorija konkuravo 
su lietuvių kalba. Bet kai pirmus metus dės-
čiau mokykloje lietuvių ir istoriją, supra-
tau, kad noriu būti istorijos mokytoju. 
-Kiek laiko dirbate mokytojų? 

Gėda net sakyti... Žmonės sako:  įprastai tiek 
negyvenama. Labai daug. Šie metai jau 43 me-
tai, kaip esu mokytojas. Net nepadoriai daug. 
-Ar sunku prisiminti mokinių vardus? 
Sakyčiau, kad nelengva. Greičiau prisime-
nu  istorijas apie tuos vaikus, negu jų vardus. 
Vardai ateina palaipsniui, kai pažįstu geriau 
žmogų. Būna, kad  iškart kai kuriuos atsimenu, 
bet vardas turi būti ypatingas. 
-Ką jums reiškia Kartena? 
Man Kartena reiškia labai daug. Kartena buvo 
pirmoji vieta, į kuria mes, būdami 4-okais, su 
savo auklėtoja ėjom į turistinį žygį. Tada 
mums pasirodė nepaprastai gražus miestelis. 
Antra,  Kartena mano jaunystės miestelis. Čia 
jaunystėje buvo šokiai, draugai ir pirmosios 
meilės. Dar Kartena ypatinga tuo, kad čia gy-
vena mano sesuo su šeima, o jie  man yra ne-
paprastai  svarbūs. 
-Ką manote apie Kartenos mokyklą, jos 
mokinius ir mokytojus? Ir jeigu ne paslap-
tis, kokia mėgstamiausia Jūsų klasė? 
Pirmiausia apie pačią mokyklą. Apie ją žinojau 
nedaug, tik tiek, kiek matydavau  važiuodamas  
pro automobilio langą:  kildamas į kalną arba 
leisdamasis  nuo jo. 
Dabar sužinojau daugiau. Jau įžengus į kiemą 
matosi iškart, kad šį mokyklą turi gerus šeimi-
ninkus.  Akivaizdu, kad visi, kas čia dirba – 
pradedant kiemsargiu, – ją labai myli. Esu ma-
tęs nemažai mokyklų, nemažai iš jų ir dirbęs, 
bet  Kartenos mokykla man viena iš gražiausių. 
Matosi, kiekvienas interjero akcentas,  kiek-
viena puošybos detalė yra labai gerai apgalvo-
ta. O  apie mokytojus nedaug galiu pasakyti, 
nes mažai tesusitinkame. Pažįstu tik kele-
tą...Su vienu jūsų mokytoju easm pažįstami 
daugybę metų: kiek  dirbu mokykloje, tiek ir 
metų pažįstu....Tai  chemijos mokytojas. Susi-
pažinom Kūlupėnų mokykloje. O kiti mokytojai, 
su kuriais bendrauju, yra labai draugiški, labai 
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„Tiltų“ redakcija   

L AUKIAME  JŪSŲ  
ATSILIEPIMŲ  IR  IDĖJŲ  

Spausdino: 

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 
„spaustuvė“ 

Redaktorės – Evelina Stonkutė 

Maketavo Jokūbas  Domarkas, 

        Tajus Smilingis, Benas Laurinavičius 

kultūringi ir be galo mylintis savo mokinius. Toks jausmas, kad jie neturi savo asmeninio 
gyvenimo. Net per pertraukas kalba apie mokinius, apie jų problemas ir vadina vardais. 
Kartais nesuprantu,  kur yra mokinys,  o kur mokytojo asmeniniai vaikai. Su tokia meile 
kalba... mokinius, ir mokiniai turėtų nepaprastai didžiuotis, kad turi tokius mokytojus.  
 
Dabar aš galiu pasakyti apie mėgstamiausia klasę...Kiekviena klasė yra savotiškai ža-
vi.  Nuoširdumas kartais svarbiau  negu žinios. Jeigu  mokaisi ir jeigu nori,   visada išmok-
si.  Tačiau yra žmonių, kurie mane sužavėjo. Lyginant su Plungės mokyklos , kurioje dar 
dirbu, mokiniais visa galva jus lenkia jūsų mokyklos  aštuntokas Astijus. Tai yra be galo 
gabus mokinys, labai geranoriškas, smalsus. Jeigu šitokiu keliu eis kaip dabar, tai tikrai 
daug pasieks.... 
-Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 
O Dieve,  laisvalaikiu...Viska mėgstu. Mėgstu tinginiauti, skaityti....Mėgstu draugus, labai 
mėgstu svečius. Labai mėgstu pirtį. Mėgstu viską – mėgstu gyventi. 
 
Ačiū mokytojui už interviu, ir linkime sėkmingo darbo! 
 

                                                                Evelina Stonkutė, 10 klasė 
 

 
    Vieną spalio savaitę mokykloje nebuvo trijų mokytojų: 

rusų kalbos mokytojos Jūratės Lisauskienės, matematikos - 
Nijolės Donėlaitės ir anglų kalbos -  Mildos Narkienės. Kurgi 
jos pasidėjo? Paaiškėjo, kad tą savaitę jos ir svečiavosi,  kar-
tu ir dirbo Rumunijoje.  Tokią galimybę suteikė  2019 metais 
pradėtas Erasmus  projektas.  

     Mūsų mokyklai tai jau antroji išvyka į užsienį. Pagal tą 
patį projektą pavasarį sulauksime ir mes svečių iš Europos 
mokyklų. Apie projektą ir galimybę jame dalyvauti daugiausiai 
žino mokytoja Jūratė Lisauskienė, nes tai ji  sugalvojo jame 
dalyvauti ir pakvietė kitus prisidėti.  Anot jos, tai geriausias 
būdas plėsti akiratį, pakeliauti po Europą,  lavinti anglų kalbos 
įgūdžius. Erasmus  projektai  suteikia finansines galimybes 
visa tai patirti, lieka sugalvoti programą, susirasti partnerius. 
Mokytojai gamtos tema pasirodė labai priimtina, nes šiuolai-
kiniai mokiniai dažniausiai pasaulį stebi per ekranus ir būna 
taip, kad nebeatskiria beržo nuo klevo. Šis projektas skatina 
būti gamtoje, rasti joje atsakymus į daugelį klausimų, pasi-
justi svarbia visatos dalele.   Projektas baigsis 2022 metais, 
bet mokytoja nesako, kad nebus kitų, nes ji supranta, kad to-
kia veikla labai teigiamai veikia ir mokinių,  ir mokytojų  gyve-
nimą. 

     Kelionė į Rumuniją paliko pačius geriausius įspūdžius. 
Nors galėjo būti daug trukdžių ( pandemija, skiepai), bet vis-
kas vyko labai sklandžiai. Rumunai projekto partnerius sutiko 
maloniai, pasiūlė įvairią ir įdomią programą: vežė į Bukareštą, 
vedžiojo po miestą ir skyrė orientacines  užduotis, parodė 
parlamento rūmus, pakvietė pasisvečiuoti pilyse ir t.t. Buvo ir 
netikėtų dalykų, kai gidas perspėjo, jog galimi susitikimai su 
meškomis, nes kalnuose jų ne taip mažai slankioja... Viešnagė 
Rumunijoje  baigėsi smagia ,,Obuolių diena“, kai teko eksperi-
mentuoti, žaisti, spręsti uždavinius  su  obuoliais. Projekto 
tąsa lapkričio mėnesį – laukia kelionė į Slovėniją.  
                                 
                                Evelina Stonkutė, 10 klasė                       

Tarptautinis projektas apie draugystę su gamta 


