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Sunku patikėti, kad štai jau tuoj tuoj ATOSTO-
GOS! Prasidės laikas, kurį galėsime skirti veiklai visiš-
kai pagal savo norus ir poreikius. Žodžiu, atostogau-
sime: lepinsimės saulėje, mirksime jūroje, ilgai neisime 
vakarais miegoti – juk rytoj į mokyklą nereikia.... Man 
šie mokslo metai buvo ir vertingi, ir turtingi, todėl 
tikrai jaučiuosi nusipelniusi atostogų. Labai džiau-
giuosi turėta galimybe „vairuoti“ šį laikraštį ir jo lei-
dybą. Didžiuojuosi, kad mano iniciatyva dienos šviesą 
išvydo net penki „Tiltų“ numeriai, o tarp jų ir jubilie-
jinis! Dėkoju komandai, kad dirbo, kad mane palaikė. 
Tikiuosi, kad „Tiltai“ savo gyvenimo nebaigs kitais 
mokslo metais, laikraščio leidyba tęsis. 

Linkiu, kad per šias vasaros atostogas paieško-
tumėte ir atrastumėte save ir savo vietą, linkiu tikėji-
mo tuo, ką darote. LINKIU SVAJOTI, nes svajonės 
pildosi! Tikiuosi, kad ateinantys mokslo metai tiek 
man, tiek jums bus kupini troškimų siekti kuo dau-
giau. SU VASARA! 

Redaktorė Evelina 

Keistas tas žmogaus gyvenimas: vieną dieną 
mes dar vaikai, o kitą dieną jau priversti rinktis, tar-
si būtume suaugę. Vaikystėje svajojom ir su dideliu 
nekantrumu laukėme, kada įžengsime į suaugusio 
žmogaus gyvenimą, ir visiškai negąsdino nežinomy-
bė, bet kai atėjo laikas patiems apsispręsti, ko nori-
me, kokie mūsų tikslai ir svajonės, imame dvejoti, 
išsigąstame. Štai tada darosi akivaizdu, kad visgi 
suaugusio žmogaus gyvenimas nėra toks lengvas.  

Į sudėtingų pasirinkimų kelią žengia ir mūsų 
mokyklos vyriausieji – DEŠIMTOKAI. Šešerius metus 
juos lydėjo ir po savo motinišku  sparnu saugojo 
auklėtoja Arina Prižginaitė. „Kai dabar žvelgiu į 
jus, mano dešimtokai, vis labiau suvokiu laiko vertę, 
pamatuoju savo darbus, klaidas, atradimus. Dar il-
gai nepamiršiu jūsų išdaigų, įvairių pasiteisinimų, 
paplepėjimų...“ – teigia mokytoja Arina. Ir dar pride-
da: „Net keista bus, kai mokytojai nebesakys, jog 
vienas pavėlavo į pamokas, kitas miegojo, trečias 
neatėjo į kontrolinį, o ketvirtas iš pamokos pabėgo.“ 

Pakalbinau ir pirmąją dešimtokų mokytoją 
Mortą Kairienę. Ji šią laidą prisimena kaip dailinin-

kų klasę ir klasę, labai „užsidegusią“ mokytis. Kiek-
vienas iš visų jėgų stengėsi, kuo greičiau išmokti 
skaityti. „Buvote penkiolika. Visi su savo charakte-
riais ir vaikiškomis svajonėmis,“ – prisiminimais dali-
jasi pirmoji mokytoja Morta.  

Per šiuos metus būta pačių įvairiausių juokin-
gų dalykų: ir palikta striukė pramogų centre, ir ku-
riamos schemos, kaip nerašyti tų nelemtų kontroli-
nių darbų, ir netgi tai, kad dabartiniai dešimtokai, 
būdami pradinukais, įbridę į Nemuno upę pradėjo 
joje... žegnotis. Auklėtoja Arina niekad nepamirš 
dešimtokų organizacinių sugebėjimų: „Viską dary-
davome vos ne paskutinę minutę, bet rezultatas ir 
pačius maloniai nustebindavo.“ Auklėtoja tikisi, kad 
kiekvienas jos auklėtinis taps savo profesijos profe-
sionalu. Tikisi, kad po keleto metų sutiks sąžiningą 
verslininką ar teisėją, gydytoją ar mokytoją, mecha-
niką ar kirpėją. Ir abi auklėtojos linki nenustoti sva-
joti ir siekti svajonių išsipildymo. Ieškoti ir siekti to, 
kas gera ir gražu. Taip pat siekti kuo geresnių mo-
kymosi rezultatų, nes tik tas, kas atsakingas, darbš-
tus, protingas gali susikurti pilnavertį gyvenimą. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 

Išlydint DEŠIMTOKUS... 
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Kova 

Alegorija 

SKRUZDĖMS – ta pati, niekuo neišsiskirianti, 
kasdieniškai išblukusi diena. Dangaus skliaute telkė-
si stori debesys, bet vis vien buvo karšta ir sausa.   

Viename retokame ir žalumu švytinčiame miš-
kelyje gyveno nedidelė skruzdžių gentis. Turėjo jos 
tobulą – kaip joms atrodė – tvarką: kiekviena skruz-
dė žinojo savo darbo paskirtį, veiklos poziciją, poil-
sio, miego laiką. Turėjo tokius nusistovėjusius įpro-
čius, kurių, rodos, neįmanoma ne tik sugriauti, bet ir 
smulkmenos pakeisti. Taip jos ir gyveno, tiksliau, dir-
bo, net nebandydamos gilintis, kodėl tokia tvarka, 
kas ją tokią sugalvojo. Išimtis galiojo vienai iš pažiū-
ros niekuo neišsiskiriančiai, nedrąsiai skruzdei vardu 
Barbara. Ne veltui tokį vardą ji gavo: kas gudresnis, 
suprato, kad tai reiškia, jog ši skruzdytė savotiškai 

svetima skruzdėlynui, iki galo nepažinta kitų. Tiesa, 
ją dar pravardžiuodavo Hekate, kas buvo susiję su 
sapnais ir netgi... stebuklais. 

Barbara neapkentė tokios gyvenimo rutinos, 
tokio savo bendruomenės abejingumo savo pačių 
gyvenimui. Ji vienintelė iš viso skruzdėlyno galvojo 
NE TIK apie tai, kas dedasi po kiekvieno nosimi. Jai 
rūpėjo daugybė klausimų: džiaugtis ar liūdėti dėl 
tokios realybės, ji bandė spėlioti, kas nutiks po mir-
ties, jai nedavė ramybės jausmas, kad ji ne sava-
rankiškai gyvena, o vergauja... Žodžiu, tai ir buvo 
stebuklas – skruzdė jautė kaip žmogus, ir šis jaus-
mas ją ne tik trikdė, kankino, bet ir stūmė iš bend-
ruomenės. Barbara nepritapo, jautėsi vieniša, suvo-
kė, kad šito priežastis – jos protas, kuris jai buvo 
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kaip bausmė... Ir dar tas smalsumas, noras žinoti. Ji 
mąstė apie kiekvienos detalės, jausmo, spalvos, kva-
po, skonio kilmę ir priežastį. Ji kankinosi, suvokusi 
realybės absurdą, ją tiesiog sprogdino noras keistis 
ir keisti ir suvokimas, kad ne viskas įmanoma. Tai ką 
daryti? KAIP gyventi? Pasaulis toks didelis, toks į-
vairus, bet jame tiek menkystės, tiek bukumo... Gyve-
nimas – tokia dovana, bet kodėl jis turi paklusti mir-
čiai? Tad ko jis vertas, jei vis vien praeis? Laike, kas 
TU esi? Skruzdė Barbara kentė lygiai taip pat, kaip 
protingas, mąstantis, intelektą turintis žmogus... 

Vieną dieną Barbara šiais klausimais nuspren-
dė pasidalinti su kitomis skruzdėmis. Ir buvo greitai 
suimta bei įkalinta kaip pavojus visumai, nusistovė-
jusiai tvarkai. Skruzdžių vadinamasis teismas buvo 
netoliese, beržo drevėje. Į nuosprendžio skelbimą 
susirinko visa gyvenvietė, tądien netgi atšaukus bet 
kokį darbą. Skruzdės zujo pirmyn ir atgal neramios, 
suirzusios, lyg kažkuo nusikaltusios. Tik Barbara jau-
tėsi kur kas geriau, lyg kažkokią tiesą įrodžiusi, kaž-
kokią mįslę įminusi. Tas jausmas ramino. Nuospren-
dis buvo TREMTIS.  

Ji pabudo pievoje. Pirmą akimirką nudžiugo: 
ištrūko iš rutinos, banalumo, primityvumo, nebema-
tys tų užgesusių akių, tik maistu susirūpinusių gen-
tainių. Pergalė. Barbarai atsiveria kitos galimybės... 
Bet taip jautėsi tik akimirką, nes tarsi šalta banga 
siūbtelėjo mintis, kad pasaulio ji nepakeitė, kad mir-
ties nenugalėjo, o ši tikrai nieko nepamirš. Atsipeikė-
jusi Barbara suskubo pažindintis su aplinka. Supra-

tusi, kad senojo gyvenimo, to įprastinio darbo, jai 
nebeliko, ji patraukė pirmyn, kur vedė akys. Viskas 
buvo nepažįstama, ne viskas patiko, kai kas kėlė 
nerimą ir visiškai neguodė. Tos paslaptys audrino ir 
vargino. 

Po ilgų ir neramių klajonių rado nematytą 
vietą – didžiulę, be pradžios ir pabaigos. Ten įsikū-
rę keistuoliai milžinai neturėjo net kailio. Dar dides-
nė keistybė – jie vaikščiojo dviem kojomis. Tik veidų 
išraiškos skruzdei buvo pažįstamos: jos atspindėjo 
jausmus, jose mirgėjo emocijos. Čia ir apsistojo. Ku-
riam laikui nurimo. Tik sunkiausiai buvo vakarais, 
kai užklupdavo namų nostalgija, senojo skruzdėly-
no, senųjų įpročių prisiminimai. Netgi primiršo, kad 
senajame gyvenime ją kamavo vergo jausena. Pri-
miršo, kas buvo praeityje, nes nejautė pilnatvės da-
bartyje. Keista, bet dabartiniame gyvenime ją taip 
pat labiausiai viliodavo ryškiaspalvės ir kvapnios 
uogos. Nemažai laiko praleisdavo šalia jų, todėl ir 
tą lemtingąjį kartą ruošėsi kąsti raudonos uogos 
kąsnį, kai už nugaros iškilo juodas tarsi naktis šešė-
lis. Barbarai nespėjus pagalvoti, kieno jis, ji tiesiog 
ištiško ant uogos. Ir jos akys amžiams užsimerkė. 
Skruzdės Barbaros nebeliko. Ji nebeegzistuoja, ji 
iškrito iš laiko.  

Ko verta buvo jos KOVA? O laisvė kovoti? Ar 
norėdamas išlikti privalai aukoti laisvę? Gyvenimas 
– vieni klausimai... 

Astijus Lygutas, 8 klasė 

Jie mokėsi mūsų mokykloje 

Prieš kiek metų buvote Kartenos mokyklos 
mokinys ir kokie prisiminimai iš šios mokyklos? 

Kartenoje pradėjau mokytis, kai 2004 m. per-
sikėlėme su šeima iš Kretingos. Pradėjau nuo 8 kla-
sės ir mokyklą baigiau Kartenoje. Prisiminimai nuos-
tabūs, draugai, mokyklos bendruomenė buvo ta vie-
ta, kur tiesiog buvo miela būti ir net motyvavo prisi-
dėti tiek savanoriaujant, tiek ir dalyvaujant mo-
kyklos gyvenime nuo sporto iki įvairiausių kitų veik-
lų. 

Koks mokinys buvote? 

Na, čia geriau galėtų pasakyti mokytojai, ku-
rie mane lydėjo visus tuos metus. Manau, buvau 
neblogas mokinys. Ten, kur jausdavau malonumą, 
įsitraukdavau labiau, kur matydavau, kad ne man – 
kildavo iššūkių, bet visada jaučiau galimybę gauti 
pagalbą iš mokytojų. Dar ir dabar prisimenu, kaip 
mūsų klasiokų suburtas skudučių ansamblis sugebė-
jo sudalyvauti net pačioje Dainų šventėje arba kaip 
buvome įsitraukę į vaidybą.  

Kada supratote, kad Maltiečiai – Jūsų ke-
lias? 

Tikriausiai baigiant mokyklą, kai reikėjo keltis 
studijuoti į Kauną, ir kilo noras neatitolti nuo maltie-
čių veiklos ir savanorystės. Kaune buvau vienas tų, 
kurie atgaivino jaunųjų maltiečių grupę ir ši pradėjo 

Edvinas Regelskis: Jaunimo savanorystė gali padėti augti 
mums kaip asmenybėms ir padėti suprasti pasaulį 
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vėl veikti, dalyvauti veiklose, atsirado savanorių. Tai 
buvo lūžio momentas, nes vėliau sekė dar didesnis 
įsitraukimas į visos Lietuvos maltiečių veiklą (ne tik 
jaunimo), o dabar tenka vadovauti visai organizaci-
jai. Nors iš pradžių mano dalyvavimas maltiečių 
veikloje atrodė kaip savirealizacija, vėliau supratau, 
kad mano laisvas laikas keliauja tiems, kam tuo me-
tu reikia pagalbos, tas dar labiau motyvavo ir moty-
vuoja iki šiol. 

Kuo Jums svarbu ši veikla? Kaip šią Jūsų 
veiklą priėmė ir priima artimieji? 

Na, tai vienu metu tapo gyvenimo būdu. Įsit-
raukdamas į Jaunųjų maltiečių veiklą Kartenoje tu-
rėjau galimybę (tokią savanaudišką) būti su bičiu-
liais ir bendraminčiais, kurie iki šiol yra man artimi. 
Vėliau supratau, kad ta veikla yra kur kas didesnė, 
nei vykstanti Kartenoje, ir kad tai net nėra vien Lie-
tuvos, o labiau pasaulio dydžio, juk Maltos ordinas 
yra seniausia labdaros organizacija su savo identi-
tetu, vertybėmis ir teisiniu statusu (Maltos ordinas 
tarptautinėje teisėje pripažįstamas kaip Valstybė) ir 
kitais atributais. Artimieji reagavo veikiau įprastai, 
nes buvau aktyvus jaunuolis, o dar viena veikla nie-
ko nestebino. Vėliau labiau rūpinosi, ar dėl šios veik-
los nenukentės mokslai (studijų metu irgi) ir pan. 
Jaučiau palaikymą, jį jaučiu iki šiol, tas man svarbu 
ir dabar. 

Ką šiuo momentu veikiate? 

Šiuo metu esu dirbantis Maltiečiuose jau be-
veik 10 metų, o nuo gegužės laikinai einu Generali-
nio sekretoriaus pareigas, t. y. esu atsakingas už 
visą maltiečių veiklą Lietuvoje. Laisvalaikiu paspar-
dau savo mėgstamą futbolo kamuolį, neseniai bai-
giau magistro studijas (aha, tik dabar) – toks ilgai 
brandintas projektas, nes nesinorėjo bet ko studi-
juoti, ir vis dar esu tuos nuomonės, kad ne viską 
galima išmokti tik universitete ir formaliai. 

Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos moki-
niams ir mokytojams? 

Mokytojams – tai stiprybės! Kartų kaita ma-
toma ir jaučiama, dažnai galvoju, kad tai tikras 
iššūkis mokytojams šiandieniame darbe. Drauge 
norisi linkėti ir gerų emocijų, nes jos tikrai padeda 
tiek dirbant, tiek ir ugdant kitus. Man jūsų geros 
emocijos ir nuotaikos padėjo! Moksleiviams linkė-
čiau nebijoti klysti, atradinėti kelius. Savanorystė – 
vienas iš būdų tuos kelius atrasti, eksperimentuoti. 
Jaunimo savanorystė dažnai gali padėti augti 
mums kaip asmenybėms ir padėti suprasti aplinkinį 
pasaulį. Prisiminiau gerą J. V. Gėtės mintį: 
„Apskritai pasaulis juda į priekį, tačiau jaunimui 
kaskart tenka pradėti iš naujo“. Tad drąsos! 

Rašau ir jau pasiilgau visų, reikės apsilankyti!  

Darius Einars: tu gali būti daug kuo, tik išdrįsk 

Prieš kiek metų buvote Kartenos mokyklos 
mokinys ir kokie prisiminimai iš šios mokyklos? 

Mokyklą baigiau 2009 m. Tik dabar suvokiau, 
kad jau baigęs mokyklą esu ilgiau nei joje mokiausi. 
Prisiminimų daug ir įvairių: nuo pirmų muštynių iki 
meilės, kurią vainikavo dvi dukrytės. Aš tikiuosi, kai 
būsiu senutis, daugiau prisiminsiu mokyklos laikus. 
Taip, kaip mano seneliai pasakoja apie vaikystės, 
jaunystės laikus. Klausau jų ir galvoju, kiek aš mažai 
pamenu iš tų laikų, kurie, atrodo, buvo taip palygin-
ti neseniai. Tačiau aš lig šiol pamenu ir prisiminsiu 
mokyklą kaip bendruomenę, kurioje visi vienus kitus 
pažįsta ir joje gali jaustis saugus, kaip įstaigą, kuri 
drąsina tave veikti. Ir aš manau - tuo pasinaudojau, 
įgavau daug įvairių patirčių - nuo renginių vedimo 
iki atstovavimo mokyklai regioninėje ir nacionalinėje 
„arenoje“. Žinoma, prie viso to negalima nepaminėti 
ir žinių, kurių bandyta įdiegti daugiau nei pavyko 
pasisavinti. 

Koks buvote mokinys? Kokia veiklai skyrėte 
pirmenybę mokykloje? 

Nebuvau geriausias mokinys ir lig šiol man 
atrodo, kad mokytis pradėjau tik nuo 10 klasės (čia 
dar tie laikai, kai Kartenos mokykloje galėjai baigti 
12 klasių). Manau, mokykla yra ne tik tai, kas pade-
da išmokti skaityti, rašyti ar skaičiuoti (žinoma, di-
delis privalumas baigus 12 klasių visa tai gerai mo-
kėti), bet daugiau tai, kas išmoko GYVENTI, pasi-
ruošti GYVENIMUI, išmoko bendrauti ir bendradar-
biauti, būti visuomenės dalimi, rasti savo vietą po 
saule ir sukuria pridėtinę vertę, kad ir kokia ji būtų. 
Visi žmonės yra svarbūs ir visos profesijos yra reika-
lingos. Bet grįžtant prie klausimo, veiklos, kurioms 
daugiausiai skyriau dėmesio, ir buvo tos, kurios ma-

ne formavo kaip asmenybę. Ir džiaugiuosi, kad mo-
kykloje buvo erdvės tai neformaliai veiklai. 

Kaip susiklostė Jūsų gyvenimas po mo-
kyklos? Kuo tapote?  

Jis vis dar klostosi. Baigęs mokyklą įstojau į 
Klaipėdos valstybinę kolegiją, Sveikatos mokslų 
fakultetą, Kineziterapijos studijų programą. Baigęs 
šias studijas (manau, sėkmingai) ir padaręs metų 
pertrauką įstojau į Lietuvos sporto universitetą ir 
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Baigiasi aštuntieji metai šioje mokykloje, ir 
dalis aštuntokų planuoja ją palikti. Atsimenu, prisie-
kinėjome vienas kitam, kad visi liksime Kartenos mo-
kykloje iki dešimtos klasės, tačiau dabar planai kei-
čiasi: vieni išeina dėl naujų draugų, nuotykių, o kiti 
mano, kad gimnazijoje bus lengviau įgyvendinti gy-
venimo tikslus. Atsigręžus į praeitį, darosi šiek tiek 
graudu, nes suprantu, kad daugybę nuotykių paty-
rėme kartu, daug įspūdžių sukaupėme. Juk daugu-
ma vieni kitus jau pažįstame nuo darželio, esame 
kaip antra šeima, todėl išsiskirti skaudu. Niekada 
nepamiršiu kelionių su šia klase. Rodos, buvome vi-
sur: nuo nakvynių prie Kartenos piliakalnio iki pat 
Anykščių labirintų. Ir tikrai galiu teigti, kad pačias 
geriausias kelionės organizuoja mūsų gerbiamoji 
auklėtoja Jūratė Lisauskienė! Vien ką mums reiškia 
visų bendraklasių pamėgta kelionė prie piliakalnio - 
tai liks gražiausias prisiminimas visam gyvenimui. 
Kelionės mus išmokė ištvermės, savarankiškumo ir 
mandagumo ir dar jos be galo linksmos. 

Žinoma, per aštuonerius metus buvo visko, 
esame prikrėtę ir šunybių: ne kartą sujaukę klasę, 
sulaužę klasės daiktus. Ilgai prisiminsiu kartais erzi-
nančius, bet be galo naudingus ir pamokančius 
auklėtojos moralus – tiktai taip ji mus nutildydavo. 

Kaip visi išeinantys, bijau didelių pokyčių. Ti-
kiuosi susirasti naujų draugų, susipažinti su naujais 
mokytojais. Tačiau vis tiek labai pasiilgsiu šios mo-
kyklos ir pasiliekančių draugų ir, be abejo, moky-
tojų. Baugu, bet kartu labai smalsu, kaip mums sek-
sis naujoje mokykloje. Bet, anot mūsų auklėtojos, 
viskas priklauso nuo mūsų pačių: „Jeigu dirbsite, tai 
ir gerai seksis. Jeigu jums buvo kažkas negerai čia, 
ten bus lygiai taip pat negerai, viskas nuo paties 
žmogaus priklauso“. Žodžiu, nuo savęs pabėgti neį-
manoma. Tad jei norime gerų rezultatų, turėsime 
kitoje mokykloje stengtis ir dirbti dvigubai, kadangi 
ten ne tik didesnė mokykla ir gausesnės klasės, bet 
ji kol kas ir visiškai nepažįstama. 

Nedas Žagaras, 8 klasė 

Su Gabija Džiugelyte apie aprangos stilių: man pa-
tinka atrodyti kitaip, negu atrodo kiti 

Reta, kad šiuolaikinis – ypač jaunas – žmogus 
nesidomėtų mada, neieškotų savo išvaizdos stiliaus. 
Rytą atsikėlę svarstome, ką ir kaip apsirengti šian-
dien. Derinam rūbus, jų spalvas, atspalvius taip, 
kaip mums tą dieną yra gražu. Bet yra žmonių, ku-
riems mada reiškia daug daugiau. Dešimtos klasės 
mokinė Gabija Džiugelytė moka nustebinti savo 
išvaizda, aprangos stiliumi. 

Gabiją jau nuo pat mažumės domino gotų 
subkultūra. Merginos teigimu, mėgstamą stilių pa-
dėjo atrasti ir pamėgti dar vaikystėje „Monster 
High“ lėlės ir mėgstama muzika. Didelę įtaką pada-
rė internetas: „Labai anksti gavau prieigą prie inter-
neto, kur galėjau domėtis šiuo stiliumi,“ – atvirauja 
pašnekovė. 

Mergina pati pripažįsta, kad jos stilius nėra 
įprastas. Bet ją žavi, kad gali atrodyti kitaip negu 
kiti. Ji sako, kad dėl šio neįprasto vaizdo sulaukia 
visokiausių replikų: nuo susižavėjimo ir palaikymo 
iki paniekos ir pasmerkimo. Labiausiai šio stiliaus 
„neperkanda“ vyresnio amžiaus žmonės ir iškart 
susidaro neigiamą nuomonę. Bet reikia pripažinti, 
kad vis daugiau žmonių pasisako už tai, kad atro-
dyti savitai, kitaip nėra nieko blogo. Palankiausi jos 
išvaizdai yra vaikai: Gabija jų pripažinimo ir komp-
limentų  sulaukia dažniausiai. 

 Vis dėlto Gabija pripažįsta, kad mokykloje ir 
viešumoje jos išvaizda skiriasi. Už mokyklos ribų  
idėjų savo išvaizdai pasisemia iš interneto ar savo 
bendraminčių draugų. Tada stengiasi kuo labiau 
pabrėžti, paryškinti gotų estetikos akcentus. O mo-

Aštuoneri metai mokykloje – jėga! 

baigiau magistro studijas kineziterapijos studijų 
programoje. Prieš magistro studijas ir studijų metu 
dirbau Kauno respublikinėje ligoninėje. Po studijų 
grįžau į Klaipėdą ir pradėjau dirbti Klaipėdos vals-
tybinėje kolegijoje lektoriumi. Taip, taip, visi juokiasi 
– Darius dėstytojas, no way. Padirbėjęs 5 metus lek-
toriumi, atvėriau naują puslapį ir dabar dirbu Ka-
tedros vedėju, esu atsakingas už Kineziterapijos ir 
Grožio terapijos katedrą. Tai kuo tapau? Tapau at-
sakingas, nuoširdus, drąsus, patikimas ir komunikuo-
jantis…. 

Ar laikas, praleistas mokykloje, gali turėti 
įtakos vėlesnei profesinei karjerai? 

Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad mokykla ne-
turi jokios įtakos vėlesnei profesinei karjerai, tačiau 
ne viskas karjera. Manau, mokykla turi labai daug 
įtakos tolimesniam asmenybės tobulėjimui. Nes pra-

leistas laikas mokykloje, bendruomenėje moko ir 
socialinių įgūdžių, bendravimo su kitais žmonėmis, 
skirtingais žmonėmis. Mes – socialinės būtybės, 
mums būtinas bendravimas, kontaktas ir, manau, 
mokykla yra ta vieta, kuri tai suteikia. Manau, mo-
kyklos tikslas nėra paruošti profesinei karjerai, tam 
yra skirtos kitos mokyklos (profesinės, aukštosios), 
tačiau užmegzti santykiai su klasiokais, gebėjimas 
juos išlaikyti kuria asmenybę. 

Ko palinkėtumėte dabartiniam mokiniui? 

Neprivalote žinoti, kuo norite būti užaugę. Aš 
užaugau ir vis dar nežinau, kuo noriu būti užaugęs. 
Manau, pasaulis tuo ir nuostabus, kad Tu gali būti 
daug kuo, tik išdrįsk. Tai ir palinkėsiu tikėti savimi 
ir nebijoti bandyti, veikti. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 



 

kykloje nori jaustis patogiai, todėl aprangos detales 
švelnina, susigalvoja pati. Mėgstamiausia Gabijos 
spalva – kaip ir visiems gotams – yra juoda. Tokios 
spalvos rūbų jos spintoje daugiausia. Tačiau ji kar-
tais nepabijo ir įvairovės:  savo aprangai parenka ir 
šviesesnių atspalvių drabužius.  

Paklausus, kas, jos nuomone, yra stilingiausias 
Lietuvos žmogus, Gabija atsakė paprastai: ji šio ti-
tulo neskirtų niekam. Jos nuomone, kiekvieno žmo-
gaus stilius yra individualus. „Kiekvienas žmogus, 
kuris nebijo save išreikšti, nebijo kitų nuomonės apie 
tai, kaip atrodo, mano manymu,  yra stilingas,“ - kal-
ba pašnekovė. Eksperimentuoti visada verta. 

Evelina Stonkutė, 10 klasė 

Mokykla – vieta, kur augame, tobulėjame ir 
dvasiškai, ir fiziškai. Vieta, kur ruošiamės sunkiai, 
bet labai įdomiai gyvenimo kelionei. Todėl lankan-
tys mokyklą negali sau leisti nieko neveikti, niekur 
nedalyvauti. Tiesa, tai supranta ne visi. Tačiau yra 
dalis mokinių, kurie tobulai atstovauja mūsų mo-
kyklai ir pelno puikiausių laimėjimų. Tad apie šių 
mokslo metų pasiekimus klausinėju tos, kuri ge-
riausiai apie juos žino – direktorės pavaduotojos 
Aušros Gedgaudienės. 

Kokie svarbiausi šių metų laimėjimai? 

Laimėjimai visada skaičiuojami pagal konkur-
suose gautas prizines vietas. Prizinių vietų mūsų mo-
kiniai laimėjo daug, visoms išvardinti reikėtų labai 
daug laiko, bet svarbiausi pasiekimai skaičiuojami 
olimpiadose, konkursuose, kurie turi respublikinius 
arba rajoninius etapus. Tad reikšmingiausias laimė-
jimas Evelinos Stonkutės (10 kl) – tai pirma vieta 
technologijų olimpiadoje rajoniniame ture, 2 nomi-
nacijos respublikiniame ture. Kitas reikšmingas lai-
mėjimas – Dovydo Šiaulio (3 kl.). Tai pradinių klasių 
matematikos olimpiados rajoninio turo pirmos vie-
tos laimėtojas, respublikiniame ture – nominacijos 
laimėtojas. 3–4 klasių mokinių matematikos olimpia-
dos rajoniniame ture laimėjo antrąją vietą, bet pa-
gal surinktą taškų skaičių buvo „išsiųstas“ į respubli-
kinį etapą, kuriame labai gerai pasirodė. Galima 

sakyti, Dovydui labai gerai sekasi matematika, nes, 
kaip Dovydo mokytoja sako, „visi jo laimėjimai susi-
ję su matematika“. Dar svarbus protmūšio laimėji-
mas  respublikiniame ture „Kultūrų ratas“, kuriame 
dalyvavo 7 ir 8 klasės mokiniai. Dar gerai moki-
niams sekėsi anglų „Spelling bee“ konkurse, kuria-
me labai gerai pasirodė 7 klasės mokinys Tajus 
Smilingis ir 8 klasės mokinys Deimantas Metrikis – 
pirmų vietų nugalėtojai. Mokiniai taip pat dalyvavo 
nacionalinės aplinkosaugos olimpiadose, komandi-
nėse veiklose, konferencijose ir kituose konkursuose. 
Sportinių laimėjimų nebuvo daug, bet 3–4 klasių 
kvadrato varžybose pasiekta pergalė. Žodžiu, kiek-
vienas pasiekimas labai svarbus ir reikšmingas,  juk 
atstovaujama savo mokyklai.  

Kokie didžiausi sunkumai buvo šiais moks-
lo metais? 

Visi sutiksime, kad didžiausias sunkumas – 
dirbti ne kabinetuose. Sunku buvo ir mokiniams, ir 
mokytojams. Bėgioti po klases mokytojams nepati-
ko. Tiesa, gera buvo sugrįžti po nuotolinio, vėl dirb-
ti kontaktu. Visa kita tas pats – darbų gausa, kaip 
ir kiekvienais metais. 

Kaip manote,  kokie bus kiti mokslo metai? 

Būkime pozityvūs: tikrai visi visada tikimės, 
kad ateinantys mokslo metai bus nors truputėlį ge-
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resni nei pernykščiai. Tikėkimės, nereikės vėl išeiti į 
nuotolinį mokymą. O tada galėsime labiau dėmesio 
skirti vidinei mokinių mokyklos veiklai, turėsime la-
biau laiko, kurį galėsime kūrybiškai išnaudoti.  

Ko palinkėtumėt mokiniams ir visai mo-
kyklos bendruomenei? 

Mokiniams – nebijoti pasireikšti geroje veiklo-
je, nebijoti dalyvauti, diskutuoti, kalbėtis, išreikšti 

savo nuomonę, tartis. 

Bendruomenei – bendradarbiavimo, kultūrin-
gumo, vienas kito išklausymo. Juk svarbu ne tik kri-
tikuoti, bet kur kas svarbiau padėti priimti sprendi-
mus - juk nuo jų priklauso mokyklos ateitis. 

Gabrielė Mataitytė, 8 klasė 

Labai norime padėkoti mūsų komandos pagalbininkėms – 
mokytojoms Vitalijai ir Nijolei. Be jų nebūtų mūsų komandos. 
Ačiū, mokytoja Nijole, kad skatinote ir motyvavote mus siekti 
tobulumo. Būtent Jūs ir mokytoja Vitalija pagaliau išmokėte mus 
taisyklingai uždėti kabutes ir gebėti maketuoti kaip „profams“. 
Esame dėkingi, kad padėjote spausdinti laikraščius bei juos 
lankstyti, kad išmokėte naujų spausdinimo metodų. Tikime, kad 
dabar galite sakyti, jog išugdėte jaunuosius žurnalistus bei pa-
dėjote pamatą toliau jiems tobulėti bei augti. 

 

Ačiū, mokytoja Vitalija ir Jums. Visada mokėte kaip rašyti, o 
kaip ne, motyvavote domėtis bei lavinote mūsų kūrybiškumą. 
Jūsų įkvepiančios kalbos tikriausiai išliks atmintyje dar labai 
labai ilgai, nes jos mums reiškia daug. Buvote kaip mūsų ange-
las sargas, kuris niekada neleisdavo pasiduoti. Visada sakydavo-
te, kad niekas negimė mokėdamas, ir ką darome dabar, neša 
mums didžiulę naudą, kuri dar ryškiau pasijaus ateityje. Ačiū, 
kad parodėte, koks saldus ir drauge kartus gali būti žurnalisto 
gyvenimas. Linkime visiems turėti tokią mokytoją, kokią turėjo-
me mes. 

 

Dar sykį dėkojame JUMS, MOKYTOJOS. AČIŪ UŽ PA-
GALBĄ, MOTYVACIJĄ, PALAIKYMĄ ir SKATINIMĄ, kada 
labiausiai to reikėjo, kai atrodė, kad norisi viską mesti, kai per 
sunku veikti. Linkime, kad dar turėtumėte ne vieną mokinį, su 
kuriuo galėtumėte pasidalinti lobiais, kuriais dalinotės ir su mu-
mis. 

Ir ačiū tiems, kurie skaitėte „Tiltus“ visus šiuos metus. 

Evelinos ir Astijus padėka 

2021–2022 mokslo metai 
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