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Mielas Skaitytojau!
Advento laikotarpis  gausus krikščioniškų tradicijų – keturių žvakių vainikas, pasninkas, 

kalendorius, skaičiuojantis dienas iki švenčių, ramybės ir susikaupimo skatinimas. Pagal senąsias 
lietuvių tradicijas šiuo metu reikėdavo grąžinti ir visas skolas, išspręsti per metus kilusius konf-
liktus, iš pagrindų sutvarkyti ir išvalyti namus. Visos šios tradicijos nukreiptos į tą patį – vidinį ir 
išorinį žmogaus apsivalymą laukiant tiek krikščioniško stebuklo, tiek metų virsmo, kai įkalinta 
saulė vėl sugrįš ir laikas vėl pradės tekėti. Todėl šiuo laikotarpiu minimos ir įvairios dienos, kurių 
daugelio paskirtis panaši – skatinti gerumą, atsigręžti nuo išorės į vidinį sąmoningumą, įvairius 
tradicinius ritualus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo idėjomis, patarimais, skirtu laiku prisidėjusiems prie 
mūsų laikraščio gyvavimo.

Tad palikdami Jus neskubriai mėgautis laikraščio publikacijomis, linkime baltų snaigių 
šokyje, artimojo apkabinime, šiltame arbatos puodelyje, draugo žinutėje pajusti visa tai, ko gal-
būt trūko visus metus – gyvenimo džiaugsmą, vidinę ramybę, žmonių ir daiktų vertę.

Baltų švenčių ir turiningų žiemos atostogų!

Redakcija
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Advento laikui – apie sąmoningą (ne)vartojimą

Simboliška, kad advento pradžioje minimos tokios dienos kaip Nieko nepirkimo bei Pasipriešinimo 
pirkiniams diena. Apie šių dienų prasmingumą ir keliamas mintis kalbinome ekonomikos mokytoją Laurą 
Stašauskienę.

1. Kaip manote, ar tokios dienos reikalingos ir kokia jų nauda?
Manau, reikalingos, kaip ir visos kitos minėtinos dienos. Kokia jų nauda? Manau, priverčia pamąstyti, 

kiek mes turime daiktų namuose ir ar tikrai visko reikia. Taigi, aš UŽ. 
2. Ar žinojote, kad tokios dienos egzistuoja ir ar laikotės jų nuostatų?
Žinojau, kad tokių dienų yra, kaip yra ir dienų be automobilio ir visokių kitokių. Ar laikausi? Kaip 

kada, nuo aplinkybių priklauso. Jeigu man reikia ko nors, perku ir nežiūriu, kokia diena. Racionaliai planuo-
jant pirkinius tokia diena apskritai nereikalinga. Nebent norisi šeimoje ar su draugais padaryti tokį  iššūkį – 
imti ir nieko nepirkti bent vieną dieną.

Bet apskritai, jeigu žmones tokios dienos priverčia sustoti, pagalvoti, kad galima kažką pasigaminti 
patiems ir nebūtina pirkti, tai jos atlieka savo funkciją. 

3. Ar pažįstate žmonių, kurie laikosi šių dienų nuostatų?
Ne, nepažįstu, bet sutinku daug mokinių, kurie kartais nustebina. Kažkuriais metais vienas abiturientas 

pristatinėjo projektinį darbą „Kiek kainuoja abiturientas?“. Jis visus metus fiksavo išlaidas. Pasirodo, jis per 
mokslo metus savo tėvams kainavo 500 eurų. Aš nepatikėjau, sakiau, kad meluoja. Bet mokinys papasakojo, 
kad visus metus beveik nieko nepirko. Įsigijo keletą rūbų, kanceliarinių prekių. Sunaudojo visus namuose 
turėtus sąsiuvinius nuo 11-tos klasės, maistą į mokyklą nešdavosi iš namų. Klausiau – o kaip visos šventės, 
gimtadieniai? Atsakė: ,,Nusipirkau kelnes oficialiai daliai ir daugiau  nieko nereikia‘‘. Be to, jis teigė, kad 
studijuos tik valstybės finansuojamoje vietoje, nemokamai. Šio vaikino visai kitokia gyvenimo filosofija nei 
daugelio, visuomet jį prisimenu. Bet tokių mokinių sutinku retai. 

4. Ar turite patarimų, kaip atsisakyti impulsyvaus pirkimo bei mažinti nereikalingų prekių 
pirkimą?

Dešimtokai tai tikrai žino, kaip taupyti pinigus:) Aš nesilaikau nuostatos, kad reikia visai nepirkti, bet 
manau, kad geriau pirkti lietuvišką produkciją. Įprastai ji yra brangesnė, todėl visada pagalvoju, ar tikrai to 
reikia (maisto, rūbų, baldų). Stengiuosi palaikyti vietinį gamintoją, o ne importuotojus, kurie atveža prekes 
į Lietuvą. Štai taip natūraliai sumažėja pirkinių krepšelis, nes galvoju apie tvarumą, pagalvoju, ar ilgai tą 
daiktą naudosiu, renkuosi perdirbamas pakuotes ir panašiai. Palaikykite vietinius gamintojus ir jūs. Neseniai 
pirkau internetu iš Žemaitijos ūkininko pomidorų padažą. Pagalvojau, kad geriau jiems tą eurą atiduosiu, o ne 
prekybos centrui, kuris tuos pomidorų padažus sunkvežimiais gabena. Pandemijos metu daug žmonių neteko 
darbo arba jų verslai bankrutavo. Norisi padėti mažesniems. Kalėdines dovanas stengiuosi pirkti iš smulkių 
verslininkų, amatininkų arba mokinių bendrovių. 

Parengė Liepa Samulionytė, Gildė Bugaitytė, II b
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„Didžiausias atlygis tikriausiai bus žmonės, su ku-
riais susipažinsite.“

Gruodžio mėnesį, be daugelio gerų dalykų, paminime ir vieną gerumo datą – Padėkos savanoriams 
dieną. Savanoriavimas tikrai populiari veikla tarp jaunų žmonių, tad pakalbinome ir porą mūsų mokyklos 
savanorių.

1) Kaip ir kada susidomėjai savanoryste?
2) Kokiomis savanorystės veiklomis užsiimi?
3) Ar daug laiko skiri savanoriavimui?
4) Kas labiausiai patinka šioje veikloje?
5) Kokių sunkumų kyla?
6) Kokių savybių reikia turėti savanoriui?
7) Ar savanorystė ko nors išmoko žmogų?
8) Ko palinkėtum žmonėms, svarstantiems, ar verta, arba tik pradedantiems savanoriauti?

Miglė Mikėnaitė, IV A
1. Pirmoji mano savanorystė buvo 2018 metais, kai man buvo 15 metų, dalyvavau kaip savanorė IKI 

velomaratone, nuo tada pradėjau ieškoti daugiau galimybių savanoriauti ir taip išbandyti save.
2. Šiuo metu savanoriauju nedaug, bet dalyvauju ERASMUS+ projekto veikloje. Dažniausiai savano-

riaudavau veiklose, susijusiose su vaikais, neseniai savanoriavau organizacijos „Kartu tikrai galime” rengtoje 
vaikų stovykloje, taip pat mūsų mokyklos organizuojamoje EKO stovykloje. Prieš keletą metų savo sekma-
dienius leisdavau padėdama vaikams mokytis, taip pat veiklose kartu su organizacija „Kartu tikrai galime“.

3. Kol savanoriavau, mokydamasi su vaikais kas antrą sekmadienį praleisdavau su jais, o dabar inten-
syviausiai savanoriauju vasaros metu, visada atsidedu bent tris vasaros savaites būtent tam.

4. Labiausiai mane žavi tai, kad savanoriaudamas ne tik atiduodi savo laiką, energiją ar resursus, bet 
labai daug ir gauni. Pradedant nuo fizinių dalykų ir baigiant užmegztais ryšiais bei naujais įgūdžiais.

5. Didžiausias sunkumas būna, kai savanoriaujant prireikia įgūdžių, kurių dar neturi, ir tenka daug 
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mokytis vietoje. Man asmeniškai didžiausias išbandymas buvo prižiūrėti specialiųjų poreikių vaiką. Tai pa-
reikalavo iš manęs kantrybės, ryžtingumo prašant pagalbos, drąsos kalbantis ir stengiantis suprasti jo tėvelius.

6. Manau, svarbiausios savanorio savybės ir yra kantrybė bei ryžtas išmokti ir patirti naujus dalykus.
7. Savanorystė mane išmokė reikalauti iš savęs daugiau. Visada atrodo, jog pasiekiau savo galimybių 

lubas, tačiau galiu sau priminti, kad jau ne kartą įrodžiau, jog tas lubas galiu kilstelti.
8. Linkiu nebandžiusiems bent kelis kartus gyvenime paragauti savanorystės. O pradedantiems nesu-

stoti. Tai ne tik padeda ieškant darbo ar stojant į universitetus. Ši veikla išmoko daug gyvenimiškų dalykų ir 
priverčia į pasaulį žiūrėti kitaip. Be to, savanorystė su gera kompanija yra be galo smagiai praleistas laikas.

Kamilė Šimaitė, II e
1. Pradėjau savanoriauti 7-oje klasėje, kai auklėtoja mus nuvedė į ekskursiją M. Mažvydo bibliotekoje, 

o ten mums ir pasiūlė tokią veiklą. 
2. Mokėme vaikus apie pavojus internete, kaip saugiai elgtis virtualioje erdvėje. Vykdėme edukacines 

veiklas.
3. Nelabai daug laiko dabar skiriu šiai veiklai. Karantinas šiek tiek pristabdė viską.
4. Smagu dalyvauti renginiuose, bendrauti su žmonėmis, mokyti vaikus. Patiko, kaip tarp veiklų laisvu 

laiku su kitais savanoriais leisdavome laiką. 
5. Iš tiesų, jokių sunkumų nekildavo. Nebent man besitęsiantis galvosūkis būdavo, kaip surasti susiti-

kimo vietą. Mane turėdavo atlydėti asmeniškai, nes sugebėdavau pasiklysti kur tik benueičiau.  
6. Manau, kad bet kas galėtų būti savanoris, tačiau idealiausios savybės turbūt būtų geranoriškumas, 

kruopštumas ir atkaklumas.
7. Iš šios veiklos negavau kokios nors labai aiškios pamokos. Tiesiog išlavinau drąsą ir pasitikėjimą 

savimi. Pradžioje vengiau bendravimo su žmonėmis kaip maro, o dabar pati jį inicijuoju. 
8. Nesitikėkite daug atlygio, nes tai nekomercinė veikla. Didžiausias atlygis tikriausiai bus žmonės, su 

kuriais susipažinsite.

Parengė Agnė Matulionytė, Otilija Smelevičiūtė, II d
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Tarptautinę arbatos dieną (gruodžio 15 d.) 
minint

Atšalus orams visi vis dažniau geriame arbatą, kavą ar kitus šiltus gėrimus, kad sušiltumėme ir su-
sikurtumėme jaukią nuotaiką, tačiau ne visose kultūrose arbata yra tik šildantis gėrimas. Įvairiose šalyse jis 
atlieka ir tradicijos, ritualo funkcijas.

Viena iš daugiausiai arbatos suvartojančių šalių pasaulyje – Didžioji Britanija. Ten vienas žmogus vi-
dutiniškai suvartoja apie 2,5 kg arbatos per metus! Šioje šalyje arbatos gėrimas yra savitas ritualas, tradicija. 
Čia arbata patiekiama su pienu. Visiems britams įprastų „arbatos pertraukėlių‘‘ metu šalia arbatos patiekia-
mos ir bandelės („scones“), kurios yra valgomos su džemu ir tradiciniu kremu. 

Arbatos tradicijos, tikriausiai, nebūtų taip stipriai paplitusios po pasaulį, jeigu ne Indija – šalis, gami-
nanti daugiausiai arbatos pasaulyje! Indija gamina daug arbatos, bet ir daug jos suvartoja. Arbata ten geriama 
ir pusryčių, ir vakarienės metu. Indijoje verdant arbatą į ją pilama pieno bei naudojami prieskoniai, tokie 
kaip: juodieji pipirai, cinamonas, kardamonas, anyžiai. 

Kinija taip pat turi labai ryškias ir svarbias arbatos gėrimo tradicijas. Arbatos gėrimas Kinijoje yra ne 
tik malonumas ir atsipalaidavimas, tikima, kad tinkamai paruošta arbata apvalo sielą. Ceremonija, kuri yra 
be galo sena, svarbi ir vertinama iki šių laikų. Ruošiant arbatą ceremonijai būtina naudoti šaltinio vandenį. 
Geriant arbatą labai svarbus yra atsipalaidavimas ir ramybė, tai turi būti akimirka, kai, atrodo, sustoja laikas.

Kinijoje naudojama arbata iš ,,plytelių‘‘ taip pat yra naudojama ir Tibete. Pagal tradicijas Tibete ga-
minant arbatą naudojamas jako pienas, sviestas ir druska. Norint pagaminti 1,5 l tradicinės arbatos užtenka 2 
gramų specifinių (suspaustų) arbatos žolelių. Gaminant arbatą su sviestu, nebūtina naudoti ir pieną. Ši arbata 
kalnuose geriama ne vien tam, kad numalšintų troškulį, bet ir dėl jos maistinių savybių. 

 Dar viena šalis, kurioje yra susiformavusios tam tikros arbatos gėrimo tradicijos, yra Turkija. Tur-
kiška arbata dažniausiai geriama iš skaidrių stiklinių – taip geriau matosi arbatos spalva. Pagal tradicijas ten 
arbata verdama virdulyje, o ne plikoma.

Šiltos, kvapnios, sveikatą gerinančios arbatos Jums visiems žiemos švenčių ir atostogų metu!

Adrija Subačiūtė, II c
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„Mokykitės mokykloje, kiek  tik galite“, – sako  
buvęs mūsų abiturientas Arnas

Lapkritį minima Tarptautinė studentų diena. Pakalbinome apie mokyklos ir dabartinį etapus porą 
mūsų buvusių abiturientų, kurie dabar studijuoja.

1) Ką ir kur studijuoji?
2) Mieliausias / geriausias prisiminimas iš mokyklos? 
3) Jeigu reiktų grįžti į mokyklą, ką rinktumeisi – dabartinį gyvenimo laikotarpį ar mokyklos laikus?
4) Kokie šio gyvenimo etapo privalumai ir sunkumai?
5) Gražiausias / įsimintiniausias momentas iš studentavimo laiko?
6) Ką patartum žmonėms, kurie planuoja studijuoti?

Arnas Treimakas
1) studijuoju VU biochemiją, dabar pirmas kursas.
2) Tikriausiai tai galimybė vaidinti mokyklos scenoje su „Brigados“ ir „Alfonso prie teatro“ grupėmis! 

Vieno prisiminimo pasirinkti neįmanoma, kadangi jų tiesiog be galo daug buvo.
3) Jei reiktų rinktis, rinkčiausi dabartines studijas. Mokykla, palyginus su studijomis, labai varžo ir 

elgiasi lyg su mažais vaikais, o ne moksleiviais. Universitete viskas yra tavo rankose, o savo paties gyvenimo 
kontrolės trūkumas mane labai slėgė mokyklos laikais. Universitete galiu nueiti į tualetą paskaitos metu arba 
išeiti iš teritorijos be jokių nereikalingų ir kenksmingų nuobaudų.

4) Dabartinio etapo privalumai – laisvė ir atsiradusi savikontrolė. Viskas priklauso tik nuo manęs ir 
niekieno kito, to mokykloje nebūdavo. Šio laikotarpio trūkumai – didelis krūvis, atitolimas nuo draugų, su 
kuriais artimai bendraudavau mokykloje, staigūs pokyčiai atsiradus savarankiškumui.

5) Kol kas dar daug įsimintinų įvykių nebuvo – studijos daugiausia yra tik mokymasis. Bet jau teko 
susipažinti su keletu žmonių, kurie labai greitai ir natūraliai tapo itin artimais draugais.

6) Mokykitės mokykloje, kiek tik galite. Viskas pritaikoma studijose. Išmokite planuoti laiką, ugdykite 
discipliną. Nepamirškite prižiūrėti savo sveikatos. Taip pat labai svarbu ir jūsų socialinis gyvenimas, ben-
draukite, išlipkite iš komforto zonos. Nėra nieko liūdniau negu žmogus, kuris yra tik duomenų bazė žinioms 
laikyti.

Živilė Gadliauskaitė
1) Studijuoju bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje. 
2) Tiesą pasakius, nelabai ką ir pamenu iš mokyklos, gal labiausiai išleistuves, nes buvo toks paskuti-

nis pasispardymas prieš studentavimą. 
3) Rinkčiausi dabartinį etapą, nes nors mokykloje praleista labai daug laiko, jis buvo naudingas, arti-

mas, pilnas potyrių, tačiau gyvenimas nestovi vietoje ir reikia patirti kuo daugiau naujų dalykų, susirasti naujų 
draugų ir išmokti dar neišmoktas pamokas. 

4) Privalumai tie, kad viskas dabar priklauso nuo tavęs paties. Kiek norėsi – tiek išmoksi, jei nori būti 
geras specialistas, stengsiesi, kiek įmanydamas. O trūkumai – kad tingulys gali bet kada apimti ir niekas ne-
privers tavęs eiti į paskaitas ar dar kur, todėl yra tikimybė praleisti paskaitas. 

5) Gražiausi studentavimo momentai – sesijos pabaigos, kai jau būni viską išsilaikęs ir akmuo nuo 
širdies nukrenta, palengvėja.

6) Patarčiau klausyti, ko nori širdis, eiti ten, kur tikrai jauti pašaukimą. Sunkus sprendimas, tačiau 
verta apgalvoti ir nešokti bet kur, nes tai turi labai daug įtakos ateities gyvenimo kokybei.

Parengė Agnė Matulionytė, Otilija Smelevičiūtė, II d
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2021 m. Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatė 
apie rašytojo pašaukimą ir kasdienį darbą

 2021 metų lapkričio 14 dieną rašytojai Jurgai Ivanauskaitei būtų suėję 60 metų. Tikriausiai dauguma 
jaunesniųjų kartų atstovų negali jos prisiminti, bet vienaip ar kitaip susipažįsta su jos kūryba, kuri yra gyva iki 
šiol. Populiariausios Jurgos Ivanauskaitės knygos šluojamos nuo knygyno lentynų vos tik pasirodžius naujam 
leidimui, o rašytojos vardo premija kiekvienais metais apdovanojamas vienas lietuvių rašytojas. 

 Jūsų dėmesiui publikuojame pokalbį su 2021 metų J. Ivanauskaitės premijos laureate Lina Simutyte. 
Ji įvertinta už savo pirmąjį apsakymų rinkinį „Miesto šventė“.

Ar tikėjotės gauti J. Ivanauskaitės premiją?

Žinojau, kad mano knyga bus teikiama Jurgos Ivanauskaitės premijai. Rekomendaciją parašė Lina 
Buividavičiūtė – poetė ir literatūros kritikė. Iš tiesų tuo metu svarsčiau įvairiai: konkurentai pakankamai sti-
prūs, viena iš tokių gal stipriausių knygų, atitinkančių formuluotę, už kurią yra įteikiama premija, laikiau 
Virginijos Kulvinskaitės romaną ,,Kai aš buvau malalietka‘‘. Tačiau vis dėlto jau ir tada galėjau savo knygą 
vertinti galbūt iš laiko perspektyvos ir kitų knygų kontekste, taigi taip pat tikėjau, kad ,,Miesto šventė‘‘ gali 
pelnyti šitą apdovanojimą. Aišku, kad kiekvieną kartą, kai siunti savo knygą įvertinti (pvz., konkursui), visada 
tikiesi laimėti, net jeigu ir sakai, kad ,,ai ne, nesitikėjau‘‘.

Kas Jus įkvėpė parašyti savo pirmąją knygą?

Ši knyga nėra romanas, nėra vientisas, rišlus pasakojimas, būdingas, tarkim, didesnės apimties prozos 
kūriniams, ją galėčiau apibūdinti taip – tai daugybė žmonių, ir įvykių, ir kvapų, ir spalvų, matytų filmų, girdė-
tų dainų. Tad kartais net atrodo, kad mane gali įkvėpti tai, kad apskritai niekas nevyksta, yra nuobodu, pilka, 
nyku ir iš to nykumo, iš to nuobodumo tada norisi susikurti kažkokią alternatyvią realybę. Manau, kad  jeigu 
žmogus yra rašantis ir tiki, kad būtinai reikia pasiekti kažkokią optimalią įkvėpimo būseną („gal dar palauk-
siu, gal  sutiksiu kokį žmogų ir tada jau įsikvėpsiu‘‘), tai  gali praeiti labai daug laiko ir tas įkvėpimas taip ir 
neateis. Bet kai stengiesi gyventi, iš tikrųjų gyventi, o ne tik būti prie kompiuterio ekrano, prie klaviatūros 
prikaltas, kad – neduok Dieve, šiandien nieko neparašysiu – tai tada net nereikia ieškoti įkvėpimo, jis kažkaip 
pats, atrodo, susiranda tave, kaip ir temos, motyvai, personažai.
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Kada susidomėjote rašymu / parašėte savo pirmąjį apsakymą?

Vaikystėje, aišku, yra tekę rašyti eilėraštukų mamai, seneliui, tėčiui arba Kalėdų Seneliui, bet pradžia 
vertingo, mano manymu, rašymo  buvo paauglystė. Gal kokių trylikos ar keturiolikos pradėjau rašyti eilėraš-
čius  ir tie eilėraščiai plėtėsi, augo, atsirado tam tikri siužetai, naratyvas. Tada pamėginau rašyti jau prozos 
tekstus – noveles ir apsakymus. Aišku, kad reikėjo būtinai pasitikrinti, kaip veikia tie tekstai, kaip juos priima 
kiti skaitantys, tad tyčia kartais rašydavau fikcinį dienoraštį, pavadindavau tai dienoraščiu ir prikurdavau 
nebūtų dalykų. Tuomet tyčia palikdavau kur nors atverstą, kad mama perskaitytų ir pasibaisėtų – kaip tu čia 
aprašei, į kokias vietas vaikštai, kur tokie tamsūs ritualai vyksta?  Po to suprasdavau – va čia yra ženklas, kad 
veikia tekstas, nes mama juo patiki. O paskui dalyvaudavau konkursuose, bet konkursai būdavo dažniausiai 
Marijos Pečkauskaitės vardui atminti, nes pati mokiausi Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Aš labai nesu-
reikšmindavau nei tų apdovanojimų, nei prizų. Pradėjau kelti tekstus į svetainę rašyk.lt. Kai prie savo tekstų 
gaudavau „plunksną“ ar „žvaigždutę“, tai būdavo didžiausi įvertinimai, leisdavo suprasti, kad tekstas yra 
geras.

Ar planuojate išleisti daugiau knygų ar kitaip parodyti savo kūrybą žmonėms?

Taip, planuose tai yra, rašau, stengiuosi skirti tam daugiau laiko, nes suprantu, kad tai, ko gero, nebus 
vien tik apsakymų rinkinys, galbūt tai bus kažkaip tarpusavyje susiję kūriniai, nors romanu vadinti irgi atrodo 
ankstoka, gal ir per rimtai skamba. Galiausiai galbūt net ir nesinorėtų to tradicinio romano parašyti, o ko la-
biausiai norisi – tai neskubėti ir tam tekstui skirti tiek laiko, kiek reikia. Kartais atrodo – visi labai stengiamės 
būti tokie produktyvūs, būtent produktyvūs, nesikoncentruoti į vieną produktą, tai man irgi yra būdinga. Jeigu 
jau  keletą mėnesių nepublikuoju kur nors teksto, tai jau, atrodo, ima kirbėti: ,,Aha, tai gal jau būtų laikas?‘‘ 
Tačiau su antrąja knyga skubėti nesinori, manau, kad ji kada nors, anksčiau ar vėliau, bus, bet  kur kas svar-
biau, kad ji būtų ne prastesnė už pirmąją. 

Kaip manote, kodėl Jūsų knyga apibūdinama kaip drąsi, laužanti standartus?

Aš manau, kad kiekvienai knygai galbūt galima pritaikyti panašius apibūdinimus, nes kiekvienas au-
torius, bent jau slapta, tikisi sukurti kažką naujo, ko absoliučiai niekas dar neparašė, ir iš dalies taip ir įvyksta. 
Tačiau, kita vertus, tai neįmanoma, nes temos panašios, jos kartojasi, galbūt skiriasi tik formos. Kai galvoju, 
kodėl ,,Miesto šventė‘‘ buvo įvertinta Jurgos Ivanauskaitės apdovanojimu, tai galbūt pirmiausia svarstau apie 
tai, kad rašydama apsakymus niekada nesistengiau parašyti jų kažkaip tradiciškai. Taip pat nesistengiau ati-
tikti kokius nors standartus ir galbūt dėl to taip drąsiai galėjau rašyti. Atsimenu, kad jau prieš pat  redaguojant 
knygą, paskutiniais mėnesiais, radau vieną savo apsakymą, kurio niekur nebuvau publikavusi, nes jis man 
atrodė per baisus, per aštrus ir tokios aistros turintis, kurios pati tuo metu, kai rašiau, gėdijausi. Bet kai jau dė-
liojau knygą ir atrinkinėjau apsakymus, supratau, kad šis eilėraštis irgi yra svarbus, kad jis tikrai turi toje kny-
goje atsidurti. Vėliau iš skaitytojų girdėjau, kad kai kuriems kaip tik jis buvo vienas stipriausių, galbūt dėl to, 
kad nesistengiau kažkam įtikti, kad nesistengiau sekti kieno nors tradicija. Apskritai visada labiau domėjausi 
galbūt net ne lietuvių literatūra, o užsienio – Vakarų literatūra, ir, ko gero, mane ir formavo būtent kitų šalių 
kultūros. Ne itin mėgau tai, ko mokė mus mokykloje, per literatūros pamokas.  Labiausiai norėjosi ieškoti ir 
eksperimentuoti, galbūt tai  ir nulėmė komisijos vertinimus.

Koks autorės palinkėjimas skaitytojams, kurie svajoja išleisti savo knygą ar sieti savo ateitį su 
rašymu?

Palinkėjimas, ko gero, būtų labai paprastas – rašyti. Manau, kad tai ir yra sunkiausia, nes neužtenka 
prisėsti ir užrašyti... To užtenka, kai jau pats procesas vyksta: rašymas, paskui redagavimas, po jo – ieškojimas 
leidėjo ar kur publikuoti, susidūrimas su skaitytojais ar neigiamais atsakymais, norint publikuoti ar išleisti 
knygą. Tačiau vis tiek manau, kad svarbiausia yra rašyti, nesvarbu, koks bus kritikas – ant kairiojo ar dešiniojo 
peties sėdintis, vidinis ar išorinis. Reikia rašyti net tada, kai jau atrodo, kad  nebeišeina, nebegaliu, nebenoriu. 
Gal tuomet tiesiog padaryti pertraukėlę, gyventi gyvenimą, ką nors nuveikti, sukurti ir nebijoti užsiimti tuo, 
kas tuo metu labiausiai teikia malonumą. 

Parengė Adrija Subačiūtė, II c
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Apie advokato profesiją
Gruodžio pradžioje minima Lietuvos advokatūros diena. Apie šios profesijos subtilybes kalbinome 

advokatę Rasą Stankauskienę.
1.Kodėl pasirinkote šį darbą ir ar nesigailite pasirinkimo?
Teisininko profesija labai plataus spektro, įvairi, nenuobodi, nuolat reikalaujanti tobulėti. Būdamas 

teisininku gali save realizuoti įvairiose srityse – dirbti notaru, advokatu, prokuroru, teisėju, taip pat teisininku 
įvairiose įmonėse, įstaigose, tiek viešame tiek ir privačiame sektoriuje. Gali dirbti su verslu, gali narplioti įvai-
rius nusikaltimus, nusižengimus, gali pagelbėti žmonėms kasdieniniais gyvenimo klausimais.Tokia galima 
dinamika ir galimybės rinktis, kur save realizuoti, ir sąlygojo teisininko profesijos pasirinkimą. Dėl to tikrai 
nesigailiu, nes žinojau ir žinau, kad turiu nuolat tobulėti ir judėti pirmyn. Advokato praktiką pradėjau ne iš kar-
to, o po ilgų teisininko praktikos įmonėje metų, kuomet įgijau reikiamą patirtį ir galėjau savarankiškai spręsti 
svarbius teisinius klausimus bei prisiimti atsakomybę už klientų teisinių problemų efektyvų išsprendimą.

2. Kokie įdomiausi  šios profesijos ypatumai?
Tai bendravimas su įdomiais ir įvairiais žmonėmis, tapimas jų gyvenimo dalimi ir būtinybe, patarėja 

įvairiais klausimais, galimybė susipažinti su įvairų sričių verslo subtilybėmis.
3. Neigiami  darbo aspektai?
Šis darbas neapsieina be streso, didelės atsakomybės, neribotų darbo valandų, nes tenka dirbti ir savait-

galiais ir vakarais, todėl labai svarbu išmokti išlaikyti balansą, kad darbas neužvaldytų viso gyvenimo ir liktų 
laiko šeimai, poilsiui bei laisvalaikiui.

4. Kokios savybės, Jūsų manymu, yra reikalingos advokatui?
Atsakomybė, kruopštumas, strateginis, loginis, o dažnai net ir nestandartinis mąstymas, sąžiningumas, 

taktiškumas, veržlumas, drąsa, gebėjimas bendrauti.
5. Įsimintiniausias įvykis darbinėje veikloje?
Įsimintiniausi įvykiai gerąja prasme – tai laimėjimai svarbiose bylose, sėkmingi projektai, kuriuos  

užbaigusi matai, jog klientas džiaugiasi rezultatu ir jis grįžta pas tave, patikėdamas išspręsti ir kitus svarbius 
klausimus. Įsimintiniausi įvykiai blogąja prasme – blogus darbo rezultatus nulėmusios klaidos, padarytos dėl 
patirties, kruopštumo trūkumo, neapdairumo teisininko veiklos pradžioje, ir po to neišvengiami nemalonūs 
pokalbiai su vadovais.

Parengė Emilija Stankauskaitė, II c
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Ką nuveikti per žiemos 

atostogas? 

Siūlome:

•	 pačiuožinėti ar paslidinėti ant 
ledo (ledo arena įrengta prie Baltojo tilto)

•	 aplankyti eglutę Katedros aikštė-
je bei kalėdinį miestelį senamiestyje

•	 iškepti meduolinį namuką

•	 pasidaryti kalėdinių filmų mara-
toną

•	 pasigrožėti žiemos gamta pasi-
vaikščiojimo ar išvykos metu

•	 pagaminti gurmanišką vakarienę

•	 išdžiovinti vaisių – tiks deser-
tams, kompotui

•	 pagaminti karšto šokolado

•	 keistis dovanomis su draugais ir 
artimaisiais (būtų puiku, jei dovanėlės būtų 
jūsų rankų darbo)

•	 stalo žaidimai su visa šeima – 
puikus vakarų leidimo būdas.

O SVARBIAUSIA: praleiskite šį laiką 
su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, 
dalindamiesi šiluma ir meile.

Kamilė Šimaitė, II e



Kalėdiniai filmai
Siūlome šventiniu laikotarpiu ir per atostogas dalį laiko praleisti su puikiais kalėdiniais filmais, kurie 

tikrai sukurs puikią nuotaiką.

„Košmaras prieš Kalėdas“ (1993 m.)
Komedija, fantastinis, animacinis filmas. Tinka visai šeimai. 
Filmas apie Helovino numylėtinį karalių Džeką Skelingto-

ną, kuriam pabodo ta pati kasmetinė tradicija gąsdinti žmones „rea-
liame pasaulyje“. Kai Džekas netyčia užklysta į šalia esantį Kalėdų 
miestelį, jam kyla mintis – jis nori pagrobti Kalėdų Senelį ir perimti 
jo vaidmenį. Tačiau paaiškėja, kad tai nėra taip lengva.

„Šrekas. Kalėdų bumas“ (2007m.)

Komedija, fantastinis, animacinis filmas. Tinka visai šeimai. 
Šrekas bando įsijausti į kalėdinę dvasią. Pažadėjęs Fionai ir vai-

kams tokias Kalėdas, kurių jie nepamirš, jis priverstas išmokti visas Ka-
lėdų tradicijas, tikėdamasis parodyti jas savo šeimai. Tačiau paaiškėja, 
kad asilas, batuotas katinas, meduolis ir kiti draugai prisijungia prie Šre-
ko šeimos...

„Klausas“  (2019 m.)

Komedija, fantastinis, animacinis, nuotykių filmas. Tinka 
visai šeimai. 

Naujasis Smerensburgo paštininkas Jesperas susidraugauja 
su žaislų gamintoju Klausu. Jie kartu sutaiko Elingboesų ir Krumsų 
šeimas, kurios buvo nesantaikoje daug metų. 

Tai puiki istorija, pasakojanti, kaip paprastas gerumo veiks-
mas gali padėti kitam.

„Kalėdų princas“  (2017 m.)

Romantinė komedija, skirta 10+ metų žiūrovams.
Žurnalistė Amber, norėdama gauti informacijos apie žaismingą 

princą savo laikraščiui, įsivelia į karališkąsias intrigas. Galiausiai tarp 
Amber ir žavingojo princo Ričardo gimsta meilė. 

Tačiau ar žurnalistei pavyks išsaugoti tiesą apie princo vaikystę?
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„Spragtukas ir keturios karalystės“  (2018 m.)

Drama, komedija, fantastinis, nuotykių filmas. Tinka visai šeimai. 
Jaunoji Klara švenčia Kalėdas kartu su savo šeima. Kiekvienais me-

tais vaikus iki jų asmeninės dovanos nuveda auksinis siūlas. Šiais metais 
Klarą siūlas nuveda į apleistą karalystę, kurioje ji niekada nėra buvusi. Mer-
gina yra vienintelė, kuri gali atkurti harmoniją ir laimę tame pasaulyje.

„Svajonių traukinys“ (2004 m.)

Miuziklas, fantastinis, nuotykių, animacinis filmas. Tinka vi-
sai šeimai. 

Kalėdų išvakarėse berniukas Bilis, norėdamas pasikalbėti su 
Kalėdų Seneliu, leidžiasi į stebuklingą nuotykį. Jis kelionėje į Šiau-
rės ašigalį išmoksta svarbių dalykų apie tikrą draugystę ir drąsą, pa-
tiki Kalėdomis.

„Geriau pasisaugot“  (2016 m.)

Komedija, siaubo filmas. 16+ metų žiūrovams.
17 metų Ašlė per Kalėdų atostogas atvyksta į Lernersų namus pri-

žiūrėti jų 12 metų sūnaus Luko. Netrukus, kai į jų namus atvyksta nepa-
geidautini įsibrovėliai, merginai tenka ginti save ir berniuką. Jie yra vieni 
namuose…

Parengė Radvilė Leiputė, I b
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