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Mielas Skaitytojau!
Tiesiog savaime, bekuriant laikraščio numerį ir viena ausimi besiklausant visais informacijos kanalais 

transliuojamų šių dienų aktualijų, ranka išsitiesė link Tėvo Stanislovo „Pamokslų“ knygos. Drįsiu teigti, jog 
jei panašiai kaip šis išmintingas žmogus mąstytų dauguma lemiančiųjų pasaulio likimą, visi gyventume daug 
ramesniame ir šviesesniame pasaulyje. Leisiu čia sau pacituoti akis ir protą užkabinusias Tėvo mintis: „...
valstybė turi būti globojama ne tiek tankų ir kulkosvaidžių, kiek ją mylinčių žmonių. Tautą mylėjome, išsau-
gojome, o dabar kurkime, pamilkime, išsaugokime valstybę. (...) Mylintys žmonės yra apsaugos bunkeriai ir 
apsaugos ginklai, kuriais valstybė laikosi.“ Iš tiesų, meilė ir ištikimybė Tėvynei leido jai išlikti net ir daugia-
metės agresyvios okupacijos sąlygomis, tai tik įrodo, kad svarbiausi žmogui dalykai – nesunaikinami ginklu 
ar lageriu. Tad belieka nepamiršti, kad tautos Nepriklausomybė – tikrai ne savaiminė, nenekintanti jos padėtis. 
Tai padėtis, kurią reikia vertinti ir saugoti.

Be abejo, numeryje nemažai vietos bus skirta ir mūsų gimnazistų gyvenimui – tiek vienai paskutiniųjų 
mokykliniame gyvenime dabartinių abiturientų švenčių, tiek įsimylėjusių žmonių jausmų istorijai, tiek įvai-
rioms jaunuolių veikloms. Mums visada rūpi Jūsų nuomonė, tad kai tik galime, užduodame Jums klausimus, 
susijusius su mūsų aptariamomis temomis. Juk Jūs – mūsų artimiausia auditorija. Labai džiaugiamės, kad 
mūsų laikraščio kolektyvas vis plečiasi naujais žmonėmis, didžiuojamės augančia savo žurnalistine patirtimi, 
jaunų žmonių iniciatyvomis ir kūrybingumu. 

Linkėdama visiems pavasarinio optimizmo, kuris sugrįžta su ilgėjančia diena bei parskrendančiais 
paukščiais

Jūratė Kalverš



Mūsų palinkėjimai Lietuvai...
Linkiu tapti geriausia savo versija! (Otilija, II kl.)

Žydėti! Skambėti! Augti! Išlikti. (Mokytoja  Loreta Stasiulaitienė)

Vasario 16-oji yra didžiausia kiekvieno lietuvio šventė, tai mūsų tapatybės, tautos prasmės simbolis.
Linkiu visiems branginti savo valstybę Lietuvą, jos laisvę, branginti jos žmones ir tautos paveldą. 

(Mokytojas Saulius Bužinskas)

Sveikinu su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Praeitas ilgas ir sudėtingas kelias tam, kad dabar mes 
gyventume taip. Ugdykime patriotiškumą ir gražinkime Lietuvą ne tik žodžiais, bet ir darbais. (Emilija, II kl.)

Kviesčiau telktis prasmingiems darbams. Linkėčiau puoselėti šimtmečiais kurtas bendražmogiškas 
vertybes – nuoširdų bendravimą, tarpusavio supratimą, pagarbą sau ir kitiems. (Direktorė)

Artėjančios Vasario 16-osios šventės proga linkiu neužmiršti, kokia trapi yra Nepriklausomybė ir kad 
mes esame patys atsakingi už jos išlaikymą vardan mūsų protėvių neįkainojamos aukos. Mes Tėvynę mylime 
ne žodžiais, o darbais. (Gabrielius, II kl.)

Lietuva, linkiu tau daug saulėtų dienų, besišypsančių veidų ir daug inovatyvių idėjų! (Gija, II kl.)

Linkiu augti! (Otilija, II kl.)

Brangi Lietuva,
sveikinu Tave su Valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui ir Lietuvos piliečiui 

yra labai svarbi data, menanti valstybingumo atgimimą. Linkiu Lietuvos valstybei ilgų klestėjimo metų, tapti 
stipria, demokratiška, pavyzdinga Europoje ir pasaulyje valstybe. (Aleksandra, II kl.)

Teišlieka Lietuva tokia artima ir šilta, kokia buvo ligi šiol! (Kamilė, II kl. )

Gera gyventi šalyje, kurioje vyrauja pasitikėjimas, meilė vienas kitam, vieningumo jausmas. Šaly-
je, kurioje žmogus  didžiuojasi tautos praeitimi, dabartimi ir savo pastangomis kuria ateitį. Lietuvai linkiu, 
kad ,,Tautiška giesmė” skambėtų ne tik per krepšinio varžybas, bet kad jos žodžiai taptų šviečiančia kelrode 
žvaigžde. (Mokytoja Vilija Rutkauskienė)

Linkiu išsaugoti tai, ką turime, didžiuotis tuo, ką pasiekėme, ir tikėti, kad ateitis bus mums tik švieses-
nė. (Agnė, II kl.)

Palinkėjimus surinko Agnė Matulionytė, II d
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Vasario 16-osios minėjimo žygis

Penktadienį, vasario 11 d., dešimtokai buvo pakviesti į žygį, kurio metu buvo paminėta Lietuvos valsty-
bės atkūrimo diena – Vasario 16-ioji. Šį žygį suorganizavo mūsų mokyklos istorijos mokytojai  R. Trinkūnas ir 
S. Bužinskas,  jame sudalyvavo grupė  dešimtokų. Šio renginio metu buvo aplankyti Signatarų namai, kuriuo-
se 1918 m. vasario 16 d. dvidešimt Lietuvos Tarybos narių pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, J. Ba-
sanavičiaus paminklas priešais Lietuvos nacionalinę filharmoniją bei Rasų kapinės. Čia buvo apžiūrėti įvairių 
Lietuvai nusipelniusių asmenybių kapai: signatarų Mykolo Biržiškos bei Antano Vileišio,  kompozitoriaus  ir 
dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, 1863–1864 m. sukilimo dalyvių ir vadų Zigmanto Sierakausko 
bei Konstantino Kalinausko.  Šios kelionės metu ne tik galėjome prisiminti Vasario 16-ąją, bet ir pabendrauti 
su kitų klasių mokiniais, kurie dabar mielai sutiko pasidalinti dienos įspūdžiais.

„Išvyka buvo puiki, sužinojau daug naudingos informacijos. Nepaisant to, kad oras buvo ne pats geriau-
sias, kelionė buvo tikrai įspūdinga.“  – Ugnė  

„Kelionė buvo labai įspūdinga. Man ypač patiko J. Basanavičiaus paminklas bei tos istorijos, kurias pasa-
kojo mokytojai. Taip pat patiko aplankyti J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio bei J. Pilsudskio kapus.“ – Rusnė 

„Mano nuomone, išvyka buvo labai informatyvi, daug sužinojau. Labai patiko vienu metu ir pasivaikš-
čioti, ir išgirsti savo šalies istorijos fragmentų.“ – Grėtė 

„Šis žygis buvo labai smagus, o praleistas laikas labai naudingas, nes sužinojau daug informacijos, kuria, 
galbūt, nesidomėčiau savo laisvalaikiu. Manau, man labiausiai patiko apsilankyti kapinėse bei apžiūrėti nusi-
pelniusių Lietuvai asmenybių kapus.“  –  Saulė 

„Labai patiko, sužinojau daug naujų faktų: Aušros Vartai yra vieni iš Vilniaus gynybinių sienų likučių; 
kur palaidoti sukilimo vadai, pats dr. J. Basanavičius, M. K. Čiurlionis; kur stovi dr. J. Basanavičiaus pamin-
klas; apie J. Pilsudskį, kuris labai mylėjo Vilnių ir kurio kūną palaidojo Varšuvoj, o širdį – Vilniuje; kad lenkas 
popiežius, kurio mama buvo lietuvių kilmės, prieš Aušros Vartus atsiklaupęs meldėsi; galiausiai, ką lenkiškai 
reiškia „Ostra Brama“ (Aušros Vartai). – Emilija 

Parengė Liepa Samulionytė, II b
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Šimtadienis – ir džiugi emocija, ir pabaigos atskai-
tos pradžia

Vasario 11 d. nuaidėjo vienos svarbiausių dvyliktokams – Šimtadienio – šventės garsai. Apie šventės pa-
liktas emocijas, sukeltas mintis kalbėjomės ir su Šimtadienio organizatoriais, ir su dalyviais.

Vienuoliktokai apie šventę
Vienuoliktokų pasirodymo metu šokiu buvo pristatomi populiariausi vaikystės žaidimai, kuriuos paren-

gėme taip, kad patys 12-okai gautų progą užlipti ant scenos ir juos dar kartą sužaisti. Teatro grupei teko vai-
dinti veikėjus, atstovaujančius kiekvienai klasei. Pralaimėję kiekvieną žaidimą buvo dramatiškai išvedami iš 
scenos, o  laimėjusieji mokiniai gavo prizų ir nuostabių emocijų. Iš savo, kaip šokėjos, pozicijų galiu pasakyti, 
jog nesitikėjau, kad abiturientams taip patiks idėja. Pati užkulisiuose nuolat šypsojausi ir džiaugiausi mūsų 
12-okais, kurie taip motyvavo, taip palaikė, nuostabiai plojo, šaukė, juokėsi, dalyvavo rungtyse ir tikrai leido 
mums pasijausti įvertintiems. Labai džiugu, kad net už mokyklos ribų išgirdome labai daug pagyrimų. Aišku, 
be iššūkių neišsisukome – pasirodymo metu sugedo projektorius, kurio mums labai reikėjo, tačiau tiek vedėjo, 
tiek pačių 12-okų pagalba išsisukome iš situacijos ir pasirodymo nenutraukėme. Esame dėkingi ir tiems, kurie 
buvo atsakingi už dekoracijas, garsus bei šviesas, nes be jų pasirodymas nebūtų buvęs toks įspūdingas. Taip 
pat labai dėkojame ir mokytojai Ievai, kuri tikrai įdėjo labai daug darbo ir kantrybės ruošdama mus pasirody-
mui. Džiaugiamės rezultatu ir, aišku, nepamirštame dėkoti ir patiems abiturientams, kurie savo emocijomis 
motyvavo mus pasirodyti taip, kaip dar niekas nėra pasirodęs!

Parengė Kamilė, III B
Po šventės dvyliktokams uždavėme porą klausimų.
1. Ar Šimtadienio šventė ką nors reiškia dvyliktoko gyvenime?
2. Kokį įspūdį paliko šventė?
Viltė: 1. Man ši diena reikšminga, nes tokia šventė būna vieną kartą gyvenime ir bus įdomu papasakoti 

apie ją savo vaikams.
2. Atrodžiau gerai, jaučiausi gerai, atšvenčiau gerai ir neprisidariau gėdos.
Eleonora: 1.  Ne visi atkreipia į šią šventę didelį dėmesį, tačiau ji primena, kad liko nedaug laiko.  Ji  reiš-

kia, kad reikia susikaupti bei pradėti ruoštis egzaminams, ir suteikia vieną paskutinių atokvėpių prieš ateities 
atsakomybes.

2. Šventė buvo smagi, nesitikėjau tokio pasiruošimo ir pasirodymo. Labai patiko šokiai ir dvyliktokų 
įtraukimas į paruoštus žaidimus.

Paulina: 1. Tikiu, kad tikriausiai ne visiems tai labai reikšminga diena, bet daugelis tikrai nori pasimė-
gauti ir paskutiniais metais būti svarbiausių mokyklos tradicijų dalimi. Džiaugiamės gavę bet kokią progą kiek 
atsipalaiduoti ir atsitraukti nuo mokslų ar kitų darbų. Džiaugiamės, jog turime galimybę pasipuošti ir po visų 
karantino ribojimų vėl pajausti bendrystę.

2. Be galo gražus renginys. Žinoma, svarbiausia buvo tai, kad galėjome jį išvysti gyvai. Ačiū visiems, 
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prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Arūnas:  1.  Man ši šventė yra atskaitos taškas, žymintis likusį laiką iki egzaminų.
2. Įspūdžiai tik geriausi. Manau, jog vienuoliktokams labai pavyko sukurti scenarijų pagal  
„Squidgame” serialą, nes šiaip būtų buvę sunku kažką naujoviško sugalvoti, tačiau jiems viskas pavyko 

puikiai. Taip pat labai patiko renginio muzika.
Ieva:  1. Manau, kad kiekvienam abiturientui tai svarbi šventė ir ne dėl to, kad iki finišo belieka nedaug 

laiko, o dėl to, kad gali pasidžiaugti savo ir savo draugų pasiekimais per visus 12 metų, kartu su visa savo karta 
atšvęsti ir dar labiau suartėti.

2. Įspūdžiai tikrai geri, manau, patys pasidarėme sau šventę ir bet koks šventės scenarijus mums būtų 
patikęs, bet vienuoliktokai nustebino savo kūrybiškumu bei kitais sugebėjimais. Visi esame labai patenkinti.

Egidijus: 1. Manau, kad Šimtadienis dvyliktokui yra labai svarbi ir aktuali diena, nes tai jau yra vienas 
žingsnis į naują gyvenimo etapą ir žinia apie vis artėjančius egzaminus.

2. Šventė tikrai labai patiko, visas spektaklis buvo surengtas sugalvojus tikrai labai įdomų siužetą, žaidi-
mai tikrai įtraukė ir priminė visus dvylika mokymosi metų.

Gabija: 1. Nepaisant to, kad ši šventė tik primena, kiek mažai liko iki egzaminų, kiek mažai laiko mes 
beturime ir čia, gimnazijoje, ši šventė suvienija visą kartą. Nuo šios dienos pradėjo tiksėti 100 dienų laikrodis, 
kuriam sustojus kiekvieno laukia tas pats išbandymas. 

2. Iš tiesų, dėl tokios rimtos ir nenuspėjamos situacijos pasaulyje visi baiminomės, kad Šimtadienio šven-
tę teks paminėti namuose, žiūrint į kompiuterio ekraną. Tad visa 12-okų karta labai džiaugėsi, kad šventė vyko 
gyvai. O 11-okų sukurtas scenarijus, mūsų įtraukimas į jį labai maloniai nustebino, tad išėję iš salės likome su 
pakiliausiomis emocijomis. Viskas įvyko daug geriau, nei tikėjomės.

Interviu parengė Liepa Samulionytė, II b, ir Agnė Matulionytė, II d



Šv Valentino istorija: 
meilė „palaiko ir sušildo širdį...“

Yra žinomos net kelios šv. Valentino dienos kilmės versijos. Viena jų – kad Vasario 14-osios šventė gali 
būti susijusi su senąja Romos švente – Luperkalijomis. Pagal to meto kalendorių vasaris buvo pavasario pra-
džia, o Luperkalijos – pavasario ir meilės šventė. Senovės Romoje jaunų vaikinų ir merginų gyvenimas buvo 
griežtai atskirtas, tačiau šios šventės metu senas paprotys leido susipažinti ir susidraugauti poroms.

Luperkalijų išvakarėse vykdavo „Meilės loterijos“. Romos mergaičių vardai buvo surašomi ant po-
pieriaus skiaučių ir sumetami į ąsočius. Kiekvienas jaunuolis traukdavo po vieną lapelį su vardu ir tapdavo 
tos merginos jaunikiu šventės metu, o kartais – ir visiems metams ar net gyvenimui. Visada smagu skaityti 
ar girdėti gražias meilės istorijas, iš kurių dažnai galima ir pasimokyti. Šį kartą apie savo draugystę sutiko 
papasakoti dešimtokai Austėja ir Mantas.

1. Kaip jūs susipažinote?

Mes susipažinome internetiniame tinkle „Snapchat“. 

2. Kaip manote, kas jus jungia?

 Austėja: Manau, mus jungia tai, kad abiem patinka patirti ir atrasti ką nors naujo. Mėgstame juokauti, 
net blogiausiose situacijose. 

Mantas: Mus jungia panašus požiūris į viską bei humoro jausmas. Juoktis visada gerai.

3. Kaip leidžiate laiką kartu?

Austėja: Darbo dienomis daugiausia laiko praleidžiame susirašinėdami. Tačiau beveik kiekvieną vaka-
rą susiskambiname. Papasakojame apie savo dieną, ką naujo sužinojome ir t.t. Taip pat žiūrime kartu serialus 
ir žaidžiame žaidimus. Savaitgaliais susitinkame, dažniausiai einame kur nors pasivaikščioti ir išgerti kavos. 

Mantas: Filmai, ilgi pasivaiksčiojimai kartu, žaidimai. Svarbiausia, kad abiem tai patiktų. 

4. Gal galite papasakoti kokį nors įsimintiniausią savo draugystės įvykį?

 Austėja: Labiausiai įsiminė, kai buvome „Water Inn“ vandens parke. Ten buvome pirmą kartą. Buvo 
be galo smagu, patyriau daug emocijų. Jau dabar pradėjome ieškoti kokios nors kitos tokio tipo pramogos. 

Mantas: Vienas iš įsimintiniausių įvykių būtų praeitų metų šv. Valentino diena, tai buvo mūsų pirmoji 
šventė kartu. Mes apsikeitėme dovanomis ir visą dieną praleidome kartu. 

 5. Ar nebaisu, kad po mokyklos baigimo galite atitolti dėl skirtingų universitetų, gal net miestų?

 Austėja: Tikrai ne! Tokių minčių net nėra. Planuojame kartu savo ateitį, kai bus galimybė, ir išsinuo-
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moti butą kartu. Aišku, butui reikės pinigų, tai nežinome, kaip seksis suderinti studijas ir darbą, bet stengsimės. 

Mantas: Visiškai ne. Mes jau dabar mokomės skirtingose mokyklose. Jeigu reikės persikraustyti į kitą 
miestą – mes tai darysime kartu. 

6. Įvardinkite vienas kito geriausią savybę. 

Austėja: Jo geriausia savybė yra empatija man. Jis visada stengiasi mane suprasti, išklausyti, kai rei-
kia, duoti ir laiko ką nors apmąstyti ir panašiai. 

Mantas: Tai yra žmogus, kurio širdis didesnė už visą pasaulį ir kuris visada pagalvoja apie kitus.

7. Ar galite išduoti, kokia būtų pati brangiausia, laukiamiausia dovana vienam iš kito? 

Austėja: Iš tikrųjų labai sunkus klausimas, net neįsivaizduoju. Kiekviena dovana man yra miela ir be 
galo brangi. 

Mantas: Motociklas.

8. Ar meilė padeda gyventi? 

Austėja: Taip! Tikra meilė visada pakelia nuotaiką, palaiko ir sušildo širdį, suteikia saugumo jausmą. 

Mantas: Tikrai taip. Meilė padeda siekti savo svajonių ir būti geriausia savęs versija. 

9. Kas padeda, kad santykiai vis neatsibosta? 

Austėja: Manau, savo asmeninių pomėgių ir veiklų turėjimas. Taip pat tai, kad visada kartu bandome 
atrasti naujus dalykus, kurie patiktų abiem.

Mantas: Labai svarbu turėti savo asmeninių užsiėmimų. Taip pat nesiūlyčiau susirašinėti ištisą dieną. 
Jeigu norite, kad santykiai būtų ilgalaikiai, vien meilės neužtenka, taip pat labai svarbus pasitikėjimas ir kartu 
praleistas laikas.

Parengė Kamilė Šimaitė, II e
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Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Šįkart, norėdamos paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, pristatome Jums įdomius, tam tikrais 

laikotarpiais vartotus (arba kalbininkų bandytus vartoti) žodžius, kurių dauguma šiandieninės kalbos vartoto-
jams nepriimtini ar net sunkiai suprantami. Kviečiame Jus pabandyti priskirti žodžius paveikslėliams bei taip 
sužinoti, kaip gerai mokate savo kalbą arba kokia stipri Jūsų kalbos intuicija.

1. Vaizduoklis

2. Tapšnoklis

3. Vielabraukis

4. Ekleras

5. Guzikas

6. Petelnė

7. Kačiarga

8. Braunikas

9. Brusokas

Na, o žodžių tinklažmogiai ir tiktokeriai reikšmes tubūt nesunku atspėti.

Taip pat siūlome Jums pažvelgti, kaip galima pasakyti kasdienius sakinius, nevartojant žargono:

1. Šiandien ant fukso išlaikiau egzaminą. – Šiandien atsitiktinai sėkmingai išlaikiau egzaminą.

2. Nuo manęs jie vis neatsiknisa. – Jie manęs nepalieka ramybėje.

3. Žiauriai gerai atsimazinau nuo istorijos kontrolinio. – Labai gerai išsisukau nuo istorijos kontrolinio.

4. Gerulis baliukas buvo, gerai patūsinom. – Geras vakarėlis buvo, gerai pasilinksminom.

5. Aš nematau pointo su tavim pyktis. – Aš nematau tikslo su tavimi pyktis.

6. Karoce, gausiu du. – Trumpai sakant, gausiu dvejetą.

7. Gal paskolinsi man štuką eurų? – Gal paskolinsi man tūkstantį eurų? 

8. Tu, žinok, esi konkrečiai daužtas. – Tavo labai keista galva.

 Parengė Liepa Samulionytė ir Gildė Bugaitytė, II b
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Minint Moterų ir mergaičių moksle dieną...
Vasario 11 dieną pasaulis mini Moterų ir mergaičių moksle dieną. Šios dienos tradicija nėra sena, siekia 

tik 2015 m. Pradėta minėti, siekiant atkreipti dėmesį į moterų padėtį mokslo ir darbo srityse.

Mąstant apie moterų istoriją ar skaitant straipsnius apie tai nesunku pastebėti – ne visais laikais moterims 
buvo leista mokytis, dirbti ar gauti tokį patį atlygį už darbą kaip ir vyrams, nors moterys yra nustebinusios 
pasaulį tokiais išradimais kaip kavos filtrai, pirmasis indaplovės prototipas ir net mašinos duslintuvas.

 Europoje šiais laikais moterų situacija daug geresnė, nei buvo kada nors anksčiau. Statistika kalba pati už 
save. Europos lygių tesių instituto 2014 metų duomenimis, iš 30-34 metų žmonių 37,9 % turi aukštąjį išsilavi-
nimą. Tarp jų 42,3% yra moterys, o vyrų 33,6%. Vis dėlto, nors statistika žymiai keičiasi, dar vis yra mokslo 
sričių, kuriose moterų yra žymiai mažiau nei vyrų.

(Statistika iš: https://eige.europa.eu/lt/gender-mainstreaming/policy-areas/education)

Norėdami sužinoti Gabijos gimnazijoje besimokančių žmonių nuomonę apie moterų teises, uždavėme 
jiems porą klausimų.

1. Kaip manai, ar mokslo sritys gali būti skirstomos į vyriškas ir moteriškas?
2. Ar darbai gali būti skirstomi pagal lytį?
1. Ana, II c: Manau, kad ne, dėl to, kad tiek moterys, tiek vyrai gali būti gabūs bei reikšmingi įvairiose 

mokslo srityse ir aš, kaip feministė, palaikau moteris.
Agnė, II d: Manau, kad negalima, nes visi žmonės yra pakankamai protingi, jog galėtų suprasti visas 

mokslo sritis. Tai priklauso ne nuo lyties, bet nuo paties individo, jo gebėjimų, norų ir to, kas jam įdomu.
Paula, II d: Nemanau, kad reikia mokslo sritis skirstyti į vyriškas ar moteriškas.
2. Ana:  Tačiau darbo sritis, manau, reiktų skirstyti pagal lytis todėl, kad vyrams labiau sekasi fizinis dar-

bas, nors, aišku, būna ir stiprių moterų...
Agnė: Manau, kad ir darbų darbų negalima skirti tik pagal lytį. Nors daržai matome, jog vienose ar kitose 

srityse dominuoja viena kuri lytis, tačiau nematay priežasčių, kodėl kita lytis negalėtų dirbti to paties darbo.
Paula: Manau, kad negalima taip skirstyti darbo sričių.

Parengė Adrija Subačiūtė, II c
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Iš ko semiamės optimizmo?
Vasario pabaigoje pasaulyje minima Tarptautinė optimizmo diena. Optimizmas – pasitikėjimas gyvenimu 

ir ateitimi, šviesi, džiaugsminga pažiūra į gyvenimą, priešinga pesimizmui (https://www.lietuviuzodynas.lt). Iš 
ko semiasi mūsų mokiniai optimizmo, nutarėme paklausti jų pačių.

Klausimai gimnazijos mokiniams

1. Kas jums suteikia daugiausia laimės ir optimizmo gyvenime – kasdieniai dalykai ar retesni, bet reikš-
mingesni gyvenimo įvykiai?

 2. Kas yra tie pagrindiniai dalykai, kurie suteikia laimės tavo gyvenimui?

Atsakymai:

1. Ugnė, II c: Manau, daug optimizmo gyvenime suteikia tiek kasdieniai, tiek ir retesni, bet reikšminges-
ni gyvenimo įvykiai.

Paula, II d: Daugiausia laimės ir optimizmo gyvenime suteikia retesni, bet didesni gyvenimo įvykiai, nes 
jie suteikia didžiausią galimą kiekį džiaugsmo, gerų emocijų.

Rusnė, II c: Tikriausiai, kad kasdieniai dalykai.

Paula, II g: Daugiausia laimės suteikia kasdieniai, paprasti dalykai.

Modesta: Geriausią džiaugsmo ir optimizmo gyvenime dozę gaunu iš ypatingų gyvenimo įvykių.

 2. Ugnė: Šeima, draugai, šokiai, kelionės, gamta, gražus, saulėtas oras.

Paula: Pagrindiniai dalykai, kurie suteikia laimės mano gyvenime, yra draugai, šeima, mėgstamiausi 
pomėgiai.

Rusnė: Praleistas laikas su draugais, šeima bei muzika.

Paula:  Man suteikia laimės tai, kai kiti aplinkiniai būna laimingi – mano draugai ir šeima. Kai žmonės 
būna  labai nuoširdūs. Taip pat man patinkanti veikla, kaip jojimas ar knygų skaitymas.

Modesta: Pagrindiniai laimės šaltiniai – keliavimas po pasaulį, šventės ar netikėtos staigmenos, teigiami 
gyvenimo pokyčiai. 

Parengė Emilija Stankauskaitė, II cG
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G
Apie VU draugiją, jungiančią siekiančius 

tobulėti jaunuosius žurnalistus
Nuo šio rudens mūsų laikraščio komandos narė Kamilė, siekdama tobulinti žurnalistikos žinias bei įgū-

džius,  prisijungė prie ką tik įkurtos  Vilniaus universiteto Jaunųjų žurnalistų draugijos. Čia Kamilė  prisideda 
prie bendro komunikacijos komandos darbo. Ir jai, ir mums visiems buvo įdomu, kaip ir kodėl įsikūrė ši or-
ganizacija, tad nutarėme paprašyti Kamilės paimti iš vienos draugijos įkūrėjų Gabijos Strumylaitės trumpą 
interviu.

– Kas Jus įkvėpė įkurti Jaunųjų žurnalistų draugiją?

– Kaip ir daugeliu atveju gyvenime, viskas neretai prasideda nuo asmeninių patirčių. Jau tuo laiku, kai 
mokiausi gimnazijoje, pradėjau justi tam tikrą poreikį atrasti bendraminčių, kuriems rūpėtų panašūs dalykai 
– žurnalistika, demokratinės vertybės, įvairūs pasaulio ir visuomenės reiškiniai – tačiau bendraamžių gretose 
to padaryti nelabai pavyko. Padėtis kiek pasikeitė, kai išvykau studijuoti į Vilnių. Čia sutikau panašiai mąstan-
čių jaunų žmonių. Viduje brandinta idėja pagaliau galėjo būti pradėta įgyvendinti. To nebūtų buvę įmanoma 
padaryti be draugės ir bendražygės Karolinos Savickytės pagalbos, kurios įvairiapusė parama sudarė sąlygas 
svajonėms pildytis.

– Ši organizacija pakankamai jauna. Kokių turite planų jos ateičiai?

– Taip, organizacija ne tik jauna, bet šiuo metu dar, sakyčiau, ir kūrimosi stadijoje. Tik visai neseniai mes 
apsibrėžėme pagrindines veiklų gaires ir darbo grupes, kurias sudaro jaunuoliai, dirbantys su renginių organi-
zavimo, premijos jauniesiems žurnalistams steigimo ir draugijos komunikacijos reikalais. Taip pat bendradar-
biaujame su portalu „15min“, kur mūsų nariai publikuoja savo tekstus įvairiomis temomis. Planų ateičiai yra 
labai daug, bet viskas priklausys nuo pačių VU JŽD žurnalistų noro ir pastangų.

– Kaip kol kas sekasi vykdyti draugijos veiklas?

– Drįsčiau sakyti, kad neblogai. Pavyko suorganizuoti itin sėkmingą pirmąjį draugijos renginį, vykusį 
VU Istorijos fakultete (kuriam labai dėkojame už savaitgalį paskolintas patalpas). Jame dalyvavo žinomi žur-
nalistikos grandai – Rita Miliūtė ir Rytis Zemkauskus. Pokalbius su jais vedė mūsų nariai – Goda Kirkilaitė ir 
Rytis Skamarakas. Sausakimša auditorija turbūt kalbėjo pati už save (šypteli).

Žinoma, yra nemažai sunkumų – kaip ir visuomet, kada kažką kuri „nuo nulio“. Tačiau tai unikali patirtis 
ne tik man pačiai, bet ir visiems, kurie patikėjo šia idėja ir dėl jos stengiasi. Manau, tokios organizacijos po-
reikis tikrai yra, o kaip bus vėliau – matysime.

– Kokius žmones skatinate prisijungti prie VU JŽD?

– Motyvuotus. VU JŽD grožis slypi tame, jog čia jauni žmonės įsitraukia tiek, kiek nori patys. Organi-
zacija yra kaip platforma savirealizacijai – suteikia daug erdvės ir galimybių, tačiau siekiant, kad tai „veiktų“, 
reikia veikti pačiam. Mane (bet, neabejoju, ir kitus) itin inspiruoja augti bei tobulėti siekiančių jaunų žmonių 
aplinka, iš kurios galima pasisemti įkvėpimo dabarčiai ir ateičiai. Mintis, jog galbūt VU JŽD galėtų kam nors 
praturtinti ar net pakeisti gyvenimą, turbūt ir yra toji, kuri labiausiai motyvuoja judėti toliau ir šį nelengvą 
darbą tęsti. 

 Parengė Kamilė Šimaitė, II e
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Socialinis teisingumas – utopija ar realizuojama 

idėja?
Vasario 20 d. yra Pasaulinė socialinio teisingumo diena. Tokia diena buvo paskelbta Jungtinių Tautų 

iniciatyva ir yra minima nuo 2009 m. siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į skurdą, socialinę atskirtį ir be-
darbystės problemas.

Socialinis teisingumas – socialinė padėtis, kuri visuomenėje laikoma derama ir atitinkančia žmogaus 
teises. Socialiniam teisingumui būdinga lygiateisiškumas (socialiniu, ekonominiu, kultūriniu, teritoriniu, etni-
niu ar kitu pagrindu), pagalba (kompensavimas) dėl nepajėgumo dalyvauti kuriant pridėtinę vertę ar naudotis 
gėrybėmis, kai šis nepajėgumas susijęs su nuo asmens nepriklausančiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, negalia, 
socialinė padėtis, gyvenamoji vieta, gabumų stoka), lygių galimybių sudarymas. 

Kaip mokslinis terminas „teisingumas“ buvo pradėtas vartoti dar Antikos laikais. Aristotelis išskyrė, 
kas teisinga (pavyzdžiui, monarchija, demokratija) ir neteisinga (pavyzdžiui, tironija, oligarchija). Popiežiaus 
Pijaus XI enciklikoje Quadragesimo Ano (1931) pabrėžiama, kad valdantieji turi stengtis veikti žmonių labui 
pirmiausia remdamiesi paskirstomojo teisingumo principu.

Apie socialinę situaciją Lietuvoje: skurdo rizikos riba 2019 m. buvo 379 Eur per mėnesį vienam asme-
niui ir 797 Eur – šeimai, kurią sudaro du suaugusieji ir du vaikai iki 14 metų amžiaus. 2019 m. žemiau skurdo 
rizikos ribos gyveno apie 576 tūkst. šalies gyventojų. Skurdo rizikos lygis 2019 m. šalyje siekė 20,6 proc. ir, 
palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,3 procentinio punkto. Paskutiniai turimi duomenys rodo, kad Lietuvos skur-
do rizikos rodikliai jau daug metų yra vieni iš didžiausių Europos Sąjungoje.

Svarbu nepamiršti, kad, skaičiuojant 2019 m. skurdo rizikos lygį, naudojami duomenys apie gyventojų 
2018 m. pajamas. Taigi, skurdo rizikos lygio mažėjimui daugiausia įtakos turėjo 2018 m. pradėti mokėti „vai-
ko pinigai“, padidintos pensijos ir valstybės remiamos pajamos bei kiti piniginės paramos nepasiturintiems 
gyventojams pakeitimai. 2020 m. balandį atlikta gyventojų apklausa parodė, kad dešimtadaliui Lietuvos gy-
ventojų trūko pinigų maistui, o penktadaliui trūko lėšų būsto nuomai ar komunaliniams mokesčiams. Statis-
tika rodo, kad skurdo rizikos atžvilgiu Lietuvoje pažeidžiamiausi asmenys yra vaikai, daugiavaikės šeimos, 
vieniši tėvai, auginantys vaikus, žmonės su negalia, senatvės pensininkai, vieniši asmenys ir bedarbiai.

Pakalbinta Socialinės paramos centro Pašilaičių skyriaus darbuotoja apibūdino situaciją Pašilaičių mi-
krorajone. Pasak jos, materialinę paramą, teikiamą „Maisto banko“, gauna 160–180 rajono gyventojų, iš jų 
35 asmenys, prisijungę prie paramos gavėjų šiais metais. Dauguma jų – senatvės pensininkai, bedarbiai arba 
gausios šeimos.

Kaip mes galime padėti? Lietuvoje yra daug organizacijų, kurios padeda skurstantiems žmonėms, galima 
aukoti pinigus, tačiau yra daug būdų, kaip galime padėti ir nefinansiškai. „Maisto banke“ galima aukoti mais-
tą, savo nenešiojamus drabužius atiduoti tiems, kuriems tikrai reikia, savanoriauti ir padėti senyvo amžiaus 
asmenims ar žmonėms su negalia.

 „Kartu kurkime pasaulio bendruomenę, kurioje kiekvienas žmogus turėtų laisvę ir lygias galimybes oriai 
gyventi ir dirbti”, – kviečia buvęs Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki-Moon.

Parengė Neringa Kelertaitė, II c

https://www.vle.lt/straipsnis/socialinis-teisingumas/

https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Skurdas-ir-socialine-atskirtis_2020.pdf

https://day.lt/sventes/straipsniai/pasauline_socialinio_teisingumo_diena
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Parengė Radvilė Lieputė, I b
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