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Miglė Miliūtė ir Indrė 
Stankutė, III D klasės mokinės, 
susipažino fotografijos būrelyje prieš 
trejus metus. Bendravimas nuo pat 
pažinties pradžios buvo sklandus, tad 

greitai peraugo į nuoširdžią draugystę.  
Merginos sako: „Mes užsiimame 
skirtinga popamokine veikla, mes 
klausome skirtingos muzikos, mūsų 
charakteriai yra labai skirtingi, tačiau, 

Draugystės diena

Lapkričio 29-oji – tarptautinė Draugo diena. Todėl, kaip ir pernai, nutarėme 
pakalbinti dvi poras gerų draugų. Buvo sunku išsirinkti, ką kalbinti, nes aplink 
daug žmonių, kurių draugystė išbandyta laiko.
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nepaisydamos visų skirtumų, mes esame kartu! Pykčiai? Keista, bet tokių niekada nebuvo!“ 
Paklaustos apie bendrą svajonę, abi ilgai negalvodamos atsako – kelionės po užsienį! Sako, jog 
bendravimo išskirtinumą kiekvienas žmogus supranta savaip, tačiau joms jų draugystė  ypatinga. 
Joje gausu pasišaipymų viena iš kitos, daugybė kvailų juokelių, tačiau tarp pokštų yra jaučiamas 
ir pasitikėjimas viena kita bei parama. 

 □ Indrė: Manau, kad kiti žmonės pasakytų, jog mūsų bendravime labai daug sarkazmo, 
ironijos, dviprasmybių ir kad mes viena kitą dažnai pašiepiame, bet tai tėra priemonė pasijuokti iš 
viena kitos silpnybių ar ydų. 

 □ Miglė: Manau, kad Indrė turi tvirtą nuomonę, todėl visada įdomu su ja diskutuoti 
įvairiomis temomis, tačiau neretai mūsų nuomonės ir sutampa. Nors bendraujame ne nuo 
vaikystės, ji padarė didelę įtaką mano gyvenimui ir dabar yra vienas iš svarbiausių žmonių.

 □ Indrė: Miglė yra labai geras žmogus, kuris visada visais rūpinasi, ir taip pat žmogus, 
kuriam labai svarbus bendravimas.  Ji tikriausiai atrastų bendrą kalbą net su siena. Šiuo metu mes 
labai daug laiko leidžiame kartu ir, savaime suprantama, ji tapo man labai artima.

Gabija Strelkauskaitė ir Justina Jurkštaitė, III E klasės mokinės, geriausios draugės 
jau vienuolika metų. Merginos jaučiasi negalinčios atsidžiaugti likimu, kurio dėka susipažino 
atėjusios į pirmąją klasę. Likimas visad joms buvo palankus, tad tiek pradinėje mokykloje, tiek 
progimnazijoje, tiek gimnazijoje jos visad buvo bendraklasės ir sėdėjo tame pačiame suole! Sako, 
jog viena kitą pažįsta taip gerai, jog niekada nesipyksta, dažnai net mąsto taip pat, tačiau erzinimai 
ir pasišaipymai – neatsiejama kasdienybės dalis. Merginos planuoja ateitį kurti kartu, įsteigti 
bendrą firmą, svajoja apkeliauti pasaulį  ir, nors studijos tikriausiai jas išskirs, jų bendravimas 
gyvuos šiame pasaulyje tol, kol Gabija ir Justina vaikščios šioje žemėje! Gabija juokauja, jog 
Draugo diena – neypatinga šventė, nes merginoms kiekviena diena – kaip Draugo diena!

Parengė Vytenė Pranytė, III D



6 

6 6 

6 

Kultūriniai renginiai mieste

Japonų kalba // lapkričio 26 d., 18:00 val. 

Kviečiame iš arčiau pažvelgti į japo-
nų kalbos ypatybes bei formavimosi istoriją. 
Galbūt susipažinę su pradmenimis, pramokę 
rašto vingrybių susigundysite atskleisti visas 
šios kalbos paslaptis.

 □ Vieta – buvę Profsąjungų rū-
mai.

 □ Renginys nemokamas.

Nauja Aleksandro Vasiljevo paroda 
„Maištas buduare“, skirta XX a. aštunto de-
šimtmečio madai. Tai neilgas laiko tarpsnis, 
kuris stiliaus požiūriu buvo margas, eklektiš-
kas, prieštaringas. Tai revoliucinis stilistinių 
pokyčių mene ir madoje metas: hipių epochą 
keitė liaudiškas stilius, vėliau plinta retro ir 
kariškas stilius, greta randasi disko ir žėrin-
čio roko bei pankų stiliai.

 □ Vieta – Taikomosios dailės mu-
ziejus (Arsenalo g. 3A).

 □ Kaina – nuo 3 Lt iki 6 Lt.

„Maištas buduare“ // iki gegužės 10 d. 

Kalėdų mugė // lapkričio 29 d. nuo 10 val. 

Šių metų lapkričio 29 d. Rotušės aikš-
tėje siaus tarptautinė Kalėdų labdaros mugė. 
Mugės metu bus galima įsigyti Lietuvoje re-
ziduojančių užsienio šalių ambasadų dar-
buotojų, visuomeninių organizacijų atstovų 
pagamintų rankdarbių, Kalėdų papuošalų, 
saldumynų ir suvenyrų. 

 □ Vieta – Rotušės aikštė.
 □ Apsilankymas nemokamas.
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Eglės įžiebimas // lapkričio 29 d., 19:30 val. 

Kalėdų eglutės įžiebimo renginys 
prasideda lapkričio 29 d, 19:30 val. Vilniuje, 
Katedros aikštėje! Čia žiūrovus pradžiugins 
įspūdingas šviesos ir akrobatikos šou. Pama-
tyk, kaip gimsta Šv. Kalėdos sostinėje, ir pa-
sidžiauk pakilia, šventine nuotaika. Šventinio 
eglutės įžiebimo renginyje Katedros aikštėje 
išvysite dramatišką ir unikalų italų akrobatinio 
šokio trupės KITONB pasirodymą „Carillon“. 

 □ Vieta – Katedros aikštė.
 □ Renginys nemokamas.

Kalėdų miestelis // iki sausio 11 d. 

Šimtai stebuklingų dovanų idėjų, 
šventinė nuotaika ir skrudintų migdolų kva-
pas – tiek ir dar daugiau įspūdžių sostinės 
Kalėdų miestelyje. Čia rasite ir žiemos va-
karus pasaldinsiančių kalėdinių delikatesų 
– imbierinių sausainių, meduolių, arbatų, na-
minių sūrių, spalvingų saldainių ar pyragai-
čių… Katedros aikštėje įsikurs 36 kalėdiniai 
nameliai, o šiemet Kalėdų miestelis įsikurs ir 
miesto Rotušės aikštėje, kur irgi bus galima 
rasti įvairių ir nekasdieniškų lobių.

 □ Vieta – Katedros, Rotušės 
aikštės.

 □ Renginys nemokamas.

„Altai Khangai“ // lapkričio 29 d. 18 val. 

„Altai Khangai“ trio išsiskiria savo 
gebėjimu perteikti tradicinę Vakarų Mongoli-
jos muziką šiuolaikiniam klausytojui. Beribis 
muzikantų užsidegimas, įspūdingi senoviniai 
instrumentai bei gerklinis dainavimas patrau-
kia dėmesį, hipnotizuoja ir priartina Azijos 
kultūrą prie vakariečių. 

 □ Vieta – Šv. Jonų bažnyčia (Šv. 
Jonų g. 12).

 □ Kainos – nuo 33,50 Lt iki 98,50 
Lt (moksleiviams, pateikus pažymėjimą, yra 
taikoma 20 procentų nuolaida).

Parengė Jokūbas Lekevičius, III D
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Jau ketvirti ir paskutiniai me-
tai, kai tenka galimybė išvysti „Gabi-
joviziją“, vieną svarbiausių mokyklos 
renginių. Džiugu, bet kartu ir liūdna. 
Džiugu, nes šis renginys – tai viena iš 
priežasčių, dėl ko myliu šią mokyklą, 
liūdna – „Gabijovizijos“ daugiau nebe-
išvysiu. Man asmeniškai tai – unika-
lus šou, nes apie panašaus turinio ir 
struktūros renginį kitose mokyklose 

girdėti kol kas neteko.
Kaip visada, malonu gauti 

mažą ir informatyvų bilietėlį į rankas, 
bet dar maloniau matyti, kaip vaikai 
juos noriai perka. Smagu žinoti, kad 
renginys susilaukia išties nemenko 
dėmesio ir kad jam rimtai ruošiama-
si. Šiek tiek suglumino renginio dieną 
prie salės durų mokinių grumtynės – 
susidarė įspūdis, kad į mokyklą atva-

Jubiliejinės 
„Gabijovizijos“ 

akimirkos!
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žiavo koncertuoti įžymi muzikos grupė, taip visi 
veržėsi į vidų.

Kadangi šiemet 25-osios Gabijos gim-
nazijos metinės, iš „Gabijovizijos“ tikėjausi kaž-
ko naujesnio, įspūdingesnio, kas primintų ju-
biliejų. Ar lūkesčiai atsipirko? Manau, jog taip. 
Šiemet scenarijus unikalus, nes buvo prisiminti 
visi ankstesnių renginių nugalėtojai, jų dainos. 
Be to, mane nustebino dalyvių kostiumai. Ko-
kie jie visi įtaigūs, kokie įdomūs! Sunku suvokti, 
kad kažkam teko juos pagaminti – šitiek darbo 
turėjo būti įdėta. Scenarijus taip pat puikus, siu-
žetas nuoseklus, nesunkiai suprantamas. Jau-
čiausi kaip kino teatre.

Dar gerokai nustebino mokytojų pasi-
rodymas.  Mokytojai? Scenoje? To dar matyti 
neteko, bet išties džiugu, kad ant scenos nori 

ir gali lipti visi mokyklos bendruomenės nariai. 
Būtina paminėti ir šių metų teisėjus: chreografą 
V. Šuško, magą M. Wizard, žinomą televizi-
jos renginių vedėją L. Imbrasienę ir meninin-
ką Ashviną iš Indijos. Ypač patiko M. Wizard, 
buvusio mūsų mokyklos mokinio, nuoširdumas 
scenoje – jis ne tik džiaugėsi galėdamas išvysti 
buvusius mokytojus, bet ir pasijusti vyresnis už 
naujai atėjusius čia dirbti! 

Ech, dėl manęs „Gabijovizija 2014“ ga-
lėjo tęstis ir tęstis, bet viskam ateina pabaiga. 
Taip ir šį kartą, geriausio pasirodymo titulą su-
teikus mišriajam mokyklos  chorui ir visiems pa-
sirodžiusiems atsisveikinus, iš aktų salės išėjau 
su šventine šypsena. Ačiū visiems organizato-
riams ir dalyviams už žiūrovams suteiktą gali-
mybę puikiai praleisti laiką.

Parengė Giedrė Kazlauskaitė, IV D
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„Būti kariu negalima išmokti, kariu 
gimstama!“

Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. Šia proga nutarėme Jus supažindinti su  
kario profesija. Interviu imtas iš Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgose (tai aukštos 
parengties ir itin gerai ginkluotas Lietuvos kariuomenės junginys, vykdantis įvairias operacijas ir 
kovines užduotis) tarnaujančio kario, kuris saugumo sumetimais prašė neatskleisti jo tapatybės. 

 □ Kiek metų Jūs 
tarnaujate Lietuvos kariuo-
menėje?

Nuo 1999 m., beveik 
15 metų.

 □ Kodėl pasirin-
kote šią profesiją?

Kai buvau jaunas ir 
ką tik baigęs mokyklą, vie-
nas mano draugas jau tar-
navo Lietuvos kariuomenėje. 
Vieną dieną jis, grįžęs namo 
iš tarnybos, man pradėjo 
pasakoti, kaip jam ten patin-
ka. Savo pasakojimu jis taip 
mane sužavėjo, kad aš pats 
panorau stoti į karinę tarny-
bą ir išbandyti kario „duoną“ 
savo kailiu. Po kelių mėnesių 
aš iš tiesų pradėjau tarnauti 
kariuomenėje, tapau kariu 
profesionalu ir toks esu jau 
visą šį laiką nuo vidurinės 
mokyklos baigimo.

 □ Ką Jūsų drau-
gas papasakojo, kad taip 
Jus sužavėjo kario profe-
sija?

Mano draugas Tadas 
tuo metu, 1999 metais, tar-
navo Lietuvos kariuomenės 
Jėgerių batalione. Jėgerių 
batalionas tais metais buvo 
išskirtinis, itin profesionalus 
kariuomenės padalinys. Ba-
taliono kariams buvo keliami 
aukščiausi reikalavimai, fizi-
nis ir kovinis karių pasiruo-
šimas buvo itin sustiprintas, 
o ten tarnavusiems kariams 
teko susidurti su dideliais iš-
šūkiais, tuo labiau, kad ką tik 
buvome pradėję atkurti ne-
priklausomą Lietuvos kariuo-
menę. 

Jėgerių bataliono ka-
riai profesionalai buvo vadi-
nami „Alfa“ kuopos kariais. 
Tokiu kariu galėjai tapti tik 
ištarnavęs metus šaukti-
niu kariu. „Alfa“ kariai buvo 
išskirtiniai todėl, kad labai 
daug keliavo, dalyvavo tarp-
tautinėje misijoje Kosove, 
buvo įgavę kovinės patirties. 
Profesionalaus kario tarnyba 

mane taip sužavėjo, kad aš ir 
pasirinkau šį batalioną.

 □ Grįžtant prie 
Jūsų tarnybos pradžios 
– ar Jums buvo įdomu, ar 
nenusivylėte kario profesi-
ja ir tuo, ką patyrėte tapęs 
Jėgerių bataliono kariu? 
Ar radote Lietuvos kariuo-
menėje, ko tikėjotės? Ko-
kia buvo Jūsų tarnybos 
pradžia?

Mano tarnybos pra-
džia buvo gana išskirtinė, ne 
tokia kaip visų dėl to, kad tais 
laikais, 1999 m., buvo pri-
valomoji tarnyba, jaunuoliai 
buvo šaukiami į kariuomenę. 
Tuo laiku buvo be galo daug 
tokių jaunuolių, kurie nenorė-
jo atlikti tarnybos, nes ji buvo 
privaloma. Tokie vaikinai ras-
davo visokiausių galimybių 
išsisukti nuo privalomosios 
karinės tarnybos atlikimo. 
Jie prašydavo gydytojų su-
falsifikuoti medicininius įra-
šus, apsimesdavo, kad yra 
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ligoti, ir pan. Ir aš pats iš pra-
džių nenorėjau atlikti šauktinio 
tarnybos kariuomenėje, todėl 
pasistengiau, kad medicininėje 
pažymoje būtų įrašas – „Ne-
tinkamas tarnybai“. Tačiau, kai 
Tadas tada grįžęs papasakojo, 
kokia ta tarnyba Lietuvos ka-
riuomenėje yra puiki ir įdomi, 
aš labai susimąsčiau. Po kelių 
dienų jau buvau tvirtai apsi-
sprendęs, kad noriu tarnauti. 
Tada panaikinau visus savo 
netikrus medicininius įrašus ir 
susitariau susitikti su Jėgerių 
bataliono vadu. Su juo paš-
nekėjęs tiesiogiai, 1999 metų 
lapkričio mėnesį jau buvau pri-
imtas į Jėgerių batalioną.

 □ Su kokiais iššū-
kiais susiduriate savo tarny-
boje?

Tų iššūkių yra be galo 
daug. Jei dabar pradėčiau vi-
sus vardinti, būtų galima sura-
šyti naują interviu. Didžiausias 
iššūkis turbūt būtų tinkamai, 
tiksliai ir laiku įvykdyti pavestą 
užduotį.

 □ Kokie Jūsų dar-
bo trūkumai, juk kiekviena-
me darbe jų būna?

Privalumų ir trūkumų, 
kaip ir kitose profesijose, yra 
tikrai nemažai. Didžiausias mi-
nusas – kad esi dažnai siun-
čiamas į tarptautines misijas 
kitose šalyse, o pastaruosius 
dešimt metų – į misiją Afganis-
tane, kad esi išvykęs į karines 
pratybas, kad dažnai esi toli 
nuo namų, nuo artimų žmonių, 
šeimos. 

 □ Kaip Jūsų šeima 
reaguoja, kai išvykstate į mi-
siją Afganistane?

Šeima puikiai žino, kokį 

nelengvą kelią esu pasirinkęs, 
todėl jie mane palaiko ir su-
pranta. Mano šeima žino, kad 
kario kelias yra mano gyveni-
mo kelias. Artimiesiems visada 
nelengva pusei metų išlydėti 
mane į misiją Afganistane, bet 
jie gerbia mano pasirinkimą ir 
kantriai laukia grįžtančio. 

 □ Ar kario profesi-
ja nekenkia sveikatai?

Kario profesija tikrai 
nekenkia sveikatai arba kenkia 
tiek, kiek bet kuri kita profesi-
ja. Atvirkščiai, turiu pasakyti, 
kad kario profesija reikalauja 
būti nuolat geros sveikatos ir 
puikios fizinės formos. Todėl 
daug dėmesio skiriu tinkamai 
mitybai bei sportui. 

 □ Kokios studijos, 
pasirengimas reikalingas, 
norint tapti profesionaliu ka-
riu?

Norint tapti profesiona-
liu kariu, nereikia jokių studijų, 
o reikia būti kariu savo viduje. 
Tai yra svarbiausia savybė, no-
rint tapti kariu. Būti kariu nega-
lima išmokti, kariu gimstama. 
Turi būti kovotojas bet kurioje 
situacijoje. Nebūtina kariauti 
mūšio lauke, tu gali „kariauti“ 
taip pat ir mokykloje, pavyz-
džiui, kovoti už savo tiesą, nuo-
monę. Manau, kad panašus 
karas yra ir mūšio lauke. Tik 
šiek tiek kitoks... 

 □ Vis dėlto, dirb-
damas savo darbą, baigėte 
kokius nors kursus, moky-
mus?

Per visus savo 15 tar-
nybos metų baigiau labai daug 
įvairių kursų ir karinių mokymų. 
Kažkokio vieno, kuris iš manęs 
padarė karį, išskirti ngalėčiau. 

Įvairūs kursai, sakyčiau, kad 
padarė mane gudresnį. Ka-
ryba – tai žaidimas šachmatų 
lentoje. Tu turi apgauti priešą, 
kol jis to nepadarė pirmas.

 □ Kokios savybės 
ir įgūdžiai reikalingi, norint 
tarnauti Lietuvos kariuome-
nėje?

Visų pirma, motyvacija 
tarnauti tėvynei. Karys turi būti 
užsispyręs, ryžtingas, turėti 
norą nugalėti. 

 □ Kiek atostogų 
per metus turi kariai?

Kaip ir visi, dirbantys 
valstybinį darbą, kiek priklauso 
pagal  įstatymus. 

 □ Kokia Jūsų 
įprasta darbo diena? O gal 
Jūsų darbo dienos nėra 
standartinės?

Mano dienos yra ne-
standartinės. Viena diena gali 
būti vienokia, kita – visiškai ki-
tokia. Vieną dieną galiu turėti 
mažai užduočių, o kitą galiu 
nudirbti labai labai daug. Ačiū 
Dievui, kad šiuo metu Lietu-
voje nėra karinės situacijos. 
Tačiau mes, kariai, nuolatos 
ruošiamės, treniruojamės tam, 
kad būtume visuomet pasiren-
gę ginti Lietuvą ir savo arti-
muosius. 

 □ Bet, mano many-
mu, karas nėra prasmingas. 
O Jūsų?

Yra toks posakis: „Nori 
taikos – ruoškis karui“. Sena 
gera tiesa (šypsosi).

Dėkojame už pokalbį! 

Parengė
Ieva Dūdaitė, I d
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Norite būti patrauklūs būsimam 
darbdaviui? Atkreipkite dėmesį į 
specialistės patarimus

Kaip gerai parašyti savo CV ar motyvacinį laišką? Į kokių savybių ugdymąsi jaunimui reikia 
atkreipti dėmesį, kad būtų patrauklus darbdaviui? Į šiuos ir kitus klausimus atsako ISM univesiteto 
Karjeros centro vadovė Gintarė Aldonytė.

 □ Galbūt galite patarti, kaip būtų 
galima atrasti savo pašaukimą tam tikrai pro-
fesijai, o gal tai tiesiog nulemia laikas ar tam 
tikros studijų programos pasirinkimas?

Vieno atsakymo į jūsų klausimą tikrai nėra. 
Visi turbūt norėtumėme gauti aiškią formulę, ką 
turime padaryti, kad atrastume sau tinkamiausią 
profesiją, vėliau gautumėme geriausią darbą. Bet 
tikrai yra būdų, kuriais galime sau padėti apsi-
spręsti, daryti sprendimus dėl studijų, profesijų, 
darbų. 

Turime kuo geriau pažinti save, suprasti, 
ką mėgstame ir gebame daryti, kas mums teikia 

didžiausią malonumą, kur esame gabūs, kokios  mūsų vertybės, kur galime geriausiai save re-
alizuoti. Čia tinka savęs stebėjimas ir analizavimas: kur ir ką dariau, ar man patiko, kiek galėjau 
prisidėti prie darbo, ką sukūriau, ar jaučiausi savo vietoje. Taip pat gelbsti savęs išbandymas 
įvairiose veiklose, projektuose bei pokalbiai su įvairių sričių profesionalais, taip pat mokytojais, 
tėvais, draugais. Padeda ir informacijos apie profesijas paieška, analizė, taip pat studijų progra-
mų pažinimas, įvertinimas.

 Svarbiausia, kad nepaliktumėme visko likimui  („kaip bus, taip“) ar kitų sprendi-
mams. Už tai, kuo būsime, esame atsakingi patys, tad savojo „aš“ vystymui turime skirti laiko. 
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 □ Kaip manote, ko-
kias savybes turėtų ugdyti 
šiuolaikinė mokykla, jauni-
mo organizacijos ir kokių 
savybių dabar yra pasigen-
dama?

Nesu gerai susipaži-
nusi su šiuolaikinės mokyklos 
programomis, tad neturiu kom-
petencijos atsakyti, ko trūksta. 
Jauno žmogaus ugdymui yra 
labai daug svarbių momentų. 
Gal akcentuočiau atsakomy-
bės ugdymą, gebėjimą prisiim-
ti atsakomybę už savo darbus 
ir sprendimus. Taip pat kūry-
biškumo ugdymą. Pasaulis 
keičiasi nuolat ir labai greitai, 
tad gebėjimas kūrybiškai pri-
imti sprendimus, turėti idėjų, 
gebėti prisitaikyti ir jas įgyven-
dinti yra ne mažiau svarbus. 
Išskirčiau ir kritinį mąstymą, 
gebėjimą dirbti komandoje ir 
bendradarbiauti. 

 □ Daug kur dabar 
yra diskutuojama: ar išlai-
kyti senąsias kolektyvines 
vertybes, ar būti individua-
listinės Europos dalimi. Tad 
būti individualistu yra gerai 
ar blogai? O galbūt tai yra 
visiškai nepageidaujama ir 
viskas turi būti nukreipta tik 
į komandinį darbą?

Esame vieno pasaulio 

dalis. Manau, kad jame galime 
rasti visko, todėl visko ir reikia. 
Tad šiuo atveju nėra vienos 
krypties, kurios turime laikytis. 
Jaunam žmogui turbūt svarbu 
suvokti, kad labai svarbus kie-
kvieno mūsų individualumas. 
Bet taip pat reikia suprasti, kad 
daugiausiai pasiekti galime 
dirbdami komandoje (-ose), 
sujungdami savo kompetenci-
jas ir gebėjimus, idėjas ir ište-
klius. Ir čia be komandinio dar-
bo tikrai neišsisuksime.  

 □ Kaip reikėtų pa-
rašyti, suformuluoti savo 
gyvenimo aprašymą ar mo-
tyvacinį laišką, kad tai nebū-
tų ne tik nuobodu skaitan-
čiajam, bet ir šabloniška?

Čia reikėtų visos pas-
kaitos, kaip paruošti CV, laiš-
kus, kaip save pristatyti, kas 
svarbu, ką turime akcentuoti. 
Vienoje pastraipoje to tikrai ne-
sutalpinsi. Pats trumpiausias 
patarimas būtų pažiūrėti į CV 
ir motyvacinį laišką kaip į savo 
vizitinę kortelę, kuri mus pri-
stato, kuri sudomina skaitan-
tįjį, kuri priverčia susidomėti. 
Visuomet galvokite, kad CV ir 
laišką siunčiate asmeniui (dir-
bančiam įmonėje, universitete, 
projekte, konkurse), atkreipki-
te dėmesį į reikalavimus (nes 

pagal juos būsite vertinamas), 
nesivadovaukite šablonais, 
bet nuoširdžiai parašykite, ko-
dėl rašote ir kodėl esate ver-
tas pakvietimo. Svarbu, kad 
tai nebūtų toks pat laiškas kaip 
šimtas kitų, o jūsų individualus 
darbas. Būkite kūrybingi.

 □ Galbūt turite pa-
linkėjimų jau 25-erius metus 
gyvuojančiai ir dabar di-
džiausiai Lietuvoje Gabijos 
gimnazijos bendruomenei 
bei 1-erių metų gimtadienį 
švenčiančiai mokyklos lai-
kraščio komandai?

Laikraščio komandai 
palinkėsiu kūrybiškumo visose 
srityse – tiek atrandant įdomias 
temas, tiek ieškant pašnekovų, 
tiek rašant straipsnius. Įdomių 
ir aktualių temų yra begalės, 
tereikia jas atrasti, išgvildenti ir 
pateikti skaitytojui. 

O gimnazijos bendruo-
menei linkiu stiprinti bendruo-
menę. Mokyklos bendruome-
nė yra viena svarbiausių mūsų 
gyvenime, tad čia verta susi-
kurti tvirtus ryšius, atrasti ti-
krus draugus, bendraminčius. 

Parengė
Justinas Iljeitis, III G
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Kur studijuoti – Lietuvoje ar užsienyje? 
Privalumai ir trūkumai jaunimo akimis

Studijos užsienyje ar Lietuvoje? Štai koks klausimas kiekvienais metais kyla daliai moks-
leivių, nenusprendusių, kur norėtų įgyti aukštąjį išsilavinimą. Abi galimos alternatyvos turi pri-
valumų: aukštasis mokslas svetur masina modernia studijų programa, dar nepažinta  kultūra 
ir žmonėmis bei proga išmokti svetimą kalbą. Tuo tarpu nusprendusiems studijuoti Lietuvoje ir 
gerai baigusiems vidurinę ugdymo programą, valstybė garantuoja nemokamą mokslą bei galimy-
bę dalyvauti studijų mainų programose. Įdomu, kaip perspektyvą aukštojo mokslo diplomą įgyti 
užsienyje vertina moksleiviai, ką apie studijas Lietuvoje mano patys studentai?

Į mano klausimus atsakė Gabijos gimnazijos mokinė vienuoliktokė Augustė Skersytė.

 □ Kur ieškai infor-
macijos apie studijas užsie-
nyje?

Apie studijas informa-
cijos ieškau internete. Tokiuo-
se tinklalapiuose kaip www.
zinauviska.lt, www.kastu.lt, 
lankausi forume www.kurstoti.
lt.

 □ Kuo studijos už-
sienyje tau atrodo patrau-
klesnės už studijas LIetuvo-
je?

Mane visada traukė 
pasaulis už šių sienų. Atrodo, 
kad jei pradėsi studijas užsie-
nyje, galėsi net ir sau gyveni-
mą ten pradėti kurti. Kita ver-

tus, mokslai užsienyje traukia 
dėl patrauklių kainų ir naujos 
kultūros.

 □ Kokioje šalyje 
norėtum studijuoti?

Norėčiau studijuo-
ti Škotijoje arba Norvegijoje. 
Esu skaičiusi, kad mokslai 
ten nemokami. Be to, Škotija 
mane vilioja savo kalba, kurią 
jau esu perpratusi, o Norvegiją 
rinkčiausi tik dėl to, kad ten gy-
vena dalis mano šeimos, todėl, 
iškilus bėdai, Norvegijoje būtų 
lengviau rasti sau paguodą.

 □ Kas tave paska-
tino nutarti rinktis studijas 
užsienyje? 

 Savo nuomonę buvau  
susiformavusi jau seniai, tad ją 
galutinai įtvirtino draugai. Vilio-
ja net ir ta mintis, kad draugus 
galėsiu sutikti tame universite-
te, kuriame ir pati studijuosiu.

***
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Interviu su Vilniaus universiteto magistrantūros studente Gintare Saukevičiūte.

 □ Dažniausiai stu-
dento gyvenimo negalima 
pavadinti lengvu. Ar nebuvo 
sudėtinga studijų metu Vil-
niuje rasti būstą ir lėšų pra-
gyventi?

Atvykusi apsigyvenau 
bendrabutyje, žinojau, kad jį 
gausiu, kadangi patekau į jį 
gaunančiųjų socialinę grupę, 
tad dėl būsto buvo ramu. Po 
poros metų persikrausčiau į 
nuomojamą butą – gerą nedi-
delės kainos butą ir dar geroje 
vietoje buvo tikrai sudėtinga 
surasti. Padidėjus išlaidoms 
teko ieškotis darbo – nekvali-
fikuotą darbą susirasti nebuvo 
sunku, tačiau dėl sumažėjusio 
laiko bei nuovargio kiek kentė-
jo studijos.

 □ Su kokiais iš-
šūkiais ir problemomis su-
sidūrei pirmaisiais studijų 
metais?

Pirmą semestrą buvo 
sudėtinga apsiprasti su nau-
ja tvarka – niekas nesidomi, 
ar savarankiškai studijuo-
ji, ar spėjai susikonspektuoti 
paskaitą ir pan. Pirmoji sesi-
ja buvo sudėtinga, egzaminų 
daug, jie kas tris dienas, tad 

laiko išmokti viską maža, o 
prieš tai juk nesimokei, nes 
niekas nekontroliavo. Bet po 
pirmo semestro tapo daug 
lengviau, sistema tapo aiški, 
susidėliojusi tinkamai laiką ir 
prioritetus spėjau ir studijuoti, 
ir pastudentauti.

 □ Kaip vertini jau-
nų žmonių apsisprendimą 
studijuoti užsienyje? 

Sveikintina, kai studi-
jos tampa išvykimo priežasti-
mi, o ne pretekstu. Būna, jog 
išvykstama studijuoti į kažko-
kias neaiškias užsienio kolegi-
jas tik tam, kad galėtų pasakyti 
kažką studijuojantis. To nesu-
prantu, tuomet galbūt geriau 
išvykti dirbti, vėliau pakeliauti 
ir pagalvoti, ar ir kokių studijų 
tau reikia.

 □ Kaip manai, ar 
visada studijos svečioje ša-
lyje yra puikaus išsilavinimo 
garantas?

Žinoma, kad ne. Kaip 
Lietuvoje, taip ir užsienyje yra 
ir geresnių, ir prastesnių uni-
versitetų ar kolegijų.

 □ Kaip vertini savo 
studijų kokybę Vilniaus uni-
versitete? Ar įgijai pakanka-

mai reikiamų žinių ir patir-
ties?

Visada gali būti ge-
riau, tačiau iš esmės mūsų 
laida baigė gana kokybiškas 
studijas. Konkrečios žinios, 
teorijos, faktai su laiku pasi-
miršta, tačiau tai mokantis dė-
liojasi bendras vaizdas ne tik 
tos srities, kurią mokaisi, bet 
ir gyvenimo apskritai – studijų 
metu įgauni socialinių įgūdžių, 
stiprėji kaip asmenybė, turi ga-
limybę ieškoti savęs. Visa tai 
labai svarbu gyvenime, o ko 
prireiks darbe, negali žinoti – 
kažką išmoksti studijų metu, 
kažką jau dirbdamas.

***

Parengė
Greta Bindokaitė, III A
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