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Gerbiamieji,
vasaris – mėnuo, kupinas daugybės progų (tai 

ir šv. Valentino diena, ir Užgavėnių šventė) pabūti su 
artimaisiais, pasidalyti džiaugsmu! Mylėkite ir būkite 
mylimi, rodykite vieni kitiems dėmesį, skleiskite 
šilumą, nepamirškite padėkoti žmonėms už tai, kad 
jie tiesiog yra šalia Jūsų, apkabinkite tuos, kuriems 
reikia Jūsų paramos! Išlydėkite žiemą džiaugsmingai, 
laukite šiltų saulės spindulių, gaudykite optimizmą! 

Tai mėnuo, kada privalome atsiminti ir 
padėkoti žemei, kurioje gimėme, augome, – Lietu-
vai. Ir šiais laikais – o gal būtent šiais laikais – reikia 
prisiminti jos didingą praeitį, garsią istoriją, puoselėti 
savo tradicijas.

Džiaukimės dvyliktokų pergalėmis, palaiky-
kime juos morališkai prieš egzaminus ir brangin-
kime, kol turime, nes jų kelias šioje mokykloje bus 
baigtas po 100 dienų!

Laikraščio redakcijos vardu
Vytenė Pranytė, III D



Sausio 9 d. mūsų moky-
kloje vyko II–III klasių rusų kalbos 
olimpiados I etapas. Jame dalyva-
vo 17 mokinių. Iš II gimnazijos kla-
sių mokinių I vietą užėmė Emilija 
Kazakevičiūtė, o iš III gimnazijos 
klasių I vieta atiteko Pavelui Sav-
čenko. Abu mokinius parengė mo-
kytoja Marytė Puzaitė.

Vasario 11 d. vyko II olimpi-
ados etapas, kuriame Emilija Ka-
zakevičiūtė vienoje iš olimpiados 
dalių, meninio skaitymo konkurse, 
užėmė III vietą. 

Vasario 2–6 dienomis  
mūsų gimnazijoje jau 3 kartą buvo 
organizuojama daugelio laukiama 
Karjeros savaitė, pristatanti platų 
įvairių profesijų spektrą. Renginių 
savaitę organizavo mokinių sava-
norių grupė SAV‘as, koordinuoja-
ma psichologės Laimos Narbutai-
tės. Taip pat savo iniciatyvomis prie 

Karjeros savaitė šios savaitės organizavimo 
prisidėjo  kelios mokytojos 
bei mokinių tėveliai. Iš viso 
tą savaitę įvyko 48 rengi-
niai su įvairiais lektoriais, 2 
išvykos ir 14 viktorinų pradi-
nukams, kurias organizavo 
mokiniai savanoriai. 

Pagrindinis Karjeros 
savaitės tikslas buvo tobu-
linti mokinių asmeninės kar-
jeros valdymo įgūdžius bei 

skatinti sąmoningą profesi-
nį pasirinkimą ir mokymąsi 
visą gyvenimą.  

Karjeros savaitės 
metu daugiausia renginių 
buvo skirta 8, I–IV gimna-
zijos klasių mokiniams, nes 
šiuo amžiaus tarpsniu pro-
fesijos/tolimesnio gyvenimo 
kelio pasirinkimas aktualiau-
sias. Šio amžiaus mokiniai 
turėjo galimybę dalyvauti 48 

Mūsų mokyklos Dainos te-
atras dalyvavo dainuojamosios po-
ezijos konkurso Vilniaus m. etape, 
kuris vyko šv. Kristoforo gimnazijo-
je, ir laimėjo III-ą vietą!

Sveikiname visus Dainos 
teatro narius, jų vadovę Editą Ba-
gvilienę bei linkime jiems sėkmės 
II-ajame konkurso etape!

NAUJIENOS

Š. m. sausio 20 d. Rusų 
dramos teatre vyko respublikinis 
rusų kalbos projektas, kuriame pa-
sirodė ir Vilniaus Gabijos gimnazi-
jos mokiniai bei pristatė spektaklį 
„Tambovo iždininko žmona“.

Džiugu, kad mokiniai įsi-
traukia ne tik į akademinę, bet ir 
kultūrinę veiklą!

„Gabijos balsas“ | 2015 m.vasaris4



Š. m. vasario 17–18 dienomis Avi-
žienių gimnazijoje vyko tarptautinis tinklinio 
turnyras, skirtas gimnazijos 50-čiui paminėti. 
Turnyre dalyvavo Vilniaus SM „Tauras“, Laz-
dijų SC, UKS „Jedynka“ Lomžos tinklininkės 
bei Vilniaus Gabijos ir Avižienių gimnazijų 
merginų rinktinės. Varžybos vyko rato siste-
ma, žaidžiant 3 setus. Pirmąją dieną Gabijos 
komanda susitiko su Lenkijos tinklininkėmis 
ir Avižienių komanda. Viešnios iš Lenkijos 
šventė pergalę 2:1. Taip pat pergalę šventė ir 
salės šeimininkės 3:0.  Antrąją dieną pradėjo-
me pergale prieš Lazdijų komandą, o labai at-
kaklioje kovoje prieš „Tauro“ sporto mokyklos 
auklėtines pralaimėjome 0:3. Susumavus 
visų komandų rezultatus užėmėme III vietą.  
Nuoširdžiai dėkojome už svetingą Avižienių 
gimnazijos priėmimą bei puikiai organizuo-
tą tinklinio turnyrą. O bendradarbiaudami su 
Avižienių gimnazija prižadėjome jų komandą 
kviesti į Gabijos gimnazijoje organizuojamus 
sporto renginius.

Sveikiname Gabijos gimnazijos ko-
mandą iškovojus III vietą!

Komandos narės: Ieva Vasiliauskaitė, 
I a; Rugilė Grudzinskaitė, 8 a; Gerda Gru-
dzinskaitė, I b; Deimantė Kvedaraitė, IV F; 
Justa Rubežiūtė, III C; Diana Gružauskaitė, 
III C; Kamilė Šimoniūtytė, I m; Patricija Tumai-
tė, I m; Kristina Jakimavičiūtė (buvusi Gabi-
jos gimnazijos auklėtinė). Komandos vadovė 
Jolanta Grudzinskienė.

III vieta tarptautiniame tinklinio turnyre!

renginiuose. Renginių turinys buvo įvai-
rus: nuo konkrečios profesijos pristaty-
mo iki viešojo kalbėjimo baimės įveikimo 
metodų, atrankos į darbą proceso aptari-
mo. Daugiausia renginių lektorių pakvie-
tė mokiniai savanoriai, kita dalis lektorių 
buvo pakviesti mokinių tėvelių ar mokyto-
jų iniciatyva. 
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Mokinių savivaldos na-
riai jau 10 metų aktyviai organi-
zuoja įvairias akcijas, susijusias 
su pilietiškumo skatinimu, ben-
dradarbiauja su skirtingomis 
Vilniaus ir kitų miestų mokyklo-
mis, o šiemet, norėdami pasvei-
kinti Lietuvos žmones su Vals-
tybės atkūrimo diena, sugalvojo 
akciją „Pamatyk trispalvę savo 
kasdienybėje“. Iki vasario 16 
dienos tautiečiai buvo kviečiami 
vienytis ir ieškoti (įžvelgti) Lie-
tuvos trispalvių savo aplinkoje 
bei tokiu būdu pasveikinti Tėvy-
nę su Vasario 16-ąja – Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena. 

Šia akcija buvo siekia-
ma ne tik parodyti Lietuvos 
trispalvės spalvų įvairovę, bet 
ir atkreipti dėmesį į valstybinių 
dienų svarbą, kviesti piliečius 
domėtis jomis bei skatinti tar-
pusavio bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos mokyklų ir kitų visuo-
meninių įstaigų. 

Sulaukėme daugiau nei 
300 nuotraukų iš įvairiausių 
pasaulio kampelių, o svetainę 
www.facebook.com/vasario16 
pamėgo daugiau nei 900 žmo-
nių. Akcijoje dalyvavo žmonės, 
gyvenantys net dvidešimtyje 
skirtingų pasaulio valstybių: 

Lietuvoje, JAV, Didžiojoje Bri-
tanijoje, Airijoje, Vokietijoje, 
Kanadoje, Argentinoje, Austra-
lijoje, Urugvajuje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir kitur. Atsiliepė tie, 
kuriems svarbi Lietuvos vals-
tybės atkūrimo diena, o širdyje 
vis dar yra mūsų vėliavos spal-
vos. Dėkojame LR Prezidentū-
rai, LR Seimui, LRT „Lituanica“ 
televizijai, „Delfi.lt“ naujienų 
portalui, žurnalui „Šeimininkė“, 
užsienio lietuvių dienraščiui 
„Draugas“, Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerijai, Europos 
jaunimo parlamentui Lietuvoje, 
Lietuvos moksleivių sąjungai, 

INICIATYVA „PAMATYK TRISPALVĘ SAVO 
KASDIENYBĖJE“ TAPO AKCIJA – LAUREATE!
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Vilniaus savivaldybės Jaunimo tarybai, paviešinusiems akciją. Vasario 16-ąją visos nuotraukos 
buvo sujungtos į mozaiką ir sudarė Lietuvos valstybės kontūrą.

Labai džiugu, kad iniciatyva buvo pastebėta ir Lietuvos Respublikos Prezidentės. Vasario 
24 d. akcijos iniciatoriai – Justinas Iljeitis, Antanas Bunikis, Rūta Juodvalkytė, Jokūbas Lekevičius, 
Edgaras Kodis kartu su mokytoja Irena Kusaite buvo pakviesti į susitikimą su LR Prezidente Dalia 
Grybauskaite. Nuo šiol Vilniaus Gabijos gimnazijoje plazdės Lietuvos Respublikos vėliava, gauta iš 
pačios Prezidentės rankų. 

„...Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi!“

Parengė
Justinas Iljeitis, III G, 

mokytoja Irena Kusaitė



ŠIMTADIENIS
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Lygiai prieš metus 
stebėjau mūsų, tuometinių 
vienuoliktokų, parengtą 
Šimtadienio vaidinimą 
dvyliktokams. Tada galvojau – 
eh, kiek daug darbo įdėta... Tad 
renginys privalo būti įspūdingas! 
Apie jį rašiau taip: „Ir aktoriai, 
ir scenaristai, ir scenografai 
mielai kibo į darbą. Lenkiuosi 
prieš siužeto kūrėjus – pilnas 
nuotykių ir linksmos nuotaikos, 
jis kuo puikiausiai tinka 
holivudinėms komedijoms.”  Po 
to, ką pamačiau šiemet, šiuos 

žodžius reiktų ištrinti iš praeitų 
metų laikraščio kovo numerio ir 
įklijuoti juos čia. 

Pirmiausia, pasirinkta 
Hario Poterio tema – labai 
protingas žingsnis. Kas neskaitė 
šios nuostabios fantastikos? 
Hario Poterio pasaulis yra 
kupinas burtų, mistikos, piktų ir 
herojiškų asmenybių, tad ši tema 
galėjo įkvėpti daugybę idėjų. 
Jos atsispindėjo ir abiturientų 
išpuoštuose kabinetuose. 
Maniškis, 150-asis chemijos 
kabinetas atėmė kvapą. 

Tikros kiaulės ausys, žarnos, 
plūduriuojančios stiklainiuose, 
aptemdytame kabinete 
degančios žvakės ir kiti atributai, 
puikiai perteikiantys Hogvartso, 
burtininkų mokyklos, dvasią. 
Likome sužavėti (antra vertus, 
mano auklėtoja Valda Žiedienė 
turbūt nelabai apsidžiaugė, 
kai po savaitgalio įžengusi į 
kabinetą užuodė papuvusių 
ausų tvaiką).

Taigi, apie vakarinę 
Šimtadienio dalį… Dekoracijos, 
dekoracijos ir dar kartą 
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dekoracijos. Nežinau, kaip jūs, šaunieji vienuoliktokai, tai padarėte, tačiau, mano manymu, nuo 
lubų nusileidžiantis žibintas (nežinau, kaip kitaip jį pavadinti) buvo kažkas novatoriško mūsų 
mokyklos renginių istorijoje. Atskiro pagyrimo nusipelnė ir  aktoriai, kostiumų dizaineriai ir, žinoma, 
filmukų kūrėjų komanda. Dauguma abiturientų pastebėjo filmukų gerą kokybę. Vaidinimo siužetas 
pradžiugino paprastumu – viskas aišku, suvokiama, o keletas scenų privertė kvatotis iki ašarų. Tikrai 
nuostabu, viskas atlikta iki pat galo, niekam net nekilo abejonių, kad vienuoliktokai čia įdėjo daug 
pastangų ir savo laiko.

Daugiau nėra ką ir pridurti. Visų abiturientų vardu dėkoju už teigiamas emocijas ir linksmai 
praleistą laiką! Tikėkimės, kad ši nuotaika mus lydės iki pat artėjančių brandos egzaminų.

Parengė
Giedrė Kazlauskaitė, IV G
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NUTRITION & HEALTH

MUITININKAS APIE SAVO PROFESIJĄ: 
PRISIMENAME IR ŽUVUSIUS KOLEGAS

Šiemet kaip ir kiekvie-
nais metais sausio 26 dieną 
buvo minima Tarptautinė muiti-
ninkų diena. Apie šią, ko gero, 
nelabai žinomą jaunimui pro-
fesiją kalbamės su Lietuvos 
Respublikos muitinės departa-
mento generalinio direktoriaus 
pavaduotoju Algiu Cibulsku.

 ▪ Ar Lietuvos muiti-
nė mini Tarptautinę muiti-
nės dieną, jei taip, tai kaip?

Sausio 26-ąją – Tarp-
tautinę muitinių dieną – mini 
ir Lietuvos muitinė. Nuo 1992 
metų Lietuva yra pilnateisė Pa-
saulio muitinės organizacijos, 
kuriai priklauso daugiau nei 
pusantro šimto valstybių mui-
tinių, narė. Todėl kartu su savo 
kolegomis iš kitų šalių sausio 
26-ąją švenčiame ir mes. Be 
šios datos, Lietuvos muitinė 
mini dar dvi muitinės raidai svar-
bias datas – tai Lietuvos mui-
tinės įkūrimo dieną (Lietuvos 
muitinė buvo įkurta 1919 m. ge-
gužės 8 d.) ir Lietuvos muitinės 
atkūrimo dieną (Lietuvos muiti-
nė atkurta 1990 m. spalio 9 d.). 

Švenčių struktūra dau-
gmaž yra nusistovėjusi: prisi-
mename žuvusius kolegas, pa-
sidžiaugiame savo pasiekimais, 
apdovanojame pasižymėjusius 
tarnyboje, pasiklausome kon-
certo. Neabejotinai, šių svarbių 
datų proga sulaukiame nemažai 
ir giminingų tarnybų sveikinimų.

 ▪ Kokios pagrindinės 
Lietuvos muitinės funkcijos?

Pagrindinė Lietuvos 
muitinės paskirtis – apsaugo-
ti mūsų valstybę, jos piliečius, 
taip pat ir visą Europos bendriją 
nuo įvairiausių blogybių, kurios 
gali nutikti nesąžiningai vykdant 
tarptautinę prekybą. Pirmiau-

sia, tai neleisti įvežti draudžia-
mų prekių, tokių kaip narkoti-
kai, sprogmenys, ginklai, kitų 
žmogaus gyvybei ir sveikatai 
pavojingų daiktų ir medžiagų. 
Muitinė prižiūri, kad įvežamos 
prekės būtų saugios. Taip pat 
muitinė kontroliuoja, kad už įve-
žamas prekes būtų sumokami 
visi nustatyti mokesčiai ir tokiu 
būdu valstybės biudžetas turė-
tų pakankamai lėšų švietimui, 
sveikatos apsaugai, valstybės 
gynimui ir kitoms reikmėms.

 ▪ Kaip vertinate šios 
profesijos svarbą valstybei?

Istorija rodo, kad vals-
tybės ir muitinės sąsajos yra 
ganėtinai stiprios: egzistuo-
ja valstybė – yra ir muitinė, jei 
valstybė prarado savo nepri-
klausomybę – nelieka ir muiti-
nės. Žiūrėdami į Lietuvos isto-
riją, tą matysime ir 1918-1919 
m., ir 1940 m., ir 1990 m. Mui-
tinė yra viena iš kertinių nepri-
klausomos valstybės institucijų.

 ▪ Kodėl nusprendėte pa-
sirinkti muitininko profesiją? 

Iki tarnybos muitinėje 12 
metų dirbau bendrojo lavinimo 
mokykloje, buvau mokyklos di-
rektoriaus pavaduotojas moky-
mo – auklėjimo reikalams, taip 
pat mokiau jūsų bendraamžius 
matematikos. Dirbau mokyklo-
je, mylėjau savo darbą ir ne-
siruošiau daryti jokių esminių 
pokyčių savo darbinėje srityje. 
Tačiau dėl įvairių švietimo sis-
temos pertvarkų, demografi-
nių pokyčių (mažėjant mokinių 
skaičiui) teko daryti pokyčius. 

Daugelis mano kartos 
Lietuvos gyventojų buvome 
įsisukę į Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo įvykius. Dar 
tebedirbdamas mokykloje, 
1991-aisiais tapau kariu sava-
noriu. Aktyviai dalyvaudamas 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
procese mačiau galimybę pri-
sidėti prie Lietuvos nepriklau-
somybės stiprinimo. Lietuvos 
muitinė iš naujo kūrėsi taip pat 
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audringais 1990-1991 metais, 
į tarnybą muitinėje taip pat pir-
miausiai ėjo savanoriai. Pir-
maisiais kūrimosi metais savo 
dvasia ir reikšme valstybei tiek 
Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba, tiek Lietuvos muitinė 
buvo panašios, tad 1997 m., lai-
mėjęs konkursą, tapau Utenos 
teritorinės muitinės viršininku.

Tačiau sentimentai 
mokyklai neišnyko iki šiolei 
– ir šiuo metu dukart per sa-
vaitę vakarais susitinku su 
jaunaisiais šauliais, vienos 
technologijos ir verslo moky-
klos mokiniais, ir kartu moko-
mės kovos menų subtilybių.

 ▪ Kokių savybių rei-
kia norint tapti minėto-
sios profesijos atstovu?

Kaip ir kiekviename dar-
be, pirmiausiai, reikėtų gebėti 
atrasti profesijos žavesį, atlie-
kamo darbo prasmę ir savo 
vietą vykstančiame procese. 
Kitaip darbas taps tik rutina 
ir didelio džiaugsmo neteiks. 
Muitininkui ypatingai svarbu tu-
rėti stiprų teisingumo, sąžinin-
gumo, atsakomybės jausmą. 
„Paslysti“ skatinančių pagun-
dų muitininko tarnyboje yra ir, 
deja, ne visi geba išlikti ištikimi 

duotai priesaikai. Taip pat muiti-
ninkas turi norėti ir gebėti nuo-
lat tobulintis, nes muitinė dirba 
nuolat intensyviai besikeičian-
čioje aplinkoje: kečiasi teisės 
aktai, informacinės technologi-
jos, gabenamos prekės, netgi 
pažeidimus darantys asmenys 
kaskart vis sugalvoja įmantres-
nių būdų apgauti pareigūną.

 ▪ Su kokiais sunku-
mais ar problemomis su-
siduriate darbo metu?

Lietuvos muitinėje dirba 
daugiau nei 2300 pareigūnų ir 
darbuotojų, jų darbo vietos yra 
išsidėsčiusios visoje šalyje, vi-
dutiniškai per parą pro muitinės 
postus pravažiuoja daugiau nei 
10 tūkstančių automobilių ir 
daugiau nei 8 tūkstančiai gele-
žinkelio vagonų, atvyksta ir iš-
vyksta 50 lėktuvų, 15 laivų, 32 
tūkstančiai keleivių... Taigi, Lie-
tuvos muitinės „ūkis“ yra labai 
didelis, todėl svarbiausias iššū-
kis ir yra tinkamai suvaldyti vi-
sus procesus, kad tiek verslas, 
tiek keleiviai patirtų kuo mažiau 
nepatogumų, tačiau būtų ap-
saugoti ir valstybės interesai. 
Jei tikėtumėme apklausomis, 
tai daugiau nei 60 proc. Lietu-
vos gyventojų toleruoja kontra-

bandines prekes. Kontrabandai 
ne tik pritariama, bet nemaža 
gyventojų dalis tuo ir užsiima, 
todėl nuolatinis muitinės „gal-
vos skausmas“ – nustatyti ne-
teisėtai įvežamų prekių atvejus.

 ▪ Kokį išsilavinimą tu-
rėtų įgyti žmogus, norė-
damas tapti muitininku?

Siekiant tapti muitinin-
ku yra bendrasis reikalavimas 
– turėti aukštąjį, dažniausiai 
universitetinį, išsilavinimą. Ka-
dangi Lietuvos muitinėje yra 
daug specializuotų struktūrinių 
padalinių – kartais būtinas kon-
kretus aukštasis išsilavinimas 
– teisinis, informacinių tech-
nologijų, finansinis, užsienio 
kalbų ir pan. Tačiau muitinėje 
veiklos gali atrasti ir inžinie-
riai, ir mokytojai, ir vadybinin-
kai, ir agronomai, ir daugelio 
kitų specialybių atstovai. Tiks-
lingai siekiantys tarnauti Lie-
tuvos muitinėje gali rinktis tei-
sės ir muitinės veiklos studijas 
Mykolo Romerio universitete.

Parengė
Greta Bindokaitė, III A



„Gabijos balsas“ | 2015 m.vasaris12

Apie šios valstybės 
šventės aktualumą, prasmę 
kalbamės su istorijos mokytoja 
Loreta Stasiulaitiene.

 ▪ Kodėl, Jūsų manymu, 
Vasario 16-oji yra svarbi Lie-
tuvai?

Tai – mūsų valstybės gi-
mimo diena. Valstybės sąvoką 
mes dažnai painiojame su „val-
džia“. Valstybė esame mes visi, 
todėl tai yra visų mūsų diena, 
mūsų, kaip piliečių, gimtadienis.

 ▪ Kaip Jūs vertinate Va-
sario 16-ąją Lietuvos istori-
jos kontekste?

Tai yra data, kuomet 
buvo pradėta kurti šiuolaikinė 
Lietuvos valstybė. Atkūrę Lie-
tuvos valstybę 1990 m., mes 
jau turėjome valstybingumo 
pamatus, padėtus būtent 1918 
m. Pirmoji Lietuvos Respublika 
kūrėsi jau susiformavusios pi-
lietinės visuomenės dėka, net 
gerai nesuvokiant, kokios bus 
tos naujos valstybės sienos. 
Kuriant 1990 m. Lietuvos vals-
tybę, jau buvo galima atsigręžti 
į tarpukario Lietuvą ir ieškoti ten 
analogijų.

 ▪ Kaip švenčiama ši 
valstybinė šventė Lietuvoje?

Sakyčiau, visaip. Pas-
tarąjį dešimtmetį formuojasi 

tendencija šią šventę minėti 
originaliau, ieškoti naujų formų. 
Jau buvo tapę beveik tradicija, 
kad per šią šventę rengiamas 
iškilmingas Lietuvos Respubli-
kos Seimo posėdis, koncertas 
Katedros aikštėje. Labai sma-
gu, kad vis labiau į šios šventės 
renginius įsitraukia jaunimas.

 ▪ Jūsų nuomone, kaip 
būtų susiklosčiusi Lietuvos 
istorija, jei nebūtų pasirašy-
tas Lietuvos Nepriklausomy-
bės Aktas?

Sunku atsakyti į tokius 
klausimus, nes tai daugiau ga-
limos sąmokslo teorijos, o ne 
objektyvios tiesos paieškos. 

Vasario 16-osios ak-
tas buvo dėsningas procesas, 
kurio prielaidų galima ieškoti 
tautinio atgimimo sąjūdžio vei-
kloje, to meto tarptautinių įvykių 
kontekste (kaizerinės Vokietijos 
okupacija, tautų apsisprendimo 
teisė). Jei vis dėlto nebūtų bu-
vusi pradėta kurti tautinė Lietu-
vos valstybė, galbūt mūsų būtų 
laukęs Gudijos ar Ukrainos liki-
mas, kurioms nepavyko sukurti 
ilgiau tarpukaryje egzistavusių 
nepriklausomų valstybių.

 ▪ Kokie asmenys pasira-
šė Lietuvos Nepriklausomy-
bės Aktą?

Lietuvos Nepriklauso-

mybės Aktą pasirašė Lietuvos 
Taryba, kurią sudarė 20 as-
menų. Tai buvo labai įvairi so-
cialinė grupė. Jauniausiam iš 
jų, Kaziui Bizauskui, buvo 24 
metai, vyriausias  pagal am-
žių buvo Jonas Basanavičius, 
kuriam tuomet buvo 66 metai. 
Lietuvos Taryboje buvo neparti-
nių bei priklausančių  įvairioms 
politinėms partijoms (krikščio-
nių demokratų, liaudininkų, tau-
tininkų, socialdemokratų) bei 
įvairių profesijų atstovų (teisi-
ninkų, kunigų, inžinierių, agro-
nomų). Šiai institucijai dar 1917 
m. buvo suformuluotas uždavi-
nys siekti nepriklausomybės ir 
po ginčų, vadovų kaitos buvo 
priimtas dokumentas, kuris ir 
nutiesė kelius į tolimesnį valsty-
bingumo kūrimą.

 ▪ Ar aktuali Vasario 16-
oji mūsų dienomis?

Labai svarbi. Lietuvos 
geografinė padėtis bei dabar-
tinė geopolitinė situacija tai tik 
įrodo. Tuomet, 1918 m., reikėjo 
ne tik paskelbti nepriklausomy-
bę, bet ją ir apginti. Apginti tei-
sę būti valstybe. Tą teisę turime 
saugoti ir dabar. Tokia mūsų 
pagrindinė pareiga.

Parengė
Ieva Dūdaitė, I d

VASARIO 16-OJI: PRIEŠ 97-ERIUS METUS IR 
DABAR
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ANDRIAUS UŽKALNIO 
MINTYS APIE 
KARJERĄ

Vasario mėnesį gimnazijoje vykusiame 
renginyje „Karjeros savaitė“ apsilankė 
žymus žurnalistas, laidų vedėjas, knygų 
autorius, restoranų meniu apžvalgininkas bei 
tinklaraštininkas Andrius Užkalnis. Geriausiai 
žinomas dėl aršiai ginti savo nuomonės 
nevengiančio ciniko etiketės, A. Užkalnis į 
mokyklą atvyko pakalbėti rimta tema – apie tai, 
ką, jo nuomone, galima vadinti sėkminga karjera. 
Penkiolika metų pragyvenęs Didžiojoje Britanijoje 
ir dirbęs redaktoriumi bei vertėju BBC, autorius 
neslepia, kad žinomu publicistu tapo tik grįžęs 
į tėvynę. Publicistas vis dar stebisi savo likimu 
– anksčiau niekad nemanė tapsiąs rašytoju, juo 
labiau, kad valgysiąs iš to duoną. „Lietuvoje sunku 
išgyventi tik iš rašymo. Tai pavyksta tik keletui iš 
daugelio“,– tvirtina A. Užkalnis, kuris šiuo metu 
veiklos trūkumu nesiskundžia: rašo naujienų 
portalui „lrytas“, „Pinigų kartai“, asmeniniam 
tinklaraščiui „Protokolai“, „Laukinėms žąsims“. 
Apie vis didėjantį populiarumą autorius paaiškina 
paprastai: „Apie tam tikrus dalykus daug žmonių 
turi panašias nuomones, mintis. Aš nuo jų 
skiriuosi tuo, kad jas perkeliu ant popieriaus.“ 
Kita vertus, dėl šių priežasčių susilaukia ir dalies 
visuomenės neapykantos – daugelyje straipsnių, 
kuriuose jis pašiepia tam tikrą visuomenės dalį, 
žmonės atpažįsta save ir įsižeidžia, todėl rašo 
piktus, užgauliojančius komentarus komentarų 
skiltyje. 

Kas, pasak A. Užkalnio, yra sėkminga 
karjera? „Man tai – laisvas darbo grafikas, kai 
galiu pats pasirinkti darbo laiką ir atostogų datą. 
Man malonu, kai galiu gyventi pagal savo, o ne 
kitų diktuojamas taisykles.“ Dar vienas džiaugsmo 
darbui suteikiantis aspektas – pasirinkimo laisvė. 
Autorius vertina savo galimybę rašyti apie viską, 
ką tik nori, ir tuojau pat pabrėžia – jis nėra parašęs 
nė vieno užsakyto straipsnio ir tokius pasiūlymus 
atmeta nė jų neperskaitęs. Tad laisvas darbo 
grafikas ir temų pasirinkimo laisvė A. Užkalniui – 
raktas į sėkmingą karjerą ir į tokį gyvenimo būdą, 
kuriame „pirmadieniai praranda savo siaubą“.

Parengė
Giedrė Kazlauskaitė, IV G
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Nesunaikinamas litas // iki kovo 3 d.

Parodoje pamatysite Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moki-
nių darbus, kurie sukurti norint atminti litą, o 
patys darbai padaryti panaudojant smulkintus 
Lietuvos litų banknotus.

 □ Vieta – verslo centras „Europa“ 
(I aukštas).

 □ Įėjimas nemokamas.

Kiekvienais metais kovo pirmomis 
dienomis Vilniaus senamiesčio gatves užlieja 
šurmuliuojantis Kaziuko mugės savaitgalis, 
kuris mums visiems primena, kad bent 
jau simbolinis pavasaris į Lietuvą atėjo. O 
pačioje Kaziuko mugėje bus pats gausiausias 
tautodailininkų, liaudies meistrų ir kepėjų 
sambūris, kuriame bus galima įsigyti įvairių 
rankų darbo dirbinių bei maisto produktų.

 □ Vieta – Gedimino prospektas.

Kaziuko mugė // kovo 6 – 8 d. 

Kovo 11-oji // kovo 10 d. 12 val.

Kviečiamia visus mokyklos bendruo-
menės narius ateiti pasižiūrėti mūsų mokyklos 
mokinių bei mokytojų ruošiamo projekto, skirto 
Kovo 11-ajai paminėti. Projekto tema – Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų 
jubiliejus, o renginio metu Mokinių tarybos 
nariai apdovanos akcijos „Pamatyk trispalvę 
savo kasdienybėje“ laureatus. 

 □ Vieta – Vilniaus Gabijos gimnazi-
jos aktų salė.

 □ Renginys nemokamas.

KULTŪRINIAI RENGINIAI MIESTE
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Pynimas iš laikraščių // kovo 13 d. 17.30 

Pynimas iš laikraščių – tai nuostabi 
technika, kuria kuriant naudojami paprasti, 
kasdieniai laikraščiai. Iš jų galima pasidary-
ti puikius pintus krepšius, dėžutes, rėmelius, 
skrybėles... Šia technika atlikti darbai atrodo 
taip, lyg jie būtų nupinti iš vytelių. Nupintas 
krepšelis iš laikraščių gali tapti puikia dovana 
artimam žmogui, taip pat jis puikiai tarnauja 
namuose – yra pakankamai tvirtas ir praktiš-
kas. 

 □ Vieta – Vytenio g. 10, Vilnius 
(atskiras įėjimas iš kiemo pusės).

 □ Kaina 15 EUR (į kainą įskaičiuo-
tos visos reikiamos priemonės).

Mokinių tarybos rinkimai // kovo 13 d.  

Kviečiamia visus dalyvauti Vilniaus 
Gabijos gimnazijos Mokinių tarybos rinkimuo-
se, atstovauti savo mokyklos piliečių – mo-
kinių – teisėms arba ateiti palaikyti saviškių 
kandidatų, kurie turės viešai prisistatyti moky-
klos aktų salėje.

 □ Vieta – Vilniaus Gabijos 
gimnazijos aktų salė.

„KOSMOSAS+“ //  nuo kovo 1 d.

Spektaklis „Kosmosas+“ yra skirtas 
jaunimui nuo 9 metų amžiaus ir visiems įgimto 
smalsumo nepraradusiems suaugusiems. Tai 
vaizdinga ir įvairių žiūrovų fantaziją budinanti 
kosminė kelionė. Netikėtų derinių yra kupinas 
ir „Kosmosas+“. Režisierė K. Dehlhom kartu 
su gausia įvairių sričių specialistų komanda 
per kosminę kelionę ieškos atsakymų į klau-
simus apie didingą ir paslapčių kupiną visatą: 
kas yra žvaigždė, kas slypi už visatos pakraš-
čių, iš kur mes atsiradome ir kt.

 □ Vieta – Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras.

 □ Kaina – 6 EURParengė Jokūbas Lekevičius, III D
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AR MUMS REIKŠMINGA ŠV. VALENTINO DIENA?
Kad ir nėra tokia svarbi kaip Vasario 16-oji, ši diena daugelį Lietuvos žmonių pradžiugina, o 

vaikinus verčia pasitempti. Pakalbinome keletą mokinių, norėdami sužinoti jų nuomonę apie šią dieną. 

Interviu su Monika Kiekšaite, II c klasės mokine

 ▪ Kokią reikšmę tavo gyvenime turi šv. Valentino diena?
Man tai eilinė diena, aš jos visiškai nesureikšminu, kaip šiais laikais dauguma daro. Manau, 

kiekvieną dieną turėtume sakyti mylimiems žmonėms, kad juos mylime, stebinti juos, o ne tik tada, 
kai ateina vasario 14-oji. 

 ▪ Ar šventi šią dieną, jei taip, tai kaip?
Niekada nešvenčiau šv. Valentino dienos, kaip jau minėjau, dėl to, nes man tai yra eilinė, 

paprasta diena, taip pat dėl to, kad neturėjau antrosios pusės. Na, o šiais metais su savo vaikinu 
tiesiog linksmai, gražiai praleidome laiką. Ši diena mums niekuo nesiskyrė nuo kitų.

Interviu su Livija Murmaite (II c) ir Danieliumi Žiliu (I m), kurie draugauja

 ▪ Ką jums reiškia šv. Valentino diena?
Livija: Ką reiškia? Nemažai. Džiaugiuosi, jog yra sukurta tokia minimali šventė kaip Valentino 

diena, per kurią gali pasidžiaugti savo antrąja puse ir pagalvoti, ar skiri jai pakankamai dėmesio, 
nustebinti ją.

Danielius: Tai yra nuostabi diena daugeliui, kai susimąstoma apie tai, kokį žmogutį turi šalia 
savęs, kas, manau, yra labai svarbu.

 ▪ Ar švenčiate šią dieną, jei taip, tai kaip?
Livija: Anksčiau nešvęsdavau, nes paprasčiausiai neturėdavau su kuo, bet dabar taip. Šią 

dieną abu planuojame pabūti ramiai kartu, išeiti pasivaikščioti.
Danielius: Nepavadinčiau to šventimu, juk kasdien bendraudamas atiduodi visą save. 

Parengė Eglė Puodžiūtė ir Gabija Vaserytė, II c


