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Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
„Lietuvos laukai lietuviui težaliavo,
Lietuvos laukai lietuviui težydės,
ir milžinkapy viršūnė aukšto klevo, kur
išaugo iš senolių mūs širdies,
tik lietuviui oš, kaip amžių amžiais ošė,
tik vaikams jo žalią laimės lapą mes …
Amžių Tėve, iš dausų pilies aukštosios
laimink mūsų Lietuvos laukų žemes.“
Bernardas Brazdžionis „Lietuvos laukai“
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Tegul bus „Žėrutis“!
Šventinius Vasario 16-osios linkėjimus Jums siunčia ir gimnazijos
vokalinė-instrumentinė studija „Žėrutis“, kurioje muzikuoja 8-10 klasių
mergaitės. Dainavimo ir muzikavimo subtilybių merginas moko studijos
vadovė muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė. Pravėrusi gimnazijos aktų salės
duris, buvau maloniai nustebinta linksmo šurmulio: mergaitės buvo
pasipuošusios koncertiniais rūbais, ant scenos pūpsojo geltoni, žali, raudoni
balionai, mokytoja Vaiva dar tebestovėjo prie filmavimo kameros ir džiaugėsi
nufilmuotu ansamblio pasirodymu, skirtu Vasario 16-osios koncertui.
Paprašiau mergaičių nusifotografuoti gimnazijos laikraštukui, jos mikliai
susėdo ant scenos kraštelio, trispalvių balionų jūroje. Puiki šventinė nuotaika ir
nuotrauka!
Man pasiteiravus, gal šios simpatiškos ir energingos atlikėjos jau turi ir
ansamblio pavadinimą, nė kiek nesutrikusi Gabrielė atšovė: „Žėrutis!“ Tegul
bus „Žėrutis“! Mokytoja Vaiva tik nusišypsojo ir linktelėjo galva, pritarė.
Smagu, kad mokiniai turi veiklų ir mielų širdžiai užsiėmimų, myli muziką,
kuria, ieško, ruošia pasirodymus, stengiasi, džiaugiasi rezultatais. Mergaitės su
mokytoja ruošiasi respublikiniam festivaliui „Meilės natos“.
Linkime vokalinei-instrumentinei grupei skambių dainų, kūrybingų
projektų ir pasirodymų, tinkamo publikos įvertinimo.
Inga Ušinskaitė
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Be praeities nėra ateities...
Praėjusiais mokslo metais Linkuvos gimnazijos muziejus minėjo 60-uosius gyvavimo metus. Šių mokslo

metų pradžioje nebesuspėjome pasidžiaugti šia gražia sukaktimi, tad prasidėjus 2022 –iesiems metams
labai norėtume šią klaidą ištaisyti. Juk turime tikrai išpuoselėtą, vertingą ir mėgiamą gimnazijos erdvę!
Didžiuojamės, domimės ir saugome gimnazijos, miestelio, bendruomenės ir Lietuvos istorinę atmintį ir
drąsiai svajojame apie ateitį.
Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos muziejaus vadovei Aldonai Ašmonavičienei . Kviečiame užsukti į
gimnazijos muziejų.

•
Kokia yra muziejaus misija?
Visada sakau, kad muziejus yra gimnazijos garbės reikalas. Juo labiau, kad jis gyvuoja jau šešiasdešimt
metų! Tai neformaliojo ugdymo ir papildoma formaliojo ugdymo erdvė, padedanti formuoti savarankišką,
pilietišką jauną žmogų, sugebantį atsakingai kurti savo gyvenimą, žinantį, kad be praeities nėra ateities. To
siekti, manau, ir yra pagrindinė muziejaus misija.
•
Kuo ypatingas Linkuvos gimnazijos muziejus, kodėl verta jame apsilankyti?
Tai pirmiausia mokyklos muziejus, todėl pagrindinė ekspozicija skirta dabar jau antrą šimtmetį
skaičiuojančiai gimnazijos istorijai. O ji – tai mokinių ir mokytojų gyvenimo ir veiklos istorijos. Čia galite
rasti savo senelių, tėvų, brolių, seserų ar šiaip pažįstamų nuotraukas, paliktus jų darbų pėdsakus. Rasite
medžiagos apie žymius žmones, baigusius gimnaziją, jų dovanas mokyklai ir kt. O kur dar etnografijos,
archeologijos, ikonografijos stendai, miestelio ir vienuolyno istorijos medžiaga, visko ir neišvardinsiu.
Taigi, muziejuje verta apsilankyti, nes rasite visko , kas jus domina, ir dar būsite maloniai nustebinti.
•
Koks Jūsų mėgstamiausias/seniausias/didžiausias eksponatas? Trumpai papasakokite apie jį.
Na, išsirinkti vieną patį „pačiausią“ būtų sunku. Tiksliai galiu pasakyti, kuris eksponatas yra didžiausias,
kuris pirmasis įrašytas į inventorinę knygą, kuris paskutinis... Tai yra, kiekvienas eksponatas, patekęs į
muziejų, turi savo istoriją. Ir nebūtinai tai neįtikėtino grožio istorija, svarbiausia, kad ji būtų nuoširdi, tikra,
tada sudomins lankytoją. Manyčiau, kad ypač vertinga yra akmeninių kirvukų, rastų 1958 m. Dūčių
durpyne, kolekcija. Ji pateko į prof. Vykinto Vaitkevičiaus knygą „Senosios Lietuvos šventvietės. Pakruojo
rajonas“, kurioje panaudota ir daugiau mūsų muziejaus medžiagos. Bet kaip ši kolekcija pateko į mūsų
muziejų, kam ji priklausė – jau turbūt ir liks paslaptis, nors kartais, žinoma, paslaptys išaiškėja.
•
Papasakokite apie naujausią veiklą, projektą mokyklos muziejuje.
Planuodama muziejaus veiklą, stengiuosi atsižvelgti, kokius jubiliejinius metus yra paskelbęs Seimas, kurie
jubiliejai ar šventės yra mums aktualūs. Paminėsime tarptautinę gimtosios kalbos, knygnešių dienas, P.
Skorinos 500 metų jubiliejų, organizuosime renginius, skirtus Muziejų dienai. Šiais laikais vien pasižiūrėti
ir sužinoti jaunam žmogui jau neužtenka, jam reikia ir pačiam kažką patirti, todėl tam reikėtų edukacinių
užsiėmimų, taigi bandysime eiti ta kryptimi. Tai ir būtų šitų metų naujausia veikla.
•
Su kokiomis problemomis susiduriate dirbdama muziejuje?
Perkėlus muziejų į naujas patalpas, teko iš pagrindų kurti naują ekspoziciją, perkiloti ir peržiūrėti kiekvieną
eksponatą, tačiau viską sutikrinti, suskaičiuoti iš naujo tiesiog nebuvo fizinių galimybių. Dabartinė situacija
reikalauja modernumo, taigi reikėtų visus eksponatus aprašyti kompiuteriu. Kitaip tariant, skaitmenizuoti
muziejaus medžiagą, patikslinti eksponatų kiekį, bet man tai jau būtų problema. Antra, niekur nerandame
seno mokyklinio suolo, kuris galėtų papuošti muziejų. Taip pat reikėtų rasti galimybę estetiškai eksponuoti
mokyklinę uniformą ar Veselkiškiuose žuvusios žydaitės palaidinukę ir t.t. Žinoma, tai nėra
neišsprendžiamos problemos, bet viskam reikia laiko.
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•
Kiek iš viso žmonių lankėsi šiame muziejuje? Ar jie visi surašyti į svečių knygą?
Registruoti lankytojus ėmiau 2018 m. atnaujinus muziejų. Iki šių metų jame pabuvojo 2149 lankytojai,
t.y. kasmet daugiau kaip šeši šimtai, išskyrus praėjusius metus, kai dėl karantino sulaukiau tik šimto
devyniasdešimt penkių. Į svečių knygą pasirašo tik norintys arba tie, kurių prašome, kad pasirašytų.
Todėl joje galima rasti ir mokytojų atsiliepimus, ir nuoširdžius buvusių mokinių žodžius, ir hieroglifais
parašytą japonišką įrašą ar rugsėjo mėnesį besilankiusios švietimo ministrės J. Šiugždinienės autografą.
•

Dėkojame už pokalbį.

„Jaunosios žvaigždutės“

Agnė Kaupaitė

Apdovanoti geriausieji!

Kiekvienais metais Pakruojo rajono jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“ ir Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba organizuoja konkursą „Jaunosios žvaigždutės“ .
Konkurso tikslas – išrinkti ir apdovanoti labiausiai pasižymėjusius ir
savo darbais bei veiklomis rajono vardą garsinusius jaunus žmones.
Tradicinis rajono jaunimo apdovanojimų renginys „Jaunosios
žvaigždutės 2021“įvyko gruodžio mėnesio pradžioje Pakruojo Juozo
Pakalnio muzikos mokykloje. Pakalbinome mūsų gimnazijos
mokinius, kurie buvo taip pat pastebėti, įvertinti ir apdovanoti. Jie
išties labai iniciatyvūs, kūrybingi, energingi ir šaunūs!
2021 metų „Jaunųjų žvaigždučių“apdovanojimai buvo įteikti gimnazistei Gabrielei Meškonytei,
Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro jaunimo iniciatyvinei grupei ir Linkuvos kultūros centro
jaunimo muzikos grupei „Septima“.
Samanta Matulytė pakalbino abiturientę Gabrielę Meškonytę, nominacijos „Metų
pilietiškumas“ nugalėtoją, kuri buvo apdovanota už aktyvią projektinę veiklą, iniciatyvumą ir
kūrybiškumą bei moksleivių skatinimą domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge inicijuoti
reikšmingus pokyčius. Gabrielė tai pat yra gimnazijos laikraštuko redkolegijos narė, nuoširdi mergina
ir aktyvi pagalbininkė.
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Kas tave paskatino ar motyvavo tapti Linkuvos gimnazijos prezidente? Ar
nesigaili pasirinkusi tokį kelią?

•

Tai mano pačios noras. Noras veikti ir aktyviai gyventi. Keletą metų buvau mokinių parlamento narė.
Prisidėjau prie įvairių renginių organizavimo, todėl visa ši sistema man nebuvo nauja ar nežinoma.
Jeigu atvirai, visada labai norėjau eiti į mokyklą ir dėl pamokų, ir dėl papildomų veiklų, užsiėmimų,
bendravimo su bendraamžiais. Tokie dalykai man yra įdomūs, tai puiki proga išeiti iš savo komforto
zonos, todėl tikrai nesigailiu čia ir atsidūrusi. Atvirkščiai – man nėra malonesnio jausmo, kai galiu
jaustis naudinga savo bendruomenei.
2021 m. gruodžio mėnesį tapai nominacijos „Metų pilietiškumas“ nugalėtoja jaunimo
apdovanojimuose „Jaunosios žvaigždutės 2021“. Ar galėtum papasakoti kokia veikla užsiėmei?

•

Šį apdovanojimą gavau už iniciatyvumą, projektinę veiklą ir pokyčių skatinimą. Buvo įvertintos
mano veiklos mokykloje, taip pat savanoriavau Linkuvos miesto bibliotekoje. Praėjusią vasarą
kartu su kitais jaunuoliais susibūrėme į iniciatyvinę grupę, parašėme ir įgyvendinome projektą
jaunimui.
•

Kokie renginio „Jaunosios žvaigždutės“ įspūdžiai?

Patys geriausi! Puikus renginys, daug nominantų, sveikintojų, Pakruojo rajono savivaldybės atstovų
dėmesio. Atrodė, rankomis galėjau užčiuopti ore tvyrojusius džiaugsmą, laimę, įkvėpimą bei begalinį
dėkingumą. Renginio dalyviai nuoširdžiai džiaugėsi Pakruojo rajono jaunimo nuveiktais darbais ir
pasiekimais, nestigo ovacijų, žvilgsniais išreiškėme palaikymą jau apdovanotiems bendraamžiams.
Tokias emocijas ir bendrystę patyriau pirmą kartą. Niekada taip gerai nesijaučiau man neįprastoje
aplinkoje. Buvo gera matyti, kiek daug mūsų rajone motyvuotų, gabių ir darbščių jaunuolių.
Labai gražiai organizuotas renginys. Esu labai dėkinga visiems, kurie prisidėjo prie mano sėkmės.
Nuostabi patirtis ir pačios geriausios emocijos! Jos dar ilgai išliks mano atmintyje.
•

Pakalbėkime apie savanorystę. Kokioje savanorystės veikloje dalyvavai?

Dalyvavau Jaunimo Savanoriškos Tarnybos (JST) savanorystės programoje.
•

Kur ir kiek laiko truko tavo savanoriška veikla?

Savanorystės veiklas atlikau Linkuvos miestelio viešojoje bibliotekoje. Savanoriavau 6 mėnesius,
po 40 valandų kiekvieną mėnesį.
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Ko naujo išmokai, ką patyrei savanoriaudama?

Savanorystė man atnešė iš tikrųjų daug. Išmokau planuoti savo laiką, sumažėjo viešojo kalbėjimo
baimė. Atlikau begalę užduočių ir mokiausi kūrybingumo, bendravimo ypatumų, taip pat
atsakingumo. Apibendrindama galiu pasakyti, kad tokia aktyvi bendruomeninė veikla man išties
suteikė galimybę geriau pažinti save ir kitus, skatino tobulėti.
Ar kilo kokių nors sunkumų atliekant savanorišką veiklą? Jei taip, tai kas padėjo su
jais susitvarkyti?

•

Sunkumų būna visur ir visada – savanorystės sritis nėra išimtis. Su įvairiomis iškilusiomis kliūtimis
susitvarkyti padėjo ten dirbančios geranoriškos bibliotekininkės, kurios buvo visada pasiruošusios
ištiesti pagalbos ranką. Tekdavo išklausyti net valandos trukmės moralą, kuris sustatydavo viską į
savo vietas.
•

Ar ateityje planuoji dar savanoriauti ?

Vienareikšmiškai taip! Ši savanoriškos veiklos programa iki šiol yra vienas geriausių mano
priimtų sprendimų.

„Iniciatyva“

Gražios jaunimo iniciatyvos

Labai norėtųsi pasidžiaugti Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro iniciatyvinės grupės
nuveiktais darbais. Šie jaunuoliai - „Jaunųjų žvaigždučių 2021“ nominacijos „Metų iniciatyva“
nugalėtojai, apdovanoti už aktyvų jaunų žmonių įtraukimą į visuomeninę veiklą, jų įgalinimą ir
užimtumą bei atviros jaunimo erdvės įkūrimą.
Gimnazistai Gabrielė Meškonytė, Eimantė Valionytė, buvusi gimnazijos mokinė Gabija
Dambrauskaitė, Žemyna Židonytė, Aldas Kleinas, Emilis Kleinas ir Augustas Norvaiša subūrė
iniciatyvinę grupę ir įgyvendino projektą – įkūrė atvirą laisvalaikio praleidimo erdvę jaunimui šalia
vaikų ir jaunimo užimtumo centro. Laisvalaikį centre leidžiantiems jaunuoliams tokios erdvės išties labai
reikėjo.
Nors kalbinamas Aldas išliko labai santūrus ir kuklus, supratau, kad įgyvendintu projektu
jaunuoliai liko patenkinti. „Darbų pradžia baugino. Buvo nelengva. Reikėjo padirbėti prie rašomo
projekto, o jį laimėjus - kibti į darbus. Iš pradžių buvo šiokio tokio pasyvumo, galbūt trūko žinių ir
įgūdžių, nes visus darbus reikėjo atlikti patiems,“ – atviravo Aldas.
Statybos darbai prasidėjo rugpjūčio viduryje, terasą pabaigti reikėjo spalio mėnesį, todėl
jaunuoliai darbavosi net savaitgaliais. Jaunimas neatsisakė ir pagalbos – visus darbus koordinavo ir labai
pagelbėjo Augusto tėtis. „Galutinis rezultatas buvo puikus, labai tuo džiaugėmės ir didžiavomės, nes viską
darėme savo rankomis: pjaustėme lentas, jas šlifavome, dažėme,“ - toliau darbų eigą ir jų ypatumus
vardino Aldas. „Tikimės, kad ir toliau liksime iniciatyviais Linkuvos bendruomenės nariais.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą, taip pat ir mūsų centro
vadovei Renatai Dambrauskaitei- Pėželienei“, - atsisveikindamas sudėliojo visus akcentus mano
pašnekovas.
Naujų iššūkių ir sėkmės, Jaunime!

Inga Ušinskaitė

„Iniciatyva“
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Jauni ir veržlūs!

Praeitame laikraštuko numeryje kalbinome
Linkuvos kultūros centro jaunimo grupės
„Septima“ vokalistę Gabrielę Gaigalaitę, o dabar
nusprendėme pakalbinti ir kitus grupės atlikėjus
Salvijų, Nojų bei Mantą. Grupė buvo apdovanota
„Metų grupės“ prizu Pakruojo rajono „Jaunosios
žvaigždutės 2021“ renginyje už gyvo garso muzikos
populiarinimą, bei Pakruojo vardo garsinimą ir
dalyvavimą respublikiniuose, rajoniniuose
konkursuose ir koncertuose.

• Ką reiškia jūsų grupės pavadinimas?
Septima – septynių garsų muzikinis intervalas. Taip pasivadinome todėl, kad mūsų grupėje yra beveik
septyni nariai, tačiau ne visi grupės nariai taip ryškiai matomi, kaip mūsų ketveriukė.

Grupė „Septima“
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Kaip susibūrė jūsų grupė?
Mantas: Iš Linkuvos kultūros centro projekto įsigijome muzikos instrumentų. Aš susidomėjau bosine gitara.
Pradėjau vis dažniau lankytis Linkuvos kultūros centre, ėmiau mokytis groti gitara. Paskui pakviečiau
prisijungti ir kitus bendraamžius, kurie galėtų groti būgnais, gitara, pianinu bei mokėtų dainuoti. Pradėjome
repetuoti, įrašinėti dainas. Taip mūsų grupė ir susibūrė. Bendras darbas, kūryba mus labiau suartino.
Pradėjome dalyvauti festivaliuose, koncertuose ir konkursuose. Tobulėjame toliau ir nesiruošiame sustoti!
Salvijus: Viskas prasidėjo nuo Manto. Jis norėjo išmokti groti bosine gitara, todėl susirado mokytoją. Vieną
dieną Mantas man taip pat pasiūlė prisijungti prie grupės, nes reikėjo būgnininko. Nemačiau jokių
priežasčių, kodėl turėčiau atsisakyti šio pasiūlymo, todėl ir sutikau.
•

Mantai, kaip gimė tavo meilė muzikai? Kur išmokai groti gitara?

Nuo pat vaikystės jaučiau potraukį muzikai. Būdamas aštuonerių metų pradėjau mokytis Pakruojo J.
Pakalnio muzikos mokykloje. Septynerius metus mokiausi groti akordeonu. Paskui panorau išmokti groti ir
bosine gitara. Susipažinau su mokytoju Kęstučiu Meiliūnu, dabartiniu mūsų grupės vadovu.
•

Salvijau, papasakok, kaip ir kodėl susidomėjai būgnais?

Kaip ir minėjau, man gana netikėtai pasiūlė groti būgnais. Iš pradžių ši veikla manęs nedomino, tačiau po
truputį, laikui bėgant, pripratau, ėmiau tobulėti ir jausti vis stipresnį ryšį su muzika.
•

Nojau, kaip tu susidomėjai muzika? Kaip atradai tau labiausiai tinkantį muzikos instrumentą?

Groju gitara. Muzika susidomėjau dar ankstyvoje vaikystėje. Pradžia - pradinėse klasėse. Taigi, pradėjau
mokytis groti pianinu, tačiau šis instrumentas man nepatiko... Besimokydamas šeštoje klasėje pradėjau
mokytis groti gitara. Iš pradžių lankiau gitaros būrelį pas muzikos mokytoją Daivą Kacilevičienę. Būrelį
lankiau tik vienerius metus, vėliau mokiausi groti savarankiškai.
•

Apibūdinkite savo grupę trimis žodžiais.

Salvijus: Optimistiška, linksma ir šiek tiek chaotiška!
Mantas: Talentinga, vieninga, muzikali!
Nojus: Tobulėjanti, ryžtinga bei draugiška!
•

Ar siejate savo ateitį su muzika?

Mantas: Taip. Be grojimo, dar mokausi dirbti su aparatūra koncertuose bei renginiuose. Vilioja garso ir
šviesų inžinieriaus darbas. Jau esu dirbęs ne viename koncerte, jau teko dirbti savarankiškai, be pagalbininkų.
Aplinkiniai mane skatina pasirinkti muzikos kelią, ypač mokytojas Kęstutis, kuriam esu labai dėkingas už
palaikymą ir motyvaciją.
Salvijus: Tikriausiai, kad ne. Jau turiu kitų ateities planų, bet jeigu reikės, tikrai mielai ir toliau dalyvausiu
grupės veikloje. Taigi, viską parodys tik laikas.
•

Dėkoju už pokalbį. Tegul jūsų atliekama muzika ir dainos dar ilgai džiugins klausytojus.
Arijana Mazurevičiūtė
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