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ŽODIS
REDAKTORĖS

Galvos skausmas ta metų knyga. Bet tas geras toks, kurį jauti labai 
pavargęs, kuris pirmena, kad kažką naudingo padarei, todėl ir džiugina. 
Kad jūs žinotumėt, kaip sunku yra tą knygą ruošti. Zyzalioti visiems, kad 
atsiųstų kažką, ar fotografuotų, kai visi mūsų gimnazijoje veikia galybę 
veiklų. Todėl esu be galo dėkinga visiems žmogeliams, kurie taip noriai ir 
kruopščiai ruošė šią knygą su manimi  jau keletą mėnesių, kantriai rašė, 
dėliojo ir piešė tai, ką dabar Jūs, mielas skaitytojau, galite laikyti rankose 
ir žiūrinėti. Pati dabar rašydama nesuprantu, kaip taip gali būti, kad metų 
knyga nebėra tik Wordo failai ir nuotraukos kompiuteryje. Skaitykite šią 
knygą su meile, nes būtent taip ji buvo parašyta.

Ačiū visiems redaktoriams, dailininkams ir rašytojams, prisidėjusiems 
prie šios knygos kūrimo:

Paulai Bumbulytei
Akvilei Valentukonytei
Domantui Garšvui
Gabijai Jurkevičiūtei
Gabijai Vasiliauskaitei
Karolinai Skrebutėnaitei
Liepai Gorinaitei
Saulei Gailiūnaitei
Vaivai Šarauskytei
Agnei Noreikaitei
Aurimui Mickui
Egidijui Vidmantui

Visada jūsų,
Luka 
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ŽODIS
DIREKTORIAUS

Šaunieji KTU gimnazijos bendruomenės nariai: gimnazistai, jų tėvai, 
mokytojai ir visi kiti, kuriems keturios didžiosios raidės KTUG kelia 
malonius prisiminimus. 

Per šiuos metus tapo akivaizdu, kad gimnazijoje laikas nepaklūsta 
jokiems dėsniams. Čia nėra laiko dairytis kas buvo vakar. Čia kontroliniai 
virto greitukais, o reikalingo dokumento kopijavimas per pertrauką ar 
atsiskaitymo įvertinimo laukimas – amžinybe. Savaitės virto akimirkomis, 
mokslo metai laikotarpiu tarp dviejų mirktelėjimų. Visi skubėjom, lėkėm, 
stengėmės. Ir štai, jau 25 kartą visų MŪSŲ išgyvenimai, MŪSŲ pasiekimai, 
MŪSŲ istorijos nugulė „Metų knygoje“. 

Dabar neskubėdami verskite šios knygos puslapius ir gėrėkitės, kokie 
JŪS nuostabūs. 

Per tuos metus Gimnazijoje jūs pasiekėte labai daug: vieni išdrąsėjote, 
kiti įsimylėjote, treti išmokote džiaugtis kiekviena diena, o – svarbiausia  
– visi jūs mokėtės būti žmogumi vienas kitam. Tai pats svarbiausias 
apdovanojimas, kurį kiekvienas nešiositės visą gyvenimą.

Tomas Kivaras
Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius
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OLIMPIADOS
KONKURSAI IR

TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

51-oji tarptautinė D. Mendelejevo chemijos mokinių olimpiada Asta-
na, Kazachstanas
Rokas Elijošius (IV B)- aukso medalis

Tarptautinė chemijos olimpiada (IChO) Gruzija
Rokas Elijošius (IV B) - sidabro medalis

Baltijos šalių chemijos konkursas
Rokas Elijošius (IV B) - II vieta

Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada (IJSO) Denpasaras, 
Indonezija
Ignas Šakuro (IIA)- sidabro medalis
Gediminas Lelešius (IIA)- bronzos medalis

6-oji Europos merginų matematikos olimpiada Ciurichas, Šveicarija
Neringa Levinskaitė (III Bentley)- bronzos medalis

Tarptautinė matematikos olimpiada (IMO) Honkongas
Neringa Levinskaitė (III Bentley)- pagyrimo raštas

LIETUVOS OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

MATEMATIKA
66-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Dominykas Marma (I Adform)- I vieta
Tautvydas Jasiūnas (II B)- I vieta
Neringa Levinskaitė (III Bentley)- I vieta
Ainas Beinakaraitis (II Aon)- II vieta
Pijus Bradulskis (III Bentley)- II vieta
Justas Janickas (III B)- II vieta
Titas Jonauskis (I Adform)- III vieta
Valentas Olikauskas (I A)- III vieta
Dovydas Kaunietis (II Aon)- III vieta
Arentas Meinorius (I A) - pagyrimo raštas
Gediminas Lelešius (II Aon) - pagyrimo raštas
Ieva Pileckaitė (II Aon) - pagyrimo raštas
Ignas Šakuro (II Aon) - pagyrimo raštas
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Vilius Šarkinas (II Aon) - pagyrimo raštas
Kajus Panevėžys (IV A) - pagyrimo raštas

28-asis respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matema-
tikų konkursas
Gediminas Lelešius (II Aon)- I vieta
Dominykas Marma (I Adform)- II vieta
Ieva Pileckaitė (II Aon)- II vieta
Ignas Šakuro (II Aon) – III vieta
Kajus Panevėžys (IV A)- III vieta

CHEMIJA
55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miestų-rajonų eta-
pas
Vincas Turskis I Adform- I vieta
Gediminas Lelešius II AON- I vieta
Mindaugas Dženkaitis III Bentley – I vieta
Rokas Elijošius IV B- I vieta
Valentas Olikauskas I A – II vieta
Ignas Šakuro II AON – II vieta
Kristijonas Samuolis III B – II vieta
Marius Kanopa IV A – II vieta
Žilvinas Pocius I B – III vieta
Kęstutis Garalevičius I A – III vieta
Dovydas Vasiliauskas II AON – III vieta
Karolina Gužauskaitė II AON – III vieta
Neringa Levinskaitė III Bentley – III vieta
Justas Terentjevas II AON- III vieta
Greta Kaminskaitė IV C – III vieta
Jaunė Malūkaitė I B – padėkos raštas
Arentas Meinorius I A – padėkos raštas
Dominykas Stasiulaitis I A – padėkos raštas
Julius Venckus III B – padėkos raštas

55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Ignas Šakuro (II Aon) – I vieta
Rokas Elijošius (IV B) – I vieta
Vincas Turskis (I Adform)- II vieta
Gediminas Lelešius (II Aon) – II vieta
Dovydas Vasiliauskas (II Aon) – II vieta
Mindaugas Dženkaitis (III Bentley) – II vieta
Žilvinas Pocius (I B) – III vieta
Justas Terentjevas (II Aon) – III vieta
Neringa Levinskaitė (III Bentley) – III vieta
Titas Stanionis (I A) – pagyrimo raštas
Valentas Olikauskas (I A) – pagyrimo raštas
Justas Janickas (III B) – pagyrimo raštas



10
Kristijonas Samuolis (III B) – pagyrimo raštas
Rokas Elijošius – laureato vardas

Akademiko Jono Janickio konkursas
Marius Kanopa (IV A) – I vieta
Mindaugas Dženkaitis (III Bentley)- I vieta
Ignas Šakuro (II Aon) – II vieta
Justas Janickas (III B) – II vieta
Justas Terentjevas (II Aon) – III vieta

FIZIKA
65-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Kristijonas Samuolis (III B) – II vieta
Ignas Šakuro (II Aon) – III vieta
Rokas Elijošius (IV B) – III vieta
Nida Duobaitė (IV B) – III vieta
Titas Stanionis (I A) – pagyrimo raštas
Ainas Beinakaraitis (II Aon) – pagyrimo raštas
Nidai Duobaitei - laureatė
Kristijonui Samuoliui- lauretas

28-asis fizikos čempionatas
Marius Davidavičius (I Adform)- I laipsnio diplomas
Kristijonas Samuolis (III B) – I laipsnio diplomas
Dominykas Marma (I Adform) – II laipsnio diplomas
Justas Terentjevas (II Aon) – II laipsnio diplomas
Ainas Beinakaraitis (II Aon) – III laipsnio diplomas

65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miestų-rajonų etapas
Valentas Olikauskas I A – I vieta
Arentas Meinorius I A - I vieta
Naglis Kalvaitis I Adform- I vieta
Dominykas Marma I Adform- I vieta
Tautvydas Jasiūnas II B- I vieta
Ainas Beinakaraitis II Aon- I vieta
Justas Terentjevas II Aon- I vieta
Rokas Elijošius IV B- I vieta
Titas Stanionis I A – II vieta
Mindaugas Dženkaitis III Bentley – II vieta
Marius Davidavičius  I Adform  - III vieta
Ignas Kiela I B – padėkos raštas
Justas Janickas III B – padėkos raštas
Matas Deveikis IV B – padėkos raštas

22-asis respublikinis profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos kon-
kursas
Marius Davidavičius (I Adform)- I vieta



11
Ignas Šakuro (II Aon)- I vieta
Justas Terentjevas (II Aon)- II vieta
Kristijonas Samuolis (III B) – II vieta
Valentas Olikauskas (I A)- III vieta
Gediminas Lelešius (II Aon) – III vieta

INFORMATIKA
28-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Rokas Urbonas (I Adform) – I vieta
Neringa Levinskaitė (III Bentley) – I vieta
Dominykas Marma (I Adform) – II vieta
Gediminas Lelešius (II Aon) – II vieta
Justas Janickas (III B) – II vieta
Simonas Kalpokas (I A) – III vieta
Arentas Meinorius (I A) – III vieta
Dovydas Kaunietis (II Aon) – III vieta
Tautvydas Jasiūnas (II B) – III vieta
Valentas Olikauskas (I A) – pagyrimo raštas
Pijus Bradulskis (III Bentley) – pagyrimo raštas

28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miestų-rajonų 
etapas
Rokas Urbonas (I Adform) - I vieta
Dominykas Marma (I Adform) - I vieta
Ignas Kiela (I B) - I vieta
Markas Černiauskas (I B) - I vieta
Arentas Meinorius (I A) - I vieta
Dovydas Kaunietis (II Aon) - I vieta
Laurynas Raudonius (III Bentley) - I vieta
Simonas Kalpokas (I A) – II vieta
Valentas Olikauskas (I A) – II vieta
Martynas Stankevičius (IV A) – II vieta
Akvilė Valentukonytė (III Bentley) – II vieta
Pijus Krisiukėnas (II B) – II vieta
Marius Davidavičius (I Adform) – III vieta
Gvidonas Pupelis (I A) – III vieta
Emilija Svirskytė (I A) – III vieta
Rokas Maksevičius (III A) – III vieta
Kajus Panevėžys (IV A) – III vieta
Karolis Butkus (III Bentley) – III vieta
Julius Marozas (II Aon) – III vieta

J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų programavimo konkursas
Neringa Levinskaitė (III Bentley) – I vieta
Gediminas Lelešius (II Aon) – II vieta
Justas Janickas (III B) – III vieta
Tautvydas Jasiūnas (II B) – III vieta
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Multimedijos ir sukurtų programų konkursas.
III vieta laimėjo strateginio žaidimo „Fohaldan“ komanda:

Akvilė Valentukonytė (III Bentley)
Domantas Garšva (III Bentley)
Gediminas Lelešius (II Aon)
Ignas Šakuro (II Aon)
Dovydas Kaunietis (II Aon)

BIOLOGIJA
50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miestų-rajonų eta-
pas
Ignas Kiela (I B) – I vieta
Dovydas Vasiliauskas (II Aon) – I vieta
Pavel Loginovič (III C) – I vieta
Mindaugas Dženkaitis (III Bentley) – I vieta
Austėja Čiulkinytė (IV C) – I vieta
Austėja Labanauskaitė (I A) – II vieta
Karolina Gužauskaitė (II Aon) – II vieta
Gediminas Gumbis (III C) – II vieta
Valentas Olikauskas (I A) - pagyrimo raštas
Vincas Turskis (I Adform) - pagyrimo raštas
Titas Jonauskis (I Adform) - pagyrimo raštas
Andrius Minelga (II Aon) - pagyrimo raštas
Ieva Gudelevičiūtė  (III A) - pagyrimo raštas
Marius Kanopa (IV A) - pagyrimo raštas

50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas
Dovydas Vasiliauskas (II Aon) – I vieta
Pavel Loginovič (III C) – II vieta
Mindaugas Dženkaitis (III Bentley) – III vieta
Austėja Čiulkinytė (IV C) – III vieta
Gediminas Gumbis (III C) – pagyrimo raštas

ISTORIJA
5-oji VDU Kauno istorijos olimpiada
Elijus Gaidelionis (2B)- I vieta
Saulė Morkūnaitė (2Aon)  - II vieta
Karolis Butkus (3Bentley) – II vieta
Pijus Krisiukėnas (2B) – III vieta 
Nojus Juozapavičius (1B) – III vieta
Vykintas Vaitkus (1A) – padėka už puikų pasirodymą
Tauras Narbutas (1B) – padėka už puikų pasirodymą
Saulius Žebrauskas (1Adform) – padėka už puikų pasirodymą
Vytautas Oniūnas (2Aon) – padėka už puikų pasirodymą
Martynas Anikanovas (2B) – padėka už puikų pasirodymą
Benediktas Girdvainis (2B) – padėka už puikų pasirodymą
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Andrius Urbelis (2C) – padėka už puikų pasirodymą
Dovydas Januška (2C) – padėka už puikų pasirodymą
Povilas Kruopis (2C) – padėka už puikų pasirodymą

LIETUVIŲ KALBA
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Dovydas Vasiliauskas (II Aon) – II laipsnio diplomas

RUSŲ KALBA
XXIV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
Ana Tretjakova III B- II laipsnio diplomas
Pavel Loginovič IIIC- III laipsnio diplomas

LOTYNŲ KALBA
Lotynų kalbos olimpiada
Dovydas Vasiliauskas (II Aon) – I vieta 

ANTIKOS KULTŪRA
Antikos kultūros konkursas
Povilas Kruopis (IIC) – III vieta 

KITI KONKURSAI
Verslumo konkursas „PROFADIENIS Junior“ – I vieta
Komanda:
Karolina Skrebutėnaitė (III C)
Vincas Vosylius (III C)
Alanas Makauskas (III C)
Gabija Vasiliauskaitė (I A) 
Rokas Maksevičius (III A)

Vertimo raštu konkursas „Juvenes Translatores“
Laimėtojas Martynas Bartninkas (IIIC)

Piešinio-plakato konkursas „Organų donorystė – viltis gyventi!“
Ūla Rimkevičiūtė 3 A- laureatė

Moksleivių inžinerinės varžybos JuniorBEC’17 – I vieta
Gabija Vasiliauskaitė (IA)
Akvilė Valentukonytė (III Bentley)
Paula Bumbulytė (III Bentley)
Justas Janickas (III B)



SKILTIS
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Kodėl pasirinkote mokytojos 
profesiją? 
Kuo ji sužavėjo? 
Mokytoja svajojau tapti nuo pat vaikys-
tės. Mano mylima močiutė buvo pradinių 
klasių mokytoja ir mane dažnai kviesda-
vo į mokyklą padėti silpnesniems moki-
niams. Su malonumu mokiau jaunesnius 
savo draugus skaityti ir rašyti, o jų pa-
žanga įkvėpdavo. Vėliau, paauglystėje, 
šis noras pasimiršo, o kai baigiau stu-
dijas, mokytojo darbas pats mane susi-
rado. Tuomet prisiminiau savo vaikystės 
svajones ir suvokiau niekada nenutolusi 
nuo savo pašaukimo. 

Kokia buvo pirmoji mintis, 
kai išgirdote, jog esate Metų 
mokytoja? Kuo Jums svar-
bus šis apdovanojimas? 
Buvo labai netikėta ir malonu. Tą akimir-
ką atrodė, kad nesu verta šio apdovano-
jimo – juk tiek puikių kolegų čia dirba! 
Atrodė, kad neatlikau jokio žygdarbio, 
tik nuoširdžiai, kaip ir daugelis, vedžiau 
savo pamokas. Taip stengiuosi ir toliau: 
visa, ką galiu geriausio, atiduodu per 
pamokas gimnazistams.

 METŲ   MOKYTOJA   

INTERVIU SU

Kas Jus motyvuoja?
Labiausiai motyvuoja mokinių žingeidu-
mas, kaip dabar madinga sakyti - „de-
gančios akys“. Džiaugiuosi savo moki-
niais ir dažnai iki nakties savo namiškius 
varginu nesibaigiančiais pasakojimais 
apie jų pasiekimus ir svajones.

Kristina Serapinaitė
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Koks Jūsų įsimintiniausias 
įvykis, nutikęs gimnazijoje? 
Kai po pusės metų informatikos nelan-
kymo atėjo Martynas į pamoką, vienas 
iš pirmųjų sakinių buvo: „Aš jau šito ti-
krai nedarysiu ir tikrai nieko nespręsiu.“ 
Tada suvokiau, jei jis būtų lankęs pas 
mane nuo vienuoliktos klasės, būtų mano 
mėgstamiausias mokinys – sužavėjo jo 
nuoširdus, vaikiškas atvirumas. 

Jei sugautumėte auksinę 
žuvelę, ko paprašytumėte? 
Paprašyčiau, kad visi pasaulio paaugliai 
mokėtų būti laimingi, mokėtų džiaugtis, 
dažnai juoktųsi, šėliotų, nesikrimstų dėl 
nuo jų nepriklausančių dalykų, matytų ir 
rinktųsi pozityvią pusę. 

Kokia, Jūsų nuomone, turėtų 
būti gimnazija, kad kiekvie-
nas mokinys ir mokytojas 
joje jaustųsi puikiai?
Tai turėtų būti ta gimnazija, kurioje esi 
pats. Už bendrą mikroklimatą esame at-
sakingi kiekvienas. Nuo paties poelgių ir 
pozicijos priklauso, kaip jautiesi ir kaip 
jaučiasi kiti.

Ko palinkėtumėte mokyto-
jams ir mokiniams? 
Būkite laimingi ir mylėkite vienas kitą.
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Klausimai:
1. Tradiciškai: kam norėtum padėkoti?
2. Kokios emocijos užplūdo sužinojus, kad gauni premiją? Tai buvo netikėta, o gal kaip 
tik giliai širdyje tikėjaisi tokio įvertinimo?
3. Jei ne paslaptis, kur panaudojai gautą premiją?
4. Ar šis laimėjimas paskatino tave naujiems darbams, suteikė motyvacijos?
5. Kokie tavo ateities planai?

VASARIO 16-OSIOS PREMIJOS LAUREATAIS

INTERVIU SU

Neringa Levinskaitė, 
XXVII Bentley

1. Pirmiausia noriu padėkoti visiems, kurie manim tikėjo, taip pat savo tėvams ir mo-
kytojams. Be jų tiek daug nebūčiau pasiekusi.
2. Prieš skelbiant laureatus, mano klasės draugai, sėdintys šalia, ėmė kumščiuotis, 
kad va, ruoškis, eisi ant scenos. Aš tik droviai šyptelėjau – Gimnazijoje yra daug 
mokinių, vertų premijos: yra puikių istorikų, fizikų, chemikų, informatikų, matematikų, 
taip pat nepamirškime menininkų, visuomenės veikėjų. Savo vardą išgirsti labiau ne-
sitikėjau nei tikėjausi. 
3. Kol kas gautos premijos nepanaudojau. Noriu panaudoti ją prasmingai ir laukiu 
tinkamo momento.
4. Laimėjimai visada motyvuoja. Esu dėkinga bendruomenei, kad įvertino mane ir 
tiksliuosius mokslus.
5. Šią vasarą planuoju pasiruošti ir kaip galima geriau atstovauti Lietuvą ir KTU gim-
naziją dvejose tarptautinėse olimpiadose. Turiu ir žemiškų planų, pavyzdžiui, išsilai-
kyti teises, pažiūrėsim, kaip seksis.

Atsakymai
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Nida Duobaitė, 
XXVI B

1. Esu labai dėkinga visiems artimiems žmogučiams, kurie mane skatina domėtis įvai-
riomis veiklomis bei būti aktyviai. Taip pat dėkoju visai Gimnazijos aplinkai, kuri davė 
labai daug gyvenimiškos patirties.
2. Labai netikėta gauti tokį įvertinimą! Buvau ir esu įsitikinus, kad aplink mane yra 
daug nuostabių gimnazistų ir kiekvienas iš jų daugiau ar mažiau vertas tokios pre-
mijos.
3. Gautą sumą pridėjau prie pinigų studijoms.
4. Pats apdovanojimas leido suprasti, kokią man įtaką daro Gimnazija ir kiek daug 
ji prisidėjo prie visų mano pasiekimų. Be galo džiaugiuosi būdama jos dalimi ir esu 
motyvuota dalintis puikia patirtim.
5. Labai sunku kalbėti apie ateitį. Tik tikiuosi, kad savo darbais galėsiu prisidėti prie 
žmonių gerovės.

Rokas Elijošius, 
XXVI B
1. Mamai, tėčiui, ponui Valerijui, kur močiutės kiemą šluoja, rūbininkei Vandai, ben-
draklasiams.
2. Buvau pritrenktas – vos neapsiverkiau ant scenos. Tiesa, tą dieną saulė buvo opozi-
cijoje gyvatnešio žvaigždynui, tai yra sėkmės ženklas, tad buvau nusiteikęs viltingai.
3. Pusę premijos skyriau greitųjų kreditų palūkanų apmokėjimui, kitą pusę sukišau į 
dantis (lopiau skyles).
4. Atvirkščiai, dabar turiu evrų, tad nebei-
reikia stengtis. Šiuo metu svarstau, kur pra-
leisti savo likusias pensijines dienas.
5. Artimiausi planai atstatyti 1918 m. su-
tartimi su Rusija nustatytas Lietuvos sienų 
ribas. Ateityje norėčiau užimti Varšuvą. 



GANDAI



SKLINDA

GANDAI



22 Kad Rokas Elijošius šiemet laimėjo pasaulio olimpiadą...

Kad išseko striukų 

slėpimo vietos...

Kad gimnazistė buvo 
pasimatyme su ba-

tonu...Kad kūno kultūra 
vyksta...

Kad 27C klasė-je gali sužinoti savo ateitį...

Kad „barakiniai“ il-

giausiai nevalgę gyvi 

žmonės...

Kad įėjimas į 

gimnaziją ne iš 

tos pusės...

Kad budintėlė 
kolekcionuoja mikrobangų krosneles...

Kad kiekvienais me-

tais egzaminai būna 

sunkiausi...

Kad kuo arčiau moky-
klos gyveni, tuo labiau 
vėluoji į pamokas...

Kad kiekviena karta yra paskutinė „tikroji“ gim-nazistų karta...

Kad merginų tualetų užrak-
tai kitais metais švęs suge-

dimo penkmetį...

Kad šiais metais itin 

suklestėjo Rietavo tu-

rizmo industrija...
Kad kitais metais visi 

pradės mokytis...

Kad išmanioji šiukš-liadėžė išmanesnė už gimnazistus...

SKLINDA
        GANDAI...
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Kad kažkas pataisė gim-nazijos Wifi... Kad kažkas prakandinėja 

Antistresso bandeles už jas 

nesumokėjęs...

Kad iš bekų aukšto dingo popiežius...

Kad akvariume nėra 
žuvų...

Kad pianinas niekados 

nebesugrįš į akvariumą 

(čia toks liūdnesnis)...

Kad Gimnazija kitais metais nupirks išma-nųjį konteinerį...

Kad laboratorijoj visi pasiilgo debesų...

Kad grįšta Kaz-

lausko šukuosenos 

mados...

Kad laivas laivas lai-

vas laivas hey hey...

Kad akvariume kasmet vis didėja porų koncen-tracija...

Kad iš P.Tvarijono kažkas gavo 10!

Kad mašina tarnaus ilgiau 
su Calgon....

Kad gimnazistas iš IELTS gavo 10...

Kad Elektrėnų žibu-
riai šiemet šviečia 

ryškiau...

Kad gimnazistai vis dažniau 

atostogaut keliauja po egle 

prie gimnazijos...





IVA
ABITURIENTAI
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Auklėtoja

Dažnai būdama jaunatviškesnė už pačius jaunuosius savo auklė-
tinius, ši mokytoja yra pati nuoširdžiausia, kokią jiems teko sutikti. 
Jei prireiks, padės parašyti ne tik rašinį, bet ir eilėraštį, knygą ar 

net laišką simpatijai. Nors nėra didelė romantikų kūrybos gerbėja, 
širdyje ji - nepataisoma svajoklė ir romantikė, pakylėjanti virš 

žemės tuos, kurie su ja bendrauja.

Rima Lukaševičienė



27

Agnė Valatkaitė
Džiaugsmingą gyvenimą iškeitė į literatės, menininkės 
bei filosofės kelią. Į olimpiadą Argentinoje išvažiavo 
su meile gamtos mokslams, o grįžo su begaline meile 
Pietų Amerikos kultūrai. Gitaros skambesiu džiugino 
ne tik akų aukštą, bet ir Barselonos gatves. Žavisi di-
džiaisiais poetais, o šiuolaikiniai poetai žavisi ja.

Beatričė Burbaitė
Žavi iš prigimties. Mėgsta kontrastus. Ilgi plaukai ir, 
pavyzdžiui, trumpas sijonas. Laimėtų akių vartymo 
čempionatą. Jeigu gyvenime trūksta kačiuko, Beatričė 
tau juo pabus. Vasarą ją galima sutikti Taizè. Puikiai 
konsultuoja visais grožio ir sveikatos klausimais. Ne-
žino, kuo bus ateityje, bet bus graži. Amžius – ne riba!

Eglė Kliučinskaitė
Šios žavingos ateitininkės varlytėmis jau puošiasi ne 
vienas esamas ir buvęs gimnazistas. Estetikos fana-
tikei gali patikėt tiek savo suknelę, tiek namus, nes ji 
žino, kas gražu ir kas stilinga. Pabaigus mokyklą fris-
bio čempionė su smuikeliu keliaus paišyt namus gal į 
Vilnių, o gal į Vokietiją. Nepamiršk patikrint pašto dė-
žutės, Eglė moka nustebint.
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Viktoras Urbaitis
Vikce - tikras šviesos vaikas, sukurs 
visų pasaulyje egzistuojančių muzi-
kos stilių dainas. Myli absurdą nuo 
1998-ųjų. Šiaulių „bazarą” atsivežė 
ir į Kauną. Nuostabus pašnekovas - 
visada tave supras, nebent šnekėsi 
apie matematiką. Pyktį bei širdgėlą 
liedavo eilėmis arba ant stulpų. Bus 
arba fotografu, arba poetu, arba 
kompozitoriumi, o gal ir viskuo. Rei-
veriai nemiršta. 

Andrius Bankauskas
GERAS ŽMOGUS. Jo namai - klasės namai, kuriuose 
nuolat skamba muzika. Bankis žino, kaip veikia dalykai 
- jį domina viskas, tik ne mokykla. Programuotojas, in-
žinierius, mylintis vyras, stilingas džentelmenas, kurio 
drabužius paprastai lygina kaimynė. Tricking‘o legen-
da. Jei išriedės į gatves, tai greičiausiai su traktoriumi.

Martynas Stankevičius
Išsiskiria labiausiai puoselėjama šukuosena mies-
te. Grynaširdis romantikas, be problemų pasiekiantis 
Tvario skalės max ekstremumo taškus. Jo automobilio 
vertė – kaip ir jo intelekto – be galo didelė. Nors neiš-
rankus, keptas starkis ant pietų stalo nepradžiugintų. 
Nesistebėkit, jo guoly dažnai būna ir vyrukų.
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Simas Kasparavičius
Gražiausio balso ir margiausių kojinių savinin-
kas klasėje. Žavesio įsikūnijimas, gebantis ap-
kerėti ne tik klasiokes, bet ir klasiokus. Tai turbūt 
dėl jo šokio judesių ir šypsenėlės veide. Tikras 
unikumas: virtuvėje sukasi sėkmingiau negu Vil-
jampolėje, vairuodamas ‚Regitra‘ automobilį. 
Nesisuksi - negyvensi. #burgiburgi

Mykolas Vainauskas
Mikanas. Sportbačių baronas. Jeigu odos spal-
va atitiktų asmenybę, būtų juodaodis. Mick‘o 
Jenkins‘o draugelis ir LeBron‘o James‘o pusbro-
lis. Apie hip hopą žino daugiau negu patys re-
periai.
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Barbora Piesliakaitė
Žmogus-worrywart’as arba žmogus-vaistinėlė. Prirei-
kė skalpelio? Ai, turiu piniginėj! Labiau už wrap’idas 
idealizuoja tik katinukus. Galėtų parašyti tik vieną gerą 
rašinį: motinos laikysena ribinėse situacijose. Jei sin-
namoninė bandelė būtų žmogus, jos vardas būtų Bar-
berinis.

– Barbe, tu gal chill truputį?
– Ne, aš nemėgstu aštriai.
                    ┐(︶▽︶)┌

Meda Kerševičiūtė
Taip jau susiklostė, kad pateko į Pakso partiją, tai gavo 
apkaltos nickname’ą. Kai šypsosi, galima pagalvo-
ti, kad akių nėra. Išsimiegos tada, kada niekada. Ne-
svarbu, kad drabužiai visada TIK juodi,  asmenybė 
– įvariausių spalvų. Vieną kartą suprato chemiją, bet 
tas kartas greitai baigėsi. Gali ne tik šokt, piešt ir foto-
grafuot, bet turi balsą, galintį susprogdinti langą. Arba 
kito žmogaus klausą.

Monika Rimdeikaitė
Ji KŪRĖJA(!). Ne tik graži, bet ir protinga. Gali pa-
tarti bet kurioje gyvenimo situacijoje, o jos šypsena 
akimirksniu išvaiko liūdesį. Dešimtoj klasėj išsilaikė 
teises, kad visada galėtų madingai vėluoti į pirmą (ir 
ne tik) pamoką. Labai mėgo „Nykštuko“ sūrelius, kol 
netyčia sužinojo, kad yra netolerantė. Tada apturėjo 
lengvą egzistencinę krizę. Kalbos kultūros ir kirčiavimo 
ekspertė. Nėra reikalo, kurio Monika akimirksniu nesu-
tvarkytų. Sekasi absoliučiai viskas, ko imasi. „Senelių 
mokslų“ analitikas, nes visada prilaiko. „Ei, gal turi 
valgyt?“. #monikarimdeikaitegalvisainieko
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Emilė Rudminaitė
Užsislapsčiusi komikė ir genijus sijone. Niekada neat-
sisakys padėti. Gali išpyškinti visų medžiagų molines 
mases mintinai. Tikisi, jog spės išlaikyti teises iki 50-
ies. Ištikima kovos prieš plastikinius maišelius šali-
ninkė, veganė. Knygų mugėje nupirktų visas Remarko 
knygas.  Baigusi mokyklą planuoja leisti laisvalaikį 
anatomijos muziejuje, mat skeletams jaučia didelę 
simpatiją.

Gabija Bernotaitė
Absoliučiai visapusiška! Rūpinasi kiekvienu. Ridikėlis 
su įgimtu ir nepasotinamu smalsumu. Jeigu kiti vartoja 
maistą, tai ridikėlis adrenaliną. Neužgęstanti kuro fil-
tro lemputė. Laužo stereotipus programuodama. Lais-
valaikiu kerta pasaulinės klasikos knygas, lanko gale-
rijas arba ieško naujų stogų! Nors pati Instagram’ui 
laiko neskiria, tačiau yra tikra hipsteriškų antraščių 
meistrė.

Goda Simanavičiūtė
Nespręsk apie knygą iš viršelio, nes vis tiek ji jų ne-
skaito. Paveža draugą ne tik iki namų, bet ir iki Italijos. 
Itin rūpestinga, nes penktadienio vakarais ši drąsuo-
lė prižiūri vaikus. Lietuvių kalbos brandos egzami-
ne pagrindinis argumentas bus iš filmukų. Jei galėtų, 
deklamuodama Vytauto Mačernio 24 Žiemos sonetą, 
akomponuotų sau lūpine armonikėle.
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Ieva Akramaitė
Tuoj Lietuvoje Ievutę sutikti bus tokia pat tikimybė kaip 
iš Tvario gauti 10. Klasės pimpačkiukas, gėrio įsikūni-
jimas. Per metus aplanko daugiau paskaitų apie kelio-
nes, nei pamokų eilinis gimnazistas. Pasišiaušęs šuo 
pro ją praeina suglostytas. Lindy hop’o vakarėlių tikrai 
nepraleidžia, o naktimis sapnuoja Ispaniją. Visiška 
staigmena ir spindulėlis, gyvenimo kelionių draugas.

Žygimantas Končius
Išskirtinė, bet nuostabi asmenybė. 
Būsimas filosofijos daktaras (gydyto-
jas). Norėtų turėti John Lennon šukuo-
seną.  Kadaise pardavęs chemiko sielą 
kompiuteriams. Jei būtų plėšikas, vogtų 
knygas, tačiau turi alergiją poezijai ir 
Donelaičiui. Yra išbandęs turbūt visas 
sporto šakas per gyvenimą. Jeigu rei-
kia slapto barzdos auginimo recepto 
- kreipkis!

Paulina Šalaševičiūtė
Nepataisoma optimistė, stojanti į fiziką 
ir besitikinti likti gyva. Laisvalaikiu skaito 
visus detektyvus iš eilės, o senatvėj mie-
lai dirbtų bibliotekininke, na arba tiesiog 
gulėtų prie jūros su knyga rankose. Sva-
joja apkeliauti pasaulį ir ne tik.
Gyvenimui turi paruošusi dvi abėcėles 
planų, esant reikalui jų paskolina ir pa-
linki sėkmės. Gyvenimo pilnatvei pasiekti 
vieną dieną įkurs kačiukų prieglaudą.
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Marius Kanopa
Biologiją moka geriau už biologijos mokytoją, bet jo 
gyslomis vis vien teka chemija. Mokytojo karjerą pra-
dėjo dar nė nebaigęs mokyklos. Neegzistuoja toks 
mokslas, kurio Marius nesuprastų. Padės visada, kada 
tik galės. Vienintelis žmogus, kuris balandžio mėnesį 
sakydamas: „gal galit išleist anksčiau, man į ledą rei-
kia spėt?“ nemeluotų.

Kajus Panevėžys
Matematiką išmano taip gerai, kad gali 
apskaičiuoti dviračio rato žalios spalvos 
kiekį, jeigu duotas tik jo spindulys. Žūt-
būt apgintų draugą nepaisydamas savęs 
paties. Iki gyvenimo galo liks ištikimas 
savo bičiuliams ir Kauno Žalgiriui

Paulius Tručinskas
Ką sugalvoja, tuo ir užsiima – yra iš-
bandęs net botaniką. Ištikimas senie-
noms ir įvairiems technikos aparatams. 
Gyvenime ieškos tiesos, racionalumo ir 
važinės motociklu.



Miglė Vėželytė
Nors pravėrus spintą vyrauja pilki ats-
palviai, Miglės asmenybė - tikra spalvų 
gama. Preciziškai iš vakaro suderinta 
apranga. Juokiasi garsiausiai. Pasaulyje 
džiaugiasi viskuo, išskyrus siaubo filmus. 
Myli pavasarį. Niekada neatsisakys pa-
sivaikščiojimo (ypač greitu žingsniu) su 
pokalbiais, tik prieš tai reik užkąst. #piz-
za Motto: gyvenkime draugiškai!

Viltė Veličkaitė
Smulkiai pjaustyti šampinjonai - jos vizi-
tinė kortelė, tačiau ši garbanė - ne veganė. 
Puiki pašnekovė būties ir buities klausi-
mais, potenciali profesionali sportininkė, 
tačiau dabar tam nelabai yra laiko.. 

– Kokie planai? 
– Mokytis. 

Dėl tokio savotiško pomėgio, medkė tiesiog 
limpa! Vis dėlto Viltė kartais mergaitiškai 
palaužiama, mat lengvai į svečius prisivi-
liojama puodeliu arbatos ar kavos. Tatui-
ruotės pasidaryti neleido mama.

Justina Šikšnelytė
Tobulai sugeba palaikyti harmoniją tarp mokslo ir 
meno. Nuoširdaus atvirumo pavyzdys, autoironijos 
ir taiklių įžvalgų apie VISKĄ meistrė. Cukraus kie-
kis maisto racione kinta nykstamosios geometrinės 
progresijos principu. Tikisi, jog po dešimtmečio 
kasdien mėgausis Australijos privalumais, o mi-
kliomis rankomis taisys vietinių dantis.
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Eglė Ališauskaitė
Į matematikos pamokas užsuka retkar-
čiais, tačiau vis tiek viską moka. Muzi-
kantė, pavergusi ne tik Lietuvos, bet ir 
užsienio konkursų komisijos širdis. Gali 
didžiuotis idealiai genais: kad ir kiek 
daug valgo, vis tiek nepriauga nė gramo. 
Pamokas mielai iškeičia į sušius. Galėtų 
pasiekti kavos gėrimo rekordą.

Neringa Umaraitė
Vaikiškai miela, žavinga paprastumu. 
„Optimistė“. Profesionali sportininkė  
– gimnastikos pratimais priverčia išsi-
žioti visus žiūrovus. Jei klasėje išsitrau-
kei ką nors valgoma, pakėlęs akis jau 
pamatysi susidomėjusį alkaną žvilgsnį. 
Į mokyklą ateina, kai atrodo „verta“. Vi-
sus mokslus įveikia nepalaužiamu logi-
niu mąstymu.

Ignas Palamarčukas
Jam už savaitės svarbios varžybos. Kiekvieną 
savaitę. Jeigu yra kalnas, jis ant jo gali užlipti. 
Fizinio pajėgumo fenomenas. Plačiausias rėmas 
klasėje.





IVB
ABITURIENTAI
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Auklėtoja

Visada pasiruošusi padėti bėdoje ir patarti, nesvarbu, su kuo tai susiję;
Geležinė ledi;

Nuoširdžiai ir atvirai rūpinasi visų rezultatais ir gyvenimais;
Jau pirmoje klasėje suporuoja visus savo auklėtinius;

Jeigu ne ji, „sutvarkyta klasė“ būtų tik nežinoma sąvoka;
Kepa gardžiausius pyragus;

Klasę lydėjo į išvykas po Europos šalis;
Griežta, bet teisinga;

Net ir negabiausius sugeba prakalbinti angliškai;
Užleidžia savo butą, kai reikia kepti keksiukus;

Rūpinasi auklėtinių tarpusavio santykiais;
Leidžia apsilankyti namuose;

Apie kiekvieną auklėtinį žino daugiau nei 
kiekvienas auklėtinis pats apie save.

Jūratė Nakrošienė
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Aidė Barniškytė
Puiki pagalbininkė darant prezentacijas. Kažkada už-
siiminėjo novelistika. Radioaktyvi. Kada nors pakeis 
pasaulį.

Aušra Bukniutė
Pasisako prieš krosingoverį, bet už perkryžą.Apie tave 
žino daugiau nei tu pats. Po dviejų dešimčių metų ją 
rasite kažkur Afrikos dykumose mokančią tenbuvius 
dainuoti sutartines. Po (ir vėl laimėtos) lietuvių olim-
piados nusiperka triufelių.

Dainius Kmitas
Nepatiko klasiokas - sulaužė jo koją. Kartais leidžia 
keistus garsus. Sugeba įžvelgti žmonių hamletiškumą. 
Be to, meistriškai mezga. Po nerūpestingo ir išsiblaš-
kiusio vaikino kauke slepiasi geležinės logikos savinin-
kas.
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Domas Mašonis
Maša. Susituokė dar pirmoje gimnazi-
jos klasėje. Jo mylimiausias gyvūnėlis - 
ožys. Geriausio klasėje humoro jausmo 
savininkas.

Dominykas Sergūnas
Jei liūdna, atsiunčia juokingų šunų 
nuotraukų. Kiekvieną dieną pamiega 
pietų. Net B. Burgis laukia Dominy-
ko prezidentavimo metų. Vienas iš 
nedaugelio, su kuriuo galima ben-
drauti tik Facebook’o sticker’iais. 
Paprastai nepasikrauna telefono ir 
prašo įkroviklio. Bet kuriuo paros 
metu sutiktų važiuoti į McDonald’s.

Ignas Vaitkus
Ignelis. ,,Yra dviejų tipų dainos: iš „Šreko“ ir ne 
iš „Šreko“. Vegetaras nuo vasario pabaigos. Pir-
masis iš klasės išsilaikė teises ir pilotuoja „Apo-
loną – 1“.
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Jonas Pipiras
Dar nebaigė mokyklos, nes nepatiko Dainiui. Tarptau-
tinis žmogus - nors kalba lietuviškai, atrodo kaip tipi-
nės išvaizdos olandas, o kalbingumu pralenkia bet kokį 
ispaną. Jeigu neatrašo, reiškia vėl skrenda į Erasmus 
projektą.

Juozas Kiltinavičius
Vyriausias klasėje. Kartais lankosi pamokose. Vėluoti 
į pamoką 42 min. nėra problema, išeiti 10 min. anks-
čiau irgi. Lolo ir fūlės žvėris.

Justas Kvedaravičius
Justelis. Kunigas. Pagauna potekstes. „Nėra laimės, 
mokytoja“. Pekarsko mylėtojų klubo pirmininkas. 
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Karolina Smilgytė
Ka Ro Li Na. Karolina Beleka. Smi. Gau. Nesidrovi 
garsiai juoktis esant reikalui. Mokykloje be telefo-
no turbūt neišgyventų. Mėgsta visur vėluoti.

Karolina Grinkevičiūtė
Čiga. Šopinghaueris. Profanas. Valgyklos opozi-
cijoje. Kai susikaupia, profiškai imituoja Trum-
pą. Kapitalizmo produktas. Labai apsiskaičiusi, 
todėl nebemoka kalbėti. Šuniukų Partijos Centro 
Komiteto pirmininkė. Giriasi, kad skaito „The 
Economist“. Nemoka plauti indų. Baigus moky-
klą eis ieškoti ateivių. Suras. Prieš miegą skaito 
„Pekarską“.
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Laura Sprogytė
Labai juokinga. Dažnai tingi. Mokosi su telefonu ranko-
se. Valgo daugiau už du vaikinus. Visada laukia ilgo-
sios pertraukos, kad galėtų pavalgyt. Be Lauros orga-
nizacinių pastangų klasė nebūtų išvažiavusi iš Kauno. 
Turi daug minkštų ir šiltų megztinių. Vietoj namų darbų 
eina miegoti. Visiškai nenusimano apie informatiką. 

Laurynas Vaitkus
Kuria savo poeziją. Visada viską iš visų geriausiai žino 
ir supranta. Lauryno misija pasaulyje - perteikti šių 
dienų gyvenimą ateities kartoms. „Pasigydęs“ geriau 
nei visi kiti. Slaptas meninkas. Grįžo dar labiau išėjęs.

Lina Kavaliauskaitė
Juokas girdisi net pirmam aukš-
te. Visada turi juokingų paveiks-
liukų. Kreipkitės, jei reikės rusų 
kalbos vertimo.
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Linas Sergejenka
Moka padaryti pritūpimą ant vienos kojos. Išminčius, 
visada pasiruošęs užduoti geriausią klausimą.

Lukas Stundžia
„Eco“logiškas vairuotojas :”), be to, puikiai vairuoja 
laivelius. Barzdos greičiausiai nenusiskus iki grabo 
lentos. Tarp mokytojų žinomas kaip Laurynas.

Matas Deveikis
(Diplo)Matutis. Visada atviras ir nuoširdus. Įsilaužė 
į mokyklos IT admino sistemą. Modelis. Akinančios 
šypsenos savininkas.
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Mykolas Urbonas
ATEIVIS gyvatės akis. Šelmis. Revoliucionierius. 
Mėgsta derinti spalvas. (nebe)Slaptas docsų gadinto-
jas. Juda žiužio pagalba. „Eik iš čia“ Atsakingai rū-
pinasi deguonies kiekiu gimnazijos patalpose. VLKK 
priešas. Surogatinė motina. Jo striukė rūbinėje niekada 
nebuvo ir nebus. Jam gražus sviestas.

Nida Duobaitė
Duobagyvis. Slaptas ginklas. Mokykloje būna ne visa-
da, nes namie pati išmoksta daugiau. Mėgstamiausias 
maršrutas Nida-Panevėžys, o vaikų vardai bus Kaunas, 
Neringa ir Marijampolė.

Philomena Marmion
Pilnas memas. Kitos vardo rašymo variacijos ne-
priimtinos. C2 masthereth inth thei egglish. Gyvas 
vaikštantis tvarkaraštis. Vis dar atlieka visus namų 
darbus?? (Ne)turėdama laiko redaguoja  KMUK of-
talmologų mokslinius straipsnius apie ragenos dege-
neraciją. Eyeliner on fleek. 
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Rytė Benešiūnaitė
Labas Ryytė. Jei Rytė nebus pediatrė, tada 
pasaulyje išvis nebus gerų vaikų gydytojų. 
vienintelė išdrįsta užduoti klausimus pamo-
kose ir išgelbsti visą klasę. Palaiko mokyklos 
ekonomiką. Atstumtų bandelių globėja.

Ugnė Palukaitytė
Humanos vaivada. Nemoka naudotis te-
lefonu. Nebananali. Buvo pas tralfama-
dorus. Bus dailiojo bėgimo komentato-
rius Tokyo 2020. 
Kefyro teisių ak-
tyvistė. Anksčiau 
jėgų suteikdavo 
menas, dabar - 
bananas.

Austėja Žumbakytė
Nosis. Mis žmogus. Bulkos tėwas. Ap-
simeta, kad turi du antakius. Ateity 
vairuos traktorių. Atsakingai rūpinasi 
gimnazijos žemės derlingumu. Gražiai 
sulanksto striukę prieš slėpdama ją 
spintoje. Teigia, kad jogurtas atsklei-
džia didelę jos asmenybės dalį. Mokosi 
plauti indus.
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Rokas Elijošius
Roko žinovas. Ateityje jam Karmėlavoje pastatys pa-
minklą, o kaimą pervadins Rokogradu. Mažasis filoso-
fas Nyčė. Bekų pasididžiavimas. Slapčia geras žmo-
gus. Moka plauti indus. Vištų užkalbėtojas.

Ula Rugevičiūtė Rugytė
Turi išskirtiniausią dviratį mokykloje, jo niekas nevogtų. 
Nemiega (nebent per lietuvių). Valgo ir per pamokas, 
ir per pertraukas. Šiuo metu tikriausiai irgi. Pirmoji 
Kaune nusidažė plaukus mėlynai. Užsieniečių Venera.
„Ką?“

Viljãmas Sipavičius
Miniu. Sugalvoja posakį arba „pahotkę“ kiekvienam 
privalomam lietuvių autoriui. Nigga kašioras. Rembo. 
Gali atskleisti esmės, gylio, dydžio paslaptis. Aker-
mano stepė. Rado save pamestą vėl. Milas.





IVC
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Auklėtoja

Išminties šaltinis, pozityvumo nešėja. Prieš kiekvienas Kalė-
das ateina su krepšiu pilnu vardiniais apelsinais. Ne tik sveikai 

pamaitins ar filmą parekomenduos, bet ir motyvuojančių žodelių 
nepagailės. 

Neringa Požėrienė
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Aironas Šyvis
Išvažiavo į Angliją skinti braškių. Klasės 
diskusijose pasirodo tam, kad duotų Pa-
trikui IT tips’ų. Paaukojo klasei gitarą, bet 
klasė jos neišsaugojo. Gitara žuvo už bara-
ko. Pirmoj klasėj pertraukos buvo praleistos 
geiminant. Antroj irgi. Trečioj nepasirodė. 
Jam patinka aukštos salės.

Andrėja Šlekytė
Ryšininkė, visų renginių organizatorė ir pagrin-
dinė koordinatorė. Jei reikia patvarkyti reikalus 
su mokytojais, ji- pats patikimiausias variantas. 
Pamatyti Andrėją be šypsenos reta (ir, žmonės 
kalba, kad labai pavojinga). Vokiečių kalba jai 
kaip gimtoji. Bus geriausia pasaulyje mama. 
Šokiai - antra aistra.

Arnas Krutkis
Aeronautical Engineeer. Solidus 8/10, kar-
tais net 9. Amerikonas. Nepraleis nei vieno 
šanso pawhip’int. Arnas “Varom į maką” 
Krutkis. Įkalbinėjimo meistras. Net žymiausi 
astrofizikai pavydi jam jo žinių. Jei ateina į 
matematiką, tai bent 20 minučių vėluoda-
mas. 
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Benjaminas Venslovas
Sako, kad eina ant masės, bet šiaip storas. Kartą susi-
laužė koją, dėl to nelaimėjom GKL’o...  Priklauso mafijai. 
Peter taria “Pėtia”. Fear the beard. Augina masę, tada 
meta svorį, o ateity vėl augins. Ir vėl mes. Mokosi tik už-
sidėjęs mokymosi kepurę, su kuria atrodo kaip džinas. 
Per istorijos pamokas tampa samurajumi. Ramūnas 
Alfa. Vienuoliktoje klasėje suprato,kad jei plauks pie-
ne, tai bus sviestas. Priklausomai nuo nuotaikos skutasi 
galvą. Vis dar repetuojasi kaip į pasimatymą pakvies 
Emmą Watson.

Asta Pacaitytė
Apie sveiką mitybą išmano daugiau nei dieto-
logai. Kupina patarimų visomis gyvenimo temo-
mis. LR Konstituciją ir istorijos kursą supranta 
geriau nei laikantys egzaminą. Daro tik aritme-
tines klaidas. Kadaise į sporto klubą priviliojo 
ne vieną bendraklasį. Pandoros skrynios savi-
ninkė.

Austėja Čiulkinytė
Mokslų fėja, matematikos gerbėja. Ir biolo-
gijos. Ir lietuvių. Ir šiaip visko. Gaus dvide-
šimt septynis 100. CHOGIWA. Ot galėtų 
visi rašinius rašyti taip, kaip Austėja.. Turėjo 
(beveik) visų įmanomų spalvų plaukus. Pra-
eitame gyvenime gyveno Rusijoje. Pažadinta 
vidury nakties galėtų pacituoti visą „Simpso-
nų“ filmą mintinai. 
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Deimantė Krutulytė
Niekas neatsimena, kada Deimantė neatliko 
namų darbų. Devintos klasės išvykoje į Len-
kiją dviejų modelių agentūrų atstovai pa-
siūlė jai darbą. Pavyzdinga iki negalėjimo, 
bet todėl mes ją mylim.

Dominykas Ačas
Netiki, ką priešai suokia. Kai stengiasi nevėluot 
į matematiką, tai pavėluoja į matematiką. Tikė-
jo klasės sportiniu pasiruošimu ir galimybėmis 
laimėti visas sporto varžybas. Liko apgautas. 
Smaguris. Turi šaikomobilį. Tačiau mėgsta pasi-
naudoti ir REBU paslaugomis. Gyvena nesitei-
sindamas, myli nesigailėdamas. „Žinai, aš ne-
suprantu, ką man sako mano pasąmonė.“ Mūsų 
klasės juodaodis. Džigitukas. Net ir nežinoda-
mas atsakymo į mokytojo klausimą priverčia 
mokytoją patikėti, kad žino.

Gertrūda Lazaravičiūtė
Kartais ateina į pamokas. Meksikonė. Įspū-
dingais šokiais ir dainomis pritaria Enrique 
Iglesias muzikai. Turi du  šunelius, kurie labai 
bijo kristi iš aukštai. Sakė laikys anglų egza-
miną, jeigu nepramiegos kalbėjimo. Nepra-
miegojo. 
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Greta Kaminskaitė
Mokytojos Maciulevičienės auksinė mergaitė 
vardu „Gretut“. Groja būgnais, saksofonu ir 
cheminėmis medžiagomis. Visada atras laiko 
dar vienam serialui. Japonija = antri namai. 
Turi labai tvirtą nuomonę visais gyvenimo 
klausimais ir bet kokia kaina ją gina, net jei 
tai ir supykdo mokytoją. Nekenčia rožinės 
spalvos.

Ieva Jonaitytė
Apsimeta, kad nieko nemoka, bet moka vis-
ką. Visų galų meistras. Niekad nepamiršo 
nei vieno gimtadienio. Moka pasidžiaugti 
sėkmėmis ir aplinkos grožiu. Mėgstamiausia 
frazė: „nu vot kaip gražu!“

Ieva Šalnaitė
Jei ne mokykloj, tai Serbijoj, Airijoj, Pran-
cūzijoj, Estijoj… Antroji moteris prezidentė. 
Anglų kalbos pamokos? Ne, negirdėjau. 
Šviečia latvius apie tradicinę Lietuvos vir-
tuvę. Diskusijų apie LGBT teises, feminiz-
mą, marksizmą ir tarptautinius konfliktus 
pradėti nerekomenduotina, nes uždebatuos 
negyvai.  Po beveik 4 metų geografijos pa-
mokų nelankymo šį egzaminą sugalvojo 
laikyti 12 klasės pavasarį  – išnaršius pusę 
pasaulio, kels mokyklos reitingą. Turi labai 
pasileidusį sąsiuvinį, kuris savo lapeliais 
dalinasi su visais.
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Ieva Tamošiūnaitė
Mielumo įsikūnijimas Žemėje. Fotogeniš-
ka kaip niekas kitas. Laisvalaikiui mėgsta 
veisti augalus. Ievutė. Kiekvieną kartą klasėj 
aptarus vieną ar kitą klausimą, po kelių se-
kundžių jai vėl iškyla tas pats klausimas. VS 
angeliukas.

Jokūbas Putrius
Klasės nuotraukose visada atrodo vienodai. Jei 
kreipsiesi į jį vardu, maloniai pasiūlys eiti kitur. 
Protingas tinginys ir vienareikšmiškai mokyto-
jų numylėtinis. Sugalvojo naują lietuvių kalbos 
skyrybos taisyklę, veikiančią visur: “kas 2 se-
kundes dėk kablelį.” Kortų dievas. Lietuvių mo-
kytojai dvyliktos klasės pabaigoje jį pagyrus, 
kad rašo “normaliai”, klasė pradėjo ploti.

Julija Pacauskaitė
„Vienas man du trys“. Vieną dieną iškvies šėtoną. Turi 
gyvenimą, nes tiki. 7 metus (n)ėjo į rusų kalbos pamo-
kas, kad galėtų ištarti «мне нравится красивые 
бахури». Visada maloniai pasiteirauja: „Eisi į rusų? 
Nes aš tai ne“. Fotošopo meistrė. Taurė kefyro ir heso 
mėsainis tikriausiai jos mėgstamiausias patiekalas. 
Gerų filmų ir geros muzikos rekomendacijų šaltinis. Dai-
li dailininkė. Taip myli mokyklą, kad mokytojus kartais 
sutinka net sapnuose. Jai du. Jei neišeis tapti menininke, 
tai eis į sodus kasti žemės su savo grėblio pirštais.
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Lukas Šerelis
Kai nepramiega pamokų, į mokyklą ateina su 
pižama. Kartais būna ne su treningais. Ko-
čiojimas is life. Priklauso mafijai. Turi dvyli-
kamečių armiją. Logotipų meistras, grafinio 
dizaino guru. Šiaip vunderkindas, tai priimtas 
į universitetą be egzaminų. Lukas The Strechy 
Šerelis. Visada (ar bent dažniausiai) labai 
peachy. Anot istorijos mokytojos, kilęs iš Ja-
ponijos. Romantiškais vakarais eina šokti sal-
są su savo sumaištimi.

Justas Kačerauskas

RIP. Serga. 

Kristina Gudzinskaitė
Vienuoliktoje klasėje dvyliktokas paklausė, ar ji eina 
į šitą mokyklą. Madonna. Praeitame gyvenime buvo 
Pikachu. Šiame irgi. Labai mėgsta žaisti mafiją. Ir 
kitus žaidimus. Turi silpnybę storiems mažiems ir 
raukšlėtiems mopsams. Moka visaip išnarinti visus 
sąnarius. Ne, jai ne 15. Ir ne 16. Ji jau didelė de-
vyniolikmetė. Jei turėtų ožį, pavadintų jį Oliveriu. 
Beast master 64.
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Mantas Grabauskas
Ima ant griežto, universalas. Kai būna alkanas, virsta 
garbanota vegane. Parduoda kožą už eurą. UAB „Rakan-
dukas“, UAB „SpaceTravel“, KTU Statybos ir Inžinerijos 
fakulteto bei Auksovokas.lt reklaminis veidas. Būtent jį 
misis Vitalija Katunskytė apdainuoja muzikiniame kū-
rinyje „Robinzonas“. Jei lietuvių pamokos dvi iš eilės- 
geriausiu atveju atlaikys tik vieną. Jei reikėtų rinktis tarp 
bratz’ės ir barbės, rinktųsi pastarąją. Sklinda gandai, kad 
kūčių vakarą Akropolyje jį galima pamatyti persikūnijusį 
į elfą ir dalinantį meduolius arba saldainius. Mantofelis. 
16 - laimingas skaičius.

Marius Vinogradovas
Tyli kiaulė labai gilią šaknį knisa. Klasės 
stumyklos pagrindinis vadovas. Stumykla 
prie galinio suolo atidaryta kiekvienos per-
traukos metu. Marius niekada netraukia, nes 
jis visada stumia. Amžinai laikysis teises. 

Martinas Raižys
Mokyklą baigs septyniolikos. Žaisdamas 
kortomis pralošė nekaltybę. Važiuoja moky-
klon su tapkėmis. Laimėjo alternatyvųjį stalo 
tenisą prieš Gimnazijos čempionus iš pirmo 
karto. Metrosexual fruitcake. Komunikabi-
liausias šimtadienio afterafterio dalyvis.
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Emilija Martišiūtė
Aprašymo nėra, nes jai diabetas. Aplankys Par-
yžių, kai turės vaikų, tėvų… Gyvena kaime, pava-
dinimu Raudondvaris. Arkordeonas. Trokšta būti 
karaliene, nes labai mėgsta Queen’us.

Monika Šilkaitytė
Visų draugė. Ji veganė. Priklauso mafijai. Gali 
padaryti skaidres pigiai. Per darbo pokalbį 
darbdaviui būtinai parodys, kad moka stovėti 
ant galvos. Dažnai visiems siūlo padaryti sene-
lio laikrodį. Turi medį priešais direktoriaus lan-
gą. Po mokyklos vietoj studijų žada medituoti 
Indijoje. Svajoja kada nors atidaryti paint’o ta-
pybos darbų parodą. “Gi ne išorė svarbiausia,o 
viduuuuuuus.” Ar minėjau, kad ji veganė?

Patrikas Tatariūnas
Nepatiko lietuvių k. vidurkis, todėl tapo mokytojos 
žentu. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Geriausias klasės 
futbolininkas. Nori atkurti monarchiją klasėje, nes 
yra The King. “Per kančias į žvaigždes.” Vienuoliktos 
klasės laikais siūlė visiems ištrinti vėžį. Dar neišsi-
aiškino, это что за теремок.
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Nedas Žilovas
Per pertraukas galima rasti lošiantį pokerį 
galiniame suole. Susiorientuos visur - net 
brandos egzamine. Lietuvių kalbos mokyto-
ja vis dar negali atsigauti nuo jo originalių 
literatūros įžvalgų. Tikslus iki negalėjimo, 
netgi šokiuose.

Ramona Matusevičiūtė
Vis dar vaikšto su nesulopytais džinsais. Not famo-
us yet. Visada susikaupus. Žymi youtuberė, fashion 
blogerė ir kitų socialinių tinklų žvaigždė. Iš egzų 
gaus 100 su kaupu. Labai nemėgsta skaityt, bet 
išlaikys lietuvių kalbos egzaminą maksimumui (irgi 
su kaupu). Menas jai ne draugas. Klausosi tik Tikros 
Muzikos.

Šarūnas Ališkevičius
Nuo pat pirmos klasės vadovauja įmonei 
pavadinimu „Šarai, įjunk proj(ž)ektorių!“. 
Kelrodė žvaigždė ir šilumos šaltinis. Moka 
panorėjęs paraudonuoti. Varijuoja nuo ne-
pramušamo vartininko iki įvarčius mušančio 
puolėjo. Šaras Hit&run Ališkevičius. Sakė 
stos ten, kur raudonplaukius priima.
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Tadas Almantas
Arijas. Iniciatyvų #PrezentacijaPerPertrauką 
ir #PrezentacijaPerPrezentaciją pradininkas. 
Ištremtas iš klasės už per didelį meniškumą. 
Rūpestingas Pono Kalno šeimininkas.

Titas Gurskis
Jei ateina į matematiką (mokyklą), tai tik į 
papildomą. Niekas jau nebeklausia, kur Titas. 
Nerimauja, kad, pasiėmęs metų pertrauką 
po mokyklos baigimo, bus pašauktas. Bus 
puikus kulinaras-astronomas. Per kalbėjimo 
įskaitą iš dviejų kalbos pastraipų pasakė tris. 
Kartą per pristatymą pametė kelnes - gerai, 
kad buvo su nematomomis pėdkelnėmis. Ser-
biškas filmas pakeitė jo gyvenimą.
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Augustė Jasaitytė (KJG)
Mainuose norėjau dalyvauti, nes dalis mano klasiokų perėjo į šią gimnaziją, buvo įdomu 
pamatyti, ar KTUG skiriasi nuo KJG ir tiesiog išbandyti ką nors naujo. Šioje gimnazijoje 
praleistos trys dienos man labai patiko ir tikrai paliko gerą įspūdį. Manau, kad pagrindinis 
skirtumas buvo tas, jog visi vaikai man pasirodė labai draugiški ir pritapę, ko negalėčiau 
visada pasakyti apie savo mokyklą. Nustebino tai, kad (bent jau mūsų vizito metu) nevyko 
daug „rimtų“ pamokų, antrąją mainų dieną visi mokiniai ėjo į kino teatrą (nesakau to kaip 
blogo dalyko, tiesiog šis įvykis man įsiminė). Taip pat aš buvau sužavėta pasitikėjimu tarp 
mokytojų ir mokinių (manau, kad to labai trūksta mano gimnazijoje). Iš to trumpo laiko, 
kurį praleidau KTUG, nepastebėjau jokių neigiamų dalykų nei mokiniuose, nei mokyklos 
atmosferoje. Mainai man be galo patiko ir tikrai norėčiau dalyvauti dar kartą.

Ieva Janušaitytė (KJG)
Mainuose norėjau dalyvauti, nes norėjau aplankyti buvusius bendraklasius ir pažiūrėti 
kaip jiems sekasi. Pagrindinis dalykas, kuris sužavėjo apie gimnaziją yra kai kurie mo-
kytojai ir jų neįprasti mokymo būdai. KTUG konkrečiai nuo mano lankomos mokyklos 
skiriasi tuo, kad mokytojų ir mokinių santykiai yra laisvesni, daugiau pasitikėjimo mo-
kiniu. Gimnazistai buvo draugiški, šiltai pasitiko ir visos trys dienos mainuose praėjo 
sklandžiai. Mainai paliko gerą įspūdį apie gimnaziją ir kitais metais siūlysiu visiems 
savo draugams irgi dalyvauti.

Vytenis Petrauskas (KJG)
Šiemet turėjau progą apsilankyti mainuose 
KTU gimnazijoje. Nors mūsų mokyklos gan 
skirtingos, mane maloniai nustebino labai 
draugiška atmosfera klasėse. Jūsų laisvi ir ne-
formalūs tarpusavio santykiai padaro moky-
klos atmosferą visiškai skirtingą nuo daugelio 
mokyklų. Linkiu ir toliau puoselėti šią bendruo-
menę ir siekti mokslo aukštumų! 
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Ūla Gabrielė Serapinaitė (VL)
Nors KTU gimnazijoje tebuvau 3 dienas, ši gimnazija 
paliko tikrai gerą įspūdį! Aišku, per tokį trumpą laiką 
sunku susidaryti nuomonę, bet buvo įdomu palyginti 
tiek mokytojus, tiek pačią mokyklą. Tai buvo tikrai labai 
smagi ir naudinga patirtis!

Agnė Dauginytė (VL)
Labai džiaugiuosi, kad turėjau progą kelias dienas praleis-
ti KTUG. Tai puiki mokykla, kurioje stipri bendruomenė ir 
draugiški, besišypsantys žmonės. Taip pat nustebino jauki 
ir laisva atmosfera, kurioje kiekvienas gali pasijusti savas, 
bei mokytojai, kurių ryšys su mokiniais betarpiškas. Linkiu ir 
toliau išlaikyti tradicijas bei jaukią atmosferą!

Evelina Šalnaitė (KDG)
 Nuostabūs laisvi, protingi žmonės.Mokytojai bendrauja su 
mokiniais kaip su asmenimis ir išklauso visų nuomonių, įdė-
jų, pageidavimų. Labai nuostabi mokykla ir atmosfera.

Daniela Natale (KDG)
Nors pabuvau pas jus tik 3 dienas, visiškai įsimy-
lėjau KTU gimnazijos atmosferą!! Žmonės atviri ir 
draugiški, pamokos įdomios ir mokytojai mylintys 
savo darbą! Net savo brolį prikalbinau bandyti stoti 
pas jus :) Žodžiu, AČIŪ AČIŪ AČIŪ!



PATARIMAI



PATARIMAI
EX‘Ų



68

BŪSIMIEMS EX‘AMS IR BŪSIMIEMS ABITURIENTAMS

EX‘Ų PATARIMAI

Marius Kluonis,
XXV laida
„Nepamirškit rinktis ne tik pagal universiteto vietą 
reitinguose, bet taip pat ir pagal vietą, pagal žmo-
nes, pagal kultūrą, pagal draugus, nes su visu tuo 
reikės gyventi 3–4 metus“
„Jei svajojate apie gap year‘ą, pagalvokit, kad daug 
labiau naudingesnis ir reikalingesnis jis jums bus 
pasimokius metus ar dvejus universitete. Gap year‘ą 
pasiimt universitete labai lengva. Gal net finansavi-
mų visokių duos ir į nerealias vietas įkiš“

Daumantas Skinkys,
XXIV laida
„Džiaugtis gimnazijos laisve, tačiau vertinti ir jos 
pasitikėjimą jumis. Jei matote kvailybę, prieštarauki-
te jai, bet prieštaraukite taip, kad nepasirodytumėte 
kvailesni už kvailybę. Ir šiaip, mažiau pasitikėkite vi-
sažiniais vyresniaisiais ir dažniau savo žodyne var-
tokite žodį „kodėl“. Žiūrėkite įtariamai į visus sakinius 
parašytus liepiamąja nuosaka.“

Enrikas Etneris,
XXII laida
„Jeigu galvoji, jog esi brandus ir protingas - galvok 
dar kartą.“
„Būsimas abituriente: 
Agdam yra skirta tik Kunčinui.
Jaunatvinis maksimalizmas, kategorinis imperatyvas 
bei transendencija. Receptas šimtui iš Lietuvių egza-
mino.
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Garbink auklėtoją.
Švęsk šventę.
Jeigu skaičiai nesuvažiuoja - tebūnie. 
Juokinga, bet tiesa - reikia mokėti ir žinoti KAIP rašyti egzaminą, o ne naudotis per 
dvylika metų sukauptu didžiuliu informacijos ir žinių kiekiu.
Svarbu atsiminti - žvelgiant iš ateities perspektyvos, egzaminai nėra svarbūs. 

Būsimas ex‘e:
Jeigu galvoji, kad esi brandus/nuovokus/žinai viską - galvok iš naujo.
Skirk laiko draugams, nes universitete jų neradęs, turėsi bent kažką. Ir apskritai, ret-
karčiais prisimink savo klasės draugus. FYI, rašyti jiems nebūtina. 
Neliūdėk, jeigu didžiausias gyvenimo pasiekimas po penkerių metų tau bus kažkas 
nereikšmingo, kaip šokis Rudnosiukyje ar tapimas gimnazijos prezidentu. 
Svarbeuse yra kazhka dariti. 
Patraukliausia žmogaus savybė yra noras pažinti/tobulėti. Visi gimnazistai gali pa-
sidžiaugti ją turintys - jokiais būdais to neapleisk ir taip galėsi džiuginti save ir ap-
linkinius. Stagnacija ne tau!“

Rokas Morkūnas,
XXIV laida
„Sveiki, gimnazistai! Prieš žengiant į plačiuosius 
vandenis ir svajojant apie savarankišką gyvenimą 
universitete, turiu jums kelis patarimus, kurie tikrai 
praskaidrins jūsų dienas! Visų pirma, renkantis uni-
versitetą/studijų kryptį, mažiau galvokite, kas labiau 
perspektyvu, ar kur trūksta specialistų, velniop kitų 
nuomones! Kelkitės ten, kur jaučiatės gerai, patogiai, 
kur žinote, kad studijų programa jums tikrai patinka. 
Tuomet, mėgausitės dėstomais dalykais, ir tos „essay 

deadlines“ nebaugins ir all-nighter’ių jums tikrai neprireiks. Rekomenduoju miegoti 
po 8-9 valandas per dieną, rasti laiko popiečio miegui, būtinai pavalgyti gerus pus-
ryčius. Keliaujantys į užsienį – atsivalgykit sūrelių, nes šio gėrio pasiilgsit labiau nei 
namų virtuvės. Būtinai išnaudokite paskutines dienas gimnazijoje iki maksimumo. Tai 
yra patys geriausi metai, pačių įdomiausių ir įvairiausių žmonių bei mokytojų apsup-
tyje; to tikrai, tikrai, TIKRAI, labai pasiilgsite. Pats svarbiausias patarimas, kokį galiu 
duoti, tai nebijokite eksperimentuoti, nerti į nuotykius ir mėgautis akimirka! Kiekvieną 
dieną turite praleisti taip, jog atsikėlus kitos dienos ryte apsidžiaugtumėte, jog nekeis-
tumėte nieko, gavęs galimybę pakartoti vakar dieną. Keliaukite, pažinkite naujas vie-
tas, žmones, potyrius. Kiekvieną akimirką jus supa gėris, atraskite ir mėgaukitės juo“
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Miglė Puikytė,
XXV laida
„Nežinau, kaip jūs gyvenate paskutinius metus, kaip 
pasikeitė vertybės mums išėjus, kokie žmonės ateina 
į Gimnaziją jums paskaityti „paskaitų svarbiomis 
temomis“. Labai svarbi man tokia „paskaita“ buvo 
viena mūsų Direktoriaus B. Burgio pamoka klasėje, 
kur jis sakė, kad gyvenime neturėtume tikslo. Buvo 
visai suprantama, kodėl jis taip šneka ir aiškina šią 
mintį – visą gyvenimą dirbus ir pasiekus gali suvok-
ti, kad visai ne to norėjai, praradai marias laiko ir 

panašiai. Bet ketvirtoj klasėj aš turėjau tikslą įstot ten, kur dabar mokaus; tik baigus 
mokyklą ir jį pasiekus šovė mintis: „O KAS DABAR?“ Visus metus bandau atsakyti 
sau, kas dabar, todėl geriau mėgaukitės procesu, o ne kurkit sau riboženklius. 
Autoritetai, įkvepiantys žmonės, etc. – niekada nemėgau šių įstabių, sekmės spalvom 
nuspalvintų žodžių, už kurių dažnai tėra sausos, rutiniškos asmenybės. Gimnazija, 
bent jau mane, mokė žvelgti į kiekvieną kaip į žmogų, į dialogo dalyvį, neturintį švytin-
čio apskritimo aplink galvą. Gerbkit, bet ne dievinkit aplinkinius.
Sumąsčiau šia proga tokį palyginimą (atleiskit, jei netiksliai, aš studijuoju muziką): 
neseniai skaičiau, kad kvantinė fizika leidžia dviem nesutaikomiems egzistuoti drauge. 
Žiūrėdamas į monetos aversą, reverso nematai ir atvirkščiai; tačiau toji kvantinė fizika 
leidžia mums ir aversą, ir reversą akimis pamatyti tuo pat metu, o ne tik numanyti 
apie antro buvimą. Mokslas tai nustatė tik neseniai, bet Herakleitas priešybių vienovę 
apsvarstė dar V amžiuj prieš mūsų erą. Be abejo, esame tokie racionalūs, kad nepati-
krinę ko nors empiriškai, negalime tuo patikėti, nors mūsų intuicija, jausmai ir protas 
tai konstatuoja šaukdami. Tai linkiu mažiau pasitikėti lentelėm, taisyklėm, testais, pa-
ruoštais atsakymais i r pilna koja žingsniuot pirmyn.“

Tadas Budrikas,
XXV laida
„Kai kurie abiturientai yra labiau subrendę ir dau-
giau patyrę už mane, todėl nemanau, kad galiu jiems 
ką nors patarti, nebent: Jei išvažiuojate, pradėkite 
ieškotis pastogės kuo anksčiau ir turėkite bent kelis 
variantus.“
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Goda Barilaitė,
XXIII laida
„Niekad neišsižadėti gimnazijos dvasios. Teisingai ir 
tikslingai panaudoti įgytas žinias ir išmoktas gyve-
nimo pamokas. Nepamiršti gimnazijos draugų. Bent 
kartą per metus aplankyti auklėtoją. Siekti savo tikslų 
ir svajonių, kad ir kokios neįgyvendinamos jos atro-
dytų. Su pasitikėjimu žygiuoti per visus gyvenimo 
sunkumus, kaip ir per pelkes Nulių žygyje. Be abe-
jo, (pakankamai) gerai išlaikyti egzaminus. Pasi-
džiaugti paskutiniais neatsakingo gyvenimo metais. 

Nepersimokyti. Per daug neatsipalaiduoti. Vienu žodžiu, palaikyti balansą. Daug ke-
liauti, pamatyti, pažinti. Pasinaudoti visomis galimybėmis. Gyvenime gailėtis nebent 
to, kas buvo, o ne to, ko nepadarei.“



GIMNAZIJOJE



GIMNAZIJOJE
NAUJOVĖS
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Šiais metais į akų aukštą atsikraustė keisti nauji gyventojai, apsišarvavę kom-
piuteriais. Sutikti koridoriuose jie sakydavo priklausantys Bentlių klasei, kuri įkurta 
buvusioje skaitykloje, o kas iš tiesų šie sutvėrimai?

Ši klasė buvo įkurta 2016 metais. Nuo pat pradžių jos tikslas buvo aiškus – 
sustiprintas matematikos ir informatikos dėstymas. Į ją įstoję gimnazijos ir Kauno 
mokyklų dešimtokai įgavo naujų mokyklos remėjų „Bentley Systems“ vardą. Vie-
nuoliktoje klasėje, mokiniai patvirtino į juos dėtas viltis dalyvaudami ir skindami 
laurus nesuskaičiuojamuose programavimo varžybose, konkursuose, olimpiadose. 

Nepaisant to, iš šauksmų ir triukšmo nuo pat mokslo metų pradžios buvo aki-
vaizdu, kad bentliai ne vien informatikai moksliukai. Visas aukštas skambėjo nuo 
ginčų apie nacius ir liberalus. Ir ne, tai nebuvo diskusijos, įžiebtos klasės auklėto-
jos, istorijos mokytojos Jūratės Jarmalauskienės, viskas buvo pridengta legendomis 
apipinto žaidimo „Hitlerio“ vardu. Dar pavasariui neatėjus „Bentley“ klasė pra-
žydo – informatikų plaukai masiškai virto melsvais, raudonais ar rausvais. Visais 
metais įžengus į klasę svečius pasitikdavo platus bentlių žodynas, kuris tarpusa-
vyje maišo tiek anglų, tiek lietuvių kalbą. Jis yra būtinas norint aptarti ir naujausią 
anime seriją, ir konteinerinės klasės metodą. 

Taigi, tokia bendrais bruožais ta naujoji gimnazijos ekosistemos dalis, pratur-
tinanti gimnaziją ne tik savo pasiekimais, bet ir savo „bentliškumu“. 
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Šiemet pagaliau pavyko įgyvendinti tai, apie ką 
galvojome jau ne vienerius metus. Gimnazistai gavo 
galimybę praleisti naktį gimnazijoje. Viskas pasisekė 
panašiai kaip ir kiti mūsų gimnazijos renginiai – ryte 
mokykla atrodė tarsi po karo, bet visiems buvo labai 
labai linksma. Antistreso bandelės palaikė dalyvvių 
gyvybę kartu su nesuskaičiuojama daugybe cukraus 
2c klasėje. Buvo galima artimiau pabendrauti ir su di-
rektoriumi, ir su visa administracija, pažiūrėti gausybę 
įvairių filmų, išgyventi lapkritines antrą kartą per šiuos 
mokslo metus, žaisti stalo žaidimus arba tiesiog šokti. 

Renginį pradėjo fotožurnalistas Artūras Moro-
zovas, papasakojęs visiems apie savo specialybę ir 
gyvenimą. Vėliau visi turėjo progą žaisti komandinius 
žaidimus, kuriuose laimėjo saldžių prizų. Galima drą-
siai sakyti, kad Naktis gimnazijoje 2017 ne tik paga-
liau įvyko, bet net ir pasisekė.

Pavasarėjant KTUG administracijos gretas papildė 
Agnė Andriuškevičienė, naujoji Direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui, kuri nuo šiol rūpinsis visais su gimna-
zistų mokymu(si) susijusiais reikalais, o kartais dar 
ir pamokys prancūzų kalbos. „ Gimnazija, visų pirma, 
yra gimnazistai, kurie kiekvieną rugsėjį ir vėl ją suku-
ria iš naujo. Kiekvieną sykį vis kitokią, kiekvieną sykį 
geriausią, kokia ji gali būti. Dalyvauti šiame procese 
labai įdomu. Ypač suprantant, kad šie vaikai yra švie-
siausia mūsų ateities viltis.“ 



SKILTELĖ



SKILTELĖ
MENŲ
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Ir tariau - laisva ji bus, -
Mano širdies kregždutė.
- tik neatsitrenk į langus.

Po jais, katinai tūpi.

Atsitrenkė ji, trapioji 
paukštelė, 

Pakliuvo katėms į nagus.
 Baigėsi meilė liūdna gaidele

- 
Į mėsos gabalus pavirto skanius.





Tadas Kluon is





82

Cigaretė
Paimk mane kaip paskutinę cigaretę,
Kai tau bus liūdna, pikta ar nuobuodu

Aš visa sudegsiu tarp tavo pirštų,
Už nors ir vieną pragaištingą kibirkštėlę.

Raudonai susmilksiu per sekundę
Palikus pelenus pilkus džiovos.
Ploni mūzų sparneliai išnešios
Mano prėską muskusinį dūmą. 
Numesi tu mane kaip popierėlį,
Bet mano kvapas tavyje gyvuos

Ir mindoma žioplių minios
Amžinai degsiu raudona kibirkštėle.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė
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jos oda buvo iš popieriaus 
iš plono kiniško porceliano 
mano mažoji trapi lėlytė

kuriai iš popieriaus kirpdavau sukneles
jos oda buvo suplėšyta į tūkstančius skiaučių

dužo į šukes adatos skersmenio
padaryta iš glamžomo popieriaus
ji nesusilaikė nesulamdžius savęs

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Tadas Kluon is
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Pažiūri aplink save ir matai:  žmonės, supantys 
mane, jų gyvenimai – viskas kaip iš filmo. Jų nuotykiai, 

potyriai, jausmai. Kadras po kadro jie gyvena savo 
jaunystę. Ir tada suvoki – būtent dabar ir yra tas 
laikas, apie kurį visi šneka. Apie kurį visos senolių 
istorijos. Dabar mūsų jaunystė. O gal tik filmas. 

Mano miestas – žalia siena. Pastatai – butaforijos. 
Aš – filmo veikėjas. Išgyvenu, atrandu. Fone – muzika. 

Chaosas.

L i e p a  G o r i n a i t ė





„In D minor“
iškapojo žuvėdros akis – liko juodos skylės žvaigždynams siurbti

tranko bangos ausų būgnelius (lyg negana pasauly simfonijų)
nuvargę kaulai lūždami spragsi

virpu svaiginuos ambrozija žvaigždynų, 
gailiai plyštančių nuo horizonto (rytuose matau blyškų jo kraują)
svaigi pernelyg svaigi ambrozija išėda krūtinę – dunksteli žemėn 

niekieno širdis
---

ir vis tiek brėkšta

A g n ė  N o r e i k a i t ė
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Už save, mama, tau dėkoju
visa širdim, būtim ir protu
Tik mamos taip negaili kojų

Kas, jei ne tu, gyvybę duotų?

Kas, be tavęs, iš meilės kūrė
Taip nuoširdžiai ir išvermingai

Ne sau, o savo vaiko būrę
ir liepė plaukti tik laimingai

Tik tu šitiek kentėt galėjai
Dėl ko? Žinai, visaip gi būna
Akis atmerkus kiek gulėjai...

Tikėt norėčiau –nieks negriūna

P a v e l  L o g i n o v i č

Nors liksi vietoj, kai išeisiu
Namus palikęs, tave, mama

Į ankštą kambarį iškeisiu
Vaikystės lovą, gatvę, namą

Ir eisiu ten, ir jausiu maldą -
Per daug savęs tu vis aukoji. 
Ant kojų pats turėsiu randą
aš gyvas. Tau už tai dėkoju
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Už šį filmą nesusišluosiu milijonų, nes jis skirtas 
žiūrėti tik mano akims. Filmo pabaigoje niekas neplos. 

Paskutinis kadras prasisuks ir filmas sudegs. Žiūrovam 
liks tik pelenai ir pavadinimas – mano vardas ant 

kapo.

L i e p a  G o r i n a i t ė
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Здесь был Вася
Didelėmis raidėmis ant aukščiausio pilies bokšto grafiti už-

rašyta „Čia buvo Vasia“. Pilis, pastatyta dar kryžiuočių laikais 
dabartiniame Kaliningrade, yra visiškai apleista. Joje prieš kelis 

šimtus metų gyveno riteris Valenrodas, kuris vienoje sienoje 
išraižė pirmus du savo vardo skiemenis. Bet rėžiai nusitrynė ir 
buvo padengti aerozoliniais dažais. Čia buvo Vasia. Tas pats 

Vasia, kuris su draugais sugalvojo vieną vasaros dieną užlipti į 
apgriuvusią pilį prie savo kaimo. Tas pats Vasia, kuris dabar jau 
alkoholikas, dirbantis sargu. Jis vieną žiemos dieną eis iš par-

duotuvės namo pas žmoną ir klykiantį kūdikį, paslys, susitrenks 
galvą ir Vasios daugiau nebebus. Čia buvo Vasia, kuris pabaigė 
Kembridžo universitetą, Vasia, kuris tapo literatūros klasiku, Va-
sia, kuris amerikoje dabar prekiauja spalvotais balionėliais. Va-
sia, kuris gimė viduramžiais, įstojo į kryžiuočių ordiną, išjojo į 

Prūsiją ir vienos pilies sienoje įrėžė savo vardą. Vasia, kuris visu 
garsumu, traukydamas balso stygas išrėkė į kurčią visatą: „Čia 

buvo Vasia“. Vasia baisiai kaukė galbūt norėdamas išsiskirti 
iš tūkstančio jį supančių balsų ūkimo, o galbūt tenorėdamas 

pataikyti į kakofoniško choro ritmą. Vasia rėkė iki užkimimo, kol 
paslydo ant sausio ledo ir mirtinai susitrenkė galvą. Čia buvo 

Vasia. Dabar jau jo nebėra. O gal niekada ir nebuvo.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė









UŽDUOTĖLĖS



UŽDUOTĖLĖS
TARPTAUTINĖS
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UŽDUOTĖLĖS
TARPTAUTINĖS

Japonija. Nanograma. 
Skaičiukai reiškia nuspalvintus iš eilės einančius langelius 
eilutėje ar stulpelyje. Nuspalvintų langelių negali būti dau-
giau nei nurodo skaičiukas. Teisingai išsprendus galvosūkį, 
gaunamas paveiksliukas.

Prancūzija. Sudoku. 
Tuščius langelius reikia užpildyti taip, kad 
kiekvienoje eilutėje, stulpelyje ir 3x3 kva-
dratėlyje būtų skaičiai nuo 1 iki 9.

  

        3 5 6                 
2   7 7 5 3 1 6 6 5 3       2 
2 7 2 2 1 2 2 4 1 3 5 7 7 7 2 

  2 2                               
    7                               
    7                               
    7                               
3 5 3                               
5 3 5                               
6 1 6                               
  6 6             

 
                

6 1 6                               
5 1 5                               
3 1 3                               
    2                               
    2                               
    4                               
    2                               

  2 4 8 6 9  3 
         
   1  7 8  6 

 7 3   5    
  9  1  5   
   6   3 4  

6  7 2  3    

         
1  5 7 9 8 2   
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Ispanija. Surask žodžius.
Čia paslėpti 10 spalvų pavadinimai. Vieno žodžio raidės gali kirstis su kito žodžio 
raidėmis. Žodžiai gali būti išdėlioti visomis kryptimis (→, ←, ↑, ↓, ↖, ↗, ↘, ↙).
 
Y A I L A Ž V C R H Y Z J P B 
H J J Y Ū T L G R P F O Š R O 
D K G C A D R U O N C S N B N 
Y Ž F Ū N F D B B O Y Š B P B 
U R Š S O A F M Š I P V U L E 
Y D Ž P U Ž P S I F L Ž K G P 
P E L E K T R O B Ž P A G H A 
F G Y U F V I O L E T I N Ė N 
G P G G B E M F R Ž L N D Ž Y 
P U H E O O R A N I N O Ū D L 
A A S L R A U U H Z I B Z R Ė 
A I P T D D R A U F J K M H M 
Y M V O O A Ū P V J Y E J R F 
J B K N I O E G V E P P H F D 
C V A A K H I K Ė N I Ž O R V 

RAUDONA
MĖLYNA 
ŽALIA 
BORDO 
VIOLĖTINĖ
ROŽINĖ 
ORANŽINĖ
ELEKTRO
GELTONA
RUDA 
 

 



GIMNAZIJĄ



GIMNAZIJĄ
KAIP GERAI PAŽĮSTI
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#1 Kryžiažodis
1. Pralgauskio ir Serapinaitės dėstoma 
pamoka.
2. Stalo teniso ...
3. Vieta, kur vyksta Gimnazijos renginiai.
4. Mokinių tarybos prezidentės vardas
5. → ... Maciulevičienė
5. ↓ Istorijos mokytojo pavardė
6. Vieta, kur vyksta GFL
7. Mokytojų ...
8. Kasmetinės tarpklasinės varžybos
9. Renginys, kuriam 4tokai ruošiasi visą 
pirmąjį pusmetį
10. KTUG krepšinio turnyras
11. Gimnazijos direktoriaus pavardė

12. Daiktai, kuriuos mėgsta slapstyti pa-
vaduotojas.
13. Gimnazijos poilsio zona.
14. Gimnazijos remėjai
14. Kitoks bendrabučio pavadinimas
15. Istorijos mokytojos pavardė
16. Miestas, kuriame yra gimnazija
17. Gimnazistas nebuvęs krikštynose.
18. Trečiojo aukšto „gyventojai“.
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#2 Kryžiažodis
1. Kuriose pamokose buvo labiausiai de-
besuota?
2. Mašina tarnaus ilgiau su ...
3. Režisieriaus, KTUG vedusio paskaitą, 
pavardė.
4. Nulių klasių „pagražinimo“ tradicija
5. ... vakaras.
6. Liūdesio kraštas.
7. Mokinių ...
8. Akų aukšte padegtas daiktas.
9. Tvarijono vardas.
10. Skaičius, kurį žino kiekvienas gimna-
zistas.
11. Gimnazijos pirkinys - automatizuota ...



PATIEKALAI



PATIEKALAI
ŠALIŲ
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Ruošimo laikas:

apie 20 minučių

Pagaminama 

10 vaflių

Reikės:
• 2 stikl. miltų
• 0.75 stikl. cukraus
• 3.5 arb. š. kepimo miltelių
• 2 kiaušinių, atskirtų
• 1.5 stikl. pieno

• 1 stikl. lydyto sviesto
• 1 arb. š. vanilės ekstrakto (galima pakeisti 
2 arb š. vanilinio cukraus)
• Vaflių keptuvės
• Braškių ar sirupo patiekimui

Belgiški vafliai

1. Dubenyje maišyti miltus, cukrų ir kepimo miltelius.
2. Atskirame dubenyje švelniai suplakti kiaušinio trynius. Supilti pieną, sviestą ir 
vanilę bei gerai išmaišyti.
3. Mišinį supilti į miltus ir sumaišyti, kol nebus gumulėlių. 
4. Kiaušinių baltymus išplakti iki purumo ir atsargiai sudėtį į tešlą. Lėtai išmaišyti.
5. Vaflių keptuvėje kepti iki kol paruduos.
6. Patiekti su uogomis, plakta grietinėle, nutella ar sirupu. Skanaus!
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Reikės:
• 4 kiaulienos pjausnių be kaulo
• Druskos bei pipirų
• 0.5 stikl. miltų sumaišytų su 1 arb. š. 
druskos

• 2 didelių šiek tiek plaktų kiaušinių
• 0.75 stikl. džiūvėsėlių
• Aliejaus kepimui

Vokiškas šnicelis

1. Kiaulienos pjausnius apvynioti plastikine plėvele ir išmušti iki maždaug 0.7cm 
storio. Abi puses pabarstyti druska ir pipirais.
2. Miltus, džiūvėsėlius ir kiaušinius sudėti į tris skirtingus dubenėlius. Kepsnius dėti į 
miltus, tada į kiaušinį ir į džiūvėsėlius. Džiūvėsėlių į mėsą įspausti nereiktų, o jų per-
teklių nukratyti. Šnicelius iškart kepti aliejuje. Jo reiktų tiek, kad šnicelis plūduriuotų. 
Apkepti abi puses.
3. Patiekti vos tik iškepus su bulvėmis ir šviežių daržovių salotomis. Skanaus!

Ruošimo laikas:
20 minučių

Paruošiami 
4 šniceliai
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Reikės:
• Sluoksniuotos tešlos
• 3 valg. š. miltų
• 1.25 stikl. pieno
• 1.33 stikl. cukraus
• 0.66 stikl. vandens

• 1 cinamono lazdelės
• 0.5 arb. šaukštelio vanilės ekstrakto (gali-
ma pakeisti 1 arb. š. vanilinio cukraus)
• 6 didelių kiaušinio trynių
• Cukraus pudros ar cinamono serviravimui

Portugališki pyragėliai „Nata“

1. Sluoksniuotą tešlą pabarsyti cinamonu ir įtrinti, kad visa būtų ruda. Susukti į 
ritinėlį ir supjaustyti maždaug nykščio ilgio gabalėlias. Juos pastatyti staičiai ir su 
pirštais prispausti, kad būtų panašūs į blynus. Sudėti į paprastą keksiukų kepimo 
formą ir padaryti neaukštus krepšelius. Orkaitėje pakepti tik nedaug, kad viršutinis 
tešlos sluoksnis tik šiek tiek sukietėtų (apie 8 minutes).
2. Švariame vidutinio dydžio dubenyje sumaišyti miltus ir 0.25 stikl. pieno iki tol, kol 
masė bus tolygi. 
3. Nedideliame puode sumaišyti cukrų, cinamono lazdelę ir vandenį bei užvirti iki 
100°C. Kol ši masė kais, kitame puode užvirti likusį pieną ir jį supilti į pieno bei 
miltų mišinį. 
4. Išimnti cinamono lazdelę ir cukraus bei vandens mišinį greitai maišant supilti į 
karštą pieno ir miltų mišinį. Sudėti vanilę ir maišyti kol masė bus nebe karšta, o šilta. 
Įmaišyti kiaušinių trynius. Gerai viską išmaišius, uždengti plastikine plėvele ir atidėti. 
Laikyti tol, kol mišinys bus tik šiek tiek šiltas.
5. Į apkepusius puodelius supilti įdarą. Palikti nedidelį kiekį kraštelio neužlieto. 
Grąžinti atgal į orkaitę ir kepti 290°C temperatūroje apie 10 minučių (kol įdaro 
viršutinis sluoksnis paruduos).
6. Patiekiant apibarstyti cinamonu. Tinka valgyti dar 
šiek tiek šiltus. Skanaus!

Ruošimo laikas:

2 valandos

Pagaminama 

24 vnt.
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Reikės:
4 kg bulvių
1 kg faršo

2 svogūnų
200 g lašinukų
1 valg. š. juodųjų pipirų

2 valg. š. druskos
200 ml grietinės

Cepelinai su mėsa

1. Vieną kilogramą bulvių švariai nuplauname ir išverdame su lupena, ataušiname ir 
sumalame mėsmale. Likusias bulves nulupame ir sutarkuojame smulkia tarka. Tarkius 
išspaudžiame per merliuką, kuo sausiau. Bulvių sultims duodame pastovėti, kad nusės-
tų krakmolas. Tada sultis nupilame į vandenį, kuriame virsime cepelinus, taip verdami 
cepelinai bus baltesni. Virtas bulves, tarkius ir krakmolą gerai išmaišome, įdedame 
druskos. Jei norime minkštesnių cepelinų, dedame daugiau virtų bulvių, jei patinka 
kietesni – daugiau tarkių.
2. Į kiaulienos faršą dedame smulkiai supjaustytą svogūną, druskos, pipirų ir viską 
gerai išminkome, suformuojame norimo dydžio pailgus gabalėlius. Ant delno išplojame 
tešlą, dedame faršo gabalėlį ir apspaudžiame, sukdami tarp delnų formuojame pailgus 
cepelinus.
3. Cepelinai dedami į didelį kiekį pasūdyto verdančio vandens ir verdame. Kai cepelinai 
iškyla į paviršių, reikia virti apie 15–20 minučių. Jei bulvės pasitaikė nelabai krakmo-
lingos, į virimo vandenį įpilkite truputį šaltame vandenyje išmaišyto krakmolo, tada 
cepelinai neištiš.
4. Cepelinai patiekiami su spirgučiais ir greitine arba galima paruošti baltą spirgučių 
cepelinų padažą. Lašinukus supjaustome smulkiai ir pakepiname, tada dedame smulkiai 
supjaustytą svogūną ir pakepiname, kol apskrus. Į spirgučius įberiame šaukštą miltų ir 
trumpai pakepiname, nuolat maišydami. Tada pilame truputį karšto vandens ir nuolat 
maišydami paverdame padažą kelias minutes. Pabaigoje sudedame grietinę ir viską 
gerai išmaišome, kad būtų vientisa.

Ruošimo laikas:
45 minutės

Pagaminamos 
6 porcijos
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Ruošimo laikas:

40 minučių

Pagaminami 

8 desertai

Reikės:
• 4 stikl. grietinėlės
• 7 kiaušinio trynių
• 1 kiaušinio

• 1 arb. š. vanilės ekstrakto (galima 
pakeisti 2 arb. š. vanilinio cukraus)
• 0.5 stikl. cukraus

Prancūziškas Creme brulee

1. Dubenyje išplakti kiaušinį, kiaušinio trynius ir cukrų iki vientisos masės. 
2. Nedideliame puode pakaitinti grietinėlę iki kol ji bus karšta, bet ne verdanti. Grieti-
nėlę lėtai supilti į kiaušinių ir cukraus mišinį. Išmaišyti vanilę ir supilstyti į kepimui 
skirtus pavienius indelius. Sudėtį ant kepimo skardos, o ją pripilti verdančio vandens 
iki kol šis pasieks pusę indelio aukščio. 
3. Kepti 30 minučių 180°C temperatūroje. Kremo kraštai bus kietesni, o viduriukas 
bus skystesnis. Atvėsinti kambario temperatūroje ir perkelti į šaldytuvą kol sustings. 
Užtruks apie 2 valandas, bet kuo ilgiau, tuo geriau.
4. Prieš patiekiant, viršų apibarstyti cukrumi ir padeginti. Skanaus!
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Reikės:
• 500g maltos jautienos
• 0.25 stikl. džiuvėsių
• 1 valg. š. petražolės
• 0.25 arb. š. maltų pipirų
• 0.25 arb. š. muškato
• 0.25 stikl. smulkiai pjaustyto svogūno
• 0.5 arb. š. česnako miltelių (arba viena 
skiltelė šviežio česnako)

• 0.5 arb. š. druskos
• 1 kiaušinis
• 1 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 5 valg. š. sviesto
• 3 valg. š. miltų
• 2 stikl. jautienos sultinio
• 1 stikl. grietinėlės
• 0.5 valg. š. sojos padažo
• 1 arb. š. garstyčių

Švediški kukuliai

1. Dubenyje sumaišyti jautieną, džiuvesėlius, petražoles, pipirus, muškatą, svogūną, 
česnaką, druską ir kiaušinį. Viską gerai sumaišyti.
2. Suskirstyti į 12 didelių arba 20 mažyčių kukulių. Didelėje keptuvėje sumaišyti 
alyvuogių aliejų ir 1 valg. š. sviesto. Kukulius apkepinti iki parudimo. Iškepusius kuku-
lius sudėti į lėkštę ir uždengti folija.
3. Į tą pačią keptuvę sudėti likusį sviestą ir miltus. Viską maišyti iki mišinys įgaus 
rusvą spalvą. Lėtai įmaišyti jautienos sultinį ir grietinėlę. Įpilti soją ir garstyčias. 
Padažą vir ti iki kol sutirštės. Pagardinti druska bei pipirais pagal skonį.
4. Sudėti kukulius ir leisti pavirti 3-5 minutes. 
5. Patiekti galima su bulvių koše, makaronais ar ryžiais. Skanaus!

Ruošimo laikas:
 30 minučių

Pagaminamos 
6 porcijos



Vizitinė kortelė
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Faks.: (8-37) 451468
www.ktug.lt

Raštinė
tel. (8-37) 451469
rastine@ktug.lt

Direktorius
Tomas Kivaras
tel. +370 675 78188
tomas.kivaras@ktug.lt

Pavaduotojai
tel.: (8-37) 451596

Mokytojų kambarys
tel.: (8-37) 451596

KTUG prezidentė 
Luka Kemežytė
luka.keme@gmail.com 
Tel.nr.: +370 685 10706





METŲ
KNYGA

2017


	virseliai.pdf
	Page 1
	Page 3
	Page 4


