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Prieš metus visi buvome kupini svajonių, lūkesčių ir sau išsikeltų tikslų atei-
čiai. Su nekantrumu laukėme 30–ųjų KTU gimnazijos mokslo metų. Norėjome 
dalintis ta laime ir džiaugsmu. Kiek spėjome, tiek ir išdalinome, bet niekas ne-
galėjo numatyti, kad šie metai išmokys mus gyventi kitaip.  

Keliems mėnesiams užsidarius Gimnazijos durims, turėjome progą išmok-
ti naujų mokymo(si) būdų. Paaugome kaip žmonės, kurie geba prisiimti dar 
didesnę atsakomybę už savo augimą, tobulėjimą, žinių plėtimą. Supratome, 
kokie svarbūs šalia mūsų esantys žmonės, kaip stipriai mums reikalinga vien 
galimybė apkabinti draugą. Iš naujo peržvelgėme savajam gyvenimui išdėsty-
tas vertybines nuostatas.

Labiau pradėjome vertinti artimųjų gerovę, sveikatą ir saugumo jausmą. Ne-
užmirškime, ko išmokome pavasarį, ir nepaleiskime svajonių, kurias turėjome 
iki pavasario.

Nepraraskime optimizmo! Jei pozityvo pritrūks, tai leiskime sau pabūti šiek 
tiek naiviais, šiek tiek vaikais.

Juk vaiku būti gera!

DIREKTORIAUS ŽODIS

TOMAS KIVARAS 
Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius
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Mielas skaitytojau,
Po netikėtais įvykiais apsuptų mokslo metų bei karantino sukeltų sunkumų, 

į tavo rankas ir vėl atkeliauja Metų knyga. Visame pasaulyje plintantis virusas, 
neramumai įvairiose šalyse bei nežinomybė privertė jaustis lyg sci-fi filme, tad 
nusprendėme, jog šių metų Metų knyga turėtų būtent tai ir reprezentuoti! 

Iliustruodama metų knygos viršelį, norėjau padėkoti mus sergėjantiems 
žmonėms - administracijai (apsiginklavusiai tualetinio popieriaus ginklais bei 
dezinfekciniais skysčiais) bei visiems mokytojams, kurie neįprastu bei sunkiu 
metu dėjo visas pastangas išlaikyti mokymo kokybę, prisitaikyti prie naujų mo-
kymo sąlygų bei padėti abiturientams pasiruošti egzaminams. 

Žinoma, nieko nebūtų buvę be šaunios komandos! Šiais metais jos nariai 
turėjo ne tik skirti daugybę laiko turinio kūrimui, bet ir sugebėti įveikti visus 
sunkumus net negalėdami pamatyti vienas kito veido.

Lai ši knyga padeda tau nepamiršti smagių prisiminimų!

Iki susitikimo,
Vika Meškauskaitė 

REDAKTORĖS ŽODIS
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TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS
Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiadą (IJSO) 
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 3 vieta
Benedict Martinas Magee (2YNOT) – 3 vieta

13–oji tarptautinė Žemės mokslų olimpiada (IESO)
Goda Stirbytė – 3 vieta

31–oji tarptautinė informatikos olimpiada (IOI)
Tautvydas Jasiūnas – 2 vieta
Gediminas Lelešius – 2 vieta

16–oji tarptautinė geografijos olimpiada (IGeo)
Dovydas Vasiliauskas – 2 vieta

51–oji tarptautinė chemijos olimpiada (IChO)
Justas Terentjevas – 2 vieta
Lukas Supragonas – 3 vieta

27–ojoji tarptautinė filosofijos olimpiada (IPO)
Orestas Razumas – pagyrimo raštas

30–oji Tarptautinė biologijos olimpiada
Dovydas Vasiliauskas – 3 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 3 vieta

60–oji tarptautinė matematikos olimpiada (IMO)
Dominykas Marma (4Bentley) – pagyrimo raštas
 
16–oji Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada
Benedict Martinas Magee (2YNOT) – 3 vieta
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 3 vieta

2019 – 2020
OLIMPIADŲ, KONKURSŲ
LAIMėTOJAI
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GAMTOS MOKSLAI
11–oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada
Benedict Martin Magee (2YNOT) – 1 vieta
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 2 vieta
Karolina Ellert (1FESTO) – 3 vieta

FIZIKA
31–asis Fizikos čempionatas
Dominykas Krasauskas (1C) – 1 vieta
Monika Šadauskaitė (3B) – 2 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 3 vieta

68–ios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados
miestų–rajonų etapas
Dominykas Krasauskas (1C) – 1 vieta
Roberta Andriukaitytė (1B) – 1 vieta
Ugnius Žagarys (1B) – 1 vieta
Žygimantas Vidmantas (2YNOT) – 1 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 1 vieta
Monika Šadauskaitė (3B) – 1 vieta
Valentas Olikauskas (4Bentley) – 1 vieta
Marius Davidavičius (4Bentley) – 1 vieta
Ignas Vasiliauskas (1C) – 2 vieta
Benedict Martinas Magee (2YNOT) – 2 vieta
Karolina Belousova (3B) – 2 vieta
Vytautas Velička (3A) – 2 vieta
Kajus Marozas (1B) – 3 vieta
Gabrielė Marija Pratkutė (2YNOT) – 3 vieta
Erikas John Magee (3HELIS) – 3 vieta
Vaiva Pilkauskaitė (4B) – 3 vieta
Naglis Kalvaitis (4Adform) – 3 vieta
Karolina Ellert (1FESTO) – pagyrimo raštas
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – pagyrimo raštas
Augustas Giedraitis (2C) – pagyrimo raštas
Deimantė Radzevičiūtė (3HELIS) – pagyrimo raštas

CHEMIJA
Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas
Dominykas Krasauskas (1C) – 1 vieta
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Joris Pevcevičius (2YNOT) – 1 vieta
Andrius Aleknavičius (1FESTO) – 2 vieta
Medeinė Laurikaitytė  (1B) – 2 vieta
Justas Petrauskas (3A) – 2 vieta
Karolina Ellert (1FESTO) – 3 vieta
Greta Ždankutė (1C) – 3 vieta
Simona Perminaitė – 3 vieta
Ugnius Žagarys (1B) – 3 vieta
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 3 vieta
Simas Paluckas (2A) – 3 vieta
Viltė Juozokaitė (3B) – 3 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 3 vieta

58–osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados
miestų–rajonų etapas
Medeinė Laurikaitytė (1B) – 1 vieta
Dominykas Krasauskas (1C) – 1 vieta
Simas Paluckas (2A) – 1 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 1 vieta
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 1 vieta
Viltė Juozokaitė (3B) – 1 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 1 vieta
Valentas Olikauskas (4Bentley) – 1 vieta
Gustas Lukoševičius (4A) – 1 vieta
Kajus Marozas (1B) – 2 vieta
Ugnius Žagarys (1B) – 2 vieta
Justas Petrauskas (3A) – 2 vieta
Titas Radzevičius (3B) – 2 vieta
Titas Stanionis (4A) – 2 vieta
Karolina Ellert (1FESTO) – 3 vieta
Ugnė Miničiūtė (2YNOT) – 3 vieta
Benedict Martinas Magee (2YNOT) – 3 vieta
Žygimantas Vidmantas (2YNOT) – 3 vieta
Darijus Šeporaitis (3HELIS) – 3 vieta
Ainė Žygaitė (4B) – 3 vieta
Vincas Turskis (4Adform) – 3 vieta
Petra Laukineitytė (1FESTO) – pagyrimo raštas
Grytė Lodaitė (1B) – pagyrimo raštas
Gustė Makčinskaitė (2YNOT) – pagyrimo raštas
Dominyka Ražukaitė (2A) – pagyrimo raštas
Ainius Šinickas (2YNOT) – pagyrimo raštas
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Gabrielė Marija Pratkutė (2YNOT) – pagyrimo raštas
Titas Povilaitis (3HELIS) – pagyrimo raštas
Eglė Gečaitė (3NFQ) – pagyrimo raštas
Atėnė Jonauskytė (3A) – pagyrimo raštas
Monika Šadauskaitė (3B) – pagyrimo raštas
Adomas Liugaila (3B) – pagyrimo raštas
Erikas John Magee (3HELIS) – pagyrimo raštas
Nikolajus Kurenkovas (4B) – pagyrimo raštas

58–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Valentas Olikauskas (4Bentley) – 1 vieta
Ugnius Žagarys (1B) – 2 vieta
Gabija Jakelaitytė (2YNOT) – 2 vieta
Viltė Juozokaitė (3B) – 2 vieta
Dominykas Krasauskas (1C) – 3 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 3 vieta
Benedict Martinas Magee (2YNOT) – 3 vieta
Justas Petrauskas (3A) – 3 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 3 vieta
Simas Paluckas (2A) – pagyrimo raštas

EKONOMIKA
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto olimpiada
Andrius Aleknavičius (1FESTO) – 2 vieta
Monika Lekeckaitė (3B) –  3 vieta
Karolina Belousova (3B) – 2 vieta
Arūnas Griškus (3HELIS) – 1 vieta
Rapolas Lisonka (4Bentley) – 2 vieta
 
Lietuvos mokinių 26–osios ekonomikos ir
verslo olimpiados regioninis etapas
Arentas Meinorius (4Bentley) – 1 vieta
Monika Lekeckaitė (3A) – 1 vieta
Karolina Belousova (3B) – 1 vieta
Andrius Aleknavičius (1FESTO) – 2 vieta
Šarūnas Griškus (3HELIS) – 2 vieta
Modestas Gujis (3NFQ) – 3 vieta
Rapolas Lisonka (4Bentley) – pagyrimo raštas
Arnas Valentukonis (4Bentley) – pagyrimo raštas
Gabija Parnarauskaitė (3B) – pagyrimo raštas
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Lietuvos Junior Achievement TITAN verslo čempionatas 
Komanda „Šiandien Matosi Dangus“:
Karolina Belousova (3B) – 3 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 3 vieta
Vika Meškauskaitė (3NFQ) – 3 vieta
Komanda „AAA“:
Aušra Gronskytė (2C) – 1 vieta Titan užduotyje
Arvydas Vingis (2C) – 1 vieta Titan užduotyje
Augustas Giedraitis (2C) – 1 vieta Titan užduotyje
 
DEBATAI
Nacionalinis pradedančiųjų debatų turnyras
Marta Pranckevičiūtė (3B) – 3 vieta
Vika Meškauskaitė (3NFQ) – 3 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 3 vieta
Geriausi kalbėtojai:
Vika Meškauskaitė (3NFQ) – 6 vieta

Nacionalinis debatų turnyras
Greta Pangonytė (3B) –  3 vieta
Gustė Vaivilavičiūtė (2YNOT) –  3 vieta
Justas Petrauskas (3A) – 3 vieta
Geriausi klabėtojai:
Greta Pangonytė (3B) – 2 vieta
Gustė Vaivilavičiūtė (2YNOT) – 9 vieta
 
Debatų turnyras Downpour Open‘20
Geriausi klabėtojai:
Justas Petrauskas (3A) – 2 vieta
Marta Pranckevičiūtė (3B) – 3 vieta
Gabija Parnarauskaitė (3B) – 7–8 vieta
Vika Meškauskaitė (3NFQ) – 9 vieta
 
LIETUVIŲ KALBA
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 
miestų–rajonų etapas
Emilija Maciunskaitė (1C) – 1 vieta
Kamilė Rakauskaitė (3A) – 3 vieta
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PRANCŪZŲ KALBA
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados 
miestų–rajonų etapas
B2: Matas Kudarauskas (3NFQ) – 1 vieta
Ernestas Gertas (4B) – 2 vieta
B1: Justas Petrauskas (3A) – 3 vieta
Joris Dambrauskas (3A) – 3 vieta
 
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados 
šalies etapas
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 1 vieta
 
MATEMATIKA
69–osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 
miestų–rajonų etapas
Arsenijus Zubkovas (3NFQ) – 1 vieta
Valentas Olikauskas (4Bentley) – 1 vieta
Gaudrimas Burčius (1C) – 2 vieta
Kristijonas Čiulčinskas (3NFQ) – 2 vieta
Greta Ždankutė (1C) – 3 vieta
Jaunė Malūkaitė (4B) – 3 vieta
Vesta Cicėnaitė (2A) – pagyrimo raštas
 
ISTORIJA
30–oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiados 
miestų–rajonų etapas
Dainius Timukas (3HELIS) – 1 vieta
Titas Povilaitis (3HELIS) – 1 vieta
INFORMATIKA:

Regioninis dr. J. P. Kazicko moksleivių 
kompiuterininkų programavimo ir informacinių
technologijų (IT) taikymo konkursai
Programavimo konkursas:
Valentas Olikauskas (4Bentley) – 1 vieta
Modestas Gujis (3NFQ) – 2 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 2 vieta
Arentas Meinorius (4Bentley) – 3 vieta
Justas Leimonas (4Bentley) – 3 vieta
Dominykas Marma (4Bentley) – 3 vieta
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Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 
miestų–rajonų etapas
Nedas Bolevičius – 1 vieta
Juozapas Jurkša – 2 vieta
Martynas Šmaižys – 2 vieta
Ignas Vasiliiauskas – 3 vieta
Paulius Statkevičius – 3 vieta
Ignas Lagunovičius – pagyrimo raštas
Martynas Budrevičius – 1 vieta
Joris Pevcevičius – 1 vieta
Vesta Cicėnaitė – 2 vieta
Domantas Savickas – 3 vieta
Ainius Šinickas – 3 vieta
Paulina Ivanauskaitė – pagyrimo raštas
Ieva Žukauskaitė  – pagyrimo raštas
Benas Bagvilas (3NFQ) – 1 vieta
Modestas Gujis (3NFQ) – 1 vieta
Matas Kudarauskas (3NFQ) – 1 vieta
Linas Nikiperavičius (3NFQ) – 2 vieta
Kristijonas Čiulčinskas (3NFQ) – 2 vieta
Adomas Bagdonas (3NFQ) – 3 vieta
Erikas Ulys (3NFQ) – 3 vieta
Girius Panevėžys (3NFQ) – 3 vieta
Lukas Navickas (3B) – pagyrimo raštas
Klaidas Tadaravičius (3NFQ) – pagyrimo raštas
Simonas Kalpokas (3Bentley) – 1 vieta
Justas Leimonas (3Bentley) – 1 vieta
Dominykas Marma (3Bentley) – 1 vieta
Arentas Meinorius (3Bentley) – 1 vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – 1 vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – 1 vieta
Vincas Turskis (3Adform) – 2 vieta
Kristijonas Kojelis (3Bentley) – 2 vieta

31–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
(LMIO 2020)
Nedas Bolevičius (1C) – 1 vieta
Rokas Urbonas (4Benltey) – 1 vieta
Martynas Šmaižys (1C) – 2 vieta
Modestas Gujis (3NFQ) – 2 vieta
Joris Pevcevičius (2YNOT) – 3 vieta
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Dominykas Marma (4Bentley) – 3 vieta
Justas Leimonas (4Bentley) – pagyrimo raštas
 
GEOGRAFIJA IR GEOMOKSLAI
XXXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Gabija Vasiliauskaitė (4A) – 1 vieta
 
Lietuvos geomokslų olimpiados šalies etapas
Godą Stirbytę (4B) – 3 vieta
 
Geografijos konkursas „APLINK LIETUVĄ“
Komanda:
Petra Laukineitytė (1FESTO) – 2 vieta
Saulė Mikšytė (1FESTO) – 2 vieta
Ignas Lagunovičius (1FESTO) – 2 vieta
 
KONKURSAI
Vertimo konkursas „Juvenes Translatores“
Marta Pranckevičiūtė (3B) – 2 vieta
Danielė Martišiūtė (3NFQ) – 2 vieta
Arsenijus Zubkovas (3NFQ) – 2 vieta

Lietuvos mokyklų žaidinių šachmatų
finalinės varžybos
Aistis Butvilas (2A) – 1 vieta
Andrius Aleknavičius (1FESTO) – 1 vieta
Markas Černiauskas (4Bentley) – 1 vieta
Augustė Jaškūnaitė (3A) – 1 vieta





INTERVIU
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Kaip manote, kodėl Jūs buvote išrink-
tas metų mokytoju?
Atrodo todėl, kad mano srauto 
2018–2019 m. abiturientai gerai iš-
laikė VBE, tačiau tai jau daugiau jų 
nuopelnas, o ne mano.
 
Ar visuomet norėjote tapti mokytoju?
Ne, bet kurį laiką dirbus dėstytoju, L. 
Narkevičius paklausė, ar norėčiau pa-
bandyti padirbėti ir KTUG. Išreiškus 
abejonę, ar nesugadinsiu gerų mo-
kinių, kolega nuramino, kad jie patys 
sugeba atsirinkti, ką reikia mokytis, o 
ko ne ir, jeigu netiksiu, po metų mane 
„išreitinguos“. KTUG pakenčia, na, o 
kitur greičiausiai būčiau jau „išspir-
tas“.

Jei būtumėte priverstas rinktis kitą 
profesiją, kuo būtumėte? Kodėl?
Bandžiau studijuoti jūreivystę, bet 
sutrukdė sveikata, nutariau studijuoti 
matematiką.

Kokių pastebėjote pokyčių tarp skir-
tingų mokinių kartų?
Didelių pokyčių nėra, tačiau dabarti-
nės kartos moksleiviai gadinami pra-
tybų sąsiuviniais ir dalis nepradeda 
savarankiškai  mąstyti.

Koks Jūsų naudojamas mokymo me-
todas padeda mokiniams efektyviau-
siai įsisavinti mokomąją medžiagą?
Nežinau. Greičiausiai senas, klasi-
kinis pasmerktas viso edukologijos 
mokslo. Kol neišmoksi – skaudės, ir 
ne vieną kartą.
 
Kokį lengviausią klausimą esate da-
vęs atsiskaityme? 
Visada būna lengvų klausimų, tik kar-
tais gimnazistai su tuo nesutinka.

Kokia mokinių išdaiga įsiminė labiau-
siai?
Dar ir dabar tebeturiu marškinėlius, 
ant kurių vienos pusės parašyta: „Aki-
vaizdu, kad esu“, o ant kitos pusės 
kraujuojančiomis raidėmis: „humanis-
tas“.

INTERVIU:

2019 metų 
mokytojas 
Povilas 
Tvarijonas
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Kokią prisimenate savo iškrėstą iš-
daigą?
Kažkodėl prisimenu tik iš neturėjimo 
ką veikti kreida apmėtytus Lenino, 
Markso ir Engelso portretus. Tikrino-
me, kuris taiklesnis, ir po to nesupra-
tome, kodėl viena iš mokytojų pakėlė 
didžiulį triukšmą bei vos neperdavė 
saugumui. Visa laimė, kad buvo ir 
protingesnių žmonių.
 
Mokytojau, Žemė aplink savo ašį ap-
sisuka per 24 valandas, tuo tarpu 
baltieji gandrai per savo gyvenimą 
nukeliauja apie keturis šimtus pen-
kiasdešimt tūkstančių kilometrų. Ko-
kia yra tikimybė, kad visi*  šių metų 
abiturientai išlaikys lietuvių kalbos 
egzaminą? 
Greičiausiai kaip ir matematikos 
0,998.

Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
Krapštytis tėviškėje. Skaityti fantasti-
ką.
 
Kokia formulė būtumėte? Kodėl?
Klausimas analogiškas klausimui. Ką 
parašyti AMŽINĄJĮ ATILSĮ skiltyje?
 
Mokytojau, kuo skiriasi KTU studen-
tai nuo KTUG gimnazistų?
Dauguma  KTUG gimnazistų nori ži-
nių, o dauguma KTU studentų – di-
plomo.

Jei laimėtumėte milijoną, kur jį leis-
tumėte?
Jei laimėčiau milijoną, tai pradžioje 
greičiausiai tektų plauti mano kelnes, 
o po laidotuvių šią problemą spręstų 
kiti.
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Kaip manai, kodėl laimėjai vasario 
16–osios premiją?
Manau todėl, kad už mane balsavo 
daugiausiai žmonių.  

Kas tave motyvuoja stengtis bei to-
bulėti?
Dažnai, ypač pačioje pradžioje, šiuo 
sunkiu darbu užsiima mokytojai. Taip 
pat prisideda artimieji, draugai bei 
smalsumas, bet kartais vis tiek viskas 
atsibosta. Tada pasiimi šokolado ir 
žiūri serialą. Arba tiesiog pasiimi šo-
kolado. 

Kiek laiko skiri mokymuisi ?
Mano nuomone, darbštus mokinys 
yra pajėgus daugelį darbų pasidary-
ti pamokų metu, bet mano pastarųjų 
kelių mėnesių vidurkis turbūt 3–4h 
per dieną.

Kokia vertingiausia Gimnazijoje iš-
mokta pamoka? 
Kai valgai, reikia nežiopsoti, nes šalia 
esantys irgi nori valgyt. Labai. 

Kokiu asmeniniu pasiekimu labiau-
siai didžiuojiesi?
Esu gyvas po 4 metų kartu su Arentu 
suole.

INTERVIU:

Vasario 16–tosios 
premijos laureatas
Valentas 
Olikauskas
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Kuri olimpiada tau yra įsimintiniau-
sia?
Turbūt fizikos olimpiada Klaipėdo-
je. Po sprendimų nusprendėme visi 
(Gimnazistai + komandos vadovas 
T. Kivaras) nueiti pavakarieniauti. Ka-
dangi buvo vėlyvas vakaras ir beveik 
niekas nedirbo, direktorius pasiū-
lė užsukti į uoste esančią kebabinę. 
Tiksliau į kioskelį su apsilaupiusiu 
užrašu „Kebabai“. Nežinau, ar kam-
bariokui patiko kvapas, bet koldūnai 
buvo skanūs.

Jei laimėtum milijoną (mokesčiai iš-
skaičiuoti), kur jį leistum?
Turbūt keliaučiau, nes žinant, kad mi-
lijonas nėra tokia maža suma, o para 
kelionėje kainuoja maždaug 50 eurų, 

tai gaunasi beveik 55 metai keliavimo. 
55 + 19 = 74, vidutinė vyrų gyvenimo 
trukmė 75 metai.

Koks tavo mėgstamiausias animaci-
nis filmas? Koks veikėjas jame bū-
tum? Kodėl?
Ratai. „Kaimo gražuolis – toks yra 
Bruolis“. Tai čia aš.

Koks būtum cheminis elementas arba 
cheminis junginys? Kodėl?
N2O. Būtų linksma.
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Kas tave motyvuoja stengtis bei to-
bulėti?
Na, o ką daugiau veikt? 

Kiek laiko skiri mokymuisi?
Šiek tiek mažiau nei 1350 minučių 
per savaitę.

Kokia vertingiausia Gimnazijoje iš-
mokta pamoka? 
Nežinau, ar tai galima pavadinti pa-
moka, bet vertingiausias dalykas, kurį 
man davė Gimnazija būtų tikėjimas, 
kad nesu “šiaip, kaip visi”, ir įkvėpi-
mas laikyt save kažkuo daugiau nei 
droviu moksliuku iš įtartinos Aleksoto 
progimnazijos. “Mažiau žiūrėti į kai-
myno tvorą, o daugiau į žvaigždes”, 
– kaip vienas įtakingas žmogus sakė.

Kuri olimpiada tau yra įsimintiniau-
sia?
Tiesą sakant, nesu didelis olimpiadų 

INTERVIU:

Vasario 16–tosios 
paskatinamosios premijos 
laureatas
Matas Kudarauskas

gerbėjas. Nors daug teko jose daly-
vauti, kartais abejoju, ar jose yra daug 
naudos ir prasmės. Vienintelis tikras 
privalumas, tai kad gauname nemoka-
mai paatostogauti. Tad įsimintiniausia 
tikriausiai buvo biologijos olimpiada 
Vengrijoje tiek dėl Budapešto grožio, 
tiek dėl šaunių bendrakeleivių.

Jei laimėtum milijoną (mokesčiai iš-
skaičiuoti), kur jį leistum?
Visų pirma, pabaigčiau mokslus kur 
nors Didžiojoje Britanijoje arba Jung-
tinėse Valstijose, o jeigu dar netyčia 
liktų, tai investuočiau į Marso koloni-
jas arba Indonezijos mokyklas. 
Koks tavo mėgstamiausias filmas? 
(koks veikėjas jame būtum?) Kodėl?
Galbūt “Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain” neatsimenu, kaip tiksliai lie-
tuviškai išsiverčia. Būčiau tas senu-
kas su osteoporoze, kuris dėl sau-
gumo priežasčių neišeina iš namų ir 
kasmet tapo tą patį Monė paveikslą. 
Visai nieko prieš būčiau taip gyvent, 
tik kad piešt nemoku. 

Kokia būtum ląstelės organelė? Ko-
dėl?
Turbūt koks nors branduolys, nes 
mėgstu turėti ir saugoti informaciją.
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Su visa pagarba kitiems Vasario 
16-osios premijos laureatams, Vy-
kintas yra tikras talentas, gimnazijos 
ir Lietuvos ateitis, užsiėmęs vaikinas. 
Interviu pats duoti laiko, matyt, netu-
rėjo, todėl apie jį klausimus atsakė 
kiti.

Koks vertingiausias dalykas, kurį pa-
dėjo suprasti / išmokti Vykintas?
Vykintas išmokė, kad visada reikia 
100% atsiduoti tam, ką darai, nepa-
mesti kelio dėl takelio.

Kokia geriausia Vykinto savybė?
Vykintas – neprognozuojamas vaiki-
nas, kaip pats gimnazijos prezidentas 
yra sakęs: „kiekvienas su savo pri-
bambasais“.

INTERVIU:

Vasario 16–tosios 
paskatinamosios premijos 
laureatas
Vykintas Vaitkus

Koks filmo veikėjas būtų Vykintas?
Jeigu Vykintas būtų filmo veikėjas, tai 
būtų tas vilkas iš „Na palauk“ (neti-
kėtas toks :D) arba Eisas Ventūra (na 
žinot ta jo charizma, ūsiukai).

Kokio žanro filmas būtų Vykintas? 
Kodėl?
Vykintas būtų nebylus kinas (priežas-
tys nenurodytos).

Ar Vykintas geras brolis?
Vykintas yra mano geriausias brolis 
(klausimų atsakinėtojas paprašė pa-
brėžti, kad jis turi tik vieną brolį).





ŽA
IDI

MAI
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ŽAIDIMAS:

KOKS ESI
GIMNAZISTAS?

Ar laikai save menininku?
A Taip, jei menu skaitome baltymų sintezę
B Atsakei ne, nes užsiimi menu ir pats ne-
supranti, ar esi menininkas
C Krepšinis/futbolas irgi menas
D Tik minecraft’e 
E Mano instagramo profilis yra menas

Kur valgai pietus? 
A Nusiperku iki ir valgau klasėj, nes reikia 
pasikartoti kontroliniui
B Valgau savo vegan / ūkininko handma-
de salotas savo suole
C Ant sofkutės akvariume su fifos koman-
da
D Tikrai ne PJazz…
E Kaip kada. Visur yra kompanijos

Pertraukos metu: 
A Aiškinu matematiką savo menininkams 
klasiokams
B Diskutuoju filosofinėmis temomis
C Darau prisitraukimus
D Einu namo
E Catch up’inu su visais iš eilės, nes yra 
su daug kuo pašnekėti
F Atakuoju (Tauras)

Daugiausiai turi šansų: 
A Laimėti medalį respublikinėje
B Eiti į japonų kalbos būrelį
C Įmušti įvartį GFL‘e
D Vėluoti į pamoką
E Laimėti Valentino dienos apdovanojimą

Ką veiki pamokos metu? 
A Įdėmiai klausau mokytojos, o jeigu jau ži-
nau viską, ką pasakoja, sprendžiu olimpia-
dinius uždavinius
B Svajingai žiūriu pro langą, piešiu sąsiuvi-
nyje arba planuoju rytojaus outfit’ą
C Laukiu, kol galėsiu bėgti prie stalo teniso, 
kad niekas neužimtų
D Miegu
E  Skaldau bajerius

Kuriam suole sėdi? 
A Mokytojo kėdėje
B Prie lango
C Stoviu
D Nesėdžiu
E Galiniame
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Laisvalaikiu:   
A Olimpiadoje valgau kebabus
B Kontempliuoju, ką veiksiu ateityje
C Treniruojuos. Kitą kartą turiu padaryti 
daugiau prisitraukimų nei draugas 
D Sprogdinu (bajerius), deginu (blynus) 
arba hack’inu (kompiuterius) 
E Vedu renginius bei susitinku su draugais 

Kaip rengiesi?
A Maikėmis iš olimpiadų. Kitokių neturiu 
B Stilingai. Outfit’us suplanuoju iš anksto 
C Treningais ir marškinėliais iš krepšinio 
varžybų 
D Kas pakliūva po ranka ir pledą ant viršaus 
E Nekreipiu per daug dėmesio, vis tiek 
gausiu komplimentų 

Kaip dažnai išeini iš klasės?
A Tik į tualetą. 
B Kai gaunu įkvėpimo išeiti 
C Kai reikia patikrinti, ar laisvas PlayStation 
ir stalo tenisas
D Nereikia išeiti, kai net neateini 
E Iš savo, ar kitų klasių? 

Renginių metu: 
A Tokie būna? 
B Analizuoju anatomiją 
C O čia apie kokius šnekam? Sporto šven-
tę? 
D Kviečiu vakarienės
E Negaliu apsispręsti, su kuria draugų gru-
pe sėdėti 

Po mokyklos: 
A Po bakalauro Kembridže dar 5 metus 
studijuosiu magistrą ir doktorantūrą bei 
pradėsiu darbą industrijoje, kas padės užti-
krinti karjerą po studijų
B Imsiu GAP year, kad turėčiau pakanka-
mai laiko įtikinti tėvus leisti studijuoti grafinį 
dizainą 
C Galėčiau varyt į LKL arba NBA, bet ren-
kuosi KTU
D Ieškosiu naujo būsto
E Studijuosiu Team building importance 
and advanced communications in modern 
fast paced society 

Meilės gyvenimas: 
A Chemines reakcijas atlieku tik laborato-
rijoje, aišku, pasitaikė taip, kad tapai mano 
laboro partnere(–iu) ;) 
B Svarbiausia pamilti save, o mūzos, ateina 
ir išeina
C Kai žaidžiu GKL’e be marškinėlių, rikiuo-
jasi eilės
D Sunku, kai tavo ex’as – tavo blokiokas :)
E Viskas prasidėjo netikėtai… Ji/–s mane 
pafollowino, o visa kita – istorija 

Santykiai su valdžia:
A „Klausyk, gal jau pats galėtum tas žvaigž-
dutes pradėt klijuoti? Va dar imk, prizas už-
silikęs.“ 
B „ “
C „Tai gal jau šiais metais žaisi Rektoriaus 
taurėje?“
D „Užeik, reikia pasišnekėti... Kas ten su 
tom durim buvo?“
E  „Gal gali į renginį pakviest daugiau žmo-
nių?“
F „Oooo, Kęstuti, turi medaus?“

Reakcija gavus ištaisytą kontrolinį:
A „Kodėl visi klausiate kiek aš gavau? Juk 
čia lengva buvo.“
B „Na, šito gyvenime tikriausiai neprireiks“
C Iš suolo meti kontrolinį į šiukšliadėžę
D „?Atsiprašau?” 
E „Kiek gavot?“

Kas tave įkvepia?
A Nikola Tesla
B Klodas Monė
C Maiklas Džordanas 
D Gediminas Lelešius
E Kanye West 
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ŽAIDIMAS: KOKS ESI GIMNAZISTAS?

Jei surinkai daugiausiai atsakymų A
Tu – Visatos inžinierius
Esi pasiruošęs bet kokiam kontroli-
niui. Per Tvarijono pamoką prašai, kad 
duotų greituką. Olimpiadose skini 
laurus. Jau antroje klasėje turi studijų 
planą, o jei ne – visi aplinkiniai įsitiki-
nę, jog studijuosi Kembridže. Vakare, 
dieną prieš kontrolinį, susilauki dau-
giausiai žinučių. Žinoma, tau nesunku 
atsakyti klasiokams, nes šiam kontro-
linukui viską išmokai jau pernai. 

Jei surinkai daugiausiai atsakymų B 
Tu – Penktas keturvėjininkas
Niekas nesupranta, ką tu veiki gyve-
nime. Dažnai ir pats nesupranti. Ups 
and downs, žinot, kaip ten būna… 
Aišku nesuprasit… Ema Dilema. Ne-
reikia mokyklos, kad būtum sėkmin-
gas. Močiutės spinta – geriausia par-
duotuvė ir įkvėpimo šaltinis. Kerzai 
– geriausi batai visiems metų laikams. 
Mėgsti senus filmus ir gerą (kitiems 

per gerą) muziką. “Ei, paleisk dainą!”, 
“Ai, ne, jūs nežinosit šitos grupės…” 
Jei išvis planuoji studijuot, tai turbūt 
kino industriją arba aktorinį. Škėma, 
Kamiu ir Kafka – tavo idealai. Kiti au-
toriai išvis neverti dėmesio… Vėluoji 
priduoti skaidres, nes tavo partneris 
negražiai jas sulygiavo.

Jei surinkai daugiausiai atsakymų C
Tu – Kvidičo kapitonas
Kalbi apie GFL ir GKL taktikas, ku-
rias kitą kartą jau tikrai naudosi. Per-
traukų metu bėgi daryti prisitraukimų, 
kad kitą kartą padarytum daugiau už 
draugą. Esi prieš Kivarą pralaimėjęs 
krepšinyje. Kontrolinį į šiukšliadėžę 
meti iš toli. Vienintelis turi nepadirb-
tą atleidimą nuo kūno kultūros, nes 
iš tikro sportuoji. Vienintelis renginys, 
kuriame esi buvęs – sporto diena. 
Treniruotė svarbiau nei šimtadienio 
repeticija. Kuprinė tau nereikalinga – 
knygas susidedi į sporto krepšį.
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ŽAIDIMAS: KOKS ESI GIMNAZISTAS?

Jei surinkai daugiausiai atsakymų D
Tu – Barakinis
Tavo lėkštė – mano lėkštė. Vienintelis 
džiaugiesi po žygio likusiais ryžiais. 
Mėgsti langus. “Ko toks pavargęs?”, 
“Ai, čia biški vakar atėjo pas mane į 
kambarį draugų ir išėjo tik penktą…” 
Puikus būdas gauti pinigų kelionei 
namo – surinkti klasės spintelėse 
arba barake susikaupusią tarą. Maka-
ronus verdi geriausiai visoje mokyklo-
je. Kasmet demonstruoji survival skills 
Minecraft’o serveryje kaip ir realiame 
gyvenime. Dažniausiai pavyksta išgy-
venti tik viename iš jų.

Jei surinkai daugiausiai atsakymų E
Tu – Ad Astra
Kietas IG – dalykas, į kurį sukiši daug 
(greičiausiai per daug) laiko. Esi lai-
mėjęs Valentino dienos apdovano-
jimą, bet nežinai, kuri draugų grupė 

tave išrinko. Negali praeiti koridoriumi 
nepasisveikinęs bent su 15 žmonių. 
Visur randi draugų, dar net neatėjęs 
į mokyklą autobuso stotelėje kažką 
susitinki ir niekada neini vienas. Moki 
pašnekėti visur su visais apie viską. 
Tikriausiai svarstei kandidatuoti į pre-
zidentus. Sėdėdamas prezidentiniuo-
se debatuose supranti, kad visi kan-
didatai prasti, na, o tu tai tikrai būtum 
laimėjęs. Stengiesi gerai mokytis, nes 
gi reikia palaikyti gerą reputaciją. Po 
pamokų draugai tavęs laukia pusva-
landį, kol su visais atsisveikini.
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ŽAIDIMAS:

KURIS 
MOKYTOJAS 
PASAKĖ?
1. „Tingėjimas – proceso variklis.“ 

a. Alvydas Jotautis
b. Povilas Tvarijonas
c. Tomas Kivaras

2. „Pamiegosit, kai numirsit, o dabar – vo-
kiečių.“

a. Janina Degutytė
b. Edita Kondrašovienė

3. „– Mokytoja, jūs čia Lietuvos valdovus rašot?
– Ne, čia mano kavalieriai.“

a. Rūta Kulikauskaitė
b. Rima Monika Lukaševičienė
c. Jūratė Jarmalauskienė

4. „Jei matei dieduką su dideliu pilvu – tai 
paraboloidas.“

a. Leonas Narkevičius
b. Povilas Tvarijonas
c. Alvydas Beinakaraitis

5. „Aš vakare turiu ką veikti, o ne į bepras-
mybes išmesti savo laiką.“

a. Rima Monika Lukaševičienė
b. Jūratė Jarmalauskienė
c. Rolandas Vytautas Lingys

6. „TU man gilesnis, bet parašei blogiau nei 
šitas šarlatanas.“

a. Alma Lakavičienė
b. Rima Monika Lukaševičienė
c. Rūta Kulikauskaitė

7. „Tvirtieji krenta į desertą, o silpnieji į miš-
rainę.“

a. Jūratė Jarmalauskienė
b. Leonas Narkevičius
c. Rima Monika Lukaševičienė

8. „Gražus uždavinukas.“
a. Leonas Narkevičius
b. Milda Lukoševičienė
c. Povilas Tvarijonas

9. „Čia „vėjo“ malūnas.“
a. Rolandas Vytautas Lingys
b. Jūratė Jarmalauskienė
c. Kristijonas Bartoševičius

10. „God job.“
a. Jūratė Nakrošienė
b. Vitalija Paurazienė
c. Neringa Požerienė
d. Edita Jančauskienė

11. „Išsitraukit lapelius, kolegos.“
a. Povilas Tvarijonas
b. Tomas Kivaras
c. prof. dr. Kęstutis Baltakys

12. „Taip moku su tuo kompiuteriu naudotis, 
kad gal geriau nereikia...geriau su puodu.“

a. Neringa Sartanavičienė
b. Jūratė Jarmalauskienė
c. Edita Kondrašovienė

13. „Jei mane siųstų į karą su diplomatine 
misija, nieko gero iš to neišeitų.“

a. Jūratė Jarmalauskienė
b. Rolandas Vytautas Lingys
c. Aldona Matiukienė

14. „t(x) – tėtis nežinomasis.“
a. Povilas Tvarijonas
b. Alvydas Beinakaraitis
c. Leonas Narkevičius

15. „Kolega, nematau lietuvybės.“
a. Rūta Kulikauskaitė
b. Kęstutis Simonavičius
c. Alma Lakavičienė

16. „Buvo natūra, est kultūra.“
a. Kristijonas Bartoševičius
b. Edita Kondrašovienė
c. Rolandas Vytautas Lingys
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17. „Per ilgąją salytėje renkasi choras.“
a. Arūnas Važinskis

18. „Ir ežiukui aišku“
a. Leonas Narkevičius
b. Alvydas Jotautis
c. Tomas Kivaras

19. „Jei eini aukštos atsakomybės darbą, nu 
negali būt vėpla.“

a. Kristina Serapinaitė
b. Jūratė Jarmalauskienė
c. Kristijonas Bartoševičius

20. „Čia egzamino užduotis. Ne aš sugalvojau 
atsakymą.“

a. Aldona Matiukienė
b. Audra Žemulaitienė
c. Rolandas Vytautas Lingys

21. <...> ❤ 
a. Birutė Maciulevičienė

22. „Jei jūs geriausi mokiniai, tai aš turbūt 
skalbimo mašina.“

a. Rolandas Vytautas Lingys
b. Jūratė Jarmalauskienė
c. Danguolė Jasukaitytė

Jei surinkai 0 – 7 taškų 
Turbūt tu pirmokas. Jei ne – laikas susiimti. Dar gerai nesusipažinai su moky-

tojais, o galbūt tavo atmintis tiesiog prasta. Na, o gal tiesiog daug mokais ir už-
blokuoji viską, kas nesusiję su jais. Įsiklausyk ir pažink mokytoją ir kaip asmenybę!

Jei surinkai 8 – 14 taškų 
Mokytojus pažįsti neblogai, tačiau tikriausiai ne visus. Galbūt turi mažai dalykų, 

o gal tiesiog pasirinkai neteisingai, nes nesimokai pas J.J. Galvoji, istorija ne tau? 
Oi, daug prarandi… Per istorijos pamokas (ir ne tik) gali išmokti ne tik to dalyko, 
bet ir gyvenimo pamokų:)

Jei surinkai 15 – 19 taškų 
Jau beveik, bet ne tobulai… Verta būtų pasidomėti ir tais, pas kuriuos nesimo-

kai. Rodyk iniciatyvą ir pradėk pokalbį su mokytoju;) Na, arba dar įdėmiau paklau-
syk, ką tau sako. KTUG mokytojai tokie nuostabūs, verta pažinti visus!

Jei surinkai 20 – 21 taškų 
Mokytojus pažįsti puikiai. Turbūt su tavimi sveikinasi ir tavo vardą žino net tie, 

pas kuriuos niekada nesimokei. Tu vienas iš tų, kurio sąsiuvinių gale arba telefono 
užrašuose užvestas mokytojų frazių sąrašas. O, jei dar ne, tai ko tu lauki?
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KLASĖS VADOVĖ
ALMA LAKAVIČIENĖ

Mieli auklėtiniai,
KTU gimnazija - įdomių, ambicingų jaunų žmonių kalvė. Ne išimtis ir mano auklėtiniai. Jūs nuolat 

stebinot ne tik savo žiniomis, bet ir mokėjote išklausyti, suprasti, padėti. Esu dėkinga už šviesias, įsimin-
tinas akimirkas, patirtas kartu.

Nors šis pavasaris į mūsų gyvenimą įnešė daug nerimo ir sumaišties, tačiau visus sunkumus Jūs 
įveikėte ir toliau kiekvienas žengsite savu keliu. Jūs džiaugsitės gavę geriausius egzaminų įvertinimus. 
Kam tai pavyks, tikrai puiku! Bet jeigu ir nepasiseks, nenusiminkite, juk tai tik egzaminas. Jums gyvenime 
bus lemta pasiekti gerokai svarbesnių dalykų.

Eikite išdidūs ir drąsūs, svajokite kaip romantiškasis Don Kichotas, ieškokite kaip nerimstantis Faus-
tas ir net pačiose sudėtingose situacijose atminkite: ,,Kas svarbiausia, nematoma akimis, matyti galima 
tik širdimi...’’

Sėkmės Jums visiems!
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RUGILĖ BALTRIMAVIČIŪTĖ

PAULINA DELTUVAITĖ

Klasės mama. Kepa geriausius keksiukus ir tortus. Turbūt malo-
niausias žmogus klasėje. Jei į ją atsitrenktum, atsiprašytų ji. Ką 
reiškia poilsis? Rugilė nežino – juk pertraukos skirtos chemijos 
kartojimui. Už tai rezultatai tikrai bus puikūs. Geriausias žmo-
gus, kuriam gali išsakyti visus sunkumus, ji visada supranta ir 
padeda. Labai draugiška. Pavyzdingai lankė vokiečių pamokas 
(tik dėl dvyliktos klasės klausimas kaip). Darbšti, sumani.

UGNIUS BYRON BRAUN
Very big brain. Garsėja dėl sugebėjimo sudėti Rubiko kubą per 
mažiau nei 6.08 s. Gali būti pastebėtas Naujametiniuose rengi-
niuose su savo raguotom mažutėm. „Mes nedarom juokų, juokai 
daro mus.“ Glotniausias bendraklasis. Mėgsta klausytis ‚The Duck 
Song‘. Kažkada turėjo rubiko penalą (jame augino keksiuką), bet 
tada jis paslaptingai dingo. Geriausio teptuko savininkas, kuris 
irgi paslaptingai dingo. Kompotų karalius. Mėtymo į žirafą ar spintą profas. ,,Pi“ skaičiaus rekordininkas. 
Kreipiuosi į Ugnių visais memų ekspertizės klausimais. Alpinizmo sektantantas. Backflipų gali padaryti 
daugiau nei prisitraukimų, o pastarųjų irgi nemažai. Laisvalaikiu rūsy verda Hermį.

Švelniausio balso savininkė. Seniūnė. Geriausia patarėja renkan-
tis universitetų panas. Padainuos bet kur ir bet kada. Ar matėt 
kada nors labiau sweet žmogų? Jau metus laiko eina į Regitros 
teorijos egzaminą. Labai gera šimtadienio seniūnė. Niekam 
klausimų nekyla, kai pasako, jog Birutės anūkė. Visad nuošir-
di ir nepasakys blogo žodžio. Labiausiai iš visų per kiekvieną 
šventę lauki jos pasirodymo. Labai kruopšti ir stengiasi visur, kur 
tik gali. Jeigu prižadinsite per anksti ryte, gausite ne Pauliną, o 

monstrą. Vakarą su Milošu Juodkrantėje išmainytų už visus pasaulio pinigus. „Draugai“ – jos geriausias 
draugas. Koncertą atliks visur: mašinoj ar net prieš policiją. Gimusi Kaune, bet orientuojasi tik savo kieme. 
Pasisekė, kad Tumavičius iš Deltuvų kaimo. Sk8er life.
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AUGUSTĖ DUBAUSKAITĖ
Mokyklą baigs vyriausia, nes metus flexino Amerikoje... Vis dar 
nesutaria su Jarma. Parodė, kad iš namų atsinešti galima ir ve-
ganišką maistą. Myli peles, o dar labiau – La troškinį. Net ir šio 
filmuko pagrindinę dainą smuiku pagrotų ir naktį prižadinta.

KĘSTUTIS GARALEVIČIUS
Bitininkas ir zbitkininks. Klientų širdis pakerės visur ir visada – 
net važiuodamas taksi. Prideda visus į Radži fanų grupę ir lieka 
išmestas, nors ir dalyvavo netgi jo koncerte! Bobutė partrenkta 
net 3 kartus. Suomis per brūkšnelį. Į mokyklą – arba treningai, 
arba kostiumas. Hito ,,Nerašom, mes prašom“ autorius. Jei ne-
randi kažkokio daikto, jį tau nusisukus paėmė Kęstutis ir turbūt 
jau spėjo parduoti. Matematikos expertas.

GERTRŪDA KAUBRYTĖ
Nori mylėti ir būti mylima. Erzina savo komentarais mokyto-
jams. Iš tiesų rūpestinga mergina. Didžiausia per 4 metus pa-
daryta pažanga. Turbūt vienintelė mergina sudalyvavusi ir GFL‘e, 
ir GKL‘e. Vairuoja belekokio gerumo mašiną – gera mašina, gera 
vairuotoja. Sakė: „Barako nebenoriu“. Inicialai – S. Š.

NEDA DŽIUGAITĖ
Jei kalba, tai tik apie mašinas. Kiekvieną dieną stebina akių ma-
kiažu. Vazhoem. Itališkų automobilių asė. Atsuktuvų meistrė, bet 
pažįsta ir kitus įrankius. Per matematiką tik jos galingų balso 
stygų dėka visi žino kaip spręst 45 b) uždavinį. Geriausia laidos 
vairuotoja. Sumani ir turinti kritišką mąstymą.
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KRISTINA IVOŠKAITĖ

LIJA JUOZELYTĖ

Dažnai pastebima einanti į Molą gerti frapės. Geriau žinoma kaip 
Žalgiris. Antyčių stebėtoja. Jau mokykloje tapo mažute. Prašome 
remti Kristinos nagučiai – turi didelį potencialą. Zyn Zyn Zyn. Jei 
galėtų, pasiūlytų rusų mokytojai kartu studijuoti, kad nereikėtų 
skirtis... Kaip ir suoladraugė, piešė ant Statoilo puodelių, o jiems 
dingus, išieškojo visą mokyklą. Remiasi Radvanu kaip Gabija – 

Škėma. „Nekvieskit Tauro, Tauras apsivėmėėė!“ Mėgstamiausia šventė – Valentino diena.

Žino, kad rašiny remsis Antigone, todėl per lietuvių žiūri 5 minute 
crafts video. Susinervina per matematikos pamokas. Pavaro per 
biologijos kontrolinius. Pavarys ne tik angliškai, bet ir prancū-
ziškai. Labai miela šypsena. Kai užkalbini, tai ojjjj kiek turi ką 
pasakyti. Su Lija per pertraukas niekada neliūdna (nebent, kai 
palieka dėl karšto sumuštinio). Geriausia patarėja visose srityse. 
Kai lauke lyja, iš karto pagalvoji apie ją. 

KAZIMIERAS JASAITIS
Oficialiai žinomiausias gimnazijos žmogus. Pažįsta visus ir vi-
sur. Taip pat ir žiauriai originalus, viską, ką daro, turi būti taip, 
kaip dar nebuvo. „Sveiki, ar girdėjote apie projektą EnDė?“ Mėgs-
ta tranzuoti arba tripinti kitokias būdais. Gimnazijos freestyle‘o 
dievas. Vienintelis antradienių kvalifikacijas praėjęs dalyvis. Bet 
kokią tylą užpildys repuodamas. Gali padovanot 20 tušinukų, po 
savaitės vėl prašys, kad paskolintum. Lidl‘o saldainių monopo-
lija. Daro geriausius sumuštinius, ne kartą matysi juos valgantį 
per pertrauką. „O šūde, Kazy.“
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GABIJA KIŠONAITĖ
Dažnai pastebima einanti į Molą gerti frapės. Gabijos alter ego 
– Oksana. Paukšteliui sunkiai sekasi palikti Lizdą... Etatinė „Re-
gitros“ lankytoja. O kaip čia galvą prasiskėlei? Apie Škėmą žino 
viską. 12 klasėje tapo princese. Geriausia Lapkritinių kompani-
onė. Niekad neatsisakys nueiti pažiūrėti gfl‘o kartu. Didžiausia 
elektrikė. Dailininkės karjerą mokykloje tęsė piešdama ant Sta-
toilo puodelių.

PATRICIJA MAROZAITĖ
Ketverius metus labai atsakingai ėjusi seniūnės pareigas. Tu-
rėjo kovą su Gimnazijos durimis – durys pralaimėjo. Kovojo su 
12 berniukų – jie irgi pralaimėjo. Labai gražiai rengiasi ir šyp-
sosi, matosi, kad prie mados žmogus. Moka būti ir linksma, ir, 
kai reikia, rimta. Visados pagelbės, jei tik reikės. Pasponsorinta 
,,Selgos“. Apsipirkinėdama online praleis daugiau laiko negu 
miegodama. Įdomių faktų lobynas.

GUSTAS LUKOŠEVIČIUS
simp. Didžiausias Gertrūdos gerbėjas. Kalba apie ją per visas 
pertraukas. Tinderio dievas iš Vilkijos. Labai myli Almutę, todėl 
ji niekada neparašys 10. Praturtėjo spręsdamas kontrolinius. 
Medinių prikolų meistras, net turi jiems skirtą folderį. Flexina, 
kad vairuoja universalą. Mėgsta matematiką – apie ją ir naktį 
pašnekėtų. Nurodo klaidingą maršrutą, o tada specialiai nekelia 
telefono:) Visada atsiųs įdomių uždavinių. Išvysto prasmingą 
pokalbį ne tik apie politiką, bet ir apie poeziją. 
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ORESTAS RAZUMAS
Iš išorės depresuotas filosofiukas. Viduje šiltas ir jautrus. Darant 
kratą Oresto bute policininkai rado gyvenimo prasmę. Bet kokia 
kaina surinks GFL‘ui 5 žmones. Iškart kalbant apie futbolą akys 
pradeda žibėti. Taip pafilosofuos apie gyvenimą, kad net pats 
pasimesi, kas tai yra. Žvilgsnis daugiau už šimtą žodžių.

POVILAS RANDIS
Principingas. Stiliaus ikona. Saksofonu rusiškas dainūškas kaip 
tankas užgroja. Kietas kambariokas, sukantis varkes 24/7, visgi 
būsimas milijonierius (kambariokai tikisi, jog pasidalins su jais 
bent 30% savojo turto). Mėgsta viršyti greitį – svarbu teisės yra 
(kol kas). Metęs ekonomiką praturtėjo investuodamas. Kipšas 
geras, bet karys dar geresnis. Gali pavergti 2 dalykus: merginų 
širdis ir vėją jūroje. Tinklinio ir stalo teniso asas.

MODESTAS SADECKAS
Visiška fyfa. Mėgsta rusiškus gabalus. Dar neatsigavo po avari-
jos. Vis dar neatkuria ATR. Šaunus bičiulis. Geras krepšininkas. 
Antras geriausias ps4 žaidėjas klasėje. Mėgstamiausia moky-
toja – Almutė. Perskaitė gal keturias privalomas knygas. GAL. 
Matematikos profas. Alvydo numylėtinis. Sukilimo prieš Nedos ir 
Gertrūdos pokalbius per matematiką pradininkas. Įžymiojo Kazi-
miero Jasaičio suolo draugas. Pavyzdingai lankė kūno kultūros 
pamokas, nepraleido nei vienų GKL ar GFL varžybų.
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TITAS STANIONIS
Didelės širdies didelis žmogus. Nu bet ir valgo kaip didelis. Barako 
Gordonas Ramzis. Paliktas per nulių žygį, nes neatlaikęs spaudimo 
užmigo. Paliko baraką ir gyvena niekas nežino kur. Labai tinka barzda, 
tačiau su ja pastebėtas vos kartą ( 2019 09 01 ). Vienaračiu galėtų 
apkeliauti pasaulį. Nori suorganizuoti slidinėjimo kelionę (KUR JI???).

DOMINYKAS STASIULAITIS

SATURNAS VIRBYLA

Dėl savo mielos šypsenos Dominykas yra geriau žinomas kaip 
zuikis. Turi gerą muzikos skonį, todėl vakarėliuose dažnai gau-
na didžėjaus vaidmenį. „Aš Dominykas, bet galit Staska vadint.“ 
American Boy, sweet like Tennessee honey. Perliukų CEO. Gyve-
na medely namyje. Smack mėgėjas. 

Ein wahrer Deutscher und Meme–Liebhaber. Er kann jederzeit 
eine Präsentation darüber machen! Protingiausi ištarti žodžiai: 
„Nesvarbu, kiek gyvenime dienų, o kiek dienuose yra gyvenimo.“ 
Vis dar ieško Veneros, dm su pasiūlymais. Agresyviai naudojo 
žirafą kaip taikinį ir nugalabijo peiliu. Jo graži šypsena matoma 
net iš kosmoso platybių.

GABIJA VASILIAUSKAITĖ
Žmogus suspėjantis viską bei visada. Profesionaliausia geogra-
fijos mokslo žinovė. Visad pasitiks su šypsena, o jei siūlys tin-
ginio – neatsisakykite. Nepasigailėsit. Labai sportiška ir visada 
geros nuotaikos, kartais net sunku suvokti, iš kur tiek. Jos tingi-
nys – šedevrų šedevras, net negaila priaugti papildomo svorio. 
Draugiška, linksma, geniali geografė ir fitneso trenerė.
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KLASĖS VADOVĖ
VITALIJA PAURAZIENĖ

Manau, kad esate paskutinioji mano auklėtinių laida KTUG. Nors.. niekada nežinai...
Kiekviena laida dažnai įgyja tam tikrą apibūdinimą. Jūs man siejatės su žodžiais 

„santūri klasė“. Šiais „lenktyniavimo“ laikais santūrumas tampa nebe vertybė, būtent 
todėl šis bruožas man toks žavus.

Ką palinkėti jums? Anot Džonatano Svifto, labai svarbu, žiūrint per teleskopą ar pro 
mikroskopą, matyti žmogų‘. Nepamirškite...

Jūsų Vitalija P.
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Jo bemsas turėjo kovą su stulpu ir randą nešioja iki šių dienų... Be-
miegių Vilniuj praleistų naktų dailininkas. Yra pavėlavęs į pamoką 44 
minutes. Šimtadienių ir „pancake tuesday“ asas. Spurgų antradienio 
pradininkas! Mielai išmokys jas gaminti ir net receptą parašys. Fizikos 
ir integralų meistras. Stalo teniso raketę sekasi laikyt sunkiau negu 
egzaminus. Jis nevėluoja, visi per anksti būna.

UGNIUS ALEKNA

Šokių karalienė. Visada pasirūpins, kad klasiokai surūšiuotų plasti-
ką. Lidl‘o ir jo humuso gerbėja. Jei būsi pakviestas į šokių battle‘ą, 
būk atsargus, nes nugalės. Disco Stu. Laisvalaikiu savo gražia šyp-
sena ir lūpdažiu keri berniukų širdis. Itin lengva užmegzti dialogą 
(anglų dialogą). Edgy... nu bet taip tvarkingai edgy. Sklinda gandai, 
kad linksmus ir turiningus vakarėlius organizuoja. Garbanos ir gelto-
nas šalikas – Medos trademark. Tikra patriotė. Atmintinai žino visas 
simpsonų serijas. Šitu žmogumi galima nuolatos pasitikėti. Bulkos ir 
juodos arbatos dieta yra jos mėgstamiausia.

MEDA BAGDONAITĖ
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Pavyzdingas, brandus jaunuolis prasmingai skiriantis savo jėgas 
ir laiką savęs tobulinimui. Niekuomet nekrečia išdaigų, bet puikiai 
juda. O jau kai užjuda... Gimnazistų folklore lieka tik legendos apie 
poną Judesėlį. Mėgsta vartytis dilgelėse. Viskas gyvenime yra spa-
kas. Nulaužė regitros sistemą. Железнодорожный. Mėgstamiau-
sia veikla – ksilofonas.

Eigirdas? Geras kašioras ir netgi fūlioras. Galima pastebėti žaidžiantį 
su telefonu. Visada padės su fizika arba matematika. Durako profe-
sionalas. Visų sporto šakų meistras – pradedant irklavimu, futbolu, 
krepšiniu. Stiliovai rengiasi, ypač kieti džemperiai. Klasėje vadina-
mas ‚broliu‘. Protingas, todėl ne veltui vienas iš pirmūnų.

LUKAS BERAS

ALGIRDAS ČERNIUS

Algirdas? Atsargiai, šitas sutriuškins visus, kurie pasitaikys 8 Ball Po-
ol‘e. Būsimas pilotas. Žinomas kaip protingas ir draugiškas žmogus, 
galbūt net skrydžiams nuolaidą pritaikys. Greitai išsilaikė teisės. Spė-
jama, jog geras vairuotojas. Klasėje vadinamas ‚broliu‘. Išmano visus 
dalykus – net iš chemijos kieurai pila.

BMW vairuotojas – viskas tuo pasakyta (nors kartais draugiškai ir 
netgi saugiai paveža). Pirkdamas bananus nepajėgia pritaikyti mate-
matinių skaičiavimų. Mėgstamiausia grupė – Backstreet Boys. Mielai 
per paskaitas apie universitetus parodys motorolerio nuotraukas, ne 
veltui laikomas fainu žmogumi. Žmonės laukiantys autobuso – sau-
gokitės! Daina kalba pati už save: Destiny‘s Child – Say My Name. 
Biški pahalino Norgėj. FLAMINGAS Lebronas Džeimsas dėl tam tikrų 
priežasčių. Užsidegęs kalbės apie savo svajones arba fizikos naujo-
ves, o po fizikos pamokos jau bus suvalgęs visą milką, bet iš tikrųjų 
sportiškas, labai nuoširdus ir atviras žmogus.

EIGIRDAS ČERNIUS

KASPARAS DARANDA
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Sugebėjo su taksu atvažiuoti iki Veprių 2 valandą nakties. Stipriai 
padėjo gimti šimtadienio vizualams. Buvo išlėkęs į mainus, bet, kai 
grįžo iš Amerikės, tai ką tu, ką tu... Gražiausiai nuaugęs ir dar bene 
dredus užsiauginęs. Turi slaptą aistrą nerdish žaidimams. Ceci n‘est 
pas une pipe... C‘est une pipe...

Išorėje šaltas ir paslaptingas, o kas viduj nieks nežino. Gali ir rusiškai, 
ir ukrainietiškai, netgi prancūziškai su‘reck‘inti. Visad pakonsultuos 
mitybos ir sporto klausimais. Geras pašnekovas apie gyvenimą. Nak-
tinių pasivažinėjimų specialistas. Mielai atrinks geriausius žmogaus 
veido bruožus pagal padarytą statistiką. Kebabų mylėtojas. Mielai 
paveža, nors ir ne iš Kauno.

JOKŪBAS DAUNORAS

ERNESTAS GERTAS

Vakarėlių siela. ‚Knock knock‘, ‚Who‘s there?‘, ‚Stalin‘, ‚Stalin, who?‘, 
‚Stalinė lempa‘. Vice prezidentas. Žinomas kaip tas aukštas, minkštas 
ir baisiai storas blondinas pūstais plaukais. Ant kapo bus galima ra-
šyti 2001 kažka kažka – 2019 02 14, nes tuomet šeima tapo svarbiau 
už draugus. Vepriuose žinomas kaip čempionas. „Atsiprašau, mer-
ginos“. Lietuvos kariuomenės generolas, kuris nepamiršta padėkoti. 
Didžiausią grėsmę keliantis sutvėrimas pasaulyje – užsibaliavojęs 
Martulis.

Geras biologijos partneris. Kitiems išgirdus „that‘s what she said“, 
iškart aišku, kas pasakė. Istorijos ekspertas ir intelektualaus juodo 
humoro atstovas. Visada žino viską apie viską. Kiauras dešimtukinin-
kas, visada pamokys, jei kažko nesuprasi. Mėgsta The Weeknd – net 
megztinį fanų turi. Max vairuotojas, tik neskiria vyšninės nuo rudos.

MARTAS DOMINAS

NOJUS JUOZAPAVIČIUS
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Motyvuoja klasės draugus sakydamas: „Ką, ne bahūras?“ Bazas 
Šviesmetis, kad jis fainiausias vaikinas. VISŲ merginų numylėtinis. 
Susitinka kas vienerius metus. Gali pacituoti kiekvieną filmo „Ra-
tai“ eilutę. Atsilieps kviečiamas „Kolya“. Mielai pasidalins su jumis 
neįtikėčiausiais savo gyvenimo potyriais. „Nesikirpsiu ir nesiskusiu 
plaukų iki po egzų.“

NIKOLAJUS KURENKOVAS

Visada padės ir pasirūpins. Visuomet pakvies žaist Prototo. Krepšinio 
treniruotė svarbiau už nulių žygi ar paskutinį skambutį. Yra legendų, 
jog moka skraidyti. Labiau jam sekasi būti draugu. „Šalta tik bobom, 
o bahūram – vėsu.“ Maloniausias vairuotojas. Sušukus „nebūk boba“ 
kaip mat įgyja motyvacijos bet kokiu klausimu. Gali pusę metų išgy-
venti ant breadline (ne) minecrafte. Dėdė toks jau visai. Alaus pilvas 
auga greičiau negu jo barzda (o ji tikrai auga). 

DOMANTAS MATUSA

10 klasėje mėgstamiausias dalykas buvo Jurgio programavimas. 
Vienuoliktos klasės biologiją padėjo ištverti mediniai bajeriai. Myli 
visus gyvius, todėl bus nuostabi veterinarė. Rūpestingiausia mamy-
tė, tačiau ir kiti nepamirš ja pasirūpinti – pasiūlyti džempą. Po 4 metų 
mokytojai vis dar maišo ją su dvyne bendrasuolininke. Tikra geimerė, 
bet tik pensininkų žaidimuose per telefoną ir tik per matematiką. 
„Boogie Wonderland“ užveda moterį geriau, nei ji pasatą. Pasatui 
praeiti technikinę ruošėsi daugiau negu egzaminams.

SAMANTA ŽEMAITYTĖ

Netyčia šiai merginai pradingus, skambinti Caffeine‘o darbuotojams. 
Žino viską apie ‚žvaigždes‘ ir horoskopus. Skleidžia didelę meilę ka-
tinams, chemijai ir ją supantiems žmonėms. Visuomet sutiks kartu 
išgert kavutės, net jei tai ir n–tasis puodelis tą dieną. Tikra literatūros 
bei kavos žinovė. Esant reikalui patikrins jūsų bioritmą ir pasakys, 
kokie svyravimai nusimato egzaminų dieną. Dar niekas jos nematė 
nesišypsančios.

AINĖ ŽYGAITĖ
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Grojarašty tik „Yeah Right“ ir „Another Love“. Vakarėlių liūtas, visas 
10 valandų pražiūrėjęs kaip juda Gendalfas. Organizuoja klasės 
WWE kovas kiekvieną dieną. Vairuoja Honda arba Hyundai. Ai, vis 
tiek ta pati mašina... Sporto klubas – antri namai. Dar žinomas kaip 
poetas Raimonis, kurio eilės ir repas turtina gimnazijos menų lo-
byną. „Žiūriu pro langą, matau Antano šlangą“. Žmogus metras. Per 
vasarą prisižadėjo paaugti pusę metro. Jei kažką išgirsti rėkiantį 
mokykloj, tai tikrai bus Tauras. Žaisdamas krepšinį nepasigaili nie-
ko, net ir panelių.

Baksnoja žmones su lauže įkaitintom šakom!  KTU gimnazijoj sako-
ma, kad aukščiau tik dangus, bet klasėj dažnai pajauti, kad kažkas 
tave stebi iš dar gerokai aukščiau. Labai draugiškas ir protingas. 
Ateityje suks varkes. Anglų profesionalas, tai 100 garantuotas. 
Violončele moka groti pasaulinius hitus. Anksčiau bėgiojo stogais, 
dabar surimtėjo – visgi 12–a klasė ne juokas. Pasako prikolą ir pats 
žvengia :D 

Astronomijos bei fizikos žinovė, visad apšvies apie dangaus pa-
slaptis ir pasakys po kokia žvaigžde stovite jūs. Nuostabiai tapo 
paveikslus. Nešioja nerealias kojines su planetomis ir ne tik. Turi 
daug įdomių su astronomija susijusių įrenginių, su kuriais sudomina 
net fizikos atsisakiusius žmones. Nėra matematikos uždavinio, kurio 
nemokėtų išspręsti. Labai supratinga ir šilta asmenybė, racionalaus 
proto savininkė.

Svetingiausias Amalių gyventojas. „Eta Babior“. Bet kur su dviračiu 
atvažiuos. Pelkės ir stogai – ne kliūtys. Neša po biški sofą. Ir žiemą, 
ir vasarą su šortais, visada viskas spakainai. Alpinizmo sektantantas. 
Niekada nepamirš pasiteirauti, kaip sekasi.

VAIVA PILKAUSKAITĖ

ŽILVINAS POCIUS

TAURAS NARBUTAS

JUSTINAS PLEČKAITIS
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Dėl saldžiarūgštės vištienos važiuotų tolimus kilometrus ir praleistų 
pusę lietuvių pamokos. Pati šilčiausia, pozityviausia ir nuoširdžiau-
sia Yo mama jokes‘ų ir Pitbull‘io (pasiklauso ir Katunskytės) fanė. Į 
kiną dviese nevaikšto – reikia tartis iškart su keliais draugais. Ele-
gantiškiauskiai rengiasi ir elgiasi. Būsima krūčiausia medikė ant šio 
svieto. Objektyviai geriausia laidos frankofonė. Labai geranoriška ir 
giliai mąstanti mergina, moka skaityti kitų mintis. Besišypsanti as-
menybė. Geriausi popietiniai ir šimtadieniniai šokio judesėliai.

Puiki pašnekovė įvairiomis temomis. Net kompai užlūta nuo C++ co-
de‘inimo greičio. Galima dažnai pamatyti besinešančią Borjomi bute-
lį. Šypsenos skleidžiama šiluma jaučiama nuo Studentų g. stotelės. 
Įžvalgumas palieka be amo. Apskaičiuoja, kokias varkes geriausia 
sukti gyvenime. Matosi, prasimuš ateityje. BELEKOKIĄ mašiną vai-
ruoja. Visada sutiks nueiti kavos į Caif‘ą.

MARIJA SLABŠINSKAITĖ

JUSTINA ŠAKYTĖ

Gražiausio balso savininkė. Absoliučiai visų menų meistrė. Kūry-
binga siela. Gitaros virtuozė. Sukurs idealiai derančius akordus bei 
melodiją bet kokiai jūsų norimai dainai. Viena ramiausių, paslaptin-
giausių ir kūrybingiausių gimnazisčių ne retai apsilankanti „lemmy“. 
Mėgstamiausia spalva yra violetinė, todėl ne veltui šios spalvos 
plaukai taip tinka! Viena geriausių LDK dalyvių ever.

Moka šaudyti iš lanko. Kartais baisu, kad visus ir gali nušauti iš to 
lanko. Visada išsiaiškins, jei kažkas neaišku. Tyliai pasako gerą ba-
jerį, bet būna, kad ir kiti išgirsta. Visada su savo mašina atvažiuoja 
laiku. Galima šnekėti belekokiom temom. Visada geros nuotaikos, 
nebent matematika sunervina. Moka suktis gyvenime.

GODA STIRBYTĖ

KRISTUPAS UŽKURNYS
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JAUNĖ MALŪKAITĖ
„Peristūkinas, prasileisi“. Turi nuostabiausią talentą kurti genialias po-
emas ir eilėraščius bet kokia tema max greitai. Geriausia kompanionė 
einant pavalgyt, nedvejojus sutiks per ilgąją taksu važiuoti iki liuks‘o 
kiniškos vištienos. Programavimo ir matematikos dievas; trx ekspertė. 
Planuoji susitikt po savaitės, o susitinki po metų :O. Bet kai jau susitin-
ki, su ja jautiesi pats įdomiausias ir fainiausias žmogus. „Eisi į [rengi-
nį]? Tai aišku eisi. Nusitempsiu“. Lietuviškų dainų asė. Labiausiai myli 
Radžį, tačiau bijo Janinos. Linksmiausias žmogus gimnazijoje, su kuria 
pokalbiai taip pat būna nuoširdūs ir smagūs. „–10  ar +35?“ Puikiai per-
davinėja linkėjimus. Pasiutusiai graži Jadvyga, puiki šokių partnerė bei 
muziejų lankytoja. Pervalkos karalienė. Nuostabi biologijos partnerė. 
Kambariokė? Nevairuoja, bet namie turi „Vabalą“.
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KLASĖS VADOVĖ

KRISTINA SERAPINAITĖ

A B I T U R I E N T A I

Gero kelio! Linkiu Jums gero kelio, tokio, kokio norite; tokio, apie kurį svajojote; 
tokio, kokio esate verti: gal greitkelio, gal žvyrkelio, o gal paprasto plento; gal labai 
tiesaus, gal vingiuoto ir kalvoto, o gal miško keliuko su nuostabia gamta aplinkui. 
Kiekvienas pasirinksite savo, o jei ne, tikiu, gyvenimas pats Jus nuves. Tegu būna 
visko: šviesos ir tamsos, rutinos ir svajonių, veržlumo ir sustojimų! Tariu „Viso gero!“ 

ir linkiu Jums vis eiti, nepavargti ir turėti tikrumo širdyje, kad Jums būtų gera. 
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Geriausias šokėjas ne tik Me gustoj, bet ir vakarėliuose. Vakarėlis, 
kuriame nebuvo Arno be maikės – ne vakarėlis. Viščiuko niekada ne-
atsisakys. Jei lauke minusas, vis vien eis lailiaus. Nelaiminga Xuano 
meilės istorija. Sugalvojo, kad gydys Afrikos liūtus. Berlyno bandymai 
nepasiteisino. Laisvalaikiu žaloja bendraklasių nugaras. Laimėjo pro-
toto, bet prizo LRT nenorėjo duoti... Dar iki dabar sapnuojasi jo sixpę-
kas. Vaidinčiau su juo Titanike.

Mėlynų plaukų atstovė. Tyli, bet labai protinga. Visada klauso nerealiai 
įdėmiai. Be galo myli žirgus, šunis ir visus kitus gyvūnus – ta tvarka. 
Mes buvom vyrai iš padorių šeimų... Turi gerą širdį – myli katukus 
ir savo draugus, visada padės ir pradžiugins. Pasirodo, kad mėgsta 
vakarėlius, o ir jų siela yra. Savanorė iš didžiosios raidės. Kerzai – 
geriausi batai. Visad turi ką papasakot, nuolat ką nors veikia: rankdar-
biai, renginiai, koncertai, kelionės...

Geriau žinomas kaip Balandis. Garbingas Latvijos pilietis, brolio nieka-
da nepaliks. Profesionalus nuotraukų komentatorius. Moka backflipų, 
frontflipų ir visų įmanomų flipų. Ooooo, kai pradeda bėgti, tai, atrodo, 
kad ir nesustos. Matemagijos dievas ir visų galų meistras. Nėra daly-
ko, kurio nemokėtų, gal tik Vepriuose per skambutį ramiai elgtis. Buvo 
nufilmuotas laidoje „24 valandos“. Kartu su stogo laipiotoja turi muzi-
kinį hitą, kuris tik laiko klausimas, kada taps visiems puikiai žinomu. 
Jeigu reikia, per porą pamokų gali tapti lindyhoperiu.

Mokykloj matytas rečiau už Titą. Silverinas, Silverijus... Viešpaties ke-
liai nežinomi. Sakoma, kad patinka lietuvių kalba, bet ryšys vienpusis. 
O šiaip protingas, atrodo tylus, bet iš tikrųjų draugiškas, net knygą 
paskolins. Pradėjo verslą nuo nulio.

Arnas Alkevičius

Greta Bujanauskaitė

Norbertas Blandis

Silvestras Bumblauskas
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Viras. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Nebijo 
bentlių kvapo. Geriausiai iš mergaičių 
moka Tvario matkę. Baltų debesėlių sa-
vininkė. Kolege, tu skaičių teorijos meis-
trė. Deja, bet tu kebabas. Pamokys ne tik 
liaudiškų šokių, bet ir tranzavimo meno 
maršrutu Nida – Klaipėda,  tik būtinai pro 
pliažą. Puiki šokių partnerė – ypač triu-
kams. Turi daug labai mielų šuniukų.

Viešai degina rusišką literatūrą. Vegetarė, kuri ne daržoves valgo, 
bet tiesiog energiją, nes ryškiai hiperaktyvi. Nuskriausti gyvūną – 
niekada gyvenime, kankint ir traumuoti nulius – važiuojam. Iš Valie-
ravos iki Jonavos tik trys mašinos. 4 ryto pakilusi iš lizdo susižalojo 
nugarą. Mėgsta surasti ir išgydyti berniukų žaizdeles. Šuo svarbiau 
už žmogų. Pasiryžus viskam, bet taip viskam viskam. Triukų meis-
trė. Tiesa, tie triukai dažniausiai būna pirmi ir paskutiniai. Geriau-
sias saulėtekis – Vepriuose. Slapta Salos fanė. Kuriant geriausią gy-
venime projektą be lašelių neapsieita. Prieš išeidama iš gimnazijos 
su visais bent 15 minučių atsisveikinėja. Galėtų būt psichologe, jei 
pati neturėtų problemų su galva. Visiems po komplimentą ar kelis. 
Užmegs pokalbį su visais taksistais Mahomedais.

Baidarių organizatorius. Nuplauks bet kur ir bet kada. Įlips į bet kokį 
medį. Rimtas, solidus vyrukas. Ryt egzas? Nieko, dar marios laiko... Fik-
suoja vieną pavojingiausių ir labiausiai pasiaukojančių epizodų GFL‘o 
istorijoje. Mojo klubui daug šaibų neša, nes be jo žinios niekas negalės 
renginių praleisti. Sklinda gandai, kad gali kelias paras išbūti be miego. 
Pirmas dalykas sąraše – sportas.

Gintvilė RutkutėGabrielė Ivinskaitė

Benas Jankauskas

Viešai degina rusišką literatūrą. Su Nissanu iki kito pasaulio galo pri-
lėks. Šimtadienio afterio didžioji dalis buvo praleista mažame kvadra-
tiniame plote. Tik raudonas. Mėgsta žaidimus su peiliais. Pagaliau iš-
augo iš chokerio amžiaus. Užaugus burs iš delno ir skaitys horoskopus 
su savo katėm. Pasirašys 7 ryto iš vakarėlio tranzuot iki žygio. Nesusi-
tvarko su plaukais. Svarbi įvaizdžio detalė – žalias laineris. Vienintelis 
žmogus, kuris teisingai nemoka užsiklijuoti klevo lapo. Per gimnazijos 
metus rašyti vis dar neišmoko. Enrikė Inglesijas. Mintys dažnai pinasi. 
Turi skaidres apie Vladislavą. Firminiai – Klijantūra ir žela. 

Smiltė Butkytė
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Turi begales patrakėliškų istorijų, visad malonu klausyti, tačiau 
niekada vakarėlyje neapsilanko. Praleistų pamokų skaičius su-
tampa su egzamino rezultatais (100). Visada laimi žaisdamas 
viščiuką. Filosofijos tėvas. „Titai, kas pavogė raktą?“ Jis kaip tėvas, 
kurio visiems reikėtų. 

Kas pietums, Nagli? Čipsai ir bandelė. Priklauso epic geimerių 
klanui. Tikrasis Fizikos Magas. Oficialiai žinomiausias žmogus 
gimnazijoje. Rankų lenkimo čempionas, vienintelis gali mesti 
Saturnui iššūkį ir nesitikėti traumų. Asmenybė atliko 180° antroje 
gimnazijos klasėje. Mėgstama frazė: „Einam civ‘ą šiandien :))?“ 
Atsargiai – mes kortą ir iškirs. Ikiteisminė striukė bet kurio metų 
laiko mada. Sklinda gandai, kad vos nesusprogdino Landsbergio 
chatos.

Titas Jonauskis

Naglis Kalvaitis

Vairuoja Anglijos Karališkuosius rūmus. Visada papasakos juokelį 
apie kokteilius. Avangardistas. Kojų nebelaužo, nes nebeužtenka 
ramentų. Po stalu nebetelpa buteliukai. 10/10. Šilčiau miegasi ap-
siklojus vaivorykšte. Žaviausias „gazelių“ medžiotojas ir lenkiškos 
tradicijos fanas.

Kornelijus Micka

Klasės konditeris, prižada pavaišinti kitų klasių atstovus pyragu, 
bet nepalieka. Virė koldūnus mokyklos virdulyje (bet ir išplovė!). 
Kas pietums, Matai? Česnakinis batonas ir čipsai. Taisė ir rūpinosi 
klasės kompiuteriu, kad galėtų prie jo geimint. Vienintelis suge-
bėjo iškviesti mokyklos kompiuterių administratorių (pasirodo jis 
egzistuoja). Pagrindinis tikslas – stagnacija. Daugiau išminties 
nei linkęs parodyti. Širdyje besididžiuojantis Auth right‘as. Pavyz-
dingiausias lietuvių kalbos mokinys. Anime bei „cultured anime“ 
žinovas, tik Dievas žino, ko jis negali pasiūlyti.

Matas Stravinskas
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Daro, ką mėgsta. Mėgsta laimėti. Cambridge ar Oxford? Čempionų pi-
etūs – svarbi dienos dalis. Lietuvių pamokoje vėsiau su prasegtais 
marškiniais. Mergaites lizdelyje saugo kaip vištytes tvartelyje. Linkęs 
visus sunepatoginti. Arba kostiumas, arba treningas. Profesionalus 
salsos šokėjas. Deja, karjera nenusisekė...

Laidos operatorius. Valdo fotoaparatą  ir šokio partnerę kaip lietuvių 
rašinius. Prezo ir Godo – geriausios Kauno vietos. Dabar atėjus į barą 
visur vaidenasi Loreta. Myli istoriją, bet užtat mokytojas per daug 
užsiėmęs. Pusryčiams – vokiškas pertusinas, vakarienei – Bavarijos 
‚sula‘. Django. Sudegino vargšę kiaulitę:( Visada buvo aukščiau už 
kitus. Buvo nufilmuotas laidoje „24 valandos“. Brolių latvių sūnus. 
Įsiurbė visus į „kadro“ sektą, iš kurios pats vargu ar kada gebės išeit.

Povilas Pipiras

Nojus Setkauskas

Dvyliktą klasę praleido Australijoj. Už ūgį geriau pastebimas tik 
australiškas akcentas. Geimerių klano atstovas. Edgy – „turiu kardą 
namuose“ lygio edgy. Mokosi daug informatikos kitų pamokų metu. 
Susiplanavęs gyvenimą, bet ne artimiausias 5 minutes. Geras klausy-
tojas. The best DLC. 

Iškalbos meistrė. Sugalvoja nusipirkti torto fejerverkų be torto – juos 
vienus degina uždarytam kambary. Su temperatūra gavo 100–uką iš 
rašinio. Netipinė jūsų blondinė. Labai gražių plaukų savininkė. Išmo-
kys, kaip reikia taisyklingai lietuviškai šnekėti. Lingio draugelė.

Edas Ramanauskas

Marta Stankevičiūtė
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Pasišiaušęs chemijos Dievas. Plaukai atspindi, kad gyvenime jis 
yra anime pagrindinis veikėjas. Nesimoko visus metus, nuvažiuoja į 
olimpiadas tik pasiimt prizų, pažaist mafiją ir patikrinti elektros srovę 
lizde. Geriausias D&D dungeon master‘is, nors pats to ir nepripažįsta. 
Power nap‘inimo čempionas lietuvių kalbos pamokose. Lietuvos tūks-
tantmečio vaikas (anot jo, ten ir intelekto zenitas buvo). Turi pakabuką 
iš savo (!) kaulo (!!), bet nebenešioja, juk senos naujienos. Kartais iš 
kalbos išeina, kad jis iš tikrųjų visapusiškai traumuotas vaikas. Jo 
„bendras išsilavinimas“ – tavo „pirmąkart girdžiu“ ir „reikėtų daugiau 
pasidomėt“. 

Vincas Turskis

Žvilgsniu gali prasiskverbti iki kiekvieno sąžinės ir gė-
dos jausmo. Žinoma kaip ta pikta mergaitė, kuri neval-
go vaisių. Teledema. Būna pasitaiko į mokyklą kelelis 
pro Ukmergę. Prisijungia prie rožinio limonado daina-
vimo, dainuojant mėgsta ir pati turėti tokį. Užaugo ir 
be bananų. Iš tikrųjų irgi dalyvavo rusiškos literatūros 
deginime. Obuolys – geriausias draugas. Groželis, 
spindulėlis, cukrelis, Burokėlis. Tikra sekretorė. Kelnių 
turi daugiau nei jų likę parduotuvėse. Vepriuose, savo-
je mašinoje, rengia Hamiltono pasirodymus.

Smila Šedytė
Tiesiai šviesiai. Teledema. Penktadienio vakarą gerai 
įsiklausius, galima išgirsti kaip kažkur Danielė dai-
nuoja ,,Pink lemonade“. Vis dar bando išsiaiškinti, kas 
yra lubos. Vairuojant svarbiausia, kad būtų smagu. 
Nuostabių polaroidų savininkė, išskyrus tą savo gim-
tadienio. Geriausi draugai (?) su zuikiu. Eeee Magalen-
ha ucho! Nuotykių ieškotoja, rado ant stogo. Ryškesnė 
asmenybė už saulėtekio saulę. Vakarėliuose puikiai 
atstovauja savo zodiako ženklą liūtą. Gamina tobulai 
atrodančius sūrelius. Turi labai estetišką ir skanią pus-
ryčių rubriką.

Svetingiausia Romainių gyventoja. Svečius mielai priima net po nelaimingų dūžių. Širdžių prezidentė. Garbės ce-
kas. Į senatvę plaukai šviesėja. Vairuoja svajonių automobilį. Zyn Zyn. Visada stilingai apsirengusi ir susišukavusi. 
Iš bet kokio žodžio gali sukurti juokelį. Alio Čekija nieko svarbu. Negalėtų gyventi be bulvinių blynų. Gali nueit 
miegot dar neprasidėjus vakarėliui ir atsikelti jam einant į pabaigą. Tikrai geriausiai juokaujanti mergina. 

Danielė Misevičiūtė

Ema Liutkutė
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Integralai – smagiausias popietės galvosūkis. Sarkazmo ir fizikos 
meistras, nesuprasi, ar labiau į Michael Scott, ar Elon Musk? Flirtuo-
ja su panelėm. Blaškosi kaip vėjas. Ai pala. Biuro vyrutis. „My man!“ 
Naktimis žiūri „Tėvelio bajerius“, todėl ne veltui supranta medinius 
prikolus, kad ir po laiko. Nusiraminimo ieško žiūrėdamas kaip re-
konstruojamas menas (ir netgi pats kuria šedevrus!). Gytis Vėjelis! 
Gytis Vėjelis! Agresijos lygį galima nustatyi pagal šukuoseną. Two 
pump wonder. They call him the fastest hand in the West. Didelis 
kačių fanas (niekaip nesusiję su anuo sakiniu), žiauriai nori katuko, 
bet studentiškas gyvenimas planus griauna. „У лукоморья дуб 
зелёный...“. Nusprendė išbandyti savo protines galias stodamas į de-
vintą klasę, tačiau galių neužteko. Bet už tai atsigriebė vienuoliktoje 
klasėje su kaupu. Rašo puikius laiškus, kaip iš vadovėlio.

Meniškos sielos žmogus. Be galo myli kates, kad jos net į mokyklą 
kartais lydi. Atrodo miela, tačiau už visko slepiasi juodojo humoro 
karalienė. Kai pradeda šokti, iškart visus užkeri. Stilinga ir madinga. 
Sarkazmo meistrė. Gamtos vaikas. Trečią autobusą iškeitė į keturio-
liktą troleibusą. Manoma, kad mokytojos Židonytės giminė? Pradėjo 
mokyklą dviem metais anksčiau – kad kiti nesijaustų nesubrendę. 
Niekada neklauskit, ką ji skaito. „Draugiška, rami“. Šiek tiek pasime-
tusi gyvenime.

Gytis Vėjelis

Eglė Židonytė

Bratyš. Svetingiausias Veprių gyventojas, nusipelnęs kiekvieno XXIX 
laidos piliečio pagarbos. Vairuoja gerai, bet kelyje nesiseka: arba 
stirna iššoka, arba kita mašina, arba dar kas. Kietas kaip Metalas. 
Mėgstamiausia savaitės diena – antradienis. Prezidentas (tas ti-
kras). Antradienių co–owner. Mokykloje galima pajusti nakties kva-
pelį. Best wingman. Dienom miega, naktim... mokosi. Jau n metų 
pats užsidirba duoną. Išplaukęs ir turi tai įrodančią tatuiruotę.

Saulius Žebrauskas
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KLASĖS VADOVĖ

AGNĖ ANDRIUŠKEVIČIENĖ

IVBENTLEY ABITURIENTAI

Gintarai, Markai, Deividai, Mariau, Benai, Simonai, Pauliau, Ignai, Kristijonai, Ignai, Justai, Rapolai, 
Dominykai, Viliau, Arentai, Valentai, Simonai, Gvidonai, Lukai, Jokūbai, Emilija, Justai, Rokai, Arnai, 

Kad ir ką darysite, venkite savaime suprantamumo. Nei daiktai, nei įvykiai, nei žmonės jūsų 
gyvenime nėra savaime suprantama duotybė. Vertinkite juos, mėgaukitės, būkite dėkingi ir lai-

mingi kasdien. Turėkite ryžto ir drąsos gyventi savo pačių svajonių gyvenimus ir būtinai grįžkite į 
Gimnaziją apie juos papasakoti! Pasiilgsiu.
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GINTARAS BESKAJEV

DEIVIDAS DAVIDAVIČIUS

Ugnis ir ledas. Papuoštas atrodo geriau nei a‘kų kalėdinė eglutė. Direk-
toriaus perspėjimai nesustabdė Gintaro plano padegti Dominyko kupri-
nę. „Mokykla kaip vėžys – iš pradžių sunku, o po to geriau pasidaro.“ 
1A klasės veidas per Gimnaziados užduotį. Savo rūsy turi gazuoto pieno 
fabriką.

Taikus Šančių pilietis. Išmoko matkės pas Tvarį ir su kiauru 10 chillin‘a 
pas Narkų. Kompiuterinių žaidimų asas. Gudrus, protingas žmogus. Už-
dominavęs Šančius. Paliko bekus vardan mokslo.

MARKAS ČERNIAUSKAS

MARIUS DAVIDAVIČIUS

Žino viską apie viską. Kalbiausias ex–klasiokas. Lietuvių mokytojai iš 
sąsiuvinio skaito savo neparašytą rašinį. Būsimas Steve Jobs. Neina į 
pamokas, kad užsidirbtų programuodamas. Geografijos faktai iš viki-
pedijos – šlamštas. Su mokytoja kovos dėl teisingumo iki galo. Mėgsta 
mokslinės fantastikos knygas. Visada susilažins.

Mintinai moka visą Bibliją. Marius žino, kas yra laikas. Buvo išsiųstas 
namo priverstinai karantinuotis. Atsakys ir paaiškins, kas yra sekundė. 
Dviračiu gali pasiekti tolimiausią pasaulio kraštą. Skels random klau-
simą apie fizikos terminą ir tada mielai paaiškins. Kortų meistras. Gilus 
mąstytojas. Traviano asas. Visad palaikys kompaniją valgant. Ištikimas 
žmogus.
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BENAS FRANCKEVIČIUS

PAULIUS KIBILDA

Kašioras. Aikštelėje laksto su metaliniu pagaliu nugaroje ir visus bau-
džia. 3x3 GKL čempionas. Visada padaro visus darbus. Greičiausias ty-
pe‘ris per Prototo. Sklinda gandai, kad kalbų mokytojos konsultuojasi su 
Benu.

Paukštelis vis suka Lizdą... Viščiuko taip ir neatsisakė. Nusileidžia nuo 
laiptų su dėže gyvas. Also known as Lydas. „Nu opa, seniukai, už tave!“ 
Veprių bažnyčios varpininkas. Radus grąžinti princesei. Gal jau nešam 
po biški sofą? Be moters visiškai nutrūkęs, daro kiečiausius šūdus. Be 
moters užsimuštų.

SIMONAS KALPOKAS

IGNAS KIELA

Pirmo ir paskutinio A klasės gimtadienio kaltininkas (live stream lit). Kai 
skelia medinį bajerį, tai net žado netenki. Bentlių juodadarbis. Tinklinio 
asas. Mėgsta stalo žaidimus ir išvykas. Visada ras apie ką pašnekėti.

„Barako kvapas“. Širdžių prezidentas. Geriausių ūsų savininkas. Visada 
pasirūpins puikia muzika klasėj. O jei kažkam nepatinka, tai būtinai pa-
grasins: „Tau bus pieninas“. Sklinda gandai, kad metė mokyklą.
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IGNAS KLEVECKAS

JUSTAS LEIMONAS

Kalbų asas: vokiečių pofesionalas, ne veltui Degutytė 10–ukų prirašė; 
lietuvių dievas – gavęs 100 iš bandomojo; anglų meistras – kiekvieną-
kart parašantis pavyzdinį rašinį. Labiausiai soothing balso savininkas.

Tylus programavimo asas. Tučio mokinys. Yra uždarbiavęs iš lol‘o. Ne-
svarbu apie ką rašinys, visada pasirems Putinu ir Šekspyru.

KRISTIJONAS KOJELIS

RAPOLAS LISONKA

Vi sitter här i venten och spelar lite DotA. Linksmuolis, visad šypsosi. 
„Gilių“ pokalbių mėgėjas. Audi – chujova mašina. „Kietuolis“. Išgyvenęs 
„Vyturio“ gimnazijos siaubą. Už Vyturį baisiau buvo tik matematikos 
suolo draugas, bet ir tą išgyveno. Mėgsta išeiti vakare pasivaikščioti – 
dažniausiai grįžta susipykęs ir nuskriaustas. Už nuostabią šukuoseną 
gražesnė tik šypsena :)).        

Mėgstamiausias atšventimo būdas – žygis. Rape all us. Tas gražuolis 
didelėm rudom akim, gerai judina klubus. Kai nemokamai dalina ener-
getinius – vienintelis, kurio paprašo pažymėjimo. Kartais pastebimas 
einant į pamokas su pirmokais.
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DOMINYKAS MARMA
Kolegai sunkių uždavinių nėra – yra tik laiko reikalaujantys. Tris kartus 
laimėjo Prototo, tris kartus pagal burtus prizas atiteko kitam žmogui. Iš 
medalių galėtų ir užuolaidas pasidaryti. Užsiauginus barzdą, atrodo 3 
metais vyresnis.

VILIUS MEDVEDEVAS
Geriausiai atlieka Antošką ir „40 kaštonų žalių“. Neblogai kepa omletus. 
Makaroninės fleitos konstruktorius. Iš bio apklausėlių išeina like a boss, 
su naikais. Vsio panimajet parūski. Choro dainuotojas. Plieninio preso sa-
vininkas. Sako, kad žaidžia lauko tenisą, bet slapta eina tinklinio kapoti. 
Mėlynu pegasu skraido aplink Kauną. Ateityje taisys kiborgus. Pusę metų 
ruošiasi parašyti panelei.

SIMONAS PETKUS
Dėl plaukų kasos maišomas su Kiela, dėl vardo su Simonu. Žmogus, tu-
rintis gerą muzikinį skonį. „Smiley face“. Labai protingas, mėgsta disku-
tuoti. „Penktadienį D&D?“ Nespėja užkrauti žaidimo, o jis jau pastebi, kad 
prisijungei. Best wingman.

GVIDONAS PUPELIS
Didžiąją dalį pamokų pramiegojo. Jei užsuksi į akų apendiksą septintą 
ryto ir ant sofkutės pamatysi striukę, prisimink, kad po ja slepias mie-
gantis Gvidonas. Alpinizmo sektantas. Frisbio įkūrėjas. GoT valdovas. 
Kupinas gyvenimiškos išminties.
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ARENTAS MEINORIUS

JUSTAS URBANAVIČIUS

VALENTAS OLIKAUSKAS
Jau mokykloje pradėjo dirbti mokytoju. Chemikiūkštis. Niekada nepamirš, 
kad vakar buvo šalta. Visada išvystantis prasmingą bei įdomų pokalbį. 
Per rungtynes įsūdo daugiau trajakų nei ant rankų pirštų. Vairuoja ge-
riau už Joną – gali pradėti nuo 5 pavaros (dviračio). Važiuodamas tikrina 
ne spidometrą, o demonų gaudyklę. 1 – Valento rekordas olimpiadoje ir 
dienų be šokolado skaičius. Šukuoseną darosi ilgiau nei bet kuri panelė. 
Pešasi su Arentu.

Šviečia kaip saulė, visada su šypsena. Kirčiavimo kontrolinio rekordinin-
kas – 55 klaidos! Ekonomistas. Organizatorius iš didžiosios raidės! Nors 
ir skaitykloje mėgsta skaityti, bet programavimas nugalėjo lituanisto da-
lią. Vienintelis gavo vaidmenį šimtadieny labiausiai visus užknisdamas. 
Į GFL‘ą eina ant žmonių skaičiaus. Literatūros ekspertas ir kritikas. Per 
pamokas rašinėjos su ‚mama‘, o paskui va kaip gavos. Bus pirmas iš 
klasės, kuris susituoks. Ai ne, ne pirmas. Klasės mušeika. Kankina ap-
linkinius. ‚American‘ labai gera picerija. Alpinizmo sektos pradininkas. 
Pešasi su Valentu.

„Barako siela“. Žmogus, ieškantis gyvenimo prasmės. Dalyvauja visuose 
tūsuose ir žygiuose. Nors iš pradžių gali atrodyti uždaras, susipažinus ar-
timiau tampa pačiu ištikimiausiu draugu. Planuojant susitikti pasakykite, 
jog susitikimas vyks valanda anksčiau, jei norite, jog jis atvyktų laiku. 
Miegas tik silpniems. Maisto gaminimui laiko visada ras daugiau nei 
reikia. Indaplovė būtų geriausia gyvenimo dovana. Ilgo plauko. Nebuvo 
ryto be pusvalandžio duše ar šalto ežero. Turi laiko padėti jaunesniems 
barake su mokslais iki 5 ryto. Kantrybės žmogus. Stalo žaidimų mėgėjas. 
Bolderingo čempionas.
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LUKAS RUTKAUSKAS

EMILIJA SVIRSKYTĖ

Nors ir pats nežino, bet yra geografijos asas. Paliko bekus dėl progra-
mavimo. Labai protingas, mielos šypsenos savininkas. Atrodo ramus, 
bet iš tikrųjų taip nėra. Geriausi ledai – pistacijiniai ir kokosiniai. Slaptas 
talentas – kepti pyragus. Nors ir nežino, bet nuo geografijos nepabėgs, 
nors iš Lietuvos planuoja.

Literatūros ir dailės deivė. Dažnai serviruoja mokslinius darbus per lie-
tuvių pamokas. Vienintelė mergina išdrįsusi auklėti bentlius. Biologijos 
profė, ne veltui mokytoja sako: ‚nu Emilija, atsakyk‘. Labai protinga mer-
gina, pagerbta tarp daug vyriokų. 

JOKŪBAS JONAS STANKAITIS

ROKAS URBONAS

City bee aistruolis. Nepatinka – nulaužiu. „Kolega“. Mėgsta geografiją, bet 
vis pasimeta, ar ji vyksta, ar ne. Meniškos sielos, įdomiu požiūriu į gyve-
nimą. Jaudinasi dėl draugų, kad šie neužsimuštų, bet pačiam tai ryškiai 
negalioja. Kaip ten sakoma, sumokėjau už visą spidometrą, naudosiu 
visą spidometrą. 

Žvaigždė rašinių rašyme. Šauniai groja elektrine gitara, o prie jos labai 
dera jo ilgi plaukai ir vešli barzda (Legolas tik su gitara). Tikras ROKERIS. 
Aukščiausio lygio programuotojas, todėl IT pamokų nelanko. Visus me-
tus nelankė kūno kultūros, chillindavo klasėje ir valgydavo skanią picą. 
Galimų mirčių per D&D rekordininkas.



65

ARNAS VALENTUKONIS
Šeimos žmogus. Pirmas KTU gimnazistas, kuris vedė dar mokykloje. 
Nuostabus žmogus, geriausias kompanionas dviračių žygiuose bei pui-
kus pašnekovas gilioms, dvasinėms diskusijoms. 

IVBENTLEY
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PARAŠAI

Ši vieta skirta KTUG prisiminimams – paprašyk draugo parašyti linkė-
jimą, bendrą Jūsų nuotykį arba tiesiog užpildyk ją nuotraukomis.
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Vizitinė kortelė
Studentų g. 65, LT–51369 Kaunas
Faks.: (8–37) 451468
www.ktug.lt

Raštinė
tel.: (8–37)451469

Direktorius
Tomas Kivaras
tel.: +370 675 78188

Pavaduotojai
tel.: (8–37) 451596

Mokytojų kambarys
tel.: (8–37) 451596

KTUG prezidentas 
Vykintas Vaitkus
vykintas.vatikuss@gmail.com
tel.: +370 614 20125
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