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Visada ateina metas, kai norisi prisiminti 
vieną ar kitą gyvenimo etapą. Versdami šio 
metraščio lapus, tarsi persikelsite į praeitį ir 
vis aiškiau suprasite, kodėl licėjus Jums buvo 
toks svarbus.
      Greitai prabėgę ketveri metai buvo kupini 
reikšmingų atradimų, netikėtų pažinčių ir 
įgytų vertybinių prasmių. Siekis tobulėti, 
bendruomeniškumo jausmas ir kūrybinė 
dvasia tapo natūralia kiekvieno iš Jūsų 
asmenybės savastimi.

Šie mokslo metai dėl licėjaus patalpų 
pertvarkymo bei netikėtai prasidėjusio 
nuotolinio mokymo buvo ne tik nelauktas 
išbandymas, bet ir reikalinga patirtis, 
suteikusi galimybę įvertinti namų ir 
betarpiško bendravimo būtinybę. Nors tik 
keletą dienų teko mokytis sugrįžus į licėjų, 
tačiau džiaugsmingai paminėta Kovo 11-oji 
turėtų neišblėsti Jūsų atmintyje.
      Linkiu Jums kaip galima greičiau atrasti 
savo pašaukimą, drąsiai eiti link pasirinkto 
tikslo ir įgyvendinti net sunkiai pasiekiamus 
troškimus.

DIREKTORIAUS ŽODIS
Nelauktas išbandymas, reikalinga patirtis

5  ——  

SAULIUS JURKEVIČIUS
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Vilniaus licėjaus direktorius, 
istorijos mokytojas

Saulius Jurkevičius
Lietuvių kalbos mokytoja

Aida Balčiūnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

geografijos mokytoja

Jolita Milaknienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
tarptautinio bakalaureato klasėms, 

anglų kalbos mokytoja

Vilija Balčiūnaitė

Lietuvių kalbos mokytoja
Asta Karaliūtė – Bredelienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Inga Žemaitytė

Lietuvių kalbos mokytoja
Anželika Keršinskienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Vida Lisauskienė

Anglų kalbos mokytoja
Dalia Račkauskienė

Anglų kalbos mokytoja
Rima Sukackienė

Anglų kalbos mokytoja
Palmira Bitinienė

Anglų kalbos mokytoja
Jūratė Vėlyvienė

Anglų kalbos mokytoja
Regina Jonušienė

Anglų kalbos mokytoja
Laura Vizbarienė

Prancūzų kalbos mokytoja
Gintarė Baciuškienė

Vokiečių kalbos mokytoja
Inga Lenktytė

Vokiečių kalbos mokytoja
Vida Pasausienė

Istorijos mokytojas
Rolandas Čiapas

Geografijos mokytoja
Rima Bačkienė

Istorijos mokytojas
Algis Sindaravičius

Istorijos mokytoja
Laura Valantė

Matematikos mokytoja
Danguolė Jonaitienė

Ekonomikos mokytoja
Daiva Strielkūnienė

Matematikos mokytojas
Benas Budvytis

Matematikos mokytoja
Miglė Meidutė

Informatikos mokytoja
Irina Čibiraitė

Matematikos mokytojas
Valdas Vanagas

Informatikos ir fizikos mokytojas
Darius Šimkus

Fizikos mokytoja
Danutė Aleksienė

Informatikos mokytojas
Virgilijus Saulius

Informatikos mokytojas
Bronius Skūpas

Fizikos mokytojas
Mykolas Mališauskas

Fizikos mokytojas
Eugenijus Rudminas
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Biologijos mokytoja
Alma Čekauskienė

Biologijos mokytoja
Alyda Daulenskienė

Chemijos mokytoja
Rasa Žemaitaitienė

Biologijos ir ESS mokytojas
Simas Ignatavičius

Chemijos mokytoja
Virginija Barbaravičiūtė

Dailės mokytojas
Rimvydas Markeliūnas

Psichologijos, matematikos ir 
TOK mokytojas

Linas Ulevičius
Muzikos ir dorinio ugdymo 

mokytojas

Ričardas Jankauskas
Filosofijos ir dorinio ugdymo 

mokytojas

Ernestas Šidlauskas

Kūno kultūros mokytoja
Daiva Janulienė

Kūno kultūros mokytoja
Iveta Nadzeikienė

Kūno kultūros ir geografijos mokytoja
Linoreta Vasilevičienė

Pirma eilė: Matas Lukošius, Liutauras Beniušis, Rytis Mockus, Emilija Tribandytė, Pijus Mačiulis. Antra eilė: 
Ignas Kavaliauskas, Elzė Murnikova, Dominyka Rynkevičiūtė, Emilė Juosponytė, Gerda Bogomolnikovaitė. 
Trečia eilė: Laurynas Korsakas, Simona Mačiulaitytė, Marija Malikėnaitė, Kamilė Stravinskaitė, Emilija 
Misiuk. Ketvirta eilė: Joris Bradūnas, Odilija Rudytė, Faustas Puzeras, Auksė Timinskaitė, Eglė Jocytė. Penkta 
eilė: Laurynas Korsakas, Simona Mačiulaitytė, Faustas Puzeras, Auksė Timinskaitė, Eglė Jocytė. Šešta eilė: 
Algis Norvaišas, Emilė Ieva Šapkauskaitė. Nuotraukoje nėra: Danieliaus Andrejevo, Justino Sakalausko, Kovo 
Mikučio, Pijaus Dargužo, Roko Kurkučio, Tomo Paznėko.

I a

Pirma eilė: Simas Stočkus, Martyna Meškauskaitė, Augustė Morkūnaitė, Matas Andraitis, Rokas Pietaris. 
Antra eilė: Vytenis Kalinauskas, Jurga Skersytė, Vakaris Adomaitis, Skaistė Liutkutė, Augustė Motiejūnaitė. 
Trečia eilė: Emil Duko, Benas Raišutis, Raminta Zovaitė, Erdenė Garunkštytė, Danielė Ramanauskaitė. 
Ketvirta eilė: Adomas Strazdas, Paulius Daščioras,  Jorūnė Babarskaitė. Nuotraukoje nėra: Onos Akelės, 
Vytautės Charževskytės, Luko Dambrausko, Agnės Juozulynaitės, Roko Lisausko, Elzės Mazuronytės, Juliaus 
Mieliausko, Ugniaus Monkevičiaus, Augusto Pupino, Roman Stomos.

I b
Auklėtojas
Darius Šimkus

Auklėtoja
Irina Čibiraitė
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Pirma eilė: Matas Kačinskas, Vytenis Razmus, Anupras Vaitkevičius, Rytas Žitkus, Emilija Norvaišaitė, 
Emilija Tėja Kašėtaitė. Antra eilė: Miglė Butrimavičiūtė, Indrė Steponavičiūtė, Karina Katinaitė, Agata 
Kazakevič, Julius Stukas. Trečia eilė: Karolis Navickas, Ilona Burkšaitytė, Gabrielė Galvelytė, Neringa 
Kregždytė, Ieva Eivaitė, Laura Miškinytė, Luknė Kerbedytė. Ketvirta eilė: Adelė Nedzinskaitė, Guoda 
Tumėnaitė, Augustė Kirkliauskaitė, Jorė Džiaugytė, Gustė Maroščikaitė, Donata Jackevičiūtė. Nuotraukoje 
nėra: Juozo Jaruševičiaus, Simonos Usnytės, Pauliaus Morkūno, Dorotėjos Surudos.

I c

Pirma eilė: Agota Aleknaitė, Ugnė Ubartaitė, Lėja Kalvelytė, Gintarė Rutkutė, Agnė Laukaitė. Antra eilė: 
Gabija Kazakiūnaitė, Meda Paulavičiūtė, Liepa Butkutė, Rojus Gabartas, Tėja Kalpokaitė. Trečia eilė: Simona 
Legačinskaitė, Emilija Gelumbauskaitė, Idris Kloufi, Martynas Klimas, Simonas Kraujelis. Ketvirta eilė: 
Ugnė Bagdonaitė, Emilija Palionytė, Elzė Petkevičiūtė, Matas Verbyla. Nuotraukoje nėra: Mijos Elžbietos  
Garliauskaitės, Naglio Alškos, Gerdos Gerdauskaitės, Joanos Sesickaitės, Aleksandro Volfos.

I d

Auklėtojas
Ernestas Šidlauskas

Auklėtoja
Linoreta Vasilevičienė

Pirma eilė: Viltė Petrauskaitė, Ugnė Samuchovaitė, Rugilė Sinkevičiūtė, Greta Janulionytė, Aistė Silickaitė. 
Antra eilė: Matas Udrėnas, Agnė Vėja Kuldmäe, Inga Puriuškytė, Emilija Kiškytė, Matas Žostautas. Trečia eilė: 
Miglė Žalytė, Jokūbas Sebeckis, Saulė Paulauskaitė, Gabrielė Malevskytė, Ugnė Grybauskaitė. Ketvirta eilė: 
Simonas Lazko, Meda Junčytė, Almantas Gylys, Rytis Petryla, Kristė Anciūtė. Nuotraukoje nėra: Nojaus Mato 
Bucevičiaus, Erikos Stonytės.

I e

Pirma eilė: Aistė Markevičiūtė, Unė Narūnaitė, Miglė Jauniškytė, Elija Kavaliauskaitė, Žygimantas Mazėtis. 
Antra eilė: Ugnė Jasinavičiūtė, Pijus Vainius, Aušrinė Šarkaitė, Ieva Butkutė, Povilas Kašauskas. Trečia eilė: 
Edgar Urbanovič, Patricija Venclovaitė, Ksenija Siniova, Smiltė Krutkytė, Povilas Šaučiuvienas. Ketvirta eilė: 
Karolė Simona Motiejūnaitė, Miglė Baranauskaitė, Jelena Tarachovskaja, Raminta Šiaučulytė. Nuotraukoje 
nėra: Beno Martišiaus, Parbaus Piličiausko, Kipro Leonavičiaus, Tijos Gurinaitės, Rūtos Lukauskaitės, 
Simonos Zelionkaitės, Arnoldo Šumano, Akvilės Šumskytės, Guodos Žukauskaitės.

II a

Auklėtojas
Valdas Vanagas

Auklėtojas
Algis Sindaravičius
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Pirma eilė: Monika Žemgulytė, Nikita Rockinas, Martynas Ramanauskas, Kamilė Žemgulytė, Gabrielius 
Gvazdauskas, Jokūbas Šiaučiūnas. Antra eilė: Elena Andriuškevičiūtė, Aldas Lenkšas, Domantas Švažas,  
Guoda Vaštakaitė, Nojus Stankevičius, Adomas Traubas. Trečia eilė: Arminas Ražanauskas, Joris Jakučionis, 
Agnė Augustė Vėgėlytė, Meda Večkytė, Mėja Plytnikaitė, Rūta Giedrytė. Ketvirta eilė: Rimantas Stanaitis, 
Marius Mikelionis, Augustas Buzėnas, Liutauras Jūras, Povilas Mikeliūnas, Joris Strazdas, Rusnė Valiukaitė. 

II b

Pirma eilė: Julija Svobonaitė, Ugnė Grėskaitė, Ugnė Sirutavičiūtė, Ugnė Krikštaponytė, Gerda Mačionytė, Brigita 
Bagušinskaitė. Antra eilė: Margarita Kalesnykaitė, Alicija Jankovska, Beatričė Karlonaitė, Gabija Gnėdikaitė, 
Naglis Vasarevičius. Trečia eilė: Laura Daujotaitė, Ieva Urbonaitė, Mėta Marija Celencevičiūtė, Ignė Maniušytė, 
Domas Davidavičius. Ketvirta eilė: Gabrielė Kmeliauskaitė, Žygimantas Girdauskas, Klaudija Aleksiūnaitė, 
Saulius Paukštė. Nuotraukoje nėra: Editos Paviliūnaitės, Giedrės Kučinskaitės, Kamilės Vilkelytės, Mindaugo 
Smetanino, Povilo Budvyčio, Saulės Mikelevičiūtės, Tauro Burneikos.

II c

Auklėtoja
Inga Lenktytė

Auklėtoja 
Aida Balčiūnienė

Pirma eilė: Arnas Danusas, Neda Bogomolnikovaitė, Akvilė Paskačimaitė, Ūla Arbačiauskaitė, Liepa Grušnytė. 
Antra eilė: Greta Urbanavičiūtė, Aušrinė Patackaitė, Rūta Bugytė, Ugnė Kovaitė, Akvilė Ruginytė. Trečia 
eilė: Milda Gečaitė, Vita Puodžiūnaitė, Marija Čeponytė, Martyna Banytė, Mantė Černeckytė. Ketvirta eilė: 
Gerda Peciukonytė, Kamilė Zinkevičiūtė, Ugnė Endriukaitytė, Joris Dusevičius, Kornelija Jakučionytė, Donatas 
Gražulis. Nuotraukoje nėra: Viliaus Bendoravičiaus, Ievos Ignatavičiūtės, Patricijos Ivanauskaitės, Simono 
Lavos, Nedo Vilkausko.

II d

Pirma eilė: Milda Činčikaitė, Bernadeta Zacharevičiūtė, Mėta Žemaitytė, Jorigė Mazūraitė. Antra eilė: Gabrielė 
Slaboševičiūtė,  Saulė Raklevičiūtė, Ugnė Šilinskaitė, Kamilė Gudaitė, Jokūbas Dovidas, Emilija Ivaškaitė, 
Liepa Franckevičiūtė. Trečia eilė: Nojus Džiaugys, Aistė Mikštaitė, Unė Braziulytė, Vėja Šovaitė. Ketvirta 
eilė: Gabija Stauskaitė, Kornelija Venclovaitė, Bartė Žiliukaitė. Nuotraukoje nėra: Povilo Rutkaus, Manto 
Alškos, Viliaus Eivos, Viltautės Skeberdytės, Augusto Mirino, Dominyko Kubiliūno, Miglės Mingilevičiūtės, 
Viktorijos Zmejauskaitės.

III a
Auklėtoja
Miglė Meidutė

Auklėtojas
Vida Pasausienė
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Pirma eilė: Guoda Trinkūnaitė, Rokas Vilys, Agota Savickaitė, Erika Vaitkutė, Aušrinė Zeleckytė. Antra eilė:  
Gustė Šliožaitė, Nojus Daškevičius, Julius Janeliūnas, Simonas Šimėnas, Brigita Sabaliauskaitė. Trečia eilė: Ieva 
Daugialaitė, Ringaudas Mykolas Prialgauskas, Ūla Lauciūtė, Greta Duko, Emilė Sadauninkaitė. Ketvirta eilė: 
Emilija Brundzaitė, Aida Balukonytė, Mantas Skyrius, Ieva Jasiukevičiūtė, Laura Milaknytė. Nuotraukoje nėra: 
Edvino Čelkio, Roko Grindenkos, Marijos Čiškevičiūtės, Saulės Vaikėnaitės, Vaivos Slatkevičiūtės, Vaivos 
Žukauskaitės, Viliaus Gečo, Žilvino Aleksos.

III b

Pirma eilė: Gintarė Švedaitė, Dovilė Plukaitė, Gintarė Žvejytė, Erika Narkevičiūtė. Antra eilė: Adomas 
Jucevičius, Roberta Labovič, Eglė Vaitulevičiūtė, Kristijonas Mameniškis. Trečia eilė: Eglė Stankevičiūtė, 
Greta Volosevičiūtė, Barbora Kilikevičiūtė, Julius Nikolajevas, Markas Krisenel. Ketvirta eilė: Indrė Čepaitė, 
Sigutė Kareivaitė. Nuotraukoje nėra: Austės Kaušytės, Dominyko Valavičiaus, Gabrielės Vilutytės, Gretos 
Januškevičiūtės, Gretos Krištapavičiūtės, Gundos Barbaravičiūtės, Igno Vežikausko, Kamilės Griniūtės, Karolio 
Šepečio, Rugilės Štitilytės, Žygimanto Malikėno. 

III c

Auklėtojas
Eugenijus Rudminas

Auklėtojas
Ričardas Jankauskas

Pirma eilė: Kamilė Petuchauskaitė, Rapolas Pocevičius, Elzė Jakučionytė, Elzė Urbonavičiūtė, Antanas 
Gražulis. Antra eilė: Vaiva Marija Margytė, Augustė Stankevičiūtė, Milda Sadovnikaitė, Saulė Dirsytė, Neringa 
Meilutė. Trečia eilė: Dominyka Urbaitytė, Nojus Naraškevičius, Paulius Šukšta, Emilija Barčytė, Faustas 
Popovas. Ketvirta eilė: Agnietė Mazuraitė, Urtė Tomaševičiūtė, Justas Dailidėnas, Ugnė Kazlauskaitė, Gabija 
Rutkauskaitė. Nuotraukoje nėra: Martynos Kemeklytės, Daumanto Malinausko, Gabrielės Skirmantaitės, 
Valdo Abazoriaus, Augustės Marijos Jakimavičiūtės.

III d

Pirma eilė: Ditė Elzbergaitė, Augustė Tūbaitė, Aistė Bielinytė, Kristupas Keršanskas, Liepa Sadauskaitė. 
Antra eilė: Kastė Ivanauskaitė, Daša Varmaškina, Per Skullerud, Karolis Valančius, Indrė Kamarauskaitė. 
Trečia eilė: Rokas Bubulis, Kotryna Leitaitė, Bernardas Liukaitis, Jarl Branting, Žilvinas Aleksa. Ketvirta 
eilė:  Agnė Ramanavičiūtė, Girius Gadonas, Natanas Nainys, Rugilė Zacharaitė, Kamilė Mazeliauskaitė, Jonas 
Mieliauskas. Penkta eilė: Salomėja Pūtytė, Barbora Bučinskaitė, Magdalena Wojnicz, Gvidas Vaičiūnas, 
Emilija Tamoševičiūtė. Šešta eilė: Justina  Alčauskaitė, Saulė Lečickytė, Ugnė Tarbūnaitė, Martynas Kulys, 
Liepa Sadauskaitė, Giedrė Krotovaitė. Nuotraukoje nėra: Emilio Masalskio, Erikos Klimaitės, Gabijos 
Stankevičiūtės, Gabrieliaus Kasinsko, Manto Kasčiūno, Manto Lašinio, Martyno Tylingo, Pauliaus Steponkaus, 
Rugilės Ulianskaitės, Žygimanto Liutkaus.

TB I

Auklėtojas
Rolandas Čiapas

Auklėtojas
Mykolas Mališauskas
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Pirma eilė: Greta Venckutė, Kamilė Norkutė, Paulina Bartušytė, Agnė Vasiulytė, Gabija Matuzaitė, Aistė 
Popandopula, Elzė Griškevičiūtė, Milda Mačiulaitytė, Nikolė Marija Tomaševičiūtė. Antra eilė: Džiugas 
Luščinskas, Rokas Žekonis, Nedas Aleksonis, Eglė Daunoraitė, Kamilė Bieliauskaitė, Laurynas Jurgis Vasys, 
Karolis Gritėnas, Emilija Ziberkaitė, Rytis Jurgaitis. Trečia eilė: Julius Baronas, Justas Dijokas, Matas 
Jasinavičius, Gustas Stankevičius, Benas Matuzevičius, Donatas Kavaliukas, Justas Kalesinskas. Tupi/klūpi: 
Marija Martinaitytė, Fausta Pilkaitė, Vakarė Punelytė, Simona Meškauskaitė. Nuotraukoje nėra: Emilijos 
Mykolaitytės, Kamilė Arbačiauskaitės, Ūla Danielės Kylli.

IV a

Pirma eilė: Lauryna Motiejūnaitė, Emilija Palivonaitė, Ūla Žiūraitė, Izabelė Paulauskaitė, Emilija Paulauskaitė, 
Ieva Pošiūnaitė, Ugnė Milašiūnaitė, Elzė Kasperiūnaitė, Aleksandra Larionovaitė, Urtė Kalinauskaitė, Liucija 
Vaicenavičiūtė, Ugnė Rukšėnaitė, Akvilė Kitovaitė, Ingrida Pliaterytė. Antra eilė: Kotryna Meidutė, Matas 
Remeika, Simonas Druskis, Simonas Burkovskis, Paulius Lučiūnas, Martynas Rimkevičius, Paulius Jankauskas, 
Aivo Kuldmae, Laurynas Skirgaila, Paulius Volčokas, Paulius Vijeikis, Ernestas Ramanauskas, Gytis Steišūnas, 
Ignas Mačiulis. Tupi/klūpi: Augustinas Kvaselis, Vilius Rastenis, Jokūbas Nenartavičius, Matas Zdanevičius, 
Matas Urbonas, Aleksandras Melnik. Nuotraukoje nėra: Džiugo Juozapavičiaus. 

IV b

Auklėtoja
Asta Karaliūtė - Bredelienė

Auklėtoja
Virginija Barbaravičiūtė

Pirma eilė: Gabija Grigalaitytė, Ieva Mockutė, Aistė Butkutė, Paulina Trinkūnaitė, Juozapas Rokas Čypas, 
Milda Černytė, Ugnė Baradinskaitė, Emilija Vancevičiūtė, Aistė Černeckytė, Justina Brigita Šėmytė, Ieva 
Jackutė, Dovilė Jozėnaitė, Jolita Saveikytė, Morta Verbickaitė. Antra eilė: Adomas Mačiuika, Ugnius Sejonas, 
Rytė Rečiūnaitė, Kamilė Tuinaitė, Andrėja Juškaitė. Martynas Strazdas, Emilija Urbonaitė, Ignas Varnas, 
Deimantė Stonytė, Mantas Pilipuitis, Gustas Žilinskas. Trečia eilė: Gabrielė Mačerauskaitė, Ignas Goliančik. 
Tupi/klūpi: Akvilė Gelžinytė, Justė Grėskaitė, Jurgis Reinotas, Odeta Paslaitytė, Titas Jonaitis. Nuotraukoje 
nėra: Patricijos Maciulevičiūtės, Viktorijos Smolskaitės, Divonio Piličiausko. 

IV c

Pirma eilė: Žygimantas Žvinys, Dominyka Sitavičiūtė, Rūta Valiukevičiūtė, Gabrielė Jonauskaitė, auklėtoja 
Daiva Strielkūnienė, Justina Dijokaitė, Beatričė Vileikytė, Agnė Augustinaitė, Joana Počopkaitė, Urtė 
Bagavičiūtė, Artūras Manukian. Antra eilė: Liudvikas Milašius, Matas Butvilas, Dominykas Dautoras, 
Kristijonas Čičindazė, Dominykas Vitkauskas, Kipras Svaldenis, Aristidas Lapinskas, Martynas Pocius, 
Martynas Stankevičius, Kristupas Ritkauskas. Sėdi: Vasara Tapinaitė, Laurita Stankevičiūtė, Vita Rinkauskaitė, 
Kamilė Ražanskaitė, Austėja Vanagėlytė. Nuotraukoje nėra: Gabrielės Šlenytės.

TB II

Auklėtoja
Daiva Janulienė

Auklėtoja
Daiva Strielkūnienė



18 19

XXVI SENATAS
tai tiek šiais metais

Teko ne kartą išgirsti, jog licėjaus Senatas 
yra organizacija su dideliu potencialu. Ar mums 
pavyko jį išnaudoti, gali atsakyti tik licėjaus 
žmonės. Jeigu šiuos metus Senatas bent kartą 
privertė nusišypsoti, o gal tiesiog pasidomėti 
licėjaus gyvenimu ir iš naujo atrasti savo draugus 
bei jų talentus - mums pavyko. Ir tai dar ne pabaiga. 

Senatui niekada ne pabaiga. Jis kasmet mainosi, 
o tai yra permainų galimybė. Kasmet vis kita. Šiais 
metais mes, XXVI licėjaus Senatas, pasirinkome 
siekti kuo galima geresnių rezultatų pačiose 
nepalankiausiose situacijose su pozityviu žvilgsniu. 
Supratome, kad įveikti šiuose metus lengiviausia 
bus su šypsena, su muzika, kuriant: Muzikinės 
dėžutės Senvagėje, Valio apdovanojimai YouTube 
tiesioginėje transliacijoje, tinklaraštis „Skliautai“.  
Dažnai buvome pionieriai, todėl prireikė 
nemažai drąsos, kad įvykdytume pagrindinę 

Senato misiją ir išlaikytumėme tradicijas.  Niekas 
nevyko iš inercijos, dėl kiekvieno renginio 
teko derintis, ieškoti kompromisų ir sąlygų.                                                                                                                                          
    Šiemet stengėmės būti arčiau žmonių, būti 
matomi ir girdimi, padrąsinti, padėti, kovoti, 
bendrauti, paklausti, suklysti, atleisti, atsiprašyti, 
kurti, įvertinti, dėkoti. Senatas mums – įrankis 
siekti, tobulinti, padėti. Tai vadovaujanti pozicija 
su daug atsakomybės. Į ją mes pažiūrėjome 
rimtai, bet su neblėstančia šypsena. Nebijojome 
pasijuokti ir iš savęs, ir iš keistų situacijų, kurias 
šie metai mums dažnai kūrė.  Mes esame laimingi, 
palydėdami paskutinius savo kadencijos mėnesius, 
nes bagaže jau daug patirties, o atmintyje - gražių 
akimirkų. Dėkojame licėjui, kad turime galimybę 
būti čia, kur dabar esame, kad galime kurti, klysti, 
mokytis ir dalintis. Tai didelė vertybė mums ir kaip 
komandai, ir kaip asmenybėms. 

Akvilė GelžinytėPREZIDENTĖ

Saulė LečickytėTB

Guoda TrinkūnaitėIII

Miglė ŽalytėI

Miglė JauniškytėII

Margarita KalesnykaitėII
Gabrielė MalevskytėI

Dovilė JozenaitėIV

Justina DijokaitėTB

Faustas PopovasIII

KIEMELIS FM
amūrinio tigro rimai

Šiuos turbūt keisčiausius, kupinus permainų 
ir rūpesčių metus mes norėtume apipavidalinti 
taip, kaip mums ir pridera – trimis muzikiniais 
įrašais, kuriuos skyrėme trims skirtingiems 
ir savo garsą turintiems 2019-2020 mokslo 
metų laikotarpiams. Tikimės, jog šiais kūriniais 
sužadinsime malonius ir ne tokius, bet visgi 
atminimo tikrai vertus prisiminimus iš šio 
nepaprasto tarpsnio licėjaus istorijoje. Gero 
klausymo!

Trys dienos licėjuje: Sade „I Never Thought 
I’d See The Day“. Mokydamiesi
Senvagės gimnazijoje tikrai nebemanėme, 
jog sugrįžimo diena šiais mokslo metais 
ateis, taip pat negalėjome net pagalvoti, kad 
po trijų dienų licėjų vėl teks neterminuotam 
laikui palikti. Kaip ir tos prabėgusios trys 
dienos, ši daina lėta, melancholiška, kupina 
nežinios, bet raminanti. Na, o savo saksofono 
solo – Kovo 11-osios renginį – licėjuje visgi 
turėjome.

Karantinas: 009 Sound System 
„Dreamscape“. Svajūniška melodija, lengvai
siūbuojantis ir kupinas nostalgijos ritmas - 
puiki garso terpė ilgiems sėdėjimo prie stalo 
ir gulėjimo lovoje ar ant sofos maratonams, 
kartais trunkantiems ištisas naktis, akis 
nukreipus į mirgantį ekraną.

Senvagės procesas: Kanye West ,,On Sight“. 
Nemeluosime, sėdėdami Senvagės fojė dažnai 
jautėmės taip, tarsi per garsiakalbius riaumotų 
šis kūrinys, tačiau šiame chaose patyrėme 
ramybės momentų, kuriais dainavome 
išvien ir labiau nei bet kada stiprinome savo 
bendruomenę.

DAINOS:
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XXVIII KARNAVALAS
tarp filmavimo aikštelės ir teatro

 Tik įėjus į mokyklos fojė, stebina dekoracijos 
– arba, tiksliau, jų nebuvimas.Vis dėlto keletas 
pakabintų ikoniškų filmų plakatų išdavė, kad 
spektaklio tema bus susijusi su kinu.

Plakatai nemelavo – pirmasis kursas 
pasirinko vaidinimą kurti pagal 1999 metų 
filmą „Matrica“. Sprendimas scenoje pavaizduoti 
filmavimo aikštelę irgi buvo gan geras – tokiu 
būdu mažos pirmokų klaidelės, pavyzdžiui, 
negrabus užuolaidų pakeitimas, nukrypimas nuo 
originalaus teksto, galėjo būti „nurašytos“ pačiai 
idėjai. 

Pirmokų  pastangos tikrai neliko 
nepastebėtos – jau antrą kartą šiais metais 
(prisiminkime antrokų kurtą mediumą) ant 
licėjaus scenos projektoriumi rodomi trumpi 
filmukai, taip pat iki detalių nugrimuotas 

vaikinas, įkūnijęs juodaodį filmo veikėją 
Morfėjų. Visa salė nusijuokė, kai jis uždainavo 
Rusijos dainą 2016 metų Eurovizijai „You 
are the only one“. Muzika tikrai pagyvino 
spektaklį, gaila, kad jos nebuvo daugiau, - 
gal ateities renginiuose pamatysime daugiau 
pirmokų talentų.

Visiems žinoma, kad licėjaus Karnavalai 
pasižymi spektaklių trumpumu, bet šis 
turbūt sumušė rekordą – truko 28 minutes. 
Man asmeniškai atrodo, kad šiemet pirmasis 
kursas dar neatskleidė visko, ką gali, bet 
pradžia nebloga.

Labiausiai didžiuojamės talentingais žmonėmis, 
atrastais rengiant Karnavalą. Didžiuojamės ir jų 
drąsa pirmą kartą stovėti ant scenos prieš visą 
licėjų, drąsa prisiimti atsakomybę. Neabejojame, 
kad savo kurse jų turime dar daugiau, todėl 
lauksime ir bandysime suteikti tinkamų progų 
jiems atsiskleisti.

AKVILĖ GELŽINYTĖ

AGNĖ TUMĖNAITĖ
XXVI laida

2016.12.2820 2017.11.24

XXVIII MEDIUMAS
vyšnia ant kiek pasvirusio torto

Nupūtus nuo medžių paskutiniuosius lapus, 
lietui skandinant gatves, o licėjui – mokinius, 
atžygiavo Mediumas. 

Pirmoji pasirodymo pusė skirta supažindinti 
žiūrovą su baimėmis, palinksminti, buvo įmesta 
juokelių, ant kurių, kaip ir tikėtasi, žiūrovai 
užkibo ir salėje nuaidėjo juokas. Man turbūt 
tai ir buvo viena geriausių viso Mediumo 
akimirkų – salė besijuokianti ten, kur reikia. 
Antroji vaidinimo pusė, kita vertus, buvo skirta 
susimąstyti. Tačiau nieko nestebina, jog gilūs 
apmąstymai ir Mediumas – žodžiai, nedažnai 
nuskambantys viename sakinyje.

Aktoriai irgi sužibėjo, Balandis (Ignas 
Varnas) sužibėjo ir tiesiogine šio žodžio prasme 
dėvėdamas blizgantį švarką. Bandėme patapti šiek 
tiek filosofais, tačiau rimtesnių, mūsų manymu, 
dialogų niekas taip ir neklausė, paprasčiausiai ne 
ta atmosfera (gyvenimo pamoka nr.1: visuomet 
reikia kaltinti aplinkybes, o ne save). Vis dėlto 
pabaigoje suskambėjusi Alinos Orlovos daina 
„Mėnulis“, kurią padainavo talentinga antro 
kurso dainininkė Viktorija, uždėjo ant jau šiek 
tiek pasvirusio torto vyšnią.

Norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, ypač 
tiems, kurie žiūrėdami dar ir šiek tiek pamąstė, 
ką žiūri, mokytojai V. Barbaravičiūtei, sprogimu 
išgąsdinusiai, bet, deja, nesusprogdinusiai 
licėjaus, bei didelis anti–ačiū mokyklos 
aparatūrai, kurios senatviniai marazmai išlenda 
pačiu netinkamiausiu metu ir kurios šimtmetis 
jau netrukus.

2017.11.24

GRETA VENCKUTĖ
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Dažnai, išgirdus savo balsą įraše ar pamačius 
save strykčiojantį ant scenos, veidas užkaista, 
o odą išpila prakaitas - visą kūną užpildo 
nemaloni šiluma. Bet ji greitai praeina, nes lieka 
džiaugsmas – renginys pavyko.

Dabar atrodo, jog viskas judėjo iš inercijos, 
o kas įkvėpė pirmą impulsą veikti, vis dar 
nėra aišku. Negaliu patvirtinti, jog galėčiau 
ramiai peržiūrėti visą vaidinimo įrašą, nes 
kitaip prisimenu įvykius. Geriau prisimenu, 
kaip jaučiausi nei kaip viskas atrodė. Apskritai 
vaizdo įrašai neatitinka tikrovės, nes jie baigiasi, 
bet šimtadienis juk niekada nesibaigia – vieni 
užmezga tarpusavio ryšius, kiti juos nutraukia. 
Ir toliau vyksta kažkas gražaus.

Įdomu būtų atrasti tą kibirkštį, kuri įkvėpė 
daryti šimtadienį, atskleisti paslaptį, kaip 
kiekvienais metais jaunų žmonių grupė siekia 
atiduoti kuo daugiau jėgų tam, jog sukurtų kažką 
nuoširdaus šiek tiek vyresniems, bet vis dar 
labai jauniems žmonėms. Iš patirties žinau, jog 
ta kibirkštis neįkvepia kuklumo, ji įžiebia liepsną 
akyse ir užveda troleibusų variklius.

XXVIII ŠIMTADIENIS
retrospektyva pro troleibuso langą

MATAS ZDANEVIČIUS
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Šimtadienio ruošimas trečiakursiams 
buvo reikšminga patirtis. Sausis, vasaris - 
intensyviausi 2019 metų mėnesiai. Organizuoti 
rytinę dalį buvo didelis iššūkis: nuo idėjų 
galvojimo, darbų planavimo, žmonių rinkimo iki 
popieriaus kirpimo ir agroplėvelės lankstymo. 
O tos savaitės atostogos prieš pat Šimtadienį! 
Poilsio nė kvapo - sėdėjom nuo aštuonių ryto iki 
devynių vakaro licėjaus rūsyje ir bandėme viską 
spėti. Tokiu tempu darbavomės iki pat renginio 
dienos, net paskutinę dieną dar meistravome 
laikrodį, lauke stovėjo Venus de Milo, atvežta iš 
Alytaus, o dvyliktokai jau kulniavo koridoriuose.

Tarp viso bėgimo, griuvimo, ilgų darbo 
valandų, pykčio ir ašarų buvo ir daug gražių 
akimirkų. Kartu kūrėme keisčiausius punktus, 
dekoracijas, ieškojome sprendimų. Mūsų 
vaikinai net visą fontaną sukonstravo! O aš 
buvau sumaniusi keletą instaliacijų. Dėl vienos 
iš jų sugebėjau įtikinti visus iškraustyti visas 
kėdes iš sandėlio. Du kartus! Tai buvo metas, 
kai galėjau visiškai laisvai pasireikšti. Jaučiau 
tokį pasitenkinimą ir džiaugsmą kurdama 
tas instaliacijas! Ir nebebuvo svarbu, kad 
Šimtadienio šventėje mažai kas atkreipė į jas 
dėmesį.

Instaliacijos ir kurso suartėjimas atpirko 
viską. Tvirtai tikiu, Šimtadienis buvo svarbesnis 
mūsų kursui nei dvyliktokams. Dabar, žvelgdama 
atgal, nebepamenu, nei ką tiksliai darėme, nei 
kaip viskas atrodė, nei kaip visa toji diena praėjo, 
tačiau liko ryšys (tiek su atskirais žmonėmis, tiek 
su visu kursu), kuris per tuos porą mėnesių labai 
sustiprėjo.

ŪLA ŽIŪRAITĖ
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2019.06.07
Rekonstrukciją pradeda 

darbų rangovas UAB 
„Revestus“.

2019.02.18
Pranešama, jog renovacija 

vyks. Už projektavimo darbus 
atsakinga UAB „Eksploit“.

2018.09.27
 Vilniaus m. savivaldybė 

išduoda leidimą 
statyboms vykti.

2019.12.09
Vilniaus licėjus nutraukia 
sutartį su UAB „Eksploit“. 

Įmonė įtraukiama į 
Viešųjų pirkimų tarnybos 

sudaromą nepatikimų 
tiekėjų sąrašą.

2019.09.02
Licėjaus mokiniai pradeda 

mokslo metus Vilniaus 
Senvagės gimnazijoje.

2019.09.16
Tarptautinis bakalaureatas 
pradeda mokslus Vilniaus 

Privačioje gimnazijoje.

2019.10.07
UAB „Revestus“ praneša 

darbų atlikti negalėsianti 
dėl netinkamo projekto 

parengimo.

2019.10.23
Darbų rangovo konkursą 
laimi, renovacijos darbus 

perima UAB „Eikos statyba“.

2019.11.07
Vilniaus vicemero Vytauto 

Mitalo susitikimas su 
licėjaus bendruomene dėl 
rekonstrukcijos vėlavimo.

2019.08.06
Patvirtinama, jog licėjaus 

renovacija iki rugsėjo 
mėnesio nebus užbaigta.
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2019.03.09
Nacionalinės programos 
liceistai grįžta į atnaujintą 
licėjų.

2019.03.04
Tarptautinio bakalaureato 
klasės pradeda mokslus 
atnaujintose patalpose.
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Artėjant naujų mokslo metų pradžiai visi 
žinojome, kad licėjus be Rugsėjo pirmosios 
šventės neapsieis. Tačiau sąlygos nebuvo 
įprastos: mokslo metų pradžią sutikome 
Senvagės gimnazijoje kartu su jos mokiniais. 
Bendroje šventėje kalbėjo abiejų mokyklų 
direktoriai bei prezidentai, licėjaus mokiniai 
atliko du muzikinius kūrinius. Pirmasis, 
skirtas mažesniesiems Senvagės gimnazijos 
mokiniams, buvo ypatinga licėjaus mokinių 
Tele Bim-Bam dainos „Peliukų mokykla“ 
versija. Antrasis - trečio kurso mokinės Guodos 
Trinkūnaitės atlikta autorinė daina. Taip praėjo 
oficialioji dalis, tačiau tai tikrai nebuvo viskas.

Licėjaus trečiakursiai nenorėjo praleisti 
progos surengti Rugsėjo pirmosios šventės: juk 
tokia proga pasitaiko tik kartą. Nors dėl esamų 
sąlygų (visgi Senvagės gimnazijoje jautėmės tik 
svečiai) buvo planuota atsisakyti įprastos licėjui 
šventės, norėjosi parodyti pirmokams, koks yra 
licėjus ir jo bendruomenė. Tad buvo parašytas 
nedidelis spektaklio scenarijus. Vaidinimo tema 
- negyvenama sala. Trečiakursiai juo norėjo 
pabrėžti tuo metu aktualią temą: nors ir nesame 
savoje mokykloje ir neaišku, kada sugrįšime, 
svarbiausia juk ne pastatas, o licėjaus dvasia, 
kuriama licėjaus bendruomenė.

RUGSĖJO PIRMOJI
pirma pažintis su Senvagės gimnazija

2019.09.0226

 Renginyje skambėjo dainos, kuriomis vyresni 
licėjaus mokiniai sveikino jaunesniuosius, 
taip pat ketvirtokai pristatė krikštynų temą 
- scenoje pasirodę pagonių dievai bei žynys 
pateikė pirmąsias užduotis ir iškart įtraukė 
licėjaus naujokus į krikštynų žaidimą. Renginį 
pabaigė trečiakursių atlikta Garbanoto daina „Tu 
plauki“, įkvėpusi naujuosius licėjaus mokinius 
turiningiems ketveriems metams kartu.

GUODA TRINKŪNAITĖ

2019.09.02 27
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PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS
taip krito stabai

Krikštynos – viena iš svarbiausių bei 
įsimintiniausių akimirkų mokykloje, kurias 
išgyvenus gali save vadinti tikru bendruomenės 
nariu. Šįmet krikštas buvo neįprastas tiek 
pirmokams, tiek ketvirtokams – juk su 
mokyklos tradicijomis reikėjo supažindinti 
po svetimos mokyklos stogu. Nepaisant visų 
trikdžių, atmosfera buvo puiki. Vos įžengusi 
pro mokyklos duris, nuėjusi į Aktų salę, 
kurioje pasitiko apie du šimtus naujų veidų, aš 
pamačiau ketvirtakursių vaidinimą. Persirengę 
Aukščiausiais Dievais – Giltine, Žemyna ir 
Perkūnu – ketvirtokai supažindino mus, nulius, 
su laukiančiomis misijomis. Užduočių atlikimas, 
gerų darbų darymas, pasirodymo kūrimas man 
leido geriau pažinti klasės draugus, su kuriais 
teks praleisti būsimus ketverius metus. 

Buvo tikrai smagu. Juk ne kasdien kuri 
odę auklėtojui, su bendraklasiais važiuoji 
filmuoti vaizdelio į mėgstamiausią auklėtojo 
vietą, o dar ir apsirengęs mėgstamiausia klasės 
vadovo spalva... Ne kasdien pykstiesi mokyklos 
valgykloje dėl amžinosios ugnies kūrimo. 
Galiausiai, po trijų savaičių darbo ir bičiulystės 

MIGLĖ ŽALYTĖ

su klasių vedliais, įvyko mūsų krikštas – Pailgyje 
mus pakrikštijo kryžiuočiai. Diena buvo kupina 
fizinių užduočių, o vakaras buvo skirtas 
pirmakursių pasirodymams. Įdomi patirtis buvo 
tylusis žygis, kuris vis tiek pasibaigė garsiomis 
kalbomis. Buvo gera, kai vakare, visiems 
susibūrus miške, buvo giedamos lietuvių 
liaudies dainos, o šildė tik fakelų ugnis. Prieš 
pakrikštijant, vyravo įvairios nuotaikos tarp 
bendraklasių, nes, kaip ir buvo galima tikėtis, 
pasirodymo sumanymų negalėjome įgyvendinti, 
o laiko sukurti naują pasirodymą nebebuvo. Po 
ne itin sėkmingo perfomanso buvo daug juoko, 
truputį gėdos, bet smagu, jog pavyko nesusipykti 
tarpusavyje. Vėliau sekė Aukščiausiųjų Dievų 
vaidinimas, o po jo – ilgas ropojimas žąsele 
bei plakimas šlapiomis pušų šakomis, kai lauke 
tebuvo vos keli laipsniai šilumos. Galų gale 
buvo skelbiama priesaika, kurią sakant užplūdo 
toks keistas, bet be galo malonus vienybės bei 
bendrumo jausmas. Vakaras baigėsi šokiais ir 
vėlyvais pokalbiais nameliuose.

Niekad nebūčiau pagalvojusi, jog šitaip 
kūrybingai galima sukurti šventę sau bei kitiems. 
Krikšto įspūdžiai dar ilgai išliks atmintyje. Esu 
be galo dėkinga ketvirtakursiams už galimybę 
geriau pažinti ne tik bendraklasius, bet ir kitus 
licėjaus mokinius, mokytojus, susipažinti su 
mokyklos kultūra, tradicijomis. Žinoma, dėkinga 
esu ir už nuvargintas kojas, paskaudusį nuo 
juokų pilvą, prarėktą balsą skanduojant šūkį. 
Ketvirtokai, ačiū už sukurtą bendrystės bei 
namų jausmą. 
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I a:
Biologai mes tikri,

Ne iš kelmo išspirti!
„Mūsų klasė superinė“, –

Pasakytų net kaimynė.

I b:
Bibčių bobelio būrys,
Matematikų sūkurys.

Jis toks vienas, o bendrinės trys,
Priešai kojas pakratys.

I c:
Viens, du, trys, c’kai – ne gaidys. 

Viens, du, trys, c’kai pavarys.

I d:
Kai d’kai atrieda, atidunda, 

žemės drebėjimai bunda.

I e:
Eina eina eina na,

 eina eina eina E

TB1:
321 TB1, 322 TB2
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MUZIKINĖS DĖŽUTĖS
išsaugota tradicija

Žvaigždėmis buvo papuoštas kelias scenos 
link. Kaip ir pridera, juo žengė visi vakaro atlikėjai. 
Augalai, daug šventinių lempučių, žaižaruojantys 
atspindžiai nuo kabančių diskų ir didelis mėnulis 
palubėje – taip atrodė 2019 m. įvykusio renginio 
Muzikinės dėžutės scena. Tą vakarą prisiminėme, 
kad turime tradicijų, kurių nenutrauks net ir pačios 
nepalankiausios sąlygos. Tą vakarą pakėlėme 
salę ant kojų, nustebinome licėjaus pirmokus ir 
svečius. Tris valandas, kaip visada, skambėjo pati 
įvairiausia muzika: nuo savos kūrybos kūrinių 
fortepijonui iki „Tame Impala“, „Radiohead“ ir 
Boney M. Kiekvienas rado tai, kas virpino širdį ir 
kvietė šokti.

Muzikinės dėžutės įvyko Vilniaus Senvagės 
gimnazijoje po trijų dienų repeticijų be visų mums 
įprastų patogumų: 104 kabineto, bet kuriuo metu 
prieinamų instrumentų ir muzikai atvirų erdvių. 
Teko derintis, laviruoti, tačiau buvo verta. Kas 
būtų pagalvojęs, kad svetima salė atrodys tokia 
jauki! Savitumo renginiui suteikė dvidešimt 
devyni atlikėjai, dovanoję mums savo dainas, 
žengę žvaigždėmis puoštu keliu tiesiai į Vilniaus 
Senvagės gimnazijos sceną.

Tai buvo neapsakoma gyvenimo patirtis, 
kai pirmą kartą pajutau tikrą licėjaus dvasią, 
sėdėdama ant grindų su savo bendrakursiais 
ir klausydama hipnotizuojančios liceistų 
kūrybos.
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MEDIUMAS
septynios nuodėmės

Ruošimosi Mediumui procesas - nepatikėsite - 
prasidėjo per vėlai ir išeivijoje slinko itin lėtai - ne 
tiek lėtai, kiek audringai. Po metų įsidrąsinę, visi 
renginį įsivaizdavo skirtingai. Kūrybinių kančių 
įkarštyje prabėgo Kalėdos ir tik po jų pavyko 
pasiekti kompromisą. Išvydome netikėtą kurso 
susivienijimą, prisidėjo netgi aršiai jam prieštaravę 
mokiniai. Draugą nelaimėje pažinsi - šiuo atveju 
visi buvo draugai. 

Buvo ir suvaržymų, ir drastiškų paskutinės 
minutės pakeitimų, ir ašarų, ir baimės, kad visa 
tai neįvyks. Tačiau kam to nepasitaiko? Tai buvo 
donkichotiškas kūrimas to, kuo mes absoliučiai ir 
nepalaužiamai tikėjome, ir niekas (netiesa, bet tuo 
metu taip atrodė) negalėjo mūsų sustabdyti. 

Sausio 31-oji. Pavėlavusios tris mėnesius užgeso 
Senvagės šviesos, fojė prisipildė nekantraujančių, 
skeptiškai nusiteikusių žmonių. Mūsų tikslas - 
įrodyti, kad laukti buvo verta. 

Antro kurso menininkai ir juodadarbiai 
depresiją kėlusią aplinką neatpažįstamai 
transformavo: 203 kabinete atsirado tualetas, 
214-tas pavirto juoda dėže, mokinių erdvė - 
stalų raizgalyne... Maršrutams suderinti buvo 
vykdomi sudėtingi integraliniai skaičiavimai. Ne 
viskas pavyko, laikas prasitęsė, bet juk iš klaidų 
tobulėjame. 

Po daugiau nei valandos vaikščiojimo, 
paskelbus antrąją dalį, žmonių veidų išraiškas 
įskaityti buvo sunku. Pavargę, susidomėję, 
pasibaisėję? Viskas kartu? Bet tęsti turėjome. Juk 
pavargę buvo ir devynis kartus pasirodę aktoriai, 
kurie vos spėjo atskubėti į salę, ir berėkaujantys 
vedliai, ir nerimaujantys užkulisių darbininkai. 
Vaidinantys nuovargio nejautė, o visiems kitiems 
teliko baimintis, ar viskas pavyks.

Iš meninio transo pasirodymo gale pažadino 
mokytojo A.Sindaravičiaus ,,BRAVO!” Kiekvieno 
mintyse virė audra: ,,Gerai, pavyko. O kas toliau?.. 
Pala, pavyko?!” Euforija, kitaip nepavadinsi, kurią 
pajuto ne tik nukankinti aktoriai, bet ir visi, 
prisidėję prie Mediumo organizavimo.

Įdomiausia buvo klausytis atsiliepimų. 
Vienintelis aiškus dalykas – viskas buvo neaišku. 
Septyni slemai ir du pasirodymai pasakojo apie 
septynias mirtinas nuodėmes, o pagrindinis 
spektaklis visa tai sujungė į visumą. Toks 
netradicinis formatas nebuvo skirtas lengvam 
pasisėdėjimui, tai buvo mūsų duoklė trečiokams, 
kitiems kursams ir sau. Parodymas, kad taip, kaip 
save atranda nuodėmingas kunigas, taip ir šviesą – 
žuvėdriuką – galime pamatyti net beviltiškame ir 
tamsiame pasaulyje.

BEATRIČĖ KARLONAITĖ

32

KARNAVALAS
įžymusis kalėdinis megztinis

Karnavalas, matyt, ne iš tų renginių, kuriuos 
įsimeni ilgam laikui, bet jis svarbus tuo, kad 
tradicijos sėkmingai tęstųsi ir kad naujas kursas 
puikiai įsilietų į licėjaus bendruomenę. Po šio 
renginio pirmas kursas įgyja veidą. Išvysti tuos, 
kuriuos, matyt, teks pamatyti scenoje dar ne kartą. 

Šiais metais buvo suvaidinta situacijų 
komedija, kuri yra tam tikra autoironija šių laikų 
populiariosios kultūros atžvilgiu. Buvo linksma. 
Kaip ir tikėtąsi, renginys praskaidrino nuotaiką. 
Atėjai, pamatei, pralinksmėjai. Mediumai licėjuje  
visada būna rimti, o karnavalai – renginiai, skirti 
ne egzistencinėms problemoms spręsti. Spektaklio 
turinys lengvas, nepretenzingas, buvo smagu 
žiūrėti.

Patys veikėjai buvo charizmatiški, dėl aktorių 
vaidybos įsiminė kelios mielos, komiškos scenos. 
Vien jau ko verti benamiai, apsikabinę konteinerį! 
Filmukų citatos, stereotipinės situacijos suteikė 
linksmumo, nes žiūrovas atpažino populiariosios 
kultūros štampus, kurie buvo išryškinti ne 
daugiamilijoniniuose filmuose, o mokykliniame 
vaidinime. Turbūt juokingos buvo dažniausiai 
ne pačios situacijos, o tai, kad jos kartojasi kaip 
amžinos mūsų laiko vaizdinės priemonės  – kad 
ir viena iš klasikinių situacijų, glūdinčių pačioje 

siužeto ašyje – daikto (megztinio) pametimas ir jo 
kelionė iš rankų į rankas atsitiktinumų keliu, kai 
pagrindinis veikėjas jo desperatiškai ieško. 

Idėja visiems apsirengti baltai (kad ir ką 
ji simbolizuotų: tyrumą, rytietišką gedulą, 
paprastumą ar šventumą, o gal ir tą ir tą, taip 
vadinamą ,,sancta simplicitas“) nebūtinai 
pasiteisino. Atrodė margai, nes baltos spalvos, deja, 
yra irgi daugybė atspalvių. Rekvizitas, dekoracijos, 
kaip ir dera spektaklyje, kuriame vaizduojami 
populiariosios kultūros štampai, buvo įvairūs, 
įsiminė įžymusis kičinis megztinis, išpuoštas 
girliandomis ir kalėdiniais žaisliukais.

Šiais metais spektaklis atrodė vientisas, 
scenarijaus išbaigtas, atsirado dainų, šokių. Juk 
Karnavalas yra ir kurso pajėgumų demonstravimas, 
tad buvo malonu stebėti, kokių įvairiapusių 
talentų turi pirmakursiai. Žavumo netrūko, aišku, 
vaidybinio falšo irgi. Tai normalu, juk mokomės. 

Galima teigti, kad Karnavalas ne tik pavyko, bet 
gal net ir viršijo lūkesčius. Spektaklio kokybė buvo 
nebloga, žiūrovai turėjo progų pasijuokti iš širdies, 
mokykla atrodė šventiškai. Ačiū pirmokams! 
Gavote sceninį krikštą, sėkmės tolimesniuose 
kūrybiniuose keliuose ir darbuose, kurių licėjuje 
nestinga!

2019.12.20

ANTANAS GRAŽULIS
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KARTU SU SENVAGIEČIAIS
draugystė ir bendrystė

Nors Kalėdas sutikome ir ne licėjuje, jos 
buvo ne mažiau jaukios. Licėjaus mokiniai, 
bendradarbiaudami su Senvagės mokinių 
parlamentu, kūrė kalėdines dekoracijas ir įrengė 
jau tradicija tapusį kalėdinį paštą, kad šventinė 
atmosfera mokykloje būtų juntama kasdien. 

Talp mat metai svetur neapsiėjo be tradicinio 
tarptautinio bakalaureato renginio – Pyragų dienos. 
Licėjaus mokiniai (ir prie iniciatyvos prisijungti 
sutikę senvagiečiai!) pertraukų metu Vilniaus 
Senvagės gimnazijoje pardavinėjo namų gamybos 
kepinius. Ši akcija ypatinga ne tik tuo, jog jos 
metu dvelkia įstabiausi viliojantys kvapai, tačiau ir 
pinigai, gauti prekybos metu, panaudojami kilniam 
tikslui. Šįmet už daugiau nei 200 eurų „Rugutės“ 
labdaros ir paramos fondui nupirkti žaislai bei 
burnos skalavimo skysčiai, palengvinantys vaikų, 
turinčių piktybinių navikų, gydymą.  Draugystė 
su „Rugute“ jau yra tęstinė – 2018 m. tuometinis 
kursas taip pat prisidėjo prie to, jog fondas galėtų 
užtikrintai remti vaikus, sergančius onkologinėmis 
ligomis. Šįmet dovanas moksleiviai norėjo 
perduoti gyvai – todėl organizuotas susitikimas 
tarp „Rugutės“ vaikų bei mokinių, tačiau užpuolusi 
pandemija jį atidėti privertė iki kitų metų. Džiugu, 
jog tokie renginiai ne tik daro gera kitiems, bet yra 
ir gražių draugysčių užuomazgos!

INDRĖ KAMARAUSKAITĖ

2019.09.2034

Vasario 16 – ąją Vilniaus licėjaus Senatas 
surengė ypatingą šventę Senvagės gimnazijos 
pradinukams, kurios metu supažindino su Lietuvos 
istorija ir kultūra. Scenoje pasirodė penki licėjaus 
vaikinai, įkūniję Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signatarus, merginos atliko keletą dainų. Mažieji 
žiūrovai turėjo galimybę ne tik pasiklausyti 
vyresniųjų, bet ir patys įsitraukti į veiklas: pasirašyti 

po vieną Nepriklausomybės akto kopiją, trypti 
liaudies šokius, kurių mokė vyresnieji. Renginys 
atnešė daug juoko ir šypsenų žiūrovams bei 
išskirtinės, įdomios patirties jo organizatoriams. 
Džiaugiamės susiformavusia draugyste tarp 
mokyklų ir tikimės, kad toks renginys viena ar kita 
forma taps ilgamete tradicija. 

FAUSTAS POPOVAS
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ŠIMTADIENIS
svaigus pienių kvapas

2020.03.0636

JURGIS REINOTAS

„Cukrus, – galvojau tada. – Dangus lyg 
didelis gabalas cukraus.“ Apkvaitusioje nuo 
begalinio džaugsmo galvoje daugiau minčių 
nebuvo. Skaisčiai žydru dangumi tiesiai į 
mane plaukė balti, pūkuoti debesys. Balti 
arkliai, plunksnuotos laimės mašinos… 
Mielos senučių galvos. Jos švelniai šypsojosi 
man. Išdykęs vėjas glostė plaukus, ūžė 
ausyse grodamas keistą debesynų melodiją ir 
nešdamas svaigų pienių kvapą.

Vakarinė dalis buvo netikėta. Pamačiau 
pažįstamus žmones tokius, kokių jų dar 
nebuvau matęs ir net nelabai tikėjausi 
pamatyti. Buvo akivaizdu, kad kiekviena 
scena kruopščiai apgalvota, surepetuota. 
Puikiai parinkti aktoriai atrodė lyg būtų 
gimę tam vaidmeniui. Spektaklio siužetas 
pasirodė labai artimas išgyvenamoms 
dvyliktokų mintims (paskutinė vaikystės 
vasara). Maloniai nustebino tai, kad visa 
muzika ir dainos buvo atliekamos gyvai.

MATAS JASINAVIČIUS

ŪLA MARIJA LAUCIŪTĖ

Šimtadienio aukcionas buvo bomba. 
Labai įsiminė šokis, nes iškart patraukė 
dėmesį, sužadino geriausias emocijas ir davė 
toną visam aukcionui. Aukciono prekės - 
asmeniniai mūsų mokytojų daiktai - buvo 
labai geras pasirinkimas, nes kiekvienas 
daiktas mums kažką reiškė. Kas nenorėtų 
B. Budvyčio pasirašyto olimpiadinio 
uždavinyno ar V. Balčiūnaitės rašiklio?

2019.03.06 37
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RADVILŲ GIMNAZIJOS 
BENDRUOMENĖ

Įsivaizduokite, kad dovanų gavote 
šokoladinių saldainių dėžutę, kurioje 
Jūsų mėgstami skoniai, bet vienas iš 
jų atrodo aštrus ir niekada neragautas. 
Kartais tokį rinkinį pasidovanodavote 
sau arba įteikdavote tiems, kuriuos 
norėjote pradžiuginti, tačiau tas vienas 
saldėsis visada likdavo...

Įsivaizduokite, kad vienu prisėdimu 
ragaujate, o vėliau jau ir smaguriaujate 
šiuos įvairių skonių saldainus, nebegalite 
sustoti, kol netikėtai suvalgote tą saldainį, 
apie kurį manėte, kad jums nepatiks... 
Po šios nesuplanuotos patirties vėl ir 
vėl norite suvalgyti būtent tą, labiausiai 
patikusį juodo šokolado su čili pipirais 
saldainį.

Štai tokia buvo ir šių dviejų švietimo 
įstaigų bendrystė. Skani, atpažįstama, 
artima ir aštri. Būti vien pozityviam 
taip pat pavojinga, kaip ir būti vien 
negatyviam, nes neigdami patiriamą 
jausmą auginame tamsą!

Ačiū, kad buvote kartu!

IŠLYDĖJIMAS
šeimininkų žodis

Pagarbiai
SENVAGIEČIAI

Gruodžio pabaigoje mūsų mokyklos 
gretas papildė Vilniaus licėjaus 
mokiniai. Jie buvo ramūs, draugiški, 
linksmi, greitai pradėjome leisti laiką 
drauge. Džiaugiamės, nes atvykėliai į 
mūsų mokyklą atnešė daug naudingų 
dalykų. Nespėjus net mėnesiui praeiti 
jie mus vedė įdomiomis paskaitomis 
įvairiomis istorinėmis, meno ir kultūros 
temomis. Jų buvimas mūsų mokyklą 
pripildė artumo, jaukių emocijų 
bei suteikė daug naujų žinių. Labai 
džiaugiamės, kad turėjome galimybę 
mokytis su Vilniaus licėjaus mokiniais, 
esame jiems dėkingi už kartu praleistą 
laiką ir tariame didelį ačiū. Labai gaila, 
jog neturėjome progos smagiai išlydėti 
į naują mokyklą!

Labas, Licėjau,
nežinau, ar mane atsimeni – praėjo jau 

dešimt metų. Aš Tave atsimenu ryškiomis 
nuotrupomis: sekmadienio vakarą repetuojant 
kažkokį spektaklį priešais Aktų salės langus  
nusidriekusią vaivorykštę; pirmą gyvenime 
dvejetą, tada antrą ir trečią; pirmą sąskrydį, 
kuriame uodo įgėlimas ant skruosto ištino 
tiek, kad atrodė kaip antras smakras; vietoje 
išbyrėjusių plytelių koridoriuose guašu vis 
ištapomas „freskas“ – aš vienais metais irgi 
nutapiau vyturį ir verdantį puodą, užrašiau 
„čirvirvir, išvirė“; laisvas pamokas, kurias 
praleisdavome valgykloje diskutuodami apie 
meno istoriją arba naujausią japonišką serialą; 
matematikos namų darbus, kuriems atlikti 
kartais prireikdavo paskirti visą atskirą dieną.

Prisimeni jausmą, kad kažkodėl esi šiek tiek 
labiau suaugęs nei draugai iš kitų mokyklų, 
nes visi žino, kad į pamoką laiku ateisi ir be 
skambučio, nes pats seki savo pažymius ir 
pradedi suprasti, kad jie apytiksliai nurodo 
žinių įvertinimą, bet ne žmogaus vertę, nes vis 
tiek bandai būti geresnis nei buvai vakar – ne 
dėl pažymių, bet dėl to, kad taip elgiasi visi kiti 
licėjaus mokiniai.

Licėjau, tik nesupyk, bet Tu visada mane 
šiek tiek gąsdinai. Net kasryt atidarydama Tavo 
duris niekada nebuvau tikra, ar esu Tavęs verta. 
Tik dabar, praėjus daugeliui metų, galiu tvirtai 
pasakyti, kad kiekvienas vaikas yra vertas to, 
kas jam geriausia. 

Ar Tu man buvai geriausias? Nežinau, nes 
negaliu su niekuo tiksliai palyginti, bet man 
ir daugybei kitų Tu buvai ir esi pagrindas po 
kojomis. Sykiu ir išbandymas, ir prieglobstis. 
Po Tavęs aš žinau, kad galiu svajoti apie 
neįmanoma, kad svajonės gali pasikeisti. Po 
Tavęs nebijau, kad iššūkiai bus per sunkūs, 
kad jiems įveikti gera turėti pagalbą. Aš nesu 
visiškai tas žmogus, kuriuo prieš dešimt metų 
įsivaizdavau tapsianti. Nesu nei geresnė, nei 
blogesnė – tiesiog ne visai ta. Gal net visai ne ta. 
Žinau, Licėjau, kad Tu turėjai lūkesčių, kurių aš 
dar neišpildžiau ir gal jau niekada neišpildysiu, 
bet Tu mane išmokei, kad vienintelė kryptis, 
kuria verta žiūrėti, yra pirmyn. Ten ir einu. Su 
ryškiomis Tavo nuotrupomis, iškylančiomis 
netikėčiausiais momentais sekmadienio 
vakarą lovoje skaitant labai gerą knygą, prieš 
komandiruotę į Japoniją pakuojantis aliejų nuo 
uodų, po darbo dienos rakinant savo muzikos 
mokyklos duris ir galvojant, kad reikės vaikams 
leisti guašu ištapyti sieną.

PRISIMINIMAS
alumno laiškas
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IEVA KRIVICKAITĖ
XVIII laida
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Licėjus prieš renovaciją 2020.06.16

Licėjus po renovacijos
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Vos pravėrusios atnaujinto licėjaus duris, licėjaus 
bendruomenės laukė vienas ryškiausių šių metų 
renginių. Tai - Kovo 11-osios trisdešimtmečio 
minėjimas, šiemet pakeitęs įprastą licėjuje 
vykstančią Vasario 16 - osios iškilmingą šventę 
(ji buvo kuklesnė, licėjaus mokiniai klausė 
paskaitų Senvagės gimnazijos aktų salėje, buvo 
atlikti keli muzikiniai numeriai). Todėl šiemet 
būtent Kovo 11-osios renginio metu buvo įteikti 
garbingiausi licėjaus padėkos raštai aktyviausiems 
ketvirtakursiams. Abiturientų ruoštame renginyje 
skambėjo iškiliausių Lietuvos poetų eilės, 
išskirtinę atmosferą kūrė nuoširdžiai traukiamos 
liaudies dainos bei įspūdingai nuskambėjęs S. 
Parulskio ,,Pro memoria Gedimono sapnui”. 
Modernūs tekstai buvo pinami su klasikiniais, 
M.Daukšos ,,Prakalba į malonųjį skaitytoją” 
nuskambėjo kanonu, o P. Širvio ,,Pilėnų lopšinė” 
įgavo dar negirdėtą skambesį jaunų, veržlių 
žmonių lūpose. Poetinę renginio dalį vainikavo 
M.Martinaičio ,,Sutartinė”, iškilmingai buvo 
perskaitytas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo. O tuomet žiūrovų laukė dar 
šokių ir muzikos. Viso renginio metu žavėjo ir 
tekstų, ir pasirodymų įvairovė, tačiau pagrindiniu 
akcentu tapo tautiniai kostiumai, atstoję bet 
kokias dekoracijas. 

AKVILĖ GELŽINYTĖ

Šiuo renginiu prasidėjo naujas licėjaus istorijos 
etapas. Kaip simboliškai pynėsi modernūs tekstai 
su klasikiniais, taip abiturientai, vilkėdami 
tautiniaus kostiumus, pabiro naujo, modernaus 
pastato koridoriuose. Licėjaus mokinių surengta 
šventė buvo ir moderni, ir puoselėjanti tradicijas, 
todėl atmintyje įsirėžė kaip pirmasis naujojo 
licėjaus simbolis. 

KOVO  11–OSIOS ŠVENTĖ
jok, kunigaikšti!

2020.03.1042

Esu ant scenos. Akies krašteliu 
matau savo draugus. Suprantu, jog širdys 
suskamba drauge it geležies širdis dis dis, 
o priešais publika nuoširdžiai klausosi. 
Jaučiu, kad Pilėnų ugnis neužgeso. Žinau, 
jog neturėdami randų, bet matydami 
juos savo prosenelių, senelių ar tėvų 
veiduose, gerbiame juos ir esame dėkingi. 
Kurdamas, repetuodamas pajutau vienybę, 
pajutau, su kokia jėga skamba, žvanga, 
stauuugia mūsų jauna Lietuva. Sapno vartai 
atsivėrė ir pamačiau, kokie nuostabūs 
pasirodymai gimsta, kai juos kuria grupė 
laisvai mąstančių, nebijančių pasakyti gerk, 
Gediminai žmonių. 

ARTŪRAS MANUKIAN

2020.03.10 43



44 2020.03.13 2020.03.13

ADOMAS MAČIUIKA

TRYS DIENOS LICĖJUJE
atėjau, pamačiau, išėjau

PIRMA DIENA
Naujasis baltas ir visas net švytintis licėjus 
atveria įstiklintas duris ir vėl kviečia liceistus 
prisiglausti savo koridoriuose. Jie eina nedrąsiai, 
žiūri, kur deda kojas ir rankas, kad tik nesulauktų 
tiesiai ant galvos krentančio tinko gabalo ar 
netyčia neišmargintų švarios popierinės sienos 
bato pado kaligrafija. Reikia būti atsargiems dar ir 
todėl, kad nesumindžiotų ant žemės išsibarsčiusių 
mokinukų su žodynais bei formulynais rankose, 
neradusių vietos minkštajai vietai kitur šiame dar 
distopiškai jiems atrodančiame pasaulėlyje. Po 
visą pastatą sklando egzotiškais vaisiais užkeptų 
valgyklinių kepsnių aromatai, primenantys, 
jog nauja era tikrai prasidėjo ir niekas dabar 
jau nebebus visiškai taip, kaip anksčiau. Reikės 
mažiau ar daugiau pasistengti, kad atpažintum 
širdžiai mielus senajame pastate paliktus daiktus 
ir patyrimus. Dar nesijaučia, jog apokalipsė jau 
visai čia pat.

ANTRA DIENA
Į licėjų įžengiama kiek drąsiau, o dar ir su 
pakilia nuotaika, nes šiandien naujajame pastate 
jau vyksta pirmasis renginys - Kovo 11-osios 
minėjimas. Tai - savotiškas naujosios aktų salės 
įšventinimas - atlaikiusi kadrilininkų trypimą 
ir liaudies dainas, salė įrodo, kad yra pajėgi savo 
nauja konstrukcija pakelti licėjaus renginių 
kultūrą. Regis, ceremonija praeina sėkmingai. 
Du kartus atliktas pasirodymas kaip Gedimino 
sapnas pranašauja, kad ateityje šioje scenoje 
parodyti renginiai bus atimantys žadą. Švęsti 
valstybinės šventės mokiniai išeina dar pakilesni 
nei dienos pradžioje. Jeigu susikauptų, pajustų, 
jog apokalipsė jau šiaušia plaukus. 

TREČIA DIENA
Apdainavę tėvynę liceistai sugrįžta jau visai 
įsidrąsinę, pradeda landžioti ir į atokesnius 
mokyklos kampelius, ieškoti, kokių įdomybių 
baltasis statinys savy slepia. Supratę, kad dėmės nuo 
sienų išsivalo, į pamokas jau bėga paskutinę minutę, 
ieško būdų atgaivinti svarbiausius mokyklinės 
kasdienybės elementus. Tačiau pasirodo, jog viskas 
ne taip paprasta - iš aukščiau ateina nurodymai, 
kardinaliai pakeisiantys visų Lietuvos moksleivių 
gyvenimus. Nerimas po truputį kyla, mokiniai, 
kabindami pietums užsisakytą garuojančią morkų 
sriubą, aktyviai seka naujienas dėl karantino 
paskelbimo. Staiga šaukštas iškrenta iš rankų ir 
aptaško blizgantį valgyklos stalą - ateina žinia, kad 
mokyklos uždaromos bent penkioms savaitėms. 
Pasimetę liceistai išdunga iš pastato ir su trenksmu 
užsiveria įstiklintos paradinės durys. Apokalipsė 
prasideda.

DVIDEŠIMT PENKTA DIENA
Liceistas atsikelia likus penkioms minutėms prieš 
pirmą dienos pamoką, sunkiais judesiais į lovą 
atsineša kompiuterį ir traiškanotomis akimis 
bando įžiūrėti, kas dedasi ekrane. Mokytojai braižo, 
rašo ir postringauja kaip anksčiau, tačiau ir jų, ir 
bendrakursių į pikselius pavirtusiose akyse galima 
įžvelgti sumišusį ilgesį - tiek seno, tiek naujo 
licėjaus, gal net ir Senvagės. Bet iš tikrųjų tiesiog 
vienas kito, gyvo pokalbio ir prisilietimo. Išėjęs iš 
virtualios pamokos, likęs vienas su savo atvaizdu 
tamsiame ekranėlyje, liceistas gali tik viltis, jog 
greitai vėl su kitais baltojo statinio kiemelyje 
minės naujų metų pradžią.
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VALIO APDOVANOJIMAI
transliacija iš namų

Gegužės 8 d. su nuotolinio mokymosi 
sąlygomis jau spėję susitaikyti licėjaus mokiniai 
„YouTube“ platformoje stebėjo „VALIO karantiną 
& apdovanojimus“. Tai buvo pirmasis virtualus 
mokyklos koncertas, įkūnijęs Senato rengtus 
jau tradicija tapusius liceistų bendruomenės 
apdovanojimus bei pakeitęs keletą metų rengtą 
madų šou. „VALIO karantino“ metu transliuoti 
įvairiausio pobūdžio pasirodymai – nuo miuziklų 
dainų atlikimo iki zumbos pamokų. Deja, iš 
mokyklai įprastų ir seniai pažįstamų renginių 
formatų pastarasis, be abejonės, išsiskyrė savuoju 
komunikacijos tarp žiūrovo ir atlikėjo stygiumi. 
Nors pasirodymų metu stebėjusieji žmonės 
ir galėjo rašyti komentarus, kuriuose dalijosi 
įspūdžiais ar pagyromis, jaustukai ir ištiktukai 
negalėjo atstoti atlikėjams plojimų, kurių jie būtų 
sulaukę realybėje. Ir vis dėlto žmogiškojo santykio 
stokos problemą užglaistyti puikiai sekėsi renginio 
vedėjams – Senato prezidentei Akvilei Gelžinytei 
bei trečiojo kurso senatoriui Faustui Popovui. 
Tarp pasirodymų pastarieji skelbė apdovanojimų 
nominacijų nugalėtojus ir bendravo su mokyklos 
bendruomenės nariais – atsakinėjo į klausimus, 
gautus transliacijos komentarų sekcijoje.  „VALIO 
karantinas & apdovanojimai“ įrodė tokio tipo 
renginių sukūrimo galimybę, parodė pranašumus. 
Jis tapo pavyzdžiu ateities projektams.

MARGARITA KALESNYKAITĖ

2020.05.08

Danielė Ramanauskaitė

METŲ PIRMOKAS

Rusnė Valiukaitė

METŲ ANTROKAS

Ūla Lauciūtė

METŲ TREČIOKAS

Akvilė Gelžinytė

METŲ KETVIRTOKAS

Justina Dijokaitė

METŲ TB’KAS

Guoda Trinkūnaitė

METŲ ARTISTAS

Akvilė Gelžinytė

METŲ LICEISTAS

Šimtadienis

METŲ SEKMĖ

Erika Narkevičiūtė

METŲ PLUNKSNA

Tik trys dienos licėjuje...

METŲ NESEKMĖ

Ričardoas Jankauskas

METŲ MOKYTOJAS
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Gegužės 22 d. licėjuje nuskambėjo Paskutinis 
skambutis. Nors ne visai licėjuje ir ne visai 
nuskambėjo. Veikiau jau nugriaudėjo kiekvieno 
abituriento namuose, nes trečiokai (su kitų 
kursų pagalba) užkūrė tikrą fiestą. Atsiminimai 
ir sentimentai liejosi laisvai, ir juoko, ir liūdesio 
ašaros riedėjo skruostais, o akys net ir kompiuterio 
ekrane švytėjo nuoširdumu. 

Tądien licėjaus bendruomenei buvo suteikta proga:

• Prisiminti XXVIII licėjaus laidos 
nepamirštamus sceninius sprendimus, 
šlageriais tapusius  muzikinius pasirodymus 
ir per intelektualumu spinduliuojančius 
spektalius licėjaus bendruomenei 
padovanotas nenuginčijamas tiesas bei 
išmintį.

• Sudalyvauti žaismingose viktorinose, 
atskleidžiančiose, kuri  šiemetinė mokymosi 
lokacija ar licėjaus renginys labiausiai 
atspindi tave,  su kuria ketvirtokų auklėtoja 
rastum bendrą kalbą prie puodelio kavos;

• Su nekantrumu laukti, kol nesenstančias 
sveikinimų koncertų vedėjas pakeis 
televizijai nauji Ūlos ir Artūro veidai;

• Pamatyti geriausius Ingos Valinskienės 
ir Edmundo Kučinsko ugningai ledinius 
antrininkus - P. Šukštą ir K. Keršanską;

• Pamačius dar metams liekančių trečiokų 
agresiją kapojant televizorių pagal dainos 
,,Išjunk televizorių” ritmą, nusiraminti, 
kad rekonstruotas licėjus netrukus vėl 
atrodys 

• Pasiruošti egzaminų sesijai, prisimenant 
Karnavalo užkulisiuose vieningai 
sukalbėtą maldą;

• Atrasti geriausią televizijos kanalą - 
LicTV;

• Išvysti naujausio „Įdomiosios istorijos“ 
epizodo apie stabmeldžių krikštą 
premjerą su astronominio gerumo garso 
takeliu;

• Suvokti, kad nepaisant visų pastarųjų 
metų negandų dramatiškiausias įvykis 
XXVIII laidos istorijoje buvo lašininio 
ir kanapinio kova, verta TV Pagalbos 
dėmesio;

• Sudalyvauti nuotoliniame flashmob‘e 
„Rasputin“;

• Išgirsti 131 abituriento nepakartojamą 
tembrų įvairovę geriausioje visų laikų 
bendradarbiavimo misijoje, pavadinimu 
„Kelelis tolimas“;

• Apturėti svečiuose šaltibarščių 
berniuką J. Laukaitį, kuris pasidalino 
savo gyvenimiškais patarimais: gyventi 
šia diena ir džiaugtis mažais dalykais, 
ieškoti pozityvumo net ir blogiausiose 
situacijose, puoselėti santykius su jus 
supančiais žmonėmis ir nepatingėti jiems 
atskleisti savo jausmus.

PASKUTINIS SKAMBUTIS
likite su mumis

JUSTĖ GRĖSKAITĖ

2020.05.22 49
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SPARNAI
tečiulba licėjaus paukščiai

Dada koliažai, Fluxus kadrai, avangardinis 
dizainas ir mokinių kūryba. Skrydis pasisekė – 
įvyko birželio 16 dieną nuotoliniu būdu. Tą dieną 
kūryba užliejo mokinių namus ir, tikėkimės, ten 
pasiliko.  Sparnų pristatymas visada keičia savo 
formatą ir taip kuria vis kitokią atmosferą – šiais 
metais tai buvo 34 minučių įrašas giliausiuose 
Youtube‘o kampeliuose. Iš viso pristatymą 
sudarė dvylika atsiųstų vaizdo įrašų: nuo gamtoje 
skaitomų eilių iki dainų ar iliustruotų prozos 
vaizdinių. Pačiu pristatymu ir leidinio dizainu 
buvo norima prisiminti praeities avangardinius 
judėjimus kaip Fluxus ar Dada, kurie mini šimtas 
kelerių metų metines. Jau tuomet menininkai 
nebijojo prieštarauti normoms ir išbandyti kažką 
naujo, o mes, karantino uždaryti savo kambariuose, 
pasisėmėme įkvėpimo. Kūryba įkūnija vidinę 
žmogaus laisvę ir toks renginys turėtų tai skatinti. 
Mintys, užrašytos, nupieštos, maištaujančios, 
pagarbios tradicijoms čia skleidžiasi tarytum 
pavasario žiedai. Laisvi nuo rūpesčių ar mokslų. 
Kupini ryškių spalvų ir svaiginančio aromato. 
Gyvenimo čia ir dabar žiedai, aprašyti mokinių. 

GINTARĖ ŠVEDAITĖ MARGARITA KALESNYKAITĖ

4 KŪRYBOS FRONTAI
instagram: @sparnai

2020.06.16

Noras šviesti mokyklos bendruomenę, siekis 
dalytis pastarosios darbais ir užmojais, noras 
glaudžiai sieti save su kultūra – visa tai subūrė 
licėjaus kūrėjus po vienu stogu. Noras suvienyti 
licėjaus kūrybines grupes ir įsitvirtinti interneto 
platybėse mus subūrė į Skliautus. Muzika, teatras, 
literatūra, kinas – mūsų buitį ir kasdienybę 
lydintys konceptai. Tai menas, kurį priimame, 
kuriame ir vertiname, tačiau kuriuo ne visuomet 
dalijamės.

Kviečiame išeinančiąją licėjaus mokinių kartą 
nepamiršti to, kas taip neseniai užgimė ir yra taip 
nauja ir be galo veržlu. Nepamirškite Skliautų. 

Atsivėrusioje naujoje Jūsų kasdienybėje, be 
abejonės, išvysite tai, kas be galo sužavės. 

Už gausybės naujai atidarysiančių durų lauks 
daug nuotykių ir potyrių, priversiančių mąstyti 
kitaip. Ir tai mūsų, liekančiųjų licėjuje, nepaliauja 
džiuginti. Lygiai taip pat tikimės, kad minėtosios 
patirtys pasieks ir mus. 

Išeidami neleiskite sugriūti Skliautams, kurie 
simbolizuoja jūsų meilę licėjui. Nepaliaukite 
mums pasakoti to, kas sužavės jūsų širdis.



CHEMIJA

BIOLOGIJA

ANGLŲ KALBA
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VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PASIEKIMAI
2019 – 2020 m.m.

II
Arnas Danusas
Respublikinis 9-10 klasių anglų kalbos 
konkursas, II etapas, II vieta.

III
Rokas Vilys
Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada, III etapas, padėkos raštas.

I
Danielė Ramanauskaitė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Kovas Mikutis
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Rokas Kurkutis
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

II
Adomas Traubas
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Domas Davidavičius
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Karolė Simona Motiejūnaitė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Miglė Baranauskaitė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo raštas.
Kipras Leonavičius
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Mindaugas Smetaninas
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta. 
Povilas Šaučiuvienas
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Raminta Šiaučiulytė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

III
Emilė Sadauninkaitė 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Jokūbas Dovydas 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

IV
Agnė Vasiulytė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Benas Matuzevičius 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Greta Venckutė 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Justas Dijokas 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta. 
Karolis Gritėnas 
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Rytis Jurgaitis
53-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta. 

I
Agnė Juozulynaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas
Algis Norvaišas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo raštas.
Benas Raišutis
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Danielė Ramanauskaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Evaldas Pijus Dargužas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Jurgita Skersytė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo raštas.

II
Domas Davidavičius
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Gabrielius Gvazdauskas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Karolė Simona Motiejūnaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo raštas.
Kipras Leonavičius
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Miglė Jauniškytė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Povilas Mikeliūnas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Povilas Šaučiuvienas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Saulius Paukštė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.

III
Barbora Bučinskaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Bartė Žiliukaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Emilė Sadauninkaitė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Laura Milaknytė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Martyna Kemeklytė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Rokas Vilys
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

IV
Benas Matuzevičius
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Dominykas Dautoras
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo raštas.
Gustas Stankevičius
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Justas Dijokas
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas. 
Martynas Stankevičius
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
58-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Dr. Bronislovo Lubio vardo 5-asis 
respublikinis chemijos konkursas, 
Vilniaus licėjaus komanda: Evaldas 
Pijus Dargužas, Jurgita Skersytė, Domas 
Davidavičius, Povilas Mikeliūnas, I vieta.

EKONOMIKA

II
Povilas Šaučiuvienas
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, I 
vieta.
Saulius Paukštė
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, I 
vieta.

III
Aistė Bielinytė
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas,
I vieta.
Greta Duko
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, 
I vieta.
Rapolas Pocevičius
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.
Rokas Bubulis
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, 
I vieta.

IV
Kipras Svaldenis
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, 
I vieta.
Paulius Vijeikis
ISM ekonomikos olimpiada, I vieta.
Sergej Stoma
26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.

FILOSOFIJA

I
Rytas Žitkus
23-oji Lietuvos respublikos mokinių 
filosofijos olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.

II
Beatričė Karlonaitė
23-oji Lietuvos respublikos mokinių 
filosofijos olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.

III
Antanas Gražulis
23-oji Lietuvos respublikos mokinių 
filosofijos olimpiada, šalies etapas, 
pagyrimo raštas.

IV
Aleksandras Jaroslavas Melnik
23-oji Lietuvos respublikos mokinių 
filosofijos olimpiada, šalies etapas, 
pagyrimo raštas.

FIZIKA

I
Almantas Gylys
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Benas Raišutis 
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
31-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, II vieta.
Danielė Ramanauskaitė       
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Elzė Murnikova   
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Jurgita Skersytė   
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Tomas Paznėkas     
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Vytenis Kalinauskas 
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Viltė Petrauskaitė
18-oji Lietuvos mokinių astronomijos 
olimpiada, šalies etapas, padėkos 
raštas.

II
Adomas Traubas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta, kvietimas į 
šalies etapą..
Aldas Lenkšas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
31-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, I vieta.
Gabrielius Gvazdauskas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta (atstovavo III 
kursą), kvietimas į šalies etapą.
31-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, II vieta.
Karolė Simona Motiejūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas, 
kvietimas į šalies etapą.

III
Girius Gadonas 
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Mantas Skyrius
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Per Magnus Skullerud
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Salomėja Pūtytė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
šalies etapą.

IV
Gytis Steišūnas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Ieva Pošiūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Ignas Varnas
18-oji Lietuvos mokinių astronomijos 
olimpiada, šalies etapas, III vieta.
Jokūbas Nenartavičius
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Ignas Mačiulis
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas, 
kvietimas į šalies etapą.

Sostinės jaunųjų bendrovių eXpo 2020 
konkursas, licėjaus komanda: Vaiva 
Slatkevičiūtė, Antanas Gražulis, Nojus 
Džiaugys, Vaiva Žukauskaitė, I
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18-oji Lietuvos mokinių astronomijos 
olimpiada, šalies etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje astronomijos ir 
astrofizikos olimpiadoje Kolumbijoje.
Jurgis Reinotas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Martynas Strazdas
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
Matas Urbonas 
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta, kvietimas į 
šalies etapą.
31-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, II vieta.
Paulius Vijeikis
68-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.

GEOGRAFIJA

I
Matas Udrėnas
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2020, II vieta.
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Rytas Žitkus
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2020, III vieta.

VU konferencija „Klimato kaita Lietuvoje: 
globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, 
stebėsena ir politikos gairės” stendinis 
pranešimas „Klimato kaitos poveikio 
skirtinguose pasaulio regionuose 
apžvalga“: Miglė Žalytė, Emilija Kiškytė, 
Inga Puriuškytė, padėka.

II
Adomas Traubas
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Marius Mikelionis
Respublikinis skaitmeninių žemėlapių 
kūrimo konkursas „Mano žemėlapis 
Lietuvai“, I vieta.
Patricija Ivanauskaitė
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2020, II vieta.
Rūta Giedrytė
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2020, I vieta.

III
Antanas Gražulis
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, II vieta

Julius Nikolajevas
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2020, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, 
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje geomokslų 
olimpiadoje Rusijoje.

Rapolas Pocevičius
32-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.

ISTORIJA

II
Žygimantas Ainis Mazėtis
Nacionalinė teisinių žinių olimpiada, 
padėka.

III
Miglė Mingilevičiūtė 
30-oji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

IV
Justas Dijokas 
Nacionalinė teisinių žinių olimpiada, 
I vieta.
Europos egzamino finalas, I vieta.
Sergej Stoma
Nacionalinė teisinių žinių olimpiada, 
II vieta.

Konkursas „Vardan tos Lietuvos“, skirtas 
Lietuvos kariuomenės dienai paminėti, I 
vieta.
Kliūčių ruožas, licėjaus komanda: 
Joris Strazdas, Arminas Ražanauskas, 
Domantas Švažas, Povilas Budvytis, 
Saulius Paukštė, Julius Sutkus.
Istorinė viktorina „Lietuvos kariuomenė“, 
licėjaus komanda: Margarita 
Kalesnykaitė, Rūta Giedrytė, Adomas 
Traubas, Marius Mikelionis, Aldas 
Lenkšas.
Patriotinė daina, licėjaus komanda: 
Klaudija Aleksiūnaitė, Laura Daujotytė, 
Ugnė Giškaitė, Margarita Kalesnykaitė, 
Gerda Mačionytė, Ignė Elena Maniušytė.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

I
Faustas Puzeras
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Julius Mieliauskas
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, II vieta, kvietimas į 
Europos jaunių informatikos olimpiadą.
Vytenis Razmus
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Danielė Ramanauskaitė
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“ 
licėjaus komanda: Ona Akelė, Lėja 
Kalvelytė, II vieta.

II
Aldas Lenkšas
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, III etapas, I vieta, kvietimas į 
Baltijos šalių informatikos olimpiadą.
Kamilė Žemgulytė
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Monika Žemgulytė
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Povilas Šaučiuvienas
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Rūta Giedrytė
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

III
Edvinas Čelkis
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Nojus Džiaugys
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Per Magnus Skullerud
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, III etapas, III vieta, kvietimas į 
Baltijos šalių informatikos olimpiadą.
Žilvinas Aleksa
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

IV
Džiugas Juozapavičius
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Matas Remeika
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Paulius Lučiūnas
31-oji Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

LIETUVIŲ KALBA

I
Augustė Motiejūnaitė
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada, II etapas, II vieta.

II
Arnoldas Šumanas 
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada,  II etapas, 
I vieta.
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada, III etapas, 
I vieta.
Gerda Peciukonytė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, poezijos 
sekcija, III vieta.
Gerda Mačionytė
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada,  II etapas, 
padėka.
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada, III etapas, 
III vieta.
Ugnė Kovaitė
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada, II etapas, 
III vieta.

III
Antanas Gražulis
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada, III etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkursas, II etapas, I vieta.
Gintarė Švedaitė
V. Mykolaičio – Putino muziejaus 
konkursas „Laiškas Baliui Sruogai“, 
padėka.

IV
Aida Mazytė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
tautosakos sekcija, I vieta.
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos sekcija, III 
vieta.
Akvilė Gelžinytė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, literatūros 
mokslo ir kritikos sekcija, III vieta.
Akvilė Kitovaitė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, poezijos 
sekcija, II vieta.
Aleksandras Jaroslavas Melnik
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
publicistikos ir esė sekcija, II vieta.

Aristidas Lapinskas
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, literatūros 
mokslo ir kritikos sekcija, II vieta.
Justas Dijokas
Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada, II etapas, II vieta.
Matas Rimeika
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 
Antikos kultūros olimpiada, III etapas, 
II vieta.
Vakarė Punelytė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, literatūros 
mokslo ir kritikos sekcija, III vieta.
Viktorija Smolskaitė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas,  
literatūros mokslo ir kritikos sekcija, I 
vieta.

MATEMATIKA

I
Benas Raišutis
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, IV vieta.
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, II vieta.
Danielė Ramanauskaitė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Jurgita Skersytė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Viltė Petrauskaitė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Vytenis Kalinauskas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, II vieta.

II
Adomas Traubas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Aldas Lenkšas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, IV vieta.

Gabrielius Gvazdauskas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, IV vieta.
Guoda Žukauskaitė
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, II vieta.
Monika Žemgulytė
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, I vieta.

III
Emilė Sadaunikaitė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Greta Duko
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, IV vieta.
Guoda Trinkūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Mantas Skyrius
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, padėkos raštas.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, IV vieta.
Per Magnus Skullerud
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, I vieta.
Žygimantas Liutkus
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, II vieta.

IV
Aleksandras Jaroslavas Melnik
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, I vieta.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
matematikos olimpiada, nugalėtojas.
Komandinė Baltijos kelio matematikos 
olimpiada, IV vieta.
Dalyvaus pasaulinėje matematikos 
olimpiadoje Rusijoje. 
Gytis Steišūnas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, I vieta.
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Ernestas Ramanauskas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, I vieta.
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, I vieta.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
matematikos olimpiada, nugalėtojas.
Komandinė Baltijos kelio matematikos 
olimpiada, IV vieta.
Dalyvaus pasaulinėje matematikos 
olimpiadoje Rusijoje.
Matas Urbonas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, I vieta.
Tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra, II vieta.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
matematikos olimpiada, nugalėtojas.
Komandinė Baltijos kelio matematikos 
olimpiada, IV vieta.
Dalyvaus pasaulinėje matematikos 
olimpiadoje Rusijoje.
Matas Zdanevičius
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Paulius Vijeikis
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. Jono 
Kubiliaus taurei laimėti, I vieta.
Ugnė Milašiūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

MENAI

II
Rūta Būgytė
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, II etapas, solistų 
kategorijoje, II vieta.

III
Guoda Trinkūnaitė
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, II etapas, solistų 
kategorijoje, III vieta.

PRANCŪZŲ KALBA

I
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos organizuojamas 
nacionalinis komiksų konkursas 
„Le changement climatique: notre 
défi“licėjaus komanda: Lėja Kalvelytė, 
Gabija Kazakiūnaitė, padėka.

III
Aistė Mikštaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.
Martyna Kemeklytė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.

IV
Aida Mazytė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, padėkos 
raštas, kvietimas į šalies etapą.
Izabelė Paulauskaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, padėkos 
raštas, kvietimas į šalies etapą.
Joana Počopkaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, I vieta, 
kvietimas į šalies etapą.

VOKIEČIŲ KALBA

II
Konkursas – žaidimas „Kalbų lobių 
paieška Vilniuje“, licėjaus komanda: 
Marija Čeponytė, Arnas Danusas, 
Gerda Peciukonytė, Liutauras Jūras, 
Žygimantas Girdauskas, I vieta.

III
Antanas Gražulis
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), III etapas, II vieta.
Eglė Stankevičiūtė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, II vieta.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), III etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje vokiečių kalbos 
olimpiadoje Vokietijoje.
Erika Vaitkutė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, II vieta.

SPORTAS

Vilniaus mokyklų žaidynių stalo teniso 
varžybos, licėjaus vaikinų stalo teniso 
komanda: Rytis Tomas Petryla, Vakaris 
Adomaitis, Matas Verbyla, I vieta.

Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso 
zoninės varžybos, licėjaus vaikinų stalo 
teniso komanda: Rytis Tomas Petryla, 
Vakaris Adomaitis, Matas Verbyla, 
II vieta.

Vilniaus miesto mokyklų žaidynių 
šachmatų varžybos, licėjaus komanda:  
Emilija Misiuk, Justas Dailidėnas, 
Mantas Pilipuitis, Parbus Piličiauskas, 
III vieta.

Vilniaus miesto gimnazijų XIX sporto 
žaidynių šachmatų varžybos, licėjaus 
komanda: Justas Dailidėnas, Mantas 
Pilipuitis, Divonis Piličiauskas, III vieta.

Ieva Jasiukevičiūtė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, III vieta.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B2), III etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje vokiečių kalbos 
olimpiadoje Vokietijoje.
Julius Nikolajevas
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, III vieta.
Rapolas Pocevičius
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, II vieta.

MAŽASIS ŠV. KRISTOFORAS

II
Karolė Simona Motiejūnaitė
už laimėjimus gamtos ir tiksliųjų mokslų 
srityse.

III
Julius Nikolajevas
už laimėjimus gamtos mokslų srityje.

Išeidami mes perleidžiame licėjų ateities kartoms. 
<...>
O ką gi mes užgyvenom? 
Užgyvenome tvirtas draugystes.
Užgyvenome žinias, už kurias dažnai pamirštame 
padėkoti. 
Užgyvenome dvi prezidentes. 
Užgyvenom gausią patirtį, kurią išsinešime, bet, 
prieš išsinešdami, mes ja dalinamės. 

Pirmokams – paliekame krikštą ir virtimo 
liceistais mišių atminimą, pirmąjį licėjaus skonį.
Antrokams – paliekame viltį ir jėgų, jums visos 
licėjaus smagybės dar prieš akis.
Trečiokams – paliekame savo rūpestį, nuo pat 
to laiko, kai tapome jūsų globėjais, iki pat šios 
dienos, kai matome, kaip jūs užaugote ir dabar jau 
pasirūpinote mumis. 

Taip pat po mūsų liks naujasis licėjus. 
Mūsų laikais, kaip žinome, licėjuje mažėjo 
durų (pavyzdžiui, buvo išimtos senojo mokinių 

TESTAMENTAS
ateites kartoms paliekame

kambario durys), bet po mūsų durų licėjuje tikrai 
netruks. 

Baltos sienos bus naujos licėjaus istorijos puslapis. 
Visi kartu įpūsime joms dvasios ir pratinsime prie 
liceistiško gyvenimo būdo.

O kai mes išeisim, nieks nepasikeis, nes licėjus 
esam mes visi – visi, kurie čia buvo, ir visi, kurie 
ateis. 

Todėl palikti ateities kartoms norėtume senojo 
licėjaus gyvenimo būdo gabalėlį, kad primintų, 
kad tai, ką padengė balti dažai, niekur nedingo -  
tai lieka mūsų atmintyje, mūsų tradicijose, tai mus 
visus užaugino. 

Dabar mes stovime prieš jus ir jaučiamės dėkingi 
už kiekvieną dieną kartu. O ypač už šią. 

VILNIAUS LICĖJAUS 
XXVIII LAIDOS ABITURIENTAI

2020.03.06
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METRAŠTĮ SUDARĖ

VIRŠELĮ KŪRĖ

MAKETUOTOJAS

NUOTRAUKOS

Akvilė Gelžinytė
Antanas Gražulis
Ūla Lauciūtė
Gintarė Švedaitė
Ugnė Bagdonaitė 
Miglė Jauniškytė 
Margarita Kalesnykaitė

Elzė Urbonavičiūtė

Rokas Vilys

Simono Šimėno
Kamilės Mazeliauskaitės
Ugnės Baradinskaitės
Emilijos Barčytės
Emilijos Palivonaitės
Patriko Vanago
Agnės Augustinaitės
Kamilės Ražanskaitės
Vaivos Slatkevičiūtės
Vitos Rinkevičiūtės
Onos Jurkevičiūtės
Mato Petronio

DĖKOJAME
Sauliui Jurkevičiui, Jolitai Milaknienei, Ingai 
Žemaitytei ir Vidmantui Nakvosui




