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Mielas drauge,
tu vėl atsivertei naują „Ta
prasme” laikraštį. Deja,
paskutinį šiais mokslo metais.
Nepradėsime žadėti, jog
kitąmet jų bus daugiau (ne 3),
bet, be abejo, BUS !
Rudenį tavęs laukia
kažkas netikėto, nes jeigu tu
šiemet buvai Fux’as, tai kitąmet
jau juo nebebūsi [ džiaukitės
Fux’iukai, kol dar galit ]. Ateis
nauja karta...[laukiam nesulaukiam ir matom jau kai
kuriuos prie direktoriaus
kabineto].
Nauji metai leis tau iš
naujo pažinti save, savo
aplinką, draugus...
Tačiau kai ko nuolat
trūks. Mes pasigesime tavęs,
brangusis ketvirtoke. Tu
pagaliau pereisi į kitą,

aukštesnę gyvenimo pakopą
(vėl tapsi FUX’iuku), gal vėl ką
nors įsimylėsi, atsipalaiduosi ir
imsies naujo savo profesijai
skirto mokslo. Skamba ne kaip,
bet jei dabar pamąsčius, kam to
reikia.
Greičiausiai atsakymą
sužinosi pats. Tau to reikia, kad
sukurtum save, kad suprastum,
kokioje vietoje esi ir kurlink
turi eiti, bėgti, skristi... Mes
tavęs ilgėsimės, eidami šiais
ilgais Licėjaus koridoriais, vis
dar matysime Tave sėdintį ant
palangės, žiūrintį pro langą,
besijuokiantį, susirūpinusi...
Matysim Tavo veidą, kitų
veiduose, šypsosimės prisiminę
kaip Tu juokies... Mums bus
ilgu, bet Tu būk stiprus ir rodyk
tikrai gerą pavyzdį, kaip galima

Trumpai…













Savaitę prieš Šv. Velykų atostogas licėjuje vyko merginų kvadrato
varžybos. Penkios narsios komandos kovėsi dėl stipriausios vardo ir
Velykų taurės (nors pirmosios vietos laimėtojos “Melžėjos” jos
negavo).
Licėjuje balandžio mėnesį vyko Šachmatų turnyras prezidento taurei
laimėti. Ir ką jūs sau manote? Aplenkę visus dalyvavsius vaikinus
pirmąsias dvi vietas iškovojo S. Zaksaitė ir I. Kuzminaitė. Licėjų
užkariauja merginos ???
(Cia reiktu parasyti, kas taip nutare ir kada mokytoju taryba ar kas
ten, as tai tiksliai nezinau.)P. Stakėnas paliekamas licėjuje, tačiau su
griežčiausiais suvaržymais. (Ir apskritai nežinau ar šitą punktą reiktų
rašyti į laikraštį)
Sumanyta suvaržyti moksleivių teises, neleidžiant labai artimai
išreikšti jausmų savo partneriui (čia reikia parašyti, kas taip
sumanė, gal būtų galima ir pacituoti eilutę iš to nutarimo, jei toks
yra)
Jau kelinta savaitė sparčiai tvarkomas licėjaus kiemelis. Gal jį
bandoma paversti gėlynu ir taip norima užkirsti kelią krikštynoms ?
Gegužės 12d. mus palieka IV-okai.
“Kartų turnyrą” vykusį *** mėnsį laimėjo ....(manęs gali neklausti,
aš nežinau)
Arnoldo Kubiliaus fotografijos parodą pakeitė jaunesnės pasižiūrėti
mokykloj ir dar prie kartos fotografai: Rokas ir (justė berods, bet
tiksliai nezinau. Reikia pirmadienį šito punkto bent sakinuką pridėti
apie tą parodą)

iš naujo pradėti šią kelionę (gal
ne visai iš naujo, nes tai tiesiog
dar viena kryžkelė, o gal ir visai
ne kelionę, nes tai gyvenimo
puslapis, gal...).
Tu pakilsi į dangų lyg mažas
Paukštukas, apskrisi didelį ratą
ir vėl nutūpsi. Mes susitiksime.
Pamatysime viens kitą, bet tik
tam, kad būtų apie ką kalbėti,
ką atsiminti ir kuo džiaugtis.
Gyvenimas tarytum MIOBIAUS lapas, Tu juo eini eini,
ir vieną dieną suvoki, jog grįžai
į pradinį tašką, grįžai tam, kad
vėl galėtum eiti.
P.S. Tegul vienuoliktu Dievo
įsakymu Tau tampa žodžiai:
Nepamiršk Licėjaus ir
retkarčiais apsilankyk jame.
Užsuk...
Ta Prasme komanda
vyr. redaktorius: Gediminas
Šiuškus
pavaduotoja: Aistė Kumponaitė
redakcija: Silvija Sivakova,
Nerius Andrijauskas, Indrė
Skubeikytė, Dovilė Stadalninkaitė,
Eglė Mikalajūnaitė, Eglė
Čekanavičiūtė, Urtė Neniškytė,
Agnė Veličkaitė, Reda
Markevičiūtė, Rūta Kaziliūnaitė,
Aistė Klyvytė
Puslapius dėliojo Raivo.
rėmėjai: kino teatrai „Lietuva”,
„Vilnius”, „Vingis”.
dėkojame: Buvusiai redakcijai už
moralinę paramą ir pagalbą.
klaidas tikrino: Urtė Neniškytė,
Arnoldas Kubilius, Indrė
Skubeikytė
norintys pareikšti nuomonę arba
padėti laikraščiui kreipkitės į bet
kurį laikraščio darbotuoją arba
rašykite adresu:
TaPrasmeRedakcija@takas.lt
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PREZIDENTO ŽODIS
Sveiki!
Paskutinį kartą šiais metais turiu progą prabilti į Jus. Labai sunku su tuo susitaikyti, tačiau nieko kito
ir nelieka – netrukus norom nenorom teks palikti Licėjų. Kiekvieną kartą apie tai pagalvojus, nukrečia šiurpas
ir kūną užlieja nerimo banga. Kur mes dėsimes, ko mes gyvenime pasieksime, ko iš mūsų galima tikėtis? –
tai tik maža dalis tų įkyrių klausimų, kurie kankina dabar jau kiekvieną dieną…
Pažvelgus iš kitos pusės, nemažiau įdomu yra ir tai, ką mes paliekame Licėjuje, kas turės pakeisti
nepakeičiamus ketvirtakursius? Ne paslaptis, kad dažnas trečiakursis jau trina rankas ir galvoja, kad tiek
nedaug teliko ir visa valdžia bus jų rankose. Bet ar Jūs, trečiakursiai, esate pasiruošę gauti visus įgaliojimus
ir neribotą valdžią, ar esate pajėgūs prisiimti visą atsakomybę ir rodyti teisingą pavyzdį savo jaunesniesiems
draugams?
Manau, tiek mokytojai (apie kuriuos šiek tiek vėliau), tiek mokiniai vienareikšmiškai gali patvirtinti,
kad 8 – oji Licėjaus karta nebuvo eilinė ir labai jau lengvai suprantama. Dalis moksleivių stebino visus
nepaprastais savo mokymosi sugebėjimais, stulbinančiais pasiekimais olimpiadose ir konkursuose, kiti
išryškėjo kaip tvirtos, trykštančios energija, kūrybingumu, sąmoju asmenybės. Neretai šis jaunatviškas
užsidegimas prasiverždavo gal šiek tiek ir keistokomis formomis: žiauriomis, negailestingomis, tačiau tikrai
įsimintinomis krikštynomis, atviru, sarkastišku, bet nuoširdžiu testamentu. Savo veiksmais nenorėjome nieko
įžeisti – atleiskite mums, mes nežinome, ką darome… “Sutikite patys, kiekvienas turi savo ydų ir savo…
ypatingų bruožų, kiti gal dar daugiau, negu tie, kuriuos įprasta pirštais badyti.” (F.Dostojevskis).
Ir vis dėlto, akimirką atsiribokime nuo pašalinių minčių ir pagalvokime, kiek mūsų širdyse ir atmintyje
liks vietos 8 – ajai VTGTM Licėjaus kartai. Aš asmeniškai norėčiau padėkoti visiems ketvirtakursiams vien
už tai, kad jie – tos pačios laidos dalyviai. Žemai lenkiu galvą prieš Jus ir tariu Jums AČIŪ. Atskirai dėkoju
c-kams ir JŠP nariams už tai, kad mes visi kartu esame jėga. Jūs visada liksite mano atmintyje kaip patys
geriausi, šauniausi ir išradingiausi žmonės.
Nemažiau dėkingas esu ir mokytojams. Tikrai nelengva Jums buvo su mumis… Ačiū Jums už
kiekvieną džiaugsmo akimirką, kurią suteikėte man ir visai 8 - ajai laidai, ačiū už rūpestį, už ištvermę ir
pasiryžimą, už kantrybę ir nuoširdumą, už suteiktas žinias, už kiekvieną šypseną ir kiekvieną piktą žvilgsnį,
už palaikymą ir už stūmimą į priekį. Nuoširdžiai dėkoju Jums, mielieji mokytojai, už visą gera ir bloga,
juoda ir balta. Atsiprašau už nuoskaudas, kurias patyrėte dėl mūsų klaidų, nerūpestingumo, aplaidumo ar
jaunatviško įžūlumo. Ypatingai atsiprašau už save – mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa… Linkiu
Jums neišsenkančios energijos, užsidegimo, ryžto, kantrybės ir, savaime aišku, atpildo, už Jūsų svarbų ir
reikalingą darbą. Sėkmės Jums!
Darosi labai graudu ir tuoj nebematysiu teksto savo monitoriuje, todėl esu priverstas pabaigti.
Savo atsisveikinimą užbaigsiu nepaprastai teisinga V.Krėvės fraze, kuri telieka Mums visiems kaip
palinkėjimas ir gyvenimo tikslas:
“Svarbiausias gyvenimo uždavinys – išgyventi amžių, kad savo darbais nenuskriaustai kitų ir
nepriverstai jų kentėti. Pagaliau kiekvienas žmogus, geras ir piktas, susipranta, tik dažnai per vėlai ateina
žmogui toji mintis galvon.”

VTGTML prezidentas
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Christ’s Hospital mokykla Jungtinėje Karalystėje
,,Sveiki atvykę į Londono
,,Gatwick”
aerouostą!”
garsiakalbyje pasigirdo malonus
moteriškas balsas. Staiga visi
žmones suj udo - vieni tekini
pasileido link išėjimo į
or o
uostą,
kiti
beviltiškai ieškojo savo
skėčių b ei kep urių.
Netrukus
ir
aš
,,suklijavau’’ skrydžio
metu trūkusia savo
pasąmonės juostelę ,,Opapa,
j uk
aš
Anglijoje!’’.
Po maždaug
dvidešimt minučių
tr ukusios keliones
traukiniu atvažiavau į
reikiamą
sto telę.
Nuotykiai prasidėjo dar
net neišlipus - priėjes prie durų
supratau, kad esu galiniame vagone,
kuris, deja, sustojo už išlipimo
platformos ribų. Kaip gaila. Laiko
galvoti neturėjau, tad paprasčiausiai
iššokau iš vagono su visa savo
manta, t.y. 10kg sverenčia kuprine
ir triskart tiek sverenčiu lagaminu
(mama įdėjo maisto - “jeigu blogai
maitins”). Po ,,šuolio’’ d ar
pasimankštinau tįsdamas tą 40kg
sveriantį lobį į kalnelį, kol galiausiai

pasiekiau savo naujuosius namus Christ’s Hospital mokyklą.
Šis pavadinimas likęs nuo tų
laikų, kuomet Christ’s Hospital
buvo vargšų prieglauda Londone.

Jurgelioniu, kuris čia mokosi jau
antri metai, gyvenu
name
pavadinimu Middleton A. Brigita
Zifer man, taip pat gyvena
“neto liese” - apie 5 minutės

Dabar tai vienas iš didžiausių
žemvaldžių Anglijoje, o kartu ir privati internatinė mokykla (angl.
bo ard ing
schoo l),
kurio je
moksleiviai ne tik mokosi, bet ir
gyvena. Visa savo struktūra ji panaši
į mažą miestelį: pagrindinėje gatvėje
yra 16 gyvenamųjų namų, kurių
kiekvienas dažniausiai turi su
Anglijos istorija susijusį pavadinimą
- Barnes A, Thornton B, Coleridge
A ir t.t. Kar tu su Kasparu

pesčiomis.
Kaip ir daugumoje kitų
Anglijos mokyklų, Christ’s Hospital uniformą nešioti yra privaloma.
Viskas butų tvarkoje, jei tai butų
iprasta uniforma. Tačiau ji beveik
nesikeite nuo 1552 metų, kuomet jo
didenybe karalius Edvardas VI įkūrė
mokyklą Londone. Net ir 20a.
pr adžioj e, Chr ist’s Hospital
persikėlus į dabartinę vietą, apie 40
myliu nuo Londono, uniforma išliko
nepakitusi. Ji
sudar yta iš į
kunigo sutaną
panašaus mėlyno
v i l n o n i o
ap siausto, po
kuriuo nešiojami
juodi
b ricai
(angl. breeches),
iki
kelių
užtraukiamos
geltonos kojinės,
bei balti, 100%
medvilnės
marškiniai.
Merginos vietoj
br icų nešio ja
juodus sijonus.
R y t i n ė s
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pamokos Chr ist’s Hospital
prasideda 8.30 val. kiekvieną dieną,
iškyrus antradienį ir sekmadienį,
kuomet visa mokykla susirenka
bažnyčioje mišių, o baigiasi 12.50.
Tuomet b ūna 25 minučiu
pertr aukėlė ir 13.15 apie 8 00
Christ’s Ho spital mo ksleivių
būriuojasi pagrindinėje gatvėje pietų
paradui (angl. lunch parade). Tai yra
dar viena iš daugelio, galbūt ,,šiek
tiek” keistų tradicijų. Pietų paradas
- kuo met visi moksleiviai,
susiskirstę pagal namus, skambant
mo kyklos or kestro muzikai,
žygiuoja į valgyklą (angl. dinning
hall). Beje, tai vyksta kiekvieną
dieną. Po to būna poros valandu
pertr auka iki 16 .30 , kuomet
prasideda popietines pamokos.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais
popietinių pamokų nebūna, nes

Pavyzdžiui, jeigu anglas nepadarė
namų darbų sakykim iki 24.00,
kuomet jis jau nori miego, jis
niekada nesedės iki 4 ryto, kad tik
užbaigtų tą darbą. Jis ramia sąžine
nueis į lovytę, o atsikėlęs kitą dieną
pasakys mokytojui, kad nespėjo
padaryti užduoto darbo, savaime
aišku, tam turi būti priežastis,
pavyzdžiui regbio rungtynės.
Mokytojas jam lieps atlikti tą darbą
vėliau. Dauguma mo ksleivių
stengiasi atlikti darba laiku, tačiau
miego į pamokas jie niekada
neiškeis. Galbūt tai šiek tiek
lengvabūdiškas, tačiau sveikas
požiūris.
Mo komų d alykų sistema
Anglijoje yra daug lankstesnė nei
Lietuvoje: po pagrindinės mokyklos
baigimo kiekvienas moksleivis turi
teisę pasirinkti 3 dalykus, kuriuos ji

šiomis dienomis yra privaloma
užsiimti sportu ar kokia nors kitokia
aktyvia veikla. Kasparas žaidžia
kr epšinį ir futbolą, aš mėgstu
plaukioti baseine arba leisti laiką
treniruoklių salėje. Brigita dauguma
savo laisvo laiko praleidžia grodama
smuiku Christ’s Hospital muzikos
mo kykoje, taciau mėgsta ir
pasportuoti.
Tik atvažiavęs į Angliją
pastebėjau, kad beveik niekas čia
nesėdi besimokydamas naktimis.

(arba jis) nori mokytis ateinančius
du metus iki mokyklos baigimo - iš
viso anglai mokosi 13 metų. Aš esu
pasir inkęs matematiką, b iznio
pamokas (angl. Business Studies) ir
vokiečių kalbą. Kiekvieno dalyko
turiu apie 10 savaitinių pamokų, o
tai leidžia labiau į jį įsigilinti.
Atvažiavęs į Christ’s Hospital labai
greitai įsitikinau, kad Lietuvoje
paplitusi nuomonė, kad neva
,,užsienyje lietuviams mokytis labai
lengva “ yra klaidinga. Na bent jau
ji tikrai netinka Anglijoje, nes
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dėstymo lygis čia yra pakankamai
aukštas.
Dauguma dėsto mų
dalykų paskutinių dviejų metų
mokykloje metu yra suskirstyti i
modulius. Pavyzdžiui, ,,pure 1’’ yra
pirmasis matematikos modulis.
Modulis, tai tiesiog dalis visos
programos, kurią išmokus galima
laikyti egzaminą. Išmokai vieną
modulį, išlaikei egzaminą, ir apie tą
pr ogr amo s d alį gali daugiau
nebegalvoti. Jeigu su egzaminu
nepasisekė, gali jį perlaikyti ir
užskaitomas bus geresnis pažymys.
Modulinė sistema man patinka tuo,
kad galutinį viso matematikos kurso
pažymį galima “užsidirbti” po
truputį, dviejų metų eigoje, o ne
vieno baigiamojo egzamino metu,
kaip kad Lietuvoje.
Stojamųjų egzaminų sistema
Anglijoje yra centralizuota. Tereikia
užpildyti vieną formą, kurioje
surašoma ab ituriento asmens
informacija bei šeši universitetai,
kuriuose norėtum studijuoti, ir
fo rma išsiučiama į UCAS
organizaciją (Universities and Colleges Admission Service). Visa tai
abiturientai gali susitvarkyti jau net
pirmo abitūros trimestro metu. Tai
leidžia pamiršti apie stojimo vargus
metų pab aigoj e, tad gali
susikoncentruoti tik ties egzaminais.
Pabaigai norėčiau pasakyti,
kad kaip gražiai mokslai užsienyje
beatrodytų, kur bevažiuosi, visur
būsi užsienietis. Gerai būtų, jei
būtum “tikras” užsienietis. Nesakau,
kad man gėda, nes esu iš Lietuvos,
tiesiog kartais būna skaudu, kad
anglams Lietuva - atsilikęs kraštas.
Sutinku, galbūt ekonomika, valdžia,
infrastruktūra ir visi tie dalykai yra,
sakykim, besivystantys, tačiau
žmonės čia nepalyginamai
nuoširdesni ir šiltesni. O be to
nereikia ir mokslų užsienyje baigti
norint pasiekti aukštumų karjeroje.
Lietuvoje irgi yra ka veikti!
Dainius Podolinskis
elektroninis paštas:
podolinskis@yahoo.co.uk

Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, nepelno
siekianti moksleiviška organizacija. LMS per trumpą savo gyvavimo laikotarpį jau
spėjo surengti keturias Lietuvos moksleivių konferencijas, daugybę seminarų
atskirose respublikos mokyklose, dvi video konferencijas, moksleiviškų grupių
festivalį, aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos moksleivių parlamentą, bendradarbiavo
ir vykdė bendrus projektus su kitų valstybių moksleiviškomis organizacijomis. LMS tikslai yra skatinti
moksleivių iniciatyvas, vienyti juos bendrų problemų sprendimui, organizuoti įvairaus pobūdžio švietėjiškus
bei kultūrinius renginius.
Šiais metais LMS planuoja plėsti interneto tinklalapį www.moksleiviai.lt, leisti informacinį biuletenį
“LiMiS”, skatinti technikos naujovių pritaikymą moksleivių tarpusavio bendradarbiavimui, organizuoti
seminarų ciklą dešimtyje Lietuvos apskričių, surengti moksleivių politologinių ir teisinių žinių olimpiadą.
Numatomi ne tik rimti, bet ir pramoginiai renginiai moksleiviams: Mokslo metų uždarymo koncertas bei
LMS vasaros stovykla.
Iki IV Lietuvos moksleivių konferencijos, kuri vyko 2000 m. balandžio 1-2 dienomis, VTGTM
Licėjus buvo pilnateisis LMS narys. Minėtos konferencijos metu pasikeitė LMS įstatai: nuo šiol LMS nare
gali tapti moksleiviška organizacija, vienijanti bent 40 narių ir turinti juridinio asmens teises arba moksleivių
organizacijų sąjunga, vienijanti bent 4 juridinio asmens teises turinčius narius ir turinti juridinio asmens
teises. Po IV Lietuvos moksleivių konferencijos aš (Justas Gavėnas), Licėjaus prezidentas, ir Alminas Žaldokas,
buvęs Licėjaus prezidentas, nutarėme susigrąžinti prarastą narystę Lietuvos Moksleivių Sąjungoje. VTGTM
Licėjaus moksleivių atstovybės steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo Arnoldas Kubilius, Povilas
Skrebutėnas ir aš, nusprendėme įkurti Licėjuje moksleivių atstovybę (MA) ir įregistruoti ją kaip juridinį
asmenį Vilniaus miesto Savivaldybėje. Tai nebuvo taip lengva, kaip gali atrodyti: teko praeiti ištisus kančios
(biurokratijos) kelius. Po kelių savaičių intensyvaus darbo VTGTML moksleivių atstovybė buvo įregistruota.
Artimiausias darbas, kurį dabar reikia atlikti: supažindinti VTGTML moksleivius su nauja, dalinai
reorganizuota moksleivių savivaldos struktūra. Skelbimų lentoje pakabinti MA įstatai, kurių turi laikytis visi
MA nariai. Artimiausiuose VTGTML prezidento ir Senato rinkimuose galės balsuoti tik asmenys, esantys
VTGTML MA nariai. Norint jais tapti, reikia užpildyti prašymo anketą (kurias netrukus jums išdalinsime).
Kviečiu visus aktyviai dalyvauti moksleivių atstovybės veikloje ir pasinaudoti teise išreikšti savo nuomonę
bei dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su Jūsų gyvenimu.
Lietuvos moksleivių sąjunga 2000 metų birželio 9 dieną organizuoja Mokslo metų uždarymo koncertą,
kuriame dalyvaus moksleiviškos grupės, grojančios ir repetuojančios mokyklose. Šis koncertas yra vienas iš
LMS numatytų pramoginių renginių moksleiviams. Daugelis jaunų grupių groja tik sau ir artimiausiems
draugams – šis koncertas būtų puiki proga tokioms grupėms parodyti savo sugebėjimus platesnei auditorijai.
Planuojama, kad koncerte dalyvaus viena (dvi) jau klausytojams žinomos grupės. Šis renginys bus ne tik
puiki pasirodymo galimybė moksleiviškoms grupėms, bet ir nepakartojama pramoga žiūrovams. Koncerto
metu žiūrovai galės dalyvauti daugybėje konkursų, laimėti puikių prizų. Po koncerto planuojama diskoteka
su žinomais DJ’ais. Renginys vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (Ukmergės g. 25). Birželio 9 – neatsitiktinai
parinkta data – šią dieną daugelyje Lietuvos mokyklų baigiasi mokslo metai. Tikimės, kad šis koncertas
sulauks jaunų grupių, žiūrovų bei visuomenės dėmesio. Tai bus ne tik proga pasilinksminti, bet ir dar vienas
įrodymas, kad net ir labai jauni žmonės gali aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Norintys daugiau su˛inoti apie LMS veikl¹, nuveiktus darbus ir artimiausius renginius, galite:
· rasti informacijos interneto tinklalapyje www.moksleiviai.lt/sajunga,
· įsirašyti į Lietuvos moksleivių konferenciją lms@onelist.com,
·
·

kreiptis į Alminą Žaldoką bei Justą Gavėną
ra yti lai kus adresu: lms@takas.lt

VTGTML prezidentas

Justas Gavėnas
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Licėjaus Tarybos sprendimas - nedemokratiškumo sėkla?
Netrukus po Licėjaus Tarybos posėdžio
įvykusio 2000 balandžio 13 d. licėjistai
skelbimų lentoje galejo išvysti Licėjaus tarybos
nutarimą: visam P.Stakėno mokym os i
laikotarpiui palikti galioti abu papeikimus,
uždrausti P.Stakėnui kandidatuoti rinkimuose
i Licėjaus mokslevių savivaldos institucijas,
įgalioti Senatą atšaukti P.Stakėną iš Lietuvos
moksleivių parlamento. Pirmą kartą perskaičius
turejo pasidaryti labai baisu – moksleiviai savo
pačių rankomis pradeda gniaužti mokslevių
savivaldą remdami nedemokratiškus Licėjaus
Tarybos sprendimus.
Kaip buvęs Licėjaus tarybos narys ir
šiek tiek susipažinęs su mokyklos savivaldos
problemomis norečiau panagrinėti šį įvykį iš
demokratiškumo perspektyvos.
Pauliaus Stakėno prasižengimas bei
Pedagugų tarybos sprendimas bausti jį ar
nebaus ti nebus š io trumpo s traipnio
nagrinėjimo objektas. Pedadogų Taryba bei
Licėjaus administracija turi teisę bausti
prasižengusius moksleivius, nes baimė
nusikaltus būti nubaustam yra normali,
civilizuota, ir būtina valdymo priemonė.
Moksleivių pavaldumas Licėjaus Statutui ir
vidaus
tvarkai
bei
nubaudim o
neišvengiamumas juos pažeidus leidžia
užtikrinti normalų mokyklos ir bendruomenės
funkcionavimą.
Minėto Licėjaus tarybos sprendimo
negalima vertinti vienareikšmiškai. Iš vienos
pusės Licėjaus Taryba grėsmingai kėsinasi į
Licėjaus moksleivių bendruomenės savivaldos
ribas, stengiasi klastoti moksleivių atstovavimą
bei kištis į neakaneminę, asmeninę moksleivių
veiklą. Tačiau yra ir kita šios istorijos pusė –
mokiniai, Licėjaus tarybos nariai, pirmą kartą
pasiūlė ir įtikino licėjaus tarybą, kad galima
nešalinti mokinio iš licėjaus, susitarus su juos,
kad jis įvykdys tam tikras jam iškeltas sąlygas.
Taip buvo surastas dar vienas kelias kaip
aukščiausiuoju lygiu galima apginti moksleivų
interesus. Licėjaus tarybos sprendimas, su
kuriuo galejo susipažinti licėjistai, šios gerosios
pusės neatspindėjo.
Pirmas is P. Stakėnui nustatytas
apribojimas: uždrausti kandidatuoti rinkimuose
į Licėjaus moksleivių savivaldos institucijas.
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Vilniaus Licėjaus Statutas reglamentuoja
moksleivių galimybes kelti savo kandidatūrą į
savivaldos institucijas.
“Prezidentu gali būti renkamas licėjaus
moksleivis, ne mažiau kaip metus mokęsis
Licėjuje. Tas pats asmuo negali būti renkamas
Prezidentu daugiau kaip dviem kadencijom iš
eilės. ” (Statuto 9.4).
“Senatoriumi gali būti renkamas
kiekvienas licėjaus moksleivis.” (10.3)
Statuto 9. 4. punkte numatyti du
apribojimai kandidatui į Prezidentus ,
kandidatuoti į senato narius jokių apribojimų
nėra. Nei Licėjaus tarybai, nei Prezidentui bei
senatui nėra numatyta teisė kokiu nors būdu
apriboti bet kurio Licėjaus moksleivio galimybę
kelti save į moksleivių savivaldos institucijas.
Licėjaus Taryba tai daro ir pažeidžia Vilniaus
Licėjaus Statutą. Galima spėti, kad Licėjaus
Tarybos valia buvo kokiu nors būdu sukliudyti
susitepusiam mokleiviui atstovauti kitų
moksleivių interesams. Peršasi klausimas:
kokią turi teisę iš mokytojų, moksleivių ir jų
tėvų sudaryta institucija nuspręsti, koks
moksleivis yra tinkamas buti kandidatu ir siekti
atstovauti savo bendraamžius? Kas jiems
atstovaus gali nuspręsti tik patys moksleiviai.
Tokiam sprendimui priimti Licėjaus statute yra
numatyta labai civilizuota procedūra – rinkimai.
Atiduodami savo balsus licėjistai išreiškia, kuo
jie pasitiki, kokiomis kandidatų vertybėmis
remiasi, kokio žmogaus jie siekia sau atstovauti.
Mano žiniom is Licėjaus direktorius
S.Jurkevičius visada linkęs bijoti, ką išsirinks
mokiniai savo atstovais. Tiesa, jis minėjo, kad
išrinktasis daug pasako apie rinkėjus. Keista,
kodėl Licėjaus Taryba šį kartą panoro užbėgti
licėjistams už akių ir uždraudė P.Stakėnui
kandidatuoti į Prezidento bei senato nario
postus. Kam naudinga siekti, kad konkretus
asmuo nebūtų moksleivių savivaldos atstovu?
Žinant, kad moksleivių savivalda turi ginti
mokinių teises ir dėl to kartais gali tekti
susigrumti su administracija, įdomu stebėti kaip
atrandami būdai, kuriais būtų galima riboti
oponentų gretas.
Antrasis apribojimas: Licėjaus Taryba
įgalioja Senatą atšaukti P.Stakėną iš Lietuvos
moksleivių parlamento. Lietuvos moksleivių
parlamentas yra nevyriausybinė, nepriklausoma
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(iš kairės) pirma eilė: Mažena Voitkevič, Asta
Astrauskaitė, Inga
Stasiulionytė, Eglė Sabalytė, Adomas Rutkauskas.
antra eilė: Giedrė Jarmalytė, Monika Jašinskaitė, Sigita
Sriubaitė,
Dalia Šaltenytė, Jurga Augulytė, Akvilė Klimaitė,
Liubartas
Aleksiejus.
trečia eilė: Indrė Gudelytė, Milda Mečkauskaitė, Jonas
Survila,
Donatas Celešius, Algirdas Plikusas, Justiną
Archipovą(R.I.P.’ą)
laiko Vytis Uža, toliau Linas Baltrūnas, Linas Ulevičius.
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Dvyliktokams ir ne tik
Štai ir išaušo ta lemtingoji su tokiu nerimu laukta diena. Jūs stovite kryžkelėje, aplinkui daug
kelių, bet ar tikrai Jūsų pasirinktasis yra teisingas? Pasitikrinkite, kol dar ne vėlu! O jei dar
neapsisprendėte, mes Jums tiesiame pagalbos ranką. Įsiklausykite savo širdies balso ir pasirinkite
teisingą kelią!

Paveiksliukas…
1. Apsigimęs žemdirbys
“Kol jaunas, o, broli, sėk pasėlio grūdą”, - taip tiesa skamba V. Kudirkos lūpomis. Ne paslaptis,
nuo pat vaikystės jus traukė žemelė, bulvelės, gėlytes, žolytės… “Negali būti bloga, kas ateina iš
gamtos/Nuo pat vaikystės mokė senelis nuolatos”, - sako poetas M. Berenis. Tad ir toliau imk viską
iš gamtos, rūpinkis, kad žolytės būtų gražiai iškarpytos, o žiedeliai skaisčiai maloniai raudoni.
Pirmasis žingsnis Jums būtų stojimas į BAŽŪM (Buivydiškų Aukštesniojo Žemės Ūkio Mokykla).
Pareiškimai priimami nuo gegužės 6d.
2. Išprūsinta Asmenybė
Sveikiname! Per šį pavasarį Jūsų kietajame diske susikaupė bene daugiausiai didžiai vertingos
informacijos. Jūsų laukia puiki, perspektyvi, galingo ir išprususio kompiuterio ateitis. Nenusiminkite,
jei kol kas jaučiatės atstumtas ir niekam nereikalingas. Te Jūsų naujo gyvenimo pradžia būna stojimas
į MDG (Mikliųjų Džoistikų Grupuotė). Čia jūs rasite daugybę širdžiai ir dvasiai artimų sielų. Ją
surasti galite adresu www.miklakūniai.lt.
3. Estetas
Jūs – vaikinas, kurio širdyje niekada netrūksta meilės moteriai. Jūs turite puikų, skoningą
grožio supratimą: moterį vertinate H2O2 bei silikono kiekiu kūne. Jūsų grožio etalonas – Lolo, bet
taip pat nenuvertinate ir natūraliosios Pamelos. Taigi, jums atviri visi keliai. Tačiau prieš pradedant
savo karjerą patartume pasikonsultuoti su stotis kolegomis.
P.S. Jei Jūs – mergina, nenusiminkite. Homoseksualiosios orientacijos individai šiais
pažengusiais laikais yra visiškai toleruojami, taigi, paskaitykite viską dar kartą ir be baimės kovokite
už savo vietą po saule!
4. Meniška Vilniaus Senamiesčio Asmenybė
Jūs gyvenimo patirsit ir šilto, ir šalto (vasarą – šilto, žiemą - šalto). Tačiau būkite ištikimas
laikraščiams. Jie – puiki izoliacinė medžiaga, sulaikanti šilumą ir neleidžianti jums atvėsti šaltomis
mūsų nepalankaus klimato juostos naktimis. Mes linkime Jums profesinės sėkmės – te Jūsų kely
pasitaiko tik tamsaus gymio buteliai ir teneatima jų iš Jūsų joks neišauklėtas kolega. Tačiau, kad
neprapultumėte sunkiame gyvenimo kely, siūlome jums baigti UMGA (Užupio Meno Gyventi
Akademija) ir joje įgyta patirtis Jums pravers visais gyvenimo atvejais.
Parengta pagal KKBS
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Pradžia 7
institucija susidedanti iš 95 demokratiškai
išrinktų Lietuvos moksleivių ir atstovauja
moksleivių interesams. Rinkimai į moksleivių
parlamentą vyko dviem etapais: moksleivis
išrinktas mokykloje dalyvauja rinkimuose
mieste ir čia yra išrenkamas moksleivių
parlamento nariu. Formaliai parlamento narys
yra miesto ar rajono, o ne konkrečios mokyklos
atstovas. Tiesa, visada išlieka moralinė
išrinktojo parlamento nario pareiga atstovauti
savo mokyklos mokinių interesams. Licėjaus
taryba priimdama sprendimą dėl draudimo
P.Stakėnui dalyvauti Moksleivių parlamento
veikloje klydo laikydama Paulių Licėjaus
atstovu parlamente bei įpareigodama Senatą
atš aukti jį iš Moks leivių parlam ento.
Moksleivių parlamento narys gali netekto savo
mandato arba atsistatydindamas arba jei jį
pašalina pats moksleivių parlamentas. Tiesa,
kitame Licėjaus tarybos posėdyje P.Stakėnas
atsistatydino ir šio neįvykdomo sprendimo –
atšaukti P.Stakėną iš Lietuvos moksleivių
parlamento – Senatui vykdyti neteko. Nereikėtų
aplenkti dar vienos šio draudimo pusės –
Licėjaus tarybos norą kištis į licėjistų asmeninę,
nesijusią su mokykla veikla. Jei parlamento
narys nėra licėjaus juridinis atstovas, tau
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reiškia, kad jis ten veikia kaip privatus asmuo.
Kiekvienas licėjistas kaip privatus asmuo gali
dalyvauti, bet kokioje teisėtoje veikloje ir
Licėjaus Taryba jam nieko negali uždrausti.
Licėjaus Taryba negali uždrausti lankyti
šachmatų būrelio, būti Lietuvos moksleivių
asociacijos nariu, šokti tautinių šokių ratelyje.
Licėjaus mokinys veikdamas kokioje nors
organizacijoje ir sakydamas “esu iš Licėjaus”
nėra Licėjui pavaldus ir neturi elgtis taip kaip,
Licėjaus Taryba norėtų jam nurodyti.
Baigdamas norėčiau apibendrinti šį
Licėjaus Tarybos sprendimą kaip labai
nepasisekusį, tačiau viliuosi, kad licėjistai jį
įvertins ir nuspręs, kaip turėtų elgtis norėdami
saugiai gyventi savo mokykloje. Licėjaus
Taryba, kaip trišalė institucija yra labai
perspektyvus mokyklos savivaldos darinys ir
reikia tikėtis, kad mokiniai ir jų tėvai
pasinaudos Licėjaus tarybos teikiamomis
priemonėmis tvarkyti savo mokyklą.
Giedrius Kadziauskas
Vilniaus Universitetu teisės fakulteto
studentas,
Buvęs Licėjaus mokinys

Visiems…
Važiuoju autobusu. “Šeštu”, bet visai nesijaučiu šeštai. Gera. Visą kelią šypsausi. Ne
todėl, kad autobuse, ne todėl, kad važiuoju. Švyčiu, nes turiu akis, kuriomis galiu
matyti. Kiekviena kūno ląstelė virpa džiaugsmu, nes turiu jaučiančią širdį. Medituoju
laimės ekstaze. Gėrio aura apsupa mane. Pro purviną “Škodos” stiklą išvystu mergaitę.
Ji visai mažutė, gal vos ketverius metukus teturi. Įsikibusi mamos rankos,
pasistrykčiodama eina per perėją. Vaikiškas šviesias garbanas draiko vėjas.
Nerūpestingumo šydas gaubia mažytį kūnelį... Autobusas nuvažiuoja, tačiau ką tik
matytas paveikslas išlieka mintyse. Vaikystė... Tiek daug telpa šiame žodyje: gėris,
grožis, laimė, nerūpestingumas, meilė, rūpestis... Didelės šviečiančios akys
pasislėpusios žaislų karalystėje, pasaulį mato kitaip negu suaugusieji. Viskas paprasta.
Gyveni svajonėse, spalvotoje šalyje. Ir “dėdė miegas” ilgas ir saldus. Mažas pasaulis
mažoje galvutėje. Deja, visa tai trunka labai trumpai - tik keletas fotojuostos kadrų.
Po to dar daug nuotraukų, tačiau jos nebe tokios ryškios kuo toliau, tuo labiau blunka
spalvos. Nebėra vaikiško naivumo, akių spindesio, švelnaus prisiglaudimo ,
nerūpestingą skambų juoką užtemdo juodi debesys. “Gyvenimo viešpats” pradeda
nerti kilpą ant kaklo, tuojau ir visą virvę apvynios, kad pasikartumei, žinoma, prieš tai
gerai pasikankinęs. Sužinosi, kaip galima įsižeisti, uždaryti jausmų Vartus, meilę,
viltį- viską,
kas tyra paskandinsi praeity. Sugriausi kažkada statytas pasakų pilis, ir pasislėpsi
ledinėje tvirtovėje. Aplinkui melas,
neapykanta, netikras juokas. Tylėsi, nors
tau skauda. Stengsies neapleisti, nes žinai
kad ir tau niekas nepasakys “myliu” Pajacai ! Gyvenimo vergai † Nereikia
draugo, nes jo netekus bus sunku. Nenori
juoktis, nes pravirkus ašaros išdegins
gerklę. Vadini save laisvu, nors esi kūno
vergas, sielos kalinys !!! GYVENIMAS ??!
... Dar daug pravažiuos
autobusų...
Mes dažnai išeiname nepasakę vienas
kitam meilės, tiesos, dėkingumo žodžių.
Nusinešame juos savo širdies
gniaužtuose „ir praeiname abejingi pro
medį, paukštį, pro žydintį rugį ir
kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos
Saulės Vaikai būtume.” (J.
Marcinkevičius.)
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GEGUŽĖS MĖNESIO REPERTUARAS
Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre
Didžioji salė 16 d. (antr.) 18 val. Šokio spektaklis pagal A. Vivaldi muziką “Pamišusių merginų šokiai”.
Choreografė A. Cholina. Trukmė – 1 val. 10 min. Bilieto kaina: 10 – 20 Lt.
29 d. (pirm.) 19 val. W. Shakespeare’o komedija “Vasarvidžio nakties sapnas” Rež. O.
Koršunovas. Trukmė - 2 val. 30 min. Sezono uždarymo proga bilieto kaina: 10 Lt.
Mažoji salė 7 d. (sekm.) 19 val. W. Shakespeare’o komedija “Vasarvidžio nakties sapnas” Re˛. O.
Koršunovas. Trukmė - 2 val. 30 min. Bilieto kaina: 15 Lt.
13 d. (šešt.) 19 val. Premjera M. von Mayenburgo “Ugnies veidas” Rež. O. Koršunovas, dail. J. Paulėkaitė, komp.
G. Sodeika. Bilieto kaina: 20 Lt
14 d. (sekm.) 19 val. Premjera M. von Mayenburgo “Ugnies veidas”. Rež. O. Koršunovas, dail. J. Paulėkaitė,
komp. G. Sodeika. Bilieto kaina: 20 Lt
15 d. (pirm.) 19 val. Premjera M. von Mayenburgo “Ugnies veidas”. Rež. O. Koršunovas, dail. J. Paulėkaitė,
komp. G. Sodeika. Bilieto kaina: 20 Lt
16 d. (antr.) 20 val. M. Ravenhillas “Shopping and fucking” Rež. O. Koršunovas. Bilieto kaina: 20 Lt, trukmė - 2
val. 30 min.
17 d. (treč.) 19 val. M. Ravenhillas “Shopping and fucking” Rež. O. Koršunovas. Bilieto kaina: 20 Lt, trukmė - 2
val. 30 min.
27 d. (šešt.) 19 val. L. Lamberto komedija “Šarlotės” Rež. R. Kudzmanaitė. Trukmė - 1 val. 30 min. Bilieto kaina:
12 Lt.
30 d. (antr.) 19 val. Premjera M. von Mayenburgo “Ugnies veidas”. Rež. O. Koršunovas, dail. J. Paulėkaitė,
komp. G. Sodeika. Bilieto kaina: 20 Lt
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Teatro adresas: Gedimino pr. 4, Vilnius 2600. Tel. 610015, tel./fax. 611877
Informacija tel. 629771 (kasa dirba nuo 10 iki 18 val.)
Teatras pasilieka teisę keisti spektaklius.
Teatro interneto adresas: www.teatras.lt/okt

LIFE ATIDARYMAS
Vingio parke
gegužės 20 d.
20 val.
21 val.

Leonid Šinkarenko Jazz Five (Lietuva)
JAZZ LIFE
Les Commandos Percu (Prancūzija)
UGNIES KONCERTAS
Įspūdingas, užburiantis, fantastiškas
vulkaniškos ugnies, fejerverkų ir ritmo šėlsmas

Bilietų kainos: stovimi - 10 Lt, sėdimi - 20 Lt.
Vaikams iki 7 metų - nemokamai.
Bilietai parduodami:
Lietuvos nacionalinio dramos teatro kasoje (tel. 8-22-629771) ir
Kauno valstybinio akademinio dramos teatro kasoje (tel. 8-27-224064).
Telefonas pasiteirauti: 8-22-625158

Informacija Internete: www.life.lt
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Klausimai
HORIZONTALIAI
2. Respublikos šalininkas
5. Sėdi ant mėnulio 12 kabinete.
7. Ekonomiškai klesti tik Licėjaus dėka.
11. Visu mokslu mokslas, anot Skūpo
12. Šalis, kur pieno upės teka...
13. Saulės dešinioji ranka.
14. F. Dostojevskio "Broliai ..."
15. Šventoji musulmonų knyga
16. Pavasarinis mokinių košmarų
atributas.
21. Šalis, kurioje žaidžia Artūras
Karnišovas
22. Iškilmingi kviestiniai pietūs arba
vakarienė kurio nors asmens arba įvykio
garbei
24. Liet. režisierius
25. Biologijos kabineto įnamės.
27. Sport. įrankis raumenims mankštinti
28. Dažniausiai vartojamas įvardis.
30. Daiktas, kurį bent 2x metuose varto
licėistas
33. Iš pradžių buvo krepšinis. Vėliau kvadratas. Dabar...
36. Ave...
37. Filmas gavęs "Oskarą" už
specialiuosius efektus
38. Senais laikais tepdavo užpakalius.
39. Aš myliu, tu ...
40. Pas Antaną už 20 ct.
42. Ant 200 Lt. kupiūros
46. Vokiškas "taip"
47. XV-XVIII a. kai kurių šalių
kariuomenės vadas
49. Penkiaknygė - penkios pirmosios
Senojo testamento knygos
50. Taip ir neatvažiavusi į Licėjų grupė.
51. Lietuviškas kačių maistas
Trys pirmieji atnešę teisingai išspręstą
kryžiažodį G. Šiuškui (2d), gaus po
pakvietimą į kiną dviem asmenims.
Dovana ketvirtokams - du pakvietimai
už teisingai išspręstą ir greitai pristatytą
kryžiažodį.
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VERTIKALIAI
1. Itin mylintis merginas Rimantas.
3. Andrew Lloyd Webber'o pasaulinės
muzikos šedevras " Jėzus Kristus ..."
4. Texto analizė ir...
6. Dvyliktokų palikimas: "Mes jus ..."
8. Licėjuje TIK treniruojasi.
9. Ilgakasis gražuolis
10. sen. Graikijoje ir Romoje svetimšalis
17. Licėjuje būna tik paskutinis.
18. Vis dar namų darbų ruošimo vieta.
19. Kompiuterinis "baubas"
20. Šalis, kurią bando sunaikinti Rusija su
Putinu priešaky
23. LABAI stipri arbatėlės.
26. "Sel" naujausias albumas
29. Trakų ...
31. Mašinos markė
32. Lietuvis, latvis ir ...
34. "Gulbių ežeras"
35. Šaunios k.kultūros mokytojos ir
keliautojų klubo vadovės vardas
37. Didžiausios superžvaigždės motina.
41. Viešbučių durininkas
43. Japonų alkoholinis gėrimas,
gaminamas iš ryžių
44. Sako 'uh - oh'.
45. Pavojingiausias Žemės plėšrūnas.
48. Visuomeninis pastatas su didele
vientisa vidaus erdve
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