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Vienkartinis Luokės V. Kleivos gimnazijos mokinių Prezidentūros
leidinys, skirtas abiturientų susitikimui, 2019 m. sausio 26 d.

Laikas – tik pirmyn!
Mokyklinių metų ratas sukasi sklandžiai, nesustodamas, smagiai šoktelėdamas ypatingų
švenčių progomis: Rugsėjo pirmoji, Sporto šventė, Rudenėlio šventė, Kalėdos... Tradicinės
šventės, bet vis kitokios. Sukasi tas ratas su pamokomis ir pertraukomis, tarp pastabų ir
pagyrimų, tarp pažymių ir nuoširdaus džiaugsmo supratus, kad galiu ir sugebu...
Mokiniams iš mokyklinių metų, ko gero, labiausiai ir įsimena šventės. Ne pačios
šventės, bet pasiruošimas joms. Juk būtent planavimas, organizavimas, repeticijos ir įsirėžia
labiausiai. O kiek barnių, nesutarimų, bet ir džiaugsmo, juoko iki nukritimo... Kad ir
ruošimasis Abiturientų susitikimui. Kaip susitelkus klasė! Kiek gražių sprendimų priimta,
kiek daug išmokta ir padaryta! O kasmet vis didesnis iššūkis surengti susitikimų vakarą, kai dvyliktokų tik
saujelė. Bet užtat kokių!!!
Didžiuojamės kiekvienu, baigusiu mūsų mokyklą! Juk kiek gražių gyvenimo istorijų jie galėtų
papasakot! O tų istorijų pamatai – šeima ir mokykla. Didžiuojamės mūsų mokyklos abiturientais, nes į tuos
pamatus jie susidėjo visa, kas esminio: žmogiškumą, meilę savo kraštui, pagarbą žmogui, laisvės troškimą...
Ir laukiame sugrįžtančių, aplankančių, prisimenančių.
Brangus tas mokyklinis laikas. Bėga, prabėga, bet kažkur giliai širdy ir atminty palieka įsispraudę klasės
draugų, mokytojų vardai, pamokų nuotrupos, švenčių aidai. Įsisuka kitas ratas: studijų, darbo, šeimos ratas.
Jau kiti žmonės ir įvykiai kuria dabartį. Laikas veda tik pirmyn... Tačiau smagu, kad mūsų mokyklos
abiturientai kasmet randa bent vakarą sugrįžti ten, kur prasidėjo jų branda. Gražių susitikimų!
Direktorė Renata
Nuo 1956 m. vidurinį išsilavinimą mūsų mokykloje įgijo 1792 moksleiviai. Šiais mokslo metais
paskutinis skambutis skambės 64 abiturientų laidai. Tikriausiai daugelio mokinių prisiminimuose ir
širdyse išlieka klasės auklėtojo paveikslas. Pakalbinome buvusius klasių vadovus ir paprašėme
atsakyti į šiuos klausimus:
1) Kaip gyvenate auklėtoja (-au)?
2) Kokie buvo jūsų auklėtiniai? Gal galėtumėte papasakoti įsiminusį įvykį /atsitikimą iš klasės
gyvenimo?
3) Jūsų linkėjimai buvusiems auklėtiniams ir dabartiniams abiturientams.

Danutė Ubartienė, 63 abiturientų laidos klasės vadovė
Pirmomis rugsėjo dienomis, ne kartą, įžengus pro gimnazijos duris, pirmiausia
žvilgsnis nukrypdavo į fojė prie stalo sėdinčius mokinius, tarp kurių tarsi turėtų
būti ir mano auklėtiniai, ir tik paskui dingtelėdavo mintis, kad jų čia nebėra. Ir
džiugu, ir gaila. Džiugu, kad visi išlaikė brandos egzaminus ir daugelis tęsia
studijas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ir ten jiems atsiveria dar didesnės
galimybės. Ir kartu gaila, juk šitiek metų būta šalia, o staiga vieną dieną viskas
baigiasi, belieka tik iš tolo stebėti jų sėkmes ir nesėkmes. Šiandien esu šeštokų
auklėtoja. Vėl tenka grįžti į paauglystę ir padėti spręsti jų amžiui iškylančias
problemas. Tačiau kiekvienas amžiaus tarpsnis žavus ir nepakartojamas.
Buvę auklėtiniai išsiskyrė iš kitų savo tylumu ir uždarumu. Todėl ir išdaigų nebuvo daug, o jeigu ką
ir iškrėsdavo, dažniausiai tai likdavo paslaptimi. Pamenu, kaip visi klasės berniukai, vienas po kito, šlavė
mokyklos koridorių, kurį pribėrė sausainių, nes neatsirado kaltų. Tokiais atvejais visi atkakliai tylėdavo ir
vienas kito neišduodavo.
Ką gali palinkėti auklėtojas? Žinoma, begalinės sėkmės tęsiant studijas ir darbus, pajusti tvirtą
pagrindą po kojom ir atrasti tikrąjį savo pašaukimą. O dabartiniams abiturientas, pirmiausia linkiu gerai
išlaikyti egzaminus ir nenuleisti rankų ištikus pirmam išbandymui, bet atkakliai siekti savo svajonių.
Svajokit, nes nuo to viskas ir prasideda.
Rosita Petkuvienė, 60 ir 62 abiturientų laidų klasės vadovė
Ačiū, tikrai gyvenu :), tais pačiais džiaugsmais, tomis pačiomis šypsenomis, tik
vaikai kiti. Vieni ateina, kiti išeina, o mokykla dūzgia kaip bičių avilys. Visko būna, bet
tik GERAI!
Daugumai, tikriausiai, mintyse formuojasi šabloninė nuostata, o „Jie ...tai buvo
geresni, tokių jau nebebus“, tačiau kai vėl išleidi mokinių laidą, supranti, kad Jie visi vis
kitokie ir visi ypatingi. Esu ta auklėtoja, kuri ne tik pati nori pažinti mokinius, bet ir
mokiniai turi pažinti mane. Nuolat vaikams sakiau ir sakysiu: "Jūs pasiimsite manęs tiek,
kiek norėsite", – taip ir yra, kam trūksta pabendravimo, randa laiko, aplanko, parašo ar kaip kitaip susisiekia.
Kiti tiesiog įsisuka į gyvenimo rutiną ir dar nejaučia nostalgijos. Ateis laikas....dar ateis :).
Mintyse rinkdama klasės gyvenimo faktus, prisiminiau daug gražių akimirkų, tačiau viena lydi mane
kasdien – jų bendra nuotrauka, daryta per mokytojų dieną, dar ir dabar yra ant mano darbo stalo. (Gal tai
kažką reiškia?) :)
Ir buvusiems, ir būsimiems: gyvenkite gyvenimą: mylėkite, būkite savimi, keiskite save ir turėkite
tikslą!
Simonas Baliutavičius, 61 abiturientų laidos klasės vadovas
Kiekviena nauja diena pateikia naujus išbandymus, siekius ir lūkesčius, tuo pat
dovanodama džiaugsmo akimirkas. Esu dėkingas gyvenimui už įvykusius pokyčius, kurių
dėka gyvenimas pasidarė dar gražesnis ir geresnis.
Aš iki šiol visiems sakau: gyvenimas man dovanojo nuostabius auklėtinius. Esu
laimingas, kad galėjau juos pažinti iš arčiau. Jų nuoširdumas, charizma, aktyvumas ir
pilietiškumas buvo stiprioji klasės pusė.
Visiems linkiu iš gyvenimo imti daug daugiau, nei jis gali duoti!!!
Regina Skridailienė, 34 abiturientų laidos klasės vadovė
Aš jau 35 metus dirbu šioje mokykloje. Kiekvieni metai turi savo vaikus, kurie būna
savaip įdomūs, kurie verčia mus, mokytojus, keistis. Į gyvenimą išleidau 34 abiturientų
laidą .Buvo 2 klasės (11a ir 11b). Šiemet jau 30 metų, kai baigė mokyklą. Įdomiausia
buvo išvyka į Sankt-Peterburgą mokyklos baigimo proga.
Linkiu buvusiems ir būsimiems abiturientams visada rasti laiko susitikti,
pasikalbėti, prisiminti mokyklą.
Zita Auškalnienė, 43 abiturientų laidos klasės vadovė
Kasryt pasakau savo nosiai, kad:
– be reikalo nekiščiau jos, kur nereikia;

– nevaikščiočiau nosį užrietusi;
– nepasiduočiau apatijai ir nenuleisčiau nosies, kad ir kaip slogu ir nyku aplink.
Jie buvo MANO VAIKAI (mylimiausi), todėl ne visada su jais buvo ir lengva...
Jie karaliavo biologijos paruošiamajame. Pačiausios išdaigos vyko ten. Žinau, kad apie
tai mielai papasakos jie patys.
Buvusiems: nebelaukite kažko, kas padarytų Jūsų gyvenimą dar geresnį. PATYS
panaudokite ESAMAS APLINKYBES naujiems įvykiams, produktams, santykiams
kurti. Niekada nenuleiskite nosies!!! „Būkite dėmesingi žmonėms ir pamatysite auksą
ten, kur kiti mato akmenis“.
Esamiems: neieškokite pažįstamų, kurie galėtų padėti Jums ką nors pasiekti gyvenime, pabudinkite
savyje tai, kas taip seniai snaudžia ir laukia savo valandos. „Žmonės žino viską apie viską, bet nieko nežino
apie save“.
Sofija Gedminienė, 12, 14, 25, 30 abiturientų laidų klasės vadovė
Gyvenu gerai. Daug skaitau, šiltuoju metų laiku užsiimu sodininkyste ir
daržininkyste. Pastaruoju metu dirbu prie didelio darbo – renku medžiagą ir rašau Luokės
bažnyčios bei miestelio istoriją.
Mano auklėtiniai buvo geri. Atsimenu visus, tik kartais nebeatpažįstu, ypač vyrų
(nes pastarieji dažnai „pakeitę“ šukuoseną, buvo su vešliais plaukais, o dabar ...).
Labiausiai įstrigusios ryškios asmenybės, galvojantys žmonės, o išdykėlius
ignoruodavau.
Sulaukus tokio amžiaus kaip aš, galiu tik palinkėti – sveikatos ir ramybės.
Kazimieras Širvys, 41 abiturientų laidos klasės vadovas
Gyvenu labai gerai. Daug laiko skiriu medžioklei, žvejybai, medžio darbams.
Jūs buvote vieninteliai mano auklėtiniai. Visus prisimenu, džiaugiuosi pasiekimais,
jūsų šeimomis.
Dabartiniams abiturientams linkėčiau gerų rezultatų egzaminuose, kad svajotų, nes
svajonės pildosi. Buvusiems auklėtiniams – stiprybės, gerų darbų, pasiekimų, sveikatos,
kantrybės, ištvermės kasdieniniame gyvenime.
Laimutė Piliutienė, 20, 29, 37, 45, 47 abiturientų laidų klasės vadovė
Gerai, prisiminimais, nuo 1957 iki 2010 metų sutiktais, užaugintais ir išleistais į
gyvenimą mokiniais.
Turėkite svajonę. Atsisakyti jos – reiškia apkirpti savo sparnus. Svajonė – tai
gyvybė: judėjimas, veržimasis pirmyn, ieškojimas savęs, ieškojimas neatrasto,
nežinomo; tai kritimas ir kilimas, tai veržimasis į savo tikslą. Mylėkite žmones, nes su
jais gyvensite, saugokite save, nes jaunystės bangos smarkios. Branginkite kiekvieną
minutę, nes laikas negrįžta. Žinokite: žmogų laimingą padaro ne milijonai, o suvokimas,
kad gyvenimas nėra tuščias ir kad didžiausia laimė – kitus žmones padaryti laimingus.
Danutė Baguškienė, 52 abiturientų laidos klasės vadovė
Gyvenu gerai, dirbu, turiu naujus auklėtinius- penktokus.
Mano auklėtiniai (52 laida), išėję iš mokyklos 2007 metais buvo labai šaunūs,
darbštūs, pareigingi, stengėsi gerai mokytis. Daugelis dabar yra sukūrę šeimas, augina
naująją kartą. Tų įvykių ar nuotykių per mokslo metus, ekskursijas buvo labai daug,
kažkokio konkretaus taip staiga neprisimenu. Man įdomiausias ir smagiausias dalykas
yra tas, kad buvusių dviejų auklėtinių: Mariaus ir Janinos vaikai - Ugnė ir Eimantas dabar
vėl yra mano auklėtiniai. Nuostabūs vaikai. Tai darosi savotiškas tęstinumas, tradicija,
labai smagu...
Savo buvusiems auklėtiniams norėčiau palinkėti didelės sėkmės ir jei bus sunku,
niekada nepraraskite vilties - juk debesys praeina, o dangus pasilieka... Dabartiniams abiturientams noriu
pasakyti, kad didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų; o svarbiausia nepamiršti – kad
minčių sodą reikia kasdien laistyti žinių ir išminties šaltinio vandeniu.

Irena Šilanskienė, 40, 48 abiturientų laidų klasės vadovė
Gyvenu gerai. Visi auklėtiniai, kuriuos aš išleidau į gyvenimą, su kuriais
bendravom, dirbom, kūrėm ne vienus metus, buvo šaunūs mokiniai. Mokėsi, dalyvavo
renginiuose, padėjo vieni kitiems, žinojo savo gyvenimo tikslą ir jo siekė.
Buvusiems auklėtiniams norėčiau palinkėti visokeriopos sėkmės tolimesniame
gyvenime, o dabartiniams abiturientams – sėkmės gyvenime ir ryžtingai siekti savo
užsibrėžto tikslo.
Audronė Šežikienė, 55, 59 abiturientų laidų klasės vadovė
Gyvenu, dirbu, vėl turiu auklėjamąją klasę. Prisiminimų apie jus yra daug, tačiau juos noriu pasilikti
susitikimui, nes šiais metais sukanka 5-eri metai po mokyklos baigimo 59 laidai, o 2020 m. jau bus 10 metų
– 55 laidai.
Patys geriausi ir šilčiausi linkėjimai abiejų laidų abiturientams.
Dalia Grubliauskienė, 59 abiturientų laidos klasės vadovė
Gyvenimas sukas ratu. Vieni išeina, kiti ateina. Taip ir aš mėginu skubiai
žingsniuoti su laiku, darbas veja darbą..., ir kaip visada nieko nespėju... tada stabteli,
pagalvoji: „Na, ir kur čia nupulsi?“. Va, taip ir leidžiu dieneles...
Mielieji, jaučiu nostalgiją, grįžtu prisiminimais į tą rugsėjį, kai Jūsų nebebuvo, o aš
koridoriuose užsimiršus dar ieškodavau akimis savo auklėtinių veidų. Buvo kažkaip keista,
kad nematau tos ar ano... Ir dar! Nuo Šatrijos tikrai nebečiuošiu! O į kalėdinį vakarėlį (į
tokį, kokį organizavot savo tėvams 11 klasėj) tikrai atvykčiau!
Mano linkėjimai visiems išėjusiems ar besiruošiantiems dar kelti sparnus – būkite
sėkmingi ir geri žmonės, niekada nenuleiskite rankų, nors ir nesisektų 10-tą kartą iš eilės. Atsiminkite,
Fortūna mėgsta atkaklius!
Irena Limantienė, 14, 17, 21, 26, 35 abiturientų laidų klasės vadovė
Linkiu neliūdėti, nenusiminti, nusišypsoti iš juokingų įvykių, nusijuokti iš kvailų
situacijų, nes gyvenime gėrio daugiau negu blogio.
Savo auklėtinius prisimenu. Jei aš juos dabar turėčiau, tai tikrai nieko
nedrausčiau, leisčiau visiems išdykaut, suteikčiau daugiau laisvės.
***
Linkiu visiems, ir mokytojams, ir mokiniams, tolerancijos, draugiškumo,
atkaklumo, siekiant gyvenimo tikslų. Padėkite, palaikykite vienas kitą
gyvenime!
Edmuntas Limantas, buvęs Luokės vidurinės mokyklos direktorius
Mielieji, tegul išlieka nemarus Luokės vidurinės/Luokės V. Kleivos gimnazijos
abiturientų vakaro šūkis:
Ir rudenį pražysta sodai,
Kai vėl susitinka draugai...
Visada mus rasite:

Mokyklos g. 5, Luokės miestelis, LT-88238, Telšių rajonas
Telefonas – 8 444 43113, faksas 8 444 43182.
Elektroninio pašto adresas – lvkgimnazija@gmail.com
https://www.luoke.telsiai.lm.lt

