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Šventas laukų birželi, 
palytėk pievom pakvipusią žemę 
žaibo švaria ugnim. 
Prasiskleisk lietum - 
rože sidabro 
ant lauko, sūraus  
nuo mūsų prakaito. 
Tenuplauna mūsų akis, 
kad regėtų žolyno spindėjimą. 
Tenuplauna mūsų kojas, 
kad ilgą kelionę pakeltų. 
Šventas laukų birželi, 
Palaimink mūsų rankas - 
kad neišsektų upės, 
kad neišmirtų medžiai, 
kad griežlė nenutiltų 
šviesų vakarą avižų lauke. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

Sveikiname XI-os mokyklos (IV-os gimnazijos) 
laidos abiturientus  Paskutinio skambučio šventės  

proga! 
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Dar tik 6-okai. Su auklėtoja Lione Tartilaite. 

 
Virpa rasos lašas pakalnutės taurėj. 
Virpa mano laimės akimirka, 
Tokia skaidri, kaip rasa. 
Aš išsineščiau ją atsargiai atsargiai 
Iš vėjų pagairės 
Į žaliąją miško tylą, 
Kad ji pasiliktų amžina, amžina. 
 

Vaidotas Spudas 
 

 
IVga abiturientai paskutinę rugsėjo pirmąją. 

 
I-oji mokytoja Edita Dilienė 

 
Mieli abiturientai, 

džiaukitės nepakartojamu gyvenimu ir vertinkite 
kiekvieną akimirką. Linkiu, kad gyvenime viską 
darytumėte iš širdies: ar prisipažįstate meilę, ar laužiate 
duonos riekę. 

Nematuokite savo gyvenimo vien laimėjimais – 
nereikšmingais ar labai svarbiais... Geriau plačiai atverkite 
akis ir branginkite visa, kas pasitaikė tame kelyje. 
Gėrėkitės gėlėmis, kurios auga, kad pradžiugintų Jus. 
Mėgaukitės saulėtekiu, džiaukitės vaikų juoku, lietumi ir 
paukščiais. Įsileiskite visa tai į širdį... Žinokite, nėra kelio 
į laimę, laimė yra kelias... 
 

Lionė Tartilaitė, 
IVga klasės auklėtoja 

 
Mieli abiturientai, 

 
Kai aplink toks kerintis grožis: 
Viskas žydi, paukščiai susuko lizdus, 
Kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis, 
Teks užverti mokyklos duris ir palikti draugus. 
Vieną kelią iš šimto tau teks pasirinkti, 
Pasitark su širdim, apsispręsk ir tada 
Drąsiai ženki gyvenimo savo sutikti 
Ir te laimė į kelią išlydi tave... 
 

 
 
 
 

 
Su pirmąja mokytoja Daiva Žukauskiene -IVgb  

 

 
 
 

Pirmoji mokytoja Daiva Žukauskienė 
Per rasotą pievą ir keliais išmintais 
Tūkstančiai pėdelių bėga švyturin.                                                    
Ten, kur saulės takas, su dainom supintas, 
Ten kur pirmos raidės ir jausmai pirmi... 

Marija Puodžienė 
Jau liko nebedaug, bet taip sunku, kad, rodos, tuoj 
pritrūks jėgų. Sustoji ir vėl kopi... 
Žinokite, pasieksite Jūs tą viršūnę. 
Tačiau anapus kalno išvysite vieškelį, kuriuo turėsite eiti. 
Ir vėl Jūs nerimausite, bet ten – eisite... 
Jūs žengsite ir klupsite, svarstysite, žvalgysitės, bet ten - 
eisite. 
Žinokite, Jums liko tas kelias, kuriame turėsite dar daug 
ką pabaigti išmokti, naujai patirti, pajausti, sukurti, 
surasti, suprasti  - ir žmogų, ir meilę, ir saulę, ir gėlę... 
Pasitikėkite savo jėgomis, savo talentais, savo širdimi. 
Sėkmės tame kelyje, mano mažieji gerieji mokiniai. 
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,,Mūsų klasė- išskirtinė: vienų liaupsinami, kitų 
peikiami, visada atrasdavome aukso viduriuką tarp sunkių 
mokslų ir poilsio. Visuomet sugebėdavome įžiebti šypsenas 
mokytojams ir nervindavome savo atsipalaidavimu. Gal ir 
nebuvome patys geriausi mokiniai, tokie idealūs kaip 
šaunieji vienuoliktokai? Galbūt ,,numarinome“ ne vieną 
mokytojų nervų ląstelę, tačiau mes tokie esame: kūrybingi, 
optimistai, šelmiški, pasiruošę drąsiai žengti toliau. 

Būsimiesiems dvyliktokams linkime išlikti tokiais 
šauniais ,,mokslo guzais“ ir nepamiršti prasiblaškyti. Juk 
dar visi metai. 
Norime nuoširdžiai padėkoti mokytojams, kurių geležinės 
kantrybės dėka mes pasiekėme finalą. 

Liekame visada dėkingi mokyklai. 
 

IVgb klasės abiturientai 
 

IVgb klasės auklėtoja Milda Zanevičienė 
 

Mieli auklėtiniai, 
Skubėdami žengti savarankiško gyvenimo keliu, esate 

kupini svajonių. Tai puiku, nes svajonė- tai veržimasis 
pirmyn, tai visos žmogaus viltys ir paslaptys. Tačiau, 
anot R. Granausko, jauni žmonės prisisvajoja visokių 
didelių darbų ir žygių, kuriems atlikti visuomet pritrūksta 
jėgų ir valios, o nesupranta, kad yra svarbiau tie maži, 
šilti kasdieniniai darbai. Dideles neįvykdomas svajones 
galima išdalinti į mažesnes ir žinoti, kad jei ne visos, tai 
bent dalis jų tikrai išsipildys. Svajokite ir nebijokite 
pralaimėti. 
 

 

 

 
Dėkoju jaunosioms žurnalistėms Monikai Lemežytei, 

Kamilei Šimonytei (IVgb), Karinai Baltaduonytei ir 
Monikai Liovinaitei (IVga), daug metų nuoširdžiai 
dirbusioms, leidžiant gimnazijos laikraštį, rašant 
metraštį. Linkiu Jums sėkmės moksluose ir gyvenime. Ir 
nepamiršti mūsų. 

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė 
 Regina Stumbrienė 

 
,,Gerumo viskam, kas mums pasauly duota- žmogui, 

kūrybai, medžiui, paukščiui...“ 
 
 

Justinas Marcinkevičius 
Žingsnis 

 
Užaugo mano pirmas žingsnis, 
tarp medžių didelis užaugo: 
iš lapų, iš sparnų, iš rankų. 
 
Gražus vis bėgantis gyventi.  
Kaip žiedą, sparną, verksmą, daigą 
Jo pirmą žingsnį žemė neša. 
 

 
 

Pralekia minutės tylomis 
pro mus, 
Niekas niekas jų 
nesulaikys. 
Praeities nors gaila tau, bet 
būk ramus, 
Nes gražiausias laikas 
prieš akis.  
 

Mojame, mojame, 
Gero Jums linkime, 
Bėga į tolumą 
Kelias su mumis. 
 

Skubame skubame, 
Laime mes tikime, 
Supasi supasi  
Žydras traukinys. 
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IVgc abiturientai –pirmoje klasėje su mokytoja Aina 
Cimermoniene 

 

 
 

IVgc klasės auklėtojas Juozas Brazauskas 
 
,,Vis dažniau pagalvoju apie pareigą. Dirbdamas 
stengiuosi mylėti kitus. Mano meilė reiškėsi noru būti 
geram, būti reikalingam. Atminkite, kad pareiga visada 
yra darbas, veiksmas, poelgis. Sunkiausia ir atsakingiausia 
pareiga – išlikti žmogumi. Linkiu nepamiršti pareigos 
draugui, mylimam žmogui, savo šeimai ir Tėvynei“. 
 
 

 
 

IVgc klasės abiturientai su auklėtoju Juozu Brazausku. 

  
Ir beskubant, ir kryžkelėj sustojus- 
Ne sykį man reikės 
Apžvelgti viską, 
Suvokti ir pasvert, kas buvo: 
Ramybę ir skubėjimą. 
Ir gal akimirką staiga 
Gyvenimas iškils toksai,  
Koks buvo jis kelių pradžioj... 

E. Matuzevičius 
 

 
Aina Cimermonienė, 

I-oji IVgc klasės abiturientų mokytoja 
Žodis auklėtiniams paskutinio skambučio proga 

 
,,Pirmieji žingsniai rudenėjančiu taku mokyklon, 

pirmieji žodžiai, sakiniai, draugai... Pirmoji nesėkmė... 
Spalvotais balionėliais pakilusios pirmosios svajonės ... 
liko praeityje. Bet ne užmarštyje. Linkiu, kad nuoširdūs 
prisiminimai, kartu atrastos vaikiškos tiesos lydėtų kelyje. 
Kaip smagu, kai meilė be kliūčių patenka iš širdies į 
širdį.“ 
 
 

IVgc klasės abiturientė 
Viktorija Zinytė 

 
,,Praleidau čia dvylika metų. Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazijoje. Pamenu, kaip nedrąsiai pirmoje 
klasėje paėmiau mane vedančio dvyliktoko ranką, 
nužvelgiau būsimų draugų bei mielai besišypsančios 
mokytojos Ainos veidus.  Menu tvarkingai aplenktus 
sąsiuvinius, gražiai į eilę sudėtus pieštukus, didelį 
troškimą žinoti, mokytis, pažinti. Tarp šių mokyklos sienų 
įsižiebė pirmoji meilė, pirmosios pažintys, kurios peraugo 
į draugystę, o ji tęsiasi jau dvylika metų. 

Gero linkintys mokytojai mus išaugino dorais 
žmonėmis. Jiems už žinias, rūpestį ir žinias, nuoširdžias 
šypsenas esame labai dėkingi. Auklėtojas Juozas 
Brazauskas visada mus palaikė, mumis didžiavosi. 
Branginu kiekvieną akimirką, praleistą Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje. Juk nė viena iš jų daugiau 
nebesugrįš.“ 
 

,,Prisiminimuose išliks, kaip mes kartu su Tomu 
lakstydavome mokyklos koridoriais, nors mokytojai 
drausdavo... vaidinau H.K Andersenui skirtame renginyje.  
18-ojo gimtadienio proga klasiokai atėjomanęs pasveikinti  
į namus.  Tai iš tiesų šilta ir gražu.“ 

Lukas Žaldokas  IVga 
Sėkmės Jums, mieli abiturientai! Nepamirškite savo mokyklos, kurioje užaugote. 
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