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ĮVADAS 

 

2018 m. ypatingi. Lietuvai ir Linkuvos gimnazijai sukako  šimtas metų. 

Nusprendėme projektinio darbo temą susieti su artėjančiomis šventėmis ir informacinėmis 

technologijomis. Kadangi mus domina informacinių technologijų kai kurios sritys, mums buvo 

įdomu parodyti miesteliui savo sugebėjimus. Artėjant Vasario 16 d. - Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šimtmečio koncertui, pasiūlėme sukurti video filmukus ir nutarėme parengti skaidres 

Linkuvos gimnazijos šimtmečio paminėjimui. 

Problemos formulavimas. Linkuvos gimnazijos ir Lietuvos istorija labai plati. 

Mums reikėjo nuspręsti, kaip susieti tas dvi šventes, išsikelti tikslą ir uţdavinius. Pasirinkome 

sujungti abu šiuos įvykius. Galvojant apie Linkuvos gimnazijos istoriją mums kilo tokie klausimai: 

kokie svarbiausi įvykiai įvyko per šį šimtmetį, kokios tradicijos išliko iki šių dienų, kokie ţymūs 

ţmonės mokėsi Linkuvos gimnazijoje? Ar kraštiečiams svarbios šios dvi, šimtmečio, datos? Ką 

linkuviečiai, buvę gimnazijos mokiniai, nori pasakyti dviejų švenčių proga? Ar nebijo būti 

filmuojami? 

Temos aktualumas ir naujumas. Šiuo darbu Linkuvos bendruomenei norėjome 

priminti, kas įvyko per paskutinį šimtmetį. Taip pat norėjome, kad ir patys gyventojai būtų įtraukti, 

todėl nusprendėme, kad kiekvienos įmonės, esančios Linkuvoje, darbuotojai sukurtų sveikinimą 

Linkuvos gimnazijos ir Lietuvos šimtmečio proga. 

Darbo tikslas. Sukurti video filmukus, skaidres Lietuvos ir Linkuvos gimnazijos 

šimtmečiams paminėti. 

Darbo uždaviniai: 

 Išsiaiškinti, kiek yra Linkuvos miestelyje įstaigų ir nufilmuoti vadovų, darbuotojų 

sveikinimus, skirtus Lietuvos ir Linkuvos gimnazijos šimtmečiui. 

 Susipaţinti su Linkuvos gimnazijos istorija. 

 Atsirinkti svarbiausius istorinius faktus, tinkančius meninei programai. 

 Sukurti skaidres Linkuvos gimnazijos šimtmečio minėjimo programai. 

 Skaidrių medţiagą leisti panaudoti lankstinuko kūrimui. 

 Apibendrinti atliktą darbą. 
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1. SVEIKINIMAI LIETUVOS IR LINKUVOS GIMNAZIJOS 

ŠIMTMEČIO PROGA 

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga pasisiūlėme sukurti video 

filmukus, kuriuose būtų įamţinti Linkuvos bendruomenės sveikinimai Lietuvai ir Linkuvos 

gimnazijai. Prieš pradėdami filmuoti filmukus turėjome nuspręsti, kokias Linkuvoje esančias 

įstaigas galėtumėme aplankyti. Mes pasirinkome vienas iš svarbiausių Linkuvoje esančių įstaigų: J. 

Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos miesto padalinys, kirpykla, Linkuvos Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės baţnyčia, Linkuvos kultūros centras, Linkuvos lopšelis-darţelis „Šaltinėlis“, 

Linkuvos paštas, Linkuvos seniūnija, Linkuvos socialinių paslaugų centras, Linkuvos specialioji 

mokykla, Linkuvos gimnazija, UAB „Anturijus“, UAB „Kanrugė“, „Camelia“ vaistinė, 

„Fotografija“, V. Jonaičio individuali veterinarinė tarnyba, Linkuvos mėsa,  Linkuvos ambulatorija, 

Pakruojo raj. pirminės sveikatos prieţiūros centras. Aplankėme įstaigas norėdami pasiteirauti, ar 

darbuotojai ir vadovai nori pasveikinti Lietuvą ir Linkuvos gimnaziją, ar nebijo filmuotis. 

Pastebėjome, kad ne visi linkuviečiai sutinka būti filmuojami. Tik 2 įstaigos: V. Jonaičio individuali 

veterinarinė tarnyba ir  Linkuvos mėsa, atsisakė prisidėti prie projekto, tačiau tai mūsų nesustabdė ir 

mes tęsėme savo tikslą. Kitų įstaigų darbuotojai ir vadovai mus sutiko svetingai ir iš jų sulaukėme 

šilto ir malonaus bendravimo. Visų įstaigų sveikinimai buvo kūrybingi ir originalūs. Nufilmuoti 

video filmukai buvo sumontuoti su „Quik“ programa. Šia programa buvo nesudėtinga greitai ir 

kokybiškai sumontuoti trumpus filmukus, o pabaigti filmukai buvo rodomi vasario 16 d. Linkuvos 

kultūros centre, meninės programos metu. Mūsų nuotraukose (1–5 pav.) – sustabdytos filmavimo 

akimirkos. 

 

 

1 pav. Linkuvos gimnazijos sveikinimas 
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2 pav. Linkuvos specialioji mokykla 

 

 

3 pav. Linkuvos seniūnija 

 

 

4 pav. Linkuvos socialinių paslaugų centras 

 

 

5 pav. Linkuvos ambulatorija, Pakruojo raj. pirminės sveikatos prieţiūros centras 
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Kurdamos video filmukus artimiau susipaţinome su gimnazijos ir specialiosios 

mokyklos vaikais, buvusiais Linkuvos gimnazijos mokiniais, jau esamais darbuotojais. Pamatėme, 

kiek buvę mokiniai pasiekė po mokyklos baigimo, ir pastebėjome, kaip linkuviečiai myli savo 

kraštą ir kokios svarbios jiems yra šios dvi šventės. Video filmukų kūrimas suteikė mums daugiau 

patirties informacinių technologijų srityje ir taip pagilinome savo ţinias. 
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2. LINKUVOS GIMNAZIJOS ISTORIJA 

 

Kuriant skaidres Linkuvos gimnazijos šimtmečio minėjimui, mums reikėjo nuspręsti, 

kokie ryškiausi istoriniai įvykiai nutiko per šį šimtmetį (6 pav.). Taip pat reikėjo atsirinkti ir tuos 

įvykius, kurie būtų įdomūs ne tik mums pačioms, bet ir vyresnio amţiaus ţmonėms, ir jaunimui.  

Įdomiausia mums buvo suţinoti, kaip atsirado jau dabar stovinti mūsų gimnazija. 

Visų pirma, suţinojome, kad Linkuvos gimnazija rašytiniuose šaltiniuose minima jau 1606 m., kaip 

pirmoji miestelyje parapinė mokykla. Nagrinėdamos išsiaiškinome, kad 1906 m. sudegė Linkuvos 

mokykla, o 1907 m. senosios vietoje pastatyta nauja. Suţinojome, kad 1915 m. vokiečiai, okupavę 

Lietuvą, rūpinosi tik pradinių klasių mokyklomis, todėl tuo pasinaudojo keli to meto Linkuvos 

kultūrinio darbo entuziastai ir 1915 m. spalio 17 d. gavo leidimą steigti lietuvišką pradinę mokyklą. 

O jau 1918-08-16 buvo įsteigta „Saulės“ progimnazija, leista steigti pirmąsias keturias klases. 

Mokyklos vedėju ir mokytoju buvo paskirtas I. Brazdţiūnas, o 1923 m. liepos 1 d. Švietimo 

ministerija leido steigti Linkuvoje pilną gimnaziją. Taip pat norėjome pasidomėti, kada buvo išleista 

pirmoji abiturientų laida. Suţinojime, kad pirmoji Linkuvos gimnazijos abiturientų laida buvo 

išleista 1925 m., o ją baigė 23 absolventai. Išsiaiškinome, kad 1930 m. gimnazija buvo 

suvalstybinta, o po kelerių metų prie senųjų rūmų pristatytas naujas dviejų aukštų priestatas. 1938-

aisiais metais pastatytas trijų aukštų pastatas – „baltieji“ rūmai. Įdomu tai, kad nepaisant to, kad 

1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, o po sovietinių trėmimų prasidėjo hitlerinis genocidas, 

kuris pareikalavo neţmoniško skaičiaus aukų, tai nesutrukdė mokiniams burtis mokykloje ir plėsti 

savo ţinias, o mokykloje mokinių skaičius nuolat augo. Buvo įdomu suţinoti ir tai, kad 1979 m. 

mokyklai (7 pav.) atiduodamas naujas priestatas prie buvusios pradinės mokyklos, o 1987 m. 

vidurinė mokykla jau turi I–XII klases. 1998 m. sukurta gimnazijos atributika (8–9 pav,), o 2005 m. 

mokykla sėkmingai praėjo akreditaciją ir tų pačių metų rugpjūčio 1 dieną atgavo gimnazijos statusą. 

2008 m. gimnazija šventė mokyklos įkūrimo 90-čio jubiliejų, o 2018 m. švenčiamas jos šimtmetis. 

Šimtmečio proga gimnazijai buvo sukurtas medalis (10 pav.). 
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6 pav. Linkuvos gimnazijos istorija 

 

 

7 pav. 1979 m. pristatomas naujas baltas priestatas 

 

 

8 pav. Linkuvos gimnazijos atributika 
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9 pav. Linkuvos gimnazijos atkūrimo 2005 m. medalis 

 

 

10 pav. Linkuvos gimnazijos šimtmečio medalis 

 

Nagrinėdamos Linkuvos gimnazijos istoriją artimiau susipaţinome su jos praeitimi ir 

pagilinome savo ţinias. Turėjome galimybę giliau pasidomėti gimnazijos praeitimi, o aprašydamos 

istoriją suţinojome daug naujų dalykų, kurių prieš tai nebuvome ţinojusios. 
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3. LINKUVOS GIMNAZIJOS TRADICIJOS 

 

Linkuvos gimnazijos tradicijos mus išskiria iš kitų mokyklų dėl savo originalumo bei 

ilgaamţiškumo. Pati pirmoji į galvą šovusi mintis, pagalvojus apie mūsų tradicijas – tai tradicinis 

abiturientų spektaklis. Tradicinis abiturientų spektaklis yra skirtas susitikti su buvusiais mokyklos 

auklėtiniais, jis vyksta pirmą vasario mėnesio šeštadienį. Ši tradicija įsigalėjusi nuo pat gimnazijos 

įsikūrimo, nes gimnazistai perėmė jau gyvavusį renginį. 1917 m. Linkuvoje įsikūrusiai „Vyturio“ 

draugijai priklausę mokytojai rūpinosi ne vien švietimu, bet ir visuomenės bei jaunimo auklėjimu: 

vakarėliais, vaidinimais ir paskaitomis. Renginiai, kuriuose buvo rodomi ir spektakliai, sutraukdavo 

daug ţmonių. Vėliau vaidinimai iš „Magazino“ persikėlė į gimnaziją ir tapo neatskiriama jos 

dalimi. Dabar spektakliai (11 pav.) rodomi visą savaitę, kad galėtų pamatyti visi mokiniai.  

 

 

11 pav. Linkuvos gimnazijos tradiciniai spektakliai 

 

Taip pat dar viena iš svarbiausių tradicijų yra paskutinio skambučio šventė (12 pav.). 

Šiai šventei trečiokai gimnazistai rengia literatūrinę-muzikinę kompoziciją ir kasmet  į tradiciją 

atneša ką nors nauja: 5 val. ryto automobilių signalais paţadinti miestelį, kuo išradingiau į mokyklą 

atveţti auklėtojas, papuoštais automobiliais iškilmingai pravaţiuoti miestelio gatvėmis. Ir, ţinoma, 

stengiamasi išlaikyti tradicinius momentus: paskutinę pamoką, gimnazijos rakto trečiokams 

perdavimą, iškilmingą išėjimą pirmokėlių lydimiems iš mokyklos, ąţuoliuko skverelyje sodinimą. 
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12 pav. Linkuvos gimnazijos paskutinio skambučio šventė 

 

Būtina paminėti labai svarbią gimnazijos tradiciją – abiturientų išleistuves (13 pav.). 

Abiturientų išleistuvės buvo švenčiamos labai iškilmingai, su vaišėmis ir pasilinksminimais. Ši 

tradicija pamaţu ėmė keistis, tapo kuklesnė, bet gal prasmingesnė. Mokyklai atgavus gimnazijos 

statusą, išleistuvių dieną abiturientai iš mokyklos iškilminga eisena patraukia į baţnyčią ir 

dalyvauja Šv. Mišiose, kurių metu palaiminami atestatai, abiturientai, jų tėveliai, mokytojai. Po to 

Linkuvos kultūros centro salėje vyksta atestatų įteikimas bei koncertas, kurį abiturientams dovanoja 

gimnazija. Nuo 2012-ųjų po koncerto abiturientai nusifotografuoja prie paminklo rašytojui Juozui 

Paukšteliui „Čia mūsų namai“. 

 

 

13 pav. Linkuvos gimnazijos abiturientų išleistuvės 
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4. LINKUVOS GIMNAZIJOS „DEIMANČIUKAI“ 

 

Mūsų gimnazija gali pasididţiuoti ne tik savo kilnia istorija ir prasmingomis 

tradicijomis, bet ir gimnaziją baigusiais ţmonėmis, kurie garsina mokyklos vardą (14 pav.). 

Linkuvos gimnazijos vardą garsina tokie ţymūs ţmonės, kaip Vilija Blinkevičiūtė (15 pav.). Ji yra 

teisininkė, Lietuvos politinė ir visuomenės veikėja, Europos Parlamento narė, ilgametė LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Gimnaziją baigė 1978 m. aukso medaliu. Dar viena 

gimnazijos paţiba – Renata Dambrauskaitė-Pėţelienė. Ji yra LVJC Neformaliojo švietimo skyriaus 

metodininkė, renginių organizatorė. 1991 m. baigė Linkuvos gimnaziją (LXVII laida). Kitas 

gimnazijos „deimančiukas“ – Donatas Januševičius. Donatas yra Lietuvos sporto universiteto 

biomedicinos mokslų srities doktorantas. Jis Linkuvos gimnaziją baigė 2007 metais. Dar vienas 

garsus Lietuvoje choro dirigentas ir pedagogas – Juozas Šidlauskas (16 pav.) mokėsi Linkuvos 

gimnazijoje. Taip pat ir Jūratė Samušytė-Jaseliūnienė (17 pav.) – Radijo ţurnalistė ir laidų vedėja, 

audio knygų įgarsintoja. 1993 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą (LXIX laida). Anastazija 

Kanoverskytė-Sučylienė – poetė, eseistė, poezijos terapeutė, memuarų autorė, kuri 1944 m. baigė 

Linkuvos gimnaziją (XX laida). Bei ţymusis Valentinas Mitė – Laisvosios Europos radijo (LER) 

Lietuvių tarnybos korespondentas, šiuo metu LER/Laisvės radijo Prahoje ţinių skyriaus bendradarbis, 

kuris 1976 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą (52-oji laida). Negalima pamiršti paminėti neseniai 

mūsų mokykloje apsilankiusio Stasio Tumėno. Jis yra kalbininkas, pedagogas, leidėjas, ţurnalistas, 

humanitarinių mokslų daktaras. Viena svarbiausių Linkuvos gimnazijos puoselėtoja – Stanislova 

Lovčikaitė. Ji buvo Šiaurės Lietuvos šviesuolė, Lietuvos garbės kraštotyrininkė, etninės kultūros 

puoselėtoja bei Linkuvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.  

 

 

14 pav. Linkuvos gimnazijos „deimančiukai“ 
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15 pav. Vilija Blinkevičiūtė 

 

 

16 pav. Juozas Šidlauskas 

 

 

17 pav. Jūratė Samušytė-Jaseliūnienė 



 14 

5. LINKUVOS GIMNAZIJOS LAIDOS 

 

Savo skaidrėse paminėjome ir Linkuvos gimnaziją baigusias laidas. Kadangi visų 

baigusių klasių įdėti negalėjome, tad pasirinkome pristatyti kas dešimtą laidą.  

Nagrinėdamos laidas suţinojome, kad 1924–1925 metais mokyklą baigė 1-oji laida 

(23 mokiniai), o jų klasės vadovas buvo Kazimieras Jovaiša. 1933–1934 metais buvo išleista 10-oji 

laida (15 mokinių). Jų klasės vadovas buvo Bronislovas Ketarauskas. Juozo Aviţonio auklėjama 

20-oji laida baigė 1943–1944 metais. Ją baigė 27 mokiniai. 30-oji laida buvo išleista 1953–1954 

metais. Ją baigė 47 Zitos Ţagrytės-Mališauskienės ir Juozo Jasiūno auklėjami mokiniai. 1963–1964 

metais 40-ąją laidą baigė 18 mokinių. Klasės vadovas buvo Jonas Šarkanas. Taip pat mums pavyko 

rasti ir šios klasės susitikimo nuotrauką. 40-osios laidos susitikimas vyko po 42 metų (18 pav.). 50-

oji laida baigė 1973–1974 metais (48 mokiniai), o klasių vadovai buvo Irena Liutkevičiūtė ir Anna 

Rumbauskienė. Ši laida buvo susitikusi po 40 metų (19 pav.). 60-oji laida (55 mokiniai) buvo 

išleista 1983–1984 metais, o jų klasės vadovės buvo Stanislava Lovčikaitė ir Aldona Bučaitė. Ši 

klasė buvo susitikusi po 30 metų (20 pav.). Algirdo Šidlausko auklėjama 70-oji laida (18 mokinių) 

baigė 1993–1994 metais, o šios klasės susitikimas įvyko po 7 metų (21 pav.). 2003–2004 metais 

baigė 80-oji laida (51 mokinys). Klasės vadovės buvo Vida Kilčiauskienė ir Nijolė Grybytė-

Vengraitienė. Ši laida buvo susitikusi po 10 metų (22 pav.). 90-oji laida baigė 2013–2014 metais. Ją 

baigė 40 mokinių, o klasės vadovės buvo Vaiva Klupšienė ir Aldona Bučaitė. 2017–2018 metais 

baigė 94-oji laida. Ją baigė 34 mokiniai, o klasės vadovės buvo Virginija Ogintienė ir Birutė 

Deveikienė. 

Linkuvos gimnazijoje nuo 1995 m. yra renkami garbės gimnazistai, tad savo 

skaidrėse paminėjome ir juos (23 pav.). Surinkome ir surašėme visus nuo 1995 m. iki 2018 m. 

išrinktus garbės gimnazistus. Pats pirmasis Linkuvos gimnazijos garbės gimnazistas buvo Dainius 

Zgrabskis. Jis gimnaziją baigė 1995–1996 metais (72-oji laida). Po jo sekė dar daug kitų 

gimnazistų, pavyzdţiui, Aušra Zgrabskytė, Lina Razmolovaitė, Justinas Valionis, Rimantas 

Oţiūnas, Ieva Jonaitytė, Irma Ašmenavičiūtė, Simona Lipskytė. Iš 94-osios laidos (2017–2018 

metai) buvo išrinkta Ieva Kulkytė. Šiais metais iš 95-osios laidos garbės gimnaziste buvo išrinkta 

Austėja Makarevičiūtė. 
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18 pav. 40-osios laidos susitikimas po 42 metų 

 

 

19 pav. 50-osios laidos susitikimas po 40 metų 

 

 

20 pav. 60-osios laidos susitikimas po 30 metų 
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21 pav. 70-osios laidos susitikimas po 7 metų 

 

 

22 pav. 80-osios laidos susitikimas po 10 metų 

 

 

23 pav. Linkuvos gimnazijos garbės gimnazistai 
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IŠVADOS 

 

1. Uţduotį atlikti padėjo daugybė Linkuvos miestelio ţmonių. Teko pabendrauti su ne vienu 

gyventoju. 

2. Dţiugino ţmonių geranoriškumas ir pagalba mums kuriant filmukus.  

3. Pagilinome savo ţinias informacinių technologijų srityje. 

4. Mes prisidėjome prie Linkuvos gimnazijos šimtmečio programos, o mūsų skaidrės buvo 

panaudotos programos lankstinukuose. 

5. Atlikdamos šį darbą, bendraudamos su savo miestelio ţmonėmis, supratome, kad ir mes 

darome kaţką vertingo ir svarbaus, supaţindiname jaunąją kartą su Linkuvos gimnazijos 

istorija, tradicijomis, prisimename Linkuvos gimnazijai nusipelniusius ţmones.   

6. Supratome, kad Lietuva ir mūsų gimnazija svarbi ne tik miestelio ţmonėms, ji svarbi, įdomi 

ir mums, nes mes esame savo miestelio istorijos, gyvenimo dalis.  
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Priedas 1 


