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ĮVADAS 

Gera mokykla parengia mokinius, kurie ne tik moka skaityti ir rašyti, bet ir nori 

tą daryti. Geroje mokykloje gausu mokinių, kurie ne tik užduoda puikius klausimus, bet ir 

klausinėja labai dažnai ir atkakliai (Britų edukologas Terry Heick). 

Gražios mintys ir darbai niekada neužmirštami.. Jos saugomos atmintyje ištisus 

šimtmečius ir perduodamos iš kartos į kartą (L. Berne).  

Mūsų, Beno ir Valento, Linkuvos gimnazijos vienuoliktokų, projektinio darbo 

tema susijusi su informacinėmis technologijomis ir istorija. Pirmo susitikimo su darbo vadove 

metu kilo mintis mokykloje surengti saugaus interneto savaitę. Vis dėlto, suabejojus savo 

jėgomis bei organizaciniais gebėjimais, toliau tęsėme projektinio darbo temos paieškas. 

Staiga vienam iš mūsų kilo mintis sukurti filmą apie mokyklą bei jos istoriją žinomų ir 

įdomių žmonių – buvusių mokinių ir mokyklos mokytojų akimis. Abu mėgstame istorinius 

filmus, tad su džiaugsmu pradėjome darbus bei pažintį su Linkuvos gimnazijos praeitimi. 

Nors darbo eiga buvo sunki, reikalaujanti begalės pastangų ir kantrybės, - rezultatai 

džiuginantys.   

Projekto tikslas: sukurti dėmesio vertą filmą pradedančių jaunų kūrėjų akimis. 

Projekto uždaviniai: 

 Pakalbinti senai baigusius mokyklą mokinius, atgaivinti jų prisiminimus apie 

mokyklą 

 Pabendrauti su mūsų mokykloje dirbusiais ir dirbančiais pedagogais, buvusiais 

Linkuvos gimnazijos mokiniais. 

 Viską nufilmuoti ir naudojant vaizdo montavimo programas sumontuoti filmą. 

 Sumontuoti filmo trumpąją versiją kuri bus rodomą per kūrybinių darbų 

pristatymą. 

 Parodyti filmą Linkuvos gimnazijos bendruomenei. 

Mokyklos istorija projektiniame darbe paremta šiltais bei šmaikščiais mūsų 

pašnekovų prisiminimais, o ne sausa istorija ir datomis.  
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1. DĖSTYMAS. LINKUVOS GIMNAZIJOS ISTORIJA 

Mūsų mokykla turi labai įdomią ir turiningą istoriją bei labai senas tradicijas. Už kelių 

metų bus švenčiamas Linkuvos gimnazijos šimtmetis. Tai viena seniausiai gyvuojančių 

mokyklų mūsų rajone. O štai svarbiausios mokyklai datos: 

 

Minima pirmoji parapinė mokykla 1606 m. 

Įsteigta evangelikų reformatų m-kla 1732 m. 

Atgaivinta parapinė mokykla 1844 m. 

Uždaryta lietuviška parapinė mokykla 1864 m. 

Pastatyta ir atidaryta rusiška dviklasė pradinė mokykla 1864 m. 

Uždaryta valstybinė mokykla 1905 m. 

Pastatyta nauja mokykla 1907 m. 

Atkurta pradinė mokykla 1915 m. 

Įsteigta „Saulės“ progimnazija 1918 m. 

Suteiktos gimnazijos teisės 1923 m. 

Išeina I-oji abiturientų laida, 23 abiturientai 1925 m. 

Suvalstybinta gimnazija 1930 m. 

Pastatyta dviaukštė gimnazija 1935 m. 

Pastatyta triaukštė pradinė mokykla 1938 m. 

Gimnazija tampa 11-mete vidurine mokykla 1949 m. 

Pavadinta Karolio Požėlos vardu 1953 m. 

Pristatomas naujas baltas priestatas 1979 m. 

Mokykla reprezentuojama Maskvoje 1986 m. 

12-metė vidurinė mokykla 1987 m. 

Panaikinamas K. Požėlos vardas 1990 m. 

Pirmasis abiturientas išvyksta stažuotis į užsienį 1991 m. 

Mokyklos įkūrimo 80-čio jubiliejus 1998 m. 

Atkurta Linkuvos gimnazija 2005 m. 

Mokyklos įkūrimo 90-čio jubiliejus 2008 m. 

Pirmoji pedagogė L. Masilionienė stažuojasi užsienyje. 2014 m. 

2. FILMO PAŠNEKOVAI 

Birutė Deveikienė: 

Birutė Deveikienė (Jurevičiūtė, g. 1957 m.) – Linkuvos gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja.Birutė Jurevičiūtė gimė 1957 m. gruodžio 10 d. Pakruojo 

raj. Šikšnių km. valstiečių šeimoje. 1965 m. pradėjo lankyti Krupavičių padinę mokyklą, 

kurią baigė 1969 m. Tais pačiais metais pradėjo lankyti Linkuvos K.Požėlos vidurinę 

mokyklą. 

1976 m. baigė Linkuvos gimnazijos LII laidą. 

1976 – 1980 m. studijavo Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute ir įgijo lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 
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1980 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Pasvalio aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos 

mokytoja. 

1988 m. pradėjo dirbti Linkuvos vidurinėje mokykloje. Linkuvos gimnazijoje kaip auklėtoja 

išleido 78, 86 abiturientų laidas. 

1996 m. suteikta vyresniosios lietuvių kalbos mokytojos kvalifikacinė kategorija. 

2008 m. suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

 

 

 

 

 

 

Akimirka iš filmavimo: 

 

 

Emilija Stanevičienė: 

 

Emilija Stanevičienė (Bučaitė, g. 1946 m. rugpjūčio 10 d. Vaiškonių km. Pakruojo raj.) – 

Linkuvos gimnazijos matematikos mokytoja, visuomenininkė. Emilija Šiaulių 5 vidurinę 

mokyklą baigė 1965 m. ir tęsė mokslus Šiaulių pedagoginiame institute Matematikos–fizikos 

fakultete. 1970 m. baigusi institutą įgijo matematikos mokytojos specialybę. Tais pačiais 
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metais sukūrė šeimą su Zenonu Stanevičiumi, jau dirbančiu Linkuvos vidurinėje 

mokykloje.Direktoriaus paskatinta mokytoja vėliau lankė informacinių technologijų (IT) 

kursus ir 1988 m. įrengus kompiuterių kabinetą su BK 0010 pradėjo dėstyti informatiką nuo 9 

klasės. Mokė iki 2007 m., kol dėstyti informatiką pradėjo nauja specialistė Violeta Gelažienė 

(Strazdaitė). Tada mokytoja vėl pradėjo dėstyti tik matematiką.Nuo 2000 m. maketuoja 

gimnazijos laikraštuką „Varpelis“,  nuo 2012 m. talkina buvusiam mokiniui Vitui Povilaičiui 

redaguoti ir papildyti Linkuvos gimnazijos enciklopediją. Renka informaciją apie Linkuvos 

gimnaziją ir redaguoja straipsnius. 2014 m. išėjo į pensiją. Darbo prie Linkuvos gimnazijos 

enciklopedijos ir išėjusi į pensiją nenutraukė. 

 

 

Akimirka iš filmavimo: 

 

 

 

 

 

 

 

Rima Viltrakienė: 

 

Rima Viltrakienė (Pociūtė, g. 1962 m. sausio 3 d. Irkutsko srityje Bratsko rajone) – Vytauto 

Didžiojo universiteto dėstytoja, Maironio muziejaus skyriaus vedėja. Gimė 1962 m. sausio 3 
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d. Irkutsko srityje Bratsko rajone. Jos tėvai buvo Joniškio raj. Šiaulių apskrities, Mielaičių 

kaimo ūkininkai. 1949 m. ištremti iš savo gimtųjų namų. Grįžę iš tremties apsigyveno 

Linkuvoje. Čia Rima baigė Linkuvos vidurinės mokyklos LV laidą aukso medaliu. Įstojo į 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 

Vytauto Didžiojo universitete Kaune dėstė lietuvių kalbą, dirbo skyriaus vedėja Maironio 

muziejuje. Budapešte Centriniame Europos universitete įgijo magistro laipsnį. Yra 

Liuksemburgo „Eurocripto“ Baltijos šalių grupės anglų–lietuvių kalbų vertėja (Rygoje). Rašė 

kritinius straipsnius „Naująją Romuvą“. 2005 m. kartu su Laime Kiškūne paruošė knygą 

„Gimdymas ir gimimas“ (Išleido „Dialogo“ kultūros institutas). 

 

 

 

 

 

 

Akimirkos iš filmavimo: 

 

 

Vaclovas Stapušaitis: 

 

Vaclovas Stapušaitis (g. 1954 m. rugsėjo 24 d., Šiauliai) – pedagogas, Linkuvos gimnazijos 

direktorius, Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. 

Vaclovas gimė Šiaulių mieste. 1973 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą (122 laidą) 

ir nusprendė pasirinkti pedagogo kelią. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įsigijo 
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pradinio mokymo metodikos ir pedagogikos specialybę. 1977–1982 m. dirbo Pakruojo miesto 

vidurinėje mokykloje kariniu vadovu, o 1982–1989 m. kariniu vadovu Pakruojo 2-joje 

vidurinėje mokykloje. Gerai užsirekomendavusiam mokytojui buvo pasiūlyta tapti Pakruojo 

2-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Ugdymo darbui vadovavo 

1989–1994 metais. 1994–1995 m. tapo Pakruojo rajono vaikų teisių tarnybos vadovu, o 

1995–2000 m. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 2000 m. Pakruojo rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistas, nuo 2002 m. Linkuvos vidurinės mokyklos 

direktorius. Nuo 1994 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Pakruojo rajono skyriaus narys, 

nuo 1999 m. iki 2003 m. „Socialdemokratija – 2000“ narys, nuo 2004 m. LSDP narys. 1995–

1997 m. ir 1997–2000 m. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys. 

 

 

 

Akimirka iš filmavimo: 

 

 

 

Sigitas Račkys: 

Sigitas Račkys (g. 1951 m. vasario 7 d. Mikalajūnų kaime, Pakruojo raj.) – lietuvių teatro 

aktorius ir režisierius. 1973 m. baigė aktoriaus meistriškumo studijas Lietuvos valstybinėje 

konservatorijoje (kurso vadovai – Henrikas Vancevičius, Algė Savickaitė).1973–1991 m. 
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vaidino Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1991–2001 m. – Vilniaus 

mažajame teatre, nuo 2001 m. – laisvas menininkas.Sukūrė vaidmenis spektakliuose „Trys 

seserys“ (2002), „Aukso veršis“ (2003), „Svifto namai“ (2006) ir kt. Režisavo serialus 

„Nemylimi“, „Svetimi“ ir „Pamerkti“, vaidino seriale „Moterys meluoja geriau“, kino 

filmuose „Vilniaus getas“ (2006), „Iššūkis“ (2008) ir kt. 

 

Akimirka iš filmavimo: 
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NAUDOTOS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 Šiam mūsų darbui atlikti buvo būtina programa kuria būtų galima vaizdo įrašus karpyti ir 

kitaip juos koreguoti. Šiuo klausimu kreipėmės į Linkuvos miestelio fotografą Vidmantą 

Pėželį. Jis mums rekomendavo ir davė programą „Corel VideoStudio Pro x6“. Šia programa 

mes ir naudojomės atlikdami kūrybinį darbą.    
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Darbo pradžia 

 Pradedant darbą „Corel VideoStudio Pro x6“ ar kurioje nors kitoje vaizdo įrašų 

montavimo programoje yra būtina medžiaga su kuria bus dirbama.  

   

Pasirenkama funkcija įtraukti video failą į biblioteką. 

     

 

Pasirenkamas video failas kurį norimą įtraukti į biblioteką. 
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Vaizdo įrašo montavimas 

 Turint vaizdo medžiagą galime imtis darbo. Nenorimą vaizdo įrašo dalį galime iškirpti 

pažymėjus nenorimos dalies pradžią ir pabaigą, pasirinkti kirpimo funkciją ir ištrinti 

nenorimą vietą. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Iškerpama nenorima 

vaizdo įrašo dalis. 

 

 

Garso tvarkymas 
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  Filme ar kokiame nors vaizdo įraše yra labai svarbus garsas, bei jo kokybė. Juk 

prastos garso kokybės filmo niekas nenorės žiūrėti. Mes šiame darbe taipogi neapsiėjome be 

garso ir jo tvarkymo. Tai buvo vienas sunkiausiu uždavinių šiame projekte, nes tai reikalavo 

didelio kruopštumo. Kelių mili sekundžių paklaida gali sugandinti darbą. 

 

 
 

 

 

 Garso tvarkymas. 
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Darbo išsaugojimas 

 Išsaugoti darbo projektą programoje „Corel VideoStudio Pro x6“ nėra taip lengva, kaip 

gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Mes kurdami šį darbą net kelta kartų praradome savo kurtą 

darbą nesuprasdami, kaip reikia viskąišsaugoti. „Corel VideoStudio Pro x6“ turi kelias darbo 

išsaugojimo funkcijas. 
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NAUDOTA FOTOĮRANGA 

 Šiam darbui atlikti mums reikėjo filmavimo įrangos. Be filmavimo įrangos mes niekaip 

nebūtume užbaigę ar net pradėję šio darbo. Filmavimui naudojome fotoaparatą „Nikon 

D3100 AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR“. Itin kokybiškai užfiksuoja judesius 

tiek dieną, tiek naktį. Paprastas Nikon D3100 fotoaparatas naudojamas laisvalaikiu daryti 

nuotraukas. 
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