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Ar saugu mokyklas supančiose teritorijose?

Saugaus eismo konkursas

Apie saugų vairavimą – iš motokaskadininko lūpų

M. Daujoto pagrindinėje mokykloje vyko 1–4 
klasių saugaus eismo konkursas. Jame dalyva-
vusių mokinių laukė penkios rungtys: reikėjo 
spręsti situaciją maketuose, atsakyti į  viktorinos 
klausimus, pažinti kelio ženklus, orientuotis ne-
reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje bei šviesoforo 
reguliuojamoje sankryžoje.

Kiekvienoje rungtyje dalyviai buvo vertinami taškais. Geriausiai 
užduotis atlikę po vieną pirmos, antros, trečios ir ketvirtos klasės 
mokinį išrinkti dalyvauti tarpmokykliniame konkurse. Visi daly-
viai apdovanoti atminimo diplomais ir atšvaitais.

Pradinukai džiaugėsi, kad žinios, sukauptos besiruošiant kon-
kursui, padės ir kasdien saugiai jaustis kelyje bei gatvėje.

Konkurso dalyviams linksmą meninę programą parodė 4 d kla-
sės mokiniai.  
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Diplomais ir atšvaitais apdovanoti konkurso dalyviai džiaugėsi, kad sukauptos žinios padės saugiai jaustis 
kelyje ir gatvėje.

Pranciškonų gimnazijos bendruomenė sulaukė išskirtinio sve-
čio – mokykloje lankėsi motokaskadininkas Virginijus Žukaus-
kas. Jis organizavo saugaus vairavimo edukacinį renginį.

Susitikimas prasidėjo Gimnazijos stadi-
one motociklininkų pasirodymu. Mokiniai, 
negailėdami susižavėjimo šūksnių, stebėjo 
20 minučių trukusią programą. Aikštelėje 
savo sugebėjimus parodė ir jaunieji moto-
roleristai – Pranciškonų gimnazijos auklė-
tiniai.

Po pasirodymo V. Žukauskas pakvietė 
mokinius į aktų salę pasikalbėti apie mo-
tociklizmą, motociklus, motokaskadininkų 
pasirengimą. 

Pasak popietės organizatorių, saugaus 

vairavimo edukaciniai užsiėmimai-pasi-
rodymai organizuojami kasmet ir yra tapę 
tradiciniais motociklų mokyklos (motoci-
klumokykla.lt ir stuntriding.lt) renginiais. 
Šiais metais renginiai organizuojami švieti-
mo įstaigose.
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Pranciškonų gimnazijoje lankęsis motokaskadininkas 
Virginijus Žukauskas ne tik surengė įspūdingą pasirody-
mą, bet ir kalbėjo apie motociklus, saugų jų vairavimą.

Sertifi katai įteikti mokykloms, kurių teritorijose užfi ksuota mažiausiai 
nusikaltimų. 

Rasa GEDVILAITĖ

Saugumas – svarbus faktorius. Tai, jog Kretingos Marijono Daujoto pa-
grindinė mokykla yra viena iš saugiausių, nustatė projekto KurGyvenu.lt 
komandos nariai. Jų duomenimis, aplink esančioje teritorijoje užfi ksuota 
mažiausiai pernai padarytų nusikaltimų. Tai tvirtinantys sertifi katai dar 
buvo išsiųsti Darbėnų gimnazijai ir Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pa-
grindinei mokyklai. Šiose įstaigose taip pat neužfi ksuota nė vieno fi zinio 
smurto atvejo ar plėšimo. 

„Norėtume pasveikinti Jūsų 
mokyklą, tapusią viena iš sau-
giausių Lietuvos mokyklų! Pa-
gal pateiktus 2013 metų duome-
nis, 500 metrų spinduliu aplink 
mokyklos pastatą ofi cialiai už-
registruotas 1 fi zinio smurto 
atvejis ir nė vieno plėšimo. Šie 
duomenys gauti išnagrinėjus 
portalo www.kurgyvenu.lt ren-
kamus atviruosius duomenis iš 
ofi cialių valstybės bei savival-
dybių institucijų. Kadangi daug 
dėmesio skiriame informacijai 
apie nusikalstamumą skirtin-
guose Lietuvos miestuose, rajo-
nuose ir net gatvėse, surinkome 

duomenis apie užregistruotų 
fi zinio smurto bei plėšimo įvy-
kių skaičių aplink Lietuvos mo-
kyklas. Tokius duomenis nuolat 
skelbiame bei atnaujiname ir 
projekto, kurio tikslas suteik-
ti daugiau informacijos apie 
gyvenamąją aplinką Lietuvos 
žmonėms, internetinėje sve-
tainėje Kurgyvenu.lt“, – tokia 
žinia daujotiečius nudžiugino 
portalo komanda, pristačiusi 
sertifi katą.  

Mokyklai sertifi katą įteikė 
portalas, nagrinėjantis gyvena-
mąją aplinką ir gyvenimo ko-
kybę. Kaip pasakojo šio portalo 

komunikacijos atstovė Laura 
Tyrylytė, jie surenka duomenis 
iš įvairių valstybės, savivaldy-
bių institucijų, privačių įmonių, 
juos analizuoja ir pateikia vie-
noje platformoje. „Esame tikri, 
jog tik turėdami visą informaci-
ją žmonės galės patys prisidėti 
prie savo miestų gražėjimo, gy-
venimo kokybės augimo, – tei-
gė pašnekovė. – Tarp duomenų, 
kuriuos renkame – mokyklų 
reitingas, demografi nė informa-
cija, oro tarša ir triukšmo lygis. 
Be viso to, renkame ir duomenis 
apie nusikalstamumą ir nusikal-
timus, padarytus konkrečioje 

vietoje. Būtent tai ir paskaičia-
vome vertindami nusikaltimų 
skaičių aplink mokyklas. Susi-
radome visas šalies mokyklas ir 
patikrinome, kiek nusikaltimų 
(konkrečiai plėšimų ir kūno su-
žalojimų) buvo atlikta 500 me-
trų spinduliu aplink kiekvieną 
mokyklą. Toms, aplink kurias 
jų buvo įvykdyta mažiausiai, ir 
įteikėme sertifi katus. Beje, labai 
liūdna, bet tokių mokyklų nėra 
daug. Vos 50 iš visų mokyklų, 
kurių šalyje yra apie tūkstantis“.

Kitos Kretingos miesto mo-
kyklos taip pat nėra pavojaus 
zonose. Pavyzdžiui, S. Dau-

kanto pagrindinės mokyklos 
teritorijoje užfi ksuoti 3 fi zinio 
smurto atvejai, nė vieno plėši-
mo. Teritorijoje šalia J. Pabrė-
žos universitetinės gimnazijos 
500 m spinduliu fi zinio smurto 
atvejų buvo 5, pavogti trys au-
tomobiliai, iš automobilių vogta 
5 kartus. Pranciškonų gimnazi-
ja įsikūrusi teritorijoje, kurio-
je pernai užfi ksuoti 5 fi zinio 
smurto atvejai, vienas plėšimas.

Kaimo teritorijoje esančios 
mokyklos pasižymi saugumu, 
aplink esančiose teritorijose 
dažniausiai neužfi ksuota jokių 
nusikaltimų.
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Šaškių pirmenybėse išryškėjo dar vienas mažasis talentas
Rasa GEDVILAITĖ

„Savaitgalį įvykusios Kretingos rajono mokinių asmeninių šaškių pirmeny-
bės jauniesiems žaidėjams buvo tikra šventė, jos tikrai taps tradicinėmis, – pa-
vykusiomis varžybomis džiaugėsi pirmenybių teisėjas Pranas Andriejaitis. – 
Esame organizavę komandines varžybas, o dabar sumanėme ir asmenines, nes 
pamatėme, kaip vaikai noriai dalyvauja, aktyviai įsitraukia. Nuo šiol kiekvie-
no balandžio mėnesio pirmąjį savaitgalį mokinių lauks tokia  šaškių šventė“.

Iš viso pirmenybėse dalyva-
vo 11 mergaičių ir 6 berniukai. 
Nors mergaitėms teko atlaiky-
ti daugiau žaidimų ratų, nes 
buvo daugiau konkurenčių, ta-
čiau joms puikiai pavyko. Ge-
riausiai sekėsi visas varžoves 
įveikusiai Salantų gimnazijos 
mokinei penkiolikmetei Editai 
Numgaudytei, ji surinko 9,5 

balo. Antrą vietą užėmė Pran-
ciškonų gimnazijos mokinė aš-
tuoniolikmetė Ingrida Žiaušytė, 
surinkusi vos puse balo mažiau 
už nugalėtoją, o trečioji vieta 
atiteko, kaip daugelis įvardino, 
pirmenybių atradimui Aistei 
Lengvinaitei. 

(Nukelta į 11 p.)




