
 

 

Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už 
ilgumą, o už turinį.  

Seneka 
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Nr. 7 (89)  
2015 m. rugsėjo 1 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

AS-45 N. Paulikienė  T-404 
SED-46 I. Kerienė   T-302 
EM-47 D. Žukauskienė  D-307 
PV-48 A. Liubeznova  T-104 
AP-49 J. Čapienė   T-406 
MB-50 A. Kontenienė  T-101 
AAD-51 B. Šeštakauskienė  D-303 
SED-52 V. Ramanauskienė  D-311 
AO-53 R. Žlibinas   B-302 

Gerbiami mokytojai, mieli mokiniai! 
  
Rugsėjo 1-oji vėl dovanoja pradžią... 

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Mokslo ir žinių diena! Lai pirmoji mokslo metų diena 

atneša džiaugsmingą bendravimą, kasdieninę sėkmę ir didžiulį norą siekti žinių.  

Kiekvienam, pradedančiam ar einančiam pažinimo keliu, linkiu surasti tris visrak-

čius: žinias, mintis ir vaizduotę, kurie padės atrakinti slapčiausias duris. Būkite akty-

vūs, kritiški ir patriotiški mokyklos ir Mažeikių miesto bendruomenės nariai. 

 Sėkmingų naujųjų mokslo metų! 
Direktorė Vida Lumpickienė 

Ruduo savo kišenėse turi daugiau aukso 
nei visi kiti metų laikai. 
 

Jim Bishop 

Pakilus pavasario saulei, 
Pakils ir rugsėjo želmuo 
Ir vasarą bręstančiom varpom 
Kaip jūra plačiai subanguos. 
Bus duonos, 
Juodos, kasdieninės, 
Bus šventėm 
Balto pyrago. 

 
 
 
 
 
 
 

Vincas Mykolaitis-Putinas 
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Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 
 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 226  el. paštas: 
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

Bibliotekos vedėja Algimanta Paliutienė 

knygas išduoda  

kasdien nuo 8-17 val.  

Pietų pertrauka 12-13 val. 

Skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, 
internetu. 

---------------------------------------------------------

------------- 

Visi mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo turėti 

banko mokėjimo korteles.  

Stipendijos bus pervedamos tik į korteles. 

---------------------------------------------------------

------------ 

Socialinės pedagogės kabinetas T-305 

(teorinis korpusas, trečias aukštas). Kviečia-

me kreiptis visais su mokinio gerove susiju-

siais klausimais. 

---------------------------------------------------------

------------ 

Visi mokiniai (iki 18 metų)  privalo pristatyti 

medicininę pažymą (forma Nr. 027-1/a) iki 

rugsėjo 15 d. iš savo šeimos gydytojo. 

---------------------------------------------------------

------------ 

Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, 

prašome kiekvieną dieną stebėti tvarkaraš-

čio pakeitimus  

(skelbimų lentoje).  

Kilus neaiškumams kreiptis į gimnazijos 

skyriaus vedėją Snieguolę Kiškėnienę (T-207 

kabinetas). 

1. Nustatomi tokie fiksuoti stipen-
dijų dydžiai: 10,26 Eur; 13,03 Eur; 
15,93 Eur; 18,83 Eur; 24,62 Eur ir 
28,88 Eur. 

2. Konkretus stipendijų dydis pri-
klauso nuo mokymosi rezultatų 
(pagal pusmečio pažymių vidurkius).  

2.1. Stipendijų dydžiai: 
iki 5,5 - 10,26 Eur, 
5,6 – 6,5 - 13,03 Eur, 
6,6 – 7,4 - 15,93 Eur, 
7,5 – 7,9 - 18,83 Eur, 
8,0 – 8,4 - 24,62 Eur, 
8,5 ir > - 28,88 Eur. 
2.2. Stipendijų dydžiai III kurso 

mokiniams praktikos metu: 
iki 8,0 - 10,26 Eur, 
8,1 – 9,0 - 13,03 Eur, 
9,1 ir > - 15,93 Eur. 
3. Už vasaros laikotarpį mokama 

pagal mokymosi rezultatus, o nepa-
žangiems mokiniams mokama mini-
mali 10,26 Eur stipendija. 

4. I kurso mokiniams I pusmetį 
mokama minimali 10,26 Eur stipen-
dija. 

5. Stipendija nemokama: 
5.1. tam, kuris turi profesinę kvali-

fikaciją ir mokosi pagal profesinio 
mokymo programas; 

5.2. nepažangiems mokiniams 
(praleidinėjantiems pamokas be pa-
teisinamos priežasties); 

5.3. materialinė parama neskiriama 
mokiniams, esantiems akademinėse 
atostogose. 

6. Kai mokinys išsilaiko akademi-
nius įsiskolinimus, stipendija prade-
dama mokėti nuo kito mėnesio. 

7. Stipendijos mokėjimas nutrau-
kiamas: 

7.1. pašalinus mokinį iš mokyklos; 
7.2. suteikus akademines atostogas; 
7.3. mokiniams gavus nuobaudų 

(už pastabą – 1 mėnesį, už papeikimą 
– 3 mėnesius); 

7.4. praleidus be pateisinamos prie-
žasties 5 ir daugiau pamokų; 

7.5. mokiniams, turintiems leidimą 
vėliau atvykti į pamokas ir anksčiau 
išvykti iš pamokų; 

7.6. mokiniams, kuriems pradėta 
vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės 
atėmimo bausmė. 

8. Vienkartinė materialinė parama 
gali būti skiriama: 

8.1. mokiniams, netekusiems vieno 
iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (57,76 
Eur); 

8.2. mokiniams, esantiems iš šei-
mų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 
18 metų ir vyresnius, kurie mokosi 
bendrojo ugdymo mokyklose, profe-
sinio mokymo įstaigose ir aukštosio-
se mokyklose;  

8.3. mokiniams iš šeimų arba vie-
niems gyvenantiems asmenims, tu-
rintiems teisę gauti arba gaunantiems 
piniginę socialinę paramą (pagal LR 
piniginės socialinės paramos nepasi-
turinčioms šeimoms ir vieniems gy-
venantiems asmenims įstatymą – 
Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 
130-4889); 

8.4. mokiniams, turintiems vaikų 
(išmoka 28,96 Eur); 

8.5. kitais atvejais, kai mokinys 
susiduria su labai sunkiomis materia-
linėmis sąlygomis. 

9. Materialinė parama skiriama ne 
dažniau kaip kartą per pusmetį, ne-
viršijant stipendijų fondo lėšų 
(išskyrus 8.1 punktą). 

10. Materialinės paramos dydis 
negali būti didesnis negu 57,76 Eur. 

11. Materialinis skatinimas gali būti 
skiriamas: 

11.1. mokiniams, atstovaujantiems 
mokyklą rajoniniuose, regioniniuose, 
respublikiniuose ar tarptautiniuose 
konkursuose, varžybose, olimpiado-
se: 

11.1.1. už dalyvavimą – 5,79 Eur 
už dieną,  

11.1.2. užėmus prizinę vietą – nuo 
10,26 Eur iki 28,96 Eur:  

rajone – I vieta 13,03 Eur, II vieta 
11,58 Eur, III vieta 10,26 Eur; 

regione – I vieta 18,83 Eur, II vieta 
17,38 Eur, III vieta 14,48 Eur; 

respublikoje – I vieta 26,07 Eur, II 
vieta 23,17 Eur, III vieta 20,27 Eur; 

11.2. mokiniams, per mėnesį nepra-
leidusiems nė vienos pamokos, su 
gaunama stipendija mokamas 5,79 
Eur priedas, per metus – vienkartinis 
28,88 Eur priedas; 

11.3. mokiniams, kurie mokosi tik 
labai gerai, priedas mokamas kalen-
dorinių metų pabaigoje. 


