
 

 

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonu-

mams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios 

vertės.  

Imanuelis Kantas 
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Leidžiamas nuo 2004 m. 

AS-54  R. Jonikaitė   T-304 

SED-55  S. Bukontienė  T-402 

EM-56  D. Rusienė   T-108 

AP-57  V. Šiaulienė   T-107 

AAD-58  B. Butnoriutė  D-308 

AO-59  G. J. Pavlovienė  T-404 

AS-60  A. Kontenienė  T-101 

AAD-61  B. Šeštakauskienė  D-303 

ER-62  R. Jurkūnienė  D-302 

AO-63  V. Andrijaitis  T-105 

SED-64  V. Ramanauskienė  D-311 

Mieli mokiniai, mokytojai! 
 

Nuoširdžiai sveikinu su Mokslo ir žinių diena. Tebūna mokykla ir toliau ta vieta, kur ku-
riamos bei sėkmingai tęsiamos gerosios tradicijos. Tegul mokytojų ir mokinių santykius lydi 
abipusė pagarba ir supratimas. Linkiu Jums dvasios stiprybės, geros sveikatos, gražių sva-
jonių išsipildymo ir kantrybės. 
Su rugsėjo 1-ąja, mielieji! 

Direktorė  
VIDA LUMPICKIENĖ 

Rugsėjo 1-oji – naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos moky-

mo įstaigose: pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse, aukštosiose. Šią die-

ną pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą, tad jiems tai naujo patyrimo 

šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius: klasiokus ar 

kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne 

tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, gerų jausmų. Žmogus mokosi di-

džiąją savo gyvenimo dalį – vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo 1-oji tarsi 

viso gyvenimo šventė.  

Rugsėjo 1-oji mokslo metams nuo seno buvo palanki ir todėl, kad šiuo 

metu baigiasi visi lauko darbai, kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir 

vaikai. Taigi rudenį jie vaikus jau galėdavo išleisti į mokslus. Kitose šaly-

se mokslo metų pradžiai neskiriama tiek daug dėmesio. Pvz., Ispanijoje ar 

Prancūzijoje vaikai į mokyklą atvedami apytikriai rugsėjo-spalio mėne-

siais. JAV mokslo metai prasideda pirmąjį rugsėjo antradienį.  
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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 mo-

kėjimo korteles.  

Stipendijos bus pervedamos tik į korteles. 

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

Socialinės pedagogės kabinetas T-305 (teorinis korpu-

sas, trečias aukštas). Kviečiame kreiptis visais su moki-

nio gerove susijusiais klausimais. 

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

Visi II ir III kursų mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo 

pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1a) iš savo 

šeimos gydytojo. 

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

Kol bus sudarytas pastovus tvarkaraštis, prašome kiek-

vieną dieną stebėti tvarkaraščio pakeitimus  

(skelbimų lentoje).  

1. Nustatomi tokie fiksuoti 

stipendijų dydžiai: 10,26 Eur; 13,03 

Eur; 15,93 Eur; 18,83 Eur; 24,62 

Eur ir 28,88 Eur. 

2. Konkretus stipendijų dydis 

priklauso nuo mokymosi rezultatų 

(pagal pusmečio pažymių vidur-

kius). 

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 moka-

ma pagal mokymosi rezultatus, o 

nepažangiems mokiniams mokama 

minimali 10,26 Eur stipendija. 

4. I kurso mokiniams I pusme-

tį mokama minimali 10,26 Eur 

stipendija. 

5. Stipendija nemokama: 

5.1. tam, kuris turi profesinę 

kvalifikaciją ir mokosi pagal profe-

sinio mokymo programas; 

5.2. nepažangiems mokiniams 

(praleidinėjantiems pamokas be 

pateisinamos priežasties); 

5.3. materialinė parama neski-

riama mokiniams, esantiems akade-

minėse atostogose. 

6. Kai mokinys išsilaiko aka-

deminius įsiskolinimus, stipendija 

pradedama mokėti nuo kito mėne-

sio. 

7. Stipendijos mokėjimas 

nutraukiamas: 

7.1. pašalinus mokinį iš mokyk-

los; 

7.2. suteikus akademines atosto-

gas; 

7.3. mokiniams gavus nuobaudų 

(už pastabą - 1 mėnesį, už papeiki-

mą - 3 mėnesius); 

7.4. praleidus be pateisinamos 

priežasties 5 ir daugiau pamokų; 

7.5. mokiniams, turintiems 

leidimą vėliau atvykti į pamokas ir 

anksčiau išvykti iš pamokų; 

7.6. mokiniams, kuriems pradė-

ta 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 

šeimų, auginančių 3 ir daugiau 

vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie 

mokosi bendrojo ugdymo mokyklo-

se, profesinio mokymo įstaigose ir 

aukštosiose mokyklose; 

8.3. mokiniams iš šeimų arba 

vieniems gyvenantiems asmenims, 

turintiems teisę gauti arba gaunan-

tiems piniginę socialinę paramą 

(pagal LR piniginės socialinės para-

mos nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems gyvenantiems 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 ma-

terialinėmis sąlygomis. 

9. Materialinė parama skiria-

ma ne dažniau kaip kartą per pus-

metį, neviršijant 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, atstovaujan-

tiems mokyklą rajoniniuose, regio-

niniuose, respublikiniuose ar tarp-

tautiniuose konkursuose, varžybose, 

olimpiadose: 

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; re-

gione - 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 

nepraleidusiems nė vienos pamo-

kos, su gaunama stipendija moka-

mas 5,79 Eur priedas, per metus - 

vienkartinis 28,88 Eur priedas; 

11.3. mokiniams, kurie mokosi 

tik labai gerai, priedas mokamas 

kalendorinių metų pabaigoje. 

Važiuoja dviračiais du psichologai. Staiga vienas užkliūva už 

akmenuko ir skaudžiai krenta ant žemės. Draugas ir sako:  

-Skauda? Gal norėtum apie tai pasikalbėti? 

**** 

Institute vyksta aukštosios matematikos seminaras. Laikas - 

kažkur link semestro pabaigos. Seminarą veda jauna, liekna, 

graži... (na patys suprantate). Pasigirsta klausimas iš auditori-

jos: 

- O kur mes galėtume susitikti po egzamino?  

- Egzamino perlaikyme... 


