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Mielas Skaitytojau!
Nors vasaris dažnai atrodo niekuo nepasižymintis ir nykus mėnuo, tačiau tereikia įdėmiau ir gera-

noriškiau žvilgtelti ir pamatysime pakankamai smagių, šviesių dienų. Paskutinis žiemos mėnuo kviečia 
pažymėti kelias jaukias, linksmas šventes. Šį mėnesį mes turime progą skirti ypatingą dėmesį ir savo 
mylimiesiems, ir savo Tėvynei. Be to, vasaris mus palydi į gražųjį pavasarį, linkėdamas jau šilto ir ma-
lonaus oro. 

Šis mėnuo vienas iš įsimintiniausių Lietuvos istorijoje. Tikriausiai viena iš svarbiausių mums vi-
siems datų šį mėnesį buvo Vasario 16-oji, juk Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui lygiai 100 metų! 
Taip pat gimnazijoje buvo juntama ir šv. Valentino dienos nuotaika, savo draugystės istorijomis sutiko 
pasidalinti keletas dvyliktokų. Į mūsų akiratį papuolė ir keletas kitų gimnazijos renginių, tokių kaip abi-
turientų Šimtadienis bei penktų klasių renginys ,,Aš jau penktokas“.

O vasario viduryje, kadangi nebenorime daugiau šaltuko, per Užgavėnes lydėjome žiemą iš kiemo, 
ir per technologijų pamokas, ir namuose visi tą dieną stengėmės prisikepti kuo daugiau blynų. Mūsų ko-
manda nepamiršo ir kitų įdomių kalendoriuje pažymėtų dienų, kaip Tarptautinė gido diena bei Europos 
skubiosios pagalbos telefono numerio 112 diena. Tad pakalbinome ir šių sričių atstovus, specialistus.

Sutikite gražųjį pavasarį kupini jėgų ir geros nuotaikos. Kad pavasaris būtų šiltas ir malonus. 

Loreta Boženka, I d
     



Jau tik šimtas dienų…
Atrodo, taip greitai atėjo ir pasibaigė mūsų, dvyliktokų, labai laukta šventė – Šimtadienis. Vasario 

15  dieną dvyliktokus nustebino puikiai dekoruoti kabinetai, mokykloje netrūko juoko, geros nuotaikos. 
Vakare dvyliktokai turėjo garbę žengti mūsų mokyklos raudonuoju kilimu, nusifotografuoti. Na, o vėliau 
abiturientai stebėjo vienuoliktokų kurtą pasirodymą tema „Egzaminų žaidynės“. Idėjų kūrybai vienuo-
liktokai sėmėsi iš filmo „Bado žaidynės“. Pagrindinė mintis, vienuoliktokų pastangomis, buvo puikiai, 
su humoru perteikta. Vaidinimo esmė buvo tokia: išrinktieji mokiniai (po penkis iš vienos klasės) turėjo 
varžytis su kitais nenusižengdami kūrinio taisyklėms. Kitaip jie pasitraukia iš žaidimo ir neišlaiko „eg-
zamino“. Užduotys buvo labai juokingos, atspindinčios dvyliktokų kasdienybę! Pavyzdžiui, tinklinio 
varžybos, pamėgtas „CityBee“ transportas ir t.t. 

Na, o po nuotaikingo pasirodymo tradiciškai dvyliktokai išsiskirstė limuzinais.

    Parengė Evelina Strungytė, IV A
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„Aš jau penktokas“
Sausio 31 d. vakare vyko penktų klasių renginys „Aš jau penktokas“. Jo metu kiekviena klasė turėjo 

parodyti kitoms savo įvairiapusius meninius gebėjimus, taip pat gebėjimą susiburti ir savo kūrybos re-
zultatu nustebinti kitas klases. 

Iš pradžių salėje buvo triukšminga kaip bičių avily, bet kai šviesos užgeso, visų balsai nurimo. Kla-
sės ėjo į sceną viena po kitos ir vaidino nuostabiausias ištraukas iš A. de Sent Egziuperi knygos ,,Mažasis 
princas“.

Po renginio pakalbinome keletą penktokų.

Kas pasikeitė perėjus į penktą klasę?

Eglė, 5 b: Reikia vaikščioti į skirtingus kabinetus, 
nauji mokytojai, daugiau pamokų.

Martynas, 5 a: Pasikeitė mokytojai, padaugėjo kla-
sės draugų.

Džiugas, 5 b: Viskas pasikeitė, naujos pamokos.

Kokius privalumus ir kokius trūkumus pastebite 
penktoje klasėje?

Eglė, 5 b: Labai patinka vaikščioti į skirtingus ka-
binetus, nes viename kabinete sėdėti visą dieną yra labai 
nuobodu. Galima pabendrauti su skirtingomis mokytojo-
mis, o trūkumų nėra.

Martynas, 5 a: Daugybė gerų mokytojų, trūkumų 
nesugalvoju.

Džiugas, 5 b: Iš pradžių visos mokytojos buvo labai 
geros, bet vėliau pasikeitė...

Ar norėtumėte ateityje dalyvauti panašiuose 
renginiuose? Turite idėjų?

Eglė, 5 b: Aš tikrai labai norėčiau dalyvauti pana-
šiuose renginiuose kaip šis, tik tema galėtų būti susijusi 
su princesėmis.

Martynas, 5 a: Norėčiau, tačiau tema galėtų būti 
,,Haris Poteris“.

Džiugas, 5 b: Taip, bet renginys turėtų vykti pamo-
kų laiku ir tema galėtų būti susijusi su žuvytėmis.

   

Parengė Emilija Lukošiūnaitė ir Ūla Jocytė, 6 b
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Vasario 15 d. klasių išvykos
Vasario 15 d. visos gimnazijos klasės, užuot sėdėjusios pamokose, originaliai pažymėjo svarbią 

valstybei datą – Vasario 16-ąją. Mokiniai vyko prie įvairių valstybei, istorijai reikšmingų objektų, ten 
įsiamžino nuotraukose.
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Vasario 14-oji: gyvenimas su Tuo jaus-
mu nušvinta...

Meilė – toks jausmas ar būsena, kurios formulės mokslininkai dar neišrado ir turbūt neišras.Tačiau 
ir be jos daugelis atpažįstame, kai toks jausmas aplanko širdį. Ir dažniausiai paveikia ją kaip stebuklin-
ga magija – tampame geresni, kilnesni, o kasdienybė nušvinta daugeliu iki tol net nepastebėtų spalvų... 
Dviem savo draugystės istorijomis dalijasi mūsų dvyliktokai.

Jo laiškas Jai
Šios istorijos herojų vardai redakcijai žinomi, bet jų pačių prašymu neskelbiami.

...Ir visai nereikia brangiausių dovanų ar aplinkinių pripažinimo. Vienintelė Tavo šypsena kompen-
suoja visus įprastus meilės standartus. Juk įsimylime ne tam, kad parodytume kitiems, pasakytume: „O 
va aš tai toks ir taip gyvenu!” 

Artėjantis pavasaris man primena, kaip prieš beveik metus laiko mes, visai neieškodami, visgi sura-
dome vienas kitą. Tai, kas užklumpa netikėtai, palieka didžiausią įspūdį, ir šįkart taip nutiko mums. Tais 
pačiais mokyklos koridoriais vaikščiojome metų metus, tada net sapne nesapnavome, jog tapsime tokie 
artimi. Dabar mūsų bendros vizijos peršoko visas įmanomas ribas, dėl to kartais iš visų planų nuvykti 
į Italiją ir aplankyti Maldyvus tenka grįžti į žemiškąjį pasaulį. Mes džiaugiamės realybe rytais dviese 
kepdami blynus, šaltą žiemos vakarą šildydamiesi kavinėse su arbatos puodeliu bei iki paryčių šokdami 
grojant trankiai muzikai...

Su Tavimi dienos neprailgsta, kadienybė įgyja daugiau spalvų, o dvasia praturtėja.

Antrąją istoriją pasakoja Justas.

Viskas prasidėjo, kai atėjau į fotografijos būrelį. Kadangi Donata labai gerai fotografuoja, o aš net 
nemokėjau įjungti fotoaparato, fotografijos mokytoja mus paskyrė į tą pačią grupę. Turėjome atlikti kartu 
bendrą projektą, pradėjome bendrauti per Facebook‘ą. 

Aš tikrai buvau nedrąsus ir didelę laiko dalį praleisdavau galvodamas, ką man jai atrašyti. Vienintelė 
mintis, kuri sukdavosi mano galvoje, buvo tai, jog kažką rašyti turiu, nes noriu bendrauti. Kaip gerai, jog 
Donata rašė man pirma, nes jai reikėjo pagalbos mokantis matematikos (tiesa, ji paskui prisipažino, jog 
jai visiškai pagalbos nereikėjo, čia buvo tik pretekstas parašyti), tai jau tada aš irgi turėdavau, apie ką 
kalbėti. Atėjo jos gimtadienis, pasveikinome ją klasėje, bet aš pagalvojau, jog to neužtenka. Sukaupiau 
visą drąsą ir nuėjau nupirkti jai gėlių. Baisiai stipriai lijo, bet man buvo visiškai tas pats, buvau visas 
įkaitęs nuo baimės, kad jai reikės kažką pasakyti. Visą laiką, kol ėjau su gėlėmis, galvojau, ką sakysiu, 
jau buvau sumąstęs visus įmanomus dialogus. Bet kai ji išėjo į lauką, aš sustingau. Žodžiai nėjo, vėplinau 
kažką neaiškaus, o viduriuose kažkas nenusakomai sukosi. Šiaip ne taip įteikiau Donatai gėles, ji buvo 
patenkinta, o aš grįžęs tą vakarą net nesugebėjau valgyti, nes patyriau per daug laimės. 

Kadangi mes abu turime šuniukus, būdavo puiki proga kartu pasivaikščioti vakarais, na, o pirmasis 
toks išėjimas buvo romantikos viršūnė. Mano šuo, būdamas keturis kartus didesnis už jos šuniuką, pra-
dėjo jį vytis, mus jie aprišo pavadėliais kaip kokiame romantiniame filme, ir taip stovėjome susikabinę. 
Tada man per visą kūną nuėjo šiluma, laimė, drugeliai. Aš žinojau, jog noriu būti su ja, noriu ją laikyti 
už rankos, apkabinti. Pradėjome daugiau bendrauti, eidavome kartu sportuoti, būdavome drauge ir po 
pamokų. 

Po kelių draugystės mėnesių aš vėl sukaupiau pakankamai drąsos paklausti, ar ji bus mano mergina. 
Pakviečiau ją į lauką, paprašiau, jog užliptų ant kalniuko, ir uždaviau tą lemtingą klausimą. Kai ji sutiko, 
aš drebėjau kone trisdešimt minučių, nes negalėjau tuo patikėti. Mano gyvenimas nušvito, aš jaučiausi 
neapsakomai laimingas.



Europos skubios pagalbos telefono numerio 112 
diena

Kasmet vasario 11 d. Europos Sąjungoje pažymima Europos skubios pagalbos numerio 112 diena. Taip 
visuomenei primenama apie bendrą telefono numerį 112 ir galimybę juo išsikviesti skubią pagalbą. 2009 
m. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Taryba oficialiai paskelbė vasario 11-ąją Europos 
skubios pagalbos telefono numerio 112 diena. Vasario 11-oji šiai dienai pažymėti pasirinkta neatsitikti-
nai, nes vienuoliktosios dienos ir vasario – antrojo metų mėnesio – skaitmenys sudaro seką 112. Skubios 
pagalbos numeris 112 veikia visose Europos Sąjungos šalyse. Juo galima išsikviesti policiją, ugniagesius 
gelbėtojus ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Į mūsų klausimus atsakė Bendrojo pagalbos centro  
atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė.

Kokio maždaug skambučių kiekio sulaukiate per dieną?

Bendrasis pagalbos centras turi du teritorinius skyrius, kuriuose priimami skambučiai numeriu 112 
– Vilniuje ir Klaipėdoje. Vidutiniškai per dieną sulaukiama apie 5–7 tūkst. skambučių. Tačiau savaitga-
liais ir ypač švenčių dienomis skambučių skaičius būna pastebimai didesnis. Pvz., š. m. sausio 1 d. buvo 
užregistruota daugiau nei 10 tūkst. skambučių. 

Per 12 valandų pamainą kiekvienam operatoriui paprastai tenka atsiliepti į 100–200 skambučių. 

Kaip greitai atsakoma į skambučius? Ar būna taip, kad visi operatoriai būna užimti ir negali 
iškart atsiliepti?

Į skambučius stengiamasi atsiliepti kuo greičiau. Vidutinis atsiliepimo laikas yra 6–7 sekundės. 
Tačiau pasitaiko atvejų (pvz., šventinėmis dienomis ar kai būna nepalankios oro sąlygos), kai visi opera-
toriai būna užimti – tada po 20 sekundžių laukimo įsijungia įrašas, prašantis nepadėti ragelio. Tai svarbus 
perspėjimas, nes atsilaisvinus operatoriui atsakoma pirmajam eilėje laukiančiam, o nutraukus skambini-
mą ir paskambinus iš naujo, telefoninė stotis nukelia skambinantįjį į eilės pabaigą. 

Tokių atvejų, kai visi operatoriai yra užimti, būtų rečiau, jei mažiau būtų sulaukiama netikslinių 
skambučių. Dalis žmonių skambina netinkamai supratę numerio 112 paskirtį: dėl elektros ar komunali-
nių inžinerinių tinklų gedimų, norėdami sužinoti telefono numerį, PIN kodą, išsikviesti taksi ir pan. Kiti 
skambina piktavališkai trukdydami darbą: grasindami ar įžeidinėdami, akivaizdžiai meluodami, išdykau-
dami. Taip neatsakingai elgdamiesi jie net nepagalvoja, jog kenkia tiems žmonėms, kuriems tuo metu iš 
tikrųjų reikia pagalbos ir kurie negali prisiskambinti numeriu 112 dėl netikslingai užimtų telefono linijų.

Ar galima apibendrinti, kas dažniau skambina? Vyrai ar moterys? 

Tokios statistikos neturime ir negalime į šį klausimą atsakyti. Skambina labai įvairūs žmonės: tiek 
vyrai, tiek moterys, tiek suaugusieji, tiek vaikai.

Ar pasitaiko istorijų, kai skambutis būna melagingas? Kaip dažnai?

Melagingų skambučių, žinoma, yra. Tačiau tikslaus jų skaičiaus negalime pasakyti, nes ne visada 
sužinome apie galutinį iškvietimo rezultatą – pranešimas buvo patvirtintas ar ne. Dėl melagingų iškvieti-
mų į policiją kreipiasi pačios reaguojančios tarnybos (policija, greitoji medicinos pagalba ir priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba).

Melagingi pranešimai dažniausiai pasitaiko iš neblaivių asmenų. Jie praneša apie smurtą, konfliktus, 
skundžiasi dėl sveikatos sutrikimų ar grasina nusižudysią, o nuvykus tarnyboms būna, jog net neprisime-
na skambinę ir prašę pagalbos. 

Kita kategorija asmenų, melagingai pranešančių apie įvairius įvykius, tai žmonės, kurie turi tam 
tikrų psichikos sutrikimų, kuriems smagu stebėti į melagingus pranešimus reaguojančias tarnybas. 
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Taip pat dažni melagingi pranešimai dėl padėtų sprogmenų. Nepilnamečiai dažniausiai „užminuoja“ 
mokymosi įstaigas. 

Kokios pagalbos dažniausiai prašoma?

Dažniausiai būna prašoma policijos pagalbos. Pvz., 2017 m. iš užregistruotų ir tarnyboms perduotų 
pranešimų 52 proc. buvo skirti policijai, 34 proc. – greitajai medicinos pagalbai, 3 proc. – ugniagesiams. 

Kokia buvo įdomiausia / keisčiausia skambučio istorija?

Kiekvienas operatorius turi tokių istorijų, kurios jam yra įstrigusios į atmintį. Vieną kažkurią išskirti 
turbūt būtų sudėtinga. Pvz., praėjusiais metais buvo gautas SMS pranešimas iš užsienio piliečio, kuris 

buvo pagrobtas ir prievarta laikomas au-
tomobilyje. Operatyviai perdavus infor-
maciją policijai, pavyko tą žmogų išlais-
vinti. Buvo, kad naktį bendruoju skubios 
pagalbos telefono numeriu 112 skambino 
vyras, kuris pasiklydo netoli Lietuvos ir 
Baltarusijos sienos. Teko jam į pagalbą 
siųsti mūsų pasieniečius, o paskui jį per-
duoti kaimynams. Keistų istorijų pripa-
sakoja neblaivūs arba vadinamieji „pil-
naties žmonės“: tai juos ruošiasi mašinos 
bute suvažinėti, tai ateiviai puola, tai 
vandenį ar orą kažkas nuodija. O vienas 
vaikas skundėsi, jog jo tėvas per Kalėdas 
apsimetė Kalėdų seneliu. 

Kaip šiam darbui parengiami dar-
buotojai? Kokių asmens savybių la-
biausiai reikia šiame darbe?

Darbas yra įtemptas, stresinis, todėl 
kreipiamas didelis dėmesys, ar operato-
riumi norintis dirbti žmogus turi pakan-
kamą vidinę motyvaciją, geba suvaldyti 
stresą, greitai įvertinti situaciją, priimti 
sprendimus. Svarbūs taip pat konfliktų 
sprendimo įgūdžiai, mokėjimas išklausyti 
pašnekovą, parodyti dėmesį, nuraminti jį. 
Psichologinėms operatorių žinioms tei-
kiamas didelis dėmesys ir per tolesnius jų 

mokymus: jie supažindinami su raidos, bendravimo ir kritinių (krizinių) situacijų psichologija, sudėtingų 
situacijų valdymu telefonu. 

Norintis dirbti operatoriumi asmuo turi baigti 3 mėnesių trukmės specialų mokymo kursą, kurį su-
daro teorinė ir praktinė dalys. Mokymų pabaigoje laikomas egzaminas. 

Norėtume pakviesti visus skambinančiuosius elgtis atsakingai. Padėkime ir gerbkime vieni kitus. 
Tik nuo abipusiai geranoriško bendradarbiavimo priklausys, ar bus tinkamai suteikta pagalba tiems, ku-
riems jos reikia.

Dar noriu pasidalinti įdomiu faktu, jog, minint Europos skubios pagalbos numerio 112 dieną, Briu-
selio simbolis – besišlapinančio berniuko skulptūra – būna aprengiama 112 simbolika pažymėta apranga.
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Gidas – tai žmogus, geriausiai perteikiantis 
lankomos vietovės dvasią

Ne kuo daugiau pamatyti ar sužinoti, bet kuo daugiau patirti. Toks yra pagrindinis šiuolaikinių 
turistų poreikis, išsakomas gidams. Todėl Lietuvoje atsiranda gidų vedamų ekskursijų ir po miesto turga-
vietes, ragaujant prekeivių produkciją, ir po gyvenamuosius rajonus ar apleistus pramoninius pastatus, 
ir kursuojančiuose traukiniuose, ir po teatrų ar koncertų salių užkulisius. Tarptautinės gido dienos (va-
sario 21 d.) proga kreipėmės į Lietuvos turizmo atstovus.

Į mūsų klausimus apie turizmą Lietuvoje ir gido profesiją atsakė Turizmo departamento atstovė 
Gerda Butkuvienė.

Kiek per metus turistų apsilanko Lietuvoje? Kokios vietos Lietuvoje lankomiausios?

Per pirmus devynis 2017 m. mėnesius Lietuvoje apsilankė ir bent vieną naktį apgyvendinimo įstai-
gose praleido 1,24 mln. turistų iš užsienio (3,2 proc. daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu) ir 1,08 
mln. lietuvių (9,8 proc. daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu). Labiausiai lankomas yra Vilniaus 
senamiestis, Kaunas, pajūris su Kuršių Nerija, mūsų kurortai.

Kiek įstaigų mūsų šalyje ruošia gidus?

Iš viso 20 įstaigų. Tarp jų 10 mokslo įstaigų, t.y. kolegijos, universitetai, kurių tam tikras mokslo 
kryptis pasirinkę studentai išklauso ir gidų programą.

Kiek Lietuvoje asmenų, turinčių gido pažymėjimą? Gal yra duomenų, kiek iš jų dirba šį dar-
bą realiai? Kiek jų dirba šį darbą kaip pagrindinį?

Šiuo metu Turizmo departamentas yra išdavęs 4377 gido pažymėjimus, tačiau Lietuvos gidų sąjun-
gos duomenimis, sezono metu Lietuvoje aktyviai dirba apie 600 gidų.

Kiek gidų dirba Vilniaus mieste?

Didžioji dauguma – 81 proc. gavusių pažymėjimus gidų – yra iš Vilniaus. 

Į klausimus atsakė Vilniaus turizmo informacijos centro atstovas, gidas Marius Kantakevičius.

Kiek per metus Jūsų įstaiga parengia gidų? Kiek laiko trunka gido parengimas? Kokių žinių, 
be istorinių, įgyjama? 

Všį „Go Vilnius“ rengiami gidų kursai trunka nuo spalio iki balandžio mėnesio ir apima 250 aka-
deminių valandų. Kursų lankytojai išklauso ekskursijų vedimo metodikos, Lietuvos ir pasaulio architek-
tūros, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos pagrindų ir turizmo išteklių, bendravimo psichologijos, 
pirmosios medicinos pagalbos, kultūros istorijos bei komunikacijos paskaitas. Taip pat būsimieji gidai 
dalyvauja mokomosiose ekskursijose po senamiestį – Vilniaus gotika, renesansas, barokas, klasicizmas; 
ekskursijose Valdovų rūmuose, KGB muziejuje, Prezidentūroje, Valstybės pažinimo centre, Rasų kapi-
nėse ir ekskursijoje po žydišką Vilnių. Per metus parengiame apie 50 gidų.

Be gidų kursų, taip pat rengiame gidų kvalifikacijos kėlimo kursus. Šiuose kursuose gidams rengia-
mos ekskursijos į sunkiau prieinamus objektus, paskaitose pranešimus skaito muziejų, organizacijų atsto-
vai supažindindami gidus su naujovėmis ar turizmo tendencijomis. Gidų kvalifikacijos kėlimo kursuose 
dalyvauja apie 30 gidų.

Kiek šios profesijos atstovų bendradarbiauja su Jūsų įstaiga?

Šiuo metu bendraujame su daugiau nei šimtu gidų. 



Kokį gidą galima laikyti geru gidu, Jūsų nuomone? 

Geras gidas turi išmanyti šalies istoriją, kultūrą ir tradicijas. Taip pat būti susipažinęs su kitų šalių 
kultūrinėmis tradicijomis ir etiketu. Taip pat privalu žinoti dabartinę šalies politinę, socialinę situaciją, 
domėtis šiandienos aktualijomis. Dažnai turistams dabartinis šalies gyvenimas būna ne mažiau įdomus 
nei istoriniai įvykiai ar architektūra.

Ar su kiekviena turistų grupe įdomu, gera dirbti? 

Visos grupės būna skirtingos ir savaip įdomios. Žinoma, maloniausia dirbti su aktyvia, daug klau-
sinėjančia ir bendraujančia grupe. Tačiau jei būna priešingai – dalyviai tiesiog stovi ir klausosi be jokių 
iniciatyvos požymių, tuomet iš dalies apima azartas, noras papasakoti dar įdomesnę istoriją ar į situaciją 
pažvelgti kitu kampu, kad ir dalyviai įsitrauktų, pradėtų dalyvauti aktyviau. 

Gal prisimenate įdomiausią su darbu susijusią istoriją?

Kaip tik turėjau nedidelę grupelę žydų kvartale Vilniuje, Žydų gatvėje prie Vilniaus Gaono pamin-
klo. Pasakojau apie bendruomenės svarbą Vilniui ir tuo metu priėjo senyva moteriškė, reikšdama nepasi-
tenkinimą. Ji skundėsi, kad per garsiai kalbame, kad negalima čia vaikščioti, pasakė kitokių nesąmonių. 
Grupė šiek tiek sutriko, nesuprato, kas čia vyksta ir ką ji lietuviškai kalba, tad stengiausi juos nuraminti. 
Galiausiai senutė paprašė parodyti gido pažymėjimą, kitaip ji iškviesianti policiją. Vos ištraukus pažy-
mėjimą iš kuprinės, moteriškė jį stvėrė ir pradėjo bėgti. Tuomet teko reaguoti ir pačiam leistis vytis, man 
padėjo ir keli ekskursijos dalyviai. Galiausiai viskas baigėsi laimingai ir pažymėjimą atgavau. 

Ar skiriasi užsienio ir lietuvių turistų grupės? 

Taip, lietuviai turistai dažnai būna reiklesni, jiems reikia jau gilesnio pasakojimo ir nenuvalkiotų 
istorijų. Tuo tarpu užsieniečiai būna labai įvairūs: išsilavinę profesoriai iš Vokietijos irgi nepasitenkina 
paviršutiniškomis istorijomis, tuo tarpu pirmąkart atvykęs jaunimas iš Ispanijos per daug nesigilina į 
istorinius įvykius. Jiems įdomu bendrais bruožais susipažinti su šalimi, sužinoti kultūrinius skirtumus, 
jiems įdomiau vykstantys dabartiniai procesai nei XV a. LDK vidaus politika. 

Svarbiausi gero gido bruožai? 

Geras gidas turi būti malonus, kantrus, dėmesingas, charizmatiškas, atsakingas, protingas, įdomus 
ir labai labai smalsus. Kalbant plačiau, gidas turi būti dėmesingas savo grupei, apgalvoti, kada reikės 
sustojimų, kokie orai laukia ir t.t. Be abejo, geras gidas privalo būti atsakingas – jis turi pasirodyti bent 
15 minučių iki ekskursijos pradžios, žinoti, kada ji turi baigtis, ir laikytis plano. Taip pat reikia turėti 
lyderio savybių, nes kartais tenka nurodinėti grupės dalyviams, ką daryti, norint neatsilikti nuo plano. 
Gidas turi būti malonus ir kantrus. Šiuo metu susiduriame su vis senėjančiais turistais, taigi kantrybės 
reikia nemažai. 

    Parengė Goda Vileikytė, IV B
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Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ 
   03-15/29 d.

Didžiausias ir svarbiausias kino renginys 
Lietuvoje žiūrovus į kino sales 2018-aisiais pa-
kvies jau 23 kartą. Kasmet festivalis per dvi sa-
vaites pristato daugiau nei 200 pilnametražių ir 
trumpametražių filmų, tarp kurių – tiek stiprūs de-
biutai, tiek pripažintų meistrų darbai. Kiekvienais 
metais festivalyje įvyksta ir svarbiausios šalies 
kino premjeros.

„Kino pavasaris“ – tai unikali galimybė 
sužinoti naujausias kino pasaulio tendencijas, 
pamatyti populiariausius filmus, pabendrauti su 
pripažintais kino kūrėjais, sutikti bendraminčių ir 
apsikeisti įspūdžiais.
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Kas, kur, kada Vilniuje?

Frankofonijos dienos 03-02/31 d.

Tarptautinė  frankofonijos  diena  kovo  
20-ąją visame pasaulyje minima nuo 1990 
metų. Frankofonija simbolizuoja bendrystę, 
solidarumą ir taiką. Šia proga organizuojama 
daugybė šventinių ir kultūrinių minėjimų.

Lietuvoje šiai tarptautinei datai paminėti, 
prancūzų kalbai ir frankofoniškoms kultūroms 
skiriamas visas kovo mėnuo – planuojama 
daug renginių įvairioms publikoms. LR už-
sienio reikalų ministerija, Prancūzų institutas 
Lietuvoje su frankofoniškų šalių ir Lietuvos 
partneriais siūlo turtingą programą. Frankofo-
nija bus minima jau 19-ąjį kartą, ir šiais metais, 
greta kultūrinių renginių, didesnį dėmesį ski-
riame prancūzų kalbai ir jos ryšiams su eko-
nomika bei geresnėmis karjeros galimybėmis.

Visoje Lietuvoje bus pasiūlyta konferen-
cijų, paskaitų, koncertų, filmų, parodų, eduka-
cinių veiklų, kurių metu lietuviai galės atrasti ir 
naujai pažinti kultūras, kurias vienija prancūzų 
kalba.

Programa: http://www.institutfrancais-li-
tuanie.com/category/lietuva/frankofoni-
jos-dienos/#Vilnius

Kovo 11-osios festivalis „Pavasario linksmy-
bės“ 

03-11, 15 val. 
Energetikos ir technikos muziejus

Kovo 11-ąją visas Energetikos ir technikos 
muziejus taps dideliu atviru festivaliu, kuriame 
lauks prasmingos ir suburiančios pramogos, vei-
klos ir didžiulis koncertas. Viskas NEMOKA-
MAI ir skirta pasidžiaugti laisve! Nuo 15 val. 
nemokamos ekskursijos po Energetikos ir techni-
kos muziejų. Diskusijos, dirbtuvės ir žaidimai su 
pilietinių akcijų ir organizacijų atstovais (Misija 
Sibiras, Caritas, Darom, Jaunieji maltiečiai ir 
kt.). Nuo 18 val. koncertuos įvairios grupės. Nuo 
21.30 val. šokiai su Tradicinių šokių klubu.


