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GRANULIUOTAS GALVIJŲ MĖŠLAS
Kaina  10 € - 25 kg 
Tel. 8 615 99 950

Pyplių k. Kaišiadorių r.
www.biodinamika.lt

Tiesiai iš sandėlio
PARDUODAME

EKOLOGIŠKAS TRĄŠAS:

Tiesiai iš sandėlio
PARDUODAME

EKOLOGIŠKAS TRĄŠAS:
„AGROLINIJA - GRAN“

Žaslių mokykloje –
svečiai iš šešių šalių

Ekskursijoje po Kernavės apylinkes. Virginija Šimkūnienė

„Bendrojo ugdymo sekto-
riaus tarpmokyklinės strateginės 
partnerystės projektas Erasmus+ 
KA2, skirtas ekologiniam ug-
dymui. Apie tai „Atspindžiams“ 
pasakojo projekto koordinatorė 
Odilija Juzukonienė. Tai projektas, 
kurį trumpai galima apibūdinti 
-  „Atsinaujinanti Europa“, - sako 
mokytoja - 2015-2018 m. projekte  
dalyvauja moksleiviai iš Anglijos, 
Vokietijos, Austrijos, Slovakijos, 
Ispanijos, Italijos ir mūsiškės Lie-
tuvos.  Vietoje pernai buvusios 
Rumunijos atsirado Italija“. 

Projekto tikslai yra įvairialy-
piai: suteikti galimybes moki-
niams plėtoti įgūdžius, žinias ir 
supratimą apie ekologiją, for-
muoti juos kaip atsakingus vi-

Nors dangų apniaukė rudens 
dargana, jos neišgąsdino rinkėjų, 
išankstinio balsavimo dienomis 
pasiryžusių deklaruoti savo pasi-
rinkimą. Tiesa, negalime lygintis 
su sostine ar Kaunu, kur pirmąją 
išankstinio balsavimo dieną prie 

Antros balsadėžės neprireikė

Viltė Girinytė savivaldybių nusidriekė didžiulės 
eilės. Šių miestų išankstinio balsa-
vimo rinkimų apylinkės buvo pri-
verstos netgi pakeisti numatytą 
grafi ką ir pratęsti savo darbo laiką. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
duomenimis, palyginus su 2012-
ųjų Seimo rinkimais, aktyvumas 
pirmąją dieną Lietuvoje išaugo 

58 procentais, rugsėjo 5-ąją savo 
balsus atidavė 36 tūkstančiai rin-
kėjų – visa dešimčia tūkstančių 
daugiau, nei praėjusį kartą. Štai, 
pavyzdžiui, Kaune, net teko vežtis 
trečią balsadėžę...

Šiemet naujovė išankstiniame 
balsavime kiek prailgino paties 

Rinkimų komisijos nariai kiekvieną atėjusį balsuoti aptarnavo maloniai ir greitai.

Susumavus bal-
savimo rezultatus, iš 
tūkstančio nominantų 
išrinkti trys. Tarp jų – 
mūsų rajone (ir ne tik!) 
pažįstamas, mylimas ir 
gerbiamas mokytojas 
Česlovas Kriščiūnas. 
Už jį savo balsus atida-
vė net 4468 žmonės 
– esami ir buvę moki-
niai, kolegos, mokinių 
tėvai ir šios talentingos 
asmenybės gerbėjai.

SVEIKINAME!

Česlovui Kriščiūnui 
– Tautos mokytojo

titulas

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Kaišiadoryse savo šaknis įleidęs ir 
gražiais darbais praturtinęs mūsų kraštą žemaitis Tautos mokytojo rinki-
muose gavo didžiausią kiekį balsų. Tačiau ar galėjo būti kitaip?

Nuoširdžiai sveikiname ir tariame ačiū už spindinčias mokinių akis, 
už tai, kad jauni žmonės į gyvenimą išsineša Mokytojo įdiegtas vertybes 
– meilę savo krašto kultūrai, folklorui, muzikai.

„Atspindžių“ inf.

Šiemet
„Delfi “ portalas 
paskelbė Tautos 
mokytojo rinki-
mus. Tris sa-
vaites Lietuvos 
žmonės balsavo 
už tuos, kurie, 
jų manymu, yra 
labiausi verti 
šio vardo.

Reklamos užsakymas
B Ū K  M AT O M A S !  B Ū K  P I R M A S !

tel. 51378 ir el. paštu irena@atspindziai.lt


