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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2018  balandis 

 
AKCIJA „DAROM“ 

 
Penktadienį, balandžio 20 dieną, Papilės Simono Daukanto gimnazija prisijungė prie 

aplinkosauginės akcijos „Darom“. 
Meilė gamtai ir jos tausojimas – neatsiejama kultūringų žmonių gyvenimo dalis. Kad ir kur 

gyventune – mieste ar kaime, negalime išsiversti ilgiau ar trumpiau nebendraudami su gamta. Gamtoje mes 
pailsime ne tik fiziškai, bet atsigauname ir dvasiškai. Iš gamtos mes semiamės jėgų, sveikatos, grožimės ja. 
Ir žinoma, kasdien vienaip ar kitaip mes veikiame aplinką, paliekame savo pėdsakus. Tie žmonių palikti 
pėdsakai būna labai skirtingi: pasodintas medis, sugrebtos lapų krūvos, išvalytos upių pakrantės, o kartais – 
sulaužyti medeliai, išdeginti didžiuliai plotai pavasarinės žolės, palikti šiukšlių kalnai stovyklavietėje... 
Kiekvienas esame gamtos dalis, tad už ją atsakome. Prie 
gamtos išsaugojimo ir puoselėjimo privalo prisidėti 
kiekvienas žmogus. Akcija „Darom“ sutelkia mus visus ir 
primena, kad už darnų santykį su gamta esame atsakingi 
visi.  

Saulėtą penktadienio rytą mūsų gimnazijos 
mokiniai kartu su mokytojais išvyko tvarkyti iš anksto 
paskirtų teritorijų. 

6a ir 7a klasių mokiniai vyko į Paragių 
dvaro Lazdynų Pelėdos muziejų. Atvykusius moksleivius 
pasitiko muziejaus vadovas Nerijus Jonutis. Linksmai ir 
nuotaikingai pasilabinę aptarė darbus ir pasičiupę 
greblius patraukė į parko gilumą. Apsidairę suprato, kad 
pasidarbuoti tikrai teks iš peties: čia dar iš rudens pūpsojo 
didžiulės sugrebtų lapų krūvos. Nieko nelaukę kibo į 
darbą: kas lapus grebė, kas kimšo juos į didžiulius 
maišus, o dar kiti juos tempė į kompostavimo vietas. 
Atlikę visus suplanuotus darbus skyrėme laiko pažinimui: 
aplankėme Lazdynų Pelėdos muziejų, kuriame 
eksponuojami buities rakandai, dokumentai, nuotraukos, 
knygos. Šimtametėje dvaro sodyboje, alsuojančioje 
praeitimi, apžiūrėjo klėtį, dūminę pirtį, daržinę, kuri 
pritaikyta teatrinei – koncertinei veiklai. Padirbėję, 
praplėtę savo akiratį visi patraukė link laužavietės. Ten 
mokiniai kartu su dvaro šeimininkais kepė bulves ir dešreles. 

6b klasės mokiniai šiais metais vyko į miškų tankmėje esančią Agailių bažnytėlę. 
VairuotojasVilmantas  nuvežė į gūdžią miško gilumą, kur mokiniai pirmiausia susipažino su šios vietos ir 

pačios bažnytėlės istorija, ypatumais. Perskaitė 
informacinį stendą, aplankė gydomosiomis 
galiomis pasižymintį šaltinį, apžiūrėjo savo 
išskirtinumu atkreipiantį dėmesį kryžių kalnelį, 
pasimeldė pačioje šventovėje. Kai susipažino su 
visais darbų objektais, tada susiskirstė į grupes ir 
kibo į darbą. 

Berniukų grupė tvarkė teritoriją 
aplink bažnytėlę, į maišus rinko stiklus, šiukšles, 
pasenusias puokštes, išdegusias žvakes, atitiesino 
keletą pasvirusių kryžių. Viena mergaičių grupelė 
savo atsivežtomis priemonėmis valė  bažnyčios 
abiejuose aukštuose esančias dulkes, nešvarumus,  
kitos šlavė grindis, rinko viduje paliktas šiukšles, 
trečios į lankytojų knygą rašė maldavimus, 
atsiliepimus, padėkas.  

Mokiniams beplušant į bažnytėlę 
užsuko  šios teritorijos šeimininkas - miškininkas 
ponas Zigmas. Jis maloniai pabendravo su 
šeštokais, papasakojo apie savo darbą bei patirtį 
aplankant kasdien šią miško šventovę, o prieš mus 
palydint į autobusą dar ir kartu nusifotografavo 
bei pakvietė atvykti į čia vykstančius kasmetinius 
Šeštinių atlaidus. Mergaitės nepraleido progos 

prisirinkti žibučių, kitų miško gėlyčių ir nuotaikingai grįžti į gimnaziją. 
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Gimnazijos abiturientai ir vienuoliktokai dalyvavo Papilės girininkijos organizuotoje miško 

sodinimo akcijoje, kurios metu buvo sodinami juodalksnių ir beržų sodinukai. Kartu su mokiniais į šią misją 

vyko mokytojos K. Puzarienė ir E. Zaveckienė. 

Atvykusius į miškus moksleivius pasitiko Papilės 

girininkijos atstovai. Jie susirinkusiems paaiškino medžių 

sodinimo ypatumus. Pamokė, kaip taisyklingai sodinti jauną 

medį, kad užaugtų sveikas ir didelis. 

Jaunieji miško bičiuliai kartu su girininkais 

pasodino beveik 3000 vienetų juodalksnių ir beržų. Medeliai, 

pasodinti akcijos „DAROM 2018” išvakarėse, įprasmina 

gamtos ir aplinkos išsaugojimą, skatina bendradarbiavimą. 

Girininkai nuoširdžiai džiaugėsi, kad atsiranda 

mokinių, kurie noriai padeda sodinimo metu. Tikimės, kad ši 

prasminga veikla išaugs į gražią tradiciją. 
Pradinių klasių mokiniai taip pat dalyvavo 

aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2018“. Pirmokai rinko 
šiukšles gimnazijos kieme ir apie stadioną. Antrokai tvarkė 
Ventos upės pakrantę netoli tilto. 3a klasės mokiniai rinko 
šiukšles Papilės parke ir gatvėse, kuriomis einame iš 
gimnazijos į parką. 3b klasės mokiniai, perėję beždžionių tiltą, 
tvarkė takelio, vedančio į Daubiškių kaimą, aplinką. 
Ketvirtokai tvarkė apleistus kapus Pašalpos kapinaitėse.  

Likę gimnazijos mokiniai kartu su savo klasės 

vadovais taip pat prisidėjo prie savo miestelio aplinkos 

švarinimo. Galime visi pasidžiaugti, kad per šią akciją buvo išvalytos ir sutvarkytos miestelio teritorijos, 

Ventos upės pakrantės, sugrebti pernykščiai lapai Lazdynų Pelėdos muziejaus parke ir pasodinta net 3000 

medelių. Visi kartu palikome gražų pėdsaką gamtoje. 
Nermeda Balčiūtė, IV kl. 

 
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS SVEČIAS – ARNOLDAS 

PRANCKEVIČIUS 
 
Balandžio 26 dieną gimnazijos mokiniai ir mokytojai sugužėjo į aktų salę, kur jų laukė įdomi 

pažintis su Europos Sąjungos tarnautoju, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu, užsienio lietuvių 
veikėju Arnoldu Pranckevičiumi. 

Pasisveikinęs ir linksmai prisistatęs, 
kaip „Europos komisijos akys, ausys ir balsas”, 
svečias pasidžiaugė, kad Papilės gyventojai gali ir turi 
didžiuotis savo turtinga istorine praeitimi, kur savo 
pėdsakus įspaudė žymus istorikas Simonas 
Daukantas.  

Arnoldas Pranckevičius padėjo 
mokiniams geriau suprasti, kas yra Europos Sąjunga 
ir kokias galimybes ji teikia Lietuvai. Vizito metu 
svečias pristatė Europos Sąjungos ištakas, kalbėjo 
apie pagrindines jos vertybes ir principus. Svečias 
dalijosi įžvalgomis apie Europos sąjungos ateitį ir 
paminėjo keturias egzistencines šios sąjungos krizes: 
brexit, pabėgėlių krizę, karus Ukrainoje ir Sirijoje bei 
populizmą.  

Vėliau vyko viktorina, kurios metu 
gimnazijos mokiniai atsakinėjo į klausimus ir 
pademonstravo puikias žinias apie Europos Sąjungą. 
Teisingai atsakiusiuosius į klausimus svečias 
apdovanojo prizais. Pasibaigus susitikimui aktyvūs 
gimnazijos mokiniai pasiūlė svečiui pasivaikščioti po 
Papilės miestelį bei jo apylinkes, aplankyti Simono 
Daukanto kapą. 

 
Gintarė Dainytė ir Lauryna Kvietkauskaitė, 6 a kl. 
 

 


