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UGDYMAS KARJERAI

Susitikimas su UAB “Headex Group“ atstovėmis
Ką reikia daryti, norint įsidarbinti Lietuvoje arba užsienyje? Kas bus tiesioginis darbdavys? Ar dirbdamas
užsienyje turėsiu visas socialines garantijas, legalų darbą, būstą ir kt.? Tai klausimai, dažnai iškylantys jaunam žmogui,
galvojančiam apie įsidarbinimą.
Kovo 1 d. mokykloje įvyko susitikimas su darbo atrankos projektų vadove regionams Laura Mieliauskiene,
kuri pristatė įmonę UAB “Headex Group“ ir jos teikiamas laikinojo įsidarbinimo ir rangos
paslaugas Lietuvoje bei Vakarų Europoje. Headex – tarptautinė įmonių grupė, teikianti
profesionalaus darbdavio paslaugas.
Projektų vadovė Daiva supažindino su paklausiausiomis darbo rūšimis merginoms ir
vaikinams, pagrindiniais reikalavimais įsidarbinant, atrankos testavimo kriterijais,
suteikė naudingos informacijos socialinių garantijų, uždarbio ir būsto klausimais.
Daugiau informacijos rasite: http://www.headex.eu
Parengė Gintaras, 3E 14
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMAS
14 straipsnis. Tabako gaminių pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai
5. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:
1) cigaretes, cigariles, papirosus vienetais;
2) cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename pakelyje;
3) tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo
yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako
gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks
asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo
atsisakyti parduoti jam tabako gaminius.
6. Draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.
19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas
1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:
1) visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose
gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo
patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji
gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
4) visų rūšių viešajame transporte;
5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose,
diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose
(kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose,
patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms
aptarnauti skirtose patalpose.

SVEIKINAME GIMUSIUS KOVO
MĖNESĮ
V15:
Liną
Dzienaitę,
Gintarę
Jusiūtę, Indrę Šeikutę, Dovilę
Žakelytę;
T13, 3E13: Kazimierą Gaižauską,
Vainių Naviką;
A 14: Karolį Juozėną, Žydrūną
Petniūną;
3V15,
3T15,
3E15:
Marytę
Šimkūnienę, Darių Savicką, Marių
Savicką, Dominyką Želabį;
S 15: Igną Laurinavičių;
E 14: Agnių Abraškevičių, Saulių
Janukėną, Eitautą Motiejūną.
Karštos
saulutės,
šiltų
šypsenų,
geros
nuotaikos
aplinkui, visokeriopos sėkmės, tikrų
draugų,
meilės
sau, įspūdingų
kelionių, daug visokiausių kitų gerų
dalykų ir, kad visas gėris, kurį
dalinate
kitiems,
šimteriopai
sugrįžtų
Jums patiems.
Grupės draugai
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