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Paskaita apie Lietuvos kariuomenę
Spalio 12 d. su mokiniais susitiko Lietuvos
kariuomenės Panevėžio rajono Karo prievolės
komplektavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas
Velėnius. Jis supažindino su Lietuvos kariuomenės
struktūra, ginkluotųjų pajėgų rūšimis, kariuomenės
uždaviniais taikos metu, jos vertybėmis, šauktinių
tarnyba. Mokinai sužinojo, kas yra karo prievolininkas,
kokios jo teisės ir pareigos, susipažino su savanoriškai
pasirinktos tarnybos privalumais. Vienas iš privalumų - pabaigus NPPKT (Nuolatinė privalomoji pradinė karo
tarnyba) gaunama + 0,5 balo stojant į aukštąją mokyklą ir +1 balas stojant į LKA (Lietuvos karo akademija). Nuo
2017 metų į aukštąsias mokyklas stojantys profesinių mokyklų absolventai, baigę bazinius karinius mokymus arba
atlikę privalomąją karinę tarnybą, gaus papildomą skatinamąjį balą stodami į aukštąsias mokyklas.
T. Velėnius priminė, kad sulaukus 18 metų ir per 3 mėnesius negavus pranešimo apie įrašymą į karinę
įskaitą, reikia kreiptis į RKPKS (regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyrius).
Kapitonas Velėnius kalbėjo apie Lietuvos kariuomenės vertybes, tai: garbė, pagarba, patriotizmas,
ištikimybė, atsakomybė, kurios svarbios kiekvienam piliečiui, o nuolatinė privalomoji karo tarnyba – tai galimybė
įgyti karinį pasirengimą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.
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Pamoka – pramoga. Vizitas į „ŽUVIENĖS PAŠIŪRĘ“

Poilsio paslaugų agento specialybės antrojo kurso
mokiniai dalyvavo rinkodaros praktinio mokymo
užsiėmime.
Su mokytoju R. Sereičiku nuvykome į „Žuvienės
Pašiūrę“. Tai kavinė-baras, įsikūrusi Rubikių kaime,
15 km. nuo Anykščių. Mus pasitiko sodybos
šeimininkas Vasilijus Jakovlevas. Šis žmogussėkmingas verslininkas, poilsio pramogų, maitinimo
paslaugų kūrybinių idėjų iniciatorius. Savo profesinę
veiklą pradėjo nuo barmeno darbo. Vėliau prisidėjo
kitos veiklos, kurios peraugo į verslą, o ilgainiui tapo
gyvenimo būdu. Vasilijaus istorija – mums pavyzdys,
kad bet kuris mokinys, įgijęs virėjo, padavėjo ar kitą
specialybę, gali imtis prasmingos bei pelningos
veiklos ir įgyvendinti savo svajonę.
Pamoką Rubikiuose galima vadinti pažintine, nes
gavome daug informacijos apie verslo organizavimą ir
jo plėtrą, teikiamas paslaugas. Apžiūrėjome darbui ir
nuomai skirtas patalpas, interjerą. Išanalizavome
valgiaraštį, susipažinome su siūlomomis edukacinėmis
programomis.
Kavinės
teritorijoje
yra
Rubikių
ežero
paplūdimys, kuris tinka net mažiems vaikams, nes
ežeras gilėja pamažu. Nuostabi ir graži pakrantė,
kurioje galima iškylauti.

Staliukai lankytojams yra ir kavinės viduje, ir
lauke. Maistą galima užsisakyti ant liepto ir mėgautis
patiekalais, gėrintis ežero gamtovaizdžiu. Kavinėje
galima apsistoti: yra du triviečiai kambariai su visais
patogumais. Mėgstantiems gamtą - vietos palapinėms
ir kemperiams. Siūloma susipažinti su Balio Karazijos
biografija, vyndarystės istorija, vyno gamybos
ypatumais, Lietuvos vyno istorija, kalvystės menu ir
kt. Kviečiama į
kelionę po ežerą pramoginiu
apžvalginiu laivu. Taip pat lankytojus vilioja vandens
dviračiai ir valtys, žuvienės virimas katile. Čia patišrūkytų dešrelių, vyno degustacija.
Į Rubikius atvykstama ir siauruoju geležinkeliu.
Maršrutas: Anykščiai – Rubikiai.
Apie laiką, praleistą prie Rubikių ežero,
pasakyčiau, kad tai buvo pamoka-pramoga. Smagu
pamatyti, sužinoti, pasimokyti, kaip organizuojamas
poilsis, maitinimas, pramogos, aptarnavimas, verslas.
Žinias, įgūdžius, gautą informaciją galėsime pritaikyti
būsimame darbe ir versle.

