
 

PATVIRTINTA 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus 2023 m.vasario 24 d. 

įsakymu Nr. V-14 

 

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių elgesio taisyklės – mokinių elgesio normas Gimnazijoje ir už jos ribų, santykius 

tarp mokinių, mokinių ir Gimnazijos darbuotojų reglamentuojantis dokumentas. 

2. Mokinių elgesio taisyklių tikslas – užtikrinti teisę visiems mokiniams mokytis ir 

darbuotojams dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje, sudaryti sąlygas bei lygias galimybes kiekvienam 

mokiniui įgyti norimą išsilavinimą. 

II. MOKINIO TEISĖS 

3. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, 

Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir 

laisvėmis. 

4. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinys turi teisę: 

4.1. nemokamai mokytis ir nustatyta tvarka  įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį 

ar vidurinį išsilavinimą; 

4.2. gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) 

formas; 

4.3. rinktis Gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, 

dalykų modulius, neformaliojo švietimo programas; 

4.4. nemokamai naudotis Gimnazijos informacijos, sveikatingumo ir technologijų centrų 

teikiamomis paslaugomis, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik 

mokymosi tikslams ir mokytojui leidus); 

4.5. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis psichologiškai, dvasiškai ir 

fiziškai saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

4.6. esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose; 

4.7. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

4.8. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje; 

4.9. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo; 

4.10. gauti psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą; 

4.11. gauti būtinąją medicininę pagalbą, sveikatos priežiūros specialisto konsultaciją; 

4.12. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 

4.13. burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir skatina pilietinę 

brandą, lavina kūrybinius gebėjimus; 

4.14. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

4.15. gauti informaciją apie save; 

4.16. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

4.17. nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti Gimnazijos direktorių ir klasės auklėtoją. 

 

 



 

 

III. MOKINIO PAREIGOS 

 

5. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinio pareigos: 

5.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitą Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

5.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 m.; 

5.3. Gimnazijoje ir už Gimnazijos ribų būti kultūringiems; 

5.4. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų teises bei privatumą; 

5.5. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo 

priežastis patvirtinantys dokumentai, tėvų (globėjų/rūpintojų) paaiškinimai klasės auklėtojui turi 

būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokinio atvykimo į Gimnaziją dienos. Šiame 

punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių pranešimų, jos bus 

žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties; 

5.6. nevėluoti į pamokas ar užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas 

priemones;  

5.7. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, sąžiningai atlikti 

visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti 

pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla; 

5.8. vieną kartą per kalendorinį mėnesį pateikti tėvams (globėjams, rūpintojams) iš klasės 

auklėtojo gautą atspausdintą informaciją apie mokymosi rezultatus, jei mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) neturi galimybės naudotis internetu; 

5.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę sveikatą; 

5.10. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje; 

5.11. ugdymo plane nustatytomis dienomis dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose 

renginiuose, akcijose; 

5.12. vykdyti Gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo pavedimus, tiesiogiai susijusius 

su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos Gimnazijoje palaikymu; 

5.13. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) laikyti 

rūbinėje, jų nevilkėti ir nelaikyti klasėje per pamokas; 

5.14. rūbinėje laikytis drausmės,  už daiktų, paliktų rūbų kišenėse, saugumą Gimnazija 

neatsako; 

5.15. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą ( inventorių, patalpas, 

baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones). Padarytą žalą rinkos kainomis privalo atlyginti 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

5.16. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą; 

5.17. išvykstant iš gimnazijos grąžinti mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš 

gimnazijos bibliotekos ar kabineto paimtas knygas. Atsiskaitymą su Gimnazija patvirtina 

atsiskaitymo lapelis; 

5.18. nedelsiant informuoti Gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias neleistinas pavojingas veikas; 

5.19. nustatytu laiku atvykti pas Gimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, klasės auklėtoją, mokytoją, socialinį pedagogą, 

psichologą, dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje  ar kituose pokalbiuose. 

 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

6. Gimnazijos mokiniams draudžiama: 

6.1. Gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykų metu, turėti ir vartoti elektronines cigaretes, tabako 

gaminius, narkotines ir psichotropines medžiagas, alkoholinius, energetinius gėrimus, ginklus, 



 

peilius (ar kitus aštrius daiktus), dujų balionėlius, pirotechninius gaminius ar kitus kenksmingus 

sveikatai ar gyvybei pavojingus daiktus; 

6.2. Gimnazijoje, jos teritorijoje  keiktis, naudoti fizinį ir/ar psichologinį smurtą, tyčiotis, 

įžeidinėti, užgaulioti, replikuoti, prasivardžiuoti, jėga ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, 

ginčus; 

6.3. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio 

reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir 

trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai (antrą 

kartą ar pan.) pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu 

naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, surašo poėmio aktą (priedas Nr. 1) ir kartu su 

paimta priemone atiduoda direktoriui. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Mobiliuoju telefonu ar kitomis priemonėmis mokinys gali naudotis pamokoje tik 

mokytojui leidus; 

6.4. slapta ar be sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, 

darbuotojų) veiklą ir pokalbius; 

6.5. atsinešti į Gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus 

ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

6.6. per pamokas elgtis nepagarbiai ir trukdyti mokytojams vesti pamoką, o mokiniams 

mokytis;  

6.7. reketuoti, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus; 

6.8. prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta Gimnazijos organizuojamų renginių metu; 

6.9. pasisavinti ir gadinti Gimnazijos turtą; 

6.10. be administracijos leidimo į Gimnaziją ar jos teritoriją kviestis pašalinius asmenis;  

6.11. lošti iš pinigų, įžūliai ir provokuojamai elgtis; 

6.12. nusirašinėti, sukčiauti, plagijuoti. 

 

V. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

7. Už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą 

gimnazijos gyvenime (olimpiados, konkursai, viktorinos, įvairūs renginiai ir kt.) mokiniai 

skatinami:  

7.1. Gimnazijos direktoriaus įsakymu, paskelbiant jį mokiniams, mokytojams, tėvams; 

7.2. pagyrimo ir padėkos raštais; 

7.3. materialinėmis atminimo dovanėlėmis; 

7.4. piniginėmis premijomis: 

7.4.1. „Mokslo“ premija – už sėkmingiausią pasirodymą olimpiadose, konkursuose;  

7.4.2. „Hipokrenės“ premija – už kūrybinius laimėjimus; 

7.4.3. „Muzikos“ premija – už muzikinę veiklą ir pasiekimus; 

7.4.4. „Sporto“ premija – už sportinius pasiekimus ir laimėjimus; 

7.4.5. „Amatų“ premija – už pasiekimus technologijų ir menų srityse; 

7.4.6. galimomis kitomis premijomis. 

8. Mokslo metų pabaigoje renkamas geriausias gimnazijos mokinys, kuriam įteikiama vardinė 

A. Mikalajūno premija. A. Mikalajūno premija įteikiama mokytojų tarybos nutarimu. Premija 

skiriama I-IV klasių mokiniui. Antrą kartą tam pačiam mokiniui premija neskiriama. Skiriant 

premiją atsižvelgiama į: 

8.1. mokymosi rezultatus; 



 

8.2. elgesį; 

8.3. pagalbą organizuojant renginius;  

8.4. dalyvavimą olimpiadose, konkursuose;  

8.5. dalyvavimą popamokinėje ir užmokyklinėje veikloje; 

8.6. iniciatyvumą ir kt.  

9. Mokiniams skirti Gimnazijos ir kitų juridinių ar fizinių asmenų paskatinimai skelbiami 

Gimnazijos bendruomenei. 

 

VI. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

11. Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės 

drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės: 

11.1 ugdymosi vietos pakeitimas - taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu; 

11.2. mokytojo pokalbis su mokiniu po pamokos – taikomas padarius nežymius šių taisyklių 

pažeidimus pamokos metu;  

11.3. pakartotinis mokytojo pokalbis su mokiniu po pamokos ir informacijos perdavimas 

klasės auklėtojui – taikomas padarius pakartotinius nežymius šių taisyklių pažeidimus pamokos 

metu; 

11.4. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu – taikomas padarius nežymius šių taisyklių 

pažeidimus pamokų ir popamokinių renginių metu; 

11.5. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu ir informacijos perdavimas tėvams (globėjams, 

rūpintojams) – taikomas padarius pakartotinius nežymius šių taisyklių pažeidimus pamokų ir 

popamokinių renginių metu; 

11.6. klasės auklėtojo, mokinio ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pokalbis – taikomas padarius 

pakartotinius šių taisyklių pažeidimus pamokų ir popamokinių renginių metu; 

11.7.pagalbos mokiniui specialistų pokalbis su mokiniu - taikomas padarius pakartotinius šių 

taisyklių pažeidimus pamokų ir popamokinių renginių metu; 

11.8. mokinio perkėlimas į kitą klasę (esant galimybei) – taikomas už nuolatinius šių taisyklių 

pažeidimus pamokų metu; 

11.9. Gimnazijos vadovo ar jo įgalioto asmens pokalbis su mokiniu, kad padėtų nutraukti 

netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį; 

11.10. išplėstinis Gimnazijos vadovų, auklėtojo, mokinio ir jo tėvų pokalbis – taikomas 

padarius žymius ar pakartotinius šių taisyklių pažeidimus pamokų ar popamokinių renginių metu; 

11.11. mokinio poelgio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje – taikomas už 

nuolatinius, piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, nesimokymą ir pamokų nelankymą, 

teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos) veiklos įvykdymą (pagal poreikį naudoti 

priedas Nr. 2 ir priedas Nr. 3); 

11.12. mokinio daiktų patikrinimas. Gimnazijos vadovas, socialinis pedagogas, psichologas, 

laikinai ar nuolat budinčio pareigas einantis gimnazijos darbuotojas, jeigu kyla įtarimai dėl įnešamo, 

išnešamo ar laikomo daikto teisėtumo, turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. 

Mokiniui atsisakius parodyti asmeninius daiktus, kviečiami policijos ir tėvų atstovai. Mokinio 

daiktai negali būti tikrinami jam nedalyvaujant; 

11.13. pagrįsti fiziniai veiksmai. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp 

mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią 

pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, norint atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina 

iššokti, ar pan.), vedimo, paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio 

veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliomis situacijomis (pavyzdžiui, 



 

kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės 

intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį ir pan.). 

12. Už Mokinių elgesio taisyklių pažeidimus mokiniams taikomos drausminės nuobaudos: 

12.1. pastaba raštu – taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties nuo 40 iki 60 

pamokų per pusmetį ir besikartojančius nežymius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus; 

12.2. papeikimas - taikomas mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties nuo 61 iki 80 

pamokų per pusmetį, šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už įžūlų elgesį su 

gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių 

vartojimą, rūkymą ir elektroninių cigarečių naudojimą gimnazijos teritorijoje; 

12.3. griežtas papeikimas - taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties  daugiau 

kaip 80 pamokų per pusmetį, nuolatinį šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, 

pasikartojantį įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo 

procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą ir elektroninių cigarečių naudojimą gimnazijos 

teritorijoje, alkoholinių gėrimų vartojimą gimnazijoje; 

12.4. raštiškas policijos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus informavimas – šios priemonės 

imamasi gimnazijoje besimokančiam mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose taisyklėse 

nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias taisykles, įžūliai ir chuliganiškai elgiantis su 

gimnazijos bendruomenės nariais, trukdant ugdymo procesui, vartojant necenzūrinius žodžius, 

nuolat rūkant gimnazijos teritorijoje, vartojant alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines 

medžiagas gimnazijoje ar jos teritorijoje, atvykus į gimnaziją apsvaigusiam nuo alkoholio ne pirmą 

kartą, apsvaigusiam nuo narkotinių bei psichotropinių medžiagų, tyčia sugadinus ar sunaikinus 

gimnazijos turtą; 

12.5. materialinės žalos atlyginimas už padarytą žalą Gimnazijai – kai mokinys padaro žalą 

tyčia ar nusikalstama veika, pažeidęs saugaus darbo reikalavimus ar mokinio elgesio taisykles. Žalą 

rinkos kainomis atlygina mokinio tėvai; 

12.6. mokinio pašalinimas iš Gimnazijos – taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio 

priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Gimnazijos bendruomenės narių 

psichologiniam ir fiziniam saugumui bei aplinkai, daro blogą įtaką kitiems mokiniams. 

13. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į padarytą Mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimą, aplinkybes, kaip mokinys elgėsi anksčiau, ir nebūtina laikytis drausminių nuobaudų 

eiliškumo. 

14. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius pasirašytinai  supažindina klasės auklėtojas pirmąją mokslo metų dieną, klasės auklėtojo 

dienos metu. 
 
 
  



 

Priedas Nr. 1 
Forma patvirtinta 
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. vasario 24 d.    

įsakymu Nr. V-14 

 

   

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA 
 

 

PRIEMONĖS POĖMIO AKTAS 

 

  ________________Nr._______________ 
      (dokumento data)                       (registracijos numeris) 

 

__________________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 Vadovaujantis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių elgesio taisyklių 6.3. 

punktu iš mokinio__________________________________________________________________ 
 

paimu priemones, kurias mokinys naudojo pamokos metu, nesusijusias su mokymo procesu ir 

trukdė darbui pamokoje: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonių 

skaičius 

Pastabos 

    

    

    

    

 

Iš viso paimta ______ priemonė (s). 

 

Mokiniui atsisakius atiduoti priemonę vadovautis 11.12. punktu. 

 

 

___________________________________  ____________         __________________________ 
(poėmio aktą surašiusio asmens pareigos)                  (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

___________________________________  ____________    
(mokinio vardas, pavardė)                  (parašas)  

 

___________________________________  ____________         __________________________ 
(priemonę saugojimui paėmusio asmens pareigos)                             (parašas)                                           (vardas, pavardė) 

 

Grąžintą (as) _______ priemonę (es) gavau: 

_________________________________ 
                       (parašas) 

 

____________________________________________ 

                  (vardas, pavardė) 

 

____________________________________________ 

                           (data)  
  



 

Priedas Nr. 2 
Forma patvirtinta 
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. vasario 24 d.    

įsakymu Nr. V-14 

 

   

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA 
 

 

SUSITARIMAS SU MOKINIU 

 

  ________________Nr._______________ 
      (dokumento data)                       (registracijos numeris) 

 

__________________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 Vadovaujantis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių elgesio taisyklių 11.11. 

punktu, mokinys___________________________________________________________________ 

ir klasės auklėtojas (mokytojas, administracijos atstovas, VGK narys) 

________________________________________________________________________________ 

susitarė: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________  ____________         __________________________ 
                          (mokinio vardas, pavardė)             (parašas)  

 

___________________________________  ____________         __________________________ 
                                      (pareigos)                  (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

___________________________________  ____________         __________________________ 
                                      (pareigos)                  (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

  



 

Priedas Nr. 3 
Forma patvirtinta 
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. vasario 24 d.    

įsakymu Nr. V-14  

 

   

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA 
 

 

SUSITARIMAS SU MOKINIU, TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

 

  ________________Nr._______________ 
      (dokumento data)                       (registracijos numeris) 

 

__________________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 Vadovaujantis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių elgesio taisyklių 11.11. 

punktu, mokinys___________________________________________________________________ 

klasės auklėtojas (mokytojas, administracijos atstovas, VGK narys) 

________________________________________________________________________________ 

 ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais)   ______________________________________________ 

susitarė: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________  ____________          
                          (mokinio vardas, pavardė)                 (parašas)  

 

___________________________________  ____________          
            (tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)                  (parašas)  

 

____________________________________   ____________         __________________________                                         

(pareigos)                             (parašas)                     (vardas, pavardė) 

 

_________________________________________________  _________________          ___________________________________ 

                                     (pareigos)                  (parašas)          (vardas, pavardė) 

 
 

 



 

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA 

INFORMACIJA 

apie pokalbius su gimnazijos mokiniais bei jų tėvais 

 

Data:.................................................. 

Kas kalbėjo............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Su kuo kalbėjo........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Trumpas pokalbio turinys....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Išvados ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

   Parašai: 1. ........................................................................ 

   2. ..................................................................................... 

   3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

5. ..................................................................................... 

6. ..................................................................................... 

 



 

 


