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Antrasis Pakruojo rajono mokinių sąskrydis „Mozaika 2016“ subūrė šaunų ir aktyvų jaunimą 

Degesių pagrindinėje mokykloje. 

Sąskrydį organizavo Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Pakruojo rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Pakruojo atviras jaunimo centras ir Pakruojo rajono Degesių 

pagrindinė mokykla. 

Sąskrydyje dalyvavo 86 dalyviai, iš jų 66 jauni ţmonės (nuo 14-29 m.). Moksleiviai suvaţiavo iš 6 rajono 

mokyklų – Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos, Linkuvos gimnazijos, Pakruojo „Ţemynos“, Lygumų, Balsių ir 

Degesių pagrindinių mokyklų. Sąskrydţio tikslas – ugdyti jaunų ţmonių socialinius įgūdţius, skatinti 

tarpmokyklinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Visos veiklos buvo skirtos jaunų ţmonių asmenybės 

tobulėjimui. Sąskrydţio dalyvius pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas 

Juozapaitis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Irena Maţulienė, 

Jaunimo reikalų koordinatorė Dijana Samuitytė, Guostagalio seniūnijos seniūnas Jonas Jocius ir Degesių 

pagrindinės mokyklos direktorė Alina Jokimčienė. 

Roma Bartkevičiūte diskutavo su jaunimu tema „Ką reiškia būti laimingu?“, Pakruojo rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro atstovės Vilma Ţuvininkienė ir Gintarė Jankūnienė vedė sveikatinimo priemonę 

„Stresas ir kaip jį įveikti“. Vyko EurOpos ţaidimo turnyro finalas, kurio nugalėtoja tapo Linkuvos 

gimnazijos komanda. Jaunimo Europos komisijos narė Austėja Makarevičiūtė paruošė pristatymą tema „ES 

priklauso jaunimui arba kaip šaukti, jog mus išgirstų“. 

Degesių bendruomenės amatų centras padovanojo jaunimui nuostabią edukacinę programą „Duonos kelias“: 

jaunimas mokėsi kepti duoną, patys ją minkė, pašovė į pečių, o po to mėgavosi skania, be galo kvapnia 

namine duona bei ten pat sumuštu naminiu sviestu. Sąskrydţio metu vyko mokymai jaunimui „Iššūkis“. 

Mokymuose jauni ţmonės įvertino savo asmenybę, ieškojo savybių, reikalingų jaunam ţmogui bei 

integracijai į visuomenę. Mokymai buvo skirti asmenybės tobulėjimui. Mokymus vedė Renata 

Dambrauskaitė Pėţelienė. Pakruojo atviro jaunimo centro socialiniai pedagogai Vytautas Girdzijauskas ir 

Rokas Venckus mokė naudotis naujausiomis technologijomis ir ţaidė edukacinį ţaidimą „Kas taps 

sąskrydţio milijonieriumi?“. Sporto klubo „SKORPIONAS-BJJ“ atstovai pravedė paţintinę Muay Thai 

(Tailando boksas) treniruotę, kuri pareikalavo ne tik daug jėgų, ištvermės, bet ir susikaupimo bei 

bendradarbiavimo. Linkuvos vaikų ir jaunimo uţimtumo centro šiuolaikinių šokių grupės „Erdvė“ šokėjos 

vedė Ladylike pradţiamokslį. Sąskrydį vainikavo Pakruojo rajono sporto centro suorganizuotos linksmosios 

sportinės varţybos (jėgos, greičio ir ištvermės estafetė, krepšinio ir stalo teniso užduotys, šuoliai su 

maišais). 

Sąskrydţio pabaigoje vyko apdovanojimai. Linkuvos gimnazijos atstovai 2017 m. Pakruojo rajono mokinių 

sąskrydį pasiūlė organizuoti Linkuvos gimnazijoje. Šių metų mozaikoje jaunimas buvo geros nuotaikos, 

įgijo naudingų ţinių, reikalingų įgūdţių, išbandė savo jėgas, įveikė visus iššūkius, pabendravo su kitų rajono 

mokyklų moksleiviais ir atsisveikino suradę daug daugiau naujų draugų. 

Apdovanojimai: 

 Aktyviausia sąskrydžio dalyvė – Linkuvos gimnazijos komanda. 

 Sportiškiausia sąskrydžio dalyvė – Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos komanda. 

 Originaliausia sąskrydžio dalyvė – Lygumų pagrindinės mokyklos komanda. 

 Draugiškiausia sąskrydžio dalyvė – Degesių pagrindinės mokyklos komanda. 

 Iššūkių nebijanti sąskrydžio dalyvė – Balsių pagrindinės mokyklos komanda. 

 Savanoriškiausia sąskrydžio dalyvė – Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinės mokyklos komanda.   

Sportinės varžybos: 
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Estafetė: 

 I vieta – Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos komanda. 

 II vieta – Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinė mokyklos komanda. 

 III vieta – Degesių pagrindinės mokyklos komanda. 

Taiklaus metimo rungtis: 

 I vieta – Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos komanda. 

 II vieta – Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinė mokyklos komanda. 

 III vieta – Balsių pagrindinės mokyklos komanda. 

Stalo teniso rungtis: 

 I vieta – Balsių pagrindinės mokyklos komanda. 

 II vieta – Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinė mokyklos komanda. 

 III vieta – Pakruojo „Atţalyno“ gimnazijos komanda. 

Estafetės su maišais: 

 I vieta – Degesių pagrindinės mokyklos komanda. 

 II vieta – Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinė mokyklos komanda. 

 III vieta – Linkuvos gimnazijos komanda. 

Sąskrydţio dalyviai ir nugalėtojai buvo apdovanoti sąskrydţio metu iškepta duona, diplomais ir atminimo 

dovanėlėmis.   
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