Butrimonių gimnazistams - Lietuvos autoralio žvaigždės patarimai

Balandžio 17 d. Butrimonių gimnazijoje vyko renginys „Aš ne vienas kelyje“, skirtas mokinių
švietimui ir nelaimingų atsitikimų keliuose prevencijai. Džiaugiamės tuo, jog ši idėja ir iniciatyva
kilo mokiniui- abiturientui Ovidijus Knyšius.
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Gimnazistas ypač domisi ralio turnyrais, yra surinkęs daug įdomios medžiagos, kurią pristatė
mokiniams gimnazijos vestibiulyje viešam informavimui skirtame televizoriuje. Gimnazijos
direktorius Valdas Valvonis pasvarstė, pritarė Ovidijui, bet organizavo daug platesnio pobūdžio
renginį „Aš ne vienas kelyje“ į kurį pakvietė dalyvauti „Alytaus regiono keliai“ saugaus eismo ir
kelių priežiūros inžinierių Darių Platūkį, Alytaus apskrities policijos komisariato kelių eismo
priežiūros pareigūnus, vieną žymiausių mūsų dienų lenktynininkų, autoralio čempioną Vytautą
Švedą bei Valstybės įmonės „Regitra“ pareigūnus.

Mokiniams buvo primintos saugaus elgesio taisyklės, labiausiai juos domino dviračių,
motorolerių, motociklų ir automobilių vairavimo taisyklių ypatumai, saugaus stabdymo
galimybės, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Parodyti filmai apie avarijas ir tragiškus nuotykius
kelyje privertė visus susimąstyti.

Autoralio čempionas Vytautas Švedas - tikras autoritetas mokiniams. Jo patirtis, išsamūs
patarimai apie disciplinuotumą už bet kokios transporto priemonės vairo arba eismo dalyviui
pėsčiajam, demonstruojama video medžiaga apie automobilių sportą, deja, ir pasitaikančias
avarijas, buvo įdomūs, priimtini mokiniams ir skambėjo labai įtikinamai. Autoralio žvaigždė
pademonstravo ir ekipiruotę, kuri būtina vairuojant sportinį automobilį, atsakė į mokinių
klausimus ir dar kartą akcentavo, jog greitis toleruotinas tik tam skirtose vietose, su tam
pritaikytu automobiliu ir didele atsakomybe.

Po susitikimų beveik visi gimnazijos mokiniai nuskubėjo prie specializuoto policijos automobilio,
kuriame sumontuota visa įranga greitam ir efektyviam kelių eismo taisyklių pažeidėjų sulaikymui
ir saugumui užtikrinti. Pamatę visa tai ir patys didžiausi pramuštgalviai, ištroškę adrenalino,
surimtėjo.

Vis svečiai atvyko į gimnaziją pasiruošę, padovanojo mokiniams lankstinukų, atmintinių,
atšvaitų, suvenyrų, susijusių su eismo saugumu, ir visą krepšį saldainių su policijos emblema.

Įgyvendinę sumanymą supratome, kad tokie svečiai labai reikalingi kiekvienoje mokykloje,
ypatingai pavasarį, kai atsiranda polėkis, išsivaduojame iš žiemos sąstingio ir tampame
greitesni, linksmesni, nerūpestingesni. Pareigūnai informavo apie nelaimingų atsitikimų
statistikos ypatumus ir pabrėžė, kad daugiausia nelaimingų atsitikimų keliuose įvyksta būtent
pavasarį, gegužės mėnesį. Pasidžiaugėme ir mes, gimnazijos Vaiko gerovės komisija, kad laiku
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suorganizavome gerą prevencinį renginį, kartu norime padėkoti visiems svečiams,
dalyvavusiems renginyje pareigūnams už betarpišką bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant
mokinių švietimą visais vaiko gerovės užtikrinimo klausimais ir Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato prevencinio skyriaus viršininkei Rasai Reklaitienei, VĮ „ Alytaus regiono
keliai“ specialistui D. Platūkiui, VĮ „ Regitra“ Alytaus padalinio vadovui J. Valiūnui, Baltijos
televizijai, nušviesiančiai šį renginį šeštadienį laidoje „ Autofanai“.

Genovaitė Žiurinskienė Butrimonių gimnazijos vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja
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