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Ham le tas klau sė: bū ti ar ne bū ti? 
Mo ky to jai kar tais klau sia: da ly vau
ti ar ne da ly vau ti „Eras mus“ pro jek
tuo se. Mes sa ko me – da ly vau ti. Tai 
ne pa kar to ja ma pa tir tis ir mo ki
niams, ir mo ky to jams.

Ju liaus Ja no nio gim na zi jos mo
ky to jai ir mo ki niai da ly vau ja pro
jek tuo se ne pir mi me tai. Ką tik 
bai gė si kiek il giau dėl pan de mi jos 
už tru kęs Eu ro pos Są jun gos fi nan
suo ja mos pro gra mos „Erasmus+“ 
mo kyk lų mai nų par tne rys tės pro
jek tas „Mo re Par ti ci pa to ry De moc
ra cy, Mo re Ac ti ve Ci ti zens hip“ 
(Dau giau at sto vau ja mos de mok
ra ti jos, dau giau ak ty vaus pi lie
tiš ku mo). 2022 m. ge gu žės 9–14 
die no mis Šiau lių Ju liaus Ja no nio 
gim na zi jos 7 gim na zis tės, ly di mos 
mo ky to jų Kris ti nos Mu raus kie nės 
ir Vi li jos Šli vins kai tės, da ly va vo 
bai gia ma ja me pro jek to su si ti ki
me Por tu ga li jo je, Vi la No va de Fa
ma li kau no mies te, Ag ru pa men to 
de Es co las Ca mi lo Cas te lo Bran co 
mo kyk lo je.

Pas ku ti nis šio pro jek to mo bi lu
mas pra si dė jo ge gu žės 9 d. Mo ki
nės ap si gy ve no po rtu ga lų mo ki nių 
šei mo se, vė liau su si ti ko su drau gais 
iš Is pa ni jos IES UR BI BHI mo kyk los. 
Por tu ga lų mo ki niai, va do vau ja
mi is to ri jos mo ky to jos ir pro jek to 
koor di na to rės Eli sos Cos ta, mums 
ir mū sų par tne riams is pa nams su
ren gė eks kur si ją Vi la No va de Fa
ma li kau no mies te, ku rios me tu 
su pa žin di no su mies to is to ri ja, pa
ro dė ir pa pa sa ko jo apie žy miau sias 
mies to lan ky ti nas vie tas.

Anks tų ki tos die nos ry tą iš vy ko
me į Por tu ga li jos sos ti nę Li sa bo ną. 
La bai įdo mus bu vo ap si lan ky mas 
Por tu ga li jos pre zi den tū ros mu
zie ju je, kur su si pa ži no me su ša
lies is to ri ja, po rtu ga lų ko va prieš 
dik ta tū rą ir de mok ra ti jos per ga le 
ša ly je, svar biau siais ša lies pa sie ki
mais. Pa si ro do, pieš ti pre zi den tų 
po rtre tai daug at sklei džia apie jų 
val dy mo lai ką, pa žiū ras, net bū do 
sa vy bes.

Ap lan kė me dar vie ną įdo mų ob
jek tą – Li sa bo nos po li ci jos mu zie jų. 
Gi dė su už si de gi mu pa sa ko jo apie 
po li ci jos is to ri ją. Ypač daug dė me
sio bu vo skir ta Gvaz di kų re vo liu ci
jos (19740425) ei gai, re zul ta tams, 
pi lie čių ak ty vu mui, su pa žin di no su 
uni ka liais tų įvy kių šal ti niais. Ši re
vo liu ci ja la bai svar bi po rtu ga lams, 
nes tai dik ta tū ri nio val dy mo pa bai
ga. Iš mu zie jaus bal ko no at si vė rė 
nuo sta bi Li sa bo nos pa no ra ma.

Gra žia me Eduar do VII par ke tu
rė jo me neuž mirš ta mą pik ni ką, ku rį 
su ren gė šei mi nin kai. Pa pie ta vę ap
lan kė me Šv. Je ro ni mo vie nuo ly ną 
ir Šv. Jur gio pi lį.

Vi sa ki ta die na bu vo skir ta įvai
rioms pro jek to veik loms Ca mi lo 
Cas te lo Bran co mo kyk lo je. Mo
kyk los di rek to riaus C. Te xei ra pa
svei ki no pro jek to da ly vius, lin kė jo 
pro duk ty vaus dar bo, ge rų įspū džių 
ir nau jų pa tir čių. Is pa ni jos, Lie tu
vos, Por tu ga li jos mo ki niai pri sta tė 
sa vo pa reng tus pra ne ši mus, ku
riuo se at spin dė jo mo kyk lų, mies tų 
sa vi val dy bių po li ti kos kryp tys, ug
dant ir stip ri nant jau nuo lių pi lie ti nį 
ak ty vu mą.

Po pie tų vy ko de ba tai, mo ki niai 
bu vo pa si skirs tę į 10 ko man dų, 
ku rio se ir gy nė 5 skir tin gas po zi
ci jas ak tua liais Eu ro pai po li ti niais 
klau si mais – Eu ro pos po li ti ka Ru
si jos in va zi jos į Uk rai ną at žvil giu, 
so cia li nė ži niask lai da, žmo gaus ir 
pi lie ti nės tei sės Eu ro pos ša ly se ir 
pan. Ap gin ti sa vo po zi ci ją, at sa
ky ti į opo nen tų klau si mus, pa si ro
do, ne bu vo leng va, te ko pa si telk ti 
anks čiau įgy tas ži nias, su for muo tus 
de ba ta vi mo įgū džius. Po sun kaus 
dar bo mo ki nių ir mo ky to jų lau kė 
po rtu ga lų siurp ri zas – sma gi šo
kių pa mo ka.

Gy ven to jų tar pe pa grin di nė prie žas tis, 
mo ty vuo jan ti re no vuo ti sa vo dau gia bu tį, yra 
ši lu mos ener gi jos su tau py mai. Ji da ro si vis 
ak tua les nė, kas met au gant šil dy mo kai noms. Ta čiau 
Ap lin kos pro jek tų val dy mo agen tū ra (AP VA) ra gi na 
gy ven to jus ne pa mirš ti ir apie ki tas mo der ni za ci jos 
nau das.

Lie tu vo je gau su ener ge tiš kai nee fek ty vių, pa se nu sių dau gia bu čių, 
ku rie pa sta ty ti dar iki 1993 m. Jų gy ven to jai su si du ria su įvai rio mis 
pro ble mo mis – nuo ne san da rių sie nų, pro ku rias švil pia vė jai, iki kiau ro 
sto go. Vi sas jas komp lek siš kai iš spręs ti, pa si nau do jant vals ty bės pa ra
ma, pa de da re no va ci ja.

„Daž nai gy ven to jai ven gia im tis dau gia bu čio at nau ji ni mo iš pa grin
dų – pa reng to in ves ti ci jų pla no su ma juos iš gąs di na, to dėl nu spren džia 
vis ką da ry ti „pa pras čiau“ – at nau jin ti tik konk re čią pro ble mą, pa vyz džiui, 
keis ti sto gą. Vis gi, at nau ji nus vie ną pro ble mi nę vie tą, daž nai at si ran da 
ant ra, tre čia ir taip – be ga lo. Dau ge lis žmo nių ne pa gal vo ja, kad su
dė jus pi ni gus, ku riuos sky rė smul kiems re mon tams kas met, ga liau siai 
jie su mo kė jo pa na šiai, kiek bū tų iš lei dę dau gia bu čio re no va ci jai, ku ri 
iš kart iš spręs tų vi sas pro ble mas“, – pa sa ko ja AP VA Pas ta tų ener gi nio 
tau pu mo de par ta men to pa ta rė ja Gin ta rė Bur bie nė.

Ma žiau iš lai dų, dau giau kom for to
Įgy ven di nus dau gia bu čio re no va ci jos dar bus – ap šil ti nus sie nas ir 

sto gą, pa kei tus lan gus bei at nau ji nus šil dy mo sis te mas – su tau po ma 
5070 pro c. ši lu mi nės ener gi jos. To dėl gy ven to jai su tau po reikš min gą 
su mą iš lai doms už šil dy mą ir šio mis lė šo mis daž nu at ve ju ga li kom pen
suo ti pa sko lą už na mo mo der ni za ci ją.

Anot G. Bur bie nės, bet koks dau gia bu čio at nau ji ni mas ve da prie ge
res nių būs to ener gi nio efek ty vu mo re zul ta tų. Ap šil ti nus dau gia bu tį ir 
at nau ji nus šil dy mo sis te mą, tem pe ra tū ra bu te tam pa kom for tiš kes ne, 
daž nai ją ga li te re gu liuo ti pa gal in di vi dua lius po rei kius. O įsi ren gus, pa
vyz džiui, me cha ni nę vė di ni mo sis te mą – re ku pe ra to rius – už tik rin si te, 
kad oras pa tal po se vi suo met bus švie žias ir jums ne be rei kės ati da ri nė ti 
lan gų – tai ypač ak tua lu žie mą.

Pa to ges nės gy ve ni mo są ly gos
Sun kiau pa ste bi ma, ta čiau la bai svar bi re no

va ci jos nau da – pa ge rė ję gy ve ni mo są ly gos. 
At nau ji nus dau gia bu tį gy ven to jai ga li džiaug ti 
kom for tiš ka tem pe ra tū ra ir šva riu oru bu tuo se, 

gra žio mis laip ti nė mis bei su tvar ky ta ap lin ka.
„Pas ta ruo ju me tu vis la biau po pu lia rė ja sa vi val dy bių ren gia mos 

komp lek si nės kvar ta lų re no va ci jos pro gra mos, ku rių me tu su tvar ko
mi ne tik pa sta tai, bet ir jų ap lin ka – kie mai, gat vės, vie šų jų erd vių ap
švie ti mas, poil sio zo nos. Tvar kant ne pa vie nius na mus, bet kvar ta lus, 
jų vei das vi siš kai pa si kei čia – at gy ja, žmo nės dau giau lai ko no ri leis ti 
prie na mų, ma lo nio je ir gra žio je ap lin ko je, bend rau da mi su kai my nais, 
nes re no va ci ja juos su vie ni ja“, – pa sa ko ja G. Bur bie nė.

Kli ma to kri zės ma ži ni mas
At nau jin ti dau gia bu čiai na mai reikš min gai pri si de da prie gam tos 

iš tek lių sau go ji mo bei šva res nio oro. Skai čiuo ja ma, kad kas met dėl re
no va ci jos į ap lin ką iš me ta ma 160 tūkst. to nų ma žiau CO2. Dar la biau 
pri si dė ti prie ap lin ko sau gos ga li ma įsi ren giant al ter na ty vius ener gi jos 
šal ti nius.

„Pap ras čiau sios ener gi nį efek ty vu mą di di nan čios prie mo nės pri si
de da prie ap lin kai kenks min gų du jų ma ži ni mo, ta čiau dau gia bu čius 
re no vuo jan tys gy ven to jai, įsi ren gę ter mi nius sau lės ko lek to rius, fo to
vol ti nę sau lės mo du lių jė gai nę ar geo ter mi nį šil dy mą, vis la biau tau so ja 
ap lin ką, nes šie iš tek liai ener gi ją ga mi na ne terš da mi ap lin kos“, – tei gia 
Pas ta tų ener gi nio tau pu mo de par ta men to pa ta rė ja.

Dau giau in for ma ci jos apie Dau gia bu čių at nau ji ni mo (mo der ni za vi
mo) pro gra mą ga li te ras ti: www.be talt.lt ar ba te le fo nu 8 614 99699.
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Dau gia bu čių mo der ni za ci jos nau dų spekt ras

Dau gia bu čių re no va ci ja Lie tu vo je.

AP VA ar chy vo nuo tr.

Pro jek to fi ni šas Por tu ga li jo je

La bai svar bi pro jek tų mo bi lu mų 
da lis yra su si pa žin ti su kul tū ri niu ir 
is to ri niu ša lies pa vel du. To kią pro
gą tu rė jo me ap lan ky da mi du ne
to li esan čius mies tus – Gi ma rain są 
ir Bra gą. Gi ma rain sas yra svar bus 
Por tu ga li jos is to ri jai. Ja me gi mė 
pir ma sis jos ka ra lius Al fon sas Hen
ri kas, taip pat čia pra si dė jo ko vos 
už Por tu ga li jos ne prik lau so my bę. 
Ap lan kė me pi lį, XV a. Pa co dos Du
ques de Bra gan ca ka ra liš ką ją re zi
den ci ją, pa si gro žė jo me uni ka laus 
se na mies čio vaiz dais. Mo ky to jas 
Ser gio Mar tins mus su pa žin di no 
su Bom Je sus vie nuo ly nu, jo par ku, 
įspū din gais laip tais ir fon ta nais. Pa
ma tė me nuo sta bius vaiz dus, pa ty
rė me neap sa ko mų įspū džių.

Va ka re tu rė jo me sma gią va ka ro
nę, ku rio je da ly va vo vi si į pro jek tą 
įsi trau kę mo ki niai, jų tė vai ir mo
ky to jai. Bu vo la bai įdo mu ir smal su 
ra gau ti po rtu ga liš kus val gius, Vi la 

No va de Fa ma li kau no mies to tau
ti nių šo kių ko lek ty vas links mi no ir 
mo kė tau ti nių šo kių.

Pas ku ti nė dar bi nė die na vy ko 
mo kyk lo je. Mo ki niai ap ta rė pro
jek to veik las, jų me tu su kur tus 
pro duk tus, priė mė re zo liu ci ją dėl 
jau nuo lių pi lie tiš ku mo ug dy mo, 
kū rė ak ty vaus pi lie tiš ku mo mo de lį. 
Taip pat vi si pa ste bė jo, kad vie nas 
ak ty vus bend ruo me nės na rys nė ra 
pa jė gus su kur ti tei gia mo po vei kio 
– bū ti na veik ti kar tu.

Ofi cia li mo bi lu mo pa bai ga bu
vo, kai pro jek to koor di na to rė Eli sa 
Cos ta api bend ri no veik las ir kar
tu su mo kyk los di rek to riu mi įtei
kė ser ti fi ka tus. Po pie tų vy ko me į 
Por to mies tą, ku ria me ap lan kė me 
se na mies tį, ypa tin gą ją Por to ge
le žin ke lio sto tį, pa si plau kio jo me 
Due ro upe ir su aša ro mis aky se 
iš ly dė jo me pro jek to par tne rius is
pa nus.

Šeš ta die nis – iš vy ki mo die na. 
Por tu ga lų mo ky to jai su ren gė iš
vy ką prie At lan to van de ny no. Ap
lan kė me pa kran tės mies tą Vi lą do 
Kon dė. Pa ju to me tą lais vės jaus mą 
van de ny no pa kran tė je, apie ku rį 
yra ra šęs E. M. Re mar kas... Ra ga
vo me vie ti nius sal du my nus, pir ko
me su ve ny rus ir va ka re iš skri do me 
na mo. Oro uos te iš si sky ri mas bu vo 
sun kus – ver kė mo ki niai, mo ki nių 
tė vai, mo ky to jai, bet vil tis vėl su si
tik ti ra mi no.

Grį žus na mo tu rė jo me dar vie ną 
gra žų ren gi nį – vi so pro jek to api
bend ri ni mą. Su si rin ko be veik vi si 
Ju liaus Ja no nio gim na zi jos mo ki
niai, da ly va vę įvai rio se pro jek to 
veik lo se per tre jus me tus. Trū ko 
tik tų mo ki nių, ku rie jau ta po stu
den tais ir at vyk ti ne ga lė jo. Ren gi
nio me tu bu vo pri sta ty ti ap klau sos 
apie da ly va vi mą pro jek te re zul ta
tai. Vi si mo ki niai sa kė, kas pro jek

tas da vė la bai daug ge ro – to bu li no 
bend ra vi mo (ypač ang lų kal ba) ir 
bend ra dar bia vi mo įgū džius, gi li no 
su pra ti mą ir su vo ki mą apie Eu ro
pos Są jun gos ins ti tu ci jas, jų veik lą, 
de mok ra ti jos svar bą šiuo lai ki nė je 
vi suo me nė je, jau ni mo įsi trau ki mą 
į de mok ra ti jos stip ri ni mą.

Vai kai džiau gė si ga li my be ap si
lan ky ti ES ins ti tu ci jo se Briu se ly je 
ir Stras bū re bei Is pa ni jos ir Por tu
ga li jos mo kyk lo se. Vi si da ly viai dar 
kar tą įsi ti ki no me, kad nors vals ty
bės, tau tos, kul tū ros yra skir tin gos, 
bet mus vie ni ja Eu ro pa ir bend ras 
no ras ir pa stan gos kur ti ge res nį pa
sau lį, ku ria me vis ga li me drau giš kai 
gy ven ti ir su pras ti vie ni ki tus, nors 
kal ba me skir tin go mis kal bo mis.

Pro jek tas bai gė si, bet pa tir tos 
emo ci jos, iš gy ve ni mai, įgy ti ge bė
ji mai ir kom pe ten ci jos, su stip ri no 
ryž tą veik ti kar tu, siek ti ak ty vaus 
pi lie tiš ku mo. Di džiuo ja mės, kad 
ne pai sant pan de mi jos su kel tų 
pro ble mų įvyk dė me pro jek te su
pla nuo tas veik las, iš vy ko me į vi sus 
mo bi lu mus, su ra do me drau gų. Pro
jek tas su tei kė daug pa tir čių, ži nių ir 
džiaugs mo mū sų mo ki niams. Ačiū 
RASMUS+ už ga li my bę da ly vau ti 
pro jek tuo se ir mo ky tis ki taip.

Vi li ja Šli vins kai tė, pro jek to da ly vė, 
gim na zi jos ang lų kal bos mo ky to ja
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