Aplinkos
apsauga (aplinkosauga)
– natūralios ir
žmogaus
paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio,
biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių
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įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar
naudojant gamtos išteklius.

ŽYGIS „11 NUOTRAUKŲ
LIETUVAI“

Visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje reguliuoja,
pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant
biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant
sveiką
ir
švarią
aplinką,
racionalų
gamtos
išteklių
naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame
šelfe ir ekonominėje zonoje nustato įstatymai (Lietuvoje – Aplinkos
apsaugos įstatymas).

Kovo
10
d. vidudienį
skverelyje prie savivaldybės
nešini
trispalvėmis
vėliavėlėmis ir kitais tautiniais
atributais,
būriavosi
apie
pusantro šimto mokinių iš Šiaulių Didždvario ir „Saulėtekio“ gimnazijų,
Salduvės ir Medelyno progimnazijų, Normundo Valterio jaunimo
mokyklos, pasiryžusių kartu su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos
savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės komanda ir
Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais dalyvauti 11 km žygyje ir
paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, įamžinant
nuotraukose Šiaulių miestui svarbius objektus.

Laikraštį maketavo: Brigita Osincevaitė
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla, 2014 m.

Jauniausi žygio dalyviai – penktokai, vyriausiajam savanoriui – 74eri. Smagu, kai skirtingos kartos kartu švenčia Valstybės
nepriklausomybės atkūrimo
dieną. Žygio organizatoriai - mūsų
mokykla ir Lietuvos Kariuomenės
kūrėjų savanorių sąjungos
Prisikėlimo apygardos Šiaulių
skyrius.

NORMUNDIEČIAI
DALYVAVO RANKŲ

MOKINIŲ PRANEŠIMAS - MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ
RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE

LENKIMO VARŽYBOSE
2014 m. kovo 28
Šiaulių Saulėtekio
gimnazijoje vyko miesto

d. Šiaulių Universitete
vyko respublikinė

moksleivių rankų lenkimo varžybos, kuriose dalyvavo ir Normundo

mokytojų ir mokinių

Valterio mokyklos atstovai. Savo jėgas, ištvermę, kantrybę išbandė du

metodinė-praktinė

aštuntokai ir trys dešimtokai. Mokyklos vyresnėliams Fortūna šį kartą

konferencija „AUGU

nesišypsojo, jiems prizinių vietų iškovoti nepavyko. Bet jėgos ir

SVEIKAS“. Du mūsų

užsispyrimas nenuvylė jaunėlių: Justė tarp savo grupės merginų užėmė

mokyklos mokiniai

prizinę trečiąją vietą, o Mindaugui pasisekė dar labiau – jis

(Vidmantas Lapeika ir Nerijus Brazas) pristatė savo pranešimą „Mūsų

užėmė antrąją

akvytus gyvenimo būdas“. Salė negailėjo aplodismentų.

vietą tarp savo grupės
vaikinų. Lieka tikėtis,
kad kitais metais
konkursas vėl vyks, o
normundiečiams sėkmė
šypsosis dar labiau.

