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Jau aštuntus metus LAJM, esanti Klaipėdoje, organizuoja respublikinį moksleivių konkursą
,,Jūrų keliais‘‘. Šiemet šiame konkurse buvo pakviesta dalyvauti ir mūsų gimnazijos komanda.
(Šiame konkurse mūsų gimnazistai dalyvauja jau antrą kartą. ) Gimnazijai atstovavo mūsų
gimnazistai: komandos kapitonas Augustas Gofmanas(3e g kl.), Skirmantas Radžvilas (3e g
kl.), Domas Puidokas (3b g kl.), Elena Anisimovaitė (2b g kl.), Vilius Jakūnas (4c g kl.), Jonas
Mikalauskas (4c g kl.), Faustas Butkus (4e g kl.), Arnas Bulys (4e g kl.). Gintarė Gulbinaitė iš 3b
g kl. atstovavo kaip fotografė. Konkursas vyko 2016 m. balandžio 22 d. 10 val. LAJM, kuriame
dalyvavo net 12 komandų iš visos Lietuvos gimnazijų (9 komandos – iš Klaipėdos ir 3 – iš
Joniškio, Radviliškio ir Skuodo). Pasiruošti šiam konkursui tikrai nebuvo lengva. Moksleiviams
reikėjo ne tik prisistatyti, bet ir varžytis baseine, dūmų pripildytame labirinte, mėtyti metlynį,
traukti virvę, atlikti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, stabdyti kraujavimą ir tvarstyti žaizdą,
plukdyti katerį navigaciniame treniruoklyje – simuliatoriuje - pagal iš anksto išsinagrinėtą
navigacinį žemėlapį, išmokti net 40 signalinių jūrų vėliavų reikšmių ir mokėti rišti net 10 jūrinių
mazgų. Tai tikrai buvo nelengvas konkursas, kuriame reikėjo ne tik teorinių žinių, bet ir
ištvermės. Tai jūriškiausias konkursas visoje Lietuvoje. Šio konkurso tikslas – supažindinti
vyresniųjų klasių moksleivius su jūrinėmis profesijomis, pritraukti visuomenės dėmesį, kad
jūrininko profesija – perspektyvi, Lietuvai ekonomiškai naudinga, gerai apmokama profesija.
Padėti kurti ateities planus, ieškant tinkamiausio sprendimo, kur mokytis.

Konkursą organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM). Konkurso generalinis
rėmėjas: AB ,,DFD Seaways‘‘ įsteigusi pagrindinį prizą. Komanda, užėmusi konkurse pirmąją
vietą, laimi kelionę bendrovės keltu Klaipėda – Karlshamnas (Švedija) – Klaipėda. Šiemet
konkursą laimėjo klaipėdiečiai. Bet dalyvauti buvo verta, nes įgijome jūrinių žinių ir ištvermės,
nes mes visi laimėjome, buvome apdovanoti rėmėjų prizais. Svarbiausia – palaikymas kovoje ir
įkvėpimas, mokėjimas džiaugtis gražiomis konkurso akimirkomis.
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