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M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  
 

LAUKIAME NAUJŲ MOKINIŲ 
 

Mokykla įkurta 1976 
metais. 2006 metų rudenį 
švęsime 30-ties metų jubiliejų. 
Per šį laikotarpį paruošta 
daugiau negu 6000 jaunų 
kvalifikuotų specialistų. 
Nemaža dalis jaunimo įsigijo 
profesinio ar aukštesniojo 
mokslo išsilavinimą.  

Nuo 2000 metų liepos 1 d. prie Mažeikių 
politechnikos mokyklos prijungta Viekšnių žemės 
ūkio mokykla, kuri tapo mūsų mokyklos skyriumi. 

Šiuo metu mokykloje mokosi beveik 700 
mokinių. Dirba 91 mokytojas, daugelis turi vyr. 
mokytojo kvalifikaciją, trys metodininkai, 16 
magistrų. 

Š. m. birželio 30 d. diplomai bus įteikti 95 
absolventams Mažeikiuose, o Viekšnių skyriuje – 57 
absolventams. Džiugu, kad tai bus 30-oji –
jubiliejinė– laida. 

Baigdamas noriu padėkoti visiems mokyklos 
mokytojams už įdėtą triūsą ruošiant kvalifikuotus 
specialistus. 

Absolventams linkiu nesustoti ties tuo, kas 
pasiekta, pagal galimybes tęsti mokslą kitose 
mokymo įstaigose, o pasirinkusiems darbą – didelės 
sėkmės. 
 
Direktorius Stasys Girdvainis 

. 

 
 

Visiems, norintiems sėkmingai užbaigti mokslo 
metus, primename: 

 posėdis įvyks 2006-07-01 – 10:00, aktų salėje; 
 suvestines atnešate iki 2006-06-28; 
 atostoginiai mokami 2006-07-01; 
 metodinės veiklos vertinimo rezultatus 

pristatote 2006-06-23; 
 sutvarkytus dienynus pristatote iki 2006-06-28; 
 diplomų įteikimo ceremonija įvyks 2006-06-30 

– 11:00 aktų salėje; 
 kitą dokumentaciją pristatote iki 2006-06-30; 
 gero kelio vykstantiems į Čekiją 2006-07-03. 

 

ŠIAME NUMERYJE: 
2 p.  Aktualijos: 
informuoja administracija; vidaus audito komandos 
tyrimo rezultatų pristatymas. 
3 p. Trečias puslapis: 
informacija stojantiesiems. 
4 p. Ketvirtas puslapis: 
atvirų durų, sveikatingumo savaitės renginiai. 
5 p. Penktas puslapis: 
bi kas... 
6 p. Šeštas puslapis: 
mokykloje lankėsi savanoriai. 
7 p. septintas puslapis: 
Paminėta Mirusiųjų nuo AIDS diena. 
8 p. aštuntas puslapis: 
pramogos, anekdotai, skelbimai... 
 

MOKYKLOJE SUMONTUOTOS 
VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS 

 

 
 

Informacija MAŽEIKIUOSE: 
VENTOS g. 18, MAŽEIKIAI 

TEL.FAKS.(8443) 20483 
El. p.: rastine@pm.mazeikiai.lm.lt 

 
 
 

 

 
 
 
Informacija VIEKŠNIUOSE: 
TILTO g. 20, VIEKŠNIAI 
TEL. (8~443) 36381 FAKS. (8~443) 36274 
El. p.: tatjana@mazeikiai.omnitel.net 

Čia rimtai 



 

 

MOKYKLOS VIDAUS AUDITO KOMANDA 
PATEIKĖ REZULTATUS 

 
Birželio 15 dieną aktų salėjo įvyko renginys, 

kuriame dalyvavo mokyklos bendruomenė, atstovai iš 
Viekšnių skyriaus. Buvo pristatomi vidaus audito dviejų 
vertinimo sričių tyrimo rezultatai. KVA (vidaus audito 
komanda) išties padirbėjo šauniai. Praėjusiais metais 
buvo suformuota KVA, kurią sudarė: vyr. matematikos 
mokytoja V. Vaitkevičienė (kuratorė), lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė M. Timinskienė, vyr. rusų kalbos 
mokytoja A. Liubeznova, vyr. istorijos mokytoja S. 
Bulauskienė, socialinė pedagogė I. Grinkevičienė, vyr. 
profesijos mokytoja J. Čapienė, vyr. profesijos mokytoja 
R. Jurkūnienė, profesijos mokytoja metodininkė V. 
Šiaulienė, nuotolinio mokymo klasės metodininkas D. 
Gurauskas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidaus audito rezultatai – svarbiausias mokyklos 

veiklos tobulinimo informacijos šaltinis. Visos mokyklos 
veiklą galima pagerinti žinant stipriąsias puses, o ne vien 
šalinant trūkumus. 

KVA pasirinko tirti vieną iš prioritetinių veiklos 
sričių – mokymąsi ir ugdymą. Aptarti šios srities 
pagrindiniai trys aspektai: privalumai, trūkumai, 
tobulintini dalykai. Ištirta buvo ugdymo proceso ir 
mokymosi kokybė, mokinių poreikių tenkinimas, 
bendravimas su tėvais. Iš mokymosi ir ugdymo srities 
išskirta viena trūkumų grupė – mokinių nenoras mokytis 
(ankstesniuose tyrimuose nurodyta viena iš priežasčių – 
tingėjimas), mokyklos mokytojai linkę laikyti ne savo 
darbą (mokymą), o mokinių mokymąsi. Mokiniai 
mokytojų darbą įvertino 7,5 balo.  

Kita tirta veiklos sritis – ištekliai. KVA nariai 
išsamiai ištyrė mokyklos materialinę bazę, aprūpinimą 
ištekliais, personalo politiką, pedagogų tobulinimąsi ir 
vertinimą, mokyklos išteklių valdymą. Abi veiklos 
vertinimo sritys atitinka 3 iliustracijų  lygį. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems grupės nariams, 
įdėjusiems daug pastangų ir jėgų, paaukojusiems savo 
laisvalaikį. Svarbiausia tai, kad Jūs visi geranoriškai ir su 
nuotaika  dirbote.  

Ateinančiais mokslo metais naujai išrinktai KVA 
linkiu visokeriopos sėkmės. 

      „Žvilgsnio“ redaktorė 
      V. Lumpickienė 
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Informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vida Lumpickienė 

 Pasibaigė valstybinių ir 
mokyklinių brandos egzaminų 
pagrindinė sesija. Ne visi gali 
pasidžiaugti įvertinimais. 
Mokyklinių egzaminų 
pakartotinė sesija prasidės 
birželio 26 d.  

Laikytų mokyklinių egzaminų rezultatai: 
 matematika – laikė 108 (neišlaikė – 3); 
 biologija – laikė 10 (visi išlaikė); 
 lietuvių gimtoji kalba (teksto interpretacija – laikė 

128 (neišlaikė – 24); 
 lietuvių gimtoji kalba (testas) – laikė 113 (neišlaikė 

– 7); 
 informacinės technologijos - laikė 66 (neišlaikė – 

23); 
 vokiečių kalba – laikė 8 (neišlaikė 1); 
 anglų kalba – laikė 73 (neišlaikė – 21); 
 rusų kalba – laikė 22 (neišlaikė – 2); 
 chemija – laikė 9 (visi išlaikė); 
 istorija – laikė 60 (visi išlaikė); 
 geografija – laikė 9 (išlaikė visi); 
 fizika – laikė 30 (visi išlaikė). 

Taip pat vyko  pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimas. Penki 41 gr. mokiniai pasitikrino 
matematikos žinias. Visų įvertinimai teigiami. Nė 
vienas neatvyko į lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų 
patikrinimą. 

Sėkmės tiems mokiniams, kurie pakartotinės sesijos 
metu perlaikys mokyklinius egzaminus. 
 

 
Informuoja direktoriaus 

pavaduotojas profesiniam 
mokymui Rimantas Pocevičius 

 
Jau prasidėjo baigiamieji 

kvalifikacijos egzaminai. Šiemet mokyklą turi baigti 
154 absolventai. Mažeikiuose - 95 ir Viekšnių skyriuje - 
59.  

Kvalifikacijos egzaminus jau išlaikė elektros 
įrenginių elektromechanikai (ER-47 gr.) Visi 14 
mokinių puikiai atsakė į pateikto testo klausimus ir 
buvo gerai įvertinti komisijos narių. 
 Birželio 19 d. Šiaulių profesinio rengimo centre 
pirmą kvalifikacijos egzamino dalį laikė apdailininkai ir 
suvirintojai. Birželio 20 d. ten pat bus atliekama 
praktinė egzamino dalis. Šių specialybių mokiniai 
dalyvauja projekte „Profesinio mokymo žinių ir 
kompetencijos vertinimo sistemos sukūrimas ir plėtra“. 
 Birželio 20-21 d.d. mūsų mokykloje bus laikomi 
baigiamieji kvalifikaciniai egzaminai. 
 

Sėkmės visiems! 

Mažeikių politechnikos mokyklos vidaus audito 
komanda 



 

2006 m. birželio 22 d., Nr. 10               ŽVILGSNIS      3 

RINKITĖS MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLĄ 
Priimami baigę 9 klases arba nebaigę pagrindinio ugdymo programos 
 APDAILININKAS – kvalifikacija dažytojas; tinkuotojas; plytelių klojėjas. Per 2 metus įgis pagrindinį išsilavinimą (10 

kl.) ir toliau galės mokytis pasirinktą specialybę arba mokytis kitos specialybės su viduriniu išsilavinimu. 
Priimami turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) 
 ELEKTROMONTUOTOJAS – kvalifikacija elektromontuotojas; suvirintojas elektra. Sugebės pakloti elektros 

instaliaciją, montuoti įvairią elektrotechninę armatūrą, pajungti elektros prietaisus ir variklius, atlikti nesudėtingus 
suvirinimo elektra darbus. 

 STALIUS – kvalifikacija stalius; stalius staklininkas; dailidė. Mokės apdirbti medieną rankiniais ir elektriniais 
instrumentais bei staklėmis, gaminti ir montuoti langų bei durų blokus, pertvaras, grindlentes, palanges ir kt. 

 SIUVĖJAS – kvalifikacija siuvėjas; siuvėjas-siuvinėtojas. Gebės sukonstruoti ir sukirpti drabužius, primatuoti ir 
pasiūti gaminį. Siuvinėti pagal modelį ar savo parengtą eskizą mašina arba rankomis. 

 SUVIRINTOJAS – kvalifikacija suvirintojas elektra ir dujomis. Gebės suvirinti elektra ir dujomis plastmasines ir 
metalines detales. Virinti elektrodais, pusautomačiais arba dujomis. 

 NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIUS – kvalifikacija naftos produktų operatorius. Mokės prižiūrėti naftos 
terminalų įrangą. Gerai išmanys naftos produktų asortimentą bei kokybinius reikalavimus. Galės dirbti naftos ir naftos 
produktų bei dujų terminaluose, degalinėse bei kitur, kur naudojami naftos produktai. 

 STATYBININKAS – kvalifikacija statybų stalius; mūrininkas; apdailininkas. Gebės mūryti sienas iš plytų ir blokų, 
atlikti pamatų ir sienų hidroizoliaciją, paruošti paviršius apdailai, dažyti juos, klijuoti plyteles, stiklinti, apdirbti medieną 
rankiniais bei elektriniais instrumentais ar medžio apdirbimo staklėmis. 

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą (12 kl.)  
 ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTUOTOJAS – kvalifikacija elektros įrenginių montuotojas.  Mokės prižiūrėti, surinkti, 

reguliuoti, montuoti ir remontuoti elektromechaninius ir elektroninius įrenginius bei įtaisus. Tiesti ir eksploatuoti 
elektros tiekimo oro bei kabelines linijas. 

 NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIUS – kvalifikacija naftos produktų operatorius. Mokės prižiūrėti naftos terminalų 
įrangą. Gerai išmanys naftos produktų asortimentą bei kokybinius reikalavimus. 

VIEKŠNIŲ SKYRIUJE 
 Priimami asmenys, turintys 14 metų, nebaigę pagrindinio išsilavinimo 
 TECHNIKOS ŠALTKALVIS REMONTININKAS – įgyjama kvalifikacija žemės ūkio technikos remontininkas; 

gamybinių patalpų įrengimų remontininkas; kalvis-suvirintojas. 
Priimami turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)  
 AUTOMOBILIŲ REMONTININKAS – kvalifikacija automobilių remontininkas; B ir C kategorijų vairuotojas. 
 BIURO VEIKLOS TVARKYTOJAS - kvalifikacija biuro veiklos tvarkytojas. Mokės naudotis biuro priemonėmis 

(dirbti kompiuteriu, dauginimo bei laminavimo aparatais), priimti užsakymus ir tvarkyti sąskaitas, apskaičiuoti darbo 
užmokestį, tvarkyti įmonės dokumentaciją, dirbti su duomenų baze, organizuoti biuro darbą. 

 VIRĖJAS IR BARMENAS - kvalifikacija virėjo ir barmeno. Gamina šaltus ir karštus patiekalus, desertus, gėrimus, 
konditerijos gaminius, juos patiekia lankytojams, serviruoja stalus salėje ar prie baro. Tvarko finansines apskaitos 
dokumentus. 

 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS – specializacija traktorių ir automobilių techninis 
aptarnavimas, remontas; ž. ū. mašinų remontas ir techninė priežiūra. Remontuoja ir eksploatuoja žemės ūkio techniką, 
dirbažemės ūkio technika  pagal lauko kultūrų auginimo ir gyvulininkystės produktų gamybos technologijas. Atlieka 
šaltkalvio ir kalvio operacijas.Apskaičiuoja remonto ir priežiūros darbų apimtį ir savikainą. 

 AGROSERVISO DARBUOTOJAS – kvalifikacija agroserviso darbuotojas; B ir C kategorijų vairuotojas. Įgyjamas 
ir traktorininko pažymėjimas. Galės dirbti su įvairia žemės ūkio technika, atlikti žemės ūkio kultūrų auginimo ir 
nuėmimo darbus, transportavimo darbus, tvarkyti aplinką. 

 DEKORATYVINIO APŽELDINIMO VERSLO DARBUOTOJAS – kvalifikacija dekoratyvinio apželdinimo 
verslo darbuotojas. Sugebės atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, sodinti, auginti ir prižiūrėti želdinius, įvairias 
gėles ir kitus kultūrinius augalus, atlikti aplinkos tvarkymo darbus, komponuoti puokštes. 

Priimami baigę 9 klases arba nebaigę pagrindinio ugdymo programos 
 KAIMO VERSLŲ DARBININKAS – specializacija gėlių auginimas, uogų auginimas. Sugebės savarankiškai 

ūkininkauti, dirbti žemės ūkio bendrovėse, kooperatyvuose, ūkininkų ūkiuose, steigti savo ūkį. Galės paruošti 
gyvenamosios ir ūkinės sodybos išplanavimą, parinkti želdinių derinius ir juos prižiūrėti. Rūpinsis surinkto derliaus 
laikymu, atliks pirminį jo apdorojimą. Gebės perduoti ir tiekti surinktus ir apdorotus produktus užsakovams. 

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą (12 kl.) 
 BIURO VEIKLOS TVARKYTOJAS - kvalifikacija biuro veiklos tvarkytojas. Mokės naudotis biuro priemonėmis 

(dirbti kompiuteriu, dauginimo bei laminavimo aparatais), priimti užsakymus ir tvarkyti sąskaitas, apskaičiuoti darbo 
užmokestį, tvarkyti įmonės dokumentaciją, dirbti su duomenų baze, organizuoti biuro darbą. 

 VIRĖJAS IR BARMENAS - kvalifikacija virėjo ir barmeno. Gamina šaltus ir karštus patiekalus, desertus, gėrimus, 
konditerijos gaminius, juos patiekia lankytojams, serviruoja stalus salėje ar prie baro. Tvarko finansines apskaitos 
dokumentus. 

 VYKDOMAS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS – vairavimo kursai, traktorininkų kursai, ūkininkavimo pradmenų kursai. 
 KEIČIAMI SENO PAVYZDŽIO TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMAI 
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SVEIKATINGUMO SAVAITEI 
PASIBAIGUS ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mažeikių politechnikos mokykloje vyko 

sveikatingumo savaitė. Jos metu mokiniai diskutavo, 
kas yra sveikata, kokie veiksniai lemia sveikatą, kaip 
žmogus stengiasi išsaugoti sveikatą, kodėl susitikus 
seniai matytą žmogų įprasta teirautis apie sveikatą? 
Po diskusijos vieni kitiems linkėjo sveikatos. 

Mokyklos fojė veikė mokinių piešinių ,,Sportas 
– sveikata“ paroda. Šios parodos tikslas - atkreipti 
mokinių dėmesį, kad judėjimas - tai vienas iš 
sveikatos stiprinimo veiksnių. Išradingiausio piešinio 
prizas  atiteko ER – 48 grupės mokiniams, 
informatyviausio piešinio prizas - S – 46 grupės 
mokinei R. Užkuraitytei, o paguodos prizas atiteko 
PO – 50 grupės mokiniui R Aniui. 
 Daug emocijų sukėlė krepšinio 3 x 3 varžybos. 
Šiose varžybose nepralenkiami buvo ER – 47 grupės 
mokinys M. Juzumas, SAM – 45 grupės mokinys D. 
Kudrevičius ir EM – 54 grupės mokinys V. Kudla, 
antrą vietą iškovojo SAM – 55 grupės mokiniai R. 
Žvirzdinas, V. Kurdenkovas ir R. Skabeikis, o trečioji 
vieta atiteko ST – 53 grupės mokiniams D. Nakučiui, 
N. Reivyčiui ir EM – 54 grupės mokiniui M. 
Kazlauskui.  
 Baudų ir tritaškių metimų rungtynėse nugalėtoju 
tapo EM – 54 grupės mokinys  
V. Kudla. Prizines vietas laimėję mokiniai buvo 
apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 
 Už pagalbą, organizuojant sveikatos savaitę, 
dėkoju mokytojoms D. Davainytei, D. Rusienei, I. 
Kerienei, B. Butnoriutei ir A. Kalinovienei. 
 

Roma Žukauskienė 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Atvirų durų diena Mažeikių politechnikos 
mokykloje 

 
Balandžio 4 dieną Mažeikių politechnikos 

mokykloje vyko atvirų durų diena.  
Į mokyklos aktų salę susirinko didelis būrys 

Mažeikių rajono mokyklų mokinių.  
Mokyklos direktorius S. Girdvainis supažindino 

susirinkusius su mokykla, sakė, kad  šiais metais  
mokykla švęs 30 – ties metų jubiliejų, kad mokykla 
jau yra parengusi daugiau kaip 6500 įvairių 
specialistų. Direktorius pažymėjo, kad nemaža dalis 
mūsų mokyklos mokinių sėkmingai tęsia studijas 
aukštosiose mokyklose, kolegijose. Direktorius 
akcentavo, kad mokykloje dirba patyrę, gerai savo 
dėstomą dalyką išmanantys, kvalifikuoti pedagogai. 
Direktorius pasidžiaugė atnaujintais kabinetais, 
dirbtuvėmis, nuotolinio mokymo klase, modernia 
biblioteka – skaitykla. 

Direktoriaus pavaduotojas specialistų rengimui ir 
praktikai R. Pocevičius supažindino su  mokykloje 
ruošiamomis profesijomis, papasakojo, ką mokiniai 
gebės atlikti baigę mokyklą, kur galės įsidarbinti.  

Svečiams buvo išdalinti lankstinukai apie 
mokyklą, atvirų durų dienos proga išleistas specialus 
mūsų mokyklos laikraščio“Žvilgsnis“ numeris. 

Mokiniai domėjosi priėmimo į mokyklą tvarka, 
lankėsi mokomuosiuose kabinetuose, dirbtuvėse, 
susitiko su bendrojo lavinimo ir profesijos 
mokytojais. 

Mokykloje vyko statybininkų profesinės savaitės 
renginiai, todėl svečiai turėjo progos pamatyti, kaip 
mokyklos mokiniai demonstravo savo profesinius 
gebėjimus stalių meistriškumo konkurse, susipažinti 
su mokinių darbų parodėle. 

Mokyklos direktorius pakvietė atvirų durų dienos 
dalyvius atvykti mokytis į mūsų mokyklą. 

 
„Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė 

Susirinkusieji į atvirų durų dieną įdėmiai klausosi 
direktoriaus pranešimo 

1 vieta S-46gr. 

PO-40gr. kūryba  2 vieta ER-48gr. 

3 vieta PO-50gr. 
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MAGIŠKA JONINIŲ GALIA 
 

Joninės (arba Rasos, arba Kupolių šventė) 
senų žmonių atsiminimuose buvo viena didžiausių 
kalendorinių švenčių. Dar XVI – XVIII a. jas 
šventė nuo gegužės pabaigos iki pat birželio galo ar 
bent trečiąjį birželio dešimtadienį. S. Daukantas 
šventę vadina vainikų švente ir tvirtina, kad seniau 
ją pradėdavo švęsti birželio gale ir švęsdavo 14 
dienų. Tik praėjusio šimtmečio pabaigoje ją imta 
švęsti birželio 24 d., t.y. sutapatinta su švento Jono 
diena. 

Kai kurios moterys dar ir dabar Joninių 
išvakarėse eina rinkti žolių, nes tiki, kad tuo metu 
surinkti žolynai geriausiai tinka vaistams, atneša 
žmogui laimę ir sveikatą. Surinktą puokštę ar 
vainiką iškeldavo prie vartų, pro kuriuos bus 
vežami javai. 

Stebuklinga Joninių rytmečio rasa. Tai 
sveikata ir grožis. Po rasą braidydavo ligoniai, 
norėdami pasveikti. Nusiprausęs ar išsivoliojęs 
rasoje, būsi kaip iš pieno plaukęs. Per Jonines 
magiškos galios turi ne tik rasa, bet ir vanduo. 
Maudymasis šventės išvakarėse turėjo suteikti 
išminties, sugrąžinti jaunystę. Maudydavo ir 
gyvulius, kad būtų sveiki. 

Svarbiausias Joninių šventės momentas – 
paparčio žiedo ieškojimas. Bet jis pasirodo tik 
geriems žmonėms ir tik kartą gyvenime. 

KADA ŠVĘSTI SAVO GIMTADIENĮ 
 

Kartą per metus žmogų apima keistas jausmas – 
liūdesys sumišęs su džiaugsmu, neviltimi (prabėgo tiek 
ir tiek metų, o dar taip mažai kas nuveikta), tikėjimu 
(nuo šiol bus viskas kitaip), noru pabūti vienam su 
savim. 

Nepaisant to, ar ta diena yra laukiama, ji kartą 
metuose įžengia į kiekvieno namus. Gimtadienį 
simbolizuoja Saulės grįžimas – ji grįžta į tą padėtį, 
kurioje buvo, kai jis gimė. Saulė – žmogaus esmė. Ir 
šio įvykio nepajusti tiesiog negalima. Tuo metu 
žmogus esti labai pažeidžiamas. Ypač dirglūs būna 
maždaug savaitę iki gimtadienio ir savaitę po jo. Tai 
laikas, kai turi susimąstyti ir įvertinti praėjusius metus. 
Idealiausia per savo gimtadienį pabūti vienam. 
Užsidegti žvakę ir pasišnekėti su pačiu savimi. 

Astrologai nepataria sveikinti su gimtadieniu 
anksčiau nei priklauso. O ir apskritai norintiems 
pasilinksminti būtent tą dieną, geriausia švęsti tik su 
pačiais artimiausiais žmonėmis. Nereikia kviestis 
svetimų žmonių, o būti su tais, kurie neturi prieš jus 
nieko bloga, nenusiteikę jūsų užgauti. O su kitais 
galima atšvęsti ir po trijų ar keturių dienų. 
 

KAS ATSPINDI CHARAKTERĮ 
 

Dažnai kalbėdami telefonu rankose laikome pieštuką. Nevalingai ranka ant pasipainiojusio lapelio 
išraito įvairiausius piešinėlius. Psichologai mano, kad toks popieriaus „marginimas“ padeda susikaupti, 
mažina įtampą. Be to, piešinėliai atspindi ir mūsų charakterį. 

Spirales ir kitas susuktas linijas piešia savimeiliai, garbėtroškos. Toks piešinys gali reikšti: „mano 
mintys šiuo metu sukasi apie labai svarbią problemą, kurios sprendimo niekaip negaliu rasti“. 

Gėlės, saulė ar debesys – pamėgti svajotojų, didelių fantazuotojų piešiniai. Tai dažniausiai jausmingi, 
linksmi žmonės. 

Tinklą piešiantis žmogus jaučiasi įspraustas į kokius nors rėmus. Kiekviena ryškiai ir tiksliai 
nubrėžta linija reiškia puolimą. 

Šachmatų lentos liudija, kad žmogus nenori būti vienišas, visų paliktas ir užmirštas. 
Dėžes ir namelius piešia tvarkos mylėtojai. Tokie žmonės turi aiškų tikslą ir bet kuriuo būdu pasiryžę 

ginti savo nuomonę. 
Ratai ir žiedai reiškia tikros draugystės ilgesį. Apvalios, viena kitą dengiančios formos reiškia, kad 

autorius nori bendrauti, nuolat būti žmonių draugijoje, nelinkęs būti vienišas. 
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MOKYKLOJE LANKĖSI KASP SAVANORIAI 
 

Mūsų mokykla šiais metais užmezgė 
draugiškus ryšius su Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Žemaičių apygardos 3-ąja rinktine. 
Mažeikių skyriaus kariai maloniai sutiko prisidėti 
savo žmoniškaisiais ištekliais vykdant Vaikų ir 
paauglių nusikalstamumo prevencijos projektą, 
laimėtą šiais metais.  

Vienas iš Nusikalstamumo prevencijos 
projekto uždavinių – kariško gyvenimo 
pavyzdžiais ugdyti atsakomybę, pareigingumą, 
discipliną, valią, puoselėti žmoniškąsias vertybes. 
Tad gegužės mėnesį KASP  atstovai buvo pakviesti 
pabendrauti su mūsų mokiniais. 

Mokykloje apsilankė Mažeikių skyriaus 
kuopos vadas Viktoras Anglickis ir svečiai iš 
Klaipėdos.  

Susitikimo su mokiniais metu jie papasakojo apie Lietuvos karių savanorių gyvenimą. Pirmiausia buvo 
paminėti KASP uždaviniai: karių specialistų, galinčių dalyvauti tarptautinėse atsako į krizes rengimas, gynybos 
infrastruktūros apsaugos vykdymas, paramos civilinei valdžiai ir visuomenei teikimas, paramos NATO 
pajėgoms užtikrinimas, kariuomenės rezervo administravimas. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad Krašto 
apsaugos savanorių pajėgose didelis dėmesys skiriamas bendravimui su visuomene. Klaipėdos rinktinės 
savanoriai aktyviai dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose, pavyzdžiui, šių metų gegužės 5-6 dienomis padėjo 
gesinti Kuršių nerijoje, Smiltynėje, įsiplieskusį gaisrą, kasmet padeda rūpintis saugumu Klaipėdos jūros šventės 
metu ir pan.   

Mokinius domino Lietuvos karių savanorių kasdienybė. Tad kariškiai pasakojo, kaip vyksta pratybos, 
apibūdino karių laisvalaikį, tradicijas, parodė nuotraukų, kuriose užfiksuotos tiek kasdienybės, tiek švenčių 
akimirkos.  Į susitikimą susirinkę vaikinai domėjosi tarnystės savanorių pajėgose sąlygomis. Svečiai išsamiai 
paaiškino: kariuomenėje atitarnauti vaikinai privalo iki 26 metų. Į Krašto apsaugos savanorių pajėgas priimami 
remiantis savanoriškumo ir atrankos principais. Kad mokiniams būtų aiškiau, buvo pademonstruotas filmas 
apie savanorių karių pratybas. Svečiai teigė, kad tarp karių savanorių yra ypatingai geri santykiai, nėra pasitaikę 
nei psichologinio, nei fizinio smurto atvejų, o norint tapti savanoriu kariu nereikia būti ypač stipriai fiziškai 
pasiruošusiam. Tiesiog eiliniai mokiniai, studentai ateina tarnauti šiose pajėgose. Beje, tai vienintelė 
kariuomenės rūšis, kur tarnybą atlikti gali ir moterys. Jos būna ypač geros šaulės, medikės, ryšininkės.  

Per trejus metus atliekama karinė tarnyba. Savanoriai į užsiėmimus kviečiami 1-2 kartus per mėnesį. Už 
kiekvieną tarnystės dieną asmuo gauna 29 litų išmoką arba vidutinį dienos darbo užmokestį, yra apmokamos 
kelionės išlaidos, kariai socialiai apdraudžiami laikotarpiui nuo išvykimo iš namų iki grįžimo. Tačiau kariais 
savanoriais negali būti asmenys, kurie yra teisti už tyčinius nusikaltimus, taip pat asmenys, kurių veiksnumas 
yra apribotas teismo.  

Svečiai iš Klaipėdos papasakojo ir apie Lietuvos karių savanorių misijas užsienyje (Afganistane, Irake, 
Kosove), kaip vyksta pasirengimas, kiek kariai uždirba ir pan. 

Mūsų pakviesti svečiai mokiniams akcentavo, kad uniforma visada įpareigoja laikytis moralinių normų, 
padoriai elgtis. Kariuomenė – tai vyriškumo mokykla, kurioje ugdoma meilė ir pagarba Tėvynei bei mokoma 
karinių dalykų. 

Socialinė pedagogė  
Ineta Grinkevičienė 

PRIMINIMAS 
 
 Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 dienos įsakymą Nr. V476 mokinių sveikatos tikrinimas turi 
būti vykdomas pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301. Mokiniai kiekvienais 
metais iki rugsėjo 15 dienos mokyklai turi pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.  
 Primenu, kad tam darbui atlikti pats geriausias laikas yra vasaros atostogos. Gerai pailsėkite, apsilankykite pas savo 
šeimos gydytojus ir į mokyklą grįžkite nešini sveikatos pažyma (forma 027-1a). 

                                                                                               Roma Žukauskienė 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                                              
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GILINOME TEISINES ŽINIAS 
 

Besibaigiant mokslo metams, artėjant vasaros atostogoms – ypač tinkamas metas su 
mokiniais pakalbėti apie nusikalstamumo prevenciją, prisiminti žmogiškąsias pareigas ir 
atsakomybę. Kaip teigia Lietuvos viešosios policijos pareigūnai, nepilnamečių 
nusikalstamumas yra sudėtinė nusikalstamumo dalis. Tarp nepilnamečių vis dažniau 
pasitaiko agresijos ir žiaurumo protrūkių. Vaikai padaro apie penktadalį visų nusikalstamų 
veikų, o jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų sudaro apie 60 proc. visų nusikaltusių asmenų. 

Vykdydami nusikalstamumo prevencijos projektą,  buvome įsipareigoję suorganizuoti mokiniams 
susitikimą su teisėtvarkos sistemos atstovu. Kadangi norėjome, kad mūsų pirmakursiai pabendrautų su 
pareigūnais, kurie nuolat susiduria savo darbe su nusikalstamumu, į mokyklą pakvietėme  pareigūną iš 
Kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų poskyrio.  Susitikimo metu mokiniams buvo papasakota apie 
kriminalistikos mokslo pradžią, apibūdinta, kuo šis mokslas įdomus ir ypatingas. Susidomėję klausėmės apie 
asmens identifikavimą genetinės analizės būdu, trasologiją, balistiką, odorologiją, fonoskopiją, raštotyrą – ne 
vienas tokius terminus girdėjo pirmą kartą. Praktiškai pademonstravus rankų pirštų ryškinimo ir kopijavimo 
techniką, ne vienas suvokė, kad kriminalistikos mokslas tobulėja, į praktiką įdiegiami vis nauji įrodymų 
rinkimo būdai ir metodai, tad policijos kova su nusikalstamumu tampa vis efektyvesnė. 

Diskusijų metu domėjomės nusikalstamumu Mažeikių mieste ir Lietuvoje. Svečias pasakojo, kad nemažai 
nusikaltimų įvykdo jauni žmonės, dažnai nepilnamečiai, kurie paprastai būna apsvaigę nuo alkoholio arba 
narkotikų. Tačiau didžioji dalis tokių įvykių yra išaiškinama, nes plečiasi kriminalistinių priemonių naudojimo 
sfera, taikomos šiuolaikinės nusikaltimų tyrimo technologijos. Pavyzdžiui, Mažeikiuose yra išaiškinama apie 
70 proc. nusikaltimų, ir dauguma jaunų žmonių, kurie nevengia tokios veiklos, anksčiau ar vėliau papuola 
teisėsaugos pareigūnų akiratin, šitaip sugriaudami savo gerą įvaizdį visam gyvenimui.  

Šiame susitikime dalyvavo 60 pirmo kurso vaikinų ir merginų, kai kurie mokytojai. Mokiniai itin 
susidomėję klausėsi, aktyviai dalyvavo diskusijoje, džiaugiamės, kad renginys buvo naudingas ir įdomus. 

 
Socialinė pedagogė  
Ineta Grinkevičienė 

Gegužės trečią sekmadienį minima   
Mirusiųjų nuo AIDS diena  

 
Šiais metais jau 23 kartą visas pasaulis minėjo tarptautinę Mirusiųjų nuo AIDS atminimo dieną. 

Didžiausio AIDS temai skirto renginio šūkis šiais metais – “Nušvieskime kelią į ateitį”.  
Gegužės 19 dieną mūsų mokykloje taip pat buvo paminėta ši diena. Degindami žvakutes mirusiesiems nuo 

AIDS atminti, norėjome priminti mokyklos bendruomenei, kad nė vienas nesame visiškai saugus nuo ŽIV. 
Kaip liudija statistika, Telšių apskrityje jau yra įregistruoti 44 ŽIV atvejai, o 41 iš jų  - Mažeikiuose.  

Pirmą kartą Mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena pasaulyje paminėta 1983 m., o Lietuvoje – 1994 m. 
Įvairios akcijos mokyklose ir kitose įstaigose organizuojamos tam, kad pagerbtume mirusiųjų nuo AIDS 
atminimą, būtume pasirengę paremti gyvenančius su ŽIV/AIDS, keltume visuomenės supratingumą, burtume 
visuomenę kovai su ŽIV/AIDS. 

Lietuvos AIDS centro duomenimis, šiuo metu mūsų 
šalyje yra užregistruota 1122 ŽIV nešiotojai. Jungtinių 
Tautų (JT) AIDS agentūros duomenimis, 2005 metų 
pabaigoje pasaulyje su ŽIV/AIDS gyveno 40,3 mln. 
žmonių. Nuo AIDS pasaulyje jau mirė 3,1 mln. suaugusių 
ir vaikų, iš jų Europos regione 163,8 tūkstančiai. 
Daugiausiai iš jų mirė vartoję injekcinius narkotikus bei 
homoseksualius ir biseksualius santykius turėję asmenys. 

 
Socialinė pedagogė 

 Ineta Grinkevičienė 
 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  
Roma Žukauskienė 

 



 

Geografijos mokyklinio egzamino vertinimo komisija 
 

Pirmininkas – J. Meškienė, Viekšnių vidurinės 
mokyklos geografijos vyr. mokytoja. 

Vertintojai: 
 R. Vilkaitė – Daubiškių pagrindinės mokyklos 

geografijos mokytoja; 
 S. Kiškėnienė – geografijos mokytoja. 

 

AKYS 
Akys – sielos veidrodis. 

Manoma, kad žmonės gražiomis 
akimis yra sveiki, 
temperamentingi, protingi, stiprios 
valios. Tokios akys spinduliuoja  

šilumą ir šviesą, gerai apsaugotos vokų, turi išraiškingą 
rainelę. Didelės akys – jautrios sielos apraiška. 

Uždarų, užsispyrusių ir savimi patenkintų žmonių 
akys dažniausiai būna mažos. Neretai tokie žmonės 
pasižymi nepaprastu pastovumu. 

Didelė rainelė – švelnumo ir ramybės požymis; maža 
rodo sutrikusią vidinę pusiausvyrą, nepalankią 
bendraujant su aplinkiniais. 

Rainelės spalva daug pasako apie žmogaus būdą: 
juoda, ruda, žalia – energingas, žydra – jausmingas, 
šviesiai ruda – drovus. 

KAKLARAIŠTIS –  
SIELOS VEIDRODIS 

 
Vyrai kaklaraištį pasirenka visai neatsitiktinai 

ir nebūtinai laikydamiesi mados. Kaklaraiščio 
pasirinkimas rodo vyro charakterio ypatybes. 

Tamsių spalvų kaklaraiščius mėgsta despotiški 
vyrai. Jie vyrauja šeimoje ir darbe. 

 Šviesius  kaklaraiščius renkasi malonias 
kompanijas ir pramogas mėgstantys vyrai. 

Languotus kaklaraiščius rišasi vyrai, kurie 
stengiasi atkreipti kitų dėmesį. 

Juostuotas kaklaraištis – rimto, tvarkingo, to 
paties reikalaujančio iš artimųjų, požymis. 

Intelektualai teikia pirmenybę megztiems, o 
kelionių mėgėjai – kašmyro kaklaraiščiams.  

Peteliškėmis puošiasi išdidūs, išpuikę žmonės.  
 

 
 

Citatos iš mūsų mokinių interpretacijų 
 

 Trečiajame posme pasirodo lyrinis „aš“, bet jis 
nėra žmogus su rankom ir kojom, jis yra augalas, kuris 
išlenda iš urvo... 

*** 
Penktame posme gėlėms jau per karšta nebegauna 

vandens, todėl vysta nyksta, o erelis sau skraido. 
Apsižiūri aplinkui gaudosi sau maisto ir džiaugiasi 
gyvenimu, jam nėra nei šalta nei šilta turi storas 
plunksnas, nuskrenda prie ežero ar upelio atsigerti 
vandens... 

*** 
 Penktajame stulpelyje eilėraščio subjektas eina. 
Tačiau jis eina ne kojomis o mintim jis apsvaigęs nuo 
saulės. Dabar jau jis yra nebeįkalintas kalinys bet 
laisvas. Bet ateis naujas rytas ir vėl turės sulysti į 
žemę... 

*** 
Eilėraštis susideda iš penkių stulpelių. 
 

Kiek čia mokinių atėjo – penki? O turėjo būti 
keturi! Kur dar du? 

*** 
Mielasis tu mano Mindaugai, tai, ką tu čia 

nupiešei, tikrai ne sinusoidė, o pats tikriausias 
užpakalis. 

*** 
Mokslas – šviesa, o už šviesą reikia mokėti. 

*** 
Gydytojas apžiūri ligonį: 
- Kas rankai? 
- Kraują iš piršto ėmė. 
- Bet kodėl ranka sugipsuota? 
- Aš priešinausi. 

*** 
Prausiasi tik tie, kurie tingi kasytis. 

*** 
Švari sąžinė – tai pirmas sklerozės požymis. 

*** 
Jeigu dėl ko nors pamesi galvą – koks tada 

skirtumas, kiek ten buvo smegenų? 
*** 

Gourdo aksioma: Susirinkimas – tai toks įvykis, 
kuriame taupomos minutės ir prarandamos valandos. 

*** 
- Čeburaška, ar girdi ką sakau? 
- Gena, na tu pažiūrėk į mane. Žinoma, kad 

girdžiu! 
*** 

Johnsono dėsnis: Jeigu per kelis mėnesius įvyks 
trys vertingi renginiai, visi jie įvyks tą patį vakarą. 
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