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SENTENCIJA 
Kiekvienas žmogus yra teisus, kol nesuklysta. 

E. Hemingvėjus 

Kovo 9 d. Politechnikos mokyklos aktų salėje įvyko Švietimo ir mokslo mi-
nistro G. Steponavičiaus susitikimas su mokyklos bendruomene.  

Apie mokyklą, jos pasiekimus kalbėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. 
Lumpickienė. Galėjome pasididžiuoti gausybe renginių, įvykusių mokykloje per 
šiuos mokslo metus. Sėkmingiausia mokyklai buvo 2008 metų pabaiga, kai buvo 
akredituota vidurinio ugdymo programa (įsteigtas gimnazijos skyrius). 

Ministras deklaravo savo kelionės tikslą - iš arčiau susipažinti su Lietuvos 
mokyklomis, sužinoti apie jų veiklą, problemas. Kalbėdamas apie Politechnikos 
mokyklos opiausią problemą (485 tūkstančių litų trūkumą atlyginimų fondui), 
akcentavo, jog tai didžiausia trūkstama suma iš visų Lietuvos mokyklų. Ministras 
pareiškė keletą pastabų, kokiose srityse mokykla dar galėtų taupyti, norint švel-
niau išeiti iš ekonominės krizės. Pasiūlė atsisakyti Viekšniuose vykdomos žemės 
ūkio veiklos, kuri leistų sutaupyti lėšų.  

Ministras ir jo patarėjas atsakė į pedagogų pateiktus klausimus. Susitikime taip 
pat dalyvavo Seimo narys S. Giedraitis, rajono švietimo skyriaus vedėjas A. Ston-
kus. 

S. Bulauskienė, istorijos vyr. mokytoja 

 
Kovo 11-ąją sukanka 20 metų, kai buvo pasira-

šytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias 
dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, 
karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės 
pradžią. Mažutei valstybei, neturinčiai demokratinio 
valdymo patirties, Kovo 11-oji reiškė kur kas dau-
giau, nei Akto pasirašymą – jai tai buvo nauja pra-
džia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, nau-
jas kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – 
taip pat išbandymas. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena pa-
minėta ir mūsų mokykloje. Renginio metu pirmo 
kurso mokiniai deklamavo eiles apie Lietuvą 
(parengė lietuvių kalbos mokytojos Vitalija Piktur-
nienė ir Violeta Miniotienė). Istorijos mokytoja 
Silva Bulauskienė visus pasveikino su šia gražia 
švente, pasidalijo prisiminimais, papasakojo, kaip 
žmonės suprato žodį ,,laisvė“ prieš dvidešimt metų 
ir kaip jį supranta dabar.  

Mokiniai pasidžiaugė Lietuvos vaizdais, buvo 
priminta apie Lietuvos tautos didybę ir karingumą. 
Renginį užbaigė Nijolės Puranaitės-Benotienės iš 
Toronto eilėraštis „Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę“, 
kuris priminė, kad esame Lietuvos vaikai ir tuo turi-
me didžiuotis. 

 

Vaidas Andrijaitis, užklasinio darbo vadovas 

Kovo 8 d. mokyklos rusų kalbos mokytojos pa-
kvietė koleges į popietę „Arbatos banketas“. Ren-
ginio viešnios mėgavosi įvairių rūšių arbatomis, 
skanavo pačių organizatorių keptų saldumynų, 

gavo dovanų patikusios arbatos ar kepinio receptą. 
 

Kovo 16 d. mokyklos bibliotekoje - skaitykloje paminėta Knygnešio diena. Lie-
tuvių kalbos mokytoja metodininkė M. Timinskienė priminė apie sudėtingą lietu-
viško žodžio kelią. Mokiniai skaitė prisiminimus apie knygnešius ir daraktorius. 
 

Kovo 25 d. prasidėjo įskaitų maratonas - startavo mokinių kompiuterinio raštin-
gumo įskaita. Šią įskaitą pasirinko laikyti 37 dvyliktų klasių mokiniai 
(antrakursiai). Trylikai laikiusiųjų pasisekė - jiems bus įteikti kompiuterinio raš-
tingumo pažymėjimai.  

Kviečiame mokinius, mokytojus, tėvelius  
į atvirų durų dienų renginius.  

 
Balandžio 14 d. 11 val. - Mažeikių politech-

nikos mokykloje. 
 

Balandžio 15 d. 11 val. - Viekšnių skyriuje. 
Ateikite, pamatykite, sužinokite! 
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Dar girdisi paskutinio skambučio 
aidai… 

 
Vasario pabaigoje mūsų mokykloje trečio kurso mokiniams nu-
skambėjo paskutinysis skambutis. 
Išradingai antrakursių papuoštuose kabinetuose vyko paskutinė 
auklėtojų pamoka. 
Į aktų salę trečio kurso mokinius palydėjo Kalnėnų vidurinės mo-
kyklos pirmokėliai, aktų salėje pasitiko Mažeikių muzikos mokyk-
los pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Vidmantas Alšaus-
kas). 
Renginio pradžioje parodytas filmukas apie žmogaus kelią. Jį pa-
rengė Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai Ovidijus Bara-
kauskas (AS – 76 gr.) ir Donatas Bulauskas (SED – 90 gr.). 
Kalnėnų vidurinės mokyklos pirmokai pasveikino specialiai šiai 
šventei parengta programėle. 
Renginio vedėjai Elytė Jasmontaitė ir Dainius Vėžauskas, AS – 76 

grupės mokiniai, sveikinimo žodį suteikė direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pavaduojančiai direktorių, Vidai Lumpickienei, direktoriaus 
pavaduotojui praktiniam mokymui Rimantui Pocevičiui, gimnazijos skyriaus vedėjai Snieguolei Kiškėnienei. Auklėtojų vardu kalbėjo 
SAM – 71 grupės auklėtoja Stasė Čupkovienė, mokytojų vardu mokinius pasveikino matematikos vyr. mokytoja Virginija Vaitkevičienė. 

Trečio kurso mokiniai pasirašė mokyklos knygoje ir perdavė ją antro kurso mokiniams, įteikė gėlių ir padėkojo mokytojams už jų rū-
pestį per visus šiuos trejus metus. Trečiojo kurso mokinius išlydėti atvyko ir kolegos iš Viekšnių skyriaus. Pirmo kurso mokinė Bernadeta 
(MA – 31 gr.) padainavo dainą apie draugus (vadovas Antanas Erlickas). Mokinių taryba, norėdama priminti laiką, praleistą mokykloje, 
parengė filmuką ,,Baigėme mokyklą“. 

Renginio pabaigoje mokiniai kartu su mokytojais ir svečiais padainavo atlikėjos Donatos dainą „Draugai“. 
Vedėjai trečiojo kursų mokiniams palinkėjo sėkmės per egzaminus ir gražaus gyvenimo kelio! 

 
Vaidas Andrijaitis, užklasinio darbo vadovas 

PO – 70 gr. pristatė projektą 
„Mažeikių miesto degalinės“. Įžangi-
nį žodį tarė renginio sumanytoja, 
profesijos vyr. mokytoja G. J. Pavlo-
vienė, kuri pristatė projekto tikslą ir 
uždavinius. 

Mokiniai darbą atliko grupelė-
mis. 7 grupelės pristatė savo pasi-
rinktą degalinę. Pagal duotą planą 
mokiniai rinko medžiagą, apipavida-
lino ją, pateikė naujausias degalų 
kainas, kūrė degalinių reklamas. At-
likdami projektą, mokiniai gilino 
teorines žinias, naudojosi informaci-
jos šaltiniais, taikė informacines 
technologijas, mokėsi dirbti koman-
doje. Kiekvienas pristatymas buvo 
savitas. Ypač mokinių kūrybiškumas atsiskleidė degalinių reklamose. Reklamų buvo įvairių – maketas „Ateities degalinė“, filmukas 
apie naujos kartos degalus „Verva“, pačių sukurta degalų nuolaidų kortelė, siūlomos akcijos ir kt. 

Mokiniai surinko nemažai vertingos medžiagos, kurios jiems prireiks atliekant gamybinę praktiką, laikant baigiamuosius kvalifi-
kacinius egzaminus. Renginį stebėjo naftos produktų operatoriaus specialybės I ir II kursų (PO – 80, PO – 92 grupių) mokiniai, ku-
riems ateityje taip pat teks dalyvauti panašiuose projektuose, profesijos mokytojos. Renginyje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui V. Lumpickienė ir direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui R. Pocevičius, kurie pagyrė projekto dalyvius už jų aktyvumą, 
originalumą. 

Profesijos mokytoja G.J. Pavlovienė priminė, kad „ORLEN Lietuva“ degalinėse jau galima saugiai, nekeliant pavojaus aplinkai, 
atsikratyti senų baterijų. Renginį apibendrino profesijos mokytoja B. Butnoriutė, kuri padėkojo PO – 70 gr. mokiniams už tai, kad jie 
prieš pat paskutinio skambučio šventę spėjo pasiruošti renginiui.  

B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė 



 

 

Pradedame naują rubriką „Pomėgiai“. Kalbinsime mokinius ir mokytojus, kurie turi iš-
skirtinių pomėgių. Manome, kad mums visiems bus įdomu susipažinti su tokiais žmonėmis. 

Į šokančius Audrių ir  Valentą atkreipėme dėmesį jau pirmakursių krikštynose, po to kalėdiniame karnavale... Taip šokti 
neužtenka tik norėti, bet reikia ir gebėti, daug treniruotis. Nusprendėme pasikalbėti su šiais mokiniais apie jų pomėgį. 

1. Ar galima sakyti, kad šokiai yra Jūsų pomėgis? Kaip dažnai treniruojatės? 
Taip, tai gatvės šokiai. Treniruojamės. Mėnesį stipriau, po to pailsime ir vėl iš naujo. Svarbu gerai atlikti pratimus.  Tik 

po to kuriame kompoziciją. 
2. Kaip seniai šokate? 
Jau pradinėse klasėse, tiksliau 3 klasėje. Mokėmės Pievėnų pagrindinėje mokykloje. Aštuntokai sugalvojo pradėti šokti ir 

mes prisijungėme. Viskas prasidėjo nuo salto, o po to sekė kiti pratimai. Tirkšliuose turėjome draugą, kuris mokėjo šokti ir 
mus pamokė. Pasirodėme Tirkšlių vidurinėje mokykloje, kur vėliau mokėmės. 

3. Gal turite kitų pomėgių? 
Kitų pomėgių neturime. 
4. Esate pirmakursiai. Kaip patinka mūsų mokykloje? 
Patinka, patiko ir Tirkšliuose, bet norėjome įsigyti specialybę ir įstojome į šią 

mokyklą. 
5. Kokie Jūsų planai ateičiai? 
Norėtume turėti vadovą, patalpas, kur galėtume treniruotis, norėtume tobulėti, šokti ir baigę mokyklą. 
Linkiu, kad Jūsų norai išsipildytų, kad mes galėtume Jūsų pasirodymus stebėti ne tik mūsų mokykloje, bet ir už mokyklos 

ribų. Gal būt kokiame talentų šou ar šokių konkursuose... 
Pakalbinau dizaino mokytoją Daivą Davainytę apie jos pomėgius. 
1. Ar vienu sakiniu galėtumėte nusakyti savo pomėgius? 
Visi mano pomėgiai susiję su interjeru, kur galima sukurti detales. Užuolaidų dizainas, meno kūriniai ant sienos - tapyba 

aliejiniais dažais, ant šilko, tekstilės, paveikslai iš gamtos gėrybių... 
Mane domina drabužių dizainas, siuvinėjimas, aplikacijos, veltiniai, dekupažas, senų daiktų atnaujinimas... Norisi visko, 

bet pagrindas – interjeras. 
2. Iš kur atsirado šie pomėgiai? 
Iš vaikystės. Patikdavo kurti namus. Jau 3 klasėje su broliu statydavom namelius iš popieriaus, baldai būdavo iš plastilino. 

Jau tada atkreipdavau dėmesį į gražius daiktus. 
3. Žinome apie Jūsų pomėgį drambliams. Kada buvo jo pradžia? Ar dar kolekcionuojate dramblius? 
Dramblių mano kolekcijoje yra apie 600. O pradžia buvo 1988 m. Pirmasis drambliukas buvo marmurinis. Jį pastebėjau 

Kaune, antikvariate. Po to draugai padovanojo išdrožtą dramblį. Ėmiau domėtis drambliais – skaityti, ieškoti informacijos 
apie juos. Pasirodo, drambliai neša laimę. Tai savotiškai mielas gyvūnas. Dabar jau norisi ypatingų dramblių, kad jie būtų in-
terjero detalė – užuolaidos, servetėlės,  pakabukai su drambliukų atvaizdais (daug dekoruotų praktiškų daiktų yra mokyto-
jos kabinete bei namuose). 

4. Gal turite ir kitų pomėgių? 
Kiti pomėgiai – gamta, kelionės, vairavimas. Mėgstu gaminti. 
5. Ar būtina viską derinti – interjero detales, spalvas. Juk tai nėra pigu. Kokios turi būti spalvos? 
Visos spalvos yra gražios, tik reikia jas suderinti. Kiekvienas interjeras diktuoja savo spalvas. Tam nereikia daug pinigų. 

Reikia išmonės, fantazijos, darbštumo, kantrybės, žinių. Aš irgi mokiausi. Turėjau daug gerų mokytojų, gavau daug pamokų 
(Daivos specialybė – dizainerė, dailininkė-apipavidalintoja). 

6. Papasakokite daugiau apie savo kūrybinius darbus, parodas, konkursus, laimėjimus. 
Esu sukūrusi interjerus kavinei, foto ateljė, šeimos sveikatos centrui, pano ant sienos Tirkšlių vid. mokykloje, Skuodo r. 

pagrindinėje mokykloje.  Vedžiau seminarą  „Spalvotos aplinkos projektavimas“ Mažeikių r. dailės ir darbų mokytojams, de-
kupažo pamokėlę mūsų mokyklos mokytojams. Surengiau tapybos darbų parodą, skiautinių parodą Mažeikių viešojoje biblio-
tekoje. Dalyvavau „Šeimininkės“ laikraščio konkurse „Mano kalėdos“, kur mano kalėdinė eglė iš šieno laimėjo I vietą. Konkur-
se Vilniuje  „Knygos aplankalas“ už sukurtą aplankalą, naudojant batiką ir siuvinėjimą, laimėjau II vietą. 

Lietuvos televizija filmavo laidą apie pomėgius „Tiems, kurie namuose“, kurioje man teko dalyvauti. Organizavau mokinių 
darbų parodas, siuvėjų specialybės mokinių konkursą „Geriausias savo specialybės žinovas“. 

Dar – stendai, plakatai, iškabos, gyvenamųjų namų ir butų dizainas – yra daug darbų... 
Ir mano pomėgiai, ir tiesioginis darbas susiję. Viskas vyksta per kūrybą. 
 
Dėkoju pašnekovams ir linkiu jiems ištvermės, kūrybinės sėkmės,  svajonių išsipildymo. 
 

B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė 
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Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Stalių profesinio meistriškumo konkursas 
 

Kovo mėnesį Mažeikių politechnikos mokykloje vyko profesinio meist-
riškumo konkursas „Geriausias stalius“. Jį organizavo profesijos vyr. moky-
toja Vida Karvauskienė, prof. mokytojas Alfonsas Kateiva, prof. mokytojas 
Petras Mekšraitis ir prof. mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava.  

Profesinio meistriškumo konkurso tikslas – išaiškinti geriausią stalių 
tarp pirmo ir antro kurso mokinių bei skatinti labiau domėtis pasirinkta pro-
fesija. 

Konkurse dalyvavo ir teorines žinias bei praktinius įgūdžius demonstra-
vo ST-91 gr. ir ST-77 gr. mokiniai. Teorinėje meistriškumo konkurso dalyje 
reikėjo atsakyti į parengtus testo klausimus.  

Praktinio darbo metu reikėjo pagaminti sujungimo elementą pagal pa-
teiktą darbo brėžinį. Mokiniai noriai įsijungė į darbą ir demonstravo savo 
praktinius įgūdžius bei sugebėjimą dirbti savarankiškai. 

Atliktas užduotis vertino komisija, atsižvelgdama į darbo vietos organi-
zavimą, pagaminto gaminio matmenų tikslumą, paviršiaus apdailos kokybę, 
darbų saugos reikalavimus. Pagal vertinimo kriterijus buvo skiriama atitin-
kama balų suma. Išaiškėjo, kad daugiausiai balų surinko ST-91 gr. mokinys Kęstutis Vėlavičius, kuris ir buvo pripažintas geriausiu staliu-
mi. 

Antrą vietą konkurse laimėjo ST-77 gr. mokinys Algirdas Daubaris, trečia vieta atiteko ST-91 gr. mokiniui Sauliui Jonaičiui. Paskati-
nimo prizas buvo skirtas merginai, ST-91 gr. mokinei, Sandrai Morkūnaitei.  

Konkurso metu mokiniai patyrė daug naujų įspūdžių, įgijo ryžto tobulinti savo profesinius įgūdžius ir gebėjimus. 
 

V. Karvauskienė, profesijos vyr. mokytoja  

Konkurso nugalėtojas K. Vėlavičius, ST-91 gr.  

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
TOPOLIS (rugpjūčio 5-13 d.) 

 
Topoliai - gražūs nuo pat mažumės žmonės. Jie labai jausmingi, sunkiai išgyvena laiko tėk-

mę, anksti ima bijoti senatvės, tačiau varginami tos baimės, dar greičiau susensta. Topoliams 
svarbu ne tik tinkamai pasirinkti draugus, bet ir kruopščiai rinktis gyvenamąją vietą. Jie visur 
lengvai pritampa. Jei susiklosto nepalankios sąlygos, Topoliai gali tapti pesimistais, nors savo 
viduje jie yra drąsūs, nesunkiai įveikia atsiradusius sunkumus. Jie nėra materialistai. Topoliai 
organizuoti, turi įgimtą astrų protą. Paprastai būna geri medikai. Nors Topoliai myli jausmingai, 
šeimoje su jais gyventi sunku kaip tik dėl to smulkmeniško jausmingumo. 

Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei - Lazdynas, Kaštonas, Ąžuolas, Uosis, Skrob-
las, Figmedis, Bukas. 

Akmuo - ametistas, granatas, sardoniksas, chalcedonas, rubinas, oniksas. 
Skaičius - 4. 

Tarpgrupinės krepšinio varžybos 

 Mokykloje vyko tarpgrupinės moksleivių krepšinio 
varžybos. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojos 
Diana Rusienė ir Irma Kerienė, kuriose dalyvavo visų kur-
sų grupių mokinių komandos. Norą jose dalyvauti pareiškė 
mokiniai iš devyniolikos grupių: SAM-66, ST-67, EM-68, 
PO-70, SAM-71, SED-72, AS-75, AS-76, ST-77, EM-78, 
PO-80, AS-86, EM-87, EM-88, SED-89, SED-90, ST-91, 
PO-92, A-93. I-ją vietą iškovojo SAM-66 grupės koman-
da, II-ją vietą - SED-89 grupės komanda, o treti liko ST-
77 grupės mokiniai. 


