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KOVAS 
Apie kovą mūsų senoliai sakydavo: „Dieną teška, 

naktį braška“ (dieną šilta, naktį šalta). Jį vadino Kar-
veliu, Balandžiu, nes šį mėnesį pasirodydavo laukiniai 
balandžiai – uodukai, keršuliai. Vėliau, darant įtaką 
svetimoms kalboms, jį pradėjo vadinti 
„Morčiumi“ (lot. Martius). Gražų lietuvišką žodį 
„kovas“ pirmasis savo kalendoriuose užrašė Martynas 
Ivinskis. 

Apie Marcinkonis, Zervynas dzūkai jam davė 
Glušėko vardą. Kovo mėnesį Gudų girioje kelia tuok-
tuves girios kalakutai – kurtiniai (glušėkai). Apie 
Labanorą kovas vadinamas Burblėku, nes giriose bur-
buliuoja nuo meilės apsvaigę tetervinai. 

 

Myliu aš tą paukštį, 
Truputį nerangų, 

Tačiau taip labai nuotakingą, 
Jis pirmas prablaivo pavasario dangų, 

Kai net nežinai, 
Ar čia lyja, ar sninga. 

Myliu ir tą mėnesį - jo vienavardį, 
Pavasario pirmąjį mostą, 

Kai saulė ligonio dar neskustą žandą 
Gaivinančiai rytą paglosto. 

 
Vincas Mykolaitis-Putinas 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
ATKŪRIMO DIENA 

 
1990 m. kovo 11 d. grąžintas teisėtas LIETUVOS RESPUBLIKOS pa-

vadinimas, atkurtas ir patvirtintas herbais, vėliava. 
Parlamentas priėmė Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį aktą „Dėl Lie-

tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo“. Lietuvių kalbai sugrąžintos 
valstybinės kalbos teisės. Vytautas Landsbergis išrinktas Aukščiausios Ta-
rybos pirmininku. Atsistatydino senoji LSSR vyriausybė. Kazimierai 
Prunskienei buvo patikėtos ministrės pirmininkės pareigos. 

Prasidėjo džiugus, bet kartu ir skausmingas Lietuvos valstybės kūrimo 
darbas, jame aštriau nei pirma pradėjo reikštis politinių interesų ir nuomo-
nių skirtumai, ekonominiai sunkumai. 

 
Bronius Makauskas. „Lietuvos istorija“ 

Kasmet, minėdami šią brangią dieną, ir tarsi ne iki galo tikėdami tuo, 
kas įvyko mūsų Tėvynėje, vis klausiame savęs: ar tikrai prisikėlėme? Ar 
tikrai pasikeitėme, kaip to reikalavo naujas gyvenimas? 

Mūsų trispalvė primena ne tik saulę, žalias pievas ir už laisvę išlietą 
kraują; trys vėliavos spalvos kalba, kad nepriklausomybei pabudusiam 
žmogui reikia visiškos laisvės, tikros meilės ir teisingumo. 

Dėkodami Dievui už sugrąžintą Nepriklausomybę, ryžkimės Jo padeda-
mi kurti tokią Lietuvą, kurioje gerai jaustųsi kiekvienas doras pilietis. 
 

Pagal arkivyskupą S. Tamkevičių 

Geriausio kalbos tvarkytojo  
konkursas 

 
Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos 1999 metais 
paskelbė Tarptautine gimtosios kalbos diena. 
 Kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip 
vieną iš tautos ypatybių. Lietuvių kalbą buvo 
nuolat stengiamasi išsaugoti, ypač todėl, kad į ją 
kėsinosi Lietuvos užgrobėjai. Kai Lietuva priklau-
sė Tarybų Sąjungai, lietuvių kalba perėmė daug 
slavizmų, jai išsilaisvinus, į kalbą ėmė plūsti an-
gliški žodžiai. Kalbininkai juokaudami sako – 
“anksčiau rusenome, dabar anglėjame”. Jauni-

mas neretai priešinasi kalbininkų norui lietuvinti kuo daugiau iš užsienio 
plūstančių skolinių. Tačiau žinant Lietuvos praeitį, vertėtų labiau vertinti 
norą saugoti kalbą nuo išnykimo. 

Mokykloje vyko Geriausio kalbos tvarkytojo konkursas, kurio tikslas – 
ugdyti teigiamą požiūrį į taisyklingą bendrinę kalbą. Mokiniams reikėjo pa-
teiktuose sakiniuose pastebėti ir ištaisyti kalbos klaidas. Geriausiai užduotis 
atliko Antanavičius Darius (PO-92 gr.), Gotovskaja Jūratė (AP-1 gr.) ir Unys 
Deividas (AP-1 gr.). 

 
Marijona Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

SEMINARAS PEDAGOGAMS 
Kovo 7 d.  mokykloje vyko seminaras pedago-

gams „Kaip motyvuoti mokinius pamokoje“ . Semi-
narą vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė M. 
Timinskienė. 

Mokymosi motyvacija yra viena svarbiausių 
žmogaus tobulėjimo varomųjų jėgų. Mokytojai daž-
nai klausia: „Ką daryti, kaip išsaugoti mokinių mo-
kymosi motyvaciją?“ Pedagogai skundžiasi, kad 
mokiniai per pamoką būna pasyvūs ir jų niekas ne-
domina. Ar yra specialių receptų, kaip paveikti mo-
kinį, kad jis noriai darytų tai, ko mokytojas iš jo 
tikisi? Seminare ir buvo ieškoma atsakymo į šitą 
klausimą. Mokytojai turėjo galimybę ne tik teoriš-
kai, bet ir praktiškai susipažinti su motyvuotos pa-
mokos elementais. Recepto, kaip skatinti mokinių 
motyvaciją, pedagogai negavo, bet gavo minčių, 
kaip tai pabandyti daryti. 
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Karjeros dienos mūsų mokykloje rengiamos jau antri metai. Šiais metais jos vyko vasario 21-23 dienomis ir buvo skirtos mokyklos 
bendruomenei. 

Pasveikinusi į svečius atvykusius verslininkų asociacijos generalinį direktorių Kęstutį Bartkevičių ir kitus garbius svečius vykdančiąją 
direktorę Diliarą Zarifovą, UAB „Saurida“ vadovą Saulių Rancą, UAB „Taumona“ direktorių Aleksą Kateivą mokyklos direktorė Vida 
Lumpickienė pabrėžė, kad viena iš dabartinių profesinio rengimo sistemos siekių - sustiprinti profesinio rengimo ir darbo, veiklos ryšį, 
todėl Mažeikių verslininkų asociacija ir mokykla pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį. 

Direktorės pavaduotojas profesiniam mokymui Rimantas Pocevičius savo kalboje paminėjo, kad darbdaviai jau keleri metai dalyvauja 
mūsų mokyklos baigiamuosiuose kvalifikaciniuose egzaminuose, parenka praktinio mokymo įmones, moko mokinius praktikos metu, to-
dėl pasirašyta ilgalaikė sutartis bus naudinga abiems pusėms.  

„Karjeros dienos 2011“ renginiuose mokyklos svečiai suteikė daug naudingos informacijos apie darbus, ruošiantis praktikai ar tęsiant 
mokslus. UAB „Saurida“ personalo direktorė Danguolė Steponaitienė patarė kaip rašyti CV, kaip elgtis, atėjus pokalbiui dėl darbo vietos. 
Dalyvauti verslaus jaunimo judėjime Mažeikių rajone paskatino VŠĮ Mažeikių „Versli karta“ direktorė Ingrida Galminaitė. 

Norintys tęsti mokslus, domėjosi galimybėmis studijuoti Žemaitijos kolegijoje: stojimo sąlygomis, papildomais balais, stipendijomis.  
Žemaitijos kolegiją pristatė direktorius Jonas Bačinskas, Mažeikių fakultetą - dekanė Marija Labžentienė, Telšių fakultetą -  prodekanė 
Jurgita Venclovienė. 

Nuotaikingiausia renginio dalis buvo galimybė mokiniams išbandyti save kitoje profesijoje. Linksmai klegėjo dirbtuvėse merginos, 
sukinėdamos laidus, chemijos laboratorijoje gera nuotaika užsikrėtę triūsė elektrikai, sunkiai susitvarkė su elektrodais apdailininkai, plyte-
lių klijavimo subtilybes bandė įvaldyti suvirintojai.  

Ekonomikos mokytojos Vilmos Ramanauskienės 
įkurta mokomoji papuošalų gamybos ir pardavimo ben-
drovė „JUVEJUMS” siūlė įsigyti mokinių darbelių. 

Baigiamajame „Karjeros dienos 2011“ renginyje 
savo įspūdžiais apie parodą „Mokymasis. Studijos. Kar-
jera 2011“ dalinosi AS–76 gr. mokinė Elytė Jasmontai-
tė. 

Renginys baigėsi mokyklos Viekšnių skyriaus muzi-
kantų koncertu.  

Už langų alsuojantis pavasaris II kurso mokiniams 
priminė apie artėjančius egzaminus, III kursui – apie 
praktiką. Taigi, kas yra karjera XXI amžiuje? Karjera – 
tai važiavimas visureigiu, kurį pats ir vairuoji... 

 
Vilma Šiaulienė, profesijos mokytoja, PIT konsultantė  
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Kovo 4 dieną yra švenčiama Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
diena. Pagal susiklosčiusias tradicijas, ši diena pažymima karnava-
linėmis eisenomis ir įvairių ūkio dirbinių mugėmis. Šią šventę visa-
da lydi muzika, juokai. Tai linksma pavasario šventė. 

Tirkšlių vidurinėje mokykloje vyko Žemaičių amatų ir menų 
„jomarkas“. Jame įvairiausiais gaminiais prekiavo Tirkšlių mokyk-
los mokiniai, mokytojai, vietos tautodailininkai, menininkai, netrū-
ko prekiautojų ir iš kitų miestų - Plungės, Kretingos, Telšių. 

Žemaičių amatų ir menų „jomarke“ Tirkšliuose dalyvavo ir 
mūsų mokykla. Mūsų mokyklos mokiniai Ernesta Stelmokaitė, 
Greta Grumbinaitė ir Gediminas Būtė (AP-1 gr.) prekiavo stalių, 
suvirintojų, apdailininkų, dailės mokytojos Astos Perminienės su-
kurtais darbais, taip pat mokinių mokomosios bendrovės 
„Juvejums“ (vadovė mokytoja Vilma Ramanauskienė) papuošalais. 

Šventėje netrūko muzikos, šokių, šventinio šurmulio ir žinoma 
dosnių pirkėjų. Vienas iš jų - Mažeikių švietimo skyriaus vedėjas 
Apolinaras Stonkus. 
 

Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius  

Susitikimas su KASP Žemaičių 
apygardos 3-osios rinktinės 305 

kuopos pėstininkais 

Vasario 24 dieną mokykloje lankėsi Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 
305 kuopos pėstininkai. Mokyklos mokinius supažindino su 
tarnyba Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Pristatė turi-
mą kuopos ginkluotę, pravedė teorinius ir praktinius užsiė-
mimus su Airsoft ginklais. Pėstininkai patikrino mokinių 
žinias apie Lietuvos kariuomenę. Geriausieji ir aktyviausie-
ji buvo apdovanoti prizais. Mokyklos šaudykloje visi rengi-
nio dalyviai galėjo šaudydami išbandyti Lietuvos kariuome-
nėje naudojamus ginklus. Šia neeiline galimybe pasinaudojo 
visi norintys mokiniai ir mokytojai.  

 
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius 

MOTIEJUI VALANČIUI – 210 
 

Vasario 28-oji Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo 
diena. Šiemet minimos 210-osios šios iškilios ir didžios asmenybės 
gimimo metinės. 

Mokyklos bibliotekoje vyko pamoka-paskaita. AP-1 gr. ir PO-

92 gr. mokiniai deklamavo eilėraščius, skaitė pranešimus, buvo 
prisimintos su M. Valančiaus vardu susijusios slaptosios mokyklos, 
blaivybės brolijos, žymiausias kūrinys „Palangos Juzė“. Vyko 
„neakivaizdinė kelionė“ po Nasrėnuose esantį M. Valančiaus mu-
ziejų. 

M. Timinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojai dalyvauja seminaruose 
 

Mūsų mokyklos profesijos mokytojos Rima Jurkūnienė, Vida Karvauskienė, Gėnė Janina Pavlovienė ir Bronislava Butnoriutė kartu su 
direktorės pavaduotoja Stase Čupkoviene dalyvavo seminare „Technologijų brandos egzaminas“, kuris vyko Mažeikių švietimo centre. 
Seminarą vedė lektorė Šiaulių Lieporių gimnazijos technologijų mokytoja Živilė Staškauskienė. Lektorė kalbėjo apie technologijų egza-
mino ypatumus – organizavimą ir vykdymą, metodinius reikalavimus bei naujoves, vyko diskusijos. 

 
Profesijos mokytojai Vincas Kirvelaitis, Antanas Kupstys ir Romas Špokauskas dalyvavo knygos „Suvirinimas“ pristatyme - semina-

re, kuris vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyriaus informaciniame centre. Seminarą 
vedė knygos autoriai - šio centro suvirinimo technologijų mokytojas metodininkas Vladimiras Petrovičevas ir VGTU techninių mokslų 
daktaras Jonas Naruškevičius. Mokytojai patobulino bendrąją reflektavimo bei profesinio tobulėjimo kompetencijas. 

 
„Žvilgsnio” informacija 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 
Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

 
 Vasario pabaigoje Šiaulių profesinio rengimo centre vyko penktasis 
- jubiliejinis ir jau tradiciniu tapęs šokio festivalis „Griausmas-2011“. Festi-
valyje dalyvavo daug kolektyvų iš Kauno, Vilniaus, Joniškio, Kuršėnų, 
Ukmergės, Telšių, Šiaulių, Jonavos. Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos 
šokių kolektyvas „Don‘t stop”, vadovaujamas šokių mokytojos Aurelijos 
Ulevičiūtės. Komisijos darbo metu atvirą šiuolaikinių šokių meistriškumo 
pamoką visiems festivalio dalyviams vedė choreografas ir šokėjas, Hip 
Hop'o šokių mokyklos „EXTREME“ įkūrėjas ir breiko grupės „Real Time 
Modify“ narys Darius Marcinkus. 
 Šio puikaus festivalio tikslai siejasi su šiuolaikinio jaunimo gyveni-
mo poreikiais, saviraiškos galimybėmis, nes padeda populiarinti šiuolaiki-
nius šokius tarp Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių. Šokio raiš-
kos pagalba jaunimas skatinamas turiningai ir tikslingai praleisti laisvalai-
kį. 
 Kiekvienas šokių kolektyvas, dalyvavęs festivalyje, buvo apdovano-
tas nominacijomis, taurėmis, tortais. Mažeikių politechnikos mokyklos 
šokėjai buvo apdovanoti diplomu, suteikta nominacija „Žaismingiausi”. 
Tai paskatins būrelio dalyvius dar aktyviau įsitraukti į kūrybinę veiklą,  

ugdyti intelektinę ir dvasinę darną ir pajusti bendravimo džiaugsmą. Džiugu, kad jaunimas gali kasmet susitikti festivalyje ir pasidalinti 
pasiekimais, patirtimi, pokyčiais, kad nori būti gražūs, ištvermingi, dvasiškai turtingi. Juk jaunimas – ateities karta. 

Aurelija Ulevičiūtė, šiuolaikinio šokio būrelio vadovė 

Pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą 
vasario 26 – kovo 5 dienomis trys mūsų mokyklos mokytojai 
(Audronė Liubeznova, Dangiras Gurauskas ir Rima Jurkūnienė) 
kartu su dar keturiais profesijos mokytojais iš Telšių ir Šiaulių, 
lankėsi Vokietijoje Ibbenbiureno mieste esančioje profesinėje mo-
kykloje. Šioje mokymo įstaigoje mokosi 2400 mokinių, dirba 125 
mokytojai. Mokykloje didelė siūlomų studijuoti dalykų įvairovė. 
Mokiniai ruošiami darbui sveikatos, švietimo, socialinių mokslų, 
namų ūkio ekonomikos, elektrotechnikos ir mechaninės inžinerijos 
srityse. 

Pirmąją vizito dieną susipažinome su dualine mokymo sistema, 
mokymo metodais, materialine-technine baze. Vokietijos profesinio 
mokymo sistema išlaikė šimtametes meistrų rengimo tradicijas. 
Istoriniu požiūriu dualinė mokymo sistema – tai pameistrių ir meist-
rų mokymas, kvalifikacijos pripažinimas cechuose. Mokymo pro-
gramas (kaip ir prieš tris šimtus metų) sudaro ir egzaminų kriterijus 
tvirtina pramonininkų susivienijimai. Svarbiausia – kad mokymo 
turinio kontrolė ir kvalifikacijos pripažinimas yra susiję su asmeni-
mis ir įstaigomis, priimančiomis absolventą į darbą. 

Apsilankymo mokykloje metu stebėjome elektrikų praktinio 
mokymo pamokas, bendravome su mokytojais ir mokiniais. Labora-
torijose sumontuota šiuolaikinė įranga, didžiulis dėmesys skiriamas 
elektrosaugai.  

Kelionės metu susipažinome su privačiu profesiniu mokymu. 
Lankėmės Vokietijos anglių jėgainės AG mokymo centre. Didžiulį 
įspūdį paliko nusileidimas į giliausią Europoje anglių šachtą, esan-
čią 1500 metrų gylyje. Iš arti pamatėme, tikrąja to žodžio prasme, 
juodą šachtininkų darbą. Po ekskursijos savo išvaizda nesiskyrėme 
nuo tikrųjų darbininkų. Kaip suvenyrus parsivežėme anglies gabalė-
lius. 

Lankėmės karjeros informacijos centre Minsteryje. Susipažino-
me su profesiniu orientavimu, karjeros planavimu ir gamybine prak-
tika Vokietijoje. 

Kelionės paskutinės dienos metu susipažinome su tęstiniu profe-
siniu mokymu. Dalyvavome ekskursijoje į Bundesvero lėktuvų me-

chanikų profesinio mokymo centrą. Kiekvienais metais mokytis 
priimama 12 mokinių. Jų mokymosi vidurkis labai aukštas – 1,2 
balo (Vokietijoje žinios vertinamos 1-6 balų sistema, 1 – didžiausias 
balas, 6 – mažiausias). 

Po vizito, vykdami į oro uostą, aplankėme nuostabaus grožio 
Brėmeno senamiestį, nusifotografavome prie garsiųjų Brėmeno mu-
zikantų skulptūros. Iš Vokietijos sugrįžome kupini įspūdžių, pasisė-
mę teorinių ir praktinių žinių. 

 
Rima Jurkūnienė, profesijos vyr. mokytoja 


