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nuo kovo 25 d. Į mokyklą grįžta balandžio 2 d.
Antrakursiams – nuo kovo 25 d. Į mokyklą
grįžta balandžio 4 d.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus mišrus ansamblis dalyvavo Panevėžyje vykusiame respublikiniame dainų
konkurse „Laisvės pavasaris“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Konkursą organizavo Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla kartu su savo partneriu Panevėžio muzikiniu teatru, kuriame vyko šis konkursas.
Pagrindinis konkurso tikslas - ugdyti
meilę Tėvynei, patriotiškumą, skatinti mokinių kūrybiškumą ir skatinti tarpmokyklinį
bendradarbiavimą. Konkurso dalyviai – profesinių mokyklų mokiniai.
Konkurse galėjo dalyvauti solistai arba

įvairios sudėties ansambliai. Pagal konkurso
sąlygas dalyviai turėjo atlikti dvi dainas:
viena jų – patriotinė, skirta Tėvynei Lietuvai, antroji – laisva tema. Mūsų mokyklos
ansamblis (vadovė vyr. muzikos mokytoja
Milda Tenienė) konkursui paruošė dainą
„Nemunais į laisvę“ (muzika kunigo E. Arnašiaus, žodžiai A. Cibulsko). Dainą pianinu
akomponavo pati mokytoja ir gitara jai pritarė nuotolinio mokymo klasės metodininkas
Dangiras Gurauskas. Ansambliečiai padainavo žemaitišką jumoristinę Viekšnių krašto
dainą „Aš žėnau“. Žemaitiška daina sulaukė
daug aplodismentų, nes dalyviai į sceną išėjo
apsirengę tautiniais rūbais, dainavo žemaičių

tarme ir patys akomponavo mediniais
šaukštais, barškučiais ir armonika. O
konkursas juk vyko Aukštaitijoje.
Šiame konkurse dalyvavo solistai ir
ansambliai iš Panevežio Margaritos
Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Kupiškio technologijos ir verslo
mokyklos, VšĮ Kauno paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centro,
Joniškio žemės ūkio mokyklos, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro.
Konkurso dalyviai buvo vertinami
dviejose kategorijose: solistai ir ansambliai. Buvo vertinamas atlikėjų
muzikalumas, artistiškumas, kūrinio
stiliaus pajautimas, sceninis įvaizdis.
Mūsų mokyklos mišrus ansamblis užėmė garbingą ketvirtą vietą ir buvo apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu, saldžiu prizu, o
vadovei buvo įteiktas Žemės ūkio ministerijos padėkos raštas. Taip pat mūsų mokyklos
ansamblis gavo „Patriotiškiausio dalyvio“
nominaciją.
Po apdovanojimų scenoje skambėjo bendra visų dalyvių, komisijos narių ir žiūrovų
atliekama Vytauto Kernagio daina „Baltas
paukštis“.
O konkursą vainikavo šventinė popietė,
kurios metu dalyviai ir renginio organizatoriai prie arbatos puodelio dalinosi įspūdžiais
ir gera nuotaika.
Tatjana Kinčinienė,
Viekšnių skyriaus vedėja
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Kovo 8 dieną Mažeikių politechnikos
mokykloje vyravo džiugi nuotaika. Po šventinio rytmečio „Sukurkime Lietuvą iš įvairių
regionų“, skirto Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti, įvyko mokyklos
moterų darbų parodos atidarymas. Moterys
entuziastingai dalyvavo parodoje. Savo darbus pristatė net 23 moterys. Parodos lankytojai džiaugėsi moterų mezginiais ir nėriniais,
siuvinėtais, pieštais, tapytais paveikslais,
koliažais, skiautiniais, rankų darbo papuošalais, gaminiais iš veltinio ir kitais darbeliais,
skanavo pačių keptų pyragų. Ekrane stebėjome parodos dalyvių vaikystės nuotraukas –
iš kokių mažų mergyčių išaugo mūsų auksarankės!
Visi žavėjosi gausiausia talentingos mokyklos rūbininkės Lilijos Tičkuvienės kolekcija Ji demonstravo siuvinėtą paklotą, pagalvėles, megztus vaikiškus rūbelius, megztas ir
nertas įvairiaspalves servetėles, siuvinėtus
paveikslus. Labai didelė jos darbų įvairovė.
Aktyviai parodoje pasirodė ir kitos aptar-

tienė demonstravo megztinį, nertas baltas piršinaites ir servetėles.
Informacinių technologijų mokytoja Nina Steponavičienė stebino
savo pačios kurtų papuošalų kolekcija iš
karoliukų ir akmenukų. Su kitais mokytojos
darbais susipažinome filmuotoje medžiagoje.
Mokyklos virėja Irena Kulevičienė išsiuvinėjo takelį, apnėrė servetėles, bibliotekos
vedėja Algimanta Paliutienė parodai pristatė
megztinį, profesijos mokytoja Margarita
Zavjalova - siuvinėtą takelį, mokymo dalies
administratorė Svetlana Kuzmickytė - nertą
kepuraitę, personalo skyriaus vedėja Aldona
Galdikienė - nertus spalvingus užvalkaliukus. Žavingai atrodė profesijos mokytojos
Vilmos Ramanauskienės segės-gėlės ir anglų
kalbos
mokytojos
Lijanos
VėliūtėsBalzerienės gėlėtos pirštinės iš veltinio.
Kūno kultūros mokytoja Irma Kerienė
demonstravo servetėles – nertas ir siuvinėtas
-varstytas, projektų vadovė Lidija Pocevičie-

naujančio personalo moterys. Akį džiugino Irenos
Bakienės megzti darbai suknytė anūkei, liemenė,
raštuotos pirštinės, net
megzta gražuolė kaukė.
Daivos Žvirgždinienės megztinis, suknelė, įvairiausi megzti batukai,
kojinaitės. Angelės Jarutienės - megztos liemenės,
vaikiškas megztukas su
šuniuku. Roma Saulytienė vaišino keptais skanumynais.
Dėmesį traukė profesijos
mokytojos Genutės Pavlovienės megzti ir
nerti rūbai – suknelė, palaidinės, rankinė,
kepuraitė. Tai tik maža dalis jos nunertų ir
numegztų gaminių, kuriais puošiasi pati ir puošia artimuosius.
Parodą papuošė mokyklos dizainerių profesijos mokytojos Astos
Rimkienės ir dailės mokytojos Astos Perminienės kūrybos darbai. Grožėjomės Astos Rimkienės paveikslais, sukurtais
įvairia
technika
(piešimas, tapyba, grafika, koliažas, gobelenasdiptikas), Astos Perminienės ekspozicija skiautiniais,
koliažais,
pieštais, tapytais paveikslais, floristine kom- nė - nertas linines servetėles, siuvinėtą papozicija.
veikslą su saulėgrąža, vaikišką megztą
Lietuvių kalbos mokytoja Violeta Minio- komplektėlį anūkei. Rusų ir vokiečių kalbų
mokytoja Audronė Liubeznova į parodą atnešė nertą paveikslą su angelu, anglų kalbos
mokytoja Svetlana Klyčmuradova – siuvinėtą diptiką Egipto tematika.
Visi parodos lankytojai ragavo valgyklos
moterų keptus sausainius, Romos Saulytienės keksą ir „bučinukus“, profesijos mokytojos Dainos Žukauskienės pyragaičius su
obuoliais.
Mokyklos direktorė pasveikino darbščiausias moteris ir įteikė joms mokyklos
mokytojų ir mokinių pagamintus suvenyrus.
Mokyklos vyrai padovanojo visoms moterims pavasarinių gėlių.
Dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti renginį, o ypač mokytojams Astai Rimkienei, Petrui Mekšraičiui, Domininkui Niūniavai, Astai Perminienei, Vincui Kirvelaičiui.
Audronė Liubeznova,
užsienio kalbos mokytoja
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Kovo 1 dieną (penktadienį) mokyklos
aktų salėje vyko 37 laidos baigiamųjų kursų
mokinių paskutinio skambučio šventė.
Mokinių tarybos nariai ir mokyklos aktyvistai paruošė programą. Programą pradėjo Kalnėnų pagrindinės mokyklos pradinukai, jų atlikta daina priminė nedrąsius pirmuosiuos žingsnius mokykloje. Savo atliekamą kūrinį būsimiems absolventams skyrė
AP-18 grupės mokinė Dovilė Šiaulytė (vad.
N. Mongirdas ).
Tada mokinius pasveikino mokyklos
direktorė Vida Lumpickienė.
Toliau programą tęsė mokyklos šokių
kolektyvas (vad. A. Stroputė). Šokėjai leido
paskęsti pirmosios mokyklinės meilės prisi-

minimuose.
Paskutinį kartą mokiniai buvo pagauti
„pabėgę” iš pamokų, juos užklupo direktorės pavaduotoja Stasė Čupkovienė valgykloje, tik šįkart jie sulaukė kitokios „bausmės”
- direktorės pavaduotoja pasveikino mokinius ir palinkėjo geros kloties tolimesniame
gyvenime.
Visų šiltai, su didžiausiomis ovacijomis
buvo sutikta būsimų absolventų atvykusi
pasveikinti valgyklos vedėja Danutė Jančiulienė. Ji linkėjo mokiniams sėkmės, vaišino
mokinių pamėgtomis bandelėmis su cinamonu.
Grupių auklėtojai savo „vaikus“ pasveikino atliekama daina „O jūs, vaikai”. Visų

auklėtojų vardu su paskutinio skambučio
švente sveikino istorijos mokytoja Silva
Bulauskienė.
Trečiakursiai perskaitė testamentą ir
išsakė linkėjimus mokyklos bendruomenei,
linkėjimai įsegti į mokyklos knygą. ER-14
grupės mokiniai savo testamentą pristatė
neįprastai – šokio forma. Taip pat padovanojo mokyklai dovaną – žaidimų rinkinį,
kad mokiniai nenuobodžiautų pertraukų
metu.
Fejerverkai, gėlės, apsikabinimai... ir
visų atliekama daina „Draugai” – paskutinis
šventės akcentas.
V. Andrijaitis,
popamokinės veiklos organizatorius

Kovo 1 dieną mokinių mokomųjų bendrovių „Papje Maše“ (mokytoja Vilma
Ramanauskienė)
ir
„Gold
Angels“ (mokytoja Erika Pusvaškė) narės:
AP-18 grupės moksleivės Rūta Vaškytė,
Andželika Kontenytė, Laura Enciūtė, PO–11 grupės mokinė
Vaida Rimkutė savo pagamintą produkciją pristatė tradicinėje
Kaziuko mugėje, vykusioje Tirkšlių vidurinėje mokykloje.
Savo ir moksleivių sukurtais darbeliais prekiavo dailės mokytoja Asta Perminienė, profesijos mokytojai Asta Rimkienė,
Vida Karvauskienė, Vincas Kirvelaitis, Domininkas Niūniava.
Kaziuko jomarke dalyvavo tautodailininkai iš aplinkinių
rajonų, rajono mokyklų mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai.
Mugės metu visus dalyvius linksmino Tirkšlių kultūros centro grupė „Sonremo“, mokyklos šokių kolektyvas kvietė mokytis kantri šokių.
Tai puiki šventė, kur galima ne tik parduoti savo gaminius, bet ir reprezentuoti savo mokyklą. Šventės metu dalinome knygų skirtukus, lankstinukus, kalendoriukus su Mažeikių
politechnikos mokyklos atributika.
Vilma Ramanauskienė, profesijos vyr. mokytoja
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Kovo 20 d. vyko viktorina „Ar pažįsti Žemę?“,
skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Dalyvavo 11 komandų: 10 mokinių ir 1 mokytojų.
Mokytojams ir mokiniams teko pasukti galvas
atsakinėjant į 20 klausimų, susijusių su gamta
ir jos išsaugojimu. Klausimai ir atsakymai buvo pateikti skaidrėse, reikėjo pasirinkti tinkamą. Nugalėtojais tapo EM-17 grupės komanda
(Eligijus, Kazimieras, Antanas ir Edvinas),
mokytojai buvo antri.
S. Kuzmickytė, civilinės saugos mokytoja
S. Kiškėnienė, geografijos vyr. mokytoja

K. Šakys (SED-8 gr.), antrą vietą užėmė K.
Krivickas (AD-36 gr., Viekšnių sk.), trečias
liko A. Martinkus (AD-36 gr., Viekšnių sk.).
Vasario 12 d. Šiauliuose vyko regiono
profesinių mokyklų varžybos. Virvės traukimo varžybose mūsų mokyklos komanda liko
penktoje vietoje. Svarsčių kilnojimo komanda pasirodė geriau – užėmė trečią vietą.
Sveikiname prizininkus: O. Lukšą (ST-19
gr.), K. Vilką (ER-23 gr.), R. Kimtį (AS-5
gr.), O. Juozapavičių (SED-8 gr.), K. Šakį

(SED-8 gr.), M. Petreikį (TP-47 gr., Viekšnių sk.), Š. Juškų (TP-43 gr., Viekšnių sk.),
R. Milešką (AD-42 gr., Viekšnių sk.).
Asmeninėse rungtyse geriausiai sekėsi
AS-5 gr. mokiniui R. Kimčiui (svorio kategorijoje iki 63 kg) ir Viekšnių skyriaus TP43 gr. mokiniui Š. Juškui (svorio kategorijoje iki 73 kg.), laimėjusiems II vietas. SED-8
gr. mokinys O. Juozapavičius (svorio kategorijoje iki 63 kg) užėmė III vietą.

centre vyko rankų lenkimo sporto čempionatas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
Tradiciškai atkūrimo dienai paminėti. Jame dalyvavo 8
mūsų mokyklos mokiniai, iš jų trys iškovojo
Mažeikių
rajono savi- medalius. Geriausiai sekėsi SED-21 grupės
mokiniui Edvinui Erlickiui, kuris svorio
valdybės
kategorijoje virš 90 kg dešine ranka laimėjo
kultūros
pirmąją vietą. Tos pačios grupės mokinys

Karolis Adamavičius svorio kategorijoje iki
60 kg dešine ranka užėmė antrąją vietą. O
SED-22 grupės mokinys Mindaugas Jaselskis svorio kategorijoje iki 65 kg dešine ranka laimėjo trečiąją vietą.

Svarsčių kilnojimo ir virvės
traukimo varžybos
Vasario 5 d. vyko tarpgrupinės svarsčių
kilnojimo varžybos. Jėgų išbandyti atvyko ir
Viekšnių skyriaus mokiniai.
Svorio kategorijoje iki 78 kg nugalėjo Š.
Juška (TP-43 gr., Viekšnių sk.), antrą vietą
užėmė R. Mileška (AD-42 gr., Viekšnių sk.),
trečias liko O. Juozapavičius (SED-8 gr.).
Svorio kategorijoje virš 78 kg nugalėjo

Rankų lenkimo varžybos

Sėmėmės žinių ir patirties
seminare
Kovo 5 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko regioninis seminaras „PRO
dekoratyvinis tinkas ir naujos produkcijos
pristatymas“. Seminare dalyvavo Mažeikių
PM statybininkų specialybės mokytojai ir
mokiniai bei Telšių RPMC profesijos mokytojai. Seminaro tikslas – susipažindinti su
naujausiomis PRO statybinėmis medžiagomis, dekoravimo priemonėmis bei technologijomis.
G. Plečkaičio įmonės „Elektra“ vadybininkas parengė dalykišką ir įdomią seminaro
programą:
PRO statybinių medžiagų savybės ir
naudojimo sritys; gruntai, gruntavimo technologija; PRO statybinių glaistų savybės;
paviršių paruošimo ir glaistymo technologi-

ja; paviršių paruošimas dekoro dėjimui;
PRO faktūrinių glaistų ir dekoratyvinių tinkų savybės ir tinkavimo technologija.
Seminaro pradžioje G. Plečkaičio įmonės „Elektra“ atstovas pristatė savo įmonę.
Individuali Gintauto Plečkaičio įmonė
„Elektra” įkurta 1991 metais. Ji sėkmingai
dirba Lietuvoje bei užsienyje. Pagrindinė
veikla – dažų, dekoratyvinių tinkų ir sandariklių gamyba, didmeninė ir mažmeninė
prekyba dažais, lakais, gruntais, sandarikliais, klijais bei kitomis statybinėmis medžiagomis.
Seminaro dalyviai įdėmiai klausėsi, pateikė daug klausimų, diskutavo.
Ypač didelio susidomėjimo sulaukė
praktiškai demonstruojami faktūrinių dažų,
glaistų bei dekoratyvinio tinko technologijų
pristatymai. Savo sugebėjimus dekoruoti
parodė ne tik įmonės vadybininkas, bet ir

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 226  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

Kūno kultūros mokytojos

mokytojai bei AS-5 gr. mokiniai E. Končius
ir V. Šližius. Dekoruotos plokštės liko mokykloje ir bus panaudotos kaip metodinė
medžiaga.

Redaktorė Vida Lumpickienė – 266
Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė – 270
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 213

Angelė Kontenienė, profesijos mokytoja

Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

