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Paminėta  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  
diena 

 

Mokykla stengiasi ugdyti mokinių patriotiškumą, skiepyti meilę tėvynei. 

Kiekvienais metais minint svarbias Lietuvos valstybei datas, organizuojamos 

įvairios akcijos, tokiomis, patrauklesnėmis jaunimui formomis, ugdomas pi-

lietiškumas. 

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta kovo 10 

dieną. Visa mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos kiemelyje. Vyko 

fotosesija „Fotoakimirka Lietuvai“.  Iš žmonių buvo suformuotas gyvas užra-

šas „Myliu Lietuvą“. Buvo giedama  „Tautiška giesmė“.  

 

Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius 

Šių metų kovo 7 dieną vyko Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

generalinė asamblėja. Jos metu „Swedbank“, Ūkio ministerijos,  Lietuvos 

centrinio banko bei Lietuvos bankų asociacijos atstovai skaitė praneši-

mus  tema  „Verslo pasirengimas euro įvedimui Lietuvoje“. 

Šiais metais pirmą kartą buvo įteiktos septynios vienkartinės vardinės 

stipendijos  profesinių mokyklų mokiniams  už aktyvumą ir įsitraukimą į 

profesinę veiklą, geriausius mokymosi bei neformalios veiklos rezultatus. 

Šios stipendijos tikslas - skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinius siekti 

geresnių profesinių rezultatų, karjeros. Ši stipendija yra vardinė ir skiriama 

mokiniams, siekiantiems įgyti profesijas, kurios 2013 metais Šiaulių preky-

bos, pramonės ir amatų rūmų yra nustatytos kaip prioritetinės. Pretenduoti į 

stipendiją gali moksleiviai, besimokantys profesinio mokymo įstaigose, 

kurios yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narės. 

 

Nukelta  į 2 p. 

Jau dešimtą kartą Šiaulių universitetas kartu su Šiau-

lių prekybos, pramonės ir amatų rūmais organizuoja 

jaunimo verslumą skatinantį turnyrą FIX’14 („Future 

Ideas Experiments“). Šiais metais turnyre dalyvavo 30 

mokinių komandų iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Rietavo 

ir kitų miestų gimnazijų, profesinių bei aukštųjų mokyk-

lų, verslo įmonių ir organizacijų atstovai. Šio projekto 

tikslas – ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, kūrybingu-

mą, netradicinį mąstymą, skatinti ir puoselėti verslo kul-

tūrą, ieškoti inovatyvių sprendimų. 

Mūsų mokyklai atstovavo dvi mokinių komandos - 

„Future“ ir „Maximalistai“. Komandos „Future“ kapito-

nas Deividas Grikšas (SED-21 gr.), nariai: Dovilė Šepu-

tytė (AP-26 gr.), Eglė Selenytė (AP-18 gr.), Robertas 

Saračinskas (AS-16 gr.), mokytoja Vilma Ramanauskie-

nė. Komandos „Maximalistai“ kapitonė Vaida Rimkutė 

(PO-11 gr.), nariai: Gintaras Talmontas (SED-27 gr.), 

Augenija Kazlauskaitė (PO-31 gr.), Gintautas Pagojus 

(ST-10 gr.), mokytoja Erika Pusvaškė.  

Nukelta  į 3 p. 
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Susitikimas su Senamiesčio pagrindinės  

mokyklos mokiniais 
 

Vasario 25 d. ugdymo karjerai koordinatorės Lijana Vėliūtė-

Balzerienė ir Sonata Jaskaudienė su mokiniais dalyvavo Sena-

miesčio pagrindinės mokyklos organizuotame susitikime su 9-10 

klasių mokiniais. Susitikimo tikslas - supažindinti mokinius su 

mūsų mokykloje bei Viekšnių skyriuje rengiamomis specialybė-

mis. Kalbėtasi apie mokymosi profesinėje mokykloje privalumus 

ir galimybes kryptingai tęsti mokymąsi kolegijose ar universite-

tuose, įsidarbinimo perspektyvas. 

Tokie susitikimai vyksta jau nebe pirmus metus. 

 

Lijana Vėliūtė-Balzerienė, ugdymo karjerai koordinatorė 

Mažeikių politechnikos mokykla 

- patraukliausia profesinė mokykla 

Šiaulių regione 
 

Atkelta iš 1 p. 

Šiais metais pirmą kartą buvo įteiktos 

septynios vienkartinės vardinės stipendi-

jos  profesinių mokyklų mokiniams  už akty-

vumą ir įsitraukimą į profesinę veiklą, ge-

riausius mokymosi bei neformalios veiklos 

rezultatus. Šios stipendijos tikslas - skatinti 

profesinio mokymo įstaigų mokinius siekti 

geresnių profesinių rezultatų, karjeros. Ši 

stipendija yra vardinė ir skiriama moki-

niams, siekiantiems įgyti profesijas, kurios 

2013 metais Šiaulių prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų yra nustatytos kaip prioritetinės. 

Pretenduoti į stipendiją gali moksleiviai, 

besimokantys profesinio mokymo įstaigose, 

kurios yra Šiaulių prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų narės. 

Mūsų mokykla buvo pateikusi šiai sti-

pendijai gauti dvi kandidatūras. Džiaugia-

mės, kad 1000 litų vienkartinė vardinė sti-

pendija skirta Martynui Tarvydui, suvirinto-

jo specialybės moki-

niui, už aktyvumą ir 

įsitraukimą į profesinę 

veiklą, geriausius mo-

kymosi bei neforma-

lios veiklos rezultatus. 

Šiuo metu Martynas 

pagal projektą yra 

išvykęs į Austriją la-

vinti suvirintojo įgū-

džių. Grįžusio laukia 

maloni staigmena.  

Ch. Frenkelio vilo-

je vyko įmonių, orga-

nizacijų ir asmenų, 

pasiekusių geriausių 

rezultatų 2013 metais, 

apdovanojimai - pagerbimas. „Verslo partne-

rystės lyderis 2013“ nominacija „Už profesi-

nio mokymo patrauklumo didinimą 2013" 

apdovanota mūsų, Mažeikių politechnikos 

mokykla. Nominacija skirta įvertinus mūsų 

profesinės mokymo įstaigos veiklos rodik-

lius bei pasiekimus:  

mokyklos bendradar-

biavimo su švietimo 

bei verslo įmonėmis 

kokybiškumą, mokinių 

verslumo skatinimą 

(įkurtos net trys moki-

nių mokomosios ben-

drovės), mokymo 

įstaigos gebėjimą už-

dirbti lėšų, projektinę 

veiklą, įsidarbinusių 

absolventų skaičių, 

bendradarbiavimą su 

užsienio partneriais, 

padidėjusį profesinio 

mokymo programų 

skaičių. 

Džiaugiamės tokiu 

netikėtu ir garbingu 

mokyklos įvertinimu. Šiandien profesinės 

mokyklos uždavinys - ugdyti darbininką -  

reiškia ne tik rengti jį profesijai, bet ir ugdyti 

jo profesinį intelektą: gabumus, dorovę, este-

tinį skonį, charakterį... 

Mūsų mokyklos bendruomenė skatinda-

ma mokinius dalyvauti įvairiuose renginiuo-

se, projektuose, konkursuose ir siekia, kad 

asmenybė būtų kūrybiška, išradinga, turinti 

gyvenimo tikslus. Yra sakoma, kad „žodis 

pamoko - pavyzdys patraukia“. Džiaugiamės 

aktyviais, besikeičiančiais, siekiančiais nau-

jovių mokytojais, nes jie ir yra tie žmonės, 

kurie rengia mokinį gyvenimui, geba at-

skleisti mokinio pažintinius poreikius. Dar-

bas be įtampos, tolerantiški tarpusavio santy-

kiai, harmoninga aplinka kuria bendrą mo-

kyklos atmosferą, jos vidinę kultūrą.   

Pripažinimas patraukliausia mokykla dar 

labiau įpareigoja mokyklos bendruomenę 

stengtis, kaip įdomiau, vaizdžiau, naujoviš-

kiau mokiniams perteikti informaciją, kad 

mokiniai užuot klausę, „kam man šito rei-

kia“, tiesiog patys imtųsi iniciatyvos ir kūry-

bos.  

Visiems malonu dirbti ir mokytis pat-

rauklioje mokykloje. 

 

Direktorė Vida Lumpickienė 

Suvirintojų konkursas 
 

Vasario 20 d. vyko antro ir trečio kurso 

mokinių suvirintojų konkursas, jame dalyva-

vo 12 dalyvių. Konkurso metu mokiniai tu-

rėjo atlikti praktines suvirinimo užduotis bei 

atsakyti į teorinius klausimus. Antro kurso 

nugalėtojas - SED-21 gr. mokinys Rolandas 

Jočenka. Antrąją vietą laimėjo SED-21 gr. 

mokinys Gytis Miknys. Šarūnas Taučius iš 

tos pačios grupės laimėjo trečiąją vietą. Tre-

čio kurso nugalėtoju tapo SED-8 gr. moki-

nys Martynas Tarvydas, antrąją ir trečiąją 

vietas užėmė SED-9 grupės mokiniai Rokas 

Dulieba ir Modestas Jankauskas. 

 Konkursą organizavo praktinio mokymo 

vadovas Rimantas Pocevičius, suvirintojų 

profesijos mokytojai Vincas Kirvelaitis, An-

tanas Kupstys ir Romas Špokauskas. 

Vasario 19-28 dienomis mokyklos fojė 

veikė suvirintojų darbų paroda „Mokinių 

darbai interjere“. Mokiniai demonstravo 

įvairius savo sukurtus gaminius: žvakides, 

dekoratyvinius dirbinius iš metalo.  

Vincas Kirvelaitis,  

vyr.  profesijos mokytojas  
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Prevencinė paskaita  
 

Kovo 6 dieną grupių valandėlių metu pirmo ir antro kurso 

mokiniams buvo organizuota prevencinė paskaita. Mokykloje 

lankėsi Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vie-

šosios policijos skyriaus Prevencinio poskyrio specialistės Re-

nata Vasiliauskytė ir Violeta Grigaitienė, Kelių policijos po-

skyrio specialistas Steponas Liaugaudas. 

Pareigūnė Renata Vasiliauskytė mokiniams priminė apie 

teisinę atsakomybę už rūkymą draudžiamose vietose, alkoholi-

nių gėrimų vartojimą bei kitus jaunimo daromus pažeidimus. 

Bendruomenės pareigūnė Violeta Grigaitienė kvietė jauni-

mą būti policijos rėmėjais, informavo, kaip galima tapti polici-

jos pareigūnu. Specialistė akcentavo, kad labai svarbu būti ne-

priekaištingos reputacijos, todėl ragino pamąstyti apie savo 

gyvenimo būdą. 

Pareigūnas Steponas Liaugaudas skaitė paskaitą apie saugų 

elgesį kelyje. Demonstruodamas nelaimingų eismo įvykių nuo-

traukas, pareigūnas aiškino, kokios yra pagrindinės avarijų 

priežastys ir pasekmės bei kokia gresia atsakomybė už padarytus 

pažeidimus. Mokiniai paraginti saugoti savo ir kitų eismo dalyvių 

sveikatą, gyvybę, turtą, elgtis kultūringai, atsakingai, vairuoti ati-

džiai. 

Pareigūnų paskaitos sukėlė mokinių susidomėjimą. Tikimės, kad 

suteikta informacija padės užtikrinti, kad mūsų mokiniai būtų sau-

gūs ir sveiki.  

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė  

Versliausia jaunimo komanda 

 
Atkelta iš 1 p. 

Mūsų mokyklai atstovavo dvi mokinių 

komandos - „Future“ ir „Maximalistai“. Ko-

mandos „Future“ kapitonas Deividas Grik-

šas (SED-21 gr.), nariai: Dovilė Šeputytė 

(AP-26 gr.), Eglė Selenytė (AP-18 gr.), Ro-

bertas Saračinskas (AS-16 gr.), mokytoja 

Vilma Ramanauskienė. Komandos 

„Maximalistai“ kapitonė Vaida Rimkutė 

(PO-11 gr.), nariai: Gintaras Talmontas 

(SED-27 gr.), Augenija Kazlauskaitė (PO-31 

gr.), Gintautas Pagojus (ST-10 gr.), mokyto-

ja Erika Pusvaškė.  

Jaunimo verslumo turnyras FIX’14 vyko 

dviem etapais.  

Prieš pirmąjį etapą komandos pasirinko 

įmonių ir organizacijų atstovų, vadovų bei 

specialistų parengtas užduotis.  

Komandos „Future“ užduotis - pateikti 

kūrybinius verslo sprendimus įmonei 

„Rūta“: sugalvoti naują firminį produktą, 

tinkantį reprezentuoti Šiaulių miestą, pateikti 

pagrindines jo charakteristikas, nurodyti šio 

produkto laukiamo populiarumo priežastis, 

sukurti įvedimo į rinką strategiją; pateikti 

šokoladinių saldainių linijai / produkcijai 

reklamos idėją ir jos taikymą naudojant du 

arba tris reklamos nešiklius, pagrįsti siūlomą 

reklamos koncepciją. 

Komandos „Maximalistai“ užduotis - 

žaislų ir vaikiškų prekių išparduotuvės 

„Pasaulis vaikams“ populiarinimas Šiaulių 

mieste pasitelkiant minimalias išlaidas bei 

konkurencinės aplinkos tyrimas.  

Pirmajame kūrybos etape mokinių ko-

mandos turėjo galimybę 7 minutes individu-

aliai konsultuotis 

net su 10 eksper-

tų-konsultantų, 

patyrusių prakti-

kų, specialistų 

pagal idėjų ge-

neravimo meto-

dą „Ramunė“. 

Komandos savo 

idėjas pristatė 

komisijų na-

riams, kurie atsi-

žvelgė į pristaty-

mo kūrybingu-

mą, inovatyvu-

mą, realumą ir 

teikiamą prakti-

nę naudą. Atlikti 

pateiktas užduo-

tis jaunieji vers-

lininkai turėjo 

per savaitę. 

Po savaitės 

vyko antrasis 

etapas. Šiaulių universiteto bibliotekoje vi-

sos projekte dalyvavusios komandos pristatė 

savo atliktas užduotis.  Šešios geriausiai 

pasirodžiusios komandos dalyvavo imitaci-

nio verslo modeliavimo turnyre. 

Vertinimo komisijos sprendimu jubilieji-

nį FIX’14 jaunimo verslumo turnyrą laimėjo 

Mažeikių politechnikos mokyklos komanda 

„Future“. Ši komanda kūrybingai, nuosekliai 

ir išradingai atliko užduotį - originaliai pri-

statė naujo firminio UAB „Rūta“ šokolado 

„Auksinis berniukas“ idėją. 

Komanda „Maxsimalistai“ imitacinio 

verslo modeliavimo turnyre užėmė  trečiąją 

vietą. 

Džiaugiamės mūsų mokinių pasiektais 

rezultatais ir tikimės, kad jaunimo verslumo 

turnyro metu įgytos teorinės žinios ir prakti-

niai įgūdžiai leis jiems drąsiau siekti užsi-

brėžtų tikslų. 

Siužetą apie FIX‘14 finalą galite rasti 

internete: 

http://www.youtube.com/watch?

v=LnJD2Ds5kWA&feature=youtu.be  

 

Erika Pusvaškė,  

Vilma Ramanauskienė,  

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojos 

http://www.youtube.com/watch?v=LnJD2Ds5kWA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LnJD2Ds5kWA&feature=youtu.be
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Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Viena iš mokyklos tradicijų yra rankdar-

bių paroda, kuri skiriama Kovo 8-ajai pami-

nėti. Jau buvo surengtos mokytojų, mokyto-

jų ir jų šeimos narių, visų mokyklos darbuo-

tojų rankdarbių parodos. Šiemet gimė idėja 

surengti mūsų mokyklos mokinių tėvų darbų 

parodą.  

Savo darbus parodai pristatė 13 mokinių 

mamos. Šiemet parodoje vyravo paveikslai, 

mezginiai, nėriniai. Daugiausiai darbų de-

monstravo PO-31 gr. mokinės Augenijos 

Kazlauskaitės mama. Ji parodai atrinko pa-

čios pagamintų papuošalų iš karoliukų, velti-

nio, spalvingų pagalvėlių iš skiautinių, nertą 

raštuotą užuolaidą, megztą šaliką.  

PO-20 gr. mokinės Dovilės Pragulbickai-

tės mama ir Dovilės (AP-26 gr.) bei Nerin-

gos (PO-11 gr.) Šeputyčių mama primezgė 

puošnių įvairiaspalvių megztinių. Raštuotus 

megztinius demonstravo SED-28 gr. moki-

nio Giedriaus Miknio mama.  

Dovydo Kleibos iš AP-12 gr. mama pa-

rodai pateikė meniškus tapybos darbus bei 

paveikslus, pieštus įvairia technika. Parodoje 

puikavosi Valdo Kvedaro iš EM-17 gr. mo-

čiutės, PO-30 gr. mokinės mamos Augustės 

Šerputytės  ir AP-26 gr. mokinės Justinos 

Jotkaitės mamos siuvinėti kryželiu paveiks-

lai.  

Santos Bertašiūtės iš AP-26 gr. mama 

parodai pateikė didelį paveikslą (dekupažo 

technika),  Gre-

tos Baužytės iš 

PO-30 gr. mama 

– riešines, deko-

ruotas karoliu-

kais, Rimantės 

Janušaitės iš AP

-26 gr. mama – 

vaikiškus megz-

tus batukus, PO- 

31 gr. mokinės 

Gredos Tumė-

naitės mama – 

megztas kojines, 

tos pačios gru-

pės mokinės 

Ievos Jonikienės 

mama – megztas kojines bei atvirutes, deko-

ruotas augalų kompozicijomis. 

Parodos dalyviams buvo įteikti padėkos 

raštai ir AP-18 gr. mokinių suvenyrai, paga-

minti iš modelino ir popieriaus, dekoruoti 

akrilu bei inkrustuoti veltiniu. 

Parodą paįvairino muzikiniai numeriai. 

Fortepijonu skambino muzikos mokytoja 

Natalija Burbienė, gitara grojo AP-18 gr. 

mokinė Dovilė Šiaulytė, dainavo AP-26 gr. 

mokinė Eglė Šateikytė. Visus sujaudino į 

koncertą atvykusi viešnia - mažoji Eglutė, 

kuri griežė smuiku. Nuostabų Dalios Tei-

šerskytės eilėraštį  „Moteris“ deklamavo 

lietuvių kalbos mokytoja Violeta Miniotie-

nė.  

Šventės pabaigoje visų mokyklos vyrų 

vardu susirinkusias moteris pasveikino ir 

padovanojo pavasarinių gėlių praktinio mo-

kymo vadovas Rimantas Pocevičius bei po-

pamokinės veiklos organizatorius Vaidas 

Andrijaitis, kuris pabrėžė, kad visų gražiau-

sia gėlė yra moteris. 

Dėkojame visiems parodos dalyviams už 

gražius, su didele meile, kruopščiai  atliktus  

darbus. Džiugu, kad kai kurios mamos sura-

do laiko ir galimybių atvykti į mokyklą ir 

sudalyvauti šventėje. 

Taip pat dėkojame visiems, padėjusiems 

surengti šią parodą, ypač direktoriaus pava-

duotojai ugdymui Stasei Čupkovienei, pro-

fesijos mokytojoms Astai Rimkienei, Vilmai 

Ramanauskienei, Angelei Kontenienei, mu-

zikos mokytojai Natalijai Burbienei, moky-

mo dalies administratorei Svetlanai Kuzmic-

kytei, grupių auklėtojoms Violetai Miniotie-

nei, Astai Rimkienei, Audronei Liubezno-

vai, Birutei Šeštakauskienei, Nilai Paulikie-

nei, Juzefai Čapienei, Reginai Ažukienei, 

koncerte pasirodžiusiems dainininkams ir 

muzikantams, AP-18 gr. mergaitėms ir vi-

siems, dalyvavusiems šventėje. 

 

„Žvilgsnio“ korespondentė  

B. Butnoriutė 


