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Ir eina su mumis,
Kas niekam dar nežinoma,
Ir seka paskui mus,
Ko jau seniai nėra.
Mes kartais praeitį
Atgal susigrąžiname,
Atsiremiam į ją –
Tenai, kur ji gera.

Sveikinu visus buvusius ir esamus mokyklos bendruomenės narius su mokyklos jubiliejumi! Šios gražios šventės proga linkiu visada būti kelyje, vedančiame į sėkmę, atrasti ir kurti naujas žinias, dalintis su visais sukauptais
turtais.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė

Justinas Marcinkevičius

Visus bendruomenės narius sveikinu su gražiu mokyklos
jubiliejumi! Džiaugiamės savo mokinių išradingumu,
akademiniais, meniniais ir sportiniais jų laimėjimais.
Mokykla didžiuojasi savo darbščiu, talentingu ir, svarbiausia, ambicingu kolektyvu, susitelkusiu pagrindiniam
tikslui, kad mokykloje besimokantys mokiniai būtų kuo
geriau paruošiami gyvenimui, kad jiems čia būtų gera,
kad jie jaustųsi savo mokyklos šeimininkais. Linkiu nesustoti ir žengti pirmyn, kiekvieną dieną siekti vis kitų,
aukštesnių tikslų.
Viekšnių skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė

1945-02 – 1947-01 P. MEŠKAUSKAS
1947-01 – 1948-01 A. TREGUBAS
1948-01 – 1948-06 V. ORLOVAS
1948-06 – 1951-07 G. F. KOVALSKIS
1951-07 – 1954-09 A. BAČKYS
1954-09 – 1957-05 K. GIEDRYS
1957-05 – 1966-12 A. ŠKIELA
1966-12 – 1973-08 V. DIRSĖ
1973-08 – 1983-08 B. ČINGA
1983-08 – 1985-09 M. KULVINSKAS
1985-09 – 1999-08 R. NORBUTAS
1999-08 – 2000-07 B. RAUDONIENĖ
2000-07 – 2010-06 S. GIRDVAINIS
2010.10 iki dabar V. LUMPICKIENĖ
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Nuo 1945 m., kai
mokykla buvo
įkurta Joniškio
rajone Jakiškėse, jos pavadinimas keitėsi daug kartų.
1951 m. įsteigtas mokyklos filialas Žeimelyje.
1953 m. iš Jakiškių ji buvo perkelta į Viekšnius ir
pavadinta Mechanizacijos mokykla.
1954 m. sausio 20 d. iš Viekšnių mechanizacijos
mokyklos – į Viekšnių žemės ūkio mechanizavimo
mokyklą Nr. 7.
1963 m. spalio 1 d. iš Viekšnių žemės ūkio mechanizavimo mokyklos Nr. 7 – į Viekšnių kaimo profesinę technikos mokyklą Nr. 7.
1984 m. rugpjūčio 16 d. iš Viekšnių kaimo profesinės technikos mokyklos Nr. 7 – į Viekšnių 67 vidurinę profesinę technikos mokyklą.
1988 m. liepos 27 d. iš Viekšnių 67 vidurinės profesinės technikos mokyklos – į Viekšnių profesinę
technikos mokyklą.
1990 m. iš Viekšnių profesinės technikos mokyklos – į Viekšnių žemės ūkio mokyklą.
2000 m. Viekšnių žemės ūkio mokykla
prijungta prie Mažeikių politechnikos
mokyklos ir tampa Viekšnių skyriumi.
Kaip keitėsi mokyklos išvaizda...
1967 m. pastatytas mokomasis korpusas.
1975 m. – mokomojo korpuso priestatas.
1966–1968 m. pastatyti du 203 vietų
bendrabučiai.
1984 m. atiduotas eksploatuoti ketvirtas
180 vietų bendrabutis.
1985 m. atiduota naudojimui 90 vietų
valgykla.
1986 m. pradeda veikti mokomosios
dirbtuvės ir 8 vietų garažas bei atsarginių dalių sandėlis.

Per šį laikotarpį mokykla
ruošė įvairių specialybių darbininkus: traktorininkus, traktorininkus-vairuotojus, kombainininkus, traktorininkus mašinistus, plataus profilio traktorininkus-mašinistus, gyvulininkystės fermų melžiamų karvių
operatorius,
gyvulininkystės
fermų
mechanizatoriuselektromonterius,
vaisiųdaržovių auginimo meistrus,
namų ūkio ekonomes, ūkininkus, žemės ūkio technikos mechanikus, kalvius, technikos
šaltkalvius remontininkus, prekių vežimo organizatorius, biuro komersantus, sekretorius,
padavėjus ir barmenus, virėjus,
agroserviso darbuotojus, technikos priežiūros verslo darbuotojus, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjus, smulkiojo verslo organizatorius.
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Mokyklos 60 – mečio šventė – darbuotojai, veteranai, svečiai.

2013 m. Mokytojų diena.
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2014 m. respublikiniame konkurse „Geriausias jaunasis verslininkas ir geriausias jaunasis apskaitininkas“ mokinė Rita Baltavičiūtė laimėjo antrąją vietą (mokinę konkursui
ruošė ekonomikos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė).

2015 m. ,,Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje vykusiame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunųjų virėjų komanda 2015“ dalyvavo V-54 grupės mokinės Aldona Miknytė
ir Vaida Svirušytė.

Buvęs mokinys Žilvinas Pukevičius dabar
yra Klaipėdoje esančio restorano „Auksinis
Liūtas“ virtuvės šefas.

Naujausias TP-56 grupės mokinio Modesto Mažrimo laimėjimas – 2015 m. gegužės 8 d. laimėjo
I-ąją vietą respublikinio vairavimo ekstremaliomis sąlygomis meistriškumo konkurso rungtyje –
figūrinis traktoriaus vairavimas.

Dalyvaujama konkursuose „Žemės vaikai“. Juose mokiniai laimi prizines vietas. Taip nuolat
tęsiamos ir puoselėjamos žemdirbiškų specialybių tradicijos.
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