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2015 m. gegužės 21 d. mokyklos futbolo komanda 
buvo išvykusi į Šiaulių PRC, dalyvavo Šiaulių regiono 
profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo finalinėse 
varžybose. Mūsų mokyklos komanda iškovojo pirmąją 
vietą. Varžybose dalyvavo 10 mokyklos mokinių: Juo-
deikis Ugnius (EM-17 gr.), Lidikauskas Robertas (EM-
17 gr.), Vaikasas Arūnas (SED-21 gr.), Požanovskij 
Arminas (EM-25 gr.), Tupikus Gintautas (EM-25 gr.), 
Žylė Ernestas (EM-25 gr.), Dapkus Ignas (A-33 gr.), 
Maslenikovas Robertas (A-33 gr.), Bakys Karolis 

(SED-37 gr.)., Markūnas Vitalijus 
(SED-37 gr.). 
Džiaugiamės regione iškovota pirmąja 
vieta ir sveikiname čempionus.  
 

Irma Kerienė ir Diana Rusienė,  
kūno kultūros mokytojos  

Dalyvaujame projekte „Pasitikėk savimi“ 
 
Lietuvos darbo biržos projektas „Pasitikėk savimi“ buvo pradėtas vykdyti dar 
2014 m. rudenį. Tai projektas, skirtas 16–25 metų amžiaus žmonėms, nedir-
bantiems, nesimokantiems ir nedalyvaujantiems aktyviose darbo rinkos politi-

kos priemonėse. Ne viena dešimtis jaunuolių, gyvenančių  Mažeikių rajone ir dalyvavusių šiame projekte, jau rado savo vietą darbo rinko-
je. 

 Šiais metais, be jau vykdomų veiklų, prisidėjo ir nauja – „Susipažink su profesija“. Nuo balandžio 13 d. iki balandžio 17 d.  mokyklos 
profesijos mokytojai  supažindins jaunuolius su suvirintojo, sekretoriaus ir interjero apipavidalintojo specialybėmis. Dalyvavimas projekte 
suteiks jaunimui realią galimybę kryptingai susipažinti su mokykloje ruošiamomis ir paklausiomis rinkoje profesijomis, darbo rinkos vie-
tos poreikiais. Jie savo gebėjimus galės ugdyti  praktiškai – realiose įmonėse. 

Vilma Šiaulienė, ugdymo karjerai koordinatorė  
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Apdailininkų profesinio meistriškumo  
konkursas 

 
Balandžio 22-23 dienomis AS-24 grupės mokiniai Val-

das Berenis ir Modestas Žlioba dalyvavo apdailininko spe-
cialybės mokinių respublikiniame profesinio meistriškumo 
praktinių darbų konkurse, kuris vyko Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO tarptautinėje statybų ir remonto 
parodoje RESTA 2015. Mokinius konkursui ruošė profesi-
jos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava ir vyr. 
profesijos mokytoja Vilma Ramanauskienė. Konkurse run-
gėsi vienuolika komandų, deleguotų iš apdailininko specia-
lybę ruošiančių šalies profesinio mokymo įstaigų. Konkursą 
organizuoja Lietuvos statybininkų asociacija, Švietimo ir 
mokslo ministerija ir VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo 
centras. 

Pirmą dieną mokiniai pagal pateiktus brėžinius montavo 
dviejų sluoksnių lenktą Knauf gipso kartono konstrukciją, 
kurią kitą dieną padengė Caparol dekoravimo medžiagomis. Atlik-
dami praktinę užduotį, Modestas ir Valdas demonstravo savo suma-
numą, profesinį pasiruošimą ir meistriškumą, tarpusavio bendradar-
biavimą, dirbo sparčiai ir sutartinai. 

Po konkurso visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais 
ir dovanėlėmis. 

Bendru Valstybinės darbo inspekcijos ir Lietuvos statybininkų 
asociacijos susitarimu, konkurso metu vertinant mokinių įgūdžius 
bei kompetenciją buvo atsižvelgiama, ar užduotys atliekamos lai-

kantis ir darbų saugos reikalavimų. Mūsų mokyklos komanda už 
saugaus darbo įgūdžius buvo apdovanota antros vietos diplomu ir 
rėmėjų dovanomis. 

Konkursas – tai puiki proga stiprinti profesinių mokyklų, socia-
linių partnerių, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą, pasida-
lyti statybos sektoriaus darbų mokymo patirtimi.  

 

Profesijos mokytojai  
Vilma Ramanauskienė ir Domininkas Niūniava 

Respublikinis jaunųjų dizainerių 
konkursas-festivalis  

„SAVAS STILIUS 2015“ 
 

Balandžio 16 dieną Šiaulių profesinio 
rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje 
vyko respublikinis jaunųjų dizainerių kon-
kursas-festivalis „Savas stilius 2015“. Pirmą 
kartą šiame konkurse dalyvavo Mažeikių 
politechnikos mokyklos interjero apipavida-

lintojų grupės mokiniai. Šiemet renginys 
išsiskyrė dalyvių gausa, žiūrovams pade-
monstruota net 24 rūbų kolekcijos. 

Renginys tikslas – skatinti jaunimo kū-
rybiškumą ir bendravimą įvairiuose regio-
nuose, nustebinti žiūrovus sugebėjimu pa-
naudoti pačias netikėčiausias medžiagas, 
pristatyti savo kolekcijas visuomenei, ska-
tinti jaunimo domėjimąsi kultūra, mados 
naujovėmis, išreikšti save kūryboje. 

Interjero apipavidalintojų AP-18 grupės 

mokinės sukūrė savitą kolekciją ir pavadino 
ją „Popierinė mada“. Pastebėjusios popie-
riaus paprastumą ir žavesį, nusprendė ko-
lekciją gaminti, būtent, iš popieriaus. Popie-
rius yra lakštinė priemonė ir turi tokių savy-
bių, kurios leidžia jam suteikti įvairų pavi-
dalą. Popierių pjaunant, kerpant, glamžant, 
sukant ar lankstant jo plastika ir estetika 
kinta. Mokinės sukūrė penkis skirtingus 
modelius iš tos pačios medžiagos – rudo 
vyniojamojo popieriaus. Šis popierius išsi-

skiria natūralumu, ekologiškumu, papras-
tumu. Taigi, kolekcijos sėkmė priklausė 
tik nuo kūrybiškumo ir popieriaus panau-
dojimo technologijų. Panaudotos skirtin-
gos popieriaus apdirbimo technologijos 
įrodė, kad ši medžiaga gali būti naudoja-
ma ne tik interjero dekoracijoms gaminti, 
bet ir kuriant avangardinių rūbų kolekci-
jas. 
Kolekciją  pristatė ir modelių vaidmenį 

atliko Dovilė Kovaitė (AP-18 gr.), Eglė 
Šateikytė (AP-26 gr.), Edita Rimkutė (AP
-36 gr.), Gintarė Lukošiūtė (AP-36 gr.) ir 
Inga Baranauskaitė (AP-36 gr.). 
 Kolekcija „Popierinė mada“ sulaukė 

palankaus žiūrovų dėmesio, pagyrimų, 
buvo apdovanota Padėkos raštu ir  dova-
nomis. Atskiru Padėkos raštu ir dovanėle 
apdovanota Dovilė Kovaitė.  
Kolekciją pristačiusios mokinės grįžo į 

mokyklą kupinos naujų įspūdžių, idėjų ir 
įgavusios geros patirties. 
 Dėkoju AP-18 grupei už sukurtą rūbų 

kolekciją, o vykusioms mokinėms – už 
šaunų jos pristatymą konkurse. 
 

Asta Rimkienė, 
interjero apipavidalinimo profesijos 

vyr. mokytoja 
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Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės 
mokiniai 

dalyvauja mokomosiose ekskursijose 
 

Aplinkos apsaugos darbuotojų specialybės AAD–
42 gr. mokiniai šiais mokslo metais dalyvavo jau 
trečioje mokomojoje ekskursijoje. Šį kartą kartu su 
profesijos mokytojomis Gėne-Janina Pavloviene, 
Regina Ažukiene ir Bronislava Butnoriute jie vyko į 
Akmenę, aplankė Kamanų gamtinį rezervatą bei Ak-
menės krašto muziejų.  

Pirmasis ekskursijos objektas – Akmenės krašto 
muziejus. Mokiniai sužinojo, kad muziejus įkurtas 
2007 metais, susipažino su jo veikla, eksponatais, 
muziejuje vykstančiais renginiais, edukacinėmis pro-
gramomis. 

Mokinius sužavėjo unikali įvairiaspalvių drugelių 
ekspozicija, kuri veikia nuo 2009 m. birželio 12 d. 
Tai didžiausia dieninių drugių kolekcija Lietuvoje. Ją 
daugiau kaip 50 metų rinko Akmenės gyventojas 
Borisas Izenbekas, inžinierius chemikas, dirbęs Ak-
menės rajono ligoninės klinikinės laboratorijos vedė-
ju.  

Mokiniai domėjosi akmenų ir tautodailės ekspozicijomis. Per 30 
metų akmeniškis Stanislovas Sungaila surinko dviejų tūkstančių 
akmenų kolekciją. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro Papilės jūros pe-
riodo uolienos su fosilinės faunos ir floros liekanomis.  

Vėliau mokiniai vyko į Kamanų rezervatą. Lydimi rezervato 
darbuotojos, mokiniai ėjo 3,6 km ilgio pažintiniu taku. Jie susipaži-
no su miško, pievų bei pelkių augalija, sužinojo, kokie gyvūnai yra 
pamėgę pelkės miškus. „Rezervato tikslas – išsaugoti vieną iš di-
džiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkių, apsuptą mišrių apypelkio 
miškų, ir visas gamtos vertybes. Pelkės yra vienos iš itin svarbių 
natūralių ekosistemų. Šiose tarpinę padėtį tarp vandens ir sausumos 
užimančiose ekosistemose iš ne visai suirusių augalų dalių formuo-
jasi durpė. Durpynai atlieka itin svarų vaidmenį – reguliuoja globalų 

ir vietos klimatą, vandens kokybę ir nuotėkį, palaiko biologinę įvai-
rovę ir teikia gamtos gėrybes. Kamanų pelkė svarbi ne tik Lietuvai. 
Ji pripažinta tarptautinės svarbos šlapyne, saugoma pagal Ramsaro 
konvenciją“, – pasakojo rezervato darbuotoja. 

Šalia pažintinio tako pastatytas 30 m aukščio apžvalgos bokštas 
su dviem apžvalgos aikštelėmis. Mokiniai, įlipę į apžvalgos bokštą, 
grožėjosi atsivėrusia panorama: vaizdingomis Kamanų pelkės ply-
nėmis ir salomis, aplinkui besidriekiančiais miškais, Akmenės kraš-
tui būdingomis lygumomis.  

Mokiniai pagilino savo profesines žinias, domėjosi gamybinės 
praktikos atlikimo galimybėmis, pabendravo, smagiai praleido lai-
ką.  

Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė  

Prevencinio projekto baigiamasis renginys 
 
Mažeikių politechnikos mokykla kartu su 13 profesinių mokyklų 

iš 10 Lietuvos apskričių dalyvavo VšĮ „Socialiniai paramos projek-
tai“ inicijuotame žalingų įpročių prevencijos projekte 
„Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų 
ir diskriminacijos darbo rinkoje mažinimo priemonė“. Balandžio 15 

d. Vilniuje vyko projekto baigiamasis renginys. Da-
lyvauti jame buvo pakviesti mokyklos projekte daly-
vavę mokytojai I. Kerienė, E. Pusvaškė, G. Čiužienė, 
S. Jaskaudienė, gimnazijos skyriaus vedėja S. Kiškė-
nienė, socialinė pedagogė I. Grinkevičienė, mokyklą 
kuruojantys policijos pareigūnai R. Vasiliauskytė ir 
R. Merkelis. Pirmoji projekto baigiamojo renginio 
dalis – kontrolinė supervizija, jos metu darbo grupėse 
aptartos ir analizuotos projekte įgytos žinios. Projek-
to antroji dalis – konferencija „Sėkminga reintegraci-
ja – mokymas“, vykusi Lietuvos Respublikos Seime. 
Konferenciją pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo 
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 
pirmininkė L. Dmitrijeva. Taip pat pasisakė ir VšĮ 
„Socialiniai paramos projektai“ generalinė direktorė 
R. Sutkuvienė, ji skaitė pranešimą „Mano Guru: nau-
jos galimybės darbo rinkoje“, papasakojo apie pri-
klausomų nuo psichoaktyvių medžiagų žmonių darbi-
nę reabilitaciją salotų bare „Mano Guru“, kurio veik-
la sėkmingai vykdoma jau  dešimt metų. Projekto 
vadovė Vesta Šližienė pristatė projekto veiklą, meto-
dus ir rezultatus. Konferencijos metu dalyviai turėjo 
galimybę pamatyti vaikų, dalyvavusių stovyklose, 
filmukus. Forumo teatro lektorė Eugenija Sutkutė 

apžvelgė apskrityse nufilmuotas dažniausiai pasitaikančias mokyk-
los bendruomenių problemas, taip pat kalbėjo kultūrinių istorinių 
mokymų lektorė Rasa Žemaitė. Konferencija baigėsi grupių mento-
rių viso projekto silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių vertini-
mu. 

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė 
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Elektros įrenginių elektromechanikų  

praktika Maltoje 
 

2015 m. balandžio 20 d. – gegužės 11 d. du ER-32 gr. elekt-
ros įrenginių elektromechanikų specialybės mokiniai Karolis 
Kesminas ir Kęstutis Gaubys turėjo galimybę dalį praktikos at-
likti Maltos pramoninio tipo įmonėje. Šią galimybę jiems suteikė 
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, 
kuris yra Erasmus+ programos projekto „Inžinerijos srities spe-
cialistai – ekonomikos variklis“ Nr. LLP-2014-1-LT01-KA102-
000142 teikėjas. 

Kauno oro uoste mokiniai susitiko su lydinčiu profesijos mo-
kytoju Jurij Makarov ir dar 8 mokiniais iš Zarasų žemės ūkio 
mokyklos, Švenčionių profesinio mokymo centro, Vilniaus te-
chnologijos ir verslo profesinio mokymo centro ir Alantos te-
chnologijų ir verslo mokyklos.  

Maltos oro uoste mokinius pasitiko „Future Focus“ Ltd darbuotoja. Ji praktikantus apgyvendino šeimose. Gyvenimo sąlygos buvo ge-
ros – mūsų mokyklos mokiniai gyveno vyresnio amžiaus šeimoje, erdviame dviejų aukštų name, jiems buvo skirtas visas antras namo 
aukštas. Turėjo atskirą vonią, kambarį ir virtuvėlę. 

Kitą dieną mokiniai vyko į „Future Focus“ Ltd įmonės būstinę, ten juos supažindino su praktikos atlikimo vietomis ir darbais, kuriuos 
turės atlikti. Mokiniai tiesė įvadinį kabelį, jungė šviestuvus, įrengė elektros instaliaciją pagal „maltietiškus“ standartus. Atlikę numatytus 
praktikos darbus, gavo Europass mobilumo pažymėjimus. 

Savaitgaliais praktikantų laukė įdomi ir turininga kultūrinė programa – pažintis su Maltos kultūra, tradicijomis. Mokiniai grožėjosi di-
dingomis ir puošniomis Maltos bažnyčiomis, lankėsi Maltos sostinėje Valetoje, paplūdimiuose, Blue Goro ir Gozos salose. Maltoje labai 
gerai išvystytas viešasis transportas, o bilieto kaina savaitei – 6,5 Eur. 

Mokiniai patobulino profesinius įgūdžius, susipažino su šalies kultūra, miestais, gamta.  
 

Karolis Kesminas, projekto dalyvis, ER-32 grupės mokinys 
Leonardo da Vinci paprogramė yra Erasmus+ programos dalis, Lietuvoje ją administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuoja-

mas remiant Europos komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 

Jaunimo verslo idėjų konkursas  
„FIX’15 MANO IDĖJA ŠIAULIŲ MIESTUI“ 

 
Gegužės 8 d. vyko  tradicinis tęstinis verslumo idėjų generavimo 

projektas. Konkurso organizatoriai – Šiaulių universiteto Interakty-
vių studijų centras ir Šiaulių universiteto Ekonomikos katedra. Kon-
kurso tikslas – Šiaulių regiono jaunimo kūrybiškumo ir verslumo 
ugdymas skatinant generuoti naujas idėjas, skirtas Šiaulių miesto 
pažangai ir bendruomenės gyvenimo kokybei gerinti. 

Šiame konkurse mūsų mokyklos atstovai dalyvauja jau trečią 
kartą. Šiemet mokyklai atstovavo 4 mokinių komanda, pasivadinusi 
„Future“. Ją sudarė Dovilė Šeputytė (AP-26 gr.), Kornelija Virkšaitė 
(PV-39 gr.), Ernestas Lukošius (SED-37 gr.) ir Gintaras Talmontas 
(SED-27 gr.). 

Mokinių komanda „Future“, atsižvelgdama į idėjų vertinimo 
kriterijus, generavo ir pristatė verslo idėją, skirtą Šiaulių miesto ben-
druomenės gyvenimo užimtumui gerinti. Idėjos pavadinimas – 
„Rytojus prasideda šiandien“. Pristatymo metu mokiniai kalbėjo 
apie kino teatrą po atviru dangumi „Saulės laikrodžio“ aikštėje, šalia 
Talkšos ežero. Idėjai pristatyti buvo  skirta tik 1 minutė, pagrįsta 
principu „ElevatorSpeech“, – per tiek laiko, kiek trunka kelionė lif-
tu. 

Komandų pateiktus idėjų pristatymus vertino kompetentinga 
savivaldos, verslo bei švietimo įstaigų atstovų komisija. 

Mūsų mokyklos komanda „Future“ užėmė ketvirtąją vietą, ko-
mandos nariai gavo pažymėjimus. 

 
Erika Pusvaškė, ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja  


