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Gruodžio 18-23 dienomis Vaiko gerovės
komisija mokykloje organizuoja tradicinę
Kalėdinę gerumo savaitę:
Gruodžio 18 d. – Kalėdinė naktis mokykloje,
Gruodžio 21 d. 7.30 val. – akcija „Sušildykime
vieni kitus“.
Gruodžio 22 d. – Labdaros diena. Prekybos
centre „Eifelis” vykusios mugės tęsinys
mokykloje.
Gruodžio 23 d. – „Nuodėmių“ atleidimo diena.
Mokiniai ir mokytojai linki vieni kitiems gerų
metų, aptaria neatliktus darbus.
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Mažeikių politechnikos mokykla prekybos centre „Eifelis“ organizavo amatų mugę
„Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mugės
tikslas – ne vien nominuoti ir apdovanoti
talentingiausius, bet ir ugdyti moksleivių
teigiamą požiūrį į kūrybiškumą, darbštumą,
kantrybę, kruopštumą, estetinį skonį, suteikti
galimybę saviraiškai. Renginio socialiniai
partneriai – Mažeikių verslininkų asociacija
ir VšĮ „Versli Lietuva“.
Mugėje dalyvavo ne tik Mažeikių rajono
mokyklų komandos, bet sulaukėme svečių ir
iš Telšių rajono. Dalyvavo 6 mokyklų komandos - Telšių rajono Varnių Motiejaus
Valančiaus gimnazijos, Mažeikių rajono
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos, Mažeikių
politechnikos mokyklos ir Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus. Pagal renginio nuostatus iš tos pačios švietimo
įstaigos galėjo dalyvauti kelios komandos, iš
viso susidarė 19 komandų. Mugės lankytojai
galėjo įsigyti mokinių rankų darbo gaminių
iš medienos, metalo, popieriaus, suvenyrų iš
keramikos bei audinių. Buvo didelis pasirinkimas įvairių kalėdinių akcentų: žvakių,
rankdarbių, interjero dekoracijų, gaminių iš
medaus ir vaško. Smaližiams buvo siūlomi
įvairūs šventiniai meduoliai, sausainiai, kiti
gardumynai. Taip pat buvo ir ekologiškos
produkcijos.
Visus susirinkusius į amatų mugę pasveikino Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. „Kad neprailgtų
Kalėdų laukimas, mokykla sugalvojo organizuoti mugę. Linkiu, kad Jūsų sielas užpildytų džiaugsmas, kad pajustumėte tą Kalėdų
stebuklą,“ – kalbėjo direktorė. Ji džiaugėsi,
kad į mugę atvyko tiek daug dalyvių, dėkojo
visiems atvykusiems ir išreiškė viltį, kad

Kalėdų stebuklas pasikartotų ir kitais metais.
Dalyvius vertino komisija, kurios pirmininkė Mažeikių politechnikos mokyklos
direktorė Vida Lumpickienė, nariai - VšĮ
„Versli Lietuva“ atstovė regione Auksė Vizbarienė, Mažeikių verslininkų asociacijos
vykdančioji direktorė Agnė Gylytė, AB
DNB banko Mažeikių skyriaus vadovė Diliara Zarifova ir dailės mokytojas metodinin-

kas Aleksandras Novakas.
Komandos buvo apdovanotos padėkos
raštais bei dovanėlėmis. Geriausiems įteikti
diplomai ir specialūs rėmėjų prizai. Išskirtiniausia pripažinta Telšių r. Varnių Motiejaus
Valančiaus gimnazijos komanda (kepiniai
pagal autentišką Žemaitijos regiono receptą).
Kita šios gimnazijos komanda išrinkta vers-

liausia (kiaulpienių šaknų kava). Konkurencingiausia ir inovatyviausia – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos komanda
(medienos gaminiai ir rankų darbo žvakės).
Kūrybiškiausia pripažinta Mažeikių politechnikos mokyklos komanda (metalo dirbiniai). Estetiškiausios ir originaliausios komandos vardą pelnė dvi komandos iš Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus (suvenyrinių meduolių gaminiai ir
rankdarbiai). Nugalėtoja tapo Mažeikių politechnikos mokyklos komanda, ji prekiavo
gaminiais, sukurtais naudojant papjė mašė
techniką.
Mugės metu vyko Mažeikių politechnikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Kalėdinis stebuklas“. Dainas keitė šokiai, buvo demonstruojama avangardinių
rūbų kolekcija, visus linksmino Kalėdų senelis su snieguolėmis bei nykštukais. Renginį
vedė popamokinės veiklos organizatorius
Vaidas Andrijaitis, kuris vis kvietė mugės
lankytojus sumažinti kalėdinius rūpesčius ir
jau dabar išsirinkti širdžiai mielą rankų darbo dovanėlę sau ir savo artimiesiems.
Renginio sumanytoja – ekonomikos ir
verslo pagrindų mokytoja Erika Pusvaškė –
džiaugėsi, kad šventės idėją ne tik išplėtojo,
bet ir įgyvendino puiki komanda – profesijos
mokytoja Asta Rimkienė, ekonomikos ir
verslo pagrindų mokytoja Vilma Ramanauskienė ir popamokinės veiklos organizatorius
Vaidas Andrijaitis. „Kilo mintis su mokinių
darbais „išeiti“ į viešumą, integruoti ekonomiką su amatais, pasidalinti patirtimi su kitomis švietimo įstaigų bendruomenėmis, taip
pat mugės metu sukurti kalėdinę nuotaiką“,

– sakė mokytoja E. Pusvaškė ir dėkojo socialiniams partneriams, visiems mugės dalyviams, prekybos centrui „Eifelis“ už suteiktas patalpas.
„Žvilgsnio“ korespondentė
Bronislava Butnoriutė
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Lapkričio 26 d. vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Smulkiojo
verslo paslaugų teikėjo profesinis meistriškumas 2015“. Teisę jį surengti mokykla įgijo
mokiniams pasiekus gerų rezultatų ankstesniais metais organizuotuose panašiuose konkursuose.
Konkurse dalyvavo mokiniai iš 13 Lietuvos profesinių mokymo įstaigų: Aukštadvario žemės ūkio, Simno žemės ūkio, Kauno
buitinių paslaugų ir verslo, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Ukmergės technologijų ir verslo, VšĮ
Kuršėnų politechnikos, Klaipėdos paslaugų
ir verslo, Šilutės žemės ūkio, Mažeikių politechnikos mokyklų ir Alytaus, Kauno Karaliaus Mindaugo, Kauno maisto pramonės ir
prekybos, Šiaulių profesinio mokymo centrų.
Konkurso tikslas - išrinkti geriausiai
smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesines
kompetencijas demonstruojančius mokinius,
kurie atstovautų Lietuvai tarptautiniuose
profesinio meistriškumo konkursuose. Konkursas organizuotas siekiant skatinti mokinių
susidomėjimą būsima specialybe, ugdyti
gebėjimus plėtoti ir praktiškai pritaikyti profesines kompetencijas, įvertinti mokinių
teorines, praktines žinias, skatinti profesinio
mokymo
įstaigų
bendradarbiavimą.
Konkurse dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Seimo nario
Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas
Čyžas, Verslininkų asociacijos vykdančioji
direktorė Agnė Gylytė.
Kol dalyviai atliko užduotis, mokytojams
vyko seminaras, kuriame pranešimus skaitė
net 8 lektoriai.
Konkurso laimėtoja pripažinta Simno
žemės ūkio mokyklos mokinė Paulina Žiulkutė (mokytoja Simona Šidlauskaitė), ji ap-

dovanota I laipsnio diplomu ir Aleksandro
Stulginskio universiteto įsteigtu prizu. II
laipsnio diplomas įteiktas Alytaus profesinio
rengimo centro dalyviui Egidijui Sinkevičiui
(mokytoja Edita Šidlauskaitė), jam atiteko
Žemaitijos kolegijos įsteigtas prizas. Mažeikių politechnikos mokyklos mokinei Eglei
Jokubauskaitei (mokytoja Adolfina Grušienė) skirtas III laipsnio diplomas, ji apdovanota Žemės ūkio
rūmų įsteigtu prizu. Nugalėtojams
prizus skyrė ir Mažeikių politechnikos mokykla.
Mažeikių rajono
savivaldybės
mero įsteigta nominacija
„Praktiškiausia
verslo idėja“ įteikta
Kauno Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centro
dalyvei
Lidijai
Kukarinaitei. Seimo narys Kęstutis
Bartkevičius įsteigė
nominaciją
„Išradingiausia
verslo idėja“, kurią
įteikė Seimo nario padėjėjas Česlovas Čyžas
Mažeikių politechnikos mokyklos dalyvei
Eglei Jokubauskaitei. Mažeikių verslininkų
asociacija įsteigė nominaciją „Originaliausia
verslo idėja“, kurią įteikė Verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė Gylytė
Simno žemės ūkio mokyklos dalyvei Paulinai Žiulkutei.
Kadangi 2015 metai yra paskelbti
„Etnografinių regionų metais“, o konkurse

dalyvavo atstovai iš 4 regionų,
Mažeikių politechnikos mokykla
įsteigė
kiekvienam
regionui
po
nominaciją: už
dzūkiškos dvasios atskleidimą
– Simno žemės
ūkio mokyklai,
už aukštaitiško
regiono atstovavimą – Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai, už Mažosios Lietuvos
pristatymą
–
Klaipėdos paslaugų ir verslo
mokyklai,
už
charakteringiausias žemaitiškas savybes Mažeikių politechnikos mo-

kyklai.
Konkurso pertraukų metu koncertavo
mokyklos dainininkai, šokėjai, 2012 metų
Lietuvos talentų nugalėtojas Marius Petrauskas.
Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė
pasveikino laimėtojus ir palinkėjo pačios
sėkmės siekiant profesinės karjeros, dėkojo
visiems, prisidėjusiems prie nacionalinio
konkurso organizavimo, tiek
darbo
grupei,
tiek rėmėjams:
Švietimo
ir
mokslo ministerijai,
Kaimo
plėtros profesinio
mokymo
įstaigų asociacijai, Aleksandro
Stulginskio universitetui, Žemaitijos kolegijai,
Lietuvos
verslo kolegijai,
Žemės
ūkio
rūmams, Mažeikių rajono savivaldybei, Seimo
nariui Kęstučiui
Bartkevičiui,
Mažeikių rajono verslininkų asociacijai, VšĮ
„Versli Lietuva“, UAB „Vigesta“, UAB
„Jadvygos
žolės“,
UAB
„Roventa“,
„Santravės laikraščiui“, „Būdas žemaičių“,
UAB „Mokymo žiedas“, UAB „Balėnų medis“, DNB bankui, Mažeikių skyrius, Kredito unijai „Tikroji viltis“, Akmenės skyrius.
Adolfina Grušienė, ekonomikos ir verslo
pagrindų mokytoja metodininkė
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Nacionalinio konkurso prizininkai
Mūsų mokyklos SED-27 gr. mokiniai Mantas Lalas, Mantas Petrikas ir
Nerijus Šopauskas (profesijos mokytojas Antanas Kupstys) dalyvavo nacionaliniame suvirintojo mokymo programos profesinio meistriškumo konkurse
„Suvirintojas 2015“, kuris vyko Alytaus profesinio rengimo centre. Konkurse
dalyvavo 10 komandų iš įvairių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Suvirintojai asmeninėje varžybų kategorijoje virino 3 suvirinimo būdais: MMA,
MIG/MAG ir TIG, o komandinių varžybų rezultatai buvo nustatomi remiantis 3 komandos narių pasirodymu individualiose varžybose.
Nerijus Šopauskas asmeninėse MMA varžybose (metalų lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais) laimėjo pirmąją vietą, o Mantas Lalas
TIG varžybose (metalų suvirinimas nelydžiais elektrodais) – antrąją
vietą. Mokyklos komanda laimėjo antrąją vietą. Nugalėtojams ir dalyviams buvo įteikti medaliai, padėkos ir asmeninės dovanos – automatiškai
tamsėjantis suvirinimo skydelis, vadinamasis chameleonas, marškinėliai,
suvirinimo įrankiai.
Kol mokiniai atliko konkurso organizatorių pateiktas užduotis, mokytojai
dalyvavo ekskursijoje į UAB „Lanksti linija“, kuri projektuoja ir gamina metalo gaminius. Paskui UAB „Klaipėdos technika“ ir UAB „Serpantinas“ demonstravo virtualų suvirinimo aparatą ir dujas, naudojamas suvirinimui. Dalyviai susipažino su Alytaus profesinio rengimo centro moderniai įrengtais
mokomaisiais kabinetais, laboratorijomis ir praktinio mokymo dirbtuvėmis.
B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė
Gruodžio 1 d. Senamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko protmūšis, skirtas pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti. Renginį organizavo Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kartu su Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.
Iš viso renginyje dalyvavo vienuolika komandų. Mūsų mokyklai atstovavo Valdas Bučius (AS-34 grupė), Eduardas Alimas (EM-35
grupė), Greta Jarisonaitė ir
Rūta Končiūtė (AP-36 grupė) ir Marius Kalinauskas
(SED--37 grupė). Mokiniams reikėjo parodyti namų
darbus – demonstruoti prisistatymus, po to vyko protmūšis. Mūsų komandai
sekėsi puikiai ir jie iškovojo
garbingą I vietą ir 350 eurų
pasirinktai kelionei. Taip pat
visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei
saldžiais prizais.
Mokinius lydėjo visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė ir socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė.
Ineta Grinkevičienė,
socialinė pedagogė

Regioninės šaškių-šachmatų varžybos

Mindaugą Balį (AS-24 gr.), Orestą Virketį (AS-24 gr.).
Šachmatininkų komanda užėmė ketvirtąją vietą. Dėkojame MoGruodžio 10 d. Radviliškio technologų ir verslo mokymo centre destui Šakaliui (ST-29 gr.) ir Gediminui Gaubiui (EM-47 gr.).
Merginų šaškininkių komanda užėmė penktąją vietą. Džiaugiavyko Šiaulių regiono profesinių mokyklų šaškių-šachmatų varžymės
Erikos Molytės (AP-36 gr.), Eglės Barauskienės (AP-26 gr.) ir
bos.
Mūsų mokyklos vaikinų šaškių komanda laimėjo antrąją vietą. Rimantės Telšinskienės (AP-26 gr.) atstovavimu mūsų mokyklai.
Sveikiname komandai atstovavusius Mantą Ivanovą (SED-46 gr.),
Irma Kerienė, kūno kultūros mokytoja
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