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1. Bendros žinios apie mokymo įstaigą 

1976 m. įsteigta Mažeikių 50-oji vidurinė miesto profesinė technikos mokykla. 

1989 m. reorganizuota į Mažeikių technikos mokyklą. 

1990 m. reorganizuota į Mažeikių politechnikos mokyklą. 

2000 m. prie mokyklos prijungta Viekšnių žemės ūkio mokykla, kuri tapo mokyklos 

skyriumi. 

2001 m. mokykloje pradėtos vykdyti verslo vadybos ir įstaigų administravimo 

aukštesniosios studijos. 

2001 m. Viekšnių skyriuje įsteigtas žemdirbių tęstinio mokymo centras. 

2002 m. Viekšnių skyriuje įregistruota vairavimo mokykla. 

2004 m. mokykloje pradėtas leisti laikraštis „Žvilgsnis“. 

2008 m. akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius. 

2013 m. mokykloje įdiegta kokybės vadybos sistema. 

Mokykla turi savo muziejų, vedamas metraštis. 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai 

2.1. Mokyklos vadovai: 

Direktorė Vida Lumpickienė mokykloje dirba nuo 1989 m., direktorės pareigose nuo 

2010 m., antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė dirba nuo 1981 m., 

pavaduotojos pareigose nuo 2010 m., trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija.  

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2018-01-01 – 139 darbuotojai. 

2.3. Mokytojai: 

Mokytojų skaičius 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2017 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Neatestuotų mokytojų skaičius 7 12 x x 

Atestuotų mokytojų skaičius: 24 29 1 5 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 
0 0 0 0 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  
9 9 1 3 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją  
15 20 0 2 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 7 12 x x 

 

2.4. Švietimo pagalbos specialistai: 

 Iš viso 
T. t. atestuotų 

specialistų 
Ekspertų Metodininkų 

Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 
0 0 0 0 0 

Socialiniai 

pedagogai 
1 0 0 1 0 

 

 

 Iš viso 
T. t. atestuotų 

specialistų 
I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai 1 1 0 0 0 0 
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2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas  

2.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

Metai 

Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 
5 ir daugiau dienų 

per metus 
Iki 5 dienų 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016–2017 13 4 42 13 

 

2.5.2. Profesijos mokytojai 

Metai 

Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos mokytojų 

skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 
5 ir daugiau 

dienų per metu 
Iki 5 dienų 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016–2017 15 14 37 34 

 

2.5.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

Metai 
Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 5 ir daugiau dienų per metus 

2016–2017 1 1 

 

3. Pirminis profesinis mokymas 

3.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

Programos kodas Programos pavadinimas 
Mokinių skaičius 

2018-01-01 

217073201 Apdailininko (statybininko) (spec. poreikių) 15 

M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė 32 

330073202 Apdailininko (statybininko) 48 

440101303 Apeigų ir švenčių organizatoriaus 29 

330101303 Apeigų ir švenčių organizatoriaus 38 

330071201 Aplinkos apsaugos darbuotojo 32 

330071302 Elektromontuotojo 61 

440071307 Elektros įrenginių elektromechaniko 21 

M44021201 Interjero apipavidalintojo modulinė 22 

330021202 Interjero apipavidalintojo 43 

M44073203 Mūrininko modulinė 33 

330041708 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 16 
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330071505 Suvirintojo 84 

440071502 Suvirintojo 32 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 26 

330101305 Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo 20 

440041703 Smulkiojo verslo organizatoriaus 45 

440041704 Sporto klubo veiklos organizatoriaus 22 

330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojo 67 

M430101302 Virėjo 21 

 Viso: 707 

 

3.2. 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos: 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė 32 

M44021201 Interjero apipavidalintojo modulinė 22 

M44073203 Mūrininko modulinė 33 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 26 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio 

mokymo programos: 

Programos kodas Programos pavadinimas 

210071509 Technikos šaltkalvis remontininkas 

217041701 Kaimo verslų darbininkas 

330041501 Sekretorius 

440041501 Sekretorius 

330071606 Automobilių mechanikas 

330073213 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas 

330081113 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas 

330081207 Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas 

330092201 Auklė 

330092301 Socialinis slaugytojas 

330101304 Padavėjas ir barmenas 

440101311 Padavėjas ir barmenas 



 
 

5 

 

330041712 Sporto klubo veiklos organizatorius 

330072303 Siuvėjas 

330071102 Cheminės analizės laborantas 

PRIEŽASTYS: Mokiniai nesirenka, nes nėra motyvacijos. Žemdirbiškos specialybės 

nepopuliarios jaunimo tarpe. Kai kurių programų siaura specializacija. Įsidarbinus mažas darbo 

užmokestis. 

 

3.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

Programos kodas Programos pavadinimas 
Mokinių skaičius 

2018-01-01 

M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė 32 

M44021201 Interjero apipavidalintojo modulinė 22 

M44073203 Mūrininko modulinė 33 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 26 

M43101302 Virėjo modulinė 21 
 

3.5. 2018–2019 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M44071304 Elektriko modulinė 

M43041401 Vizualinės reklamos gamintojo modulinė 

M43071603 Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d. 
Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

2017–2018 732 15 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

Mokslo metai Priėmimo planas 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2017–2018 300 290 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 
 2016–2017 m. m. 
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 924   

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso  212 23 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  16 2 

Pakeitė gyvenamąją vietą  0 0 
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Dėl vaikų auginimo  6 1 

Dėl ligos  1 0 

Dėl nepažangumo  2 0 

Dėl pamokų nelankymo  37 4 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  54 6 

Išvyko į užsienį  21 3 

Įsidarbino  33 4 

Dėl kitų priežasčių  42 5 

 

3.6.4. Mokinių lankomumas: 

Mokslo metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2016–2017 91 73 

 

4. Tęstinis profesinis mokymas 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo 

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo 

tęstinio profesinio mokymo 

programas 
IŠ 

VISO 
Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 
Iš viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2017 193 - 52 141 - - - - 193 

 

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

Metai 
Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

2017 M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė 

 M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 

 M44021201 Interjero apipavidalintojo modulinė 

 M44073203 Mūrininko modulinė 

 

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2017-01-01–12-30 laikotarpiu 

 

* 6.1 – 6.6 punktus pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 

** 6.7 punktą pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 

 

6.1. *Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio 

mokymo centrą, mokiniams, mokytojams:  

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Pastabos 

- - - - - - 
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6.2. *Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams:  

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

- - - - - - - 
 

6.3. *Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

- - - - - - - 

 
6.4. *Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių skaičius Valandų skaičius Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(nurodykite ar 

turite sudarytas 

sutartis su bendrojo 

ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo) 

- - - - - 

 

6.5. *Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius Valandų skaičius Pastabos 

- - - - 

 

6.6. * Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai praktiniam 

mokymui vykdyti nėra atitinkamo SPMC 

 PMĮ, į kurią 

nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas)  

Mokinių skaičius  Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

- - - - 

 

6.7. ** PMĮ, neturinčios SPMC, mokinių nukreipimas į SPMC 

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos pavadinimas 

(valstybinis kodas)  

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius vienam 

mokiniui 

Plungės technologijų ir 

verslo mokykla 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, 330071612 
37 24 

Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centras 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, 330071612 
8 8 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Suvirintojo, 330071505 
28 8 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras 

Elektromontuotojo, 330071302 
29 8 
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VšĮ Telšių profesinio 

rengimo mokymo centras 

Apdailininko (statybininko) 

modulinė, M43073202 
5 8 

VšĮ Telšių profesinio 

rengimo mokymo centras 

Apdailininko (statybininko), 

330073202 
111 48 

VšĮ Telšių profesinio 

rengimo mokymo centras 

Mūrininko modulinė, M44073203 
132 32 

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

7.1. Mokinių pažangumas: 

Mokslo metai / 

Programa 

2016–2017 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa - 

Vidurinio ugdymo programa 97 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 
2017 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 150 141 94 

Technologijų 144 128 89 

 

7.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas Laikė Išlaikė 

Proc. Balai 

 1–49 50–99 100 

Lietuvių kalba ir literatūra 3 3 100 2 1 0 

Istorija 18 18 100 17 1 0 

Informacinės technologijos 1 1 100 1 0 0 

Geografija 2 2 100 2 0 0 

Matematika 8 7 88 7 0 0 

Anglų kalba 22 22 100 10 12 0 

Rusų kalba 1 1 100 0 1 0 

Biologija 2 1 50 1 0 0 

Iš viso: 57 55 96    
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7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas 

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė 0 0 

10 klasė 0 0 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

Mokslo 

metai 

Dvyliktokų 

skaičius 

 m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.) 

Dešimtokų 

skaičius 

m. m. 

pabaigoje 

Mokymosi 

pasiekimų 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Mokymosi 

pasiekimų 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

dalis (proc.) 

2016–2017 162 137 85 0 0 0 
 

8. Profesinis mokymas 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas 

Programos, vykdomos pameistrystės 

forma, pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

- - - 

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.: 

Eil. 

Nr. 

Mokymo programos pavadinimas 

ir valstybinis kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos 

įvertinimo 

vidurkis 

1. Apdailininko (statybininko), 

33007302 
17 17 100 7,0 

2. Elektromontuotojo, 330071302 18 17 94 7,3 

3. Interjero apipavidalintojo, 

330021202 
14 12 86 7,7 

4. Suvirintojo, 330071505 34 32 94 6,9 

5. Prekybos įmonių vadybininko 

padėjėjo, 330041708 
11 11 100 8,1 

6. Apdailininko (statybininko), 

217073201 
19 15 79 5,6 

7. Apeigų ir švenčių organizatoriaus, 

440101303 
16 15 94 9,1 

8. Apdailininko (statybininko), 

440073215 
31 24 77 8,2 

9. Aplinkos apsaugos darbuotojo, 

440071201 
14 14 100 8,7 

10. Suvirintojo, 440071502 26 26 100 8,3 

11. Apskaitininko ir kasininko, 

440041101 
25 25 100 8,7 

12. Smulkiojo verslo organizatoriaus, 

440041703 
25 20 80 8,4 

13. Sporto klubo veiklos organizatoriaus, 

440041704 
19 18 95 8,0 
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14. Maitinimo ir apgyvendinimo 

paslaugų teikėjo, 330101305 
21 21 100 7,8 

15. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo, 330071612 
25 23 92 6,6 

16. Agroserviso darbuotojo, 330081107 18 11 61 7,2 

 Viso: 333 301 90 7,7 

 

8.2.2. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 

Programos 

pavadinimas (kodas) 
B
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Dirba Tęsia mokymąsi 
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Apdailininko 

(statybininko), 33007302 
17 13 13 4 4     

Elektromontuotojo, 

330071302 
17 14 12 1  1 2   

Interjero 

apipavidalintojo, 

330021202 

12 7 6 2 1 1 1 1 1 

Suvirintojo, 330071505 32 24 24    6  2 

Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo, 

330041708 

11 9 9    2   

Apdailininko 

(statybininko), 

217073201 

15 13 11    1  1 

Apeigų ir švenčių 

organizatoriaus, 

440101303 

15 11 11 1 1  1  2 

Apdailininko 

(statybininko), 

440073215 

24 20 19 4 3 1    

Aplinkos apsaugos 

darbuotojo, 440071201 
14 8 6 1 1  0 1 4 

Suvirintojo, 440071502 26 22 22 3 3  1   

Apskaitininko ir 

kasininko, 440041101 
25 17 17 2 1 1 1  5 

Smulkiojo verslo 

organizatoriaus, 

440041703 

20 18 15 1 1  1   

Sporto klubo veiklos 

organizatoriaus, 

440041704 

18 14 12 4 2 2    

Maitinimo ir 

apgyvendinimo paslaugų 

teikėjo, 330101305 

21 16 14    5   

Technikos priežiūros 23 18 15 3 2 1 2   
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verslo darbuotojo, 

330071612 

Agroserviso darbuotojo, 

330081107 
11 8 6 1 1  2   

Iš viso: 301 232 201 27 20 7 25 2 15 

 

9. Neformalusis vaikų švietimas 

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2017–2018 m. m., skaičius 

ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 308 mokiniai (42 procentai). 

Būreliai:  

• Futbolo 

• Krepšinio 

• Saugios aplinkos 

• Jaunųjų žurnalistų 

• Įdomiosios geografijos 

• Turistų klubas 

• Šokio 

• Floristikos 

• Muzikos 

• Jaunųjų verslininkų 

• Bendravimo meno 

• Kraštotyros 

• Etnokultūros 

• Įmitacinių įmonių 

• Bendrabučio sporto 

• Reklamos ir žurnalistikos 

• Savivaldos 

• Kalvystės 

• Muziejininkų 

• Konditerijos 

• Atletinės gimnastikos 

Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2017–2018 m. m., panaudojimas: skirta 1849 

val., panaudota 1822 val.  

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

1. Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas „Investicija į 

profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832. 

Projektinėje veikloje dalyvavo 3 mokytojai. 

Mokykla – projekto koordinatorė. 

2. Erasmus+ Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas „Praktinių 

įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034887. 

Projektinėje veikloje dalyvavo – 20 mokinių. 

Mokykla – projekto koordinatorė. 

3. Erasmus+ Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas 

„Meistriškumas, tradicijos ir inovacijos per partnerystę ir tarptautiškumą profesiniame mokyme“ 

Nr. 2017-1-LT01-KA102-035099 

Projektinėje veikloje dalyvavo 2 mokytojai. 

Mokykla – projekto partnerė. 
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4. Erasmus+ Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas „Profesinių 

gebėjimų tobulinimas per tarptautinę patirtį“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-035140. 

Projektinėje veikloje dalyvavo – 3 mokiniai. 

Mokykla – projekto partnerė. 

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 

2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai) 

Eil. 

Nr. 
Data Pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 
Pasiekimai 

1. 2017-03-01 

Respublikinis konkursas „Jaunasis 

statybininkas 2017“, Radviliškio 

technologijų ir verslo mokymo centras. 

2 III vieta 

2. 2017-04-06 

Respublikinis profesinio meistriškumo 

konkursas „Profesionaliausias 

prekybininkas“. Šiaulių profesinio rengimo 

centras. 

4 IV vieta 

3. 
2017-04-26–

27 

Nacionalinis apdailininko (statybininko) 

profesinio meistriškumo konkursas. VšĮ 

Vilniaus statybininkų rengimo centras, 

Litexpo parodų rūmai. 

2 

Nominacija ir 

padėka už 

atsakingai 

atliekamą darbą ir 

konstruktyvų 

bendradarbiavimą 

siekiant statybos 

sektoriaus 

pažangos 

4. 2017-10-23 

Respublikinės ,,Lietuvos kulinarijos ir 

etninio paveldo išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ varžytuvės, Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centras. 

6 I vieta 

5. 2017-11-15 

Nacionalinis suvirintojo mokymo programos 

profesinio meistriškumo konkursas 

„Suvirintojas 2017“, Šiaulių profesinio 

rengimo centras. 

2 VII vieta 

6. 2017-11-17 

Nacionalinis elektros įrenginių 

elektromechaniko mokymo programos 

profesinio meistriškumo konkursas. Alytaus 

profesinio rengimo centras. 

2 IV vieta 

7. 2017-11-23 

Respublikinis interjero apipavidalintojo 

mokymo programos mokinių profesinio 

meistriškumo konkursas „Dekoratyvinis 

akcentas interjere“. Kauno taikomosios 

dailės mokykla. 

2 II vieta 

8. 2017-11-28 

Respublikinis apdailininko (statybininko) 

profesinio meistriškumo konkursas 

„Apdailininkas 2017“. VšĮ Telšių regioninis 

profesinio mokymo centras. 

2 V vieta 

9. 2017-11-28 

Respublikinės varžytuvės pagal projektą 

„Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo 

išsaugojimas ir puoselėjimas“. Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras. 

6 I vieta 
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12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“  

Mokyklos mokiniai ir mokytojai tris dienas dalyvavo Litexpo parodų ir kongresų 

centro rengiamoje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“. 

Mažeikių politechnikos mokykla supažindino su profesijomis gyvai: mokyklos 

ekspozicijai buvo pasirinkta fotosiena – lentos, ant kurios kreida parašytas tekstas ir piešinukai, 

vaizdas. Tai labai asocijuojasi su mokykla ir mokymo procesu, o piešiniai ir tekstai atspindėjo 

mokyklą ir specialybes. Stendui išskirtinumo ir jaukumo suteikė pagaminti toršerai ir kabantis 

šviestuvas. Tuo pačiu stiliumi pasiūtais rūbais mokyklą reprezentavo mokiniai bei profesijos 

mokytojai. Išskirtinis mokyklos stendas traukė visų lankytojų dėmesį – domėjosi mokyklos 

specialybėmis ir renginiais. Besidomintiems lankytojams dalijome mokinių pagamintus maxi 

pieštukus, lankstinukus su mokyklos atributika ir mokykloje vykdomas mokymo programas. 

Mokiniai gyvai demonstravo rankinio medžio apdirbimo technologijas. 

Mokyklos stendą parodos lankytojai įvardijo kaip stilingiausią, originaliausią ir 

gražiausią. Buvome pastebėti ir įvertinti. 

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

Mažeikių politechnikos mokyklos aktų salėje 2017 m. balandžio 19 d. vyko tradicinis 

renginys „Atvirų durų diena – prisimatuok specialybę“. Specialybes prisimatavo 137 mokiniai iš 

įvairių mokyklų: Tirkšlių Juozo Vaitkaus Kazimieraičio, Krakių, Ruzgų, Senamiesčio, Pavasario, 

Kalnėnų, Telšių „Atžalyno“, Balėnų pagrindinių mokyklų. Taip pat atvyko mokinių ir iš gimnazijų 

– Mažeikių Gabijos gimnazijos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio. 

Renginį pradėjo mokyklos šokių kolektyvas (vadovas Robertas Žlibinas). Visus 

dalyvius, atvykusius į mokyklą, sveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ugdymo karjerai 

koordinatorius Vaidas Andrijaitis papasakojo apie mokyklą ir profesinio mokymo privalumus. 

Vėliau dalyviai galėjo gyvai susipažinti su specialybėmis, pasigaminti įvairių aksesuarų, atlikti 

bandymus, pasidomėti karjeros galimybėmis bei tarptautinėmis stažuotėmis. 

Apie studijų privalumus baigus profesinę mokyklą papasakojo svečias iš Šiaulių 

valstybinės kolegijos – elektros inžinerijos katedros vedėjas Marius Kernagis.  

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje 2017 m. balandžio 20 d. 

dalyvavo Mažeikių ir Akmenės rajono pagrindinių mokyklų bei gimnazijų mokiniai. 

Renginio metu mokyklos aktų salėje verslo ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus 

vedėja Tatjana Kinčinienė pristatė Mažeikių politechnikos mokyklą ir Viekšnių skyrių, supažindino 

su profesinio mokymosi ypatumais. Mokiniai papasakojo kokių profesinių dalykų mokosi. 

Svečiams dainavo merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Mildos 

Tenienės. 

I aukšto fojė buvo surengta mokinių darbų paroda. Demonstruojami technologijų 

brandos egzaminų darbai, kuriuos mokiniai gamino per interjero ir dizaino, kalvystės, traktorių 

automobilių pamokas.   

Atvykę svečiai galėjo gyvai ,,pasimatuoti“ profesijas: demonstravo šakočio kepimą ir 

kvietė patiems pabandyti. Siūlė kepti ir ragauti picą. Sporto salėje vyko rankų lenkimo varžybos. 

Ragino pasitikrinti savo verslumo gebėjimus. Vaikinams labiausiai patiko aplankyti mokomąsias 

dirbtuves, apžiūrėti profesinių dalykų praktikinių pamokų darbo vietas ir žinoma išbandyti techniką.    

 

14. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Mažeikių politechnikos mokykloje 2017 m. socialinė parama suteikta 389 mokiniams 

už 3 357,83 Eur. 

1823,85 Eur išmokėta mokiniams kaip priedai prie stipendijų už nepriekaištingą 

pamokų lankymą (295 mokiniams). 

1079,68 Eur išmokėta už dalyvavimą konkursuose, varžybose, renginiuose materialiai 

paremta 84 mokinių. 

107,74 Eur išmokėta 4 mokiniams suteikiant paramą gimus vaikui. 
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173,28 Eur materialiai paremti 3 mokiniai mirus tėvams. 

173,28 Eur materialiai paremti 3 mokiniai medicininiam gydymui. 

2017 m. gruodžio mėnesį 257 mokiniams papildomai skirta vienkartinė materialinė 

parama bei paskatinimai iš sutaupytų stipendijų ir materialinės paramos fondo lėšų 8375,35 Eur. 

Mokyklai mokinių pavėžėjimo paslaugas teikia UAB „Mažeikių autobusų parkas“, 

UAB „Vairima“ ir UAB „Arkonta“. Šiomis paslaugomis 2017 m. naudojosi 257 mokiniai. 

 

15. Biudžeto lėšų panaudojimas 

Kiek buvo skirta lėšų ugdymui – 581 400,00 Eur. 

Kiek buvo skirta lėšų mokyklai išlaikyti – 1 361 600,00 Eur. 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma (Eur) 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1 073 000,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 328 000,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 8 000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 10 000,00 

2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 15 000,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 83 000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 2 000,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 167 000,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 7 000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 181 000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 18 000,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 51 000,00 

  Iš viso: 1 943 000,00 

 

15.1. Kiek buvo gauta 2017 m. ES lėšų ir kokiems tikslams. 

2017 m. gauta ES lėšų 69760,00 Eur pagal projektą „Praktinių įgūdžių ir 

kompetencijų tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034887.  

Tikslas – darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir mokinių kompetencijų tobulinimui. 

 

16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

Metai 
Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 
Už kitas teiktas paslaugas 

2017 73,4 21,7 41,7 

Mokymo paslaugas sudaro traktorininkų, ūkininkavimo pradmenų kursai, seno 

pavyzdžio traktorininko pažymėjimų keitimas. 

Kitos teikiamos paslaugos apgyvendinimas mokyklos bendrabutyje, aktų ir sporto salių 

nuoma, aikštelių nuoma, garažų nuoma, vandentiekio bokšto nuoma (pastatytos antenos). 

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis: 

Su Šiaulių valstybine kolegija bendras siekis formaliojo švietimo būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo kaip studijų programos dalies asmenims, norintiems tęsti studijas 

kolegijoje. 
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Su Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmais bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 

rūmais bendras siekis dėl sąlygų organizuojant kompetencijų vertinimą ir informacijos teikimas, 

siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę. 

Glaudus bendradarbiavimas su AB „Specializuota komplektavimo valdyba“. 

Neatlygintinai skiriama parama (įvairios statybinės medžiagos, įrankiai ir kitos priemonės). 

Bendradarbiavimas siekiant sudaryti sąlygas mokiniams atlikti praktinį mokymą bei 

praktiką, supažindinti su įmonėje diegiamomis naujomis technologijomis: UAB „Deimra“, UAB 

„Topenerga“, UAB „Mažesta“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Axis Industries“ Mažeikių skyrius, UAB 

„Western Fabrication“ ir kt. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su Seimo nariu Kęstučiu Bartkevičiumi, Mažeikių 

rajono savivaldybės meras Antanas Tenys dalyvauja svarbiausiuose mokyklos renginiuose. 

2017 m. birželio 29 d. pasirašyta socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartis Nr. 

MSK-422: Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, Mažeikių politechnikos 

mokykla, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyrius, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, 

Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius, Mažeikių turizmo ir 

verslo informacinis centras. Pasirašiusių partnerių siekiama: mažinti nedarbo lygį rajone, pagerinti 

apsirūpinimą kvalifikuotos darbo jėgos resursais rajone; gerinti mokinių įtraukimą į profesinio 

orientavimo procesą ir skatinti rinktis vietos įmonėms reikalingas profesijas. 

Viekšnių skyriuje vyksta pasitarimai su Viekšnių seniūnu Kornėlijumi Kryžiumi. 

Mokykla aktyviai dalyvauja rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose. 

Kartu su  Mažeikių Verslininkų asociacija organizuojame bendrus projektus, 

renginius. 

Mokykla palaiko glaudų ryšį su miesto ugdymo įstaigomis, jų vadovais (dalyvaujama 

Švietimo skyriaus ugdymo įstaigų vadovų pasitarimuose). 

Bendradarbiaujame su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriumi ir Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus Mažeikių Jaunimo darbo 

centru organizuojant aukštųjų  ir profesinių mokyklų mugę „Karjeros avilys“. Mugės tikslas yra 

didinti profesinio mokslo Lietuvoje prestižą, stiprinti jaunimo mokymosi motyvaciją, pristatyti 

karjeros galimybes ir perspektyvas, baigus profesinę mokyklą. 

Socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė yra rajono socialinių pedagogų 

metodininkų būrelio pirmininkė.  

Mokytojai dalyvauja olimpiadų, lietuvių kalbos valstybinio egzamino vertinime. 

Mokykla, kartu su socialiniais partneriais Mažeikių verslininkų asociacija ir VšĮ 

„Versli Lietuva“, prekybos centre „Eifelis“ kasmet organizuoja amatų mugę „Kurkime Kalėdų 

stebuklą kartu“, kurioje dalyvauja Telšių ir Šiaulių apskričių bendrojo ugdymo mokyklos. 

Bendradarbiaujame su Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriumi, dalyvaujame 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijoje ir jų posėdžiuose. 

Vyksta bendri renginiai su Jaunimo darbo centrais (JDC) prie teritorinių darbo biržų 

(Mažeikių ir Akmenės). 

 

18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

Pasiekimai: 

Įgyvendinant valstybinę švietimo strategiją, Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų 

Mažeikių mokyklos pastato stogo remonto, apšiltinimo darbams atlikti (80 tūkst. Eur) ir Viekšnių 

skyriaus bendrabučio stogo apšiltinimo darbams atlikti (50 tūkst. Eur). Mažeikių mokyklos pastato 

ir Viekšnių skyriaus bendrabučio stogai apšiltinti ir suremontuoti. Mokyklos pastato stogui, 

panaudojant sutaupytas biudžeto lėšas (19 tūkst. eurų). 

Panaudojant sutaupytas biudžeto lėšas (105 tūkst. Eur), mokykloje pakeisti gamybinio 

korpuso apdailininkų (statybininkų) ir stalių mokomųjų dirbtuvių langai. Gamybiniame korpuse 

atlikti dalies pastato remonto darbai (pakeisti dizaino dirbtuvių ir laiptinių langai) bei kultūrinio-

buitinio korpuso laiptinės langai. Viekšnių skyriuje mokyklos pastato pakeisti 28 langai.  
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Atliktas statinių techninės priežiūros vertinimas. 

2017 m. birželio 29 d. pasirašyta socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartis Nr. 

MSK-422: Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, Mažeikių politechnikos 

mokykla, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyrius, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, 

Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius, Mažeikių turizmo ir 

verslo informacinis centras. Pasirašiusių partnerių siekiama: mažinti nedarbo lygį rajone, pagerinti 

apsirūpinimą kvalifikuotos darbo jėgos resursais rajone; gerinti mokinių įtraukimą į profesinio 

orientavimo procesą ir skatinti rinktis vietos įmonėms reikalingas profesijas. 

Respublikinės ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

varžytuvės, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, laimėta I vieta. 

Respublikinės ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

varžytuvės, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, laimėta I vieta. 

Respublikinis AB „SKV“ konkursas „Netradicinis požiūris į MITO mišinius“, I vieta. 

Respublikinis AB „SKV“ konkursas „Dekoratyvinė mūro sienelė“, I vieta. 

Respublikinis vaikų ir jaunimo avangardinių madų šou „Fantazijai nėra ribų“, Telšių 

rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras, II vieta. 

Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas-festivalis „Savas stilius 2017“, Šiaulių 

profesinio rengimo centras, nominacija „Teatrališkiausia kolekcija“ ir diplomas. 

Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo varžybos, I vieta. 

Regioninė konferencija mokykloje „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje 

mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“. 

Šešti metai mokykloje vyksta penkių dienų renginiai „Verslumo savaitė“. 

Susitikimas su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu ir verslo atstovais. 

Organizuojama amatų mugė „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu” Šiaulių regiono ir 

Telšių apskrities ugdymo įstaigoms. 

Problemos: didėja mokinių „nubyrėjimas“, blogas pamokų lankomumas; mokymosi 

priemonių ir modernios įrangos trūkumas; neaktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje; 

didėjantis besimokančiųjų išvykimas į užsienį; mažėjantis kai kurių specialybių populiarumas; 

techniškai nusidėvėję pastatai. 

 

19. Įstaigos perspektyvos 

Kompiuterinio tinklo modernizavimas. 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimas. 

Socialinių partnerių įtraukimas į profesinį mokymą. 

Mokymo pameistrystės forma organizavimas. 

Naujų paklausių modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas. 

Jaunų specialistų paieška ir pritraukimas. 

Nuoseklus socialinių partnerių įtraukimas į profesinį mokymą. 

Besimokančiųjų tarptautinio mobilumo plėtojimas ir ECVET diegimas. 

Bendradarbiavimo tinklo plėtojimas su užsienio partneriais. 

Profesinio mobilumo chartija.  

Suaugusiųjų mokymo plėtojimas. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Stasė Čupkovienė 

einanti direktoriaus pareigas 


