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2 p.  Paskutinis skambutis. 
3 p.  Studijos 2017. 
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6 p.  Profesijų savaitės. 

Vasario 8 d. Mažeikių turizmo informacijos ir verslo centro 
salėje vyko susitikimas-diskusija apie jaunimo profesinio orientavi-
mo, kvalifikuotų darbuotojų rengimo ir rajono įmonių aprūpinimo 
darbo jėgos resursais problemas. Susitikimą inicijavo Mažeikių 
rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir mero 
patarėjas investicijoms Virgilijus Radvilas. 

Mūsų mokyklai atstovavo mokyklos direktorė Vida Lumpickie-

nė ir statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja 
Erika Pusvaškė. Mokyklos atstovės kalbėjo apie 
pageidaujamą pagalbą iš kitų rajono organizacijų: 
realių darbo vietų pasiūlą baigiamajai praktikai 
atlikti, konkrečios informacijos apie specialistų 
poreikį ir įsidarbinimo galimybes mieste ir rajone, 
glaudesnio bendradarbiavimo ugdant būsimus dar-
buotojus su verslo įmonėmis ir paramos  mokyklai 
(medžiagomis, įranga ir kt.). 
Susitikime dalyvavo Mažeikių verslininkų asociaci-
jos, Mažeikių teritorinės darbo biržos, Mažeikių 
Švietimo skyriaus, Šiaulių darbo rinkos mokymo 
centro Mažeikių padalinio, Mažeikių turizmo ir 
verslo informacijos centro atstovai. Susitikimo-
diskusijos dalyviai pateikė savo pasiūlymus, kaip jų 

vadovaujamos institucijos gali prisidėti prie kvalifikuotos darbo 
jėgos rengimo rajono įmonėms ir kokios partnerystės bei pagalbos 
lauktų iš kitų rajono organizacijų, kad veiksmai būtų kryptingi ir 
efektyvūs. 

 
Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja 

Susitikimas su Telšių krašto 
laikraščio „Penktadienio žemaitis“ 

redakcija 
 

Mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ redakcijos 
nariai vyko į Telšius, kur susitiko su Telšių krašto 
laikraščio „Penktadienio žemaitis“ redakcijos dar-
buotojomis. Jos papasakojo apie savo laikraštį, 
kuriame spausdinama informacija apie rajono 
įvykius, aktualijas, reklama ir pan. „Penktadienio 
žemaitis“ pradėtas leisti 1994 m. spalio mėnesį, o 
mūsų mokyklos laikraščio gimtadienis - 2004 m. 
gruodžio mėnuo. Mokykla bendradarbiauja su šio 
laikraščio redaktore Kristina Girčiene, laikraštyje 
spausdinami skelbimai apie mokinių priėmimą į 
mūsų mokyklą, reklamuojamos specialybės. Taip 
pat aptarti tolesnio bendradarbiavimo planai, dis-
kutuota apie leidybą, maketavimą, straipsnių rašy-
mą, kitus Mažeikių bei Telšių rajonų laikraščius.  

Po susitikimo redakcijos nariai Telšių Žemai-
tės dramos teatre žiūrėjo spektaklį „Vėjas topolių 
viršūnėse“. 

„Žvilgsnio“ informacija 
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Vasario 24-osios 
popietę į mokyklos aktų 
salę rinkosi mokytojai, 
mokiniai, vadovai, svečiai 
– trečio kurso mokiniai 
šventė gražią ir prasmingą 
Paskutinio skambučio 
šventę. Į salę jie sugužėjo 
pasipuošę, pasitempę, 
lydimi savo auklėtojų. 
Visus trankia muzika pa-
sitiko ir šventiškai nuteikė 
pučiamųjų instrumentų 
orkestro muzikantai iš 
Ventos, vadovaujami Rai-
mondo Teniuko.  

Kasmet ši šventė vis 
kitokia. Tačiau tradicijos 
išlieka: trečiakursiai ren-
kasi į klases, papuoštas 
antrakursių, kur grupių 
auklėtojai jiems veda pas-
kutinę pamoką. Kasmet skamba paskutinis skambutis, beje, šiemet 
jis kitoks – muzikinis.  

Šiais metais pagrindiniu šventės akcentu tapo visų mokinių taip 
mėgstamas telefonas. 

Mokyklos mokiniai parengė spektaklį, kuriame dominavo 
„telefono“ motyvas. Scenos dekoracijos priminė klasę, kurioje sto-
vėjo prirašyta lenta, mokykliniai suolai ir mokiniai – renginio vedė-
jai. Scenoje nuolat skambėjo telefonai, buvo skaitomos 
telefono žinutės, mezgamas ryšys su telefono operato-
riais...  

Mokyklos šokėjai specialiai šventei sukūrė įspūdin-
gą šokį apie egzaminų baimę.  

Į sceną padėti išbaidyti visas baimes buvo pakviesta 
„mokyklos didvyrė“ direktorė Vida Lumpickienė. 
„Paskutinis skambutis... Kartojasi jis kasmet. Neišven-
giamai ateina kaip pavasaris, liūtis ar triukšmas paukš-
čių lizduose. Ateina kasmet, bet vis kitiems. Būna vie-
nintelis, į nieką nepanašus“, – kalbėjo direktorė. Ji tre-
čiakursiams linkėjo sėkmės, eiti drąsiai, nesiblaškyti, 
„eiti tikint, kad tai yra jūsų kelias, eiti į priekį. Ir kur 
benuneštų likimas, nepamiršti savo miesto ir mokyklos, 
mokytojų, auklėtojų, drąsiai skristi paskui savo sva-
jonę“. 

Jausmingą dainą apie mokyklą atliko apeigų ir šven-
čių organizatoriaus specialybės mokinė Paulina Braz-
deikytė.  

Džiaugsmingais plojimais buvo sutiktas mokytojų šokis „Meilė 
telefonui“.  

Po salę  blaškėsi „iš užsienio atvykęs” darbdavys, jis kalbėjosi 
telefonu ir ieškojo darbininkų, kai netikėtai scenoje su telefonu ran-

koje pasirodė mokyklos „dvasia“ – valgyklos 
vedėja Danutė, ji visus pavaišino valgykloje 
iškeptais skanėstais. 
Svarius ir reikšmingus sveikinimo žodžius 
tarė grupių auklėtojai. Jie linkėjo savo auklė-
tiniams gero kelio, svajonių išsipildymo, stip-
rybės laukiančiuose išbandymuose – atliekant 
gamybinę praktiką, laikant baigiamuosius 
kvalifikacijos egzaminus. 
Išklausę šiltų, nuoširdžių linkėjimų į sceną 
pakilo trečio kurso mokiniai. Iš jų lūpų skam-
bėjo padėkos žodžiai auklėtojams, mokyto-
jams, prisiminimai apie mokykloje praleistą 
laiką, taip pat perskaitytas išradingas ir links-
mas testamentas. Trečiakursiai padovanojo 
mokyklai čekį sėdmaišiams įsigyti ir palinkė-
jo mokykloje įkurti poilsio zoną, o po rengi-
nio pakvietė mokytojus pasivaišinti paskuti-
nio skambučio tortu. 
Šventės programa buvo įspūdinga. Ją organi-
zavo užklasinio darbo organizatorius Vaidas 

Andrijaitis su mokiniais. Jam padėjo šokių mokytojas Robertas Žli-
binas, profesijos mokytojai Asta Rimkienė ir Mindaugas Jonauskis. 

 

„Žvilgsnio“ informacija 
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Šiemet jau penkioliktą kartą Lietuvoje 

buvo surengta mokymosi, žinių bei karjeros 
planavimo paroda „Studijos 2017“. Vilniaus 
parodų ir kongresų centras „Litexpo“ vasario 
2–4 dienomis kvietė jaunus žmones apsilan-
kyti ir rasti atsakymus į jiems labai rūpimus 
klausimus. Parodos atidarymo metu visą aka-
deminę bendruomenę pasveikino LR Minist-
ras Pirmininkas Saulius Skvernelis bei Švieti-
mo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.  

Parodos spektras – nuo profesinio moky-
mosi, aukštojo mokslo Lietuvoje, studijų už-
sienyje, savanorystės galimybių iki nuosavo 
verslo. Mokyklų mugėje buvo dalijami prakti-
niai patarimai, ką veikti baigus mokyklą ir 
kaip planuoti savo ateitį. Lankytojai galėjo ne 
tik apžiūrėti ekspozicijas, bet ir dalyvauti pa-
sirinktose diskusijose, seminaruose, interakty-
viuose pristatymuose. Parodoje „Studijos“ 
taip pat buvo galima išgirsti jaunų ir patyrusių 
verslininkų bei pramogų pasaulio atstovų pra-
nešimus. Savo sėkmės istorijas pasakojo ir tie, 
kurie, pasirinkę juos įkvepiančią veiklą, suge-
bėjo pelnyti didžiulį pripažinimą: menininkė 
Jolita Vaitkutė, projektų „Kitokie pasikalbėji-
mai“ ir „Kvepia kelionėm“ siela Mantas Ber-
tulis, atlikėja Simona Nainė bei daugelis kitų.  

Ypač daug dėmesio kiekvienais metais 
sulaukia gyvai prisistatančių profesinių mo-
kyklų erdvė. Ne išimtis ir mūsų mokykla. 
Pernai parodos lankytojus nustebinome di-
džiuliu specialybių laikrodžiu. Šiemet mo-
kyklos 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 mūsų mokyklą ir specialy-
bes. Stendui išskirtinumo ir jaukumo suteikė 
pagaminti toršerai ir kabantis šviestuvas. Tuo 
pačiu stiliumi pasiūtais rūbais mokyklą repre-
zentavo AO-59 grupės mokinė Kamilė Pet-
rauskytė ir SED-46 grupės mokinys Radminas 
Antanavičius bei profesijos mokytojai Asta 
Rimkienė ir Mindaugas Jonauskis. Išskirtinis 
mokyklos stendas traukė visų lankytojų dėme-
sį – jie domėjosi mokyklos specialybėmis, 
mokymo programomis, mokyklos renginiais. 
Besidomintiems lankytojams dalijome moki-
nių pagamintus maxi pieštukus, bloknotėlius 
su mokyklos atributika bei lankstinukus apie 
mokykloje vykdomas mokymo programas. 
Gyvai rankinio medžio apdirbimo technologi-
jas demonstravo AS-54 grupės mokiniai Lu-
kas Šadauskas ir Donatas Česnauskas, ku-
riems vadovavo profesijos mokytojas metodi-
ninkas Domininkas Niūniava. 

Mokyklos stendą parodos lankytojai įvar-
dijo kaip stilingiausią, originaliausią ir gra-
žiausią. Džiaugiamės, kad buvome pastebėti ir 
įvertinti. Dėkojame puikiai mokytojų koman-
dai, prisidėjusiai prie šio projekto – Mindau-
gui Jonauskiui, Antanui Kupsčiui, Romui 
Špokauskui, Domininkui Niūniavai, Astai 
Perminienei, Daivai Davainytei, Vilmai Ra-
manauskienei, Vidai Karvauskienei. 

 

Asta Rimkienė, profesijos vyr. mokytoja 
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Lapkričio mėn. TAMO pakvietė dalyvauti Lietuvos banko finansinio raštingumo 
konkurse „Jauna piniginė“. Jame nusprendė dalyvauti PV-48 gr. ir  AP-49 gr. moki-
niai. Pasirinkome komandos pavadinimą „Banknotai“ ir šūkį „Norim būti finansiškai 
raštingi, kad pajamas tvarkytume nepriekaištingai”.  

Atlikome I etapo užduotis: peržiūrėjome filmą ir sukūrėme filmo anotaciją. 
Po I etapo gavome II etapo kūrybinę užduotį: parengti ir atsiųsti el. paštu  trumpą 

animacinio filmo, pasakos, vaidinimo ar pan. patariamojo pobūdžio scenarijų asmeni-
nių finansų valdymo tema ir sukurti parengto scenarijaus kadruotę arba scenarijumi 
paremtą komiksą. Tai reikėjo padaryti kūrybiškai ir autentiškai į scenarijų įtraukiant 
raktinius žodžius asmeninių finansų valdymo tematika. Mes parašėme filmo „Pono 
Bruto finansiniai nuotykiai“ scenarijų ir padarėm komiksą iš suredaguotų nuotraukų. 

 Labai ačiū visiems dalyviams, ypač Dovydui Uikiui ir Gretai Jokubonaitei, kurie 
nepagailėjo savo laiko ir pabaigė formatuoti komiksą. 

Konkurse dalyvavo daugiau kaip 500 komandų iš visos Lietuvos. Visi dalyviai ga-
vo padėkos raštus.  

Visą scenarijų ir komiksą galėsite peržiūrėti mokyklos tinklalapyje ir mokyklos 
„Facebook“ puslapyje. 

Nina Steponavičienė,  IT mokytoja metodininkė  

Naktį per dykumą eina ežiukas, atsitrenkia į kaktusą ir klausia: 
- Mama!? O tu ką čia veiki? 

 
*** 

 
Mama barasi: 
- Petriuk, šaldytuve buvo trys apelsinai, o dabar likęs tik vienas. 
Kaip tai atsitiko? 
Petriukas gūžteli pečiais: 

- Visai paprastai, mamyte! Trečiojo apelsino aš nepastebėjau... 
 

*** 
 

Kabojo kartą 3 šikšnosparniai ant šakos ramiai. Ir 
staiga vienas opa ir atsistojo ant šakos (galva aukš-
tyn). Likę du susižvalgė. Vienas klausia: 
- Klausyk, kas jam? 
- A... nesijaudink. Jis jau ne pirmą kartą nualpsta. 



 

 

Karjeros dienos 2017 
 
Vasario 13–14 dienomis mokykloje vyko 

jau šeštasis tradicinis renginys „Karjeros 
dienos 2017“. 

Vasario 13 dieną mokyklos aktų salėje 
pirmo ir trečio kurso mokiniai turėjo galimy-
bę pabendrauti su aukštųjų mokyklų atsto-
vais. Šiais metais į mokyklą atvyko Šiaulių 
universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir 
neakademinės veiklos tarnybos vyresnioji 
specialistė Tatjana Bakanovienė. Ji papasa-
kojo apie bendrąjį priėmimą, konkursinio 
balo skaičiavimą, priėmimo etapus ir pan. 
Taip pat supažindino su universiteto siūlo-
momis studijų programomis. 

 Į renginį atvyko ir mūsų partneriai – 
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai – e-
lektros inžinerijos katedros vedėjas Marius 
Kernagis ir Statybos ir aplinkos inžinerijos 
katedros lektorius Deividas Nesovas. Jie ne 
tik pristatė studijų programas, bet atsivežė ir 
prietaisų, kuriuos mokiniai galėjo išbandyti. 
Apie ŠVK studijų programas, į kurias pla-
nuojama priimti 2017 metais Mažeikiuose, 
papasakojo atstovė M. Labžentienė. 

Vasario 14 dieną vyko susitikimas su 
Mažeikių rajono verslininkais – darbdaviais. 
Renginyje dalyvavo trijų  įmonių atstovai: 
AB „Axis Industries“, UAB „Saurida“, UAB 

„Grūstė“. Visus susirinkusius į renginį pas-
veikino Mažeikių rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir mokyklos 
direktorė Vida Lumpickienė.  Įmonių atsto-
vai mokiniams pristatė įmones, patarė, kaip 
mokiniai pokalbio metu turėtų bendrauti su 
darbdaviu, aptarė praktikos atlikimo, įsidar-
binimo bei karjeros galimybes, laisvas darbo 

vietas. Mokiniai pateikė įvairių klausimų, 
aktyviausi Valentino dienos proga buvo ap-
dovanoti prizais – gavo kvietimus į „Saurida 
SPA“ centrą. Renginio pabaigoje antro ir 
trečio kurso mokiniai galėjo asmeniškai pa-
bendrauti su įmonių atstovais. 

 

Vaidas Andrijaitis,  karjeros koordinatorius  
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Bendrabutyje išrinkta šauniausia pora 
 

Vasario 8 d. mokyklos bendrabutyje vyko konkursas 
„Šauniausios poros rinkimai“. Dalyvavo Mažeikių politechnikos 
mokyklos ir Viekšnių skyriaus bendrabutyje gyvenantys mokiniai, o 
renginį organizavo bendrabučio auklėtojos Audronė Liubeznova ir 
Vida Rušinienė. 

Pirmiausia burtų keliu buvo suporuotos  septynios poros. Jos 

privalėjo atlikti įvairias linksmas, bet kartu ir nelengvas aštuonias 
užduotis: susirungti želė valgymo čempionate, kuo greičiau pripūsti 
ir susprogdinti balionus, kurti palyginimus ir pan. Išrinktos net trys 
šauniausios poros: I vieta – Dileta Šiudeikytė ir Modestas Galdikas, 
II vieta – Greta Borovskaja ir Antanas Martinkus, II vieta – Monika 
Budrytė ir Tomas Kurbatovas. Ir laimėtojai, ir dalyviai  apdovanoti 
atminimo diplomais. 

Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 
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Tiražas - kiek norėsit,  
o kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 226  el. paštas: 
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

Vasario 6–10 dienomis mūsų mokykloje vyko elektrikų profesi-
jos savaitės renginiai. Vasario 7 dieną elektros įrenginių elektrome-
chaniko ir elektromontuotojo specialybės mokiniai klausėsi įdomios 
paskaitos, kurioje ER-62 gr. mokinys Audrius Jurkūnas dalinosi 
patirtimi - demonstravo savo sumontuotą šiuolaikišką įrangą, skirtą 
temperatūrai ir drėgmei kontroliuoti gėlių ūkyje. EM-35 gr. mokinys 
Aurimas Alekna pristatė Lietuvoje veikiančias elektrines, demonst-
ravo filmukus apie elektrines, naudojančias atsinaujinančius energi-

jos išteklius, pateikė atmintinę elekt-
ros vartotojams. 
Vasario 8 dieną EM-35 ir EM-47 
grupių mokiniai vyko į Šiaulių valsty-
binės kolegijos verslo ir technologijų 
fakultetą ir dalyvavo elektros inžine-
rijos katedros organizuotame konkur-
se „Geriausias elektrikas“. Šiame 
konkurse dalyvavo keturios koman-
dos: dvi iš Šiaulių valstybinės kolegi-
jos, viena iš Šiaulių profesinio rengi-
mo centro ir Mažeikių politechnikos 
mokyklos komanda. Konkursą sudarė 
dvi dalys. Pirmos dalies tikslas – iš-
siaiškinti, kurios komandos teorinės 
žinios yra geriausios, reikėjo atsakyti 
į 20 klausimų. Antroji dalis – praktinė 
užduotis. Šiai užduočiai atlikti ko-
mandos delegavo po vieną dalyvį. 
Praktinė užduotis vyko 40 min. Rei-
kėjo sumontuoti reversinę variklio 
paleidimo schemą. Prizines vietas 
iškovojo renginio šeimininkai. 
Renginio dalyviai taip pat apsilankė 
kolegijos laboratorijose, kuriose žinių 
bei gebėjimų įgyja automatikos, e-

lektros inžinerijos specialybių studentai. Pasisėmę patirties ir teigia-
mų emocijų grįžo namo su simbolinėmis dovanėlėmis ir viltimi sug-
rįžti kitais metais – bandyti atsirevanšuoti. 

Elektrikų profesijos savaitę organizavo profesijos mokytojai 
Rima Jurkūnienė, Daina Žukauskienė, Mindaugas Jonauskis ir prak-
tinio mokymo vadovas Dangiras Gurauskas. 

 
 Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas 

Suvirintojų savaitė mokykloje 
 
Mokykloje vyko suvirintojų savaitės 

renginiai. Vienas iš jų – suvirintojų profesi-
nio meistriškumo konkursas „Suvirintojų 
savaitė 2017“. Jame dalyvavo antro kurso 
SED-46 ir trečio kurso SED-37 bei SED-38 
grupių mokinių atstovai. Antrakursiai elekt-
rolankiniu būdu virino sandūrines ir kampi-
nes siūles, o trečio kurso mokiniai įvairio-
mis erdvinėmis padėtimis virino stačiakampį 
vamzdį prie plokštelės. Konkursas vyko 
suvirintojų dirbtuvėse. Darbus vertino kon-
kurso vykdymo komisija: praktinio mokymo 
vadovas Dangiras Gurauskas, profesijos 
mokytojai Tomas Gudavičius, Tatjana Kin-
činienė, Antanas Kupstys ir Romas Špo-
kauskas. Geriausiai tarp antrakursių pasiro-
dė Manfridas Norkus, II-ąją vietą užėmė 
Deividas Šimkus, o III-ąją - Vilius Jankaus-
kas. Iš trečiakursių I-ąją vietą laimėjo SED-
38 grupės mokinys Šarūnas Kniukšta. Ant-
ras buvo Arūnas Jablonskis iš tos pačios 
grupės, o trečias -  SED-37 grupės mokinys 
Julius Bružas. Nugalėtojams buvo įteikti 
diplomai. 

Kitas renginys – mokomoji ekskursija. Į 
ją vyko SED-46 gr. mokiniai. Jie aplankė 
UAB „Mažeikių butų ūkis“, domėjosi įmo-
nės teikiamomis paslaugomis, apžiūrėjo 
dirbtuvėse su įvairiais užraktais gaminamas 

duris, kitus gaminius - pašto dėžutes, kelio 
ženklus, suoliukus. 

B. Butnoriutė, 
„Žvilgsnio“ korespondentė  


