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Šiame numeryje: 
2 p. „Darom 2017“. 
3 p. Konkursai, išvykos. 
4 p. Ekskursijos. 

Balandžio 19 dieną Mažeikių politech-
nikos mokykloje vyko renginys „Atvirų 
durų diena 2017“. Renginio metu pagrindi-
nių mokyklų, gimnazijų mokiniai ir jų tėve-
liai turėjo galimybę susipažinti su Mažeikių 
politechnikos mokykla, specialybėmis, 
karjeros galimybėmis, pabendrauti su mo-
kiniais. 

Renginyje „Atvirų durų diena 2017“ 
dalyvavo Jievaro, Kalnėnų, Pikelių, Balėnų 
pagrindinių mokyklų, Skuodo rajono Yla-
kių gimnazijos mokiniai. 

11 valandą visų svečių mokyklos aktų 

salėje laukė mokyklos 
mokiniai, muzikos, šokių 

būrelio nariai ir 
būsimi apeigų ir 
švenčių organi-
zatoriai, kurie 
kartu su mo-
kyklos direktore 
Vida Lumpickie-
ne atidarė renginį 
„Atvirų durų 
diena 2017“. 
Ugdymo karjerai 
koordinatorius 
Vaidas Andrijai-
tis pristatė Ma-
žeikių politech-
nikos mokyklą. 
Apie studijų pri-
valumus baigus 
profesinę mo-
kyklą papasakojo 

svečias iš Šiaulių valstybinės kolegijos – 
elektros inžinerijos katedros vedėjas Ma-
rius Kernagis.  

Vėliau atvirų durų dienos svečiai turėjo 
galimybę „prisiliesti“ prie visų specialybių: 
pirmame mokyklos aukšte jų laukė moky-
tojai ir mokiniai su įvairiausiomis veiklo-
mis. Taip pat galėjo pabendrauti su mo-
kyklos gimnazijos skyriaus mokytojais, 
kurie pakvietė į pamokas pažvelgti kitu 
kampu.  

Vaidas Andrijaitis,  
ugdymo karjerai koordinatorius  

Mokyklos direktorė dalyvavo  
Nacionalinio diktanto finale 

 
2017-ųjų metų Nacionalinio diktanto konkurso fina-

las vyko balandžio 8 d. LRT studijoje. Šiemet į finalą 
patekti galėjo tie, kurie vasarį vykusiame pirmajame 
diktanto etape padarė ne daugiau kaip keturias klaidas. 
Kvietimų į finalą sulaukė 95 asmenys. Iš jų ir mūsų 
mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Visi dalyviai 
buvo apdovanoti padėkomis.  Finale direktorė dalyvau-
ja jau trečiąjį kartą. Finalo dalyviai rašė Donato Petro-
šiaus tekstą „Ir laimingai“. Direktorės teigimu, teksto 
rašyba nebuvo labai sunki, tačiau  skyryba kėlė abejo-
nių. Taip pat direktorė sakė, kad tekstas šįkart buvo 
ilgesnis negu ankstesnių metų tekstai. Pasibaigus dik-
tantui ji davė interviu Lietuvos radijui. Paklausta, kokio 
žodžio rašyba buvo sunkiausia, ji įvardijo žodį 
„greipfrutas“. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 
gegužės 2 dieną prezidentūroje. 

 
„Žvilgsnio“ informacija 

Pavasaris 
 

Kas gi ten rytuose mirga 
Ryto saulės apglėbti? 
Kas į gimtą kraštą grįžta – 
Mūsų paukščiai mylimi. 
 
Juos pasveikina giraitė 
Pirmais lapais modama, 
O taip pat – maža stirnaitė 
Gaivią žolę kirsdama. 
 
Upės vandenys dainuoja 
Nešdami šaltus ledus, 
Žuvys pelekais mojuoja, 
Pasitikdamos šiltus orus. 
 
Ant kalvos žybčioja gėlės 
Vėjui gręždamos lapus. 
Jau pavasaris atėjo, 
Naujas metas – nuostabus. 
 
Diana Balytė, AAD-61 gr. mokinė,                                                   

jaunųjų žurnalistų būrelio narė  
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Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo kasme-

tinėje aplinkos švarinimo akcijoje „Darom“, kada visoje 
Lietuvoje renkamos šiukšlės. Šiemet akcija jubiliejinė – 
dešimtoji. Jos šūkis – DAROM IR GAMTA PADĖKOS! 
Tvarkėme aplinką nuo Skuodo gatvės iki Ventos upės tilto, 
Ventos gatvėje, prie mokyklos.  

 
„Žvilgsnio“ informacija 

Respublikinė konferencija 
Joniškio žemės ūkio mokykloje 

 
Balandžio 13 d. Joniškio žemės ūkio 

mokykloje vyko respublikinė konferencija 
„Mokykla ir karjeros sėkmė“. Konferencijos 
tikslas – skatinti pedagogų metodinės veik-
los sklaidą ir plėtoti bendradarbiavimą su 

mokyklą baigusiais ir sėkmingai darbo rin-
koje įsitvirtinusiais mokiniais.  

Į konferenciją rinkosi šalies bendrojo 
ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų moky-
tojai bei Joniškio žemės ūkio mokyklą baigę 
mokiniai. Mokyklos direktorius Liudas Jo-
naitis atidarė konferenciją ir pasveikino jos 
dalyvius. 

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta 

pranešimams. Pranešimus skaitė ir mūsų 
mokyklos profesijos mokytojai Erika Pus-
vaškė („Jaunimo verslumo ugdymas Mažei-
kių politechnikos mokykloje“), Vilma Šiau-
lienė („Profesijos mokytojų vadybinių kom-
petencijų įtaka vykdant profesinį veiklinimą 
mokykloje ir už jos ribų“), Mindaugas Jo-
nauskis („Dekoratyvinio apšvietimo panau-
dojimo galimybės“) ir Asta Rimkienė 
(„Kūrybiškumo ugdymas praktinio mokymo 
pamokose pasitelkiant informacinių ir komu-
nikacinių technologijų naujoves“).  

Antroje konferencijos dalyje savo sėk-
mės istorijomis dalinosi Joniškio žemės ūkio 
mokyklą baigę mokiniai.  Kiekvienas iš jų 
papasakojo unikalią savo sėkmės istoriją,  
akcentavo, kad jų gabumai buvo atskleisti 
profesinėje mokykloje, kad jais buvo pasiti-
kima, tai ir pastūmėjo juos į sėkmę. 

Konferenciją papuošė stendiniai praneši-
mai, kuriuos dalyviai aptarė diskusijų metu. 
Mūsų mokyklos profesijos mokytoja metodi-
ninkė Vilma Šiaulienė pristatė stendinį pra-
nešimą „Mokinių profesinio veiklinimo pa-
tirtis ir veiklos rezultatai“, kuris sulaukė 
didelio dalyvių susidomėjimo.  

Konferencijos dalyviai tobulino profesi-
nes kompetencijas, dalijosi gerąja patirtimi 
su kolegomis. Visiems dalyviams buvo įteik-
ti dalyvio pažymėjimai. 

 

 Tatjana Kinčinienė,  
verslo ir paslaugų profesinio  

mokymo skyriaus vedėja 
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Profesionaliausio  
prekybininko konkursas 

 
2017 m. balandžio 6 d. Šiaulių profesinio 

rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje 
vyko respublikinis mokinių profesinio meis-
triškumo konkursas „Profesionaliausias 
prekybininkas“. Konkurse dalyvavo 22 mo-
kiniai iš 10 Lietuvos profesinio mokymo 
įstaigų, kuriose yra mokoma prekybos dar-
buotojo specialybės.  

Prieš konkursą visi dalyviai burtų keliu 
buvo suskirstyti į komandas po du mokinius. 
Konkurso metu komandos atliko užduotis, 
susijusias su kasdienine prekybininko prakti-
ne veikla: parengė prekės pristatymą, aptar-
navo pirkėją dirbdami kompiuteriniu kasos 
aparatu, užpildė kasos pajamų orderį. Viso 
konkurso metu buvo vertinamas būsimų 
prekybininkų profesinis pasirengimas, už-
duočių atlikimo tikslumas ir greitis, komuni-
kabilumas. 

Konkursą stebėjo ir mokinių darbą verti-
no komisija, kurią sudarė VšĮ Šiaulių darbo 
rinkos mokymo centro profesijos mokytoja 
metodininkė Danutė Lazutkienė, UAB 
„Vagos prekyba“ knygyno direktorė Violeta 
Murzienė bei UAB MAXIMA LT parduotu-

vės pamainos viršininkė Brigita Purlytė. 
Konkurse mūsų mokyklai atstovavo pre-

kybos įmonių vadybininko padėjėjo specia-
lybės ir Viekšnių skyriaus smulkiojo verslo 
organizatoriaus specialybės mokiniai.  

PV-39 gr. Kornelija Virkšaitė surinko 87 
balus iš 100 galimų, o PV-48 grupės Sandra 
Jucytė - 86 balus. Sandra Jucytė pelnė komi-
sijos simpatijas už prekės pristatymo įtaigu-
mą ir buvo apdovanota „Vagos“ leidyklos 
Charles Martin knyga „Kalnas tarp mūsų“. 
Mokines konkursui ruošė ir patarimų negai-
lėjo profesijos mokytojos E. Pusvaškė, V. 
Karvauskienė, D. Rusienė ir E. Tamošaus-
kienė.  

Viekšnių skyriui atstovavo smulkiojo 
verslo organizatoriaus specialybės SV-65 
grupės mokinės Ilona Lukošienė ir Agnė 
Vaičienė. Ilona Lukošienė pelnė komisijos 
simpatijų prizą. Mokines konkursui ruošė 
profesijos mokytoja metodininkė Adolfina 
Grušienė ir profesijos mokytoja Dalia Gri-
ciuvienė. Sveikiname visas dalyves už paro-
dytas žinias ir drąsą. 

 
Elena Tamošauskienė,  

profesijos vyr. mokytoja 
Bronislava Butnoriutė,  

„Žvilgsnio“ korespondentė 

Išvyka į Šiaulių 
miesto metalo  

apdirbimo įmones 
 

Balandžio 6 d. suvirintojų pro-
fesijos mokytojai Tatjana Kinči-
nienė ir Tomas Gudavičius kartu 
su Mažeikių rajono metalo apdir-
bimo įmonių, kuriose mūsų moki-
niai atlieka praktiką, vadovais 
lankėsi Šiaulių miesto metalo 
apdirbimo įmonėse. Jie susipažino 
su Šiaulių metalo apdirbimo įmo-
nių UAB „Kalvis“, „ROL Group“ 
gamyklos bei įmonės „Fortas“ 

veikla ir jų gaminama produkcija. 
Aplankė Šiaulių prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmus, susitiko su 
prezidentu Vidmantu Japertu bei 
generaliniu direktoriumi Alfredu 
Jonuška, jie papasakojo apie savo 
įmonės veiklą, pristatė bendradar-
biavimo galimybes su užsienio 
įmonėmis. Kelionė buvo įdomi ir 
naudinga. Šią išvyką organizavo 
Mažeikių rajono savivaldybės 
mero patarėjas Virgilijus Radvi-
las. 

 
Tomas Gudavičius, suvirintojų 

profesijos mokytojas 

Minėjome Saugaus eismo dieną 
 
Balandžio 6-ąją minima Saugaus eismo diena. Ta 

proga mokykloje buvo organizuota bendra grupių 
valandėlė-paskaita „Saugaus eismo savaitė“. Buvo 
kalbama apie tai, kokia yra pradedančių vairuotojų 
privalomo skiriamojo ženklo su žaliu klevo lapu 
svarba, apie vykdomą akciją „Lapas lapui nelygu“. 
Ženklai buvo dalinami mokiniams. Akciją organiza-
vo vairavimo mokykla „Mokymo žiedas“, kurios 
vadovas Tomas Gudavičius. Jis pasakojo apie ekolo-
gišką vairavimą. Renginyje dalyvavo atstovai iš Ma-
žeikių policijos Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė 
bei Remigijus Stonkus. Jie kalbėjo apie saugų eismą, 
informavo apie eismo įvykius Mažeikių rajone, pri-
minė pėsčiųjų pareigas ir ragino atkreipti ypatingą 
dėmesį į saugų elgesį gatvėse.  

 
„Žvilgsnio“ informacija 
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Kovo 30 dieną aplinkos apsaugos darbuotojų  specialybės moks-
leiviai (AAD-58 ir AAD-61 gr.) kartu su profesijos mokytojomis R. 
Ažukiene ir B. Butnoriute vyko į Jėrubaičių sąvartyną. Ten mokin-
ius pasitiko įmonės darbuotojai Eglė ir Vygantas. Jie išsamiai pa-
pasakojo apie sąvartyno veiklą. „Iš gyventojų surinktos atliekos 
pirmiausia yra pasveriamos, o toliau yra vežamos į komunalinių 
atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) gamyklą. Ši 
gamykla pradėjo veikti 2015 m. gruodžio mėnesį“,- sakė dar-
buotojai. 

Kaip pasakojo ją pastačiusios ir eksploatuojančios UAB 
„Veistas“ gamybos vadovas Aloyzas Pakalniškis, Jėrubaičių sąvar-
tynas, į kurį šiukšlės keliauja iš Plungės, Rietavo, Telšių ir Mažeikių 
savivaldybių, greitai pilnėjo (per metus į jį buvo atvežama apie 38 
tūkst. tonų atliekų), tad dar prieš kelerius metus pradėta galvoti, ką 
daryti, kad atliekų kalnai nustotų augę. Nuspręsta statyti gamyklą, 
kurios tikslas būtų pažaboti į sąvartyną vežamų šiukšlių srautus, nuo 
bendrųjų komunalinių atskiriant ir perdirbant biologiškai skaidžias 
atliekas.                     

Aprodydamas MBA gamyklą, A. Pakalniškis minėjo, kad joje 
per dieną galima sutvarkyti 200 tonų atliekų. Pirmajame ceche vyks-
ta mechaninis jų apdorojimas. Čia šiukšlės pirmiausia patenka į mai-

šelių atidarymo 
liniją, paskui – į 
rūšiavimo. Šia-
me ceche atski-
riamos biolo-
giškai skaidžios 
(jos sudaro apie 
50 proc. viso 
srauto), per-
dirbti skirtos 
(apie 2 proc.) ir 
deginti tinkan-
čios (apie 48 
proc.) atliekos. 
„Perdirbti gali-
mų šiukšlių 
kiekis labai 
sumažėjo įve-
dus užstato 
sistemą. Dabar 
žmonės pakuo-
čių nebeišmeta, 
norėdami at-
gauti už jas 
sumokėtus 10 
centų, – sakė 

Pakalniškis. Nuo bendrų atskirtos biologiškai skaidžios atliekos ke-
liauja į antrąjį gamyklos cechą – biologinio apdorojimo. Tik deginti 
tinkančios vežamos į Klaipėdoje įsikūrusią deginimo gamyklą 
„Fortum“. 

Bioskaidžių atliekų apdorojimo ceche įrengta 15 gelžbetoninių 
boksų, pritaikytų aukštam slėgiui ir temperatūrai. Į kiekvieną iš jų 
telpa po 600 tonų šiukšlių. Čia jos apipurškiamos „perkolatu“ – pa-
šildytu, specialiomis bakterijomis prisotintu vandeniu – ir du mėne-
sius laikomos. Per šį laiką atliekos išskiria dujas ir virsta biologiškai 
nebeaktyviu „stabilatu“, kuris kitaip vadinamas techniniu kompostu 
(beje, gamtoje šis procesas truktų apie ketverius metus). Šią medžia-
gą TRATC-as naudoja savo reikmėms – ja perdengiami ir uždengia-
mi sąvartyno kaupai. 

 Pasidomėjus, ar TRATC-o veiklai dar reikalingas sąvartynas, jei 
šiukšlės 100 procentų apdorojamos gamykloje, A. Pakalniškis atsa-
kė, kad jo uždaryti neįmanoma. Mat į jį vežamos įvairios gamybinės 
atliekos, čia patenka ir „stabilato“ perteklius bei jokiai frakcijai nep-
riskiriamos atliekos iš MBA gamyklos. 

 
Juzefa Čapienė, profesijos vyr. mokytoja  

Ekskursija į UAB „Rapsoila“ 
 

UAB „Rapsoila“ – pirmoji gamykla Lietuvoje, kuri iš lietuviškų 
rapsų gamina biodyzeliną, glicerolį ir rapsų išspaudas. Gamykla įsi-
kūrusi Ukrinų kaime Mažeikių rajone. Įmonėje dirba kvalifikuoti 
darbuotojai, puikiai išmanantys technologinius procesus.  

Įmonės direktorius Robertas Einoris pasiūlė mūsų mokyklos mo-
kiniams susipažinti su įmone ir atlikti šioje įmonėje gamybinę prakti-
ką. Įmonė į praktiką  mielai priimtų laborantus, šaltkalvius, operato-
rius. Praktikos metu yra galimybė ir įsidarbinti. 

Balandžio 3 dieną AAD-61 ir TP-63 grupių mokiniai, lydimi 
profesijos mokytojų B. Šeštakauskienės ir A. Beniušio, nuvyko į  

įmonę.  
Įmonės darbuotojai mielai supažindino su gamybos procesu, 

technologine įranga, papasakojo ir parodė, kaip gaminamas biodyze-
linas, kokie susidaro šalutiniai produktai, kur juos deda; paaiškino, 
kaip sprendžiamos aplinkosauginės problemos. 

 Žaliavos, pagamintų produktų kokybę, aplinkos užterštumą nuo-
lat kontroliuoja įmonės laboratorijos darbuotojai, todėl ekskursantai 
pabuvojo ir įmonės laboratorijoje. Juos gana išsamiai supažindino su 
vykdomais tyrimais, laboratorine įranga. 

Šiuo metu UAB „Rapsoila“ gamybinę praktiką atlieka ir dirba 
AAD-61 grupės mokinė Kristina Valančauskienė. 

 
Birutė Šeštakauskienė, profesijos mokytoja  


