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Projektas „100 mečio  
žmonės – „Didžiuojuos, 

kad esu lietuvis“ 
 

Šiais metais, Lietuvos Nep-
riklausomybės atkūrimo šimtme-
čio metais, rengiamas projektas 
„100-mečio žmonės – 
„Didžiuojuos, kad esu lietuvis“. 
Kiekvieną ketvirtadienį į klasės 
valandėles kviečiamas svečiais 
(dažniausiai buvęs mokyklos 
mokinys), gyvenantis Mažeikiuo-
se, čia kuriantis ateitį, vykdantis 
aktyvią visuomeninę veiklą. Tai 
jauni specialistai, padarę karjerą 
savo gimtajame mieste. 

Vasario 15 dieną mokyklos 
mokiniai susitiko su jauniausiu 
(28 m.) Mažeikių apylinkės se-

niūnijos seniūnu Mantu Badau-
kiu. Jis pasidalino savo gyvenimo 
istorija, patirtimi, kurią įgijo dirb-
damas Lietuvos Respublikos Sei-
mo nario Kęstučio Bartkevičiaus 
patarėju. 

Vasario 22 dieną mokiniai 
susitiko su mūsų mokyklos buvu-
siu mokiniu Donatu Vaičiurgiu. 
Ugniagesys gelbėtojas, krašto 
apsaugos savanoris, savanoris 
ugniagesys, vienas iš įvairių pro-
jektų, kurie paskutiniu metu vyko 
Mažeikiuose, iniciatorius. Pernai 
Donatas Vasario 16-ąją paminėjo 
žygiu su Trispalve į Vilnių, šie-
met mažeikiškis kartu su bendra-
minčiais sukūrė programėlę, skai-
čiuojančią dienas iki valstybės 
atkūrimo šimtmečio. Praėjusią 
vasarą D. Vaičiurgis su bendra-

minčiais vėl ėmė aktyvinti jauni-
mą – viešojoje erdvėje suburta 
grupė „Mažeikių fanai 2017 Lie-
tuvos rinktinei palaikyti“, suorga-
nizavo tris bendrus šalies krepši-
nio rinktinės žaidimo Europos 
čempionate stebėjimus Buknai-
čiuose ir Mažeikiuose. Paskutines 
rinktinės rungtynes Pavenčių 
gatvėje esančioje aikštelėje dide-
liame ekrane turėjo galimybę 
stebėti beveik dviejų šimtų auto-
mobilių ekipažai. 

Po susitikimo su mokiniais 
pakalbinome pašnekovą. Jis 
džiaugėsi šiuo susitikimu, nes 
turėjo galimybę pasidalinti minti-
mis, tikslais ir naujomis idėjomis. 

 
Vaidas Andrijaitis,  

karjeros koordinatorius 

Vasario 16-ąją Mažeikių rajono savi-
valdybės kultūros centre vykusioje iškil-
mingoje ceremonijoje šventinio koncerto 
„Mama - Tėvynė“ metu Savivaldybės 
meras Antanas Tenys Politechnikos mo-
kyklos bendruomenei įteikė nominaciją 
„2017 metų kūrybinė iniciatyva“. 

Mokyklos bendruomenė kasmet Kalė-
dų švenčių laikotarpiu padeda puošti Ma-

žeikių miestą ir kurti šventinę nuotaiką. 
Inovatyvūs puošybos elementai atnaujina 
ir gražina miestą.  

Bendruomenė džiaugiasi galėdama 
prisidėti puošiant Mažeikių miesto erdves 
ir tuo, kad mokyklos pastangos ir inicia-
tyva nelieka nepastebėta ir yra gerai ver-
tinama. 

„Žvilgsnio“ informacija 



 

 

 
2018 m. vasario 28 d., Nr. 2 (114)  

100 mažų žingsnelių  
Lietuvos  

nepriklausomybės keliu 
 
Mažeikių politechnikos mokykloje vasario 15 d. vyko 

renginys „100 kartų aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtas paminė-
ti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį. 

Renginio vedėjai kvietė dalyvius kartu su jais versti Lie-
tuvos šimto metų istorijos knygos puslapius. Istorijos moky-
tojos parengti AP-57 gr., AAD-58 gr., AO-59 gr. mokiniai 

priminė svarbiausias Lietuvos valstybės da-
tas. Renginio metu skaityta tremtinių poezija, 
eilėraščiai apie Lietuvą. Mokyklos mokiniai 
dainavo dainas apie Lietuvą, šoko lietuvių 
liaudies šokius. Renginio pabaigoje visų lau-
kė didžiulis gimtadienio tortas (iš keksiukų), 
kuris buvo papuoštas Valstybės simboliu – 
Trispalve ir šimtu žvakučių. Visi dalyviai 
buvo pavaišinti Lietuvos gimtadienio tortu.  
 

Vaidas Andrijaitis, 
popamokinės veiklos organizatorius 

Dalyvavome parodoje STUDIJOS 2018 
 

Mūsų mokyklos mokiniai ir profesijos mokytojai dalyva-
vo tarptautinėje  16-oje mokymosi, žinių ir karjeros planavi-
mo parodoje STUDIJOS 2018, kuri vyko Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO. Parodoje dalyvavo visi Lietuvos 
universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos, taip pat aukšto-
jo mokslo įstaigos iš užsienio, neformaliojo ugdymo ir jauni-

mo organizacijos bei verslo įmonės, kurios siekia investuoti 
į būsimą darbuotoją jam dar sėdint mokyklos suole. Karje-
ros planavimo mugėje „Renkuosi profesiją“ buvo galima 
pabendrauti su profesinių mokyklų atstovais, įsitraukti ir 
išbandyti profesijas gyvai. 
Mūsų mokykla šiemet pristatė apdailininko (statybininko) 
ir virėjo profesijas. 
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Šiais metais 
karjeros dienos 
vyko dvi dienas: 
pirmoji buvo skirta 
susitikimui su 
aukštųjų mokyklų 
atstovais, antrąją 
dieną vyko susiti-
kimai su rajono 
įmonių atstovais.  

Apie tolimes-
nes studijų galimy-
bes papasakojo 
Šiaulių valstybinės 
kolegijos atstovai. 
Mokymo paslaugų 
centro vedėja Ma-
rija Labžentienė 
nuodugniai prista-
tė studijų progra-
mas Mažeikiuose. 
Šiaulių valstybinės kolegijos Elektros inži-
nerijos katedros vedėjas, lektorius Marius 
Kernagis ir Statybos ir aplinkos inžinerijos 
katedros lektorius Deividas Nesovas papasa-
kojo apie studijų galimybes.  

Mokykloje apsilankė aštuonių įmonių 
atstovai, kurie trumpai papasakojo apie įsi-
darbinimo, darbo užmokesčio galimybes, 
karjeros perspektyvas.  

Renginio pradžioje susirinkusius pasvei-
kino Mažeikių politechnikos mokyklos di-
rektorė Vida Lumpickienė bei Mažeikių 
rajono savivaldybės mero patarėjas Virgili-
jus Radvilas. Taip pat renginyje dalyvavo 
mokiniai iš Darbo rinkos mokymo centro.   

UAB „Saurida group“ personalo direkto-
rė Danguolė Steponavičienė pirmiausia mo-
kinius apdovanojo už žinias apie įmonę, 
paskui papasakojo apie įmonės veiklą. Mo-
kiniai buvo kviečiami prisijungti prie įmonės 
veiklos.  

UAB „Grūstė“ personalo direktorė Rena-
ta Glemžienė kvietė mokinius atlikti gamy-
binę praktiką ne tik didmeninėje ar mažme-

ninėje prekybos srityje, bet ir viešojo maiti-
nimo sektoriuje.  

UAB „Hotrema“ pirkimų-pardavimų 
vadybininkas Andrius Sakalauskas bei žmo-
giškųjų išteklių vadovas Darius Šiaulys siūlė 
mokiniams dideles perspektyvas ne tik Lie-
tuvoje, bet ir užsienio šalyse.  

UAB „Topenerga“ komercijos direktorė 
Aurelija Petrikienė kvietė prisijungti prie 
kolektyvo elektromontuotojus.  

UAB „Varduva“ padalinio vadovė Nata-
lija Butkuvienė supažindino su paslaugomis, 
kurias įmonė teikia ir aptarė gamybinės 
praktikos atlikimo bei įsidarbinimo galimy-
bes.  

UAB „Litvija“ projektų-pardavimų vady-
bininkas Dovydas Bernotas pademonstravo 
mokiniams atliktus projektinius darbus. Pag-
rindinės veiklos sritys: vamzdžių, metalo 
konstrukcijų virinimas, montavimas, re-
konstrukcijos, remonto darbai ir metalo 
konstrukcijų gamyba. Darbai atliekami tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Buvo akcen-
tuotas kiekvieno darbuotojo profesionalumo 

ir noro tobulėti vertinimas. 
UAB „Taumona“ direktorius Aleksas 

Kateiva patarė mokiniams daugiau išbandyti 
save įvairiose srityse, ieškoti savęs ir ragino 
neišvykti į užsienį laimės ieškoti, o stengtis 
nuoširdžiai dirbti savoje šalyje.  

Renginį užbaigė VŠĮ „Mažeikių geležin-
kelio stotis – Menų stotis“ atstovai Linas 
Bodendorf ir Renatas Selenis. Jie savo įmo-
nės pristatymą pradėjo muzikiniu kūriniu. 
Linas Bodendorf  pabrėžė, kad verslas žiūri, 
ar jiems apsimoka, o menas –, ar jiems sma-
gu. Kvietė prie jų komandos prisijungti me-
niškos prigimties mokinius. O kas yra ta 
meniška prigimtis pademonstravo pats Rena-
tas Selenis dainuodamas ir grodamas gitara.  

Po renginio mokiniai turėjo galimybę su 
įmonių veiklomis susipažinti detaliau, pakal-
binti įmonių atstovus, o galbūt ir pasirašyti 
gamybinės praktikos atlikimo sutartį. 

  
Regina Jonikaitė ir Vaidas Andrijaitis,    

ugdymo karjerai koordinatoriai 

III kurso mokiniai lankėsi  
sveikatos centre „Energetikas“ 

 
Vasario 21 d. maitinimo ir apgyvendinimo bei prekybos įmo-

nių vadybininko padėjėjo specialybių III kurso mokiniai kartu su 
praktinio mokymo vadovu Alfredu Vėlavičiumi, statybos profesi-
nio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaške ir karjeros koordina-
tore Regina Jonikaite lankėsi sveikatos centre „Energetikas“. 

Mokiniai vyko susipažinti su praktikos vietomis. Įmonės vado-
vė Rita Matulevičienė papasakojo apie būsimos praktikos darbo 
vietas, parodė gyvenamąsias ir darbo patalpas, bendravo su moki-
niais ir atsakė į jų pateiktus klausimus. 

 
Erika Pusvaškė,  

statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja 



 

 

 
2018 m. vasario 28 d., Nr. 2 (114)  

Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 
Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 
ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 
 226  

 
Penktadienio popietę į mokyklos aktų salėje vyks-

tančią Paskutinio skambučio šventę rinkosi baigiamų-
jų grupių mokiniai su savo auklėtojais, mokinių tėvai, 
mokytojai, svečiai.  

Scenoje – improvizuota autobusų stotelė. Joje išli-
pa „autobuso keleiviai“. Stotelėje susitinka dvi mergi-
nos – grupės draugės, kurios prisimena savo pažintį, 
mokykloje praleistą laiką... Scenoje pasirodo būsimie-
ji mokiniai – mažieji artistai iš lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“, kurie atlieka žemaitišką dainą 
„Barborytė“. Juos keičia kiti svečiai – jaunatviškas 
šokių kolektyvas „Linksmasis kaubojus“. Skamba 
politechnikos mokyklos mokinių atliekamos dainos. 
Renginio vedėjos apgailestauja, kad sunku bus palikti 
mokyklą, pasiilgs renginių, draugų, mokytojų, mo-
kyklos virėjos Danutės cepelinų... 

„Ar turite bilietą?“ – į susirinkusius kreipėsi  mo-
kyklos direktorė Vida Lumpickienė ir pakvietė įsigyti 

bilietus kelionei į ateitį. Direktorė priminė, 
kad paskutinis skambutis skamba mokyklo-
je jau daugiau kaip 40 metų. „Eikite drąsūs, 
nesiblaškykite, eikite tikėdami, kad tai ir yra 
jūsų kelias, eikite į priekį. Linkiu gražių ir į 
priekį vedančių atradimų. Būkite kūrybingi, 
laimingi, atsakingi Lietuvos piliečiai, nepa-
mirškite savo miesto“,  – linkėjo direktorė.  
 Baigiamųjų grupių mokiniai dėkoja moky-
tojams ir įteikia gėlių, o mokyklai palieka 
dovaną – čekį minkštoms kėdėms įsigyti.  
„Autobusas“ atvyksta į paskutinę stotelę – 
Mažeikių politechnikos mokykla.  
Paskutinius patarimus tolimesnei kiekvieno 
gyvenimo kelionei išsako baigiamųjų gru-
pių auklėtojai. Jie linki auklėtiniams sėkmės 
kitoje stotelėje – kurti planus, siekti žinių, 
tobulėti, stengtis, kad išsipildytų viltys ir 
svajonės.  
Iki diplomo jiems lieka nei daug, nei mažai 
– gamybinė praktika ir baigiamieji kvalifi-
kacijos egzaminai.  

Bronislava Butnoriutė,  
„Žvilgsnio“ korespondentė 

Suvirintojų savaitė 
 

Mokykloje vyko Suvirintojų savaitė 2018. Jos metu buvo orga-
nizuotas profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo 
suvirintojų specialybės I ir II kurso mokiniai. Jie atliko teorines ir 
praktines užduotis, virino metalo ruošinius 3 padėtyse. Geriausiai 
konkurse pasirodė SED-72 gr. mokinys Aurimas Šakinis ir SED -55 
gr. mokinys Aurimas Voveris. Antrą vietą užėmė SED-72 gr. moki-
nys Erikas Silius ir SED-55 gr. mokinys Donatas Šemeklis. Tomas 
Žutautas iš SED-72 gr. ir Tautvidas Kobtsevas iš SED-55 gr. laimė-
jo trečią vietą. Mokiniams įteikti padėkos raštai. 

Suvirintojų savaitės metu mokiniai lankys įmones UAB 
„Elmaga“, Universe Group UAB, ABF LT, UAB, stebės metalo 
apdirbimo įrenginių darbą, susipažins su įmonių veikla, domėsis 
suvirintojų profesija. Suvirintojų savaitę organizavo suvirintojų spe-
cialybės profesijos mokytojai. 
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