
 

 

Balandžio 14 diena 
10.50 val. Dalyvių registracija. 
11.00 val. Pažintis su Mažeikių politechnikos mokykla ir specialybėmis. Turėsite galimybę 
susipažinti su čia dirbančiais mokytojais ir administracija. Sužinosite apie mokyklos gyvenimą ir 
specialybes, mokiniai papasakos apie mokykloje vykdomą popamokinę veiklą. 
11.30 val. Ekskursija po mokyklą. 

Šiame numeryje: 
2 p. Apie specialybes; anekdotai. 
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2010 m. balandžio 14 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

Jau nuo vaikystės svajojote tapti mokytoju, gydytoju ar keliautoju, jei atkakliai kaupiate 
žinias, domitės savo pasirinkta sritimi ir ligi šiol tuo nesuabejojote – viskas gerai, jūsų 
pasirinkimas yra tvirtas. Tačiau daug jaunuolių net ir paskutiniais mokyklos baigimo metais dar 
nežino arba abejoja, kuo taps, kur mokysis. Jei jums profesijos pasirinkimas kelia nerimą – tai 
jau gerai, nes tai parodo socialinį psichologinį brandumą. 
Siekdami jums padėti greičiau apsispręsti, kuo norite būti, kviečiame atvykti į Mažeikių 
politechnikos mokyklą, kur vyks ,,Atvirų durų dienos 2010“. 

Balandžio 13 diena 
Susipažinimas iš arčiau su Mažeikių politechnikos mokykloje siūlomomis profesijomis. Visą die-
ną bus sudarytos sąlygos stebėti profesinio mokymo pamokas dirbtuvėse ir laboratorijose, apžiū-
rėti profesijos mokytojų ir mokinių parengtus stendus apie profesiją. 

Balandžio 15 diena 
11.00 val. Atvirų durų diena Viekšnių skyriuje. 
14.00 val. Mažeikių rajono PIT (profesinio informavimo taškų) konsultantų ir mokytojų 
susitikimas. Norintys dalyvauti, prašome pranešti vilsiau@yahoo.com. 



 

 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA  
KVIEČIA MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ 
2010 METAIS 

Gimnazijos skyriuje, baigus 10 klasių: 

 APDAILININKO; 
 CHEMINĖS ANALIZĖS LABORANTO; Nauja! 
 ELEKTROMONTUOTOJO; 
 INTERJERO APIPAVIDALINTOJO; Nauja! 
 NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS; 
 STALIAUS; 
 SUVIRINTOJO. 
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir vidurinis 
išsilavinimas. 

Baigus 9 klases: 

 APDAILININKO (statybininko). 
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir pagrindinis 
išsilavinimas. 

Baigus 12 klasių: 

 ELEKTROS ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKO 
 NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS 
Mokymosi trukmė 2 metai. 
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Redaktorius Vida Lumpickienė – 261 
Kalbos redaktorius Marijona Timinskienė – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 213 

Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 
 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

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

Mikė sako Paršeliui: 
- Tai tu man sakei, kad braškės raudonos ir taškuotos? 
- Taip, o ką? 
- Ach, aš per tave prisirijau boružių!  

*** 
- Kas gali užmušti Žmogų Vorą? 
- Žmogus Šlepetė...  

*** 
Tėvas klausia sūnaus: 
- Ką šiandien veikėte mokykloje? 
- Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas. 
- O ką rytoj veiksite mokykloje? 
- Kokioje mokykloje, tėveli..  

*** 
Universiteto rūbinėje kabo skelbimas: „Tik dėstytojams“. Apačioje 
ranka prirašyta: „Bet galima kabinti ir paltus“.  

*** 
Du kaušiniai susitinka keptuvėje. 

Vienas klausia: 
- Kaip laikais? 
- Et, šiandien jaučiuosi kaip sudaužytas!  

*** 
- Nu, kaip? 
- Aštuoni. 
- Kas aštuoni? 
- O kas nu kaip?  

*** 
Beždžionė žiūri į veidrodį ir juokiasi: 
- Jei tokia būčiau, tai tikrai nusišaučiau. 

*** 
Susitinka du draugai, kurie vedžioja savo šunis. Pirmas sako: 
- Pažiūrėkim, kieno šuo protingesnis. 
- Gerai. 
- Aš pradedu,- pasakė pirmas. Aš savo šuniui duodu pinigų ir jis 
man nuperka laikraštį. 
- Žinau, maniškis sakė...  

VIEKŠNIŲ SKYRIUJE 
KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ 

Gimnazijos skyriuje, baigus 10 klasių: 

 AGROSERVISO DARBUOTOJO; 
 DEKORATYVINIO APŽELDINIMO VERSLO DARBUO-

TOJO; 
 KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO; 
 MAITINIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖ-

JO; 
 PADAVĖJO IR BARMENO; 
 SEKRETORIAUS; 
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO. 
Mokymosi trukmė 3 metai, suteikiama specialybė ir vidurinis 
išsilavinimas. 

Baigus 12 klasių: 

 PADAVĖJO IR BARMENO; 
 SEKRETORIAUS. 
Mokymosi trukmė 2 metai. 

Ventos g. 18, LT-89188, Mažeikiai 
El. paštas: rastine@pm.mazeikiai.lm.lt 

Telefono Nr. (8 443) 20483 
Fakso Nr. (8 443) 20483 

Internetinė svetainė: http://www.pm.mazeikiai.lm.lt 

Tilto g. 20, LT-89492, Viekšniai 
El. paštas: tatjana@mazeikiai.omnitel.net  

Telefono Nr. (8 443) 36381 
Fakso Nr. (8 443) 36274 

Internetinė svetainė: http://www.pm.mazeikiai.lm.lt 


