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J.V. Gėtė 

Svečiavosi Saldus miesto profesinės vidurinės 
mokyklos delegacija 

Mažeikių politechnikos mokykla pakvietė Latvijos Respublikos Saldus miesto 
profesinę vidurinę mokyklą tapti priimančiuoju partneriu Leonardo da Vinci pro-
gramos mokytojų mobilumo projekte „Profesijos konsultantų vadybinių kompe-
tencijų ugdymas tolesnio informavimo ir konsultavimo aspektu“. Pasirašyta ben-
dradarbiavimo sutartis. Numatyta dalintis gerąja darbo patirtimi, keistis informa-
cija apie vykdomas programas, bendradarbiauti projektinėje, kultūrinėje ir sporti-
nėje veikloje. 

Draugystė prasidėjo – gegužės 6 d. į mokyklą atvyko mokinių, mokytojų ir 
vadovų delegacija. Svečius sutikome prie Lietuvos-Latvijos sienos su duona ir 
druska. 

Pirmiausia svečiai aplankė naftos perdirbimo gamyklą, Renavo dvarą. 
Aktų salėje įvyko susitikimas. Kalbėjo Politechnikos mokyklos direktorius 

Stasys Girdvainis ir Saldus profesinės vidurinės mokyklos direktorius Ojars Garo-
za. 

Koncertavo Saldus mokyklos mokinių choras ir šokių kolektyvas. 
Koncerte taip pat dalyvavo Politechnikos mokyklos meno saviveiklos kolekty-

vai. Susitikimas baigėsi vakarone-diskoteka. 
„Žvilgsnio“ informacija 

Atvirų durų dienos 2010 
 

Balandžio 14 – 15 dienomis mokykloje vyko 
Atvirų durų dienos renginys. Pirmąją dieną visų 
rajono mokyklų mokiniai, mokytojai galėjo artimiau 
susipažinti su mokykloje rengiamomis specialybė-
mis, dalyvauti gamybinio mokymo pamokose, pasi-
grožėti profesijos mokytojų parengta paroda. 

Dalyviams buvo įteikti lankstinukai ir mokyk-
los laikraščio „Žvilgsnis“ specialus atvirų durų die-
nos numeris. 

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Sta-
sys Girdvainis. Profesijos mokytoja metodininkė, 
profesinio informavimo taško konsultantė, Vilma 
Šiaulienė būsimiems mokiniams papasakojo apie 
profesinį mokymą, jo pranašumus. 

Mokinių tarybos narys Lukas Voveris, AS – 86 
grupės mokinys, dalijosi įspūdžiais apie mokyklą, 
supažindino su mokyklos gyvenimu, renginiais, 
popamokine, sportine, projektine veikla. 

Mokyklos svečiai galėjo apžiūrėti mokyklą, 
pamatyti mokyklos dirbtuves, pabendrauti su mo-
kyklos mokytojais ir mokiniais. 

Renginyje dalyvavo apie 200 mokinių iš įvairių 
rajono mokyklų. 

„Žvilgsnio“ informacija 
Išvyka į Mažeikių muziejų 

Gegužės 20 dieną (ketvirtadienį) pirmo ir antro  
kurso mokiniai dalyvavo išvykoje į Mažeikų miesto 
muziejų. Mokinių laukė švietėjiška edukacinė pamo-
kėlė apie senovės lietuvių amatus, iš arčiau supažin-
dinti su senovės amatų „tošininkyste“.  

 
“Don’t stop” - I vieta 

Gegužės 14 d. Žemaičių Kalvarijoje vyko vaikų ir 
jaunimo šokių festivalis-konkursas “Tuo ritmu”. Mū-
sų mokyklos šokių kolektyvas “Don’t stop” (vadovė 
Salomėja Jurgelytė) užėmė pirmą vietą. 
Sveikiname! 
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Balandžio 26 dieną pažymima Pasaulinė gyvybės diena. Šią dieną 
mūsų mokykloje vyko gerumo solidarumo akcijos renginys 
„Sušildykime sielas“. Akcijos tikslas – ypatingu gerumo, džiaugsmo 
pavasario laikotarpiu gaivinti mokyklos bendruomeninį solidarumą, 
skatinti mokinių bendravimą, padėti seneliams ir vaikams, gyvenan-
tiems senelių ir vaikų namuose, žmonėms, gyvenantiems nepritekliu-
je, neišgalintiems pasirūpinti savimi. 

Akcijos atidarymo renginys vyko mokyklos pirmo aukšto fojė. Nuo 
pat ryto jautėsi šurmulys. Mokiniams buvo rodomos sunkiai gyve-
nančių senų žmonių ir vaikų iš globos namų gyvenimo istorijos. 

Visus sutiko šokių kolektyvas „Daisy“ (vadovė Salomėja Jurgely-
tė). Renginio vedėjai priminė susirinkusiems, kas tai yra gerumas ir 
ką jis mums reiškia. Žiūrovams parodytas animacinis filmukas apie 
analogišką akciją, įvykusią Mažeikių mieste. Solidarumo akcijoje 
dalyvavęs Sedos kultūros centro meno vadovas Gediminas Jokubaus-
kas pasidžiaugė, kad tokios akcijos rengiamos ir Sedoje, pakvietė 
kuo aktyviau dalyvauti ir visiems skyrė dvi savo kūrybos dainas. Dai-
lės mokytoja Asta Perminienė pakvietė renginio žiūrovus išlankstyti 
iš popieriaus gerves, kurios bus skirtos Mažeikių vaikų ir senelių 
globos namams kaip gerumo nešimo simboliai. 

Gabijos gimnazijos mokiniai Rokas ir Leandra atliko keletą akci-
jai specialiai parinktų kūrinių. 

Renginio vedėjai skatino susirinkusius aukoti savo gerumą Ma-
žeikių vaikų ir senelių globos namams. Už visus surinktus pinigėlius 
globos namuose gyvenantiems žmonėms bus nupirktos gerumo dova-
nėlės. 

Gegužės 21 dieną mūsų mokykloje baigėsi vykdoma akcija 
„Sušildykime sielas“. Mokyklos aktų salėje įvyko baigiamasis rengi-
nys. Spektaklį „Ryža Pjesė“ padovanojo Mažeikių moksleivių namų 
teatro studija „Atžalynas“ (vadovė Daiva Jaškulienė). Spektaklyje 
buvo analizuojamos šiuolaikiniam jaunimui aktualios temos. Viena 
iš temų – tolerancija.  

Akcijos metu Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos 
namams surinkta 91 Lt 63 cnt. Už surinktus pinigus globos namų 
vaikams nupirkti krepšinio kamuoliai. 

Vaidas Andrijaitis, užklasinio darbo vadovas 

Akimirka iš spektaklio „Ryža Pjesė“ 
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„Ką mes galim padaryti Mažeikiams gera per pusantros valandos?“ 
Balandžio 23 d. grupė UAB „Saurida“ darbuotojų susitiko su Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniais. Jų tikslas – pristatyti moki-
niams per bendrovės mokymus laimėtą projektą „Ką mes galim padaryti Mažeikiams gera per pusantros valandos?“. Minėta grupė dar-
buotojų pasirinko aktualią projekto temą – „Gerai pagalvokime prieš išvykdami ieškoti darbo į užsienį...“ 
Kiekvienas projekto dalyvis atvirai papasakojo savo sėkmingos karjeros istoriją: gana nelengvas darbo paieškas, darbo pradžią, tobulėji-
mą, karjerą. Akcentavo, kad viską nugali paties žmogaus optimizmas, ryžtas. Žaidimo forma parodė, kaip galima ir reikia atsisakyti riboto 
mąstymo. 
Projekto dalyviai savo tikslą pasiekė, prieš pokalbį mokiniai, paklausti: „Kas galvojate apie darbo paieškas užsienyje?“,- rankas pakėlė 
visi, po pokalbio rankų liko mažiau. 

Žemės diena 
Visą gegužės mėnesį vyksta fizikos ir geografijos integruotas rengi-
nys “Mokomės tave mylėti, Žeme”. Vieną parodos dalį sudaro foto-
nuotraukų paroda. Nuotraukas darė patys mokiniai, jose - Mažeikių 
rajono vaizdai. Kita parodos dalis - mokiniai, pasitelkę savo fantazi-
ją, kūrybiškumą, demonstruoja, kaip galima iš buities atliekų, kurios 
teršia mūsų gamtą, padaryti įvairios paskirties daiktų: vazų, žvaki-
džių, dėžučių, pieštukinių ir pan. Parodą papildo įvairių autorių 
mintys apie gamtą. Renginys skatina matyti ir pastebėti gamtos gro-
žį, ugdo kūrybiškumą, moko puoselėti gamtą.  
 
Renginio iniciatorės - fizikos vyr. mokytoja I. Kesminienė ir geogra-
fijos mokytoja S. Kiškėnienė. 

Pažinkime gimtąją kalbą 
Mokykloje vyko lietuvių kalbos viktorina ,,Pažinkime gimtąją kalbą“, 
skirta Lietuvos Nepriklausomybės 20 – mečiui. Ją organizavo lietuvių 
kalbos mokytojos Vitalija Pikturnienė ir Violeta Miniotienė. Viktori-
noje dalyvavo 11 – 12 klasių moksleiviai. Jie turėjo galimybę pagau-
sinti savo žinias apie gimtąją kalbą, tapti pastabesni, atidesni žodžiui 
ir jo formai, rašymui ir vartojimui, žodžiui sakinyje, sakiniui tekste. 
Moksleiviai ieškojo perkeltine prasme pavartotų žodžių, atsakinėjo į  
klausimus, taisė kalbos klaidas, sprendė rebusą ir kryžiažodį, barbariz-
mus keitė lietuviškais žodžiais. Galėjo įsitikinti, ar pažįsta gimtąją  
literatūrą, atspėti, kokio literatūros veikėjo portretas, kieno slapyvar-
dis ar kokių pomėgių bei polinkių turėjo rašytojai K. Donelaitis, A. 
Baranauskas, V. Kudirka. 
Moksleiviams sekėsi neblogai. Iš viso dalyvavo trisdešimt keturi mo-
kiniai, kiekviena grupė turėjo deleguoti po tris mokinius. Net penkio-
lika iš jų surinko daugiau kaip penkiasdešimt taškų iš aštuoniasdešimt galimų. Pirmą vietą laimėjo Saulius Jonaitis (ST-91grupė), antrąją 
užėmė Edvinas Liaugaudas (EM-88 grupė), trečiąją vietą pasidalijo Auras Juodeikis (EM – 88) ir Tomas Matutis (SED- 89). Aktyvus 
moksleivių dalyvavimas viktorinoje rodo, kad mūsų mokykloje nėra abejingų gimtajai kalbai. 

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja V. Pikturnienė 

Susitiko rajono mokyklų bibliotekininkai 
Mokyklos bibliotekoje-skaitykloje vyko bibliotekininkų 
metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo 32 Mažeikių rajo-
no mokyklų bibliotekininkai. Mokyklos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui Vida Lumpickienė svečius supažindino su 
mokykla, demonstravo skaidres, papasakojo kokių galima 
mokykloje pasirinkti specialybių. Buvo aptariami kasdie-
niai klausimai. Bibliotekininkės papasakojo apie savo ren-
ginius, pasidalijo mintimis. Metodinio būrelio pirmininkė 
Aldona Paulauskienė paragino siūlyti bendrus renginius ir 
susitikimus ateinantiems mokslo metams. Išrinkta MOBIS 
programos konsultantė, kuria tapo metodinio būrelio pirmi-
ninkė Aldona Paulauskienė.  
Bibliotekininkės aplankė Mažeikių politechnikos mokyklos 
muziejų. 

„Žvilgsnio“ informacija 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 266 
Kalbos redaktorė  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: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

 

Mokykliniai egzaminai 

Data Mokyklinis egzaminas MOKINIAI ir BUVĘ MOKINIAI 
2010.05.25 Technologijos 37 Mažeikių politechnikos mokykla 

2010.05.31 Lietuvių kalba (gimtoji) 174 Mažeikių politechnikos mokykla 

2010.06.09 Geografija 117 Mažeikių politechnikos mokykla 

Valstybiniai egzaminai 

Data Valstybinis egzaminas MOKINIAI ir BUVĘ MOKINIAI 
2010.05.31 Lietuvių kalba (gimtoji) 2 Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 

2010.06.02 Informacinės technologijos 6 Mažeikių Sodų vidurinė mokykla 

2010.06.04 Istorija 
79 Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 

15 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 

2010.06.08 Matematika 
73 Mažeikių „Ventos“ pagrindinė mokykla 

18 Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla 

2010.06.10 Chemija 1 Mažeikių politechnikos mokykla 

2010.06.11 Užsienio kalba (rusų) 7 Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 

2010.06.14 Užsienio kalba (anglų) 45 Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 

2010.06.16 Biologija 24 Mažeikių Gabijos gimnazija 

2010.06.18 Fizika 57 Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 

Kandidatai: 
 atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, 

pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą; 
 prie patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 15 min. iki brandos egzamino pradžios; 
 prieš įeidami vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patal-

pą tik jam leidus; 
 turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį doku-

mentą arba vairuotojo pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo/stalo; 
 pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nenurodytas kitas 

laikas, laiko egzaminą, tačiau jiems brandos egzamino užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas; 
 iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimi; 
 baigę darbą anksčiau negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 

minučių iki brandos egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui darbus gali išeiti iš brandos egzamino patalpos. 


