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Leidžiamas nuo 2004 m. 

Tarptautinė Šiaurės Lietuvos paroda-mugė „AgroJoniškis - 2012“ 

paskutinį rugsėjo šeštadienį į Joniškio žemės ūkio mokyklą jau še-

šioliktą kartą sukvietė gausybę žmonių ne tik iš aplinkinių rajonų, 

bet ir iš kaimyninės Latvijos. Joniškio žemės ūkio mokykla šiais 

metais švenčia 25-erių metų jubiliejų, tad šių metų floristinių kili-

mų konkurso tema – „Sveikinimas mokyklai“. Mokyklos mokinių 

Simonos Antanaitytės (AP-12gr.), Dovilės Kudzevičiūtės (AP-

12gr.), Dovilės Mosteikaitės (AP-12gr.), Deivido Gusarovo (ER-

23gr.) sukurtas floristinis kilimas iš rudeninių gėlių, kaštonų, gilių, 

vaisių, daržovių floristinių kilimų konkurse įvertintas 1-ąja vieta. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems didesniais ar mažesniais darbais prisi-

dėjusiems kuriant šį grožį. 

 

Asta Perminienė, floristikos būrelio vadovė  

 

Gerbiami mokytojai,  
 
nuoširdžiai sveikinu Mokytojų dienos pro-
ga, linkiu neblėstančio entuziazmo ir Jūsų 
begalinės širdies dosnumo ir tvirtybės.  
Dėkoju už nuoširdų darbą. 
Būkite linksmi ir gražūs šventės dieną,  
būkite visada gerbiami ir mylimi. 

Su Profesine švente! 

Direktorė Vida Lumpickienė 
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Išvyka į Mažeikių vandenvietę 
 

Rugsėjo 26 dieną naftos produktų opera-

torių specialybės antro ir trečio kurso (PO-

11 gr., PO-15 gr., PO-100 gr.) mokiniai su 

profesijos mokytojomis Regina Ažukiene, 

Juzefa Čapiene ir Bronislava Butnoriute 

vyko į mokomąją ekskursiją. Ekskursijos 

tikslas – susipažinti su Mažeikių vandenvie-

te. Ji yra įsikūrusi pietvakariniame miesto 

pakraštyje, kairiajame Ventos upės krante, 

apie 3 km nuo miesto centro, Krucių kaime. 

Mus pasitiko laboratorijos vedėja Rima 

Platakienė. Ji pristatė įmonės darbuotoją 

Vytautą Gargasą, kuris supažindino su van-

denvietės teritorija, papasakojo apie vandens 

gręžinius, kurių iš viso yra 17, o pats giliau-

sias siekia net 84 m. Į vieną iš jų buvome 

užsukę ir mes. Apžiūrėjome siurblinę, iš-

centrinius siurblius, kurie pumpupuoja van-

denį į miestą dviem srautais: link mūsų mo-

kyklos ir link Daukšos gatvės. Matėme spe-

cialią liniuotę, kuria matuojamas vandens 

lygis rezervuare. Pabuvojome operatorinėje, 

kur registruojamas vandens lygis, slėgis ir 

kiti parametrai. Duomenys stebimi kas va-

landą. Po to nuvykome į vandens nugeleži-

nimo įrenginį. Čia vanduo valomas aštuo-

niais atviro tipo nugeležinimo filtrais. 

Laboratorijos vedėja papasakojo apie 

geriamojo vandens tyrimus. Cheminėje labo-

ratorijoje matėme ir tų pačių laboratorinių 

indų, su kuriais atliekame laboratorinius 

darbus savo mokykloje. Įdomu buvo stebėti 

vedėjos demonstruojamą vandens kietumo 

nustatymą titravimo būdu. Aplankėme mik-

robiologijos laboratorijos patalpas, kuriose 

tiriamas bakteriologinis vandens užterštu-

mas. 

Ekskursijos metu pateikėme daug klausi-

mų, į juos buvo mielai atsakyta. 

Ši įmonė tiria miesto ir rajono geriamąjį 

vandenį. Vandenį tyrimams gali atnešti ir 

patys gyventojai. Sužinojome, kad mūsų 

miesto geriamasis vanduo yra geros koky-

bės. 

Grįždami į mokyklą, aplankėme netolie-

se įsikūrusį rožyną. Apžiūrėjome šiltnamius, 

kuriuose auginamos įvairiaspalvės rožės. 

Pabuvojome net rožių šaldytuve, kur matė-

me jau surūšiuotas rožes. Buvo įspūdinga 

vienoje vietoje matyti tiek daug rožių. 

Į ekskursiją vykome pėsčiomis. Grįžome 

pilni įspūdžių ir naujų žinių. 

 

Marytė Vaišnorienė, PO-15 gr. mokinė  

Jau ketveri metai Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniai ir 

mokytojai švenčia Statybininkų dieną. Tarptautinė Statybininkų 

diena švenčiama antrąjį rugsėjo šeštadienį. 

 

Šiemet šventės proga mokyklos pirmo aukšto fojė „iškilo“ nau-

jas namas, kurį pastatė statybininkų specialybės mokiniai, o jį api-

pavidalino interjero apipavalintojų specialybės profesijos mokytojai. 

Rugsėjo 19 dieną įvyko „naujojo pastato“ ir Statybininkų dienos 

renginio atidarymo ceremonija. Renginio atidarymo simbolį - rau-

doną juostą - perkirpo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Stasė Čupkovienė ir praktinio mokymo 

vadovas Rimantas Pocevičius. Jie pasveiki-

no visus su švente.  

Šiais metais surengta eisena miesto gatvė-

mis – Žemaitijos, Naftininkų, Pavenčių. 

Eisenoje dalyvavo visų specialybių moki-

niai. Tai savotiška mokyklos prezentacija. 

Balionai, vėliavėlės, muzika, skanduotės... 

priminė Mažeikių miestui, kad mes esame...  

Sustojome ir pasisveikinome su artimiau-

siais mokyklos kaimynais - Ventos ir Kal-

nėnų pagrindinėmis mokyklomis. Dėkoja-

me šių mokyklų atstovams už šiltą sutikimą 

ir sveikinimus. 

Grįžę mokyklos kiemelyje visi šokome 

„Flash‘mob“.  

Renginio pabaigoje visi dalyviai vaišinosi 

statybininkų koše ir arbata. 

 

V. Andrijaitis, popamokinės  

veiklos organizatorius 
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Pakalbinome neseniai mokykloje dirbančią mokyto-

ją Astą Rimkienę. Pokalbis vyko Mokytojų dienos 

išvakarėse. 

- Ką reiškia mokytojas Jūsų  gyvenime? 

- Šiltą bendravimą... Labai gerai sutardavau su mokytojais, buvau mokytojų numylėtinė. Pasilikdavau po pamokų, gamindavau įvai-

rius darbelius. Mokytojas – bendraujantis, bendradarbiaujantis su vaiku, suprantantis jį. 

- Kokios pamokos Jums pačiai buvo mėgstamiausios?  

- Lietuvių kalbos, vokiečių kalbos, piešimo. 

- Ar vaikystėje svajojote tapti mokytoja? 

- Negalvojau. Baigusi studijas, dirbau reklamos projektavimo ir gamybos studijoje. Atsiradus naujai apipavidalintojų specialybei, at-

vykau į mokyklą. Pradėjau nuo šrifto mokymo. Jau treji metai kaip aš čia. 

- Ar jau apsipratote? 

- Nesunku buvo įsilieti į kolektyvą, nes visi 

draugiški, greitai radome bendrą kalbą. 

- Turbūt Jūsų specialybė susijusi su menu? 

- Studijavau Žemaitijos kolegijoje darbus ir te-

chnologijų pedagogiką, po to Klaipėdos universitete 

- vadybą ir verslo administravimą. 

- O kokie Jūsų pomėgiai? 

- Skaitymas, mezgimas, sportas. Mėgstu važinėti 

dviračiu, užsiimti joga. Esu „apmezgusi“ keturis 

modelius. (1998 m. Telšiuose Asta laimėjo konkur-

są „Auksarankė“) . 

- Iš kur tas  polinkis menui, grožiui? 

- Turbūt tai įgimta. Močiutė, teta megzdavo... Be 

to ir aplinkos įtaka... 

- Ar namuose yra pačios sukurtų darbų? 

- Yra paveikslų, koliažų. Kai studijavau, buvo 

dar daugiau.  

- O Jūsų vaikai ar mėgsta meną, kūrybą? 

- Vyresnioji dukra mėgsta piešti grafikos darbus 

pieštuku ar želiniais rašikliais, ją domina fantastikos tema, jaunesnioji yra dalyvavusi Telšių rajone technologijų olimpiadoje, kur pristatė 

darbą, atliktą stiklo vitražo technika. 

- Kaip sekasi dirbti su mūsų mokiniais? 

- Pradžioje buvo savotiškas jaudulys, kaip priims. Dabar jaučiu, kad sekasi neblogai, sutariu su vaikais. Svarbu paskatinti, pagirti. 

Kiekvienas vaikas - asmenybė. Su savo charakteriu, savybėmis... 

- Ko reikia, kad mokiniai išmoktų kurti? 

- Noro, pačiam domėtis. Žiūrėk – pabando, patinka, po to užsidega, dirba, toliau tobulėja... Jei nepatinka, vadinasi, nepatinka. Kitiems 

gražu tik pažiūrėti.  

- Kokie Jūsų ateities planai? 

- Pagal galimybes pačiai tobulėti. Sudominti vaikus. Kad turėčiau ką parodyti, kad mokykla būtų gražesnė. 

- O ko reikia, kad mokykla būtų gražesnė? 

- Reikia, kad mokykla turėtų savo stilių, savo veidą. Po truputį mokykla gražėja. Tik reikia prie to visiems prisidėti.  

 

Ačiū už malonų pokalbį. Linkime kuo didžiausios kūrybinės sėkmės ir sveikiname su gražia rudens švente – Mokytojų diena! 

 

Kalbino „Žvilgsnio“ korespondentė B. Butnoriutė 

Rugsėjo 21 d. nuotolinio mokymo klasė-

je vyko programos ZOOM pristatymas – tai 

„Swedbank“ jaunimo programa, kuri skatina 

moksleivių ir studentų kūrybiškumą, padeda 

ugdyti finansų valdymo ir investavimo įgū-

džius ir suteikia progą pasinaudoti patrauk-

liais programos pasiūlymais.  

Susitikime su pardavimo vadybininku 

Mantu Šalčiu dalyvavo SED-8 gr., PO-11 

gr., AP-12 gr., SED-21 gr. ir EM-96 gr. 

atstovai. Jiems bankininkas pateikė informa-

ciją apie banką, supažindino su ZOOM pro-

grama, pristatė Investavimo žaidimą, kuris 

suteikia puikią galimybę įgyti investavimo 

žinių, patirti rinkos pa-

kilimą ar nuosmukį 

tiesiog žaidžiant. Tai ir 

azartas, ir žinios, ir neį-

kainojama patirtis, kuri 

praverčia norint inves-

tuoti realius pinigus.  

Susitikimo metu mokiniai gavo daug 

naudingos bei išsamios informacijos, o už 

aktyvų dalyvavimą - ir dovanų. 

 
Erika Pusvaškė, ekonomikos ir  

verslo pagrindų mokytoja 
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Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Iš interjero ir dizaino  

idėjų parodos  

„Inter Deco 2012“ sugrįžus 
 

Mūsų mokyklos statybininkų spe-

cialybės, dailės ir dizaino mokytojai 

lankėsi interjero ir dizaino idėjų 

parodoje, kuri vyko Klaipėdos 

„Švyturio“ arenoje.  

Pirmąkart rengiamas tokio pobū-

džio renginys lankytojus pakvietė į 

tikrą namų vidaus interjero ir dizai-

no idėjų parodą, kurioje savo darbus 

pristatė jauni ir jau pripažinimą 

pelnę dizaineriai, kūrybiniai kolek-

tyvai bei namų įrangos ir baldų gamintojai.  

Parodoje buvo siekiama pristatyti kuo 

didesnę teminę įvairovę: nuo sienų apmuša-

lų, užuolaidų, židinių ar antikvarinių baldų 

iki moderniausios buitinės technikos ar in-

terjero dekoro detalių.  

Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su 

technologinėmis naujovėmis ir projektais, 

pasižiūrėti ir įvertinti interjero kūrėjų dar-

bus, pasisemti naujų minčių, pasmalsauti, 

kokie galimi jaukių ir stilingų namų įrangos 

bei baldų sprendimai, pasikonsultuoti su 

profesionalais. 

 

„Žvilgsnio“ korespondentė  

B. Butnoriutė 

Rugsėjo 5 dieną 

mokykloje vyko 

informacinis ren-

ginys, skirtas pir-

mo kurso mokiniams. Jie buvo supažindinti su mokyklos administ-

racijos darbuotojais, pagalbos mokiniui specialistais bei mokyklos 

tvarkos reikalavimais.  

Siekdami didesnio mokinių saugumo į renginį pakvietėme poli-

cijos pareigūnus. Mūsų mokyklos teritoriją aptarnaujantis Mažeikių 

rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrėjas Rolandas 

Merkelis informavo apie nepilnamečių teisės pažeidimus, galimą 

administracinę ir baudžiamąją atsakomybę. Atkreiptas dėmesys į 

turto vagysčių, plėšimų prevenciją. Mokiniai paraginti elgtis atsa-

kingai ir, jeigu turės nusiskundimų, gali atvykti į Mažeikių policijos 

komisariatą. 

Mokykloje taip pat svečiavosi ir su pirmakursiais bendravo Ma-

žeikių policijos komisariato Kelių policijos  poskyrio specialistas 

Steponas Liaugaudas. Jis aptarė mokinių saugumui itin svarbias 

temas: kaip saugiai eiti per pėsčiųjų perėją, apie pavojus, tykančius 

vaikščiojant tamsiu paros metu, atkreipė dėmesį į saugų transporto 

priemonių vairavimą. Rodydamas skaudžių eismo įvykių nuotrau-

kas, pareigūnas analizavo eismo nelaimių priežastis ir pasekmes.  

Diskusiją su mokiniais pratęsė Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centro Mažeikių filialo specialistas Tomas Gudavičius.  

Po to visų laukė praktinė renginio dalis mokyklos stadione. Mo-

kiniai, vadovaujami vairavimo instruktorių, atliko įvairias užduotis, 

estafetes. 

Geriausiai pasirodę mokiniai apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

 

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė  

Mokykloje dirbu 27 metus, esu jau aštuntos grupės auklėtoja. 

SS-54 grupė (siuvėjos-siuvinėtojos) mūsų mokykloje mokėsi 1993-1997 metais. Ši specialybė tuo metu buvo viena iš populiariausių, o 

jos mokėsi net dvi merginų grupės. Mano auklėtinės buvo pačios mieliausios, pačios išradingiausios, pačios savarankiškiausios... (Tokios 

dabar man yra AP-12 grupės mergaitės). 

Su SS-54 grupę baigusiomis merginomis tradiciškai susitinkame kas penkeri metai - 2002, 2007, 2012 metais... Ir kiekvieną kartą – 

mokykloje: pabendraujame, prisimename praėjusius metus, pasipasakojame apie darbus, šeimas... 

1997 metais mokyklą baigė 27 šios grupės merginos. Džiaugiuosi, kad joms neblogai sekasi – beveik visos sukūrė šeimas, augina vai-

kus, turi gerus (o kai kas ir labai gerus) darbus, dvi - net savo verslus. Keturios įsikūrusios užsienyje.  

Jei viskas vyks, kaip numatėme, kitas susitikimas turėtų įvykti vėl po 5 metų - 2017-ųjų vasarą. Už tris jau įvykusius susitikimus noriu 

padėkoti Almai Butnoriūtei (Smilgienei) ir Jūratei Cieškaitei (Jurcaitienei). 

Audronė Liubeznova, AP-12 grupės auklėtoja 

 

Kokie jausmai kyla pamačius grupės draugus po ilgo laiko? Svarbiausia, kodėl norisi juos susitikti...? Atsakymas turbūt labai paprastas. 

Norima pasidalyti gyvenimo patirtimi, pasidžiaugti sėkmėmis, pasiguosti ištikusiomis bėdomis. 

Tai galima pasakyti ir apie 1987 metų laidos PO-85 gr. mokinius, kurių susitikimas įvyko šių metų liepą. 

Susirinko tokie suaugę, subrendę... Dėkojo mokytojams už kantrybę, administracijai už gražią mokyklą ir vienas kitam – už norą susi-

tikti. Pasakojo savo gyvenimo istorijas, žiūrėjo ir komentavo mokyklos ir savo šeimų nuotraukas. 

Buvome jau vienąkart susitikę po 10 metų, bet šis susitikimas buvo kur kas šiltesnis, brandesnis. Penkios valandos, praleistos kuratorės 

kabinete, prabėgo labai greitai. Niekas niekur neskubėjo... 

Bendraukime, bendrauti verta! 

Irena Kesminienė, AS-95 grupės auklėtoja 


