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Šiais metais Mažeikių politechnikos mokyklą baigė 271 mokinys. Iš jų 170 mokinių įteikti pro-
fesinio mokymo diplomai Politechnikos mokykloje Mažeikiuose, 13 mokinių dešimtukais įvertintos 
asmens įgytos kompetencijos. Aštuoni mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už gerą mokymą-
si, geriausią specialybės išmanymą, aktyvią veiklą. Diplomus įteikė verslininkų asociacijos prezi-
dentė Gražina Bartkevičienė. 

Politechnikos mokyklos Viekšnių skyrių baigė 94 mokiniai. 9 mokiniams asmens įgytos kompe-
tencijos įvertintos vien dešimtukais. Padėkos raštai buvo įteikti 13 mokinių. 

 

Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė  

Mieli Mokytojai ir mokiniai,  

visiems Jums linkime gerų atostogų ir puikios, šiltos vasaros.  

Pailsėkite, šypsokitės, džiaukitės … 

Sugrįžkite gerai nusiteikę ir kupini jėgų naujiems darbams! 

 

„Žvilgsnio“ redakcija 
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Gegužės 20 d. Mažeikių politechnikos 
mokykloje vyko Erasmus+ Leonardo daVin-
ci programos asmenų mokymosi mobilumo 
projekto „Tradicinių amatų perteikimas pro-
fesinio mokymo pamokose“ Nr.2014-1-
LT01-KA102-000036 baigiamasis renginys. 

Projektą pristatė projektų vadovė Erika Pus-
vaškė. 

Projekte buvo numatyti du vizitai – į 
Austriją ir į Maltą. Šiuose vizituose dalyva-
vo Mažeikių politechnikos mokyklos, VšĮ 
Kuršėnų politechnikos mokyklos bei VšĮ 
Kelmės profesinio rengimo centro atstovai. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti 
galimybę medienos apdirbimo ir statybos 
sektoriaus specialistams tobulinti dalykines, 
profesines ir technologines kompetencijas, 
ugdyti kūrybiškumą, novatoriškumą ir vers-
lumą. 

Pirmojo šio projekto vizito, kuris vyko 
2014 m. spalio 19 – 25 dienomis Austrijoje, 
projekto veiklą koordinavo priimančios or-
ganizacijos Bildungsberatung& Vermittlun-
sagentur vadovė Aldona Biedermann. Dide-
lis dėmesys buvo skiriamas tradicinių liau-
dies amatų elementų panaudojimui kuriant 
pastatų interjerą ir eksterjerą, šių amatų per-
teikimo galimybėms architektūroje, tradici-
nių staliaus ir dailidės darbų integravimui 
šiuolaikinėje statyboje. Dalyviai lankėsi 
naujai pastatytoje Tourismusberufsschule-
Villache profesinėje mokykloje, TillyHol-
zindustrieGesellschaft klijuotos medienos 
plokščių fabrike. Apžiūrėjo LandhotelMet-

niztalerhof viešbučio interjerą, sukurtą nau-
dojant liaudies amatininkų dirbinius. Kultū-
rinės programos metu pabuvojo Karintijos 
parlamente, įsikūrusiame istoriniame Land-
haus pastate, susipažino su restauruojamais 
Vyskupų rūmais, aplankė senovinius Austri-

jos miestus ir pilis. Kopė į aukščiausią medi-
nę piramidę – Pyramidenkogel, vaikščiojo 
po kalnus. Taip pat ragavo austriškų valgių, 
pagamintų pagal senovinius receptus. 

Antrojo projekto vizito, kuris vyko 2014 
m. lapkričio 9-16 dienomis Maltoje, prii-
mantis partneris buvo „ParagonEurope“. 
Stažuotės metu „ParagonEurope“ komandos 
nariai dalyvius supažindino su savo šalies 
amatais, jų perteikimo galimybėmis. Maltoje 
aplankyti šie objektai: MdinaGlass stiklo 
fabrikas, BristowPotteries keramikos dirbtu-
vės, Ta'Qali amatų kaimelis, Carlo dizaino 
studija, Brolių Agius akmens dirbtuvės, Ca-
milleri mados namai, SmartCity verslo mies-
tas, ARC dizaino studija, Chris'o dizaino 
medžio dirbtuvės. Maltos MCAST koledže 
mokytojai turėjo galimybę susipažinti su 
šios šalies ugdymo procesu, pasidalinti pro-
fesine patirtimi. Lankėsi koledžo kabinetuo-
se, mokomosiose dirbtuvėse, apžiūrėjo mo-
kinių darbus. Taip pat susipažino su Maltos 
tradiciniais liaudies amatais, tautinių motyvų 
panaudojimo galimybėmis interjere ir eks-
terjere. Mokytojams buvo suteikta galimybė 
bendrauti su šios šalies menininkais, dizai-
neriais, amatininkais. Gavo daug naudingos 
informacijos kuriant šiuolaikinį interjerą, 

eksterjerą bei namų aplinką. Dalyviai susi-
pažino su Maltos istorija, jos kultūra, senąja 
architektūra, stebėjo tradicinių amatininkų 
darbą bei patys dalyvavo praktiniuose užsiė-
mimuose. 

Abiejų vizitų metu projekto dalyviai to-
bulino pedagogines bei technologines kom-
petencijas, kėlė profesinę kvalifikaciją per-
imdami užsienio šalių patirtį, gilino anglų ir 
vokiečių kalbų žinias. 

Projektų vadovė Erika Pusvaškė teigė, 
kad projekto „Tradicinių amatų perteikimas 
profesinio mokymo pamokose“ tikslas ir 
uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti, o 
profesijos mokytojai parsivežė neįkainojamą 
patirtį, kurią galės taikyti profesijos dalykų 
pamokose. Projekto dalyviai iš Mažeikių, 
Kuršėnų ir Kelmės parengė metodinę me-
džiagą „Tradiciniai amatai šiuolaikiniame 
interjere, eksterjere ir buityje, perimant Eu-
ropos šalių patirtį“, kurią sudėjo į kompakti-
nę plokštelę. 

Projekto dalyviams dokumentus, liudi-
jančius  apie jų dalyvavimą projekte, įteikė 
mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Di-
rektorė pasidžiaugė draugišku bendradarbia-
vimu su VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla 
bei VšĮ Kelmės profesinio rengimo centru, 
galimybėmis išvykti stažuotis į užsienio šalis 
ir pasidalinti patirtimi su užsienio profesinė-
mis mokyklomis, visiems palinkėjo geros 
kloties. 

Baigiamojo renginio metu mūsų mokyk-
los profesijos mokytojai  Asta Rimkienė ir 
Vaidas Andrijaitis vedė atvirą integruotą 
pamoką interjero apipavidalintojų ir apdaili-
ninkų specialybės mokiniams. Pamokos 
tema - „Lipnios plėvelės naudojimo galimy-
bės interjere“. Mokytojai supažindino su 
parengta metodine medžiaga apie lipnios 
plėvelės rūšis, jų savybes ir pritaikymo gali-
mybes, perteikė įgytus įgūdžius  stažuotės 
Vokietijoje metu pagal VšĮ Telšių regioninio 
profesinio mokymo centro koordinuoja-
mą Erasmus+: Leonardo da Vinci programos 
mobilumo projektą „Besimokančiųjų ir per-
sonalo mobilumas profesiniame mokyme“ 
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000265. 

Pamokoje dalyvavo AP-36 gr. ir AS-34 
gr. mokiniai,  mokyklos mokytojai, svečiai 
iš Kuršėnų. Pamokos dalyviai, išklausę teo-
rinę paskaitą apie lipnios plėvelės naudojimo 
galimybes,  atliko praktinę užduotį - patys 
pasigamino padėkliukus kavai, arbatai. Ši 
technologija sudomino ne tik mokinius, bet 
ir mokytojus, kurie įgytas žinias galės taikyti 
kurdami įvairius dekoro elementus interjere. 

Erasmus+ programą Lietuvoje administ-
ruoja Švietimo mainų paramos fondas ir 
finansuoja Europos Komisija. Šis praneši-
mas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komi-
sija negali būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateikiamos informacijos naudoji-
mą. 

 
Erika Pusvaškė, projektų vadovė, 

Bronislava Butnoriutė,  
„Žvilgsnio“ korespondentė  

Baigiamasis Erasmus+: Leonardo daVinci programos asmenų moky-
mosi mobilumo projekto „Tradicinių amatų perteikimas profesinio mo-

kymo pamokose“ renginys 
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Kasmet, per Tarptautinę vaikų gynimo 
dieną, Politechnikos mokykloje ir mokyklos 
Viekšnių skyriuje yra pagerbiami geriausiai 
lankantys pamokas, pažangūs moksle, akty-
viai dalyvaujantys mokyklos veikloje moki-
niai. Tai tradicinė mokyklos šventė, kuri 
šiemet vyko septintąjį kartą. Renginį vedė 
apeigų ir švenčių organizatoriaus specialy-
bės mokinės Virginija Stonytė ir Roberta 
Mažutė, kurios kvietė visus paskraidyti po 
žmogaus galimybių platybes. 

„Štai ir baigėsi dar vieni mokslo metai, 
kupini įvairiaspalvių išgyvenimų, potyrių, 
pergalių ir nusivylimų, rūpesčių ir, žinoma, 
džiaugsmų. Susirinkome pasidžiaugti pa-
siektais rezultatais, pagerbti ne tik pačius 

geriausius mokinius, kurie verti Geriausiojo 
vardo, bet ir jų tėvelius, mokytojus“, - šventę 
pradėjo mokyklos direktorė Vida Lumpic-
kienė. 

Skrydžio keleivius sveikino direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė bei 
džiaugėsi geriausiųjų mokinių pasiekimais, 
linkėjo kuo tiesiausio, teisingiausio kelio. 

Geriausias mokinys, geriausias darbuoto-
jas, geriausias verslininkas, geriausias sporti-
ninkas ir dar daug įvairių geriausių renkama 
mokyklose, įmonėse, firmose, valstybėse. 
Kuriami kriterijai, pagal ką nustatyti geriau-
sio laipsnį. Mokytojai, socialinė pedagogė 
Ineta Grinkevičienė kartu su mokyklos ad-
ministracija nustatė kriterijus, pagal kuriuos 
buvo apdovanojami geriausi mokiniai. 

Skrydžio baimę ir įtampą nugalėti padėjo 
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyk-
los auklėtinių parengta kompozicija, taip pat 
jaunasis akordeonistas Aironas (7 metų), 
šokių kolektyvo „Linksmasis kaubojus“ šo-
kėjai.  

Mažeikių politechnikos mokykloje apdo-
vanoti 31, o Viekšnių skyriuje - 19 mokinių, 
gerai besimokančių, nepriekaištingai lankiu-
sių pamokas, garsinusių mokyklos vardą 
sportinėje veikloje, aktyvų dalyvavimą mo-

kyklos veikloje. 
Mažeikių politechnikos mokykloje ge-

riausiai mokosi Alvyda Dambrauskaitė, Gin-
tarė Lukošiūtė, Edita Rimkutė. Viekšnių 
skyriuje - Kristina Jomantė, Ignotas Smirno-
vas, Monika Gerybaitė ir kiti. 

Politechnikos mokykloje nė vienos pa-
mokos nepraleido Karolis Milieška, Julius 
Bernotas, Asta Stonkutė, Diana Statkutė. 
Viekšnių skyriuje - Dovilė Galminaitė, Vik-
torija Liauksminaitė, Gabrielė Ūbaitė ir Kas-
tytis Gabalis. 

Nominacija „Geriausias 2015 metų mo-
kyklos apdailininkas“ atiteko antrakursiui 
Valdui Bereniui. Nominacija 
„Talentingiausia 2015 metų interjero apipa-
vidalintoja“ įteikta pirmakursei Ingai Bara-
nauskaitei. 

Kiekvienam geriausiajam įteiktos padė-
kos ir sportiniai marškinėliai su užrašu 
„Geriausias 2015“. 

Renginį vainikavo bendra geriausiųjų 
mokinių, jų tėvų ir mokytojų nuotrauka, kuri 
bus septintoji Geriausiųjų stende. 

 
Vaidas Andrijaitis,  

popamokinės veiklos organizatorius  
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Jau  antrą kartą mokykloje vyko  tarptau-
tinis dainų festivalis „Muzika sielai“. 

Festivalio globėja - mokyklos direktorė 
Vida Lumpickienė - pasveikino visus, atvy-
kusius į alyvų žiedais išpuoštą mokyklos 
salę. „Muzika – tik vienas žodis, o tūkstan-
čiai emocijų. Muzika – trys skiemenys ir 
šešios raidės, bet jos neįmanoma nei žo-
džiais aprašyti, nei veiksmais parodyti – jos 
reikia klausytis“, – kalbėjo direktorė. Rengi-
nio vedėja - profesijos mokytoja Angelė 
Kontenienė  paragino atitrūkti nuo rūpesčių, 
darbų, pabūti kartu, pajusti muzikos skam-

bėjimą. Kolektyvų vadovai, pakviesti uždeg-
ti muzikos sielos ugnelę, palinkėjo, kad ji 
šildytų dainos mylėtojus dar ne vieną pava-
sarį. 

Šiemet festivalyje dalyvavo kolektyvai iš 
Saldus miesto (Latvija) profesinės mokyklos 
(vadovai – Ugis Jakobson ir Dailis Plits), 
Joniškio žemės ūkio mokyklos (vadovė – 
Gita Vilčiauskienė), Panevėžio Margaritos 
Rimkevičaitės technologinės mokyklos 
(vadovė – Regina Gabrėnienė), Ukrinų pa-
grindinės mokyklos (vadovas – Kęstutis 
Šiaulys), lopšelio – darželio „Giliukas“ ir 
Mažeikių politechnikos mokyklos (vadovė – 
Natalija Burbienė) bei Viekšnių skyriaus 
(vadovas - Algirdas Urnikis).  

Festivalį pradėjo mūsų mokyklos ir lop-

šelio–darželio „Giliukas“ atlikėjų duetas. 
Visiems patiko emocingas svečių iš Latvijos 
pasirodymas. Latviai, kaip ir pernai, atsivežė 
du kolektyvus – duetą ir ansamblį. Atliko 
dainą ir gimtąja latvių kalba. Tautiškais rū-
bais pasipuošę joniškiečiai atliko lietuvių 
liaudies dainą bei sutartinę. Jausmingai pa-
dainavo mišrus vokalinis ansamblis iš Pane-
vėžio. Gausių plojimų sulaukė Viekšnių 
skyriaus solistės Rita Baltavičiūtė ir Marija 
Butnoriūtė bei mūsų mokyklos Vaivos Se-
reikaitės ir Valdo Bučio duetas. Kitą mūsų 
mokyklos kolektyvo – ansamblio - atlieka-

mą dainą „Saulela nusileido“ lydėjo mokyk-
los šokėjų pasirodymas. Savo skambiais 
balsais ir trankia liaudiška muzika sužavėjo 
dainininkai ir muzikantai iš Ukrinų, kuriems 
festivalio pabaigoje buvo įteikta „Žiūrovų“ 
nominacija ir prizas. 

Dalyvius vertino kompetentinga komisi-
ja, jos pirmininkė - Mažeikių kultūros centro 
muzikos vadovė Gina Jomantienė. Komisi-
jos nariai – Mažeikių moksleivių namų mu-
zikos mokytoja Laimutė Gelžinienė, svečių 
iš Latvijos atstovė Mara Vace, mūsų mo-
kyklos dailės mokytoja Asta Perminienė. 

Laukdami vertinimo komisijos rezultatų, 
dalyviai ir žiūrovai klausėsi mūsų mokyklos 
muzikos mokytojos Natalijos Burbienės, 
Vaidos Paulauskienės iš lopšelio – darželio 

„Giliukas“, ukriniškių bei  mokyklos AO-40 
gr. mokinių Vaivos Sereikaitės, Gedimino 
Kontvainio atliekamų dainų. Šios grupės 
mokinė Jolanta Kriaučiūnienė atliko dainą 
latvių kalba. 

Po to mokyklos direktorė įteikė daly-
viams nominacijas ir profesijos mokytojos 
Astos Rimkienės pagamintus suvenyrus. 
Balsingiausiais pripažinti dainininkai iš Sal-
dus miesto (Latvija), jausmingiausios dainos 
nominacija apdovanoti panevėžiečiai, už 
tautiškumo puoselėjimą - svečiai iš Joniškio. 
Originaliausiu išrinktas Viekšnių skyriaus, o 

meniškiausiu – Mažeikių politechnikos mo-
kyklos kolektyvas. Jauniausio dalyvio prizu 
apdovanota žavi mažoji dainininkė Noja 
Sakalauskaitė. Padėkos raštai įteikti visų 
kolektyvų vadovams bei solistams. Mokyk-
los direktorė pastebėjo, kad gegužės pabaiga 
– pats alyvų žydėjimas. „Kitąmet festivalį 
organizuosime šiek tiek anksčiau, kadangi 
šiuo metu prasideda egzaminai. Tačiau tiki-
mės, kad širdyje alyvos vis tiek pražys. O 
šiandien mūsų sielose šventė, ją ilgai prisi-
minsime“,- sakė direktorė. Festivalio pabai-
goje skambėjo visų festivalio dalyvių atlie-
kama Vytauto Kernagio daina „Mūsų dienos 
kaip šventė“. 

Bronislava Butnoriutė, 
„Žvilgsnio“ korespondentė  
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 Birželio 23 dieną Urvikiuose vyko tradicinis renginys 

„Jonvakaris - 2015“.  Organizuoti šį renginį padėjo ir Mažei-

kių politechnikos mokyklos kolektyvas. Profesijos mokytoja 

Asta Rimkienė su mokiniais apipavidali-

no renginį - parengė šventės plakatus, 

sumaketavo šventei Jonų ir Janinų 

„pasus“. AO-40 grupės mokinės Jolanta 

Kriaučiūnienė, Dainora Mačienė, Roberta 

Mačienė, persirengusios Joninių laumė-

mis, džiugino renginio žiūrovus ir sve-

čius. Džiugu, kad Mažeikių politechnikos 

mokykla bendradarbiauja su Urvikių kul-

tūros centru. 

Vaidas Andrijaitis,   
popamokinės veiklos organizatorius 
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Apeigų ir švenčių organizatoriaus profesinio  
meistriškumo konkursas  

 
Birželio 4 dieną Zarasų žemės ūkio mokykloje pirmą kartą vyko nacionalinis apeigų ir 

švenčių organizatoriaus profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo mokiniai 
iš  Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centro, Vilniaus technologijų, verslo žemės ūkio mokyklos bei Zarasų 
žemės ūkio mokyklos. Mažeikių politechnikos mokyklai atstovavo AO-40 grupės moki-
nės Jolanta Kriaučiūnienė ir Lina Beresnevičienė.  

Konkursą sudarė trys dalys: prisistatymas (namų darbas), testas, scenarijaus rengimas. 
Mūsų mokyklos komandai burtai lėmė parengti miesto šventės scenarijų. Taip pat reikėjo  
pateikti renginio planą, sudaryti šventės sąmatą ir pristatyti šią šventę komisijai ir žiūro-
vams. Mokinės konkurse dalyvavo pirmą kartą, džiaugėsi įgyta nauja patirtimi, naujomis pažintimis. Dalyviai dėkojo už įsakytas pastabas, 
pastebėjimus ir pasidalijimą patirtimi konkurso komisijos pirmininkei - žinomai dainininkei - Laimai Tamulytei - Mamai Rock'n'Roll. 

 

Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius  

Kiekvieną pavasarį Lietuvoje skelbiama akcija „Gegužė – mė-
nuo be smurto prieš vaikus“, skatinanti laimingą ir saugią vaikystę. 

Į šią akciją įsijungė Mažeikių rajono socialiniai pedagogai. Ge-
gužės 26 dieną Senamiesčio parke vyko renginys vaikams ir jauni-
mui „Vaikai – gyvenimo gėlės“. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo 
kalbą sakė Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys. 

Buvo iškelta simbolinė vėliava, iškilmingai atidaryta Vaikų alėja, 
sodinamos daugiametės gėles. Įvairios neformaliojo ugdymo įstai-
gos ir jaunimo organizacijos organizavo vaikų ir jaunimo užimtumą, 
vyko nuotaikingas koncertas. Renginį vedė mūsų mokyklos apeigų 
ir švenčių organizavimo specialybės mokinės Lina Beresnevičienė, 
Jolanta Kriaučiūnienė bei popamokinės veiklos organizatorius Vai-
das Andrijaitis.   

Į akciją įsijungė ir pirmo kurso mokiniai. Jie dalyvavo ne tik 
šventėje, bet palaikė ir įvairias idėjas. Viena iš idėjų – papuošti 
miesto viešojo transporto stoteles mokinių ir mokytojų sukurtais 
socialiniais plakatais, nukreiptais prieš smurtą. Plakatą kūrė AP-36 
grupės mokiniai ir mokytoja Asta Rimkienė. Plakatas „Auginti – tai 
augti kartu su savo vaiku“ puošia autobusų stotelę Ventos gatvėje, 
netoli mūsų mokyklos.  

Kita idėja – papuošti senamiestį. AP-26 grupės mokinės  tapyto-
mis mandalomis papuošė Laisvės gatvės namų langus (mokytoja 
Asta Perminienė).  

Į renginį mokiniai atsinešė popierinių gėlių. 
 

Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė  
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Mokinių edukacinė išvyka  
į Vilnių 

 
Mūsų mokyklos mokiniai buvo išvykę į 

Vilnių, kur aplankė Lietuvos Respublikos 
Seimą ir  „Swedbank“ centrinę būstinę. Juos 
lydėjo ekonomikos mokytoja Erika Pusvaš-
kė, profesijos mokytojos Vilma Ramanaus-
kienė ir Bronislava Butnoriutė. Kartu vyko 
ir mokiniai iš Viekšnių skyriaus su profesi-
jos mokytojomis Danute Barakauskiene ir 
Adolfina Grušiene. 

Seime Ryšių su visuomene skyriaus dar-
buotoja ir mažeikiškio Seimo nario  Kęstu-
čio Bartkevičiaus padėjėja Ingrida Tamule-
vičiūtė pravedė ekskursiją. Mokiniai susipa-
žino su Lietuvos valstybės valdymo sistema, 
parlamento veikla, įstatymų leidybos proce-

dūra, institucijos struktūra,  piliečių galimy-
bėmis dalyvauti teisės aktų leidyboje. Pasi-
vaikščiojo Seimo koridoriais, aplankė Lietu-
vos Tarybos, popiežiaus  Jono Pauliaus II, 
Spaudos konferencijų, Konstitucijos, Kovo 
11-osios sales, mūsų miesto Seimo nario 
kabinetą, sulaukė atsakymų į klausimus. 
Mokiniai galėjo pasėdėti garsių politikų vie-
tose. Ekskursijos pabaigoje buvo pakviesti 
pasivaišinti karštais kibinais ir saldainiais. 

Vėliau mokiniai vyko į „Swedbank“ 
centrinę būstinę. „Swedbank“ administraci-
nis pastatas – vienas ryškiausių moderniojo 
Vilniaus miesto centro objektų dešiniajame 
Neries krante. Centrinė banko būstinė, su-
jungusi net 9 banko padalinius, išsiskiria 
savo racionalumu ir architektūrine kokybe. 
Tai vienas šviesiausių modernios architektū-
ros pavyzdžių visoje Lietuvoje. Ekskursijos 

metu banko administratorės Laura ir Agnė 
supažindino su pastato istorija, architektūra, 
čia įdiegtomis moderniomis technologijo-
mis, papasakojo apie banko darbo specifiką. 
Iš šešiolikto  banko aukšto mokiniai grožėjo-
si Vilniaus panorama, lankėsi kavinėje, au-
ditorijoje, skaitykloje, muziejuje. Kaip pasa-
kojo gidės, banko pastatas ir jo prieigos atvi-
ros sostinės gyventojams ir svečiams. Mies-
tiečiai pamėgo daugiau nei 4 500 kv. m plo-
to apželdintą terasą, nuo kurios atsiveria 
puikūs vaizdai į upės krantinę.  

Mokiniai labai patenkinti šia edukacine 
išvyka. Daug pamatė, sužinojo, parsivežė ir  
nuotraukų, ir įspūdžių. Įgytas žinias galės 
pritaikyti pamokose. 

 
Bronislava Butnoriutė,  

„Žvilgsnio“ korespondentė  

Grupės valandėlė „Rūkymo žala” 
 

Kasmet gegužės 31 d. minima Pasaulinė Nerūkymo die-
na. Šios dienos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į pavo-
jus, kuriuos rūkymas kelia sveikatai. Pirmo kurso mokiniams 
buvo suorganizuota bendra grupės valandėlė „Rūkymo žala”. 
Mokiniai klausėsi visuomenės sveikatos priežiūros specialis-
tės Vitalijos Pocienės paskaitos. Jos metu ne tik sužinojo, 
kokias sveikatos problemas sukelia tabako gaminių vartoji-
mas, bet ir išgirdo naudingos informacijos, kaip išsaugoti 
sveikatą, grožį ir jaunystę. Buvo pademonstruotas mokoma-
sis filmukas apie rūkymo žalą. 

Socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė klausytojams 
akcentavo, kad už rūkymą neleistinose vietose gresia baudos. 
Mokiniai buvo informuoti ir apie šiais metais LR Seimo pri-
imtas naujoves. Iki šiol Tabako kontrolės įstatyme buvo įtvirtintas 
tik draudimas parduoti tabako gaminius iki 18 metų, tačiau nebuvo 
apibrėžtas rūkymo ar tabako gaminių turėjimo amžiaus cenzas. Nuo 
2015 m. gegužės 1 d. įtvirtintas draudimas asmenims iki 18 metų 
rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti. Seimas priėmė ir Ad-
ministracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus, kuriais nustaty-
ta atsakomybė už šį pažeidimą. Kodekse įtvirtinama, kad nepilna-
mečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių 
cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių ga-
minių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas už-

trauks baudą nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių ar susijusių ga-
minių konfiskavimu. Už pakartotinius nusižengimus bauda sieks 
nuo 28 iki 86 eurų.  

Mokiniai paraginti pamąstyti apie savo sveikatą ir finansinius 
nuostolius, kuriuos patiria vartodami tabako gaminius, pasiūlyta 
lankstinukų „Tu gali mesti rūkyti“, „Metu rūkyti“, „Informacija tau 
ir tavo draugams apie rūkymo žalą“. 

 
Ineta Grinkevičienė, vyr. socialinė pedagogė 
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Dalykas Metai Dalyvavo Vidurkis Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 

2013 m. 127 4,83 18 49 43 7 6 4 - - 

2014 m. 113 4,69 20 43 36 14 - - - - 

2015 m. 138 5,0 7 55 39 22 13 2 - - 

2013 m. 122 6,65 1 14 22 17 25 24 14 5 

Technologijos  2014 m. 106 7,41 - 5 12 15 25 17 16 16 

2015 m. 117 7,23 - 4 9 24 28 29 17 6 

Menai (šokis) 2015 m. - - - - - - - - - - 

Dalykai 
2015 m. 2014 m. 2013 m. 

kandidatų atvyko kandidatų atvyko kandidatų atvyko 

Lietuvių k. 142 138 131 116 129 127 

Technologijos 134 117 126 106 138 122 

Menai (šokis) 2 - 1 1 - - 

Grupė 
Turėjusių dalyvauti 
vertinime mokinių  

skaičius 

Dalyvavusių vertinime 
mokinių skaičius 

Vertinimo rezultatų vidurkis 

Teorinė dalis Praktinė dalis 

AS-16 21 20 6,4 7,4 

EM-17 18 18 6,1 7,4 

AP-18 17 16 8,1 7,7 

ST-19 6 6 6,8 7,2 

PO-20 2 2 6,0 7,5 

SED-21 21 21 7,2 8,5 

SED-22 15 15 6,6 7,9 

PO-31 15 14 7,9 7,7 

ER-32 15 15 7,3 8,1 

AAD-42 16 16 9,3 9,3 

AS-43 26 25 7,4 8,0 

Iš viso: 172 168 7,2 7,9 


