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Sieksime glaudesnio profesinio  
mokymo ir verslo bendradarbiavimo 

 
Politechnikos mokykloje gruodžio 9 d. vyko diskusija 

apie profesinio mokymo ir verslo glaudesnį bendradarbia-
vimą Mažeikių rajone, kurią inicijavo rajono savivaldybė.  
Dalyvavo savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotie-
nė, mero patarėjas Virgilijus Radvilas, Telšių teritorinės 
darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėja Alfreda Normantie-
nė, Verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė 
Aušrė, UAB Lyragroup generalinis direktorius Giedrius 
Štelmokas, mokyklos direktorė Vida Lumpickienė ir ugdy-
mo procesą kuruojantys vadovai. 

Susitikimo metu dalyviai aptarė verslo bendradarbiavi-
mo su mokykla galimybes, bei jų dalyvavimą profesiniame 
mokyme ir kitus aktualius klausimus, susijusius su darbo 
rinkai reikalingų kvalifikuotų darbuotojų rengimu.  

Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėja Alfreda 
Normantienė supažindino su planuojamomis darbo biržos naujovė-
mis, kurios įsigalios nuo 2017 m.  

Glaudus profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas leis 
greičiau identifikuoti poreikius ir padės ugdyti būsimus darbuotojus. 

 
„Žvilgsnio” informacija 

Šiame numeryje: 
2 p. Nacionalinis konkursas. 
3 p. Renginiai. 
4 p. Amatų mugė. 
5 p. Meistriškumo konkursai. 
6 p. Veiklinimas, sporto varžybos. 
7 p. Statybininkų specialybės konkursas. 
8 p. Projektai. 

Laikas vertybė... 
Įprasminkime jį gražiomis idėjomis, bendrais darbais ir dideliais pasiekimais. 
Linkiu drąsiai priimti naujus iššūkius, kurie augina ir veda į priekį. 
Sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2017 metų proga! 
 

Direktorė Vida Lumpickienė  



 

 

 
2016 m. gruodžio 23 d., Nr. 12 (102)  

Nacionalinis profesinio meistriškumo  
konkursas Mažeikių politechnikos  

mokykloje 
 

Mažeikių politechnikos mokykloje vyko nacionalinis profesinio 
meistriškumo konkursas „Interjero apipavidalintojas“. Konkurso da-
lyviai – mokiniai, kurie mokosi pagal interjero apipavidalintojo mo-
kymo programą, atvyko iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų bei 
Mažeikių profesinių mokyklų.  
Konkurso dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickie-
nė. „Profesinis mokymas Lietuvoje sulaukia vis didesnio visuomenės 
ir jaunimo dėmesio. Nacionalinis konkursas suteikia galimybę ge-
riausiems interjero apipavidalintojo mokymo programos besimokan-

tiems mokiniams parodyti savo profesinio meistriškumo lygį bei 
sustiprina mokinių ir mokytojų tarpusavio, profesinio mokymo 
įstaigų  bendravimą ir bendradarbiavimą. Tokį nacionalinį konkur-
są mokykla organizavo ir praėjusiais mokslo metais. Jame dalyva-
vo smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės mokiniai iš visos 
respublikos“,– sakė direktorė. 

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Berno-
tienė kalbėjo, kad didžiuojasi Mažeikių politechnikos mokykla, 
kad su ja visada galima rasti bendrą sutarimą, džiaugiasi mokyklos 
pedagogais ir mokiniais, jie padeda puošti miestą ir pakvietė visus 
dalyvius apsilankyti pačiose gražiausiose miesto vietose.  

Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas per-
davė Seimo nario sveikinimus ir akcentavo, kad konkursas kaip 
olimpiada, bet svarbiausia – bendravimas, džiaugimasis savo ir kitų 
pasiekimais. 
Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija: komisijos pir-
mininkas – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas 
Ramūnas Banys, pavaduotojas – Mažeikių Pavasario pagrindinės 
mokyklos dailės mokytojas metodininkas Aleksandras Novak, na-
riai – VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro profesijos  
vyr. mokytoja Diana Stuopelienė, Mažeikių Gabijos gimnazijos 

technologijų mokytoja metodininkė Ingrida Muturė. Kol vyko kon-
kursas, dalyvius lydintys mokytojai dalyvavo praktiniame seminare 
„Interjero akcento kūrimas“, kurį vedė Merkelio Račkausko gimna-
zijos dailės mokytoja metodininkė Asta Milėškienė.  

Apibendrindamas konkurso dalyvių darbus komisijos pirminin-
kas pastebėjo, kad visi darbai buvo „stiprūs“, atsakymai į klausimus 
teisingi, sunku buvo išrinkti nugalėtojus. Buvo paskelbtos 3 nomi-
nacijos – spalvingiausias, kūrybiškausias ir originaliausias paveiks-
las bei 3 prizinės vietos. Spalvingiausio paveikslo nominacija atite-
ko Mažeikių politechnikos mokyklos mokinei Gintarei Lukošiūtei 
(mokytoja Asta Perminienė). Originaliausią paveikslą sukūrė Klai-
pėdos technologijų mokymo centro  mokinė Aušrinė Pudževytė 
(mokytoja Irena Klimavičienė). Trečią vietą laimėjo Kauno taiko-
mosios dailės mokyklos mokinė Greta Lapušinskaitė (mokytoja 
Virginija Domarkienė), antrą – Viktoria Stankevič iš Vilniaus pa-
slaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (mokytoja Dovilė Pociūtė). Konkurso nugalėtoja ir geriausia šių metų interjero api-
pavidalintoja tapo VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokinė Eglė Šimanauskienė (mokytoja Žana Sadkauskienė). Ji apdovanota 
pagrindiniu prizu - UAB „Laumės baldai“ dovanų čekiu. Nugalėtojai buvo įteikta ir kūrybiškiausio paveikslo nominacija. Konkurso  pri-
zininkai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis, visiems dalyviams įteiktos padėkos už dalyvavimą konkurse ir suvenyrai, o svečiams – 
profesijos mokytojo – Lietuvos Kalvių kalvio – Česlovo Pečetausko mokinių darbai. 

Renginyje dalyvavusi Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė Aušrė džiaugėsi Mažeikių politechnikos mokyklo-
je vystančiais renginiais ir paminėjo, kad dalyvaudama juose pasikrauna energijos visai dienai. 

Direktorė Vida Lumpickienė pasveikino laimėtojus ir palinkėjo sėkmės siekiant profesinės karjeros, dėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie nacionalinio konkurso organizavimo: tiek darbo grupei, tiek rėmėjams. Vertinimo komisijai - už objektyvumą. 

 

B. Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė 
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Mažeikių politechnikos mokykloje jau tapo tradicija 
organizuoti Kalėdų eglutės įžiebimo šventę. Šiemet ji 
sutapo su šviesos nešėjos Šv. Liucijos diena. Nuo anks-
tyvo ryto į mokyklos kiemelį rinkosi mokiniai, mokyto-
jai, mokyklos darbuotojai, kuriuos linksmai pasitiko žva-
lūs seniai besmegeniai. Šventę pradėjo Kalėdų senelis, 
kuris pakvietė mokyklos direktorę Vidą Lumpickienę 
tarti sveikinimo žodį.  
- Kalėdinės eglutės įžiebimas - simbolinė žiemos švenčių 
laukimo pradžia. Sveikinu visus su artėjančiomis Šv. 
Kalėdomis, linkiu, kad artėjančią kalėdinę dvasią, šilumą 
ir gėrį visi justų ne tik per Šv. Kalėdas, bet ir kiekvieną 
dieną. Nuoširdžiai dėkoju visiems, puošusiems eglę, 
organizavusiems šventę. Jaukaus švenčių laukimo! 
Kalėdų senelis pristatė savo nykštukus, kurie atliko kele-
tą nuotaikingų kalėdinių dainų, o jiems pritarė šventiškai 

nusiteikę šventės dalyviai. Po to visi kartu pasuko link šventiškai išpuoštos Kalėdų eglės, kuri auga mokyklos kieme ir po magiškų Kalė-
dų senelio žodžių eglė sužibo. Tuo pat metu mokyklos languose įsižiebė Kalėdiniai vainikai, kuriuos nupynė ir išdabino mokyklos moki-
niai su mokytojais. Daugelis norėjo nusifotografuoti su Kalėdų seneliu prie spindinčios eglutės ir Kalėdų senelio rogių. Visą šventinį lai-
kotarpį mokyklos eglutė džiugins visus miesto gyventojus ir svečius. 

„Žvilgsnio” informacija 

Tolerancijos diena 2016 
 

1995 metais UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją Tarptautine 
tolerancijos diena, o Lietuvoje ši diena minima jau keturioliktus 
metus. Mūsų mokykla taip pat kasmet mini Tolerancijos dieną.  

Žodis „tolerancija“ yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia kantrybę. 
Vis iš naujo verta pagalvoti apie žmones, kurie kažkuo išsiskiria, 
galbūt turi problemų, ir pamąstyti, kaip mes juos vertiname, kaip 
reaguojame, ar bandome suprasti, ar sugebame būti kantrūs. Tole-
rancija yra reikalinga ir jaunam, ir senam, nes visi norime, kad mus 
priimtų, suprastų, bet ar patys elgiamės tolerantiškai? 

Šiais metais kartu su etikos mokytoja I. Kruopiene pasirinkome 
netradicinę formą Tolerancijos dienai paminėti - organizavome pre-
vencinio kino savaitę. Joje sudalyvavo 55 mūsų mokyklos ir Viekš-
nių skyriaus mokiniai iš 11 grupių.  Lankėmės Mažeikių kino klube 
„Pirmas kadras“, žiūrėjome du filmus, pasirinktus iš programos 
„Mokausi iš kino“. Filmuose buvo paliestos įvairios jaunų žmonių 
problemos: draugystė, patyčios, įvairios emocinės žaizdos, pirmieji 
žingsniai suaugusiųjų pasaulyje. Gilinomės ir į neįgalių žmonių gy-
venimą, jų pojūčius, jausmus ir patiriamus sunkumus. Peržiūrėti 
filmai privertė sustoti ir dar kartą pamąstyti apie kitų žmonių proble-
mas ir savijautą. Tai tokios pamokos, kuomet nereikia žodžių – me-
no kalba paliečia žmonių širdis, sąmonę, sąžinę, vertybės pačios 
savaime formuojasi reikiama linkme.  

 

Ineta Grinkevičienė, socialinė pedagogė 

Tradicinis Kalėdinis pėsčiųjų žygis 
 
Kiekvienais metais Mažeikių turistų klubas organizuoja Kalėdinį pėsčiųjų 

žygį po Mažeikių rajoną. Į šį žygį visuomet pakviečia mus, Mažeikių poli-
technikos mokyklos turistų klubo narius bei visus mokyklos mokinius ir mo-
kytojus. Šiais metais dalyvavau ir aš tokiame žygyje.  

Oras buvo puikus, gražiai snigo, miške eglės ir pušys pasipuošusios baltu 
apdaru, vos du laipsniai šalčio.  

Ėjome iš Mažeikių į Falisbergo mišką, vietinių vadinamą Palisbergo miš-
ku. Iki šio žygio nežinojau tokio miško. Pasirodo, jis yra visai netoli – nuo 
vadinamosios ETG gyvenvietės reikia pasukti link Leckavos.  

Miške, gražioje aikštelėje, mūsų laukė degantis laužas, karšta arbata su 
medumi  ir užkandžiai. Mums dainavo bei gitara grojo turistas Andrius. Pasi-
sotinę ir sušilę papuošėme gyvą eglutę „skaniais“ žaisliukais – morkomis, 
obuoliais, šermukšnių uogomis. Tai bus Kalėdų dovana miško gyventojams. 
Po to mišku išvykome atgal. 

Žygis man patiko, ateityje dalyvausiu ir kituose žygiuose. Kviečiu mūsų 
mokyklos mokinius aktyviau įsijungti į turistinę veiklą. 
 

Marius Barauskis, AP-57 grupės mokinys  



 

 

Mažeikių politechnikos mokykla prekybos centre „Eifelis“ 
jau antri metai organizuoja amatų mugę „Kurkime Kalėdų ste-
buklą kartu“. Mugės tikslas – ugdyti mokinių verslumą, skatinti 
kūrybiškumą bei apdovanoti talentingiausius. Mugės dalyviai – 
Šiaulių regiono švietimo įstaigų mokiniai. Socialiniai partneriai 
– Mažeikių verslininkų asociacija ir VšĮ „Versli Lietuva“. Infor-
maciniai rėmėjai – Mažeikių regioninė televizija „Roventa“ ir 
radijo stotis „Mažeikių aidas“. 

Direktorė pasveikino visus dalyvius, atvykusius iš įvairių 
regiono kampelių, džiaugėsi, kad dalyvių susirinko daugiau nei 
pernai, kad kalėdinis stebuklas įvyko. Ji palinkėjo visiems geros 
nuotaikos, įsigyti mokinių darbų, kad galėtų juos padovanoti 
artimiesiems, kad Kalėdų laukimas būtų smagus ir paskelbė 
mugės pradžią. 

Renginyje dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja Sigutė Bernotienė džiaugėsi politechnikos mokyk-
la, tuo, kad ji pasikviečia draugų ir kuria kalėdinę nuotaiką, dė-
kojo už puikią idėją ir kvietė įsigyti mokinių darbų ir paskatinti 
jų kūrybą. 

 LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departa-
mento, regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė 
Regina Pocienė pastebėjo susidomėjimą tokia gražia iniciatyva, 
dėkojo organizatoriams ir tiems, kurie prisijungė, džiaugėsi kū-
rybiniais mokinių darbais ir ragino kiekvienam mugėje atrasti 
širdžiai mielų dovanų. 

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė 
Aušrė pasveikino visus artėjančių švenčių proga ir pastebėjo, 
kad tai ne vien mugė, bet ir galimybė mokiniams įgyti prekių 
pateikimo, bendravimo su klientais įgūdžių ir prasitarė, kad ji 
jau spėjo įsigyti dovanėlių.  

Dailės mokytojas metodininkas Aleksandras Novak kalbėjo, 
kad šiais metais dalyviai labiau pasiruošę, darbai įdomūs, kad 
tokių mugių tikrai reikia. 

Mugės dalyviai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: origi-
nalumą, kūrybiškumą, inovatyvumą, konkurencingumą, išskirti-
numą, estetiškumą, verslumą. Vertino kompetentinga komisija: 
Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, 
Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė 
Aušrė, AB DNB banko Mažeikių skyriaus vadovė Diliara Zari-
fova, Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos dailės mokyto-
jas metodininkas Aleksandras Novak. 

Mokyklos direktorė padėkojo visiems atvykusiems ir dalyva-
vusiems, kūrusiems Kalėdų stebuklą kartu ir apdovanojo nuga-
lėtojus. Visos mugės dalyvių komandos apdovanotos padėkos 
raštais, o nugalėtojai ir specialiais rėmėjų prizais. Buvo paskelb-
tos 7 nominacijos. Estetiškiausia ir konkurencingiausia tapo VšĮ 
Kuršėnų politechnikos mokyklos komanda, prekiavusi rankų 
darbo kalėdinėmis dovanomis ir kalėdiniais kepiniais. 3 nomi-
nacijas – versliausios, inovatyviausios ir originaliausios – pelnė 
Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos bei  VšĮ 
Telšių regioninio profesinio mokymo centro komandos, atvežu-
sios kiaulpienių šaknų kavos bei ožkų produkcijos, vaškinių 
žvakių, siuvėjo adatinių. Išskirtiniausia išrinkta Šiaulių profesi-
nio rengimo centro Mechanikos skyriaus komanda, visus domi-
nusi metalo gaminiais. Už kūrybiškumą apdovanota Šiaulių r. 
Gruzdžių gimnazijos komanda, jos produkcija – pintos dėžutės, 
papuošalai, kryželiu siuvinėti darbeliai. 

Nugalėtoja komisija išrinko Mažeikių politechnikos mokyk-
los komandą už interjero dekoro detales. 

„Žvilgsnio” informacija 
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Alytaus profesinio rengimo centre vyko naciona-
linis profesinio meistriškumo konkursas „Elektros 
įrenginių elektromechanikas“. Į konkursą susirinko 
14 dalyvių iš 7 mokyklų - Alytaus profesinio rengi-
mo centro, Klaipėdos laivininkų mokyklos, Šilutės turizmo ir 
paslaugų verslo mokyklos, Elektrėnų profesinio mokymo 

centro, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Jonavos politechnikos mokyklos ir 
Mažeikių politechnikos mokyklos. Dalyviams reikėjo atlikti 2 praktines užduotis – kaiti-
namosios lemputės valdymą iš trijų vietų bei elektros variklio žvaigždės-trikampio per-
jungimo montavimą. Mūsų mokyklai atstovavo EM-35 gr. mokiniai Gabrielius Šverebas 
ir Valdas Mickus. Konkursui mokinius ruošė ir juos lydėjo profesijos mokytojas Min-
daugas Jonauskis. Mokiniams sekėsi gerai, nors prizinių vietų ir nelaimėjo. Už dalyvavi-
mą konkurse mokiniai buvo apdovanoti atminimo medaliais ir dovanėlėmis – atsuktuvų 
komplektais. Konkurso metu mokinius lydintys mokytojai lankėsi AB „Snaigė“. 

 
Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas  

Mažeikių politechni-
kos mokyklos suvirintojų 
specialybės trečio kurso 
SED-38 gr. mokiniai 
Arūnas Jablonskis ir Ša-
rūnas Kniukšta kartu su 
profesijos vyr. mokytoju 
Romu Špokausku dalyva-
vo nacionaliniame suvi-
rintojo mokymo progra-
mos profesinio meistriš-
kumo konkurse, kuris 
vyko Alytaus profesinio 
rengimo centre. Nors šiais 
metais mūsų mokyklos 
mokiniai prizinių vietų 
nepelnė (pernai asmeni-
nėse varžybose buvo laimėtos pirma ir antra 
vietos, o komandinė - antra vieta), tačiau 
savo atliktų darbų rezultatais liko patenkinti.  

Konkurse dalyvavo 21 mokinys iš 10 
mokyklų: Kauno technikos profesinio moky-
mo centro, Kėdainių profesinio rengimo cent-
ro, Mažeikių politechnikos mokyklos, Šiaulių 
profesinio rengimo centro, Ukmergės techno-

logijų ir verslo mokyklos, Vilniaus geležin-
kelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos, 
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo 
centro, Vilniaus technologijų ir verslo profe-
sinio mokymo centro, Visagino technologijos 
ir verslo profesinio mokymo centro, Alytaus 
profesinio rengimo centro. Konkurso dalyviai 
atliko 3 praktines užduotis - metalo lankinį 

suvirinimą glaistytais elektrodais, metalo 
suvirinimą apsauginių dujų aplinkoje ir meta-
lo suvirinimą nelydžiais elektrodais. Vaikinai 
ir juos konkursui rengęs mokytojas parsivežė 
padėkos raštus bei dovanėles. 

 
B. Butnoriutė,  

„Žvilgsnio“ korespondentė 
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Respublikinė metodinė-praktinė  
konferencija Mažeikių muziejuje 

 
Mažeikių muziejuje vyko respublikinė 

metodinė-praktinė konferencija  „Atvėręs 
langą į pasaulį“, skirta kraštiečiui dailininkui 
Alfonsui Dargiui atminti. 

Konferencijos dalyviai – rajono mokyklų 
dailės mokytojai ir mokiniai, taip pat delega-
cijos iš Šiaulių, Kuršėnų, Kelmės, Skuodo 
bei dailininko giminaičiai. 

Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų 
mokyklos dailės vyr. mokytoja Asta Permi-
nienė su mokiniais. Buvo eksponuojami 
Audronės Jakštaitės (AP-57 gr.), Inelos 
Bachmutskienės (AP-49 gr.), Mariaus Ba-
rauskio (AP-57 gr.), Rolando Kazborskio 
(SED-46 gr.), Luko Permino (PV-48 gr.), 
Vitalijos Narmontaitės (AP-57 gr.), Renato 
Kontenio (PV-48 gr.), Modestos Pėkytės 
(AAD-58 gr.), Eimanto Alšausko (AS-54 
gr.) piešiniai. Kiekvienas mokinys savaip – 
per savo jausmus, mintis, emocijas – interp-

retavo dailininko A. Dargio kūrybą. 
Konferencijoje dalyvavę AP-49gr. moki-

niai Gintarė Niuniavaitė, Dovydas Uikis, 
Diana Mikšiūnaitė, susipažinę su A. Dargio 
tapybos darbais, dvi valandas praleido kūry-
binėse dirbtuvėse – kūrė įvairaus pobūdžio 
darbus.  

Mokytoja ir mokiniai buvo apdovanoti 
padėkos raštais už dalyvavimą renginyje. 

 
B. Butnoriutė,  

„Žvilgsnio“ korepondentė 

Mokykloje vyko profesinio  
veiklinimo pažintiniai vizitai 

 
Nuo lapkričio 30 dienos Mažeikių politech-

nikos mokyklos ugdymo karjerai koordinato-
riai bendradarbiavo su DRMC (darbo rinkos 
mokymo centras) ir SDG (saugaus darbo ga-
rantas) įgyvendinant projektą „Atrask save“. 
Projekto tikslas -  Žemaitijos apskrities bedar-
bius supažindinti su apskrities profesinėmis 
mokymo įstaigomis ir įmonėmis, padėti rasti 
jiems patinkančią profesiją.  

Projekto įgyvendinimo metu vyko susitiki-
mai su Plungės, Telšių, Mažeikių, Skuodo  19 
– 25 metų ieškančiu darbo jaunimu. Susitiki-
mai vyko lapkričio 30 ir gruodžio 5, 9, 12 die-
nomis.  

Susitikimų metu jaunimas informuotas apie 
Mažeikių politechnikos mokyklos veiklą, joje 
ruošiamas specialybes. Vyko susitikimai ir 
pokalbiai su mokytojais, buvo sudaryta gali-
mybė susipažinti su  mokinių darbais, gamybi-

nėmis patalpomis. Vyko įvairiausi pažintiniai 
veiklinimai. Ne tik teoriškai, bet ir praktiškai 
susipažino su interjero apipavidalintojo specia-
lybe: klausėsi paskaitos apie lipnios plėvelės 
panaudojimą interjere, pasidarė papuošimą 
savo mobiliajam telefonui. 
Cheminės analizės laborantai 
pakvietė į chemijos laboratori-
ją, parodė įvairių bandymų. 
Elektromontuotojų specialy-
bės mokytojas mokė, kaip 
reikia LED apšvietimą pritai-
kyti interjere. Apdalininkų – 
statybininkų profesijos moky-
tojos papasakojo apie glaisto 
panaudojimą gaminant trafare-
tinius paveikslus – dalyviai 
turėjo galimybę pasidaryti 
savo paveikslą. Apeigų ir 
švenčių organizatorius specia-
lybės mokinė pagrojo akorde-
onu. Tikimės, kad jaunimas, 

ieškantis savo pašaukimo, prisijungs prie mūsų 
mokyklos bendruomenės.  

 

Regina Jonikaitė ir Vaidas Andrijaitis,  
ugdymo karjerai koordinatoriai 

Paskaita – diskusija absolventams  
„Kaip tapti patraukliam darbo rin-

koje“ 
Gruodžio 13 dieną karjeros koordinatoriai Regina Jonikaitė ir 

Vaidas Andrijaitis organizavo paskaitą, kurią skaitė Toma Stonku-
vienė,  atstovaujanti įmonei HeadexGroup. HeadexGroup – 13 me-
tų veikianti personalo nuomos, rangos ir atrankos kompanija. Pa-
skaita vyko baigiamųjų kursų mokiniams (būsimiems absolven-

tams). Jos metu diskutuota su mokiniais apie darbo paiešką, jos 
būdus, šaltinius ir mitus. Paskaitos metu aptartas gyvenimo aprašy-
mo rašymas: kodėl jis turi būti patrauklus ir atkreipiantys darbdavio 
dėmesį. Patarta, kaip parengti motyvacinį laišką, kaip reiktų ben-
drauti su darbdaviu telefonu ir pokalbio metu. 

 
Regina Jonikaitė ir Vaidas Andrijaitis,  

ugdymo karjerai koordinatoriai 

Regioninės svarsčių  
kilnojimo varžybos 

 
Gruodžio 8 d. Šiauliuose vyko re-
giono profesinių mokyklų svarsčių 
kilnojimo varžybos.  
Šiose varžybose mūsų komanda 
laimėjo antrąją vietą. Atskirose svo-
rio kategorijose pirmąsias vietas 
iškovojo SED-37 gr. mokiniai Er-
nestas Lukošius (virš 105 kg) ir Ma-
rius Kalinauskas (iki 105 kg). Antrą-
sias vietas užėmė AS-54 gr. moki-

nys Mindaugas Žukauskas (iki 63 kg),  EM-
56 gr. mokinys Karolis Petkus (iki 68 kg), 
AS-34 gr. mokinys Valdas Bučius (iki 85 
kg), Viekšnių skyriaus TP-63 gr. mokinys 
Ramūnas Vaičius (iki 73 kg). Svorio katego-
rijoje iki 73 kg Viekšnių skyriaus TP-59 gr. 
mokinys Deividas Švelnys liko trečias. 

Sveikiname mokyklos komandą ir atskirų 
svorio kategorijų prizininkus. 

D. Rusienė, I. Kerienė,  
kūno kultūros mokytojos 

Šiaulių regiono profesinio mokymo 
įstaigų mokinių stalo teniso varžybos 

 
2016 m. gruodžio 14 d. mūsų mokyklos 

stalo teniso komanda buvo išvykusi į Šiaulių 
PRC dalyvauti Šiaulių regiono profesinio 
mokymo įstaigų mokinių stalo teniso varžy-
bose. Tarpusavyje varžėsi 6 komandos. Mū-
sų mokyklos komandoje žaidė Arnoldas 

Garbaliauskas (AP-57 gr.), Mantas 
Augustauskas (EM-47 gr.), Kuldo 
Jonas (EM-47 gr.) ir Erikas Danas 
(AP-49 gr.) Vaikinai iškovojo pir-
mąją vietą. Džiaugiamės laimėjimu.  

O vasario 1 dieną mūsų mokyk-
los komanda išvyksta į Jonavą žaisti 
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 
mokinių stalo teniso varžybose. 
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Remontavome Mažeikių Švč. 
Jėzaus Širdies  

Parapijos namus 
 
Mažeikių politechnikos mokyklos  

AS-44gr. ir AS-60 gr. mokiniai kartu su  
auklėtoja atliko remonto darbus Mažeikių 
Švč. Jėzaus Širdies Parapijos namuose. Su-
remontavome higienos kambarį – klijavome 

plyteles ant grindų ir sienų, dažėme ir glais-
tėme lubas bei sienas, duris. Taip pat sure-
montavome ir kambarį, atlikome paviršiaus 
paruošimo ir dažymo darbus. Dirbdami mo-
kiniai susipažino su visa remonto darbų atli-
kimo tvarka, pagilino ir pritaikė savo teori-
nes žinias praktikoje. 

Angelė Kontenienė, 

profesijos mokytoja   

 

Tarptautinis mūrininkų konkursas  
Latvijos Respublikos Saldus technikume 

 
Mažeikių politechnikos mokyklos apdailininko (statybininko) spe-

cialybės mokiniai 2016 metų gruodžio septintą dieną buvo pakviesti į 
Saldus technikume organizuotą tarptautinį mūrininkų konkursą.  

Konkurso užduotis – sumūryti vieno metro aukščio, pusantros 
plytos storio stulpą pagal trieilę rišimo sistemą. Šiam konkursui ruo-
šėsi trečio kurso AS-34 grupės mokiniai Modestas Galdikas, Mantas 
Kateiva ir Antanas Martinkus. Už mokinių pasiruošimą konkursui 
atsakingais paskirti profesijos mokytojas metodininkas Domininkas 

Niūniava ir profesijos vyr. 
mokytoja Vida Karvaus-
kienė.  

Mūrininkų konkursas 
Saldus technikumo staty-
bos darbų mokymo dirb-
tuvėse prasidėjo 9 val. 30 
min. Mokiniai buvo supa-
žindinti su saugaus darbo reikalavimais atliekant mūro darbus bei atlikto darbo vertinimo kri-
terijais. Užduočiai atlikti buvo skirtos keturios valandos. 

Vertinimo komisija, susidedanti iš Latvijos ir Lietuvos Respublikos statybos darbų specia-
lybės mokytojų, įvertino mokinių atliktus darbus. Pagrindiniai vertinimo kriterijai – mūrinio 
vertikalumas, horizontalumas, siūlių išlaikymas, pateiktos užduoties matmenų atitikimas, dar-
bo kultūra. Mūsų mokyklos mokinys Mantas Kateiva užėmė trečiąją vietą ir buvo apdovanotas 
diplomu bei dovanėle. Kiti mokiniai gavo padėkas už dalyvavimą konkurse. 

Šis konkursas parodė, kad mūsų mokyklos mokiniai turi gerus statybos darbų įgūdžius. 
Mokiniai parvyko iš konkurso geros nuotaikos, susiradę naujų draugų, pamatę, kaip dirba ir 
mokosi jų kolegos.  

Domininkas Niūniava, profesijos mokytojas metodininkas  
Vida Karvauskienė, profesijos vyr. mokytoja  
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Stažuotė Maltoje 
 

Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ 
Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai 
kartu su Mažeikių verslininkų asociacijos 
nariais 2016 m. lapkričio 6 – 13 dienomis 
dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci 
programos asmenų mobilumo projekte 
„Investicija į profesinį mokymą – tai investi-
cija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-
LT01-KA102-022832. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – remian-
tis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų 
ir socialinių partnerių bendradarbiavimo 
patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų 
profesinio mokymo procese ir padėtų rengti 
verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį 
profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis 
sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvali-
fikuotą specialistą. 

Priimančioji organizacija Easy Job Brid-
ge gerai organizavo dalyvių sutikimą ir viso 
vizito metu kokybiškai rūpinosi projekto 
vykdymu. 

Pirmąją vizito dieną susipažinome su 
priimančiąja organizacija, jos veikla. Vėliau 
nuvažiavome į Maltos meno, mokslo ir te-
chnologijų kolegiją (MCAST), kur susipaži-
nome su mokykla, apžiūrėjome mokymo 
bazę bei pabendravome su ten dirbančiais 
mokytojais ir administracijos darbuotojais. 
Malta neturi daug aukštojo mokslo įstaigų. 
Šalyje tam skirtos 3 institucijos: Maltos uni-
versitetas, Maltos meno, mokslo ir technolo-
gijų kolegija (MCAST) bei turizmo studijų 
institutas. Buvome supažindinti su Maltos 
švietimo sistema. Ten vaikai nuo 3 iki 5 me-
tų amžiaus yra priimami į vaikų lopšelį - 
darželį. Maltoje mokslas yra privalomas nuo 
penkerių iki šešiolikos metų. Švietimo siste-
ma yra padalinta į tris pagrindinius sektorius: 
pradinis išsilavinimas (nuo 5 iki 11metų), 
vidurinis išsilavinimas (nuo 11 iki 16 metų) 
bei aukštasis išsilavinimas. Maltos švietimo 
sistema labai panaši į Didžiosios Britanijos 
švietimo sistemą. Baigę vidurines mokyklas, 
Maltoje gali rinktis aukštesnįjį (Post-
Secondary Education) arba aukštąjį 
(Tertiary) mokslą. Maltoje veikia dualinė 
profesinio mokymo sistema. Aptarėme pro-
fesinio mokymo ir socialinių partnerių ben-
dradarbiavimo ypatumus. 

Antrąją vizito dieną vykome į MCAST 
Inžinerijos ir transporto institutą. Turėjome 
puikų seminarą, kurio metu aptarėme, kaip 
vyksta bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais Lietuvoje ir Maltoje. Seminaro 
metu buvo rodomas filmas apie institutą ir 

pasirinkimo galimybes. 
Trečiąją dieną MCAST Inžinerijos ir 

transporto instituto klasėse visą dieną vyko 
praktiniai užsiėmimai ir diskusijos.  

Vizito metu lankėme ir įmones, kuriose 
mokiniai atlieka praktinį mokymą. 

Ketvirtą vizito dieną aplankėme FMcore 

Company įmonę, kurioje susitikome su inži-
nerinio padalinio vadovu. Diskutavome apie 
socialinės partnerystės svarbą rengiant kvali-
fikuotą specialistą, profesinį mokymą. Po 
pietų vykome į Chris Metal Design Limited, 
kuri yra viena iš Maltos pirmaujančių ben-
drovių, ji gamina dekoratyvinius metalo dir-
binius. Susitikome su šios įmonės savininku. 

Kitą dieną aplankėme autoservisą Meli 
Motors, tai viena iš Meli group įmonių. Ap-
žiūrėjome praktinio mokymo vietas ir padis-
kutavome apie profesinio mokymo svarbą. Ši 
įmonė jau daugiau kaip 3 metai priima moki-
nius į praktiką. Taip pat nuvykome į plieno 
konstrukcijų kompaniją Steel Structures ir 
turėjome galimybę tiesiogiai pasikalbėti su 
inžinerinio skyriaus vadovu apie kvalifikuotų 
specialistų rengimą ir svarbą Maltos darbo 
rinkoje. Vakare priimančiosios organizacijos 
biure Valetoje vyko baigiamasis susitikimas, 
kurio metu buvo aptartas vizitas ir įteikti 
Europass mobilumo dokumentai bei sertifi-
katai. 

Malta nebūtų mums pasirodžiusi tokia 
patraukli, jei nebūtume turėję kultūrinės pro-
gramos. Malta – tai visai nedidelė valstybėlė, 
esanti tarp Sicilijos ir šiaurinės Afrikos pa-
krantės. Šalis turtinga savo kraštovaizdžiu, 
uolėtomis pakrantėmis, ramiomis įlankomis 
bei senoviniais miestais. Tai tikras muziejus 
po atviru dangumi. Pasigrožėjome Maltos 

sostinės Valetos vaizdais. Tai aukščiausias 
miestą supančių sienų taškas, nuo kurio atsi-
veria nuostabi Didžiojo uosto panorama. 
Pavaikščiojome siauromis gatvelėmis. Sako, 
jei buvai Maltoje ir nenuvykai į Gozo salą, 
tai nematei mažojo Maltos brolio.... Ji ma-
žesnė už Maltą 3 kartus, bet turi įspūdingą 

gamtą bei pakrantes ir įdomių lankytinų ob-
jektų... Anot mitologijos, Gozo sala yra le-
gendinė Kalipsės sala, paminėta ir Homero 
„Odisėjoje“. 

Stažuotės metu patobulinome profesinės 
anglų kalbos įgūdžius, vadybines, dalykines, 
bendrakultūrines ir profesines kompetenci-
jas, susipažinome su maltiečių kultūra, tradi-
cijomis, architektūra. 

Įgytas žinias bus galima pritaikyti ren-
giant bendrąsias rekomendacijas „Investicija 
į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifi-
kuotą specialistą“, padės glaudžiau bendra-
darbiauti profesinėms mokykloms su sociali-
niais partneriais dėl profesinio mokymo pa-
slaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo 
didinimo rengiant įvairių poreikių turinčius 
kvalifikuotus darbininkus. 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos 

Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus po-
žiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakin-
ga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 
naudojimą. 

 

Dangiras Gurauskas, praktinio mokymo  
vadovas, projekto dalyvis 

Tatjana Kinčinienė, šaltkalvystės - suvirinimo 
specialybių vyr. profesijos mokytoja,  

projekto dalyvė 
Mindaugas Jonauskis,  

elektrikų specialybės profesijos mokytojas,  
projekto dalyvis 


