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 Dalyvavome susitikime su  
LR Ministru Pirmininku.  

 Mokykloje lankėsi Seimo narys. 

 Paminėjome Sausio 13-ąją. 

 Projektinė veikla. 

Mažeikių politechnikos mo-
kykloje lankėsi Lietuvos respub-
likos Seimo narys Kęstutis Bart-
kevičius kartu su Mažeikių rajo-
no savivaldybės mero pavaduoto-
ja Sigute Bernotiene. Susitikimo 
metu  diskutuota apie naujai pri-
imtą Profesinio mokymo įstaty-
mą. Svarstyta, kaip geriau išnau-
doti turimą mokymo bazę bei 
priartinti vietos verslo poreikius 
per profesinį mokymą, rengiant 
kvalifikuotus darbininkus šian-
dieninei darbo rinkai. 
 

Erika Pusvaškė,  
statybos profesinio mokymo  

skyriaus vedėja 

Kaip ir kasmet Sausio 13-ąją languose įžie-
bę atminties žvakutes – gyvybės, šviesos ir vil-
ties simbolį – susirinkome mokyklos kiemelyje. 
Prie degančio atminimo laužo klausėmės prisi-
minimų, žiūrėjome vaizdus apie tragiškus tos 
nakties įvykius. Mokiniai dainavo apie Tėvynę, 
skaitė eiles apie laisvę. Žuvusiuosius už Lietu-
vos laisvę pagerbėme tylos minute. 

 
„Žvilgsnio“ informacija  

Susitikime su Lietuvos Respublikos  
Ministru Pirmininku 

 
Sausio 5 d. Mažeikiuose lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras 

Pirmininkas Saulius Skvernelis. Mažeikių rajono savivaldybės Ta-
rybos posėdžių salėje vyko susitikimas su Mažeikių rajono verslo 
bei savivaldos atstovais. Mažeikių politechnikos mokyklai atstova-
vo statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja Erika Pusvaškė. 

Susitikimo metu buvo iškelti ir aptarti Mažeikių rajonui aktualūs 
klausimai: regionų vystymas ir verslo skatinimas regionuose, pra-
monės parko kūrimo Mažeikių rajone galimybės, žemės įsigijimo ar 
nuomos sąlygų palengvinimas kuriant verslą ir darbo vietas, profe-
sinio mokymo pertvarka, orientuota į verslo poreikius regionuose. 
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Mokyklos mokytojai dalyvavo  
kvalifikacijos tobulinimo seminare 

 
Mokinių atostogų metu mokyklos moky-

tojai dalyvavo seminare „Komunikacija ir 

darbas bendruomenėje“. Lektorė – mokymų 
grupės „Pokyčių akademija“ įkūrėja, psicho-
logė Rasa Motuzienė. Prieš seminarą visi 
dalyviai atliko namų darbus – išsprendė savo 
asmenybės testą. Seminaro metu mokytojai 

prisistatė, sudarė komandinį asmenybės tipų 
žemėlapį, atliko suvokimo pratimą, diskuta-
vo. Lektorė dalijosi savo profesinės ir asme-
ninės veiklos patirtimi. 

„Žvilgsnio“ informacija 

 
Praktika užsienio verslo  

įmonėse 
Pagal Erasmus+: Leonardo da Vinci 

programos asmenų mokymosi mobilumo 
projektą „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų 
tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2017-1-LT01-
KA102-034887 atlikti profesinės darbinės 
stažuotės smulkaus ir vidutinio dydžio verslo 
įmonėse: 

- 2018 m. vasario 24 d. 2 mokinės iš a-

peigų ir švenčių organizatoriaus ir 4 mokiniai 
iš sporto klubo veiklos organizatoriaus spe-
cialybės vyksta į Italiją. Tris savaites su mo-
kiniais bus ir jiems visapusiškai padės verslo 
ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus ve-
dėja Tatjana Kinčinienė. 

- 2018 m. vasario 25 d. 2 mokiniai iš a-
peigų ir švenčių organizatoriaus, 2 – iš pre-
kybos įmonių vadybininko padėjėjo ir 2 – iš 
smulkiojo verslo organizatoriaus specialybės 
vyksta į Portugaliją. Tris savaites su moki-
niais bus ir jiems visapusiškai padės informa-
cinių technologijų mokytoja metodininkė 
Nina Steponavičienė. 

- 2018 m. kovo 3 d. 2 mokinės iš virėjo, 2 

- iš maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų 
teikėjo,  2 mokiniai iš prekybos įmonių vady-
bininko padėjėjo ir 2 – iš smulkiojo verslo 
organizatoriaus specialybės vyksta į Ispaniją. 
Tris savaites su mokiniais bus ir jiems visa-
pusiškai padės statybos profesinio mokymo 
skyriaus vedėja Erika Pusvaškė. 

Profesinė darbinė stažuotė II kurso pro-
jekto dalyviams bus užskaitoma kaip ugdy-
mo proceso dalis, o baigiamųjų kursų moki-
niams – kaip baigiamosios praktikos dalis. 

 
Erika Pusvaškė,  

statybos profesinio mokymo skyriaus 
vedėja 

Dalyvavome seminare  
aplinkosaugos temomis 

 
Sausio mėnesį aplinkos apsaugos darbuo-

tojo specialybės profesijos mokytojos Regi-
na Ažukienė ir Bronislava Butnoriutė daly-
vavo seminare apie ES ekologinį ženklą, 
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemą (EMAS) bei pavojingų cheminių 
medžiagų valdymą. Seminaras vyko Šiaulių 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.  

Seminare buvo kalbama apie ES ekologi-
nio ženklo naudą ir kaip jį gauti. Sužinojome 
apie EMAS svarbą, išgirdome, kaip efekty-
viai valdyti pavojingas chemines medžiagas 
ir užtikrinti darbų saugą, kokios yra galimy-
bės pakeisti naudojamas medžiagas mažiau 

pavojingomis ar net visai jų atsisakyti.  
Seminarą vedė lektoriai iš Aplinkos ap-

saugos agentūros ir VšĮ ”Baltijos aplinkos 
forumo“. Gautas žinias taikysime profesinio 
mokymo pamokų metu. 

 
Bronislava Butnoriutė,  

vyr. profesijos mokytoja  

AB „SVK“ konkursas Lietuvos 100-mečiui paminėti 
 

Profesijos mokytojai Asta Rimkienė, Vida Karvauskienė, Mindaugas Jonauskis, Dominin-
kas Niūniava bei AS-54 gr. mokiniai Paulius Ališauskas, Justas Alšauskas ir Aivaras Garalis 
dalyvavo mūsų mokyklos rėmėjų – AB specializuotos komplektavimo valdybos (SKV) – or-
ganizuotame konkurse Lietuvos 100-mečiui paminėti.  

Pagal pateiktą užduotį reikėjo sumūryti 1 m aukščio sienelę iš ARKO M-12 blokelių pa-
naudojant klijų dėžutes, blokelių griebtuvus, blokelių klijus MITTO C520. Sumūryta sienelė 
buvo nutinkuota naudojant rankinį gipsinį tinką MITTO A100. Ant plokštumos sukurtas deko-
ras, skirtas atkurtos  Lietuvos  100-mečiui paminėti.  

AB „SVK“ komisija išrinko du geriausius  darbus, iš jų vienas – mūsų mokyklos koman-
dos darbas. Nugalėtojai gavo prizus – atsarginius maitinimo šaltinius „Powerbank“ (2 vnt.) ir 
darbo puskombinezonius su MITTO logotipu.  

Vida Karvauskienė, profesijos vyr. mokytoja 

Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų  
mokinių stalo teniso varžybos 

 
Praėjusių metų pabaigoje mūsų mokyklos stalo teniso komanda 

buvo išvykusi į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą 
dalyvauti Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo 
teniso varžybose. Tarpusavyje varžėsi 8 komandos. Mūsų mokyklos 
komandoje žaidė Arnoldas Garbaliauskas (AP-57 gr.), Karolis Pet-
kus (EM-56 gr.), Jonas Kuldo (EM-47 gr.) ir Ernestas Kundrotas 
(SED-69 gr.). Vaikinai iškovojo trečiąją vietą. 

Absoliutaus laimėtojo varžybose Jonas Kuldo buvo antras. 
Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių laimėjimu.  
 

Kūno kultūros mokytojos 


