
 

Vasario 16-oji 

Maža, žalia, gėlėta, su ežerų spalva   

Tai mūsų numylėta brangioji Lietuva. 

Kiekvieną žemės pėdą aplaistėme krauju, 

Kad su vaikais kalbėtum lietuvišku žodžiu. 

Lai aukurai vis dega, kaip bočių papročiai, 

Lai vaidilutės šneka, kaip Vytauto laikais, 

Lai Lizdeika ir vilkas išburs ramius laikus, 

Kad lietuvaičiai gimtų, turėdami namus. 

Lyg iš dainos tu gimus, esi tokia tyra. 

Mūs širdys net numirus toliau mylės tave !!! 

(Ramunė Ordo) 
 

 

 

Linkėjimai Lietuvai 

Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai rašė linkėjmus Lietuvai.  

Lietuva, visada būk laisva!      

Linkiu, kad atsirastų daugiau žmonių, kurie garsintų Lietuvą! 

Linkiu vieningumo! 

Linkiu, kad nebūtų prarasti lietuvių tautos papročiai ir tradicijos! 

Lietuva, aš didžiuojuosi Tavimi, didinga Tavo istorija. 

Išmokime džiaugtis tuo, ką turime: lietuvių kalba, keturiais metų laikais, tradicijomis, papročiais, istorija ir 

tėvynės gamtovaizdžiu. 

Tėvyne Lietuva, ir toliau klestėk ir garsėk pasaulyje gerais ir prasmingais darbais. 

Linkiu, kad būtum visada gyva lietuvių širdyse! 

                                                                                         Vyr. lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Martinkienė 

 

 

 

 Žvilgsnis 
Žurnalistų būrelio 

laikraštis 

Nr. 3 
2020 m.  

Sausis - vasaris 

 

 



ANGLŲ KALBOS POEZIJOS FESTIVALIS – KONKURSAS „MY 

VALENTINE“ 

Viešojoje įstaigoje Kretingos technologijos ir verslo mokykloje 

vasario 13 dieną įvyko regioninis anglų kalbos poezijos festivalis 

– konkursas „My Valentine“, skirtas 8-12 klasių mokiniams. 

Festivalį – konkursą organizavo anglų kalbos mokytoja Renata 

Nausėdaitė kartu su Kretingos rajono švietimo centru. Renginiui 

pasiruošti padėjo neformaliojo švietimo organizatorė Ieva 

Šiaulytė ir muzikos mokytoja Aušra Grikštaitė. 

Renginio tikslas – skatinti mokinių saviraišką. Taip pat buvo 

siekiama net keleto uždavinių: gilinti anglų kalbos žinias, 

ugdyti kūrybiškumą, lavinti meninius ir raiškiojo skaitymo 

įgūdžius bei skatinti mokyklų bendradarbiavimą. 

Į festivalį – konkursą atvyko mokiniai iš 5 regiono mokyklų: 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos, vadovaujami anglų 

kalbos mokytojos Vilmos Petkienės, Palangos Vlado 

Jurgučio pagrindinės mokyklos, vadovaujami anglų kalbos mokytojų Tatjanos Moždžer, Rasos Bacienės, Aurelijos 

Gritėnaitės ir Raimondos Baltmiškės, Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos su mokytoja Dalia Pakalniškiene, 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos su mokytoja Jūrate Lukauskiene. Ir, žinoma, dalyvavo mūsų mokyklos 

mokiniai, kuriuos paruošė mokytojai Renata Nausėdaitė ir Arūnas Srėbalius. Iš viso susirinko 19 dalyvių. 

Renginį vedė mūsų mokyklos mokiniai  Karolina Šoblinskaitė, 

Evelina Bagdonaitė ir Antanas Jonušas. Jie taip pat deklamavo 

eilėraščius, o Antanas visų komandų atstovus paragino padėti 

sukurti internetinį eilėraštį ir jį perskaityti. Mokiniai skaitė ir 

deklamavo meilės eilėraščius, dainavo, vaidino ir grojo. Visus 

sužavėjo Palangos Vlado Jurgučio mokyklos skaitovai ir muzikiniai 

gitarų intarpai, 

Gargždų 

mokyklos 

vaidybinis 

pasirodymas, taip 

pat mūsų 

mokyklos 

devintokų 

atliekamas mini 

spektaklis. 

Komisijai 

pasitarus, buvo nuspręsta, jog visi mokiniai įdėjo daug darbo ir 

pastangų, todėl jie gavo diplomus su įvertinimu už kūrybiškumą, 

originalumą, meniškumą, artistiškumą, muzikalumą, išradingumą. 

Festivalis – konkursas subūrė mokinius iš įvairių mokyklų, kad 

kartu švęstų Valentino dieną angliškai ir kūrybiškai. 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Renata Nausėdaitė 



Konkursas “Geriausias jaunasis automechanikas 2020” 

 Siekiant gerinti profesinio rengimo ugdymo kokybę, skatinti jaunimą domėtis pasirinktos profesijos 

naujovėmis, kelti automechaniko specialybės prestižą ir 

įgyti daugiau žinių bei gebėjimų, UAB ,,Inter Cars  

Lietuva“ surengė „Geriausias jaunasis automechanikas 

2020“ konkursą, kuris jau vyksta nuo 2015 metų. 

 Geriausio jaunojo automechaniko konkurse 

dalyvavo VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos 

automechaniko specialybės mokiniai. Konkursas vyksta 

keturiais etapais. Šiame konkurse dalyvavo visos 

profesinio mokymo įstaigos, kurios ruošia automobilių 

mechaniko specialybės mokinius. Konkurso užduotys 

buvo sudarytos iš šių temų:  automobilio variklis, 

automobilio maitinimo sistemos, transmisija, pakaba, 

stabdžiai, vairas, automobilio komforto sistemos, 

aktyvaus ir pasyvaus saugumo sistemos ir automobilio 

elektrinės sistemos.  

 Pirmo etapo metu, kuris vyko š.m. sausio 4 dieną, 

buvo pateikta 100 klausimų internetinėje aplinkoje. Iš mūsų 

mokyklą atstovavusių automobilių mechanikos specialybės 

mokinių,  du mokiniai, tai Justas Padleckas ir Lukas Girdenis 

iš 17aAMv grupės pateko į antrąjį etapą. Antrasis „Geriausias 

jaunasis automechanikas 2020“ konkurso etapas vyko 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje š.m. sausio 21-22 d. 

Šio etapo metu, buvo pateikta 100 sudėtingesnio lygio 

klausimų. Antro etapo metu geriausiai pasirodė Justas 

Padleckas, kuris bendroje įskaitoje  pateko tarp 10 geriausių 

Lietuvos jaunųjų automechanikų. Trečiasis etapas vyko š.m. 

vasario 6-7 d. Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre 

„LITEXPO“ „Studijos 2020“. Finalinio etapo metu dalyviams 

reikėjo atlikti praktines užduotis: sureguliuoti automobilio 

LED šviesas naudojant lazerinį šviesų reguliavimo stendą ir 

diagnostinę aparatūrą, pakeisti variklio dirželį nustatant 

variklio žymes, pakeisti variklio tarpines, nustatyti 

parametrus ir sureguliuoti elektrinį vairo stiprintuvą, atlikti 

elektromobilio diagnostiką, patikrinti ir suremontuoti 

dyzelinio variklio purkštuką, išardyti ir surinkti automatinę 

pavarų dėžę, pakeisti automobilio sankabą. Finalinio etapo 

metu Justas Padleckas parodė, kad ir nedidelė profesinė 

mokykla gali paruošti labai puikius specialistus, kurie moka 

taikyti teorines ir praktines žinias ir būti vieni tarp geriausių 

Lietuvos profesinių mokyklų mokinių, kurie ruošia 

automobilių mechaniko specialybės mokinius. Justas 

Padleckas buvo apdovanotas konkurso organizatorių 

dovanomis. Konkursui mokinius ruošė profesijos mokytojai 

Bronislovas Putna, Petras Gritėnas ir Virgilijus Martinkus.  

Vyr. profesijos mokytojas Virgilijus Martinkus 



 

„Studijos 2020“ 

 

 Vasario 7 dieną parodų ir kongresų centre 

„LITEXPO“ vyko tarptautinė mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo paroda „Studijos 2020“. Tarptautinė 

paroda „Studijos“ yra svarbiausias ir vienintelis žinių ir 

karjeros planavimo  renginys Lietuvoje, padedantis 

jaunuoliams apsispręsti, ką veikti baigus mokyklą ir kaip 

kurti savo ateitį. Vienoje iš parodos erdvių vyko 

karjeros planavimo mugė „Renkuosi profesiją“, kurioje 

dalyvavo ir VšĮ Kretingos technologijos ir verslo  

mokyklos komanda. Vykstant renginiui parodos 

lankytojai turėjo galimybę susitikti su mūsų mokyklos 

mokiniais ir diskutuoti profesijos pasirinkimo temomis. 

Parodoje būsimosios virėjos Deimantė Valančiūtė  ir 

Skirmantė Bagočiūtė iš 17Vv grupės, Karolina 

Mačiukaitė 19Vgrupės pristatė ekologiškus produktus, 

daigintus kviečius, įvairias užtepėles, kepinukus iš 

kviečių, kuriuos 

puošė daigintais 

rapsais ir kitomis 

žolelėmis.  Parodos 

akcentas buvo 

špinatų tortas su 

ikrais, kurio neliko 

nė trupinėlio. 

Mokytojos Vilija  

Budrikienė ir Daiva 

Anužienė džiaugiasi savo mokinių kruopštumu ir linki 

siekti savo pasirinktos karjeros. 

Vyr. profesijos mokytojas Virgilijus Martinkus 

 

 

2020 M. KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR 

VERSLO MOKYKLOS MOKINIAI BEI 

MOKYTOJAI DALYVAUS ŠIUOSE 

PROJEKTUOSE: 

1. „Darbu pagrįstas mokymas – 

profesinio mokymo pagrindas“ (8 

mokiniai, Austrija, Vokietija). 

2. ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie 

modulinės virėjo mokymo programos 

įgyvendinimo (II etapas)” (4 profesijos 

mokytojos, Švedija, Ispanija). 

3. „Į profesinį meistriškumą per 

tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų 

tobulinimą“ (4 mokiniai, Vokietija).  

4. Jaunimo mainų projektas „Sveikata – 

mūsų turtas“ (6 mokiniai, 1 mokytojas, 

Lietuva ( projektas vyks Kretingos 

technologijos ir verslo mokykloje)).  

5. Jaunimo mainų projektas „Žvilgsnis į 

ateitį“ (14 mokinių, 2 mokytojai, 

Lenkija).  



Karjeros dienos mūsų mokykloje 
Kai nuskamba tėvų, auklėtojų ir kaimynų klausimas: ką veiksi 

toliau, juk tu jau aštuntokas?! Pabundi, kaip zuikis ir nustebęs 

nežinai, kur pulti, ką daryti? Tam tikslui mokyklose ir 

numatytos karjeros dienos. O mes svečių laukiam visada!  

Nuo lapkričio mėnesio mus aplankė šešių mokyklų aštuntų-

dešimtų klasių mokiniai. Lapkričio 21 d. sulaukėme gausaus 

būrio iš Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos, vasario 

6-ąją viešėjo Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 

aštuntokai, na o paskutinę vasario savaitę mokykla intensyviai 

šurmuliavo net 3 dienas, nes svečiavosi Kūlupėnų Motiejaus 

Valančiaus pagrindinės mokyklos, Palangos Šventosios 

pagrindinės mokyklos, Palangos „Baltijos“ pagrindinės 

mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro 

Stulginskio pagrindinės mokyklos aštuntų-dešimtų klasių 

moksleiviai. 

Sutikti su karšta arbata ir virėjo profesijos mokinių keptais 

saldumynais, svečiai buvo įtraukiami į aktyvią pažintį su 

mūsų mokyklos specialybėmis. Intrigavo koordinatorės 

Aušros Grikštaitės, projektų vadovės Jovitos Michniovienės ir 

neformaliojo švietimo organizatorės Ievos Šiaulytės 

pasakojimai, kaip gali klostytis gyvenimas šioje mokykloje, 

kokios perspektyvos laukia ateityje. Puikus laikas vyko dekoratyvinio apželdinimo kabinete, kuriame pavaduotoja 

ugdymui Rita Andrijauskienė pasakojo apie dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos verslo darbuotojo profesiją bei 

suteikė galimybę patiems pasidekoruoti ir parsinešti lauktuvių po gėlytę vazonėlyje.   

Nutrepsėjus iki triukšmingų automobilių remonto 

dirbtuvių, reikėjo išlaikyti prof. mokytojo Petro Gritėno 

tepalo ir alyvos testą. Rekonstruojamų pastatų labirintais 

svečiams teko vinguriuoti į prof. mokytojo Virgilijaus 

Martinkaus valdas. Apžiūrėtas šaltkalvystės cechas, 

automobilių stabdžių ir važiuoklės patikros stendai. Vaikai 

sužinojo, kiek galima nuveikti su šioje technikos 

laboratorijoje įdiegtomis „Autodata“ ir „Picoscope“ 

programomis. Kaip pridera šeimininkams, 

nesidrovėjome pasigirti ir pasiūlėme apžiūrėti dar 

dulkėtas, bet jau blizgančiomis plytelėmis nuklotas 

atnaujinamo gastronomijos cecho patalpas. Užsukom 

ir į mokinių mokslo savaitės namus – bendrabutį, 

įvertinti kambarių bei bendro naudojimo patalpų 

jaukumo. 

Karjeros dienos mūsų mokykloje nesibaigia, svečių 

laukiam nuolat ir tikimės aktyvaus pavasario su mūsų dar neaplankiusiais aštuntų – dešimtų klasių mokiniais! 

 

Neformaliojo švietimo organizatorė Ieva Šiaulytė 



Mokytojų stažuotė Švedijoje 

 

Vasario 17-23 d.profesijos mokytoja Gita Ingrida 

Stupelienė ir pavaduotoja ugdymui Rita Andrijauskienė  

stažavosi Švedijoje, Malmėje, pagal Erasmus + 

projektą „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės 

virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)“. 

Mokymosi veiklos buvo organizuotos „Vollmers“ 

restorane, Malmėje, kuris Michelin gide turi 2 

žvaigždučių įvertinimą. Virtuvės šefai Ebbe ir Mats 

Vollmers pristatė savo restorano filosofiją. Jie didelį 

dėmesį skiria ingredientams, kurių daugelis užauga 

šalia esančiuose ūkiuose. Jų vizija – natūraliais būdais 

užauginti tobulus ingredientus ir dar labiau sustiprinti 

ryšį tarp virtuvės, šefo, sezonų, ingredientų ir vietinės 

aplinkos. Virtuvės šefai pasakojo apie skandinaviškos 

virtuvės ypatumus, patiekalų sezoniškumą, darbo 

virtuvėje organizavimą, laiko vadybą, personalo darbų 

paskirstymo planavimą. Servisas 100 balų, o 

svarbiausia, kad restorane nesijaučia nereikalingos 

prabangos,  jaučiasi tik bendrai dirbanti komanda, kuri 

myli savo darbą! Virtuvėje vyko praktiniai užsiėmimai 

su restorano virtuvės šefais, kurie demonstravo kaip 

gaminama duona, daržovių garnyrai, žuvies, jūros 

gėrybių pirminis paruošimas, nacionaliniai desertai. 

Virtuvės šefai pasidalino darbo patirtimi, patiekalų 

gaminimo subtilybėmis, receptais. 

Projekto dalyvės turėjo unikalią galimybę stebėti, kaip 

organizuojamas darbas, gaminami patiekalai viename 

geriausių Skandinavijos restoranų, kuris įvertintas 2 

Michelin žvaigždutėmis.  

Pavaduotoja ugdymui Rita Andrijauskienė 

NACIONALINIS MEISTRIŠKUMO 

KONKURSAS 

,,AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKAS 

2020“ 

 

2020 m. vasario 28 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykloje vyko nacionalinis meistriškumo konkursas 

,,Automobilių kėbulo remontininkas 2020“. 

Meistriškumo konkurse dalyvavo mokiniai iš 9-ių 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų: Kauno technikos 

profesinio mokymo centro, Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokyklos, Kretingos technologijos ir verslo 

mokyklos, Panevėžio profesinio rengimo centro, 

Tauragės profesinio rengimo centro, Telšių regioninio 

profesinio mokymo centro, Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokyklos, Vilniaus technologijų ir verslo 

profesinio mokymo centro, Rigas Valsts technikums 

(Latvija). Mūsų 17aAMv grupės mokinys Tadas 

Narkus įvertintas, kaip geriausias automobilio kėbulo 

detalės glaistytojas, geriausiai užglaistęs ir pritrynęs 

glaistytą detalę ir buvo apdovanotas Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro diplomu. 

 

Profesijos mokytojas metodininkas Romas Laurinaitis 

 

Laikraščio „Žvilgsnis“ leidėjai - Žurnalistų būrelio nariai: 

S.Buivydaitė, E.Bagdonaitė, P.Butkus, S.Bružas, G.Šliuožas, K.Daugintytė 

Vadovė: Nijolė Martinkienė   el.p  n.martinkiene@gmail.com 

Adresas :   Sodžiaus 1C , Kretingsodžio k., Kretingos r. 
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