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VEIKLOS PROGRAMA
I. MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO
VEIKLOS STRATEGIJA
VIZIJA
Moksleivių techninės kūrybos centras - demokratiškais principais organizuotas vaikų ir
jaunimo laisvalaikio užimtumo centras, tenkinantis moksleivių ugdymo(si) poreikius,
ypatingą dėmesį skiriant asmeninių, socialinių ir papildomų dalykinių kompetencijų
suteikimui . Tai atvira naujovėms ir visuomenei neformalaus švietimo institucija, siūlanti
aktyvią ir įvairią popamokinę veiklą, užtikrinanti teikiamos veiklos kokybę.
MISIJA
Užtikrinti kokybišką neformaliojo švietimo veiklą, grindžiamą patyriminiu ugdymu,
humaniškumo, demokratiškumo, lygių galimybių principais; ugdyti laisvas, kūrybingas ir
iniciatyvias asmenybes, gebančias pasinaudoti įgytomis kompetencijomis ir realizuoti save
kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

VEIKLOS PRIORITETAI









Patyriminis ugdymas.
Laisvos, kūrybingos, išradingos, sugebančios save realizuoti asmenybės
poreikių tenkinimas.
Kokybiškų paslaugų teikimas.
Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas, įvairių centro
bendruomenės grupių nuomonių nuolatinis keitimasis bei indėlis į bendrus
tikslus.
Veiksmingas vadovavimas stiprinant mokytojų motyvaciją nuolat tobulinti
kvalifikaciją, plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų
išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, lyderystės ir verslumo ugdymą.
Moksleivis - viso proceso centre. Visa veikla skirta tenkinti jo pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius, kuriant kultūringos, atviros įstaigos įvaizdį.
II. 2018-2019 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ

2018 – 2019 m.m. moksleivių techninės kūrybos centre (toliau – MTKC) veiklą vykdė 13
įvairaus profilio neformalaus ugdymo būrelių: aviamodelininkų (vyr. mokytojas Juozas
Svirušis ), kartingininkų ( mokytojas Rimas Plonis ), fotografijos ( mokytoja metodininkė

Gražina Plonienė), kompiuterininkų ir programuotojų ( vyr. mokytoja Rasa Pauliukienė ),
saugaus eismo – motociklininkų ( vyr. mokytojas Andrius Muturas ), saugaus eismo –
mopedininkų ir motorolerių vairuotojų, vairavimo mokymo ( vyr. mokytojas Dainius
Muturas ), taikomosios dekoratyvinės dailės ( vyr. mokytoja Aurelija Vozgirdaitė ),
šiuolaikinių šokių ( vyr. mokytoja Tatjana Pašakinskienė ), rankdarbių studija „Ramios
bitės“ ( vyr. mokytoja Andra Budrienė ), rankdarbių būrelis „Rankdarbių kraitė“ ( vyr.
mokytoja Ramunė Skipskienė ), būrelis „Aktyvus laisvalaikis“ ( vyr. mokytoja Daiva
Poškuvienė), robotikos būrelis ( mokytoja Asta Svirušienė). Iš viso per mokslo metus centre
užsiėmimus lankė apie 330 moksleivių. 4–mokykla ataskaitos 2018 m. spalio 1 d.
duomenimis technologijų krypties programas pasirinko 72 moksleiviai, choreografijos – 25
moksleiviai, techninės kūrybos – 88 moksleiviai, , saugaus eismo – 48, informacinių
technologijų – 14, medijų – 48 moksleiviai, kitų švietimo krypčių būrelius ( kartingininkų,
„Aktyvus laisvalaikis“) lankė 54 moksleiviai ( iš viso 349 moksleiviai).
2018 m. rugsėjo 1 d. MTKC dirbo 14 mokytojų.
2018 m. gegužės 16 d. centro pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimu ir centro
direktoriaus įsakymu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Astai Svirušienei buvo suteikta neformaliojo
švietimo robotikos mokytojos kvalifikacinė kategorija.
2018-2019 m.m. centre dirbo 14 mokytojų: 3 neformaliojo švietimo mokytojai, 9 vyresnieji
neformaliojo švietimo mokytojai, 1 neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas, 1
vairavimo instruktorius.
2018 m. kvalifikaciją tobulino septyni darbuotojai, iš kurių 4 – mokytojai, 3 –
administracijos darbuotojai. Centras darbuotojų kvalifikacijai skyrė 448,91 €. Iš darbuotojų
asmeninių lėšų buvo sumokėta 55 €. Keturis kartus kvalifikaciją kėlė direktorė Biruta
Milienė, triskart - pavaduotoja ir programuotoja Rasa Pauliukienė, du kartus – vyresniosios
mokytojos Daiva Poškuvienė ir Tatjana Pašakinskienė, mokytoja Asta Svirušienė ir
vyresnioji buhalterė Jolita Jurkūnaitė, vieną kartą – vyresnioji mokytoja Andra Budrienė.
2018–2019 m.m. centre vyko įvairi, aktyvi moksleivių ugdymo(si) veikla.
Aviamodelininkų būrelis ( vyresnysis mokytojas Juozas Svirušis):
2018 m. rugsėjo 9 d. būrelio moksleivis Vilius Gricius ir mokytojas dalyvavo
Vilniaus raj. Valkininkų aerodrome vykusiose F3K klasės aviamodelių varžybose, kurias
organizavo Lietuvos aviamodelių sporto federacija. Nors iki prizinių vietų pritrūko balų (
užimtos VIII ir XI vietos), bet dalyviai džiaugėsi išbandę savo jėgas, sukaupę patirties
kitiems startams. Rugsėjo 12 d. publikuojamas straipsnis rajoniniame laikraštyje „Santarvė“
(http://www.santarve.lt/aktualijos/svietimas/aviamodeliuotojai-tarp-prizininku-nepateko/)
2018 m. spalio 11 d. mokytojas su grupe būrelio moksleivių Lietuvos aviacijos pradininko
A. Griškevičiaus memorialiniame muziejuje Viekšniuose dalyvavo animacinio filmo
„Garlėkis“ pristatyme. Dalyviai tyrinėjo muziejaus eksponatus,klausėsi filmo kūrėjų
pasakojimo, pažiūrėjo filmą. Nuotraukų reportažas.
2018 m. lapkričio 10 d. mokytojas ir moksleivis Vilius Gricius dalyvavo aviamodelių
skraidymo sezono uždarymo šventėje Telšių aeroklubo aerodrome. Reportažas apie
varžybas paskelbtas Telšių miesto internetiniame TV kanale „Meška TV“.
2019 m. kovo 15 d. moksleiviai Matas Baranauskas, Radvilas Vitkauskas, Lukas
Česnauskas ir Vėjūnas Gaižauskas dalyvavo XXIV Klaipėdos m. mokinių aviamodelių
varžybose „Skrydis“, kurias organizavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras.
Mokytojas ir dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais bei populiarindamas centro veiklą,
mokytojas Juozas Svirušis mokslo metų eigoje vedė edukacinius užsiėmimus miesto ir
rajono moksleiviams: 2019 m. gegužės 4 d. Mažeikių Pavasario pagr. m-klos 1a kl.
moksleiviams; gegužės 20 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas“ „Pelėdžiukų“ grupei,
birželio 17 d. – Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokiniams.

Fotografijos būrelis ( mokytoja metodininkė Gražina Plonienė):
Konkursai:
 2018 m. lapkričio mėn. UAB „Elmaga” pasiūlė surengti mini konkursą, kuriant nuotrauką
kalendoriui. Konkurse dalyvavo 7 būrelio moksleivės. UAB “ELMAGA“ išrinko jiems
patikusias nuotraukas: I vieta pasidalino Emilija Liaučiūtė ir Kamile Pocevičiūtė; II ir III
vieta paskirta Lėjos Ališauskaitės darbams. Mokiniai paskatinti piniginėmis premijomis.
Nuotraukų reportažas.
 2018 m. spalio – lapkričio mėn. vyko Kauno moksleivių techninės kūrybos centro
organizuotas respublikinis fotoreportažų konkursas „Krištolinis objektyvas”. Konkurse
dalyvavo Karolina Kryževičiūtė, Austėja Grudytė ir Martynas Bucius. Gruodžio 6 d.
Kauno Rotušėje Austėja apdovanota krištoliniu kubu už III vietą, o Martynui suteikta
nominacija už kūrybinius ieškojimus. Nuotraukų reportažas.
 Kaip ir kasmet, 2018 m. rudenį būrelio narių darbai buvo išsiųsti į Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro organizuojamą Lietuvos mokinių fotografijos konkursą. Iš
dešimties dalyvavusių būrelio moksleivių, Karolina Kryževičiūtė tapo konkurso laureate
(jos darbas buvo parinktas konkurso plakatui), o Greta Žilinskaitė pripažinta prizininke.
Nuotraukų reportažas I. Nuotraukų reportažas II
 2019 m. birželio 10 d. Kaune buvo apdovanotas Martynas Bucius už fotodarbus,
pateiktus XI tarptautiniam fotografijų konkursui „Jaunas žmogus XXI amžiuje”
(organizatorius- Kauno moksleivių techninės kūrybos centras). Mokytojai Gražinai
Plonienei skirtas diplomas už puikų mokinių paruošimą konkursui. Nuotraukų reportažas.
Parodos, projektai:
 2018 m. gruodžio 20 d. Mažeikių švietimo centre buvo pristatyta fotografijos būrelio
moksleivės Lėjos Kinčinaitės personalinė paroda „Pati sau mūza”. Nuotraukų reportažas.

2019 m. sausio 9 d. – vasario 15 d. Mažeikių muziejuje
buvo eksponuojama mokytojos Gražinos Plonienės parengta fotoparoda „Plačiu kampu“.
Parodai pateikti mokytojos ir 38 buvusių ir esamų būrelio narių darbai. Projektas „Mano
mokiniai ir aš“ pradėtas vykdyti 2018 m. rugsėjo mėn., kai buvo gautas finansavimas iš
Mažeikių rajono savivaldybės. Iš 38 buvusių ir esamų fotografijos būrelio narių buvo
surinkta virš 1000 darbų, iš kurių buvo atrinkta 100 mokinių ir 17 mokytojos darbų. Visi
šie darbai ir sudarė parodos „Plačiu kampu“ ekspoziciją. Nuotraukų reportažas.
Nuo 2019 m. birželio iki spalio mėn. keturiasdešimt parodos „Plačiu kampu“ moksleivių
darbų buvo eksponuojami Mažeikių Menų stotyje. Fotodarbai puikiai integravosi
netradicinėje Menų stoties aplinkoje, pagyvino interjerą. Nuotraukų reportažas.
Mėnesio temos:
 Būrelyje buvo paskelbtos penkios mėnesio temos: „Vasaros begalybė“, „Aukštyn
kojom“, „Autoportretas“, „Šešėlių žaismas“ ir „Atnešusi meilę...“, skirta Motinos dienai.
Visi būrelio moksleiviai pateikčė savo darbų paskelbtomis temomis. Iš surinktų
nuotraukų sumontuoti video pristatymo filmukai, suorganizuoti aptarimai – vertinimai,
išrinkti nugalėtojai („Vasaros begalybė“ – Greta Žilinskaitė, Austėja Grudytė, Lėja
Ališauskaitė; „Aukštyn kojom“ Greta Žilinskaitė, Austėja Grudytė, Skaidra
Šerpetauskaitė; „Autoportretas“ – Lėja Kinčinaitė, Greta Žilinskaitė, Akvilė
Puplauskaitė; „Šešėlių žaismas“ – Luka Jankutė, Austėja Grudytė, Brigita Vaserytė,
Greta Žilinskaitė, Karolina Kryževičiūtė; „Atnešusi meilę...“ – Viltė Miliauskaitė, Greta
Žilinskaitė, Lina Kolotovkinaitė. Mėnesio temos video pristatymus galite rasti čia.
Nuotraukų reportažus rasite čia.
Apdovanojimai:
 2019 m. birželio 12 d. už išskirtinius meninius ugdymosi pasiekimus ir Mažeikių rajono
garsinimą Mažeikių rajono savivaldybės mero Vidmanto Macevičiaus padėkos raštais

buvo apdovanoti būrelio moksleiviai Martynas Bucius, Austėja Grudytė, Greta
Žilinskaitė ir Karolina Kryževičiūtė. Nuotraukų reportažas.
2018 m. birželio 11 d. šešiolika būrelio moksleivių vyko į pažintinę - kūrybinę išvyką
maršrutu Mažeikiai – Telšiai – Auksinio elnio dvaras ( Rapalių k., Luokės sen., Telšių r.) –
Mažeikiai. Moksleiviai ne tik susipažino su Telšių senamiesčiu, jo istorija, dvaro
eksponatais, bet ir lavino reportažinio fotografavimo įgūdžius. Kelionės įspūdžiai čia.
Fotografijos būrelio narių reportažai, dalyvavimas respublikiniuose, rajoniniuose
renginiuose, projektuose ženkliai prisidėjo prie centro veiklos viešinimo, propagavimo.
Šiuolaikinių šokių būrelis ( vyresnioji mokytoja Tatjana Pašakinskienė).
2018 m. gruodžio 19 d. būrelio moksleiviai centro salėje surengė Kalėdinį koncertą
tėvams. Pasirodymo metu šokėjai buvo pasipuošę naujai įsigytais koncertiniais rūbais.
Nuotraukų reportažas.
2019 m. balandžio 1-4 d. penkiolika būrelio moksleivių kartu su mokytoja dalyvavo
tarptautiniame folklore šokių festivalyje „Spring tale”, vykusiame Čekijos sostinėje Prahoje.
Nuotraukų reportažas.
2019 m. balandžio 29 d. šokėjai dalyvavo koncerte „Aš esu šokėjas”, skirtame
Tarptautinei šokio dienai, Mažeikių raj. savivaldybės kultūros centre. Kolektyvui įteikta
padėka.
2019 m. gegužės 24 d. Telšių amfiteatre šokėjai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės
kultūros centro organizuotame tarptautiniame kultūros ir švietimo įstaigų įvairių žanrų ir
stilių šokių grupių šventėje – konkurse „Šokių pynė 2019”.
2018 m. rugsėjo mėnesį būrelio nariai įsiliejo į Europos judriosios savaitės vajų
#Beactive, gruodžio mėn. ugdė socialines kompetencijas žaisdami boulingą, 2019 m.
pavasarį maudydamiesi baseline „Saurida”.
Rankdarbių studija „Ramios bitės“ ( vyresnioji mokytoja Andra Budrienė)
2018 m. lapkričio 7 d. centro salėje buvo išeksponuota studijos moksleivių šaltosios
batikos technika atliktų darbų paroda „Mandalų paslaptys“. Parodos dalyvėms už veiklą
būrelyje ne vienus metus buvo įteikti rankdarbių studijos „Ramios bitės“ ženkliukai.
Nuotraukų reportažas.
2018 m. lapkričio 27 ir gruodžio 4 d. rankdarbių studijoje „Ramios bitės“ vyko
kūrybinės dirbtuvės miesto ir rajono bendruomenei „Kalėdinio aksesuaro kūrimas“ (iš ore
džiūstančio modelino). Renginys susilaukė didelio bendruomenės susidomėjimo – visi
norintys netilpo dėl riboto dalyvių skaičiaus. Dalyvavusieji džiaugėsi savo rankomis sukūrę
Kalėdines dekoracijas. Nuotraukų reportažas. Nuotraukų reportažas II.
2018 m. gruodžio 8 d. būrelio narė Urtė Staniūtė ir mokytoja pravedė kūrybines
dirbtuves „Odinio knygų skirtuko gaminimas“ Mažeikių raj. savivaldybės Viešojoje
bibliotekoje vykusios Knygų mugės lankytojams.
2019 m. kovo 19 d. studijos mokytoja buvo pakviesta į Mažeikių raj. savivaldybės
Viešosios bibliotekos suorganizuotas kūrybines dirbtuves. Mokytoja miesto ir rajono
bendruomenės nariams pravedė užsiėmimą „Macrame. Raktų pakabukas“. Visos dalyvės
išmoko rišti macrame mazgus ir nusirišo raktų pakabuką.
2019 m. balandžio 8 d. studijos narės su mokytoja aplankė meno galeriją Vilina – art
Mažeikiuose, klausėsi galerijos įkūrėjos Linos Videckienės pasakojimo apie kūrybinį kelią,
veiklas; grožėjosi meno studijos eksponatais. Merginos dalyvavo edukaciniame užsiėmime
„Puodelio dekoravimas viršglazūriniais dažais“. Visos dalyvės dekoravo sau puodelį, kurį
gavo dovanų. Nuotraukas galite pamatyti čia.
Bendradarbiaudama su socialiniais partneriais bei populiarindama centro veiklą,
mokytoja 2019 m. gegužės 4 d. vedė kūrybines dirbtuves „Pakabukas iš susitraukiančio
plastiko“ Mažeikių Pavasario pagr. m-klos 1a kl. mergaitėms.
Mokslo metų pabaigą ir vasarą studijos narės pasitiko su mokytoja 2019 m. birželio
13 d. vykdamos į pažintinę – kūrybinę išvyką į pajūrį, Palangos gintaro muziejų, botanikos

parką. Kunigiškių paplūdimyje merginos skraidino dar būrelyje pagamintas vėjo gaudykles.
Vaizdo įrašai čia ir čia. Apžiūrėjusios gintaro muziejaus ekspoziciją, dalyvavo kūrybiniame
užsiėmime „Nuo gintaringo miško iki įvairiaspalvės mozaikos“. O botanikos parke vyko
metų darbų aptarimas . Moksleivės buvo apdovanotos padėkomis, dovanėlėmis už veiklą
studijoje per mokslo metus, įteikti rankdarbių studijos „Ramios bitės“ ženkliukai. Nuotraukų
reportažas.
Daugiau rankdarbių studijos „Ramios bites” moksleivių darbų galite rasti čia.
Būrelis „Rankdarbių kraitė“ ( vyresnioji mokytoja Ramunė Skipskienė)
2018 m. spalio 18 d. būrelio narės ir mokytoja dalyvavo klubo „Mano namai“
organizuotame renginyje „Gamtoje iš gamtos“ senamiesčio parke. Merginos iš klevo lapų
rišo fotosieną. Gautas organizatorių padėkos raštas.
2018 m. lapkričio 15 d. meno studijoje „Vilina- art“ būrelio moksleivės, padedant
studijos savininkei Linai Videckienei, dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Puodelio
dekoravimas viršglazūriniais dažais“. Kiekviena dirbtuvių dalyvė buvo laiminga, galėdama
parsinešti namo savo dekoruotą puodelį. Nuotraukos čia.
2018 m. gruodžio 3 d. MTKC salėje išeksponuota būrelio narių darbų, siuvinėtų
kryželiu, paroda „Kalėdiniai žaislai“.
Mokytoja Ramunė Skipskienė iš gamtinių medžiagų sukūrė kalėdinę stalo dekoraciją
ir papuošė centro mokytojų kambario interjerą.
2019 m. kovo – balandžio mėn. Mažeikių raj. savivaldybės Švietimo centre buvo
eksponuojama „Rankdarbių kraitės“ būrelio narių darbų, atliktų papje – maše technika,
paroda „Vazos" .
2019 m. kovo 21 d. būrelyje svečiavosi meno galerijos savininkė Sandra
Kidanovienė. Užsiėmimo metu moksleiviai ant durų pakabos ruošinio kūrė piešinį, jį
spalvino. Nuotraukos čia.
2019 m. gegužės 16 d. Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje vykusių Lietuvos mokinių
konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ pradinių klasių mokinių varžybų
„Šviesoforas“ regioninio turo metu būrelio narės Emilija Jaugaitė, Patricija Grubliauskaitė ir
Elzė Pociūtė vedė kūrybines dirbtuves varžybų dalyviams „Pasidaryk sagę „Šviesoforas“.
Varžybų dalyviai (15 komandų) iš 8 rajonų aktyviai dalyvavo dirbtuvėse ir namo parsivežė
sagę – suvenyrą.
2019 m. birželį, baigiant mokslo metus, būrelio nariai kartu su mokytoja vyko į
pramoginę išvyką į „Balsių slėnį“, surengė per mokslo metus nuveiktų darbų aptarimą,
padėkos raštų įteikimą, dešrelių kepimo pikniką. Nuotraukos čia.
Daugiau rankdarbių būrelio „Rankdarbių kraitė” moksleivių darbų galite rasti čia.
Taikomosios dailės būrelis ( vyresnioji mokytoja Aurelija Vozgirdaitė)
2018 m. gruodžio 8 d. būrelio mokytoja pravedė kūrybines dirbtuves „Karpiniais
puošto knygų skirtuko gaminimas“ Mažeikių raj. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje
vykusios Knygų mugės lankytojams.
2019 m. vasario 27 d. būrelio nariai kartu su kompiuterininkų ir programuotojų b.
moksleiviais dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie valstybę, kurioje gyveni?“. Moksleiviai
buvo apdovanoti centro direktoriaus padėkos raštais.
2019 m. balandžio mėn. centro salėje išeksponuota būrelio narių ir mokytojos
Aurelijos Vozgirdaitės karpinių paroda.
Kompiuterininkų ir programuotojų būrelio ( vyresnioji mokytoja Rasa Pauliukienė)
nariai 2018 m. gruodžio mėn. savo būrelio klasėje surengė Kalėdinio atviruko parodą –
konkursą. Dalyviai buvo apdovanoti centro direktoriaus padėkos raštais.

Robotikos būrelis ( mokytoja Asta Svirušienė)
2018 m. gruodžio 13 d. robotikos klasėje būrelio nariai ir mokytoja surengė parodėlę
„Fantastinis miestas“. Eksponuotos pačių pagamintos mašinėlės su varikliukais ir įvairūs
fantastinio miesto statiniai.
2019 m. balandžio 6 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko „Saulės robotų mūšis
2019“. Jame su savo sukurtais robotais dalyvavo Jokūbas Bubliauskas ir Domantas Liaučius.
Varžybų dalyviai buvo apdovanoti centro direktoriaus padėkos raštais.
Bendradarbiaudama su socialiniais partneriais bei populiarindama centro veiklą,
mokytoja Asta Svirušienė mokslo metų eigoje vedė edukacinius užsiėmimus miesto ir
rajono moksleiviams: 2019 m. gegužės 20 d. Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas“
„Pelėdžiukų“ grupei ( straipsnis Mažeikių raj. laikraštyje „Santarvė“ Nr. 43 2019-05-31);
birželio 5 d. – Mažeikių Sodų pagr. m-klos aštuntokams; birželio 17 d. – Telšių „Džiugo“
gimnazijos mokiniams ( užsiėmimų metu moksleiviai konstravo lenktyninę mašiną,
išsiaiškino, kaip naudoti dantračius, tobulino savo sukurtas mašinas).
Būrelis „Aktyvus laisvalaikis“ (vyresnioji mokytoja Daiva Poškuvienė)
2018 m. rugsėjo mėnesį būrelio nariai įsiliejo į Europos judriosios savaitės vajų
#Beactive – centro moksleiviams suorganizavo linksmąsias estafetes.
2018 m. gruodžio 12 d. ir 2019 m. birželio 6 d. moksleiviai lankėsi pramogų centre
Mažeikių boulingas.
Saugaus eismo – motociklininkų ( vyresnysis mokytojas Andrius Muturas) ir
mopedininkų, motorolerių vairuotojų, automobilio vairavimo teorijos dėstymo (
vyresnysis mokytojas Dainius Muturas) būreliai
2019 m. balandžio 27 d. motociklininkų būrelio nariai kartu su mokytojais dalyvavo
Žemaitijos regiono motociklininkų sezono atidarymo šventėje.
Automobilio vairavimo teorijos ir praktinio vairavimo kursus 2018 - 2019 m.m. lankė 12
moksleivių, trys moksleiviai mokymo kurso nebaigė.
Praktinio vairavimo kursus lankė 78 moksleiviai.
Motociklininkų praktinio vairavimo kursus lankė 30 moksleivių.
Valstybinėje įmonėje „Regitra“ laikytų egzaminų statistinė ataskaita
nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31:
- teorijos egzamino išlaikymas iš pirmo karto, nors moksleiviai lankė kursus, bet
teorijos egzaminus visi išsilaikė anksčiau nei baigė mokymą mokykloje, todėl
laikiusiu teorijos egzaminą rezultatų nėra.
- praktinio vairavimo (vertinta tik pirmi laikymai):
Kategorija Laikė Išlaikė iš pirmo karto Išlaikymo procentas Neišlaikė iš pirmo karto
A
19
11
57,89
8
A1
18
6
33,33
12
A2
11
7
63,63
4
B
91
42
46,15
49
Moksleiviai, baigę praktinio vairavimo mokymą pas instruktorių Dainių Muturą,
vairavimo egzaminą VĮ „Regitra” pirmu bandymu išlaikė 29,26%.
Moksleiviai, baigę praktinio vairavimo mokymą pas instruktorių Vacį Pabijonavičių,
vairavimo egzaminą VĮ „Regitra” pirmu bandymu išlaikė 60,00%.
2018 m. rugsėjo 13 d. Mažeikių rajono savivaldybė į Sodų g. skverą sukvietė visas
rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas, sporto klubus ir neformaliojo vaikų ir
jaunimo švietimo programų vykdytojus pristatyti savo veiklas miesto bendruomenei.
Renginyje „Mama, leisk man pasirinkti!“ dalyvavo visi centro neformaliojo švietimo

mokytojai. Besidominčius lankytojus supažindino su būrelio veikla, vedė kūrybines
dirbtuves, bendravo su moksleiviais, jų tėvais. Nuotraukų reportažas iš renginio.
Centro moksleiviai ir mokytojai kartu puošė išorines centro erdves žiemos švenčių
laikotarpiui. Centro pastatų fasadinės pusės languose buvo įrengtas šviečiantis „Baltasis
miestas“. Dekoracijas kūrė mokytojai Aurelija Vozgirdaitė, Ramunė Skipskienė, Andra
Budrienė, Juozas Svirušis, Rimas Plonis; jiems padėjo moksleiviai.
2019 m. balandžio 26 d. visi centro darbuotojai įsijungė į masinę aplinkos tvarkymo
talką Lietuvoje „Darom 2019“. Buvo perdažyta tvoros, juosiančios centro teritoriją,
priekinė pusė, dviračių stovas, dekoratyviniai dviračiai – gėlių laikikliai. Talkos akimirkos.
2019 m. gegužės 2 d. centro salėje vyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos organizuojamo mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes
keliuose“ pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ rajoninis turas. Varžybose
dalyvavo 5 miesto ir rajono komandos. Buvo varžomasi 6 rungtyse. Į III (regioninį) varžybų
etapą išėjo Mažeikių „Vyturio“ prad. m-klos ir Sedos gimnazijos komandos.
Šiemet mums – Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centrui – buvo patikėta
pravesti ir regioninį pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ etapą. Mums padėjo
Mažeikių „Ventos“ progimnazijos ( čia ir vyko varžybos) bendruomenė. 2019 m. gegužės
16 d. varžybose dalyvavo 15 komandų iš 8 rajonų. Buvo varžomasi 6 rungtyse. Pirmąją ir
antrąją vietąs ir teisę vykti į nacionalinį varžybų etapą iškovojo atitinkamai Plungės raj.
Prūsalių mokyklos – darželio ir Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos moksleivių
komandos. Nuotraukų reportažas iš varžybų.
Centro bendruomenė buvo apdovanota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus padėkos raštu už pagalbą rengiant ir organizuojant regionines
„Šviesoforo” varžybas.
Su moksleivių techninės kūrybos centro veikla buvo supažindinti visi besikreipę
švietimo įstaigų atstovai. Centre buvo pravesti edukaciniai užsiėmimai: 2019 m. gegužės 4
d. Mažeikių Pavasario pagr. m-klos 1a kl. moksleiviams; gegužės 20 d. Mažeikių lopšelio –
darželio „Delfinas“ „Pelėdžiukų“ grupei; birželio 5 d. – Mažeikių Sodų pagr. m-klos
aštuntokams; birželio 17 d. – Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokiniams.
Džiugu, kad, besibaigiant mokslo metams, 2019 m. birželio 12 d. Mažeikių Vytauto
Klovos muzikos mokyklos salėje įvyko Padėkos vakaras miesto ir rajono neformaliojo
ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams ir mokiniams. Mažeikių rajono savivaldybės mero
Vidmanto Macevičiaus padėkos raštais buvo apdovanotos direktorė Biruta Milienė,
fotografijos mokytoja metodininkė Gražina Plonienė, šokių vyresnioji mokytoja Tatjana
Pašakinskienė. Už išskirtinius meninius ugdymosi pasiekimus ir Mažeikių rajono garsinimą
mero Vidmanto Macevičiaus padėkos raštais buvo apdovanoti fotografijos būrelio
moksleiviai Martynas Bucius, Austėja Grudytė, Greta Žilinskaitė ir Karolina Kryževičiūtė
bei šiuolaikinių šokių kolektyvas.
Mokslo metų eigoje centro darbuotojų kolektyvas tradiciškai vyko į kultūrines–
pažintines keliones, pasitiko kalendorines šventes. 2018 m. spalio 5 d. kolektyvas vyko
Panemunės keliu, aplankė Raudondvarį, Seredžių, Veliuoną, Raudonės ir Panemunės pilis,
klausėsi gidų pasakojimų. 2018 m. gruodžio 14 d. darbuotojai kartu pasitiko artėjančias
Kalėdas Angelų malūne (Kūlio Daubos k., Luokės sen., Telšių raj.). Susipažino su malūno
istorija, įrengimais, perėjo keturių stichijų labirintą, aplankė stebuklingąjį ąžuolą. Po
ekskursijos malūno apylinkėmis sušilo skanaudami žemaitišką vakarienę, apsikeitė
dovanėlėmis. 2019 m. birželio 26 d., pasitinkant vasaros atostogas, kolektyvas vyko į
pažintinę ekskursiją po Liepoją. Kartu su gidu aplankė karinį miestelį Karosta, šiaurinio
forto liekanas, Liepojos senamiestį. Išvykos nuotraukų reportažas.
Visos naujausios žinios ir akimirkos iš būrelių veiklos, centro gyvenimo operatyviai
skelbiamos centro paskyroje socialiniame tinklaraštyje facebook. Informacija skelbiama
centro internetinėje svetainėje www.mazeikiaimtkc.lt.

III. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Moksleivių techninės kūrybos centro veiklos tikslas yra tenkinti vaikų ir jaunimo
pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių
asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu.
2. Moksleivių techninės kūrybos centro veiklos uždaviniai:
2.1. ugdymo procese taikyti aktyvius mokymo(si) metodus;
2.2. tobulinti moksleivių tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius;
2.3. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
2.4. ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, demokratišką požiūrį į
pasaulėžiūrų, gyvenimo būdų įvairovę;
2.5. užtikrinti sveiką ir jaukią vaikų ir jaunimo ugdymo(si) aplinką;
2.6. skatinti moksleivių motyvaciją, atsižvelgiant į sugebėjimus;
2.7. pagal galimybes atnaujinti materialinę-techninę bazę;
2.8. atsižvelgiant į situaciją, moksleivių poreikius, tobulinti ugdymo turinį;
2.9. mokytojų kvalifikacijos tobulinimas(is);
2.10. centro vadovų veiksmingo vadovavimo įgūdžių bei mokėjimų plėtojimas.

IV. BŪRELIŲ SĄRAŠAS 2019-2020 m.m.
Eil.
Nr.

Būrelio
pavadinimas

1.

Aviamodelininkų

2.

Fotografijos

3.

Kartingininkų

4.
5.
6.

Kompiuterininkų ir
programuotojų
Saugaus eismo –
motociklininkų
Saugaus eismo –
mopedininkų,
motorolerių vairuotojų

Mokytojo vardas,
pavardė

Valandų
skaičius

Grupių
skaičius

Mokinių
skaičius

Juozas Svirušis

24

4

48

Gražina Plonienė

24

4

48

Rimas Plonis

11

2

22

Rasa Pauliukienė

7

2

14

Andrius
Muturas

27

3

36

Dainius
Muturas

6

1

12

7.

Automobilininkų

Dainius Muturas

4

1

3

8.

Rankdarbių studija
„Ramios bitės”

Andra Budrienė

10

3

20

9.

Taikomosios dailės

Aurelija Vozgirdaitė

9

2

18

Ramunė Skipskienė

19

4

38

Tatjana Pašakinskienė

13

2

26

Daiva Poškuvienė

12

3

24

Asta Svirušienė

22

8

44

188

39

353

10. „Rankdarbių kraitė”
11. Šiuolaikinių šokių
12. „Aktyvus laisvalaikis“
13. Robotikos

Iš viso:

V. MOKYTOJŲ TARYBA
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Biruta Milienė

Direktorė, mokytojų tarybos pirmininkė

2.

Andra Budrienė

Direktoriaus pavaduotoja, rankdarbių studijos „Ramios bitės”
vyresnioji mokytoja

3.

Rasa Pauliukienė

Direktoriaus pavaduotoja, kompiuterininkų ir programuotojų
būrelio vyresnioji mokytoja

4.

Gražina Plonienė

Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė

5.

Juozas Svirušis

Aviamodelininkų būrelio vyresnysis mokytojas

6.

Rimas Plonis

Kartingininkų būrelio mokytojas

7.

Andrius Muturas

Saugaus eismo- motociklininkų būrelio vyresnysis mokytojas

8.

Dainius Muturas

Automobilininkų mokytojas,saugaus eismo - motorolerininkų,
mopedininkų būrelio vyresnysis mokytojas, vairavimo
instruktorius

9.

Ramunė Skipskienė

Būrelio „Rankdarbių kraitė“ vyresnioji mokytoja

10.

Aurelija Vozgirdaitė

Taikomosios dailės būrelio vyresnioji mokytoja

11.

Tatjana Pašakinskienė

Šiuolaikinių šokių būrelio vyresnioji mokytoja

12.

Daiva Poškuvienė

Būrelio „Aktyvus laisvalaikis“ vyresnioji mokytoja

13.

Asta Svirušienė

Robotikos būrelio mokytoja

14.

Vacys Pabijonavičius

Vairavimo instruktorius

VI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

2.

Darbotvarkė
1. Dėl Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus veiklos
prioritetų 2019 -2020 m.m., švietimo
situacijos rajone ir centro vietos joje.
2. Dėl darbo saugos taisyklių kabinetuose ir
moksleivių instruktavimo.
3. Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020
m.m.
4. Informacijos pateikimas.
1. Dėl vairavimo mokymo egzaminų laikymo
rezultatų.
2. Dėl centro tarybos veiklos 2019 m.
aptarimo.
3. Dėl NVŠ programų įgyvendinimo.
4. Dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.
5. Mokyklos materialinių techninių sąlygų
esamos būklės įvertinimas ir tobulinimo
perspektyvos.
6. Mokytojų dalijimasis metodine medžiaga

Data

Atsakingi
asmenys
B.Milienė

2019
rugsėjo 2 d.
R. Pauliukienė
A Budrienė

2020 m.
sausio mėn.

R. Pauliukienė, D.
Muturas
R. Pauliukienė
A. Budrienė
B. Milienė

Mokytojai,

iš seminarų.
7. Informacijos pateikimas.

dalyvavę
seminaruose

1. Dėl
pagalbos pravedant respublikinio
projekto „Saugokime jaunas gyvybes
keliuose” pradinių klasių mokinių konkurso
“Šviesoforas” rajoninį turą.

3.

1. Ugdymo plano rezultatų analizė
2. Dėl gairių 2020-2021 m. m. veiklai.
3. Informacijos mokytojams.
Neeiliniai posėdžiai kviečiami, esant reikalui.

4.

5.

2020 m.
kovo mėn.

A.Budrienė
R. Pauliukienė
Būrelių mokytojai

2020 m.
gegužės
mėn.

B. Milienė
A. Budrienė
R. Pauliukienė
Mokyklos vadovai

VII. METODINĖ TARYBA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė

Pareigos
Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja,
rankdarbių studijos „Ramios bitės“ vyresnioji
mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja, kompiuterininkų ir
programuotojų būrelio vyresnioji mokytoja

Andra Budrienė
Rasa Pauliukienė
Gražina Plonienė

Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė

Juozas Svirušis

Aviamodelininkų būrelio vyresnysis mokytojas

Ramunė Skipskienė

Būrelio „Rankdarbių kraitė“ vyresnioji mokytoja

VIII. METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Darbotvarkė

Data

1. Metodinės tarybos veiklos plano 2019 - 2020
m.m. sudarymas ir aptarimas.
2. Veiklos būreliuose efektyvinimas, naujų
moksleivių saviraiškos būdų ieškojimas ir
iniciatyvų skatinimas.
3. Edukacinių užsiėmimų miesto ir rajono mokyklų
moksleiviams vedimas.
1. Kalėdinės mugės centre organizavimas
(pasirengimas, veiklų pasiskirstymas, vaizdinės
medžiagos maketavimas, renginio viešinimas,
pravedimas)
2. Kūrybinių dirbtuvių miesto bendruomenei
pravedimas.
3. Mokytojų veiklos centro bendruomenei 20192020 m.m.lentelės pildymas.
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, rengimasis

2019 rugsėjo
2 d.

2019 spalio
mėn.

Atsakingi
asmenys
A. Budrienė

A. Budrienė,
G. Plonienė,
J. Svirušis
A. Budrienė
R. Skipskienė

2020

A. Budrienė
A. Budrienė

siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.
2. Kultūrinės – pažintinės kelionės centro
bendruomenei organizavimas.
3. Metodinės tarybos veiklos 2019 – 2020 m.m.
aptarimas.
Pedagogų registracija į Mažeikių rajono
savivaldybės švietimo centro renginius
internetinėje sistemoje „Semi+“
( dalyvavimas seminaruose, mokymuose ir pan.)
Naujos metodinės literatūros, lankytų seminarų,
kursų apžvalga ir aptarimas.

4.

5.

balandžio
mėn.

R.
Pauliukienė
G. Plonienė

Per mokslo
metus

A. Budrienė

Per mokslo
metus

A. Budrienė

IX. CENTRO TARYBA
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė
Rasa Pauliukienė
Andra Budrienė
Gražina Plonienė
Juozas Svirušis

Pareigos
Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja,
kompiuterininkų ir programuotojų būrelio
vyresnioji mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja, rankdarbių studijos
„Ramios bitės“ vyresnioji mokytoja
Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė
Aviamodelininkų būrelio vyresnysis mokytojas

Andrius Muturas

Saugaus eismo – motociklininkų būrelio vyresnysis
mokytojas

X. CENTRO TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

Veikla
Veiklos programos 2019-2020 m.m. projekto svarstymas.
1. 2020 m. biudžeto lėšų paskirstymo aptarimas: kvalifikacijos
tobulinimui, pažintinei veiklai ir kitoms sritims.
2. Centro tarybos veiklos ataskaitos už 2019 m. rengimas ir
pristatymas mokyklos tarybai, bendruomenei.
Mokinių tėvų prašymų dėl mokesčio už būrelį sumažinimo arba
atleidimo svarstymas.
Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų ( tvarkų )
svarstymas.
Klausimų ir problemų, atsiradusių centro bendruomenėje,
svarstymas.

6.

2 % pajamų mokesčio paskirstymo svarstymas.

7.

Pagalba ir iniciatyvos, organizuojant įvairius renginius, šventes.
Atstovavimas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacinėje komisijoje.

8.

Data
2019-08-30
2019 m. sausio
mėn.
Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus
Pagal poreikį
Pagal poreikį

XI. RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Data
2019-0902/06
2019 -0916/22

3.

2019-10-04

4.

2019 - 10

5.

2019-09/11

6.

2019 - 10

7.

2019 - 11

8.

2019-11

9.

2019-1123/24

10.

2019-12-06

11.

2019 - 12

12.

2019 - 12

13.

2019-12-11

14.

2019 - 12

15.

2019 - 12

16.

2019 – 12/
2020 - 02

17.

2020-01-13

18.

2020-01

19.

2020 - 02

20.

2020-02

21.

2020 - 03

22.

2020 - 03

Atsakingi
asmenys
Atvirų durų savaitė: supažindinimas su centro A. Budrienė
veikla, naujų narių priėmimas į būrelius.
Būrelių vadovai
D. Poškuvienė
Europos judumo savaitės vajus #Beactive
T. Pašakinskienė
Tarptautinę mokytojų dieną pasitinkant. Kolektyvo
narių išvyka į Telšius, Žemaitijos kaimo A. Budrienė
ekspoziciją, dalyvavimas edukaciniame užsiėmime.
Rankdarbių studijos „Ramios bitės“ narių darbų
A. Budrienė
paroda „Išsaugota vasara“ centro salėje
Dalyvavimas Lietuvos mokinių fotografijos
G. Plonienė
konkurse
Žemaitijos
regiono
motociklininkų
sezono
A. Muturas
uždarymo šventė
Būrelio „Rankdarbių kraitė“ narių išvyka į
Mažeikių muziejų, dalyvavimas rdukacinėje R. Skipskienė
programoje
Kūrybinių
dirbtuvių
miesto
bendruomenei A.Budrienė,
organizavimas ir pravedimas.
R. Skipskienė
Dalyvavimas tarptautiniame šokių ir muzikos
T. Pašakinskienė
festivalyve – konkurse „Traveling festival 2019“
Taline
Dalyvavimas tarptautiniame šokių festivalyje –
T. Pašakinskienė
konkurse „Ledo gėlės“ Šiauliuose
Būrelio „Aktyvus laisvalaikis“ narių išvyka į
D. Poškuvienė
Boulingą Mažeikiuose.
Šiuolaikinių šokių būrelio Kalėdinis koncertas
T. Pašakinskienė
tėvams.
A. Budrienė,
Kalėdinė mugė centro salėje
būrelių mokytojai
Moksleivių kūrybos „Free style“ parodėlė robotikos
A.Svirušienė
kabinete
Naujų fotografijos būrelio narių socializacijos
G. Plonienė
vakaronė
„Žiemos ralis”. Kartingininkų būrelio moksleivių
R. Plonis
varžybos pačių parengtoje žiemos trasoje.
Respublikinis projektas- akcija “ Atmintis gyva, nes A.Budrienė
liudija”
Būrelių vadovai
Fotografijos būrelio narės Gretos Žilinskaitės darbų
G. Plonienė
personalinė paroda
Sumo robotų varžybos robotikos būrelyje
A.Svirušienė
B.Milienė,
A.
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimui Budrienė,
Vasario 16-ajai - pažymėti.
būrelių mokytojai
Dalyvavimas atvirose mokinių aviamodelių sporto
J. Svirušis
varžybose „Skrydis“ Šiauliuose
Būrelio „Rankdarbių kraitė“ narių darbų, atliktų
R. Skipskienė
mozaikos technika, paroda centro salėje
Renginiai / veikla

23.

2020 - 04

24.

2020 - 04

25.

2020 - 04

26.

2020 - 04

27.

2020 - 05

28.

2020 - 05

29.

2020 - 05

30.

2020 - 06

31.

2020 - 06

32.

2020 - 06

33.

2020 - 06

34.

2020 - 06

35.

2020 - 06

36.

2020 - 06

37.

2020 - 06

38.

Kiekvieno
mėn. paskut.
ketvirtadienį

39.
40.
41.
42.
43.

Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje

Dalyvavimas moksleivių aviamodelių sporto
varžybose „Skrydis” Klaipėdoje.
Lego sumo robotų varžybos Šiauliuose
Dalyvavimas Žemaitijos regiono motociklininkų
sezono atidarymo šventėje.
Respublikinio projekto „Saugokime jaunas gyvybes
keliuose” pradinių klasių moksleivių konkurso
„Šviesoforas“ rajoninis turas.
Geriausių 2019-2020 m.m. mėnesio temų darbų
paroda (ekspozicijos vieta pagal aplinkybes)
Kartingininkų varžybos.
Dalyvavimas respublikinėse jaunųjų
motorolerininkų ir motociklų vairuotojų varžybose
Popietė, aptariant metų darbus, pasiekimus. Bendra
fotografijos būrelio narių fotosesija.
Rankdarbių studijos „Ramios bitės“ narių mokslo
metų užbaigtuvių išvyka, dalyvavimas edukacinėje
programoje.
Būrelio „Aktyvus laisvalaikis“ narių mokslo metų
užbaigtuvių išvyka.
Būrelio „Rankdarbių kraitė“ narių mokslo metų
užbaigtuvių išvyka.
Kompiuterininkų - programuotojų ir taikomosios
dailės būrelio narių mokslo metų užbaigimo šventė.
Pažintinė – mokomoji ekskursija į moksleivių
pasiūlytą vietą
Elektra varomų, radio bangomis valdomų
aviamodelių varžybos ( ruošimasis varžyboms
„Putos fiesta“ Kuršėnuose).
Kultūrinė-pažintinė centro kolektyvo išvyka
Praėjusio mėnesio temos aptarimas, vertinimas,
nugalėtojų paskelbimas, naujos temos paskelbimas
fotografijos būrelyje.
Fotografijos būrelio moksleivių fotografijų
ekspozicijos centre atnaujinimas.
Fotoreportažai iš įvairių miesto, rajono ar
respublikos renginių.
Dalyvavimas fotografijos konkursuose,
kūrybiniuose projektuose rajone ir respublikoje.
Informacijos reguliarus atnaujinimas socialinio
tinklo facebook centro paskyroje.
Dalyvavimas šokių konkursuose, festivaliuose,
šventėse rajone ir respublikoje ( pagal kvietimą)

44.

Mokslo
metų eigoje

Supažindinimas su MTKC veikla, edukaciniai
užsiėmimai miesto ir rajono švietimo įstaigų
bendruomenėms, foto sesijos.

45.

Mokslo
metų eigoje

Išorinių ir vidinių centro erdvių puošimas
šventiniams laikotarpiams

J. Svirušis
A. Svirušienė
A. Muturas
A. Budrienė
R. Pauliukienė
Būrelių vadovai
G. Plonienė
R. Plonis
A. Muturas, D.
Muturas
G. Plonienė
A.Budrienė
D. Poškuvienė
R. Skipskienė
R. Pauliukienė,
A. Vozgirdaitė
G. Plonienė
J. Svirušis
A. Budrienė
G. Plonienė
G. Plonienė
G. Plonienė
G. Plonienė
G. Plonienė
A. Budrienė
T. Pašakinskienė
B. Milienė
A. Budrienė,
R. Pauliukienė,
būrelių vadovai
A. Budrienė,
R. Skipskienė,
J. Svirušis

XII. ADMINISTRACINIS ŪKINIS DARBAS
2019 - 2020 m. m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Veikla

Data

Žaliųjų atliekų kompostavimo vietos įrengimas
B-A kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo
mokymo aikštelių įrengimų ir ženklinimo atnaujinimas
C korpuso tualeto patalpos remontas
Centro dviejų koridorių grindų dangos pakeitimas .
Aktų salės durų pakeitimas
Kėdžių pirkimas centro laukiamųjų erdvių apstatymui
Sanitarinių mazgų galutinis sutvarkymas
Centro klasių ir administracinių patalpų apšvietimo sutvarkymas
Koridorinės pertvaros laukinės dalies sutvarkymas
Motociklininkų klasės garažo patalpos grindų dangos pakeitimas
Šildymo sistemos sutvarkymas, sudedant oro nuleidimo kranus
Profesinės rizikos vertinimas dviems darbo vietoms.
Ūkinio inventoriaus, skirto vidaus ir lauko darbams, atnaujinimas
Apšvietimo sutvarkymas mokyklos prieigose, panaudojant
šviestuvus su judesio davikliais.
Pagalba idėjų įgyvendinimui, atnaujinant ir puošiant centro
erdves

2019 - 09
2019 - 10,
2020 - 04
2019 - 11
2019 - 12
2019 - 12
2019 - 12
2020 - 02
2020 - 02
2020 - 04
2020 – 04
2020 - 05
2020
Kasmet

Direktorė

Parengė:
Direktoriaus pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja

___________________

___________________

Andra Budrienė
2019-09-02

Kasmet

Biruta Milienė

PRITARTA
Mažeikių moksleivių techninės kūrybos
centro tarybos
2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1

(Parašas)

Kasmet

(Parašas)

Rasa Pauliukienė
2019-09-02

