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LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO AKTAS
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario
16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes
šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau
sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
Lietuvos Taryba pranešdama apie tai....... vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Vilniuje, vasario 16. 1918 m.

Šiame numeryje:
2 p. Paskutinis skambutis; lankėsi Seimo
narys V. Stundys.
3 p. Sportinės akimirkos.
4 p. Šv. Valentino horoskopas.

Meilė - tai saulėtekis, vidurdienis ilgas ir kantrus, ir vakaras stebuklingas, tylus, o ją pagimdė ilgesys...
Meilė - tai akimirka, švystelinti visų saulių ir
žvaigždžių švytėjimu...
Meilė - tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais
deimantais, kuriuo turi eiti basas...
Mylėk ir būk mylimas!

Sausio 27 d. į Mažeikius
atvyko ŠMM ministras Gintaras
Steponavičius. Mieste vyko
susitikimai su mokyklų direktoriais, Mažeikių miesto meru,
visuomene, verslininkais.
Vizito metu ministras lankėsi Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje. Apžiūrėjo valgyklą, aktų salę, kabinetus.
Susitikimo metu ministras
pažadėjo skirti lėšų naujos valgyklos įrengimui Viekšnių skyriuje.
„Žvilgsnio“ informacija
Nuotraukoje: Švietimo ir
mokslo ministras Gintaras
Steponavičius su mokyklos
mokinių taryba ir vadovais.
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Susitikimas su
Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto
pirmininku
Sausio 28 d. mūsų mokyklos mokiniai su mokytojais susitiko su Seimo nariu Valentinu Stundžiu.
Valentinas Stundys vadovauja Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetui. Švietimo paskirtis –
padėti ugdytis pilietiškumą, stiprinti piliečio ir valstybės abipusį įsipareigojimą. Komitetas yra ta Seimo struktūra, kuri svarsto jo kompetencijai priskirtų
teisės aktų projektus, po diskusijų juos teikia Seimui, organizuoja seminarus ir kt.
Svečias papasakojo apie komiteto veiklą, apie nuveiktus darbus, komentavo Švietimo įstatymo pataisas. Jis ragino susirinkusius pateikti klausimus. Mokiniai ir mokytojai klausė apie profesinės mokyklos mokinio krepšelį, apie apmokamas aukštojo mokslo studijas, apie
profesinio mokymo prestižą, Seimo nario laisvalaikį. Svečias pažymėjo, kad profesinio mokymo prestižas turi kilti, nes ateityje bus priimama daugiau mokinių į profesines mokyklas. Aktyviausieji buvo apdovanoti dovanėlėmis.
„Žvilgsnio“ informacija
Vasario 11 dieną nuskambėjo paskutinis skambutis A-81 ir ER-94 grupėms. Po
paskutinės pamokos išleidžiamųjų grupių
mokiniai kartu su grupių auklėtojomis
rinkosi į aktų salę. Absolventus sveikino
grupių auklėtojos Audronė Liubeznova ir
Rima Jurkūnienė. Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė pradedantiems savarankiško gyvenimo nuotykį, kuriantiems ateitį
palinkėjo galvoti kitaip, norėti daugiau,
veikti greičiau.
Susirinkusiems šoko mokyklos modernaus šokio grupė „Action”, dainavo EM78 gr. mokinys Linas Budrys ir Gabijos
gimnazijos moksleivė Simona Savickytė.

Lietuva – žodis, amžiams
sustingęs širdyse
1991-ųjų sausio 13-oji minima kaip Laisvės gynėjų diena. Tomis
tragiškomis dienomis 14 žmonių žuvo, šimtai buvo sužeisti per
sovietų okupacinės kariuomenės ir KGB mėginimą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią.
2011 metais sukanka 20 metų, kaip Lietuvos tauta žengia kartu
laisvės keliu. Visoje Lietuvoje minima ši svarbi data, taip pat ji
paminėta ir mūsų mokykloje.
13-osios rytą mokytojai, pagerbdami žuvusiuosius, mokyklos
languose uždegė žvakutes, mokiniai ir mokytojai žiūrėjo specialią televizijos laidą, parengtą šiai dienai paminėti.
Mokyklos mokiniai ir mokytojai rinkosi į mokyklos aktų salę.
Renginio pradžioje įnešta Lietuvos valstybinė vėliava, kurią lydėjo renginio vedėjai kartu su Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės, Mažeikių 305 kuopos kariais. Pasigirdę dvidešimt varpo dūžių paskelbė, kad nuo
Sausio 13 dienos įvykių praėjo jau 20 metų. Vedėjai Izolda Miltenytė (AP–1 gr.), Ernesta Stelmokaitė (AP–1 gr.), Laurynas Mažonas
(ST– 99 gr.) renginį pradėjo žodžiais apie laisvę, nepriklausomybę ir tautą. Buvo rodomos sausio 13-osios įvykių akimirkos. Krašto apsaugos savanorių apsaugos kapitonas Apolinaras Zubis papasakojo apie tos dienos įvykius Mažeikiuose.
Linas Budrys (EM–96 gr.) ir Simona Savickytė dainavo apie Lietuvą ir tautos vieningumą. Sausio 13 dienos žuvusiuosius pagerbėme
tylos minute.
Tikimės, kad ši popietė privertė ne vieną mūsų mokyklos mokinį susimąstyti apie pilietiškumą ir patriotiškumą.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
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Šiaulių regiono profesinių
mokyklų svarsčių kilnojimo
varžybos
Šiauliuose vyko regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos.
Mūsų mokyklos komanda laimėjo II vietą. Mokyklos garbę gynė šie mokiniai:
1. Pukinskas Edvinas SED-89 gr.
2. Balandis Tadas ST-91 gr.
3. Gaudiešius Otas ST-77 gr.
4. Žilinskis Svajūnas AD-28 gr. Viekšnių skyrius
5. Daukšas Donatas TP-33 gr. Viekšnių skyrius
6. Kojelis Evaldas TP-33 gr. Viekšnių skyrius
7. Pranckevičius Julius TP-37 gr. Viekšnių skyrius
Asmeninėse svorio kategorijose geriausiai sekėsi Otui
Gaudiešiui ST-77 gr. (svorio kategorijoje iki 70 kg) ir Svajūnui Žilinskui AD-28 gr., Viekšnių skyrius (svorio kategorijoje virš 85 kg). Jie
iškovojo I vietas. Pukinskas Edvinas SED-89 gr. (svorio kategorijoje iki 80 kg) iškovojo II vietą.
Diana Rusienė, kūno kultūros vyr. mokytoja

Konkursas „Palaikyk „Mažeikių – Mažeikiai” krepšinio komandą“
VšĮ „Mažeikių sporto centras“ rengia krepšinio sirgalių konkursą „Palaikyk „Mažeikių – Mažeikiai“ krepšinio komandą“. Šiame konkurse dalyvavo Sedos Vytauto Mačernio, Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijos, Kalnėnų ir Ventos pagrindinės mokyklos, Pavasario vidurinė mokykla ir kitos rajono mokyklos.
Kiekvienai mokyklai skirta 100 bilietų į rungtynes. Mokykla, norėdama laimėti konkursą, turi išradingai palaikyti „Mažeikių – Mažeikiai“ krepšinio komandą skanduotėmis, šūkiais, plakatais, simbolika, vėliavomis ir t.t.
Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos visų kursų mokiniai. Sirgaliams teko palaikyti „Mažeikių – Mažeikiai“ krepšinio komandą
sausio 7 dieną rungtynėse „Mažeikių - Mažeikiai“ – „Klaipėdos Nafta – Universitetas“. Sirgaliai kartu su dailės mokytoja Asta Perminiene parengė plakatus – vėliavas su palaikančiais komandą šūkiais ir „Mažeikių – Mažeikiai“ krepšinio komandos simbolika. Taip pat pasipuošė komandos „Mažeikių – Mažeikiai“ spalvomis - mėlyna ir balta.
Mažeikių krepšinio komanda, palaikoma aistringų mūsų mokyklos sirgalių, rungtynes laimėjo rezultatu 66 – 56.
Už dalyvavimą sirgalių konkurse laukia susitikimas su „Mažeikių - Mažeikiai“ krepšinio klubo legionieriumi Bryanu Harrisonu ir
komandos kapitonu. Jei laimėsime šį konkursą, lauks rungtynės mūsų mokykloje su „Mažeikių – Mažeikiai“ krepšinio komanda.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
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Ką padovanoti per Šv. Valentino dieną kiekvienam Zodiako
ženklui?
Kokios dovanos tinka kiekvienam Zodiako ženklo atstovui?
Avinas
Šio ženklo žmonėms dovanokite iš visos širdies. Kuo daugiau bus pasakyta gražių žodžių, tuo
vertingesnė atrodys dovana. Avinams patinka viskas, kas asocijuojasi su judėjimu – dovanokite
kokį nors suvenyrą mašinai ar motociklui.

Jautis
Skirtingai nei Avinams ir Vandeniams, šio ženklo šeimininkams nepakanka vien stiprių apkabinimų ir karštų bučinių. Šiuos gestus reikėtų papildyti ir materialinio pobūdžio meilės įrodymais. Todėl tiek moterims, tiek vyrams labai tiktų dovanoti papuošalus ir aksesuarus iš tauraus metalo.

Dvyniai
Jie džiaugiasi gavę dovanų net smulkmeną, ypač jei ta dovana yra netikėta. Pavyzdžiui, knygą ar bilietus į teatro spektaklį. Tačiau įteikdami dovaną nepamirškite pasakyti ne tik gražių sveikinimo žodžių, bet ir šiaip malonių dalykų.

Vėžys
Jam svarbiau ne dovana, o dėmesys. Jei pamiršite pasveikinti šio ženklo atstovus visų įsimylėjėlių dieną, Vėžys mirtinai įsižeis, o pamiršimą priims kaip visišką abejingumą jo atžvilgiu. Moterims patiks mielos moteriškos smulkmenos: kvepalai, papuošalai, apatinis trikotažas. O vyrams - smeigtukas kaklaraiščiui ar sąsagos marškinių rankogaliams. Taip pat balzamas po skutimosi ir panašiai.

Liūtas
Kiek jam besakytumėte meilės žodžių, vis tiek bus negana. Beje, prie žodžių reikėtų pridėti ir gėlių puokštę. Taip pat ir nedidelę dovanėlę,
tačiau originaliai įpakuotą. Pavyzdžiui, prezervatyvų komplektą. Juk Šv. Valentino diena ne tik meilės, bet ir mylėjimosi diena.

Mergelė
Šio ženklo atstovai itin vertina dėmesio ženklus, tačiau neafišuoja savo emocijų. Gali net pasakyti, girdi, kam tos išlaidos, nors širdies
gilumoje labai bus patenkinti gavę dovaną. Tačiau jūsų dėmesys turi būti nuoširdus, nes jei mėginsite suvaidinti, iš karto pastebės. O dovana galėtų būti knyga arba kokios nors darbo stalo priemonės.

Svarstyklės
Dovanokite gėles. Tačiau gražūs suvenyrai taip pat sveikintinas dalykas. Tačiau bet kokia dovana turi būti įteikta nepaprastai romantiškai.
Pakelkite moteris Svarstykles ant rankų ir nesivaržykite kas minutę kartoti, kad mylite. O moterys turėtų negailėti vyrams komplimentų.

Skorpionas
Šio ženklo atstovai - itin seksualūs, todėl meilės šventėje turėtų dominuoti audringa ir beprotiška aistra. Suprantama, Skorpionai mėgsta
ir seksualias dovanas. Todėl užsukite į sekso reikmenų parduotuvę ir išrinkite naujausio modelio vibratorių ar sekso žaisliukų erotiniams
žaidimams: antrankius, rimbą ir t.t. Jie tikrai ilgai primins draugystę ir meilę.

Šaulys
Šio ženklo atstovai - neabejingi dovanoms, padarytoms savomis rankomis. Todėl mergina gali drąsiai padovanoti savo širdies draugui
megztinį, megztą ilgais žiemos vakarais. Taip pat tiktų ir pirštinės, pakabukas raktams. O vyras galėtų moteriai padovanoti širdelės formos
pudrinę arba tokios pat formos žvakelių tiek, kiek mylimajai metų. Tačiau, jei norite, kad dovaną prisimintų visą gyvenimą, padovanokite
daug ką pasakantį, su užuomina daiktą. Pavyzdžiui, širdelės formos žiedą. Nors rinkdamiesi pastrąjį atvejį būkite atsargūs. Šauliai greitai
įsižeidžia. Todėl geriau neužlipti jiems ant skaudamos vietos.

Ožiaragis
Nekreipkite dėmesio į tai, jei jis santūriai elgsis, kai įteiksite jam dovaną. Žinokite, kad apsimeta šimtu procentų! Ožiaragiai labai mėgsta
dovanas tik to neparodo. Tačiau reikėtų padovanoti jiems ką nors praktiško, kad ir ne brangiai kainuojantį daiktą. Nes pats Ožiaragis greičiausiai tikrai neišlaidautų. Pavyzdžiui, nesulauksite iš jo nei naujo mobilaus telefono, rankinės iš natūralios odos ir t.t. Nepaisant to, Ožiaragiui Šv. Valentino diena – graži šventė ir gera proga švęsti. Todėl darbe tik prastums valandas, užtat nudžiugins savo antrą pusę netikėta
dovana... priklijuos širdelę ant skruosto.

Vandenis
Vandeniams visų įsimylėjėlių diena jau tarsi savaime dovana. Tačiau nereikėtų apsiriboti pasveikinimais vien telefono skambučiu ar perduota per kurjerį dovana. Nors žodinius sveikinimus jie mėgsta ne mažiau nei originalius daiktus, tačiau labai išlaidauti nevertėtų. Žinoma, nepakaks ir vien atvirutės, nupirktos artimiausiame prekybos centre.

Žuvys
Šio ženklo atstovams didžiausia dovana – tikri ir gilūs jausmai. Todėl jiems nereikia ir ypatingų dovanų. Be to, dažniausiai jie patys nežino ko nori. Vis dėlto, kad neprašautumėte pro šalį, atkreipkite dėmesį į aplinką, kurioje bendraujate. Kokie daiktai Žuvims patinka ir kokiais mėgaujasi. Greičiausiai jos neabejingos stalo įrankiams. Be to, mėgsta romantišką atmosferą. Vadinasi, originali žvakidė - būtų puiku. Dovana Žuvims svarbu, bet dar svarbiau mylimosios (mylimojo) nuotaika.

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247  el. paštas:
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt

Redaktorė Vida Lumpickienė – 266
Maketavo Dangiras Gurauskas – 236
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239

Tiražas - kiek norėsit, o
kaina - kiek negailėsit

