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Leidžiamas nuo 2004 m. 

VASARIO MĖNESIO  
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DATOS 

 
2 d. – Kristaus Paaukojimo šventė 
(Grabnyčios)  

–  Perkūno diena 
3 d. – Šv. Blažiejus. Linų diena 
5 d. – Šv. Agota. Duonos diena. Gabijos 
diena 
11 d. – Pasaulinė ligonių diena 
14 d. – Šv. Valentino diena 
16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena 
21 d. – Užgavėnės 

– Tarptautinė gimtosios kalbos die-
na 

22 d. – Pelenų diena. Gavėnios pradžia 
24 d. – Estijos Nepriklausomybės diena 

– Šv. Motiejus. Vieversio diena 

Šv. Valentinas – 
krikščionių vyskupas, III 
a. kankinys, įsimylėjėlių 
globėjas. Trečiajame am-
žiuje Romos imperatorius 
Klaudijus II išleido įsa-
kymą, draudžiantį tuok-
tis. Jis norėjo, kad vyrai 
eitų kariauti ir gintų 
imperiją, ir manė, kad 

meilė trukdys jiems kare 
būti žiauriems. Vyskupas 
Valentinas, gailėdamas 
įsimylėjėlių, slapčia juos 
sutuokdavo. Tai sužino-
jęs Klaudijus II suėmė 
Valentiną ir uždarė į 
kalėjimą. Pasak vienos 
legendos, laukdamas mir-
ties bausmės, Valentinas 

įsimylėjo kalėjimo sargo 
dukterį ir būtent vasario 
14-ąją nusiuntė jai meilės 
laišką. Kita legenda pa-
sakoja, kad vasario 14 d. 
gailestingajam vyskupui 
buvo įvykdyta mirties 
bausmė. Nuo to laiko 
vasario 14-oji yra vadi-
nama Įsimylėjėlių diena. 

1918 m. vasario 16 d. Lietu-

vos taryba pasirašė Lietuvos ne-

priklausomybės aktą. Ji kreipėsi į 

Rusijos, Vokietijos ir kitų valsty-

bių vyriausybes, prašydama pripa-

žinti nepriklausomą Lietuvos 

valstybę sus sostine Vilniumi. 

Tiesiogiai Valstybės atkūri-

mo akto tekstą rengė Jonas Vilei-

šis, Petras Klimas, Mykolas Bir-

žiška, Steponas Kairys. Be minė-

tųjų keturių, jį pasirašė 20 tarybos 

narių: kun. J. Staugaitis, St. Naru-

tavičius, dr. J. Basanavičius, A. 

Smetona, kan. K. Šiaulys, J. Smil-

gevičius, K. Bizauskas, J. Vailo-

kaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. 

Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis. 

Rusija pripažino Vasario 16-ąją pasirašytą Nepriklausomybės aktą tik 1920 m. 

liepos 12 d., pasirašydama su atkurtąja Lietuva Taikos sutartį. 

1941 m., prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Nepriklausomybės 

akto signatarus ištiko liūdnas likimas: vieni jų buvo nužudyti, kiti ištremti į lage-

rius. 

Sovietinės okupacijos metais bet koks lietuvių politinės savimonės pasireiški-

mas buvo malšinamas griežčiausiomis priemonėmis, todėl šią šventę švęsti buvo 

draudžiama. Vasario 16-oji pirmą kartą oficialiai paminėta 1989 m. Mokslų akade-

mijoje vykusiame posėdyje. 

Vasario 16-osios aktas atkurtas 1990 m. kovo 11 d. 

* Senovėje tikėta, jog šią dieną gamta pasisuka pavasariop. Ima poruotis paukščiai – 
prasideda meilės sezonas. 
 
* Nuo senų laikų vasario 14-ąją lydėjo įdomūs papročiai. Kai kurios merginos, eidamos 
gulti, suvalgydavo kietai virtą kiaušinį, prie pagalvės prisegdavo penkis laurų lapus ir 
tikėdavosi susapnuoti sau skirtąjį... 

VASARIS 
Apgavikas! 
Vasaros vardu žieduotu 
Prisidengęs. 
Šaltas, plikas 
Sniego pusny 
Susirangęs! 

Mokiniai! 
Vasario 16-17 d. pa-

mokos nevyks (žiemos 

atostogos tęsiasi).  

Į mokyklą sugrįžkite 

vasario 20 d. 
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Turizmo agentūrų tinklo “West Express” 

Mažeikių filialas organizuoja ne tik įvairias 

keliones, bet ir išvykas į parodas, muges, 

spektaklius ir pan.  

Mūsų mokyklos pedagogai pasinaudojo 

agentūros pasiūlyta kelione autobusu į Ry-

gos operos ir baleto teatrą. 

Šaltoką vasario 3 dienos popietę, lydimi 

puikios nuotaikos, išvykome į Rygą. Nuvykę 

turėjome galimybę pasižvalgyti po senamies-

tį. Praėjome Kalku gatve - pagrindiniu 

„įėjimu“ į Rygos senamiestį. Dėmesį traukė 

Laisvės paminklas, Katės namas, Šv. Petro 

katedra ir kiti objektai. 

Operos ir baleto teatre, dvelkiančiame 

prabanga ir aristokratiška dvasia, stebėjome 

baletą „Bachčisarajaus 

fontanas“. Tai meilės 

istorija apie skirtingus 

jausmus – aistrą, pavy-

dą, žiaurumą, švelnu-

mą. Profesionaliai 

perteikta istorija apie 

Krymo chano meilę 

belaisvei lenkaitei Ma-

rijai, apie jo žmonos 

gruzinės Zaremos pa-

vydą ir kovą su Mari-

ja, Marijos nužudymą, chano kančią, pakerė-

jo žiūrovus. 

Pavakarieniavę pramogų ir poilsio centre 

LIDO“, pasigrožėję dekoratyviniais angelais, 

spindinčiomis žvaigždėmis, atsisveikinome 

su Ryga. 

Marijona Timinskienė,  

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

UŽGAVĖNĖS 
Tai žiemos išlydėjimo ir pavasario sutiktuvių šventė, paplitusi 

visoje Europoje. Lietuvoje šventės ištakos pagoniškos, tačiau da-

bar glaudžiai susijusios su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama 

paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasi-

deda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo 

laikotarpiu skatinama pasninkauti. Užgavėnės neturi pastovios 

datos, bet dažniausiai būna vasario mėnesį (tarp vasario 9 d. ir 

kovo 8 d.), t. y. likus 40 dienų iki Šv. Velykų, būtinai antradienį. 

Per Užgavėnes ruošiamos gausios vaišės: kiauliena, blynai, spurgos. 

Lietuviškosios Užgavėnės apipintos seniausiomis apeigomis ir 

žaidimais. Vienas iš svarbiausių Užgavėnių personažų – Morė, di-

džiulė pamėklė, aprengta moteriškais drabužiais, kuri vakare su-

deginama. Labai mėgstamos kaukėtų persirengėlių vaikštynės. 

Žmonės persirengia įvairiais gyvūnais ir būtybėmis, nepažįstamais 

žmonėmis (ožiu, gerve, arkliu, giltine, gydytoju, elgeta, čigonu ir t. 

t.). Persirengėliai šoka ir dainuoja, krečia pokštus, garsiai trypia, 

vydami lauk žiemą: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Rengiami ištisi 

vaidinimai: vaizduojama Lašininio (žiemos) ir Kanapinio (saulės 

spindulio) dvikova, kurią laimi Kanapinis.  
 

„Žvilgsnio” informacija 

DALYVAVOME ŠVENTINIAME  

RENGINYJE 
 

Vasario 3-ąją Šiaulių arenoje vyko šventinis vaka-

ras, skirtas Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rū-

mų 20-ties metų veiklos sukakčiai paminėti. Šventi-

nėje programoje buvo prisiminti, pagerbti ir apdova-

noti rūmų nariai bei aktyvūs verslininkai. Renginį 

vedė aktorė Nijolė Narmontaitė.  

Ceremonijoje dalyvavo Rūmų vadovai, ilgamečiai 

rūmų nariai ir rūmų steigėjai. 1991 metais Šiauliuose 

įsteigti regioniniai prekybos ir pramonės rūmai, įre-

gistruoti prieš du dešimtmečius Šiauliuose. Tada 

dalyvavo 26 steigėjai, o dabar Rūmai vienija 170 

narių, Šiaulių ir Telšių regiono įmonių.  

Šiame iškilmingame renginyje dalyvavo mūsų 

mokyklos atstovai: direktorė Vida Lumpickienė, 

nuotolinio mokymo klasės metodininkas Dangiras 

Gurauskas, iš Viekšnių - skyriaus vedėja Tatjana 

Kinčinienė ir praktikos vadovas Alfredas Vėlavičius. 

 

„Žvilgsnio” informacija   
Mokyklos atstovai su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų  

prezidentu Vidmantu Japertu 
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Su naftos produktų operatorių profesijos 

mokytoja Birute Šeštakauskiene kalbėjomės 

apie jos pomėgius – keliones ir kaukių ko-

lekciją. 

Daugeliui kaukės sukelia prisiminimus 

apie Užgavėnes. Mokytojai kaukės – tai 

meno kūriniai, žmogaus kūrybiškumo išraiš-

ka. 

Pirmosios dvi kaukės namuose atsirado 

dar 1978 metais. Mokytoja su PO–11 grupe 

važiavo į tuometinį Kazachstaną. Mokiniai 

atliko gamybinę praktiką Pavlodaro naftos 

perdirbimo gamykloje. Ši gamykla yra tokia 

pat, kaip ir esanti mūsų mieste. Mokytoja 

prisimena, kaip laisvalaikiu ji su mokiniais 

skrido į Alma Atą, aplankė žymųjį Medeo 

ledo stadioną, kuris buvo įrengtas aukštai 

kalnuose. Išliko atmintyje nepaprasto grožio 

Alatau kalnų vaizdai – viršuje krinta snai-

gės, o apačioje - šlapia. Ten, suvenyrų par-

duotuvėlėse ir aptiko pirmąsias kaukes. Be-

je, ši praktika truko 7 mėnesius, o po mėne-

sio mokytoja vėl išvyko. Šį kartą – į Odesą. 

3,5 mėnesio mokytoja vadovavo jau kitos 

grupės mokiniams, kurie ten atliko  praktiką. 

Iš Odesos mokytoja parsivežė jau „visą krū-

vą“ kaukių. Dabar jų namuose jau apie 130.  

Mokytojos šeima daug keliauja, todėl 

visada parsiveža kaukių patys, be to, kaukes 

dovanoja draugai. Bet kokios kaukės netin-

ka. Svarbu, kad jos būtų vis kitokios, 

„gerosios“, „piktųjų” yra nedaug. Ne bet kur 

galima įsigyti įdomių kaukių. Gerai, jei pasi-

seka atrasti. Kiekviena namuose esanti 

kaukė turi savo istoriją. Šeima nume-

ruoja kaukes, daro aprašus: iš kur atvež-

ta, kas dovanojo... Yra kaukių katalo-

gas. 

Visas jas pakabina vyras. Kaukė 

kabo ir ant šviestuvo, yra net sėdimų 

kaukių. Dukrų kambaryje įsikūrusi visa 

raganų eskadrilė. Yra namuose ir vel-

nių. Kaukės būna ir spalvotos, iš gipso, 

molio, medžio. Atsiradus naujai kaukei, 

ne vieną reikia pajudinti, naujokei su-

rasti tinkamą vietą. Kiekviena ne bet su kuo 

draugauja, ji pati išsirenka sau draugiją. Ku-

ri kaukė mylimiausia? Nėra tokios. Visos 

mielos. Kitaip jos gali įsižeisti, jos yra tarsi 

gyvos.  

Iš kur atkeliavo kaukės? Daug kaukių 

šeima parsivežė iš Italijos. Italijoje populia-

rūs kaukių karnavalai. Paskutinė parsivežta 

nedidukė kaukė iš Šekspyro gimtinės - Ang-

lijos. Įdomi kaukė iš Skandinavijos, o kaukė 

iš Monako pagaminta iš bambuko. Kolekci-

joje įsitvirtino labai moderni šiuolaikinė 

kaukė iš San Marino. Dovanotą kaukę iš 

Lenkijos teko net „gydyti“, nes vežant nulū-

žo nosis.  

Apie kaukių dydį... Didžiausia siekia 0,5 

metro, o mažiausia – tik 3 cm. 

Prieš keletą metų kaukių kolekcija buvo 

išgabenta Į Mažeikių muziejų ir patalpinta 

vienoje iš muziejaus salių. Parodą galėjo 

apžiūrėti muziejaus lankytojai, vyko ekspo-

zicijos pristatymas, kuriame dalyvavo mo-

kytoja su šeima.  

Su mokytoja prisiminėme, kaip kadaise 

mokytoja mokykloje vadovavo teatrinei 

studijai ir kartu su mokiniais gamino didžiu-

les popierines kaukes. Mergaitės, užsidėju-

sios kaukes, šoko teatralizuotus šokius.  

Mūsų rajone, Pievėnuose, prieš Užgavė-

nes vyksta kaukių paroda. Mokytoja ten taip 

pat apsilanko. Mugėse tenka pabendrauti su 

tautodailininkais, kurie gamina kaukes.  

Apie savo pomėgį mokytoja galėtų dar 

daug pasakoti. „Smagu ir visai šeimai patin-

ka“, – sako ji.  

Dėkoju įdomiai pašnekovei. Linkiu pil-

dyti kaukių kolekciją ir toliau. O gal kaukės 

galėtų aplankyti ir mūsų mokyklą? 

 

B. Butnoriutė,  

„Žvilgsnio” korespondentė 
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 

Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 

Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

 

Tiražas - kiek norėsit, o 

kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
vida.lumpickiene@pm.mazeikiai.lm.lt 

Sausio 26 dieną mokyklos nuotolinio 

mokymo klasėje ir elektromontavimo dirbtu-

vėse vyko elektrikų viktorina – konkursas. 

Renginio tikslas – specialybės teorinių ir 

praktinių žinių gilinimas. Konkurse dalyva-

vo trijų elektrikų grupių mokiniai: Egidijus 

Jurgelevičius, Laurynas Urnikis (ER-3 gru-

pė), Gediminas Eringis, Andrius Gaubys, 

Dovydas Jasaitis, Irmantas Žernys (EM-87 

grupė) ir Raimundas Eičinas, Auras Juodei-

kis, Dovydas Pucelis bei Tomas Viliušis 

(EM-88 grupė). Dalyvių atsakymus vertino 

komisijos pirmininkas direktoriaus pavaduo-

tojas praktiniam mokymui Rimantas Pocevi-

čius, profesijos vyr. mokytojos Margarita 

Zavjalova ir Daina Žukauskienė. 

Konkurso ve-

dėja, ER- 14 

grupės moki-

nė Elena Jas-

montaitė, supažindino komandas su 

konkurso eiga. Renginį sudarė dvi dalys. 

Viktorinos metu mokiniai sprendė testus, 

atsakinėjo į pasirinktus klausimus iš įvairių 

specialybės dalykų. Antrajame konkurso 

etape užduotis buvo susijusi su praktika: 

komanda pagal savo užduotį turėjo nubraižy-

ti elektrinę principinę schemą, sužymėti 

elektros įrenginius bei įtaisus ir sumontuoti 

maketą.  

Abiejuose konkurso etapuose sėkmė ly-

dėjo EM-87 grupę. Renginio dalyviai buvo 

apdovanoti padėkos raštais.  

Tokie renginiai tikrai reikalingi. Jų metu 

mokiniai dar labiau pagilina teorines žinias, 

įgyja daugiau praktinių įgūdžių.   

 

Elena Jasmontaitė, 

 ER–14 gr. mokinė 

Susitikimas su Kalnėnų  

pagrindinės mokyklos  

vadovais 
 

Vasario 10 d. Mažeikių politechnikos 

mokykloje įvyko mokyklos ir Kalnėnų pa-

grindinės mokyklos vadovų susitikimas, kurį 

inicijavo Kalnėnų pagrindinė mokykla. Jo 

tikslas – aptarti Kalnėnų pagrindinės mo-

kyklos 9-10 klasių mokinių integruoto te-

chnologijų kurso programos įgyvendinimo 

galimybes pasinaudojant Mažeikių politech-

nikos mokyklos baze. Programos tiksluose 

numatyta motyvuotai pasirinkti technologi-

nio ugdymo programą ir toliau mokytis te-

chnologijų viduriniame ugdyme arba profe-

sinėje mokykloje. Mokykla negali nuosek-

liai vykdyti Programos tikslų ir uždavinių, 

nes neturi tinkamos mokymo bazės, trūksta 

technologijų mokytojų.  

Politechnikos mokyklos direktorė V. 

Lumpickienė akcentavo, kad profesinio mo-

kymo prestižas kyla, norinčių mokytis pro-

fesinėje mokykloje nemažėja. Ji mano, kad 

tikslingiausia būtų supažindinti su elektros 

montuotojo, suvirintojo, maitinimo ir apgy-

vendinimo paslaugų teikėjo  (Viekšnių sky-

rius) specialybėmis, nes yra laimėtas projek-

tas, bus gauta lėšų šių specialybių gamybi-

nio mokymo dirbtuvėms modernizuoti. Mer-

ginoms direktorė siūlytų domėtis interjero 

apipavidalintojo, prekių operatoriaus specia-

lybėmis. Profesijos mokytojai galėtų vesti 

tiek teorijos, tiek praktinio mokymo pamo-

kas. Taip būtų sudaromos sąlygos kryptingai 

susipažinti ir rinktis patikusią specialybę bei 

galimybė toliau mokytis politechnikos mo-

kykloje. 

S. Čupkovienė, politechnikos mokyklos 

direktorės pavaduotoja ugdymui, kaip vieną 

iš integravimo formų, mato bendrų renginių 

organizavimo galimybę, projektinių idėjų 

paiešką. 

Regina Arbatauskienė, Kalnėnų pagrin-

dinės mokyklos direktorė, reziumavo, kad 

susipažinus su profesinio mokymo planais, 

išsiaiškinus ir išanalizavus mokinių pageida-

vimus, juos aptarus su mokinių tėvais,  bus 

galima apibendrinti, teikti ir derinti progra-

mas. 

Pirmasis susitikimas buvo labiau orienta-

cinio pobūdžio, toliau tikimasi abipusio 

konkretaus ir konstruktyvaus bendradarbia-

vimo. 

Marijona Timinskienė,  

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 


