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Leidžiamas nuo 2004 m. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS 
 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto tekstas: 

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, remdamos pripažintąja 

tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo 

mėn.18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pama-

tais 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. 

1918 m. vasario 16 d. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai: 

J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, S. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. 

Smetona, K. Šaulys, S. Kairys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. 

Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Kli-

mas, A. Stulginskis, J. Šernas, P. Dovydaitis. 

Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai net tris dienas dalyvavo 

Litexpo parodų ir kongresų centro rengiamoje mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo parodoje „Studijos 2015“. 

Mokyklos stendo ekspozicijai buvo pasirinktos natūralios me-

džiagos, erdvė dekoruota iš popieriaus pagamintais rutuliais. 

Renginio metu interjero apipavidalintojų specialybės AP-18 gr. 

mokinės Eglė Selenytė, Vitalija Bužokaitė, Sandra Jančauskaitė, 

Raimonda Butienė demonstravo popierinių maišelių ir dovanų dė-

žučių dekoravimą įvairia technika, tapybą ant stiklo bei dekupažo 

techniką ant dekoratyvinių širdelių. 

Labai didelio dėmesio sulaukė avangardinė popierinių 

rūbų kolekcija (AP-18 gr. mokinės Eglė Selenytė ir Vita-

lija Bužokaitė).  

Kitą parodos dieną interjero apipavidalintojų specialybės 

AP-18 gr. mokinės Birutė Butaitė ir Karolina Pachomo-

va bei AP-36 gr. mokinės Inga Baranauskaitė ir Gabrielė 

Latakaitė stengėsi sudominti dekoravimo technika, nau-

dojant trafaretą ir glaistą. Taip pat buvo parodyta, kaip 

dekoruoti skirtukus akriliniais dažais.  

Parodoje dalyvavo ir mokinius ruošė idėjų nestokojan-

čios profesijos mokytojos: interjero apipavidalintojų 

profesijos mokytoja Asta Rimkienė, dailės mokytoja 

Asta Perminienė, statybos darbų profesijos mokytojos 

Vilma Ramanauskienė ir Angelė Kotenienė. Prie mūsų 

mokyklos ekspozicijos įrengimo prisidėjo statybos darbų 

profesijos mokytojai: Vida Karvauskienė, Vilma Šiaulie-

nė, Domininkas Niūniava bei suvirintojų profesijos mo-

kytojas Vincas Kirvelaitis. 

Mūsų mokyklos Viekšnių skyriaus V-54 gr. mokinės 

Vaida Svirušytė ir Aldona Miknytė dalyvavo respubliki-

niame virėjų konkurse. Jos gamino karštą vištienos patiekalą ir de-

sertą su obuoliais.  Receptus sukūrė profesijos mokytojos Elena 

Tamošauskienė ir Geleta Gelvinauskienė. Taip pat Viekšnių sky-

riaus mokiniai demonstravo daržovių ir vaisių dekoravimo meną.  

Mūsų pačių sukurtame žemėlapyje, skirtame Regionų metams 

pažymėti, kiekvienas dalyvis, aplankęs mūsų ekspoziciją, pažymėjo 

vietovę, iš kurios jis atvyko. 

B. Butnoriutė, 

„Žvilgsnio“ korespondentė 

Meilė - visų galingiausia aistra, nes ji vienu 

metu užvaldo galvą, širdį ir kūną. 

  

Volteras 
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Mokyklos laikraščio „Žvilgsnis“ jubilie-

jinio gimtadienio šventę organizavo mokyk-

los mokiniai – tai sumanumo ir idėjų nesto-

kojanti apeigų ir švenčių organizatoriaus 

specialybės  AO-40 grupė, vadovaujama 

užklasinio darbo organizatoriaus Vaido And-

rijaičio.  

Mokyklos laikraštį mokiniai pavertė 

„Žvilgsnio“ laivu, patys tapo jūreiviais, o 

laikraščio komanda - „tituluotais“ laivo įgu-

los nariais. Pirmoji į laivą buvo pakviesta 

„kapitonė“ – laikraščio redaktorė ir iniciato-

rė, mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji 

trumpai apžvelgė laikraščio dešimties metų 

kelio svarbiausius etapus: 2004 metų gruo-

džio 22 dieną mūsų mokykloje išleistas pir-

masis jaunųjų verslininkų būrelio laikraštis 

„Žvilgsnis“. Pirmajame  numeryje puikavosi 

pačių mokinių sukurtas kryžiažodis, būrelio 

emblema. Ilgokai vyko diskusijos dėl laik-

raščio pavadinimo. Jaunųjų verslininkų būre-

lio laikraščio apimtys po truputį didėjo, 

straipsniuose buvo rašoma apie mokykloje 

vykstančius renginius, susitikimus, ekskursi-

jas... „Žvilgsnio“ redakcinei kolegijai kilo 

tokia mintis, jog mokyklai reikia savo laik-

raščio! Ir dar - iš pagrindų atnaujinamas mo-

kyklos internetinis puslapis. 

2005 metų rugsėjo 1 dieną išleistas 

„Žvilgsnio“ penktasis numeris, kuriame pas-

tebime mokyklos emblemą. Tai data, kai 

būrelio laikraštis tampa mokyklos laikraščiu. 

Laikraščio leidyba rūpinasi jaunieji žurnalis-

tai, maketuotojas (profesijos mokytojas) 

Dangiras Gurauskas.  

Paskutinio 2005 metų „Žvilgsnio“ nume-

rio (Nr. 7) redakcinę kolegiją papildė kalbos 

tvarkytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodi-

ninkė Marijona Timinskienė ir koresponden-

tė profesijos vyr. mokytoja Bronislava But-

noriutė. Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. pradeda 

dirbti vyr. socialinė pedagogė Ineta Grinke-

vičienė.  

„Žvilgsnio“ laikraštis 2007 mokslo metų 

pabaigoje visiškai kitoks – profesionalesnės 

išvaizdos, spalvingesnis, įspūdingesnis. Ma-

ketuotojas Dangiras pradeda naudoti Micro-

soft Office Publisher programą, kuri suteikia 

daugiau galimybių maketuojant laikraštį. 

Pati svarbiausia mūsų laikraščio ypatybė 

– apžvelgti praėjusio mėnesio mokyklinio 

gyvenimo įvykius, pateikti informaciją, kris-

lelį humoro. Smagu jausti, jog suteikiame 

kitiems šiokį tokį malonumą. Su kiekvienu 

numeriu paliekame dalelę savęs. Mūsų ko-

manda tikrai žino, kiek daug į laikraštį įdėta 

pastangų, meilės, šilumos. Leisdami mokyk-

los laikraštį, jaučiamės atlieką svarbų darbą, 

taip pat paįvairiname mokyklos kasdienybę, 

kuri be „Žvilgsnio“ būtų tikrai pilkesnė. 

Tada į laivą buvo pakviestas kitas svar-

bus įgulos narys – laivo „virėjas“ – profesi-

jos mokytojas Dangiras Gurauskas. Jis ma-

ketuoja laikraštį ir yra atsakingas už jo įvaiz-

dį.  Laivo „virėjui“ mokyklos šokių būrelis 

(vad. R. Žlibinas ) specialiai sukūrė šokį.   

Laikraščio „Žvilgsnis“ kalbos tvarkytoja 

- lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja me-

todininkė Marytė Timinskienė - tapo laivo 

„šturmane“.  Ji džiaugėsi, kad gali prisidėti 

prie to nelengvo darbo, kol parengiamas 

kiekvienas laikraščio numeris,  džiaugėsi 

straipsnių autoriais, kurie mokyklos gyve-

nimą perkelia į laikraščio puslapius, ragi-

no siūlyti naujų idėjų, aktyviau į laikraš-

čio gyvenimą įsijungti mokinius. 

 Buvo suorganizuota trumpa viktorina, 

jos metu patikrintos žiūrovų žinios apie 

laikraštį, jiems reikėjo atsakyti į kelis 

esminius klausimus: kada buvo išleistas 

pirmasis laikraščio numeris, kiek numerių 

išėjo per dešimtmetį ir pan.  Teisingai 

atsakę į klausimus žiūrovai gavo prizus. 

Laikraščio korespondentė ir platintoja 

profesijos mokytoja Bronislava Butnoriu-

tė tapo laivo „ryšininke“. Ji pirmoji kolek-

tyvui pasiūlo naują laikraščio numerį. Ji 

sakė, kad dažnai sulaukia klausimo: 

„Kada bus naujas laikraštis?“.   

O korespondentė  vyr. socialinė pedago-

gė Ineta Grinkevičienė paskelbta laivo 

„psichologe“, kuri ne tik kuria straipsnius, 

bet  ir rūpinasi geru kolektyvo psichologiniu 

klimatu. 

Malonu, kad į mokyklos laikraščio 

„Žvilgsnis“ šventę atvyko ir svečių: laikraš-

čio „Santarvė“ vyr. redaktorė  Audronė Ma-

lūkienė, laikraščio „Būdas žemaičių“ vyr. 

redaktorė Birutė Šneideraitienė, laikraščio 

„Didmiestis“ atstovas Albinas Uikis bei Ma-

žeikių regioninė televizija „Roventa“. 

Taip pat sveikino mokiniai, mokytojai, 

Viekšnių skyriaus vedėja, aptarnaujančio 

personalo atstovai, Klaipėdos turizmo mo-

kyklos mokinių tarybos prezidentas Žilvinas 

Selenis. 

Smagiai ir žaismingai prisimintas laikraš-

čio „Žvilgsnis“ dešimtmečio kelias. Kiekvie-

no „įgulos“ nario pasisakymą lydėjo daina, 

koncertavo AO-40 grupės mokiniai Nerijus 

Mongirdas, Jolanta Kriaučiūnienė, Gedimi-

nas Kontvainis.  

Prisiminimui kiekvienam laikraščio re-

dakcijos nariui įteikta šaržuota „laivo įgulos 

nuotrauka“. Už jas dėkojame profesijos mo-

kytojai Astai Rimkienei. Laivo tematika 

apipavidalintas ir laikraščio redakcijos kabi-

netas (dėkojame vyr. dailės mokytojai Astai 

Perminienei), kur visi galėjo pavartyti laik-

raščių numerius nuo pat pirmo iki paskutinio 

– jubiliejinio -  numerio. 

Mokyklos direktorė Vida Lumpickienė 

visiems komandos nariams, svečiams ir ren-

ginio organizatoriams įteikė padėkos raštus 

ir atminimo dovanėles.  
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Sausio 22 d. Radviliškio technologų ir verslo mokymo 

centre vyko Šiaulių regiono profesinių mokyklų šaškių-

šachmatų varžybos.  

Mūsų mokyklos šachmatininkų komanda laimėjo II-

ąją vietą. Sveikiname komandai atstovavusius Modestą 

Šakalį (ST-29 gr.) ir Nedą Jušką (EM-17 gr.). 

Ir vaikinų, ir merginų komandos šaškių varžybose 

užėmė II-ąsias vietas. Sveikiname Dovydą Šukį (SED-28 

gr.), Tadą Sobutą (SED-27 gr.), Balį Mindaugą (AS-24 

gr.), Eriką Molytę (AP-36 gr.), Rimantę Janušaitę (AP-26 

gr.), Eglę Šateikytę (AP-26 gr.), atstovavusius mūsų mo-

kyklos komandoms. 

 

Irma Kerienė , Diana Rusienė, 

kūno kultūros mokytojos 

2014 m. gruodžio 16 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje 

„Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“ paskelbti ir apdo-

vanoti profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Profesinio 

mokymo ir verslo bendradarbiavimas“ laimėtojai. 

Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio 

mokymo ir orientavimo skyrius kartu su Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centru. Šių metų konkurso tikslas buvo paskatinti 

profesinio mokymo įstaigas tarpusavyje pasidalinti bendradarbiavi-

mo su įmonėmis/ įstaigomis/organizacijomis sėkmės istorijomis. 

Konkursui buvo atsiųstos 43 verslo ir profesinio 

mokymo bendradarbiavimo sėkmės istorijos. Kvali-

fikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro diplo-

mas ir atminimo prizas įteiktas Mažeikių politech-

nikos mokyklai už „Verslumo savaitę“. Mokyklo-

je nuo 2012 m. organizuojamas projektas 

„Verslumo savaitė“. Šio projekto tikslas - skatinti 

mokinių inovatyvumą, bendravimą ir bendradarbia-

vimą, kritinį mąstymą, pažinti ne tik save, bet ir 

aplinką, kurioje jie gyvena. Visos savaitės metu 

mokiniai turi galimybę dalyvauti įvairiose veiklose: 

organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose dalyvauja 

vietos verslininkai, „šešėliavimas įmonėse“ – edu-

kacinės išvykos į įmones,  o „protų mūšyje“ moki-

niai varžosi su mokytojais bei verslo atstovais. 

Gerosios patirties konkursui sėkmės istoriją pateikė 

ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja Erika Pus-

vaškė. Kartu su mokytoja Vilma Ramanauskiene 

didelį dėmesį skiria mokinių verslumo ugdymui, 

kuris yra neatsiejama mokinių ugdymo proceso 

dalis, kuris siejamas su jų mokymusi ir tobulėjimu, 

su asmenybės susiformavimu ir būsima jų karjera, 

kad ateityje jiems pavyktų sėkmingai vadovauti 

sau, įsidarbinti konkurencinėje darbo rinkoje arba 

susikurti sau darbo vietą įkuriant verslą.  
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Redaktorė Vida Lumpickienė – 226 

Kalbos redaktorė Marijona Timinskienė – 270 

Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 

Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 

Tiražas - kiek norėsit,  

o kaina - kiek negailėsit 

ŽVILGSNIS 

Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 226  el. paštas: 

zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

S 
ausio 26 dieną vyko paskutiniai 

darbuotojų mokymai, organi-

zuoti pagal prevencinį projektą 

„Kompleksinis informavimas ir 

švietimas kaip socialinių problemų ir diskri-

minavimo darbo rinkoje mažinimo priemo-

nė“.  

Į mokyklą atvykusi teatro pedagogė, Lie-

tuvos Edukologijos universiteto dėstytoja 

Eugenija Sutkutė trumpai supažindino su 

Forumo teatro metodu, jo ištakomis. Lektorė 

pasakojo, kad Forumo teatro ištakos glūdi 

XX a. 6-ajame dešimtmetyje. Šio metodo 

autorius yra žymus teatro novatorius, brazi-

las Dr. Augustas Boal. Jis, norėdamas suži-

noti žmonių nuomonę, po spektaklių visada 

rengdavo diskusijas. Vėliau iš to jis  išvystė 

tokį metodą: spektaklio metu žiūrovai galė-

davo sustabdyti veiksmą ir siūlyti, kaip turė-

tų elgtis engiamas personažas. Taip buvo 

sukurtas naujas Forumo teatro metodas, 

kuriame išnyksta riba tarp aktoriaus ir žiūro-

vo. 

Lektorė mokė, kad Forumo teatro meto-

das idealiai tinka įvairioms 

grupėse vykstančioms proble-

moms spręsti, pavyzdžiui, pa-

tyčioms, konfliktams, bendra-

vimo problemoms ir pan. Ži-

nant pagrindinius metodo rei-

kalavimus, grupėse, kur yra 

problema, galima kurti mini 

spektaklį pagal kurio nors vie-

no žmogaus skaudžią patirtį. 

Vaidinimo „pike“ situacija 

stabdoma, toliau vystoma dis-

kusija, kaip mes elgtumėmės 

panašioje situacijoje, galima 

duoti „aktoriams“ patarimų, 

kaip elgtis ir toliau tęsti spek-

taklį. Lektorės nuomone, kūry-

biškumo ugdymas stimuliuoja 

jaunų žmonių vaizduotę, emo-

cinį intelektą, skatina kritinį 

mąstymą ir požiūrių įvairovę. 

Vaidinimo metu asmeniškai 

išgyventa kito žmogaus pro-

blema mokiniams yra geriau suprantama, 

padeda keisti  vertybes, nuomonę, elgesį. 

Mokymuose dalyvavę mokytojai ir mo-

kyklą kuruojantys policijos pareigūnai turėjo 

galimybę ne tik susipažinti su nauju metodu, 

bet ir dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiė-

mimuose. Jų metu įgijo komandinio darbo 

patirties, suprato, kad iškylančias problemas 

mokykloje galime spręsti įdomiai ir žaismin-

gai.  

Ineta Grinkevičienė,  

vyr. socialinė pedagogė 

E-pamoka kartu su Lietuvos banku „Asmeniniai 

finansai? Tai paprasta!” 
 

Profesinės savanorystės iniciatyva „Kam to reikia?!” kartu su 

Lietuvos banku suteikė galimybę beveik 200 Lietuvos mokyklų 

dalyvauti e-pamokoje „Asmeniniai finansai? Tai paprasta!”. Šia 

galimybe pasinaudojo ir mūsų mokyklos mokiniai. 

E-pamokos tiesioginė transliacija vyko gruodžio 17 d. Pamokoje 

dalyvavo AS-24 gr., ER-32 gr., AS-34 gr., PV-39 gr., PV-41 gr. ir 

būrelio „Jaunieji verslininkai“ mokiniai, ekonomikos ir verslo pa-

grindų mokytoja Erika Pusvaškė, nuotolinio mokymo klasės meto-

dininkas Dangiras Gurauskas bei profesijos mokytoja Bronislava 

Butnoriutė.  

E-pamoką, kuri buvo transliuojama iš Lietuvos banko, vedė šio 

banko praktikė Toma Grinytė. Ji akcentavo pinigų taupymo svarbą: 

kodėl svarbu neišleisti gaunamų pinigų iš karto, o verčiau sumaniai 

juos kaupti ir vėliau įgyvendinti savo svajones. Taip pat patarė, kad 

imti paskolas iš banko reikia tik atsakingai ir apgalvotai. Paaiškinta, 

kas yra draudimas ir kada jis reikalingas. E-pamokos metu buvo 

atsakyta į prieš laidą ir tiesioginės transliacijos metu pateiktus klau-

simus.  
Erika Pusvaškė, ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja 


