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LIETUVOS VERSLAS PER SAVAITĘ
Pirmadienis
Lietuvos maisto pramon÷s atstovai nusprend÷ populiarinti
lietuviškus gaminius Europos Sąjungos valstyb÷se ir prad÷jo
vykdyti projektą ,,Lietuviškas maistas Europai“. Pagardų
gamybos įmon÷ ,,Vesiga“ projekte pakviet÷ dalyvauti per
pusšimtį Lietuvos bendrovių. Verslininkams siūloma kurti bendrą
fondą, kuris administruotų bei finansuotų lietuviškos produkcijos
populiarinimą užsienyje.
Antradienis
Premjeras Algirdas Brazauskas patvirtino žinantis apie
naujojo ūkio ministro Viktoro Uspaskicho planą, kaip susigrąžinti
kontrolinį naftos perdirbimo įmon÷s ,,Mažeikių nafta“ akcijų
paketą, ir neatmet÷ galimyb÷s, jog šis planas gali būti
įgyvendintas. V.Uspaskichas teig÷, kad galima perimti ,,Mažeikių
naftos“ kontrolinį akcijų paketą iš ,,Jukos“, ir tai nieko valstybei
nekainuotų.
Trečiadienis
Lietuvos bankas į apyvartą išleido 50 litų proginę sidabrinę
monetą, skirtą Kuršių nerijai. Tai jau 40-oji centrinio banko
išleista progin÷ moneta, skirta svarbiems Lietuvos valstyb÷s ir
pasaulio įvykiams, žymiems asmenims, istorijos ir architektūros
paminklams.
Ketvirtadienis
Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi 2003-iųjų pabaigoje
prad÷to tyrimo rezultatus, nusprend÷, jog Skandinavijos koncerno
,,Baltic Beverages Holding“ valdoma rinkos lyder÷ bendrov÷
,,Švyturys – Utenos alus“ nepiktnaudžiavo dominuojama
pad÷timi šalies alaus rinkoje. Trys alaus bendrov÷s – ,,Kalnapilio
– Tauro grup÷“, ,,Gubernija“ bei ,,Ragutis“ – ir bendrov÷ ,,Norfos
mažmena“ pernai apkaltino šalies alaus rinkos lyderę
piktnaudžiavimu dominuojama pad÷timi alaus rinkoje.
Bankrutuojančios Rusijos bendrov÷s ,,Jukos“ valdoma
,,Mažeikių nafta“ per vienuolika šių metų m÷nesių perdirbo 7,830
milijonų tonų naftos bei kitos žaliavos – 22,1 proc. daugiau negu
pernai tuo pat metu, kai perdirbta 6,412 mln. tonų.
Penktadienis
Didžiausia Baltijos šalyse mažmenin÷s prekybos tinklo
operator÷ ,,VP Market“ Utenoje atidar÷ naują prekybos centrą
,,Maxima“, į kurį investuota 18 mln. litų. Tuo tarpu prekybos
tinklą ,,Iki“ valdanti bendrov÷ ,,Palink“ atidar÷ naują parduotuvę
,,Iki“ Radviliškyje.

Kryžiažodis 4 p.

Nusišypsokim ir dalinkime gerumą,
Nes metai b÷ga
Upių versm÷se...
Vieni kitiems
Daug laim÷s palink÷kim,
Troškimų žiburį įžiebkim širdyse.
Kal÷din÷s šviesos Jūsų namams,
sveikatos ir laim÷s artimiesiems,
turiningų žiemos atostogų!
Jaunųjų verslininkų būrelis
KŪČIŲ DIENA
Kūčių dieną dažniausiai buvo laikomasi sauso pasninko,
nevalgoma m÷siškų nei pieniškų patiekalų. Daugelis, ypač
senieji, XIX a. gale – XX a. pradžioje laik÷si „juodojo“ pasninko.
Tą dieną nieko nevalgydavo, net vandens negerdavo. Valgyti
buvo duodama tik ligoniams ir vaikams, bet taip pat be m÷sos.
Lengviausias pasninkas būdavo Žemaitijoje. Pusryčiams
buvo duodamas avižų kisielius arba „šutyn÷“ – sausos pupos,
žirniai. Valgydami „šutynę“ užgerdavo aguonpieniu ir
pasiskanindavo silke. Tokį šiupinį valg÷ ir vakare.
Tą dieną kiekvienas apmąstydavo, ką kitam padar÷ blogo ir
gero, stengdavosi išsilyginti skriaudas, susitaikyti. Sakydavo: kas
Kūčių dieną nesusitaiko, visus metus bus „barniams sutvertas“.
Stengdavosi susitaikyti ir su kaimynais.
Kaimyn÷s viena su kita dalindavosi produktais, reikalingais
Kūčių vakarienei. Kai kur kaimynai vieni kitiems nešdavo laužti
kal÷daitį.
Be reikalo, tą dieną, kaimynas pas kaimyną stengdavosi
neiti.
Iki Kūčių dienos visi stengdavosi grąžinti skolas.

BURTAI PO KŪČIŲ VAKARIENöS
Pakilusieji po Kūčių vakarien÷s eina sp÷ti ateities.
Vienas iš sp÷jimo būdų – smilgel÷s traukimas iš po
stalties÷s. Ką iš smilgos nor÷davo sužinoti, nusistatydavo iš
anksto. Jeigu prie ištraukto šiaudelio būdavo prikibęs antras –
vedybų ženklas. Iš po stalties÷s ištrauktą šieno pluošto ilgį
matuodavo saujomis – kiek saujų išsiteks ant smilgelių, tiek
dešimtmečių gyvens. Ateitį galima sp÷ti iš daugelio augalo žymių
– ilgas stiebas – ilgas ir gražus gyvenimas, pasisekimas; storas –
turtas; šakotas – laim÷; trumpas – trumpas gyvenimas; kreivas –
nelaim÷s; plonas – vargas; sutręšęs – ligos.
Nukelta į 3 p.

MOKSLEIVIAI MOKOSI
VERSLO GUDRYBIŲ
Visais laikais žmogus didelę savo
gyvenimo dalį skyr÷ ir skiria ekonomin÷ms
problemoms. Visi mes svarstome: kokį darbą
pasirinkti, kod÷l ir kiek už jį apmokama, kas
lemia prekių ir paslaugų pabrangimą, kod÷l ir
kokius mokesčius turime mok÷ti valstybei. Šie
ir kiti klausimai tiesiogiai veikia žmogų,
sukeldami norą dirbti, profesiškai tobul÷ti,
ugdyti save kaip kūrybingą asmenybę.
Mažeikių
politechnikos
mokykloje
veikia įvairūs būreliai. Apie vieną iš jų,
jaunųjų verslininkų būrelį, jo veiklą,
perspektyvas, noriu papasakoti išsamiau.
Būrelis veiklą prad÷jo spalio m÷nesio
pradžioje. Jį lanko mūsų mokyklos
trečiakursiai. Tai aštuoni naftos produktų
operatorių PO – 30, septynios siuv÷jų S -31 ir
trys suvirintojų SED – 29 grupių moksleiviai.
Pirmą kartą susirinkę, susipažinom su būrelio
veiklos planu, perspektyvomis, išsirinkom
būrelio „valdžią“. Pirmininke išrinkta Jolanta
Jurdonait÷, S – 31 grup÷s moksleiv÷. Kiek
v÷liau panoro būrelį lankyti trys pirmakursiai
elektromechanikai iš ER – 47 grup÷s (jie
mokosi baigę 12 klasių). Moksleiviai noriai
lanko būrelio užsi÷mimus, yra aktyvūs, patys
siūlo, kokius gal÷tume pravesti renginius,
susitikimus, ekskursijas.
Būrelio narių mintys apie jaunųjų
verslininkų būrelio veiklą:
Irmantas (PO – 30 grup÷): „Nuo pat šio
būrelio susikūrimo pradžios iškart buvo
prad÷ta dom÷tis Europos ir Lietuvos
ekonomikos naujov÷mis. Būrelio vadov÷
suorganizavo miniekskursiją į nuotolinio
mokymo klasę. Ši ekskursija sudomino ne tik
tuos, kurie domisi kompiuterija ir jos
teikiamomis galimyb÷mis ir naujov÷mis, bet ir
tuos, kuriems tai kiek mažiau įdomu. Čia
buvo parodytas įžanginis filmukas apie
nuotolinį mokymą Lietuvoje, kurį pažiūr÷jus
paaišk÷jo, kokias galimybes teikia nuotolinis
mokymas. Klas÷s metodininkas Dangiras
Gurauskas išsamiai atsak÷ į iškilusius
klausimus.
Ateityje šis būrelis neketina nutraukti
savo veiklos ir ketina rengti ne mažiau įdomių
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susitikimų su verslininkais ir kitais žmon÷mis,
kurie sutiktų pasidalyti savo žiniomis ir
mintimis“.
Sandra ir Simona R. (S – 31 grup÷):
„Mes nusprend÷m, kad jaunųjų verslininkų
būrelis - vienas iš praktiškiausių, tad
nusprend÷m jį lankyti. Užsi÷mimų metu
gavom daug naudingos informacijos“.
Donatas K. (SED - 29 grup÷): „Noriai
lankau užsi÷mimus. Ateityje nor÷tųsi daugiau
aplankyti parodų, įmonių, organizuoti
susitikimus su verslininkais“.
Raimonda ir Jolanta (PO 30 grup÷):
„Tai išties šaunus būrelis. Gali daug sužinoti,
pamatyti. Esame sukūrę būrelio emblemą.
Didelį įspūdį paliko nuotolinio mokymo klas÷.
Lapkričio m÷nesį aplank÷me Verslo forumo
„Mažeikiai 2004“ parodą. Įspūdžiai puikūs.
Pamat÷me Mažeikių verslininkų gaminamą
produkciją, teikiamas paslaugas“.
Laima (PO – 30 grup÷): „Mane labai
sudomino mokytojos pasiūlytas būrelis.
Užsi÷mimų metu noriai bendraujame,
stengiam÷s palaikyti glaudų tarpusavio ryšį.
Noriu kuo daugiau sužinoti apie mūsų rajono
verslininkus“.
Donatas G. ir Arvydas (SED – 29
grup÷): „Vieni sportuoja, kiti medžioja, o
mums patinka mokytis verslo gudrybių.

Nor÷tum÷m susipažinti su bendraminčiais,
pasidalinti įgyta patirtimi“.
Ignas ir Donatas (PO – 30 grup÷):
„Būtų gerai, kad jaunųjų verslininkų būrelis ir
toliau pl÷totų savo veiklą. Norim išleisti
laikraštuką, bet kol kas vyksta diskusijos d÷l
jo pavadinimo. Jis nebus kažkuo ypatingas,
bet šis tas naujo ir įdomaus mūsų mokykloje“.
Vaida ir Jolanta (S – 31 grup÷): „Didelį
įspūdį paliko aplankyta paroda „Tieskime
partneryst÷s tiltus“, įvykusi lapkričio 19-20
dienomis. Labiausiai mus sudomino UAB
„Rapsoila“ gaminama produkcija. Teko
pabuvoti konferencijoje, išgirsti verslininkų
pasisakymus, sužinoti apie jiems iškylančias
problemas“.
Rosita (S – 31 grup÷): „Esu patenkinta
suorganizuotomis išvykomis, mano akiratis
dar labiau prasipl÷t÷“.
Džiugu, kad būrelio nariai aktyviai ir
noriai
dalyvauja
organizuojamuose
renginiuose. Mūsų visų laukia įdomūs ir
turiningi susitikimai, renginiai, diskusijos,
ekskursijos.
Vida LUMPICKIENö
Mažeikių
politechnikos
mokyklos
jaunųjų verslininkų būrelio vadov÷

BURTAI PO KŪČIŲ VAKARIENöS
Atkelta iš 1 p.
Sus÷dus prie Kūčių stalo paslapčiomis vieni kitus stebi. Kieno
šeš÷lis be galvos, neaiškus ar visai nematyti – tas ateinančiais metais
mirs arba sunkiai sirgs. Tod÷l per Kūčias reikia stengtis gražiai
susišukuoti, tvarkingai apsirengti.
Dar galima ištirpintą šaukšte vašką pilti į duben÷lį ar kibirą su
vandeniu. Arba lašinti nuo degančios žvak÷s. Figūr÷l÷se reikia
ieškoti lemtingų ženklų. Kas pamat÷ arklį – bus turtingas; g÷l÷s
reiškia džiaugsmą; laivas – kelionę; lopšys – vaiką; lova – ligą;
žiedas – laimę.

KALöDINöS DOVANOS
Eglut÷s puošimas – palyginti nesenas reiškinys. Eglut÷s
pasirodymą lyd÷jo ir Kal÷dų dovan÷l÷s. Pirmosios dovan÷l÷s buvo
riešutai, obuoliai, pyragaičiai, saldainiai, riestainiai. V÷liau
motinos vaikams ÷m÷ dovanoti kojines, raštuotas pirštines, juostas,
megztukus, sukneles, nupirkdavo batukus, skarytes, kepures,
žaisliukų. T÷vai vaikams dovanodavo lūpinę armonik÷lę ar molinį
gaidžiuką, kad būtų turtingi – molinį avinuką.
Kal÷dines dovan÷les pradžioje d÷davo po eglute, kartais net
po samanomis pasl÷pdavo. Kai kuriose Lietuvos vietov÷se Kūčių
vakare po eglute palikdavo apavą, o nakčia visi į jį sud÷davo
dovan÷les. Dovan÷les vaikams palikdavo prie lovyt÷s, pakišdavo
po pagalve. Kitur dovan÷lę kiekvienas rasdavo ten, kur Kūčių
vakare s÷d÷jo, - šiene po staltiese ar po apverstu šaukštu.
Anksčiausiai atsik÷lęs namiškis tur÷jo malonumą kitiems
padalyti radinius. Mažiesiems buvo aiškinama, kad dovan÷les
atneša angelai ar zuikiai.
Kiek v÷liau atsirado ir Kal÷dų senelis – pradžioje jis dar
nesirodydavo. Vaikai taip ir užmigdavo jo nesulaukę, o rytą jau
būdavo po laiko – tik dovan÷l÷s, o kartais ir laiškelis paliktas.

IŠMINTIES KRISLAI

PASIJUOKIME...
Pirk÷jas parduotuv÷je:
- Ar meduoliai švieži?
- Ne – seni, smirdantys, supeliję.
- O sausainiai?
- Geriau pirkite meduolius.
***
Į ką labiausiai kreipi d÷mesį per pamokas?
- Į laikrodį.
***
Skrenda dvi plytos ir kalbasi:
- Gaila, oras netinkamas skraidyti.
- Nieko, kad tik geras žmogus pasitaikytų.
***
S÷di du studentai ir laukia dar vieno draugo.
- Už ką gersime?
- Kad Petras gautų dešimt!
Po kurio laiko ateina Petras ir sako:
- Gavau devynis aštuoniasdešimt. Vienas butelis buvo įskilęs.
***
Kalba du pypliai s÷d÷dami savo vežim÷liuose:
- Ar tu patenkintas savo mama?
- Iš esm÷s taip, tik į kalną silpnokai „traukia“.
***
„Pamesta pažymių knygel÷. Radusįjį prašau negrąžinti“.
***
Per aritmetikos pamoką mokytoja klausia:
- Vaikai, skrenda keturios žąsys – trys baltos ir viena juoda.
Klausimas: kiek man metų?
Visi tyli. Pagaliau Petriukas pakelia ranką:
- Dvidešimt ketveri.
- Teisingai. O kaip tu supratai?
- Kai aš užduodu kvailus klausimus, t÷tis mane vadina puskvailiu. O
man 12 metų...
***
Grup÷s aukl÷tojas:
- Tu jau keturis kartus prašeisi atleidžiamas nuo pamokų d÷l t÷vo
mirties!
Mokinys:
- Ir aš nustebęs, aukl÷tojau. Ar tik jis nesimuliuoja?

Jeigu jūs vertinate savo mintis ir naudojat÷s jomis taip pat
rūpestingai, kaip ir savo pinigais, jums niekada negresia dvasinis
bankrotas
***
Pirmiausias dalykas, kurį verta ginti bet kuria kaina, - tai jūsų
paties orumas
***
Kartais šypsena gali akimirksniu pad÷ti ten, kur šiaip reiktų
daug pastangų
***
Norint atrasti gerąsias savo prigimties savybes, o po to jas
atskleisti, kartais tenka gilintis į save. Sustokite akimirkai,
patyl÷kite – ir įgysite tvirtumo šiai užduočiai atlikti
***
Kai nepilnai įsijaučiama į užduotį, ji virsta sunkiu darbu, už
kurį laukiame atpildo, - kad ir nedidelio pagyrimo. Nuolankumas
padeda matyti pačios užduoties vertę
***
Tikrasis sąžiningumas – tai ištikimyb÷ tam, kas jumyse yra
geriausia. Jis yra vertingesnis už tą, kurį padiktuoja jūsų protas
***
Norint pad÷ti kitam, ir kartu neprimesti savo valios, būtinas
didelis subtilumas
***
Savigarba priklauso ne tik nuo to, ką jūs darote gyvenime, bet
veikiau nuo to, kaip jūs tai darote. Ji reikalauja kokybiškai ir dorai
atlikti kiekvieną darbą
***
Kad ir kiek trūkumų bematytum÷te kitame žmoguje, suraskite
jame bent vieną gerą savybę. Kuo labiau susitelksite į g÷rį, tuo
daugiau j÷gos suteiksite žmon÷ms ir tuo greičiau jie sugeb÷s
pasikeisti
***
Siekdami apsaugoti save nuo beprasmių ir nemalonių jausmų,
negalvokite apie beprasmius ir neigiamus dalykus
***
Sprendžiant problemą svarbiausia aptikti jos priežastį prieš
tai, kai viskas iškyla į paviršių
***
Mokymasis ir mokymas yra glaudžiai susiję: jei bent vienas iš
jų sustoja, visa pasidaro sunku ir netenka smagumo. Mokymasis
yra žmogaus gyvenimo atpildas, o mokymas yra jo gyvenimo
patirties išraiška
***
Geri link÷jimai kitiems, kad ir kokie jie būtų, būtinai duoda
teigiamą rezultatą, net ir pačioje nepalankiausioje situacijoje
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KRYŽIAŽODIS
Kryžiažodžio atsakymus atiduokite jaunųjų verslininkų būrelio nar÷ms Laimai arba Jolantai

VERTIKALIAI: 2. Moneta, banknotas. 5. Reguliariai
gaunamos pajamos. 7. Turtas, įneštas į kooperatyvą. 9.
Tyčinis darbo žlugdymas. 11. Žmogus, kaip atskiras
individas. 12. Įmon÷, kur dirbamas bendras darbas. 13.
Prek÷s informacinis lapelis. 17. Valiutos vert÷s
nustatymas. 19. Vertybinis popierius, duodantis
dividendų. 23. Metalinis pinigas. 24. Vert÷ pinigais. 25.
Leidimas kuo nors verstis.
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Jaunųjų verslininkų būrelio
laikraštis „Žvilgsnis“ teisingai
atlikusiems užduotį atrankos būdu
skirs prizą!
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HORIZONTALIAI: 1. Pinigų ir prekių jud÷jimas,
gavimas ir išleidimas. 3. Prekių mainų sfera. 4. Banke
pad÷ti pinigai. 6. Organizacijos veiklos principų ir
uždavinių išd÷stymas. 8. Nenumatytas mechanizmų ir
žmonių buvimas be darbo. 10. Piniginis vienetas. 14.
Vienu kartu įmokama didesn÷ sumos dalis. 15. Pinigų
skolinimas už palūkanas. 16. Pinigų ar vertybinių
popierių leidimas. 18. Atsiskaitymo dokumentas,
kuriame nurodomas kiekis, kaina ir suma. 20........
didesn÷s už pajamas. 21. Dengta prekyviet÷. 22. Kieno
nors turimų gamybos priemonių ir išteklių visuma. 26. Iš
kapitalo reguliariai gaunamos pajamos, gav÷jui neįdedant
jokio darbo. 27. Daiktas, skirtas parduoti. 28.
Laidavimas, užtikrinimas.

Paskutin÷ atsakymų pristatymo diena –
sausio 10 d. (po atostogų)!
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Kryžiažodį sudar÷ jaunųjų verslininkų
būrelio nariai Laima, Jolanta ir Irmantas.
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SENTENCIJOS
Po pinigų krūva galima palaidoti žmogaus sielą.
N. Hotornas
Jei nemoki kalb÷ti, išmok klausyti.
Pomponijus
Kambarys be knygų – kūnas be sielos.
Ciceronas
Pasiskolinta kiaul÷ kriuksi ištisus metus.
M. De Servantesas
Tas, kuris nieko neklausia, nieko neišmoks.
T. Fuleris

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
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Redaktor÷ Vida Lumpickien÷
Maketavo Dangiras Gurauskas

R÷m÷jai... ÷÷÷÷ dar neįr÷minti.
Maloniai lauksime!

