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Šiame numeryje:

Mieli meškuitiečiai, 
 Nuoširdžiai  sveikinu Jus su artėjančia Lietuvos valstybės valdovo 
kunigaikščio Mindaugo karūnavimo švente - Valstybės diena.
 
 Šią dieną, ne – VISADA- būkime atviri ir vieningi, nepraraskime 
tikėjimo savo tauta bei rytojumi, dekime noru pasitarnauti savajai tautai, 
jos tradicijoms, jos dabarčiai ir ateičiai. Būkime susikaupę ir susivieniją 
vienam tikslui - savo šalies, savo krašto, savo bendruomenės gerovės 
kūrimui. Ir tegul ne tik per šventes - visada - mus lydi 
neišblėstantis patriotizmas.

 Sveikindamas visą Meškuičių bendruomenę noriu ištarti: „AČIŪ!“ 
Ačiū, kad jūsų nuoširdžios pastangos, darbas ir rezultatai yra pavyzdys 
visai Šiaulių rajono bendruomenei. Pavyzdys, kaip kartu ir tik kartu, 
galima pasiekti puikių rezultatų. Visur ir visada! 

Sėkmės. Tikėjimo ir pasitikėjimo. 

Nuoširdžiai ir su didžiausiu dėkingumu - 
Šiaulių rajono savivaldybės meras Antana Bezaras

 Šiaulių rajono savivaldybės meras Antana Bezaras 

Vaikai vienai popietei pasklido parke 

  Birželio 1- ąją – Tarptautinę vaikų 
gynimo dieną – jaunieji meškuitiečiai 
rinkosi Meškuičių parke. Kadangi 
buvo puikus oras, parke prisirinko 
daug vaikučių. Gražiai išsirikiavę į 
parką atžygiavo lopšelio-darželio 
vaikučiai. Be jų parke buvo gimnazijos 
jaunesnieji stovyklautojai ir daug kitų, 
jau atostogauti iš kitur atvykusių 
vaikų. Visus juos pasitiko nežinia iš 
kur atskridęs „Karlsonas“ (mokyt. 
Rasa Kelpšienė), kuris  būdamas 
gražios išvaizdos, šmaikštaudamas, 
prašydamas torto, visiems susir-
inkusiems pažadėjo linksmą ir gražią 
šventę. 
  

  Linksmojo herojaus vedami visi 
nuėjo pažiūrėti parke demonstruoja-
mos technikos. Buvo galima ne tik 
apžiūrėti techniką, bet ir įlipti į ją bei 
paspausti signalą. Po apžiūros vaikų 
laukė įvairios rungtys:reikėjo 
užrištomis akimis sudaužyti puodynę, 
pataikyti strėlytes į taikinį, kuo daugi-
au kartų peršokti per šokdynę, sužvejo-
ti žaislą, atsakyti į galvosūkių ruletės 
klausimus, kempine pernešti vandenį 
iš didelio kibiro į mažą,  kamuoliu 
numušti vandens pripildytas plastmas-
ines talpas. Visi norėjo atlikti viską 
greitai, nes už visas rungtis buvo 
rašomi taškai. Patys mažiausi piešė                                                   

kreidelėmis ant asfalto. 
  O kokie laimingi buvo vaikučiai, kai 
surado parke paslėptą saldų „lobį“!          
Kad būtų „numarintas“ troškulys, 
bendruomenės valdybos narės visus 
vaišino vandeniu. Už gerai atliktas 
užduotis vaikučiai apdovanoti valdy-
bos įsteigtais prizais.
  Pažaidę, pabėgioję, pasisupę šventės 
dalyviai  linksmi skirstėsi iš parko. 
Tikimės, kad organizuotas renginys  
buvo puiki šventė ir dvana Tarptau-
tinės vaikų gynimo dienos proga.

 Meškuičių bendruomenės valdyba  



  Gražią, gegužės 15 –osios  tarptau-
tinės šeimos dienos, pavakarę gausus 
būrys šeimų rinkosi  į Meškuičių 
kultūros centrą. Net 18 šeimų į  renginį 
sukvietė bendruomenės valdyba ir 
Dienos centras iš gimnazijos. Į šventę 
atvyko Šiaulių rajono vicemeras A. 
Mačiulis, Meškuičių klebonas T. 
Reinys, lopšelio-darželio direktorė S. 
Užkuraitienė. Svečiai pasveikino 
susirinkusius ir palinkėjo išsaugoti ir 
branginti savo šeimas. Į susirinkusius 
kreipėsi ir svečių teisėmis šventėje 
dalyvavusios Meškuičių seniūnijos A. 
ir R. Gendvilų bei D. ir J. Kolosevičių 
šeimos ambasadorės. Apie projektą,  

Šeimų šventė Meškuičiuose 
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kurį įgyvendinant kuriami vaikų 
dienos centrai rajone papasakojo 
dienos centro „Mūsų Draugas“ vadovė 
Tatjana Karpova. Dienos centro naudą 
pajuto ir Meškuičių gimnazijos mokin-
iai ir jų tėveliai, nes jau kuris laikas 
toks centras veikia gimnazijos patal-
pose. Ten susirinkusieji  vaikai užimti :  
ruošia pamokas, užsiėmimų metu  
ugdomi saviraiškos, socialiniai, 
higienos įgūdžiai, daug dėmesio skiria-
ma fiziniam lavinimui, sportinei 
veiklai, organizuojami renginiai, 
kultūrinis ugdymas, ekskursijos, 
stovyklos, vaikai maitinami.
            

  Vakaro metu susirinkusios šeimos 
papuošė šeimos medį, žaidė žaidimus, 
atsakė į  klausimus, atliko kūrybines 
užduotis. Kad vaikučiai ir tėveliai 
nepervargtų, pertraukų tarp užduočių 
metu,  visi vaišinosi sultimis, arbata ir 
sausainiais.
  Nepastebimai prabėgo šventei skirtas 
laikas. Nusifotografavusios kartu, 
šeimos skirstėsi namo, dėkodamos už 
šiltą, gerą vakarą.
 Bendruomenės valdybos nariai dėkoja 
visiems dalyvavusiems ir padėjusiems 
surengti puikią šventę šeimoms.

Bendruomenės valdyba  

Dėkojame 

  VO ,,Meškuičių bendruomenė“ nuoširdžiai dėkoja Z. Platakiui, S.ir N. Paltarokams už dovanotas našlaites, kurios puošia 
Meškuičių miestelį, N. Mereščenkovienei už nupirktas ir pasodintas gėles Meškuičių parke. Dėkojame visiems, kurie dova-
noja gėles miestelio gražinimui. Nuoširdus ačiū G. Šateikai už sukurtą informacinį stendą  prie ,,Kaponės‘‘, S. Višnarauskui 
už  atnaujintas gulbes parko tvenkinyje, gėlių įtvirtinimus parke, pagalbininkui V. Baranauskui L.Ulinskui už raides ant 
akmens prie įėjimo į parką( iš Taikos g. pusės). Labai džiaugiamės, kad nuostabaus Meškuičių jaunimo dėka, J. ir M. Gedžių 
iniciatyva parke įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. Už pagalbą įrengiant aikštelę dėkojame L. Šateikai, V. Jefremovui, N. 
Biručiui ir kitiems talkinusiems.  

Bendruomenės valdyba 

 Kreipimasis 

   Kiekvienais metais  Meškuičiuose rugpjūčio pabaigoje vyksta didžioji vasaros šventė, kitą dieną - Šv. Baltramiejaus atlaid-
ai. Dažnai girdisi atgarsių, kad žmonės nepatenkinti šventės programa. Kultūros centro labai ribotos, mažos finansinės 
galimybės ir jis tiesiog negali patenkinti mūsų lūkesčių -  suorganizuoti didelės nuostabios šventės. Todėl kviečiame visus, 
ne tik šventės entuziastus ir nuolatinius rėmėjus, prisidėti, kad šventė būtų kuo įvairesnė, įdomesnė. Nebūtina būti labai 
turtingam - po kelis eurus kiekvienas - ir puiki šventė! O gal kas turi ir pažįstamų atlikėjų? Puiku! Tad pasiūlymus ir pinigėli-
us galite nešti Kultūros centro direktorei L. Morkūnienei arba seniūnės pav., bendruomenės valdybos narei V. Remeikienei. 
Iš anksto dėkojame. Geros  šventės visiems! Puikios vasaros!

Bendruomenės valdyba 



Sąskrydis ir Festivalis 

 Birželio 19 d. Bubių seniūnijoje, 
Dengtilčio stovyklavietėje, vyko 
SAUGIŲ KAIMINYSČIŲ, BEN-
DRUOMENIŲ, POLICIJOS 
RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS, kuriame 
aktyviai dalyvavo ir Meškuičių 
bendruomenė. Parsivežėme net tris 
apdovanojimus. Bendruomenės 
kiemelis buvo išrinktas spalvingiausiu,  
meninėje rungtyje - ,,Saugi aplinka ir 
mes‘‘  buvome treti, o bendrojoje įskai-
toje užėmėme pirmąją vietą. Labai 
ačiū jaunimui: D. Zelbai, E. Alejūnui, 
L.Lileikiui, V. Milčiui, V. Jakučioniui, 
E. Paliukui, G. Morkūnui, D. Kozlo-
vui, A. Čepurnai, M. Kozlovui už daly-
vavimą sportinėse ir meninėje rungty-
je. 
 Birželio 20d. Meškuičių bendruomenė  
dalyvavo ir  Joniškio r. kaimo 
bendruomenių festivalyje ,,Draugystės 
spindesį delnuos nešu...‘‘ Čia 
sportinėse varžybose sekėsi prasčiau, 
teko varžytis su labai stipriomis 
komandomis. Buvo daug ir įvairių 
rungčių. Geriausi rezultatai- krepšinio 
rungtyje 3x3- pirmoji vieta. Dėkojame   
šios rungties sportininkams: V. Milči-
ui, L. Sarpauskui, L. Lileikiui, B. 
Jurgaitytei. Susumavus visų rungčių 
rezultatus, likome šešti. Dėkojame 
bendruomenės nariams aktyviai daly-
vavusiems rungtyse ir prisidėjusiems 
ruošiant maistą: A. Komisaraitienei, A 
Jokubaitienei ir jos dukroms, G. Gric
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Bendruomenės valdyba 

Bendruomenės dešimtmečio šventė 

  Balandžio 10 d. bendruomenės nariai, 
meškuitiečiai, svečiai rinkosi į 
Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčią, 
kur buvo laikomos Šv. Mišios už 
Meškuičių bendruomenę. Vėliau visi 
buvo pakviesti į Kultūros centrą 
paminėti visuomeninės organizacijos 
(VO) ,,Meškuičių bendruomenė‘‘ 
10-ties metų sukaktį.
 Šventę pradėjo Baisogalos moterų 
ansamblis, dovanojęs ,,visą puokštę‘‘ 
nuostabių dainų. Po koncerto 
pristatėme per dešimt metų nuveiktus 
darbus, parengtus ir įgyvendintus 

projektus, suorganizuotus renginius, 
akcijas, talkas. Bendruomenės 
pasveikinti atvyko Seimo narė, 
bendruomenės narė R. Baškienė, 
Šiaulių r. meras A. Bezaras, bendr. 
krikšto mama iš Biržų G.Samulionė, 
Naisių bendr. pirmininkė R.Žu-
kauskienė, kunigas T.Reinys, 
Meškuičių gimnazijos, lopšelio-darže-
lio, policijos, girininkijos, Neįgaliųjų 
draugijos ir kt. atstovai. 
 Bendruomenės valdyba padėkojo 
pirmajai bendruomenės pirminikei 
B.Jankauskienei, steigėjams, buvusiai 

Bendruomenės valdyba 

bendruomenės pirmininkei P.Tiknie-
nei, buvusiems valdybos nariams, 
nuolatinei pagalbininkei R.Stasiūnie-
nei, aktyviausiam bendruomenės 
nariui V. Stasyčiui, nuo pat 
bendruomenės įsikūrimo ir  iki dabar 
esančiam bendruomenės valdybos 
nariui A. Mačiuliui, nuolatiniams 
rėmėjams, talkininkams, organizaci-
joms už visokeriopą paramą ir pagalbą. 
Kultūros centro moterų šokių grupė 
,,Aksomas‘‘ padovanojo nuostabų šokį 
,,Tango‘‘.

ienei, I. Jakučionienei. Ačiū sporti-
ninkams, sirgaliams, visiems dalyva-
vusiems, padėjusiems nuvykti į šventę, 
papuošti bendruomenės palap-
inę-kiemelį.
.  

Iš sąskrydžio
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,,VILTIS‘‘ – daugiausiai koncertuojantis KC kolektyvas

Joniškio  raj. Jakiškių dvare, kur vyko 
romansų vakaras. Taip pat dainavome  
Naisiuose, amatų šventėje. 
  Norime nuoširdžiai padėkoti Arūnui 
Karaliui už transportą į Pakruojį,  Astai 
Švalkūnienei ir Simonai Jackuvienei  
už pavežėjimą į Jakiškius.
 Ačiū mūsų vadovei Rasai Zelbienei už 
kantrybę, už parenkamas gražias 
dainas, džiaugiamės, kad ji šiemet tapo   

geriausia rajono  kultūros darbuotoja. 
Po atostogų vėl repetuosime ir rudenį 
visus pakviesime į jubiliejinį, kolekty-
vo  10 –mečio  koncertą, kuriame paža-
dame daug siurprizų .
O didžiosios vasaros šventės, Joninių 
proga norim visiems meškuitiečiams 
palinkėti daug sveikatos, laimės ir  
saulėtos vasaros. Suraskit visi paparčio 
žiedą !!!!

  Meškuičių kultūros centro neįgaliųjų 
draugijos vokalinis ansamblis  
“VILTIS‘‘ džiaugiasi  koncertų ir 
išvykų gausa. Pavasaris prasidėjo 
koncertu Šiaulių miesto socialinių 
paslaugų centre, dainavom  Atvelykio 
šventėje. Po savaitės vykome į Pakruo-
jo raj. Linkuvos KC. Ten vyko respub-
likinis festivalis ,,Kur aukštas klevas‘‘. 
O dar po kelių dienų dainavome  
Šiaulių miesto Aklųjų silpnaregių KC  
vykusiame festivalyje ,,Dainos 
sparnais‘‘ Gegužės 1-ąją dalyvavome 
Bridų senolių namuose,  įstaigos 
jubiliejuje. Drauge su savanore, 
meškuitiete  Irmina Galkauskiene 
sveikinome kolektyvą, dovanodamos 
visą puokštę dainų. Neaplenkėm ir 
Meškuičių palaikomojo slaugymo 
ligoninės, koncertavome Tarptautinės 
slaugytojo dienos proga. Savo 
koncertinę programą dovanojome  ir 
Pakruojo miesto vakalinio ansamblio 
,,Sidabrinė šarma‘‘ jubiliejiniame 
koncerte. Koks šiltas buvo koncertas!!!  
O kokia linksma buvo vakaronė!!! 
Pamiršusios savo negalią  dainavom, 
lingavom, suradom daugybę draugų... 
ilgam išliks prisiminimai iš Pakruojo. 
Birželio mėnesį  vykome  koncertuoti i 
Sutkūnus, romansų programą atlikome 

KULTŪROS CENTRO NAUJIENOS

Ona BAZIULIENĖ
Meškuičių Neįgaliųjų draugijos pirmininkė  
  

  Meškuičių kultūros centro kolektyvai 
belaukdami artėjančių atostogų atliko 
labai daug darbų:  koncertavo, turėjo ir 
vietos renginių. Moterų Neįgaliųjų 
vokalinis ansamblis koncertuoja 
kiekvieną savaitgalį, kartais tai tenka 
daryti  ir dažniau - savo parengta 
programa puošia daugelį renginių, taip 
ruošiasi artėjančiam kolektyvo jubilie-
jui. Vaikų vokalinis ansamblis ,,Eldo-
rado“, solistės ir  duetas, rajono mažo-
sios dainos festivalyje ,,Ant vaivo-
rykštės sparnų“ pelnė I-ojo  laipsnio 
diplomus. Naujai susikūrusi moterų 
šokių grupė aktyviai įsitraukė į veiklą: 
ji dalyvavo Palangoje vykusioje 
šventėje ,,Sportas visiems“, iš ten 
parsivežė labai daug gerų emocijų. Kiti 

Artėja didžioji vasaros šventė -  ŠV. Baltramiejaus atlaidai.

 Numatoma programa:
 Sporto šventė, 
Gatvių kiemelių pristatymai, 
S. Januškos koncertas
Meškuičių meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai,
Gegužinė.
Tikslią programą rasite skelbimuose artėjant šventei.

Dėkojame visiems, kurie padėjo įsigyti roletus didžiosios salės langams. 
Laukiame pasiūlymų, pageidavimų ir, žinoma , naujų narių kolektyvuose. Geros 
vasaros.

kolektyvai dalyvavo konkursuose, 
koncertuose. Labai didžiuojamės jais 
visais. 

Ansamblis “Viltis”



jiems rašė pačias gražiausias pasakas. 
Renginio metu gimnazistai atsakinėjo į 
klausimus, diskutavo, piešė labiausiai 
patikusią pasaką, vaišinosi saldainiais. 
Po minėjimo gimnazijos skaitykloje 
surengta piešinių parodėlė ,,Man 
labiausiai patikusi K. Anderseno 
pasaka“. Nacionalinės Lietuvos 
bibliotekų savaitės metu parodėlė 
surengta Meškuičių viešojoje bibliote-
koje.  
Balandžio 29 d. Meškuičių viešojoje 
bibliotekoje linksmai paminėtas 
Nacionalinės  Lietuvos bibliotekų 
savaitės uždarymas. Popietės metu 
burtų keliu buvo  sudarytos dvi moki-
nių komandos, kurios rungėsi klau-
simų-atsakymų rungtyse, ką žinome 
apie pasakininką H.K.Anderseną. 
Kiekviena komanda stengėsi kuo 

Šauniai paminėtas danų pasakininko  210-asis 
H. K. Anderseno gimtadienis

  Balandžio 9 d. Meškuičių gimnazijoje 
vyko žymaus danų rašytojo 210-ojo H. 
K. Anderseno gimtadienio bei Tarptau-
tinės vaikiškos knygos minėjimas, kurį 
surengė gimnazijos skaityklos darbuo-
toja Regina Savickienė ir Meškuičių 
miestelio bibliotekininkė Vilma Brie-
dienė. Mokiniai šiam renginiui ruošėsi 
iš anksto: skaitė pasakas, domėjosi 
rašytojo biografija, įdomesniais 
gyvenimo faktais. Išaiškėjo vaikams 
labiausiai patikusios pasakos: „Pie-
menėlė ir kaminkrėtys“, „Coliukė“, 
„Laukinės gulbės“, „Sniego 
karalienė“, ,,Undinėlė“. Sužinota daug 
įdomių ir keistų faktų apie rašytoją – 
kad jo kūriniai išversti į daugiau nei 
150 kalbų ir užima antrąją vietą po 
Biblijos, kad rašytojas norėjo tapti 
baleto šokėju, kad bijojo vaikų, nors 
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geriau ir tiksliau atsakyti į klausimus. 
Po minėtos rungties vaikai klausėsi 
H.K.Anderseno pasakos apie alavinį 
kareivėlį bei išsiaiškino stropiausius 
2014 metų skaitytojus, kuriuos 
bibliotekininkė Vilma Briedienė apdo-
vanojo naujutėlaitėmis knygutėmis. 
Daugiausia knygų perskaitė penktos 
klasės mokinė Diana Poličeva – net 
šešiasdešimt. Jai ir atiteko pagrindinis 
prizas – ,,Rinktinės H.K.Anderseno 
pasakos“. Antroji vieta atiteko Rugilei 
Dikšaitei, o trečioji – Paulei Mamedo-
vaitei . Vėliau išrinkome skaitomiau-
sias ir mėgstamiausias vaikų knygutes: 
Knister ,,Ragana Lilė beria burtus“,  
M.Cabot ,,Princesė rausva suknele“, 
L.John ,,Delfinų daina“,  L.Wilder 
,,Namelis prie sidabro ežero krantų“. 
Džiaugiamės mūsų šauniais skaityto-
jais!

Vilma BRIEDIENĖ
Meškuičių filialo vyresnioji bibliotekininkė 
  

BIBLIOTEKOS NAUJIENOS

Startuoja bibliotekos projektas ,,Verslo ir 
amatų akademija“

kokybės gerinimo.  Nuoširdžiai dėko-
jame rėmėjams, patikėjusiems projek-
to sėkme: verslininkams Tomui 
Galkauskui, Arūnui Karaliui, Gedi-
minui Karaliui, ūkininkams Šatei-
koms.

  2015 metų birželio 9 dieną  Šiaulių 
rajono Gruzdžių kultūros centre 
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka pristatė naują projektą 
,,Verslo ir amatų akademija“, įgyven-
dinamą Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos projekto „Bib-
liotekos pažangai 2“ bazėje, kurį finan-
suoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas. 
Projektu šalia Meškuičių viešosios 
bibliotekos numatoma sukurti  stacio-
narią erdvę, aprūpintą baldais, IT ir  
ryšio priemonėmis, multimedijos 
įranga, pritaikyta seminarams, moky-
mams, konferencijoms, edukaciniams 
ir kt.  užsiėmimams  rengti. Projekto 
bendras biudžetas 28480 Eur, įgyvend-
inimas truks 17 mėn.  
 Džiaugiamės projekto startu, kuris leis 
prisidėti prie meškuitiečių  gyvenimo 

Vilma BRIEDIENĖ
Meškuičių filialo vyresnioji bibliotekininkė 
  

PATINKA  SKAITYTI? 
NAUDOJATĖS INTERNETU, TURITE NORŲ IR  IDĖJŲ? IEŠKOTE VEIK-
LOS? PRIREIKĖ SPAUSDINIMO PASLAUGŲ? TUOMET   ILGAI  NEGAL-
VOKITE, UŽSUKITE Į MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKĄ!

     Jums siūlome: knygas, periodiką, internetą, prieigą prie Lietuvos bibliotekų 
 elektroninio katalogo ir duomenų bazių, kopijavimo, spausdinimo paslaugas.
 Laukiame bibliotekoje (Adresas J. Basanavičiaus g. 2, Meškuičiai) 
nuo Pirmadienio iki Penktadienio  10.00–18.30 val.                                             
 Informacija teikiama el. paštu briediene.vilma@gmail.com  ir
 tel. (8 41) 37 08 67



Renginiai. 
Per metus lopšelyje-darželyje vyko 
gausybė renginių. Įsimintiniausios ir 
gausiausios buvo šeimų sportinės 
varžybos. Ir kaip nepasidžiaugti dide-
liu  būriu  į šventę atėjusių tėvelių – 
visi draugiškai dalyvavo linksmose 
estafetėse: karučiais vežė vaikus, greit-
ai bėgo, taikliai mėtė, dalyvavo 
pagalvių mėtymo varžybose, traukė 
virvę.  Varžyboms teisėjavo  
Meškuičių gimnazijos kūno kultūros 
mokytojai metodininkai V. Tenys ir P. 
Vaitkus. Šį renginį padėjo organizuoti 
„Tėvelių klubas“. Ugniaus Gylio 
mama Agnė  parūpino medalių ir 
saldainių grupėms, Julijos Maižiūtės  
mama Lina  pakvietė svečius – kovos 
menu užsiiminėjantį R. Dočkų ir jo 
draugą iš Kinijos, Dovydo mama 
Regina pravedė mankštą, visų vaikučių  
mamos suruošė gardžias vaišes 
išalkusiems mažiesiems sporti-
ninkams.
Šiemet  priešmokyklinio ugdymo 
programą lopšelyje-darželyje baigė 18 
priešmokyklinukų. Gegužės 28 d. jie 
vyko į edukacinę  programą   „Šokola-
do gamyba“ Šiauliuose – tai jau tradi-
cine tapusi darželio dovana išeinanti-
ems į mokyklą ugdytiniams, o gegužės 
29 dieną visas  šaunus būrys  gavo  
pirmuosius  programos baigimo  diplo-
mus. Darželio draugų, auklėtojų,  

Lopšelis-darželis  -  kasdiena, šventės ir pasiekimai

 Darželis vasarą. 
Daugeliui prasidėjo vasaros atostogos, 
o lopšelyje-darželyje dar ugdomas 
gausus būrys vaikučių – birželio 
mėnesį  dirba 3 grupės ( lanko 52 
vaikai), liepos mėnesį – 2 grupės 
(lankys 41 vaikas).Vasaros atostogoms 
ir pasiruošimui naujiems mokslo 
metams lopšelis-darželis užsidarys  tik 
rugpjūtį, todėl dabar pradėti kai kurie 
remonto darbai grupėse. Laukia laimė-
to projekto – „Saugi erdvė mažųjų 
pažinimui, kūrybai ir aktyvumui“ 
įgyvendinimas –  medinės tvoros 
dalies pakeitimas nauja. Įgyvendinus šį 
projektą toliau bus tęsiamas darbas 
kuriant edukacines erdves lopše-
lio-darželio kieme. Jau  įrengtas „Ožio 
daržas“ – jame  pasodinta vaistinių ir 
prieskoninių augalų – vaikai galės 
stebėti jų augimą, sužinoti šių augalų  
paskirtį. Pagaminti suolai  darželio 
kieme vaikučių ir tėvelių poilsiui, 
priešais darželį esančių beržų 
paunksmėje pridygo  medinių grybų. 
Už pagalbą – dovanotą medieną, 
žemes, gėles – esame dėkingi girin-
inkui V. Urbonui, Rusnės ir Vytės sene-
liui V. Vitkauskui, Gytės tėveliui  
ūkininkui Ž. Mačiukui, Šarūno ir 
Rugilės mamai S. Bučinskienei ir 
aišku, mūsų auksarankiam meistrui P. 
Daugėlai. Prie medžių jau atsirado 
boružių nameliai – tai  Arno Pociaus 
tėvelio dovana.
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svečių linkėjimais bei  tėvelių suvaid-
inta pasaka priešmokyklinukai buvo 
išlydėti į tolimesnį mokslo kelią.

Laimėjimai.  
Šiais metais priešmokyklinukai daly-
vavo ikimokyklinių įstaigų sporto 
šventėje „Judėjimo džiaugsmas“, 
projekto „Mažieji olimpiečiai“  II 
etapo varžybose užėmė II-ą vietą.  
Rajoniniame skaitovų konkurse Lukas 
Dargužas (ruošė E. Dargužienė) užėmė 
I- vietą ir buvo pakviestas į apdovano-
jimo šventę „Žvaigždės ir 
žvaigždutės“.
Laimėtas sveikatos projektas „Sveika-
ta duonos riekelėje“ –  100 eurų bus 
panaudota edukacinei programai, 
nusipirkta  ugdymo priemonė. Šis 
projektas bus vykdomas rugsėjo mėn.
Visi  lopšelio-darželio darbuotojai 
labai stengiasi ir stengsis, kad čia 
vaikai jaustųsi kaip namie – būtų 
apgaubti rūpesčiu ir šiluma, ugdytųsi ir 
žaistų jaukioje ir saugioje aplinkoje, 
kad tėveliai, patikėję savo vaikus 
lopšeliui-darželiui, galėtų jaustis 
ramūs. 

S. Užkuraitienė
Meškuičių lopšelio-darželio direktorė 
  

DĖKOJAME
 
Nuoširdžiai AČIŪ -  Meškuičių lopšelio-darželio ugdytinių tėveliams, darbuoto-
jams,  jų draugams ir giminaičiams, Meškuičių gyventojams ir  gimnazijos mokin-
iams bei mokytojams, visų Meškuičių įstaigų darbuotojams  -  visiems visiems,  
kartu su mumis tikėjusiais sėkme ir balsavusiems už projektą "Saugi erdvė  mažųjų 
kūrybai, pažinimui, aktyvumui". 

Jūsų indelis buvo labai svarus- už laimėtus 1500 Eurų pakeisime medinę lopše-
lio-darželio tvorą ir vaikai galės džiaugtis saugia aplinka!



geriausiam metų sportininkui abituri-
entui Rokui Jakimavičiui. Nominacija 
„Kilni širdis“ paskirta Martynui 
Vaišvilai. Nominacija „Geras pavyzd-
ys užkrečiamas“ už iškviestą greitąją 
pagalbą ir policiją atsitikus eismo 
nelaimei įteikta šeštokams Deividui 
Gajauskui, Kostui Dagys, Justui 
Surgautui, Nojui Areliūnui, Kevinui 
Kasiuliui ir Klaudijui Jonučiui. Nomi-
nacija už sąžiningumą „Ir nedideli 
darbai prasmingi“ pažymėti Gedimi-
nas Čepas, Laura Baškytė, Ligija 
Jakučionytė, Gabrielė Kozlovaitė ir 
Bernarda Stankutė. Nominacija „Tylus 
gerumas“  įteikta mokytojai Reginai 
Savickienei. Nominacija už kilnų 
elgesį „Vyriškas poelgis“ skirta IG 
klasės gimnazistui Viliui Jakučioniui. 
Kultūros centro direktorė Loreta 
Morkūnienė už vaikų daiktų saugojimą 
pelnė „Angelo sargo“ nominaciją. Už 
mokyklos vardo garsinimą padėkomis 
apdovanota penkiolika mokinių, olim-
piadų ir konkursų laimėtojų bei septy-
nios mokinių komandos.
Nominantų garbei koncertavo 7-IIG 
klasių mokiniai, nugalėję rusų dainos 
konkurse, pasirodė 8 klasės mokiniai, 
nerūkančios klasės konkurse pelnę 
antrąją vietą, šoko šiuolaikinių šokių 

Mokyklos garbė 2015

  Meškuičių gimnazijos bendruomenė 
besibaigiant mokslo metams pakvietė 
savo narius pasidžiaugti gerais ir 
prasmingais darbais tradiciniame 
renginyje „Mokyklos garbė 2015“. 
Susirinkusius į gimnazijos aktų salę 
bendruomenės narius pasveikino 
atvykę svečiai: Šiaulių rajono saviv-
aldybės mero pavaduotojas Algis 
Mačiulis, du dešimtmečius pats vado-
vavęs Meškuičių gimnazijai, 
Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, 
Meškuičių bendruomenės pirmininkė 
Irmina Galkauskienė, Meškuičių para-
pijos klebonas kunigas Tomas Reinys, 
Meškuičių kultūros centro direktorė 
Loreta Morkūnienė.
Renginyje „Mokyklos garbė“ apžvelg-
ta, kuo gyveno gimnazija šiais mokslo 
metais, kuo jie buvo išskirtiniai ir 
dosnūs. Gerai mokytis, gerai dirbti, 
pasiekti puikių įvertinimų tapo garbės 
dalyku. Pagerbti ne tik gerai ir labai 
gerai besimokantieji, bet ir kitokius 
gerus darbus atlikę mokiniai, kiti 
bendruomenės nariai. 
Šiemet renginio vedančiaisiais buvo 
šeštokai ir jų klasės vadovė Rasa 
Kelpšienė. Įteikta dvylika nominacijų. 
„Daugiausiai skaitanti klasė“ – penkto-
kai. Labiausiai mėgsta skaityti  gimna-
zistas Tautvydas Galkauskas - IIIG 
klasė. Daugiausiai knygų perskaitę 
mokiniai - Daina Karčiauskaitė 1 
klasė, Simona Karbauskaitė 2 klasė, 
Gabrielė Riukaitė 3 klasė, Ema Andri-
jauskaitė 4 klasė, Paulė Mamedovaitė 
5 klasė, Justina Janušauskaitė 6 klasė, 
Gerda Balsevičiūtė 7a klasė, Ernesta 
Pilkaitė 7b klasė, Aušrinė Antulytė 8 
klasė. Nominacija „Bendruomenės 
pasididžiavimas“ už kūrybines inicia-
tyvas ir gimnazijos vardo garsinimą 
šalyje bei užsienyje įteikta IIIG klasės 
gimnazistui Vytautui Drazdauskui o už 
aktyvią visuomeninę, projektinę, 
meninę veiklą padėkota Tautvydui 
Galkauskui, Kiprui Serpauskui, Mon-
ikai Joniškytei, Gabrielei Minevičiūtei, 
Brigitai Drazdauskaitei ir Laurai 
Baškytei. Nominacija „Universaliau-
sias gimnazijos sportininkas“ įteikta 
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grupė AQUA, tarptautinio šokių festi-
valio „Aušrinė žvaigždė“ II-ios vietos 
laimėtoja. Grojo gimnazijos mokinės 
N. Dovidaitytė, K. Kaučikaitė, K. 
Stasiūnaitė, Gruzdžių gimnazijos 
mokinė B. Liutkutė. Prisistatymo 
programą parodė Jaunųjų policijos 
rėmėjų būrelio nariai, Temidės konkur-
so nugalėtojai.
Mokinių taryba atliko apklausą ir tris 
nominacijas paskyrė mokytojams. 
Švelniausia mokytoja nominuota Erika 
Valuntienė. Stilingiausia mokytoja 
pripažinta Giedrė Šidlauskienė. Šiuo-
laikiškiausia mokytoja mokiniai 
išrinko Rasą Kelpšienę.
Padėkota mokytojams, parengusiems 
olimpiadų ir konkursų laimėtojus, 
garsinusiems gimnazijos vardą. 
Nuoširdžiausias ačiū mokinių, pelni-
usių gimnazijos metų nominacijas, 
tėveliams.
Svarbų, labai laukiamą ir tradiciniu 
tapusį, renginį „Mokyklos garbė“ prieš 
eilę metų inicijavo gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė 
Jankauskienė. 

Genovaitė LIEPINIA
Meškuičių gimnazijos mokytoja 
  

MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Nominantės: V. Tenienė, R. Kelpšienė, A. Gendvilienė, G. Šidlauskienė



mokyklos. Balandžio 14-18 d. 
Meškuičių gimnazijos ketvirtokai 
lydimi mokytojų Dacės Šimulionienės, 
Danutės Navickienės ir Genovaitės 
Liepinios vyko į Garkalnės mokyklą. 
Meškuitiečius maloniai pasitiko ir 
mokiniai, ir mokytojai. Ketvirtokai 
susipažino su mokykla, pasivaikščiojo 
po Garkalnės miestelį, aplankė Rygos 
senamiestį. Mokiniams malonu buvo  
pasmaguriauti Skryverų saldainių 
dirbtuvėlėse. Ten jie  ne tik patys 
gamino ir pakavo saldainius, bet ir 
susipažino su populiariausių Latvijoje 
saldainių ,,Guotinia“ (,,Karvutė“) 
gamybos technologijomis, sužinojo 
apie visas šių saldainių rūšis. Apie 
įdomią ir garbingą Latvijos praeitį 
mokiniai daug sužinojo aplankę 
Lielvardės ir Araišų ežero medines 
pilis. Vaikai smagiai praleido dieną 
mokykloje bendraudami su Garkalnės 
3-4 klasių mokiniais. Jie vieni kitiems 
pristatė savo mokyklas, dalyvavo 
Protų mūšyje, netradicinėje sporto 
pamokoje, šokių pamokoje. Įdomu 
buvo stebėti, kaip mokiniai tarpusavy-
je bendrauja lietuvių, latvių, anglų ir 
rusų kalbomis: ko nepavykdavo 
pasakyti žodžiais, paaiškindavo 
gestais.
 Bendrą  veiklą vainikavo latvių ir prie 
šio projekto rengimo ir įgyvendinimo. 

Meškuičių ketvirtokai šoko ir keliavo Latvijoje

  Šiaulių r. Meškuičių gimnazija ir 
Latvijos respublikos Garkalnės 
vidurinė menų mokykla draugauja nuo 
2011 metų. Šiemet abiejų mokyklų 
bendradarbiavimas pakilo į tarptautin-
io projekto lygį. Finansavimą gavo 
Nordplus Junior projektas 
NDJR-2014/10443 "New horizons 
through sharing experiences“ („Nauji 
horizontai atsiveria dalijantis patir-
timi“). Projektą koordinuoja Latvijos 
Garkalnės mokykla, partneriai – 
Meškuičių gimnazija Lietuvoje ir 
Kiardlos gimnazija Estijoje. Projekto 
trukmė – 2014–2015 mokslo metai. 
Projekto tikslas – bendradarbiavimas ir 
ryšių stiprinimas tarp Baltijos valsty-
bių. Mokiniai projekto metu susipažįs-
ta su kitos šalies kultūra, tradicijomis, 
įgauna tarptautinio bendravimo 
patirties, aktyviai mokosi užsienio 
kalbų. Svarbiausios šio projekto veik-
los – savo ir kaimyninės Baltijos šalies 
liaudies šokių mokymasis, įdomių 
gamtos bei kultūros paveldo objektų 
lankymas, praktiškas susipažinimas su 
senaisiais amatais, dalyvavimas 
draugystės koncerte. 
Vasario 10-14 dienomis Meškuičių 
gimnazijoje lankėsi devynių-dvylikos 
metų vaikų tautinių šokių kolektyvas ir 
trys jų mokytojos iš Latvijos Garka-
lnės
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lietuvių vaikų šokių kolektyvų koncer-
tas. Daug aplodismentų sulaukė 
bendras baigiamasis Garkalnės ir 
Meškuičių mokinių šokis. Vakare į 
viešbutį vaikai grįždavo pavargę, bet 
puikiai nusiteikę. Pailsėję kitą dieną 
vėl žvalūs keliavo po Latviją. Neišdil-
domą įspūdį meškuitiečiams paliko 
Žinių centras, įsikūręs Cesyje. Jame 
mokiniai susipažino su fizikos dėsni-
ais, galėjo savo žinias ir sumanumą 
pritaikyti žaisdami įvairius žaidimus ir 
atlikdami bandymus. Daugpuikių 
emocijų vaikams suteikė apsilankymas 
Ramkalnų rogučių trasoje. Specialio-
mis rogutėmis linksmai nuo kalno lėkė 
ne tik vaikai, bet ir mokytojos. Išvaži-
uodami iš Latvijos meškuitiečiai 
aplankė Saulkrastų Dviračių muziejų, 
pasivaikščiojo pajūriu, perėjo Baltąją 
kopą, pasidžiaugė gyvūnais Rygos 
zoologijos sode. 
Ketvirtokai namo grįžo kupini 
įspūdžių, susipažinę su Latvijos istori-
ja, gamtos ir kultūros paveldo objek-
tais, senaisiais amatais, išmokę naujų 
šokių. Svarbiausia, kad vaikai susirado 
naujų draugų, išmoko daug latviškų 
žodžių, noriai bendravo tarpusavyje ir 
su Garkalnės mokyklos mokiniais bei 
mokytojais, aktyviai dalyvavo visose 
veiklose. Ačiū visiems, kurie prisidėjo. 

Dacė Šimolionienė
4 klasės mokytoja 
  



Hyjumos sala žavėjo ne tik draugiškais 
jos gyventojais, bet ir savo gamta. 
Vienas iš labiausiai giliai į atmintį 
įsirėžusių vaizdų – tai vakarinė salos 
dalis. Aplankėme Kepu (Kõpu) 
švyturį, Kiardlos gimnazijos dirbtuves, 
kuriose išbandėme įvairius amatus. 
Galiausiai nuvykę prie jūros kranto nė 
vienas nepraleidome progos pasiv-
aikščioti po mažyčiais akmenukais 
nusėtą pakrantę. Saloje gyvenantys 
žmonės Baltijos jūrą mato kone kasdi-
en, tačiau kai kurie iš mūsų per šią 
savaitę ją regėjome daugiau kartų nei 
įprastai matome per visus metus Lietu-
voje, tad kiekvieną kartą jūra mus 
žavėjo ir neleido atitraukti nuo jos 
akių. 
Atėjus taip nelauktai išvykimo dienai, 
daugelis braukėme skruostu riedančias 
ašaras. Vos po kelių dienų buvimo 
Hyjumoje spėjome pamilti šią nedidelę 
salą, kurioje pamatėme tiek daug 
kerinčių vaizdų ir sutikome begalę 
draugiškų žmonių, su kuriais, deja, 
teko išsiskirti. Susėdę į autobusą 
guodėmės vienintele mintimi, jog 
mūsų kelionė dar nesibaigė. 
Paskutinę šios taip greitai prabėgusios 
kelionės dieną pasilikome Estijos 
sostinei Talinui. Nuvykę į jį laiko 
turėjome nedaug, tačiau spėjome 
pasivaikščioti po miesto senamiestį ir 

Įspūdžių pilna gimnazistų kelionė į Estiją

  ,,Tai buvo įsimintiniausia kelionė 
mano gyvenime. Nesigailiu nė vienos 
kelionės akimirkos, nes kiekviena iš jų 
buvo kupina įspūdžių.“ – taip po 
Comenius projekto ,,Mūsų tautiniai 
rūbai” išvykos atsiliepė viena iš jos 
dalyvių, IG klasės mokinė Ema. 
2013–2015 mokslo metais Šiaulių r. 
Meškuičių gimnazijoje vykdomą 
daugiašalės mokyklų partnerystės 
projektą užbaigėme gegužės 11-16 
dienomis išvykdami į Estiją, kur jau 
ketvirtąjį kartą susitikome su projekto 
partneriais iš Italijos, Turkijos ir, 
žinoma, Estijos. 
Septyniolikos mokinių ir mokytojų 
grupė kelionę pradėjome pirmadienį 
autobusu pajudėję link Latvijos. Laukė 
ilga kelionė, tačiau nenuobodžiavome 
ir iki vakaro pasiekėme Valgos miestą, 
kuris garsėja tuo, jog yra pasidalinęs į 
dvi dalis. Valka priklauso Latvijai, bet 
kitoje upės pusėje esanti Valga yra 
Estijoje. Apsistojome viešbutyje, po 
pirmos nakvynės už Lietuvos ribų 
kupini entuziazmo kėlėmės ir 
keliavome toliau. 
Pirmiausia patraukėme į Estijos miestą 
Tartu, jame aplankėme ,,Ahhaa” 
mokslo centrą, savo naujovėmis ir 
išradimais palikusį begalinį įspūdį. 
Vakarėjant pratęsėme kelionę jūros 
link, kur mūsų laukė plaukimas keltu į 
Hyjumos salą. Prie keltų įvyko pirma-
sis susitikimas su turkais bei italais, su 
kuriais kartu po daugiau nei paros nuo 
mūsų išvykimo pagaliau pasiekėme 
Kiardlą. Šiame mieste veikia mūsų 
projekto bendradarbiaujanti gimnazija. 
Privažiavę viešbutį, vėliau mums 
tapusį lyg namais, pamatėme gausų 
būrį estų mokinių ir mokytojų, su 
šypsenomis mus pasitinkančių ir 
sveikinančių atvykusius į Kiardlos 
miestą. 
Išaušus naujam rytui, kėlėmės apimti 
nedidelio nerimo. Žinojome, kad 
netrukus mūsų laukia koncertas, kurio 
metu turėsime pasirodyti ir mes, lietu-
viai. Tačiau vėliau supratome, jog 
jaudintis visai nebuvo dėl ko: 
pasipuošę tautiniais rūbais padaina-
vome, pašokome ir kartu su italais, 
turkais bei estais įsitraukėme į bendrą 
šokių bei dainų sūkurį. 
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savo akimis pamatyti tokias garsiau-
sias jo vietas kaip Švento Olafo 
bažnyčia bei rotušė. Senamiestis stebi-
no gerai išsaugotu viduramžių paveldu 
bei kalvotomis gatvėmis. Po keleto ten 
praleistų valandų atsisveikinome su 
Talinu, vėl įsitaisėme savo autobuso 
kėdėse bei patraukėme jau pasiilgtos 
tėvynės link. 
Dvejus mokslo metus Meškuičių 
gimnazijoje vykęs Comenius daug-
iašalės mokyklų partnerystės projektas 
,,Mūsų tautiniai rūbai” eina į pabaigą. 
Per šį laiką mūsų mokiniai gavo progą 
pakeliauti po saulėtąją Turkiją, spalv-
ingąją Italiją bei neužmirštamą Estiją, 
susipažinti su šių šalių kultūra, tradici-
jomis, gamta ir, žinoma, tautiniais 
rūbais. Kelionių metu susiradome 
naujų draugų, tobulinome anglų kalbos 
žinias ir įgijome neišdildomų įspūdžių. 
Na, o užverčiant paskutinį lapą šio 
projekto istorijoje svarbu paminėti, 
kad mūsų veikla buvo finansuojama iš 
Mokymosi visą gyvenimą programos, 
kurią Lietuvos Respublikoje adminis-
truoja Švietimo mainų paramos 
fondas. Projekto vadovė – mūsų 
gimnazijos chemijos mokytoja metod-
ininkė Genovaitė Liepinia, kuriai 
dėkojame už mums suteiktą progą 
dalyvauti šiame projekte bei patirti 
begalę nepamirštamų akimirkų.  

Monika JONIŠKYTĖ
Meškuičių gimnazijos IIIG klasės mokinė 
  



tinio “Comenius” projekto vadovė 
Genovaitė Liepinia pristatė  Meškuičių 
gimnazijos projekto „Mūsų tautiniai 
rūbai“ vieną iš veiklų - savaitę Turkijo-
je. Gimnazijos direktoriaus pavaduoto-
ja, laikinai einanti direktoriaus parei-
gas, Jūratė Jankauskienė pasveikino 
konferencijos dalyvius ir palinkėjo 
puikių įspūdžių Meškuičių gimnazijo-
je. 
   Konferencijos dalyviai savo  praneši-
mus  pristatė dviejose grupėse. Daugu-
ma dalyvių pranešimus skaitė lietuvių 
ir anglų kalbomis. Pranešimų temos 
labai įvairios. Svečiai iš Latvijos 
pristatė mokinių ir mokytojų sukurtą 
lėlių filmą „Mažasis princas“, tautinių 
lėlių kūrimo procesą pamatėme Estijos 
respublikos  Kardla gimnazijos 
atsiųstame filme. Apie savo miestelius 
ir jų gamtą: dvarus, miškus, upelius ir 
parkus papasakojo Šeduvos gimnazi-
jos, Radviliškio Lizdeikos, Gruzdžių 
vaikų socializacijos centro  bei 
Meškuičių gimnazijos mokiniai. Savo 
mokyklas pristatė Bubių mokyklos ir 
Estijos Hiumos Kardlos gimnazijos 
mokiniai. Daug  dėmesio skirta lietu

Tarptautinė konferencija “Pažinkime savo 
kraštą” Meškuičių gimnazijoje

     Šių metų balandžio 21 d. didelis 
būrys mokytojų ir mokinių iš Latvijos 
Respublikos Garkalnės mokyklos, 
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, 
Šeduvos gimnazijos, Šiaulių rajono 
Meškuičių gimnazijos Bubių, 
Pavenčių, Gruzdžių vaikų socializaci-
jos centro susirinko į Meškuičių 
gimnazijoje jau penktą kartą 
vykstančią tarptautinę konferenciją 
“Pažinkime savo kraštą”. Estijos 
respublikos Hiujumos Kardlos 
gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai 
pranešimus atsiuntė.
    2015 metai – Lietuvos etnografinių 
regionų metai. Todėl  konferencijos 
vedėjai Monika Joniškytė ir Tautvydas 
Galkauskas (III G kl. mokiniai) 
pristatė Lietuvos etnografinių regionų 
savitumą, supažindino su meškuitietiš-
ka tartimi, Meškuičių kultūros centro 
jaunimo šokių kolektyvas “Padkava” 
trankiai sušoko lietuvių ir latvių tautin-
ius šokius (vadovė Loreta 
Morkūnienė), dailės ir technologijų 
mokytoja, tautodailininkė Aušra 
Petrauskienė papasakojo apie savo ir 
mokinių siūtas tautines lėles, o tarptau
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vių kalbai ir jos puoselėjimui, jos 
istorinei raidai (Meškuičių gimnazijos 
mokinių pranešimai). Įdomūs ir aktu-
alūs Meškuičių gimnazijos mokinių 
tiriamieji darbai, aptariantys jaunimo 
laisvalaikio praleidimo formas, vardus 
ir pavardes,  nurodantys šiuo metu 
populiariausius internetinius socialin-
ius tinklus bei internetines 
programėles. Mokiniai domisi ir 
sveika mityba, vaistiniais augalais, 
arbatų vartojimo nauda (Garkalnės , 
Pavenčių, mokyklų mokiniai). 
Kelionės po Lietuvą įspūdžiais dalijosi 
Bubių mokyklos mokiniai, o 
Meškuičių gimnazijos mokinės 
parengė pranešimus apie Lietuvos 
vienuolynus ir pinigų raidą Lietuvoje. 
   Visi pranešimai labai įdomūs ir saviti 
- mokiniai ir jų mokytojai  įdėjo daug 
darbo. Džiugu, jog mokiniai domisi 
savo gimtojo krašto istorija, gamta, 
žmonių veikla bei tautinio paveldo  
išsaugojimu. Dėkojame visiems 
konferencijos dalyviams ir lauksime 
susitikimo Meškuičių gimnazijoje 
kitais metais.

Rosita SERPAUSKIENĖ
Meškuičių gimnazijos mokytoja
  

Pasiduoti negalima išversti

lika Meškuičių gimnazijos 5-10 klasių 
mokinių sužinojo, kokie sunkumai 
užklumpa filmų vertėjus ir kaip jiems 
sekasi tuos sunkumus įveikti. Juk 
filmų personažai paprastai kalba anglų 
ar kitomis kalbomis, o kaip juos 
prakalbinti lietuviškai? Dažniausiai 
visko negalima išversti tiksliai, 
pažodžiui. Labai dažnai vertėjams 
tenka imtis įvairių gudrybių, jie turi 
būti kūrybiški ir išradingi. Mokiniai 
klausėsi apie dubliavimo, subtitravimo 
bei užklotinio vertimo subtilybes. 
Mokiniams taip pat buvo parodyta 
patalpa, kompiuteriai ir kitos 
priemonės, reikalingos dubliuojant 
filmus. 
Pasinaudodami proga, kad nuvykome į 
Kauną, apsilankėme Kauno IX forte 

     Kur padėti kablelį? Deja, bet gana 
dažnai mokiniai kablelį deda po pirmo-
jo žodžio. Tiems, kurie kablelį dėjo po 
antrojo žodžio ir dalyvavo Vaikų kūry-
binės iniciatyvos fondo organizuotame 
vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo 
žvilgsnis“, „Kalbų kengūros“, „Olym-
pis“ ar kituose anglų kalbos renginiu-
ose, konkursuose ar olimpiadose, 
gegužės 27 d. buvo pasiūlyta vykti į 
Vilniaus universiteto Kauno humanita-
riniame fakultete vykusią Vaikų 
universiteto paskaitą „Pasiduoti 
negalima išversti“. 
Paskaitoje su moksleiviais bendravo 
VU Kauno humanitarinio fakulteto 
Germanų filologijos katedros lektorė 
doktorantė Jurgita Astrauskienė ir 
specialistė Miglė Onskulytė. Septynio

bei Medicinos ir farmacijos muziejuje. 
Mokiniai apžiūrėjo daug įdomių 
eksponatų ir sužinojo naujos infor-
macijos. Kauno IX forto muziejuje 
1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo 
ekspozicijoje tarp visų Nepriklau-
somybės Akto signatarų nuotraukų 
mokiniai rado ir gerbiamos meškuiti-
etės, signatarės, gydytojos Miglutės 
Gerdaitytės nuotrauką. Kaip smagu 
išvysti pažįstamą veidą muziejuje! 
Ekskursijoje įgytos žinios bei įspūdžiai 
galbūt paskatins mokinius tapti vertė-
jais, istorikais, politikais, gydytojais ar 
farmacininkais... Svarbiausia, kad jie 
išmoktų tinkamoje vietoje padėti 
kablelį, kad vietoj „Pasiduodu, nega-
liu...“ visada sakytų „Pasiduoti nega-
liu, turiu..!” Šito jiems ir linkime.

Kristina DAGIENĖ ir Inga RAZANOVIENĖ
Meškuičių gimnazijos mokytojos
  



Sporto naujienos
 
 Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų finalinės varžybos šiemet 
vyko Rokiškio rajono Južintų  miestelyje. 
Varžybų šeimininkai – Oto Širvydo vidurinės 
mokyklos atstovai labai svetingai priėmė 
varžybų dalyvius. Kadangi varžybos vyko 
Sekminių dieną, visos komandos buvo 
vaišinamos tos dienos tradiciniu valgiu – 
kiaušiniene, o varžybų nugalėtojai ir 
prizininkai buvo apdovanoti Južintų  mieste-
lyje įsikūrusios duonos gaminių įmonės 
produkcija.
    Varžybų atidarymui išsirikiavo 20 pajėgi-
ausių Lietuvos kaimo mokyklų komandų. 
Meškuičių gimnazijos komanda varžybas 
pradėjo geros nuotaikos, nes sėkmingai 
pavyko įveikti svėrimo barjerą ir komanda 
galėjo startuoti stipriausios sudėties.
Pogrupio kovose meškuitiečiai nesutiko 
rimtesnio varžovų komandų pasipriešinimo 
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ir lengvai iškopė į tolimesnį varžybų etapą. 
Finaliniame etape Meškuičių gimnazijos 
sportininkai įveikė varžovus iš Vilkaviškio r., 
Radviliškio r., Rietavo savivaldybės ir kovoje 
dėl aukso medalių susitiko su varžybų 
šeimininkais Južintų mokyklos komanda. 
Nors ir labai palaikomi gausiai susirinkusių 
savų sirgalių, južintiškiai turėjo pripažinti 
gerai šioms varžyboms pasiruošusių virvės 
traukėjų iš Meškuičių gimnazijos pranašumą. 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
nugalėtojų taurę, aukso medalius ir atitinka-
mo laipsnio diplomus laimėjo Rokas Jakima-
vičius, Airidas Čepurna, Almantas Alendato-
rius, Monika Košubaitė, Deimantė Vaitkutė, 
Regimantas Adeikis, Arnoldas Nikolajevas, 
Laurynas Vepštas, Arnas Aleliūnas, Aivaras 
Skripkus. Nugalėtojai taip pat buvo apdova-
noti geltonais Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto  marškinėlias.

 VIRVĖS  TRAUKĖJAI – LIETUVOS  KAIMO MOKYKLŲ  ČEMPIONAI!                                                        METIKŲ VARŽYBOS ROKIŠKYJE

 Rokiškyje vykusiame tarptautiniame 
lengvosios atletikos metimų festivalyje 
dalyvavo ir penki Meškuičių gimnazijos 
jaunieji atletai.
 Puikiai šiose varžybose pasirodė vaikų 
amžiaus grupėje startavusi penktokė 
Nerilė Dikšaitė, kuri pranoko visas 
varžoves rutulio stūmimo rungtyje  ir 
laimėjo nugalėtojos taurę bei aukso 
medalį. Nerilės pasiektas rezultatas (9,77 
m) yra naujas Meškuičių gimnazijos 
mergaičių amžiaus grupės rekordas. 
Jaunoji sportininkė dar vieną apdovano-
jimą iškovojo disko metimo sektoriuje, kur 
po labai atkaklios kovos, paskutiniu 
bandymu,  išplėšė bronzinį apdovanojimą. 
   Justas Jonaitis taip pat džiaugėsi pasiekęs 
naują Meškuičių gimnazijos jaunučių 
grupės rekordą rutulio stūmimo varžybose 
bei iškovojęs sidabrinį apdovanojimą. 
Justo stumtas rutulys nuskriejo 14,40 m
 Sėkmingu startu džiaugėsi penktokas 
Rokas Vepštas, nuskraidinęs ietį 26,91 ir 
pelnęs sidabro medalį. 
 Labai nedaug iki medalio pritrūko 
jaunučių grupėje startavusiam Linui 
Stasiūnui, kuris ieties metimo rungtyje 
pelnė 4-ąją vietą.

 

ateityje dar ne kartą galėsime džiaugtis 
gimnazijos merginų laimėjimais.
Kartu vyko ir Šiaulių rajono kaimo 
vietovių mokyklų komandinės lengvo-
sios atletikos varžybos. Mūsų gimnazi-
jos merginų ir vaikinų komandos 
užtikrintai laimėjo šias varžybas ir 
gegužės 15 d. Šiauliuose dalyvaus 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
kaimo vietovių bendrojo ugdymo 
mokyklų finalinėse lengvosios 
atletikos kovose.
     Tą pačią dieną Daugėlių stadione 
vyko Šiaulių rajono vaikų (gim. 
2002-2003 m) lengvosios atletikos 
pirmenybės. Iš gausaus būrio dalyvių 
su iškovotais medaliais į Meškuičius 
grįžo Nerilė Dikšaitė, laimėjusi rutulio 
stūmimo rungtį ir iškovojusi II vietą 
kamuoliuko metime. Sidabro medaliu 
pasipuošė Kostas Dagys, laimėjęs 
antrąją vietą šuolio į tolį rungtyje. 
Kitiems dalyvavusiems 
meškuitiškiams iki medalių šiek tiek 
pritrūko, bet norisi pažymėti penktokų 
Edo Klimo, Roko Vepšto, Deniso 
Minkaus pasiektus rezultatus.
       
           

 
2015 metų JKA LKA čempionatas vyko 
Baisogaloje. Čempionate dalyvavo  spor-
tininkai iš 13 klubų : Šiaulių  „Empido“, 
„Saulė“, „Katana“, KMC, „Baltasis 
tigras“, Šeduvos „Tigriukai“,   Garliavos 
„Budo“, Raseinių „Bushido“ , 
Radviliškio „Rytų kovotojas“ , „Kentau-
ras“, Mažeikių „Danas“, „Žemaitis“, 
Kauno „Fight Gang“. Skirtingose 
rungtyse  varžėsi 253 sportininkai.
 Meškuičių gimnazijai atstovavo keturi 
karatekos : Arnas Gerdvilis (9m.), Gabri-
elius Bakys (10m.), Donatas Vaitiekus 
(13m.) ir Kamilė Drąsutytė (14m.).Sunk-
ūs išbandymai teko Arnui ir Gabrieliui , 

nes jų rungtyse (9-10 m.) dalyvavo apie 
40 berniukų. Finalų  pasiekti nepavyko. 
Donatas Vaitiekus (13-14m.) kumite 
rungtyje pademonstravo savo tvirtą 
charakterį , niekuo nenusileido patyrusi-
am varžovui  ir kovą užbaigė lygiosiom-
is. Teisėjų sprendimu už labai pavojingą 
techniką  abu kovotojai buvo diskvalifi-
kuoti. Geriausiai sekėsi Kamilei Drąsu-
tytei.  Kata rungtyje ji liko ketvirta, o 
kumite rungtyje iškovojo antrąją vietą .
 Sveikiname visus dalyvius ir sėkmės 
naujuose  išbandymuose .
Treneris Gintaras Melinis . 

 2015 M. JKA LIETUVOS KARATĖ ASOCIACIJOS ČEMPIONATAS

 LENGVAATLEČIŲ  PERGALĖS
 Kuršėnų miesto Daugėlių mokyklos 
stadione vyko Šiaulių rajono bendrojo 
ugdymo mokyklų komandinės lengvo-
sios atletikos varžybos. Jose puikiai 
pasirodė mūsų gimnazijos vaikinų 
rinktinė, laimėjusi pirmąją vietą ir 
iškovojusi teisę dalyvauti Lietuvos moki-
nių olimpinio festivalio finalinėse varžy-
bose birželio 7 d., Kaune Dariaus ir 
Girėno stadione. Meškuičių gimnazijos 
vaikinų komandos sudėtyje startavo 
Klaudijus Radušis, laimėjęs 1000 m 
bėgimo nuotolį, Rokas Jakimavičius, 
nugalėjęs 100m bėgime, Justas Jonaitis 
laimėjęs rutulio stūmimo rungtį, 

Laurynas Vepštas, buvęs nepralenkiamu 
400 m bėgime. Estafetėje 4X100 m 
gimnazijos ketvertukas: Daivaras Skrip-
kus, Regimantas Adeikis, Laurynas 
Vepštas, Rokas Jakimavičius nepaliko 
vilčių kitoms komandoms ir užtikrintai 
pirmieji atnešė estafetės lazdelę į finišą.
    Gerai pasirodė ir gimnazijos merginų 
komanda (Ernesta Pilkaitė, Deimantė 
Vaitkutė, Neda Dovidaitytė, Gerda 
Lisinskaitė, Ervina Ladukaitė, Ligija 
Jakučionytė), laimėjusi Šiaulių rajono 
mokyklų varžybose III vietą. Komandos 
sudėtyje startavo jaunos lengvaatletės iš 
7-8 klasių, todėl galima prognozuoti, kad 
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Sveikiname jubiliatus, bendruomenės narius :

Aleknių Adolfą   85 m.
Tenį Vytautą Stanislovą  75 m.
Valuntienę Eugeniją  75 m.
Klovienę Stanislavą  75 m.
Juozapaitienę Janiną  70 m.
Rutkienę Nijolę  70 m.
Incienę Aldeiviną  55 m.
Karalienę Olgą  50 m.
Morkūnienę Loretą  45 m.
Mačiukienę Vidą  50 m.
Domarkienę Renatą  35 m.

Sveikiname nuolatinius bendruomenės 
rėmėjus jubiliejaus proga:

Karalių Arūną  50 m.
Gilį Marių  40 m.

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS.
Asmenys, norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome rašyti laiškus 
elektroniniu paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į E. Lečkauskienę ar I. Galkauskienę. Atsiprašome, už klaidas ir 
netikslumus, ir jei Jūsų straipsniukas nebuvo išspausdintas šiame numeryje.

 

 

      

     

  

   

 

SKELBIMAS

Bibliotekoje  veikia tautodailininkių ZITOS LUKYTĖS siuvinėtų žemai-
tiškų skarelių,  bei RASOS DAUKŠIENĖS pintinių juostų paroda, kuri 
veiks iki liepos 18 d. 
                                  Užsukite apžiūrėti!

A. Petrauskienės knygos „Miestelis , kuriame 
gyvena lėlės“ pristatymas

K. Dagienė ir R. Savickienė
Renginio organizatorės
  savo išleistą knygą „Miestelis , 

kuriame gyvena lėlės“. Knygutėje 
pasakojama apie Šiaurės Lietuvos 
Vakarų Aukštaitijos lėlių gaminimo 
tradicijas. Pagrindinis knygos 
personažas Goda kartu su savo 
močiute keliauja po atokų Lietuvos 
miestelį Žagarę , aplanko senas 
močiutes, susipažįsta su įvairiomis jų 
vaikystės lėlėmis. Knygą smagu 
skaityti įvairaus amžiaus skaitytojui. 
Mažasis skaitytojas ras spalvingų 
nuotraukų, iliustracijų, jaunasis patirs 
pažinimo jausmą, brandus skaitytojas, 
prisimindamas vaikystę, ras istorijos 
faktų. Įdomu tai, kad knygos 
personažai - senieji žagariečiai, seniai 

 Lietuvos Respublikos Seimas 
2015-uosius metus paskelbė Etnograf-
inių regionų metais. Koks tikslas? 
Etnografinių regionų metų tikslas – 
telkti visus Lietuvos etnografinius 
regionus, įvairiapusiškai atskleisti jų 
savitą kultūrą.
Meškuičių gimnazijos bibliotekoje 
2015-04-24 įvyko renginys „Tautinė 
lėlė“, skirtas etnografinių regionų 
metams pažymėti. Į renginį susirinko 
mokytojai,  atskubėjo svečiai iš 
Meškuičių bendruomenės, Meškuičių 
lopšelio-darželio, Meškuičių viešosios 
bibliotekos.
 Mokytoja, tautodailininkė, „lėlių 
karalienė“ Aušra Petrauskienė pristatė 

gyvenantys miestelyje. Jų nuotraukas 
ir pasakojimus Aušra įamžino savo 
knygoje, kaip istorinius faktus atein-
ančioms kartoms.
 Meškuičių gimnazijos mokinys 
Vytautas Drazdauskas dalyvauja 
Comenius projekte. Jis sukūrė filmuką 
„Tautinė lėlė“. Filmukas parodytas 
Turkijoje. Susirinkusiems iš įvairių 
kraštų mokiniams pademonstruotas 
mūsų šalies tautinis rūbas. Kaip smagu 
matyti, kai kitos tautybės, rasės 
žmogus laiko rankoje unikalų lietu-
višką daiktą. Gimnazijos mokytojai ir 
svečiai  gurkšnodami arbatą iš turkiškų 
puodelių, žiūrėjo mokinio sukurtus 
filmukus, dalinosi įspūdžiais ir patir-
timi.

Visokeriopos laimės mes Jums linkim
Ir sveikiname Jus karštai

Tebūna šviesios visos dienos
Ir nepavargę vakarai

Teklesti išmintis ir protas
Ir nenutyla vieversys

Gyvenimas tik vieną kartą duotas
Atverkit jam visas duris!


