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Meškuičių bendruomene,

Esate puikus pavyzdys, kiek galime 
daug padaryti,kai esame vieningi ir 

mokame susitelkti.
Jūs kuriate  saugesnę ir 

vieningą Lietuvą.

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės palinkėjimas 
Meškuičių bendruomenės Svečių knygoje
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 Meškuičių ,,Saugios kaimynystės“ 
grupė bendradarbiaujant su policija 
įsikūrė prieš trejus metus. Šios inicia-
tyvos tikslas - užkirsti kelią nusikalti-
mams ir įtraukti visą bendruomenę 
kuriant saugią aplinką savo miestelyje. 
Į saugios kaimynystės veiklą Meš- 
kuičiuose yra įsitraukusi visa bend- 
ruomenė. Įsisteigus saugios kaimy-
nystės grupei Meškuičiuose registruo-
jama mažiau nusikaltimų ir viešosios 
tvarkos pažeidimų.
Meškuičių gimnazijos mokytoja Rasa 
Kelpšienė savo pranešime apžvelgė 
trijų metų  „Saugios kaiminystės” 

grupės veiklą, akcentavo, kad glaudžiai 
bendradarbiaujant su policijos parei- 
gūnais pasiekta gerų viešojo saugumo 
rezultatų.
   Respublikos Prezidentė D. Grybaus-
kaitė pasidžiaugė Meškuičiais ir čia 
gyvenančiais žmonėmis. Pasak Prezi- 
dentės, Meškuičiai – geras pavyzdys, 
įrodantis, kad glaudus bendruomenės ir 
policijos bendradarbiavimas ir saugi 
kaiminystė   užtikrina viešąją tvarką, 
užkertą kelią nusikalstamumui.
   Policijos generalinis komisaras 
Saulius Skvernelis akcentavo, kad 
Lietuvoje yra įkurta per 1500 “Saugios 

  Meškuičių seniūnija 2013 gruodžio 6 
dieną sulaukė Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
vizito.  Prezidentę pasitiko Meškuičių 
seniūnė Jolanta Baškienė bendruo- 
menės pirmininkė Irmina Galkaus- 
kienė ir būrelis mažųjų meškuitiškių, 
kurie įteikė Prezidentei naminės 
duonos ir gardaus meškuitietiško sūrio.
Pilna salė aplodismentais sutiko LR 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę. 
Meškuičiai yra viena pavyzdinių 
gyvenviečių, kur  aktyviai veikia ir 
vietos bendruomenė, ir ,,Saugios 
kaimynystės” grupė. 
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kaiminystės” grupių, kurios padeda 
palaikyti viešąją tvarką, saugoti mete-
rialinį turtą, pasitarnauja nusikaltimų 
prevencijai.
    Prezidentei ir susirinkusiems 
žmonėms koncertavo Meškuičių meno 
mėgėjų kolektyvai.
   Po susitikimo Prezidentė D. Gry- 
bauskaitė apsilankė neseniai suremon-
tuotoje Meškuičių bibliotekoje. Ji, tęs- 
dama akciją „Knygų kalėdos“, padova-
nojo bibliotekai knygų.
Trumpoje spaudos konferencijoje Pre- 
zidentė atsakė į žurnalistų pateiktus 
klausimus. 
    Prezidentė pasirašė Meškuičių bend- 
ruomenės  garbingų svečių knygoje.
 Įžiebusi šventinę eglutę, šalies 
Prezidentė susirinkusiems Meškuičių 
bendruomenės vaikams išdalijo saldu- 
mynų ir linkėjo nesušalti. Prezidentės 
vizitas sulaukė gausaus bendruomenės 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė aplankė Meškuičius 

MEŠKUITIETIS/2

Meškuičių bendruomenės valdyba  

Po LR Prezidentės vizito,  Meškuičių 
miestelyje įžiebta šventinė eglutė. 
Nykštukai visus pakvietė šokiui, o iš 
vaikučių surinko laiškus, skirtus 
Kalėdų seneliui.  Vakare Meškuičių 
filiale nugriaudėjo XVII Šiaulių 
regiono populiariosios muzikos šventė  

,,PopRatas“.  Dalyvauti  šventėje – 
konkurse pareiškė norą dešimt pop 
grupių ir atlikėjų iš viso rajono. 
Meškuitiečiams grojo atlikėjai iš 
Verbūnų, Raudėnų, Meškuičių, 
Gruzdžių, Pakapės, Kairių, Šakynos, 
Kuršėnų. 

Meškuičių kultūros centro direktorė  
 Loreta MORKŪNIENĖ

Atkelta iš 1 psl.

susidomėjimo. 
Nors sinoptikai tą dieną prognozavo 
stiprią pūgą, tačiau įžiebiant eglę 
snygis buvo aprimęs. 

 Atsisveikinusi su bendruomene 
Prezidentė sėdo į automobilį ir lydima 
policijos bei apsaugos eskorto išvyko.



prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos 
,,Tolerancijos gėlė”.
Priešmokyklinukų veikloje dalyvavo 
buvusi lopšelio-darželio ugdytinė, 
dabar ŠU studentė, Agnė Vrubliaus-
kaitė. Ji diskutavo su vaikais apie tai, 
kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų, 
padėjo jiems žaismingai išsiaiškinti, 
kas yra TOLERANCIJA, kurti gėlių  
žiedus. A. Vrubliauskaitė palinkėjo 

Tarptautinė Tolerancijos diena su 
TOLERANCIJOS GĖLIŲ žiedais!

 Tarptautinė tolerancijos diena pa- 
saulyje minima nuo 1995 m. UNESCO 
sprendimu. 1996 m. lapkričio 16-ąją 
minėti paskatino ir Jungtinių tautų 
organizacija. Tarptautinė tolerancijos 
dieną siekiama atkreipti visuomenės 
dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų 
tautybių žmones, sergančiuosius ir 
turinčius problemų. Įvairiose šalyse 
organizuojami renginiai, skirti ugdyti 
toleranciją, pakantumą, gebėjimą 
suprasti kitus, kantrybę.
 Šių metų Tolerancijos dienos simbolis 
- TOLERANCIJOS GĖLĖ.
Kodėl gėlė? Gėlė visuomet kelia tei- 
giamas emocijas. Gėles dovanojam 
my- limam žmogui, įteikiame sveikin-
dami įvairiomis progomis, pagerbiame 
kieno nors atminimą... Gėlė dovanoja-
ma ne tik draugui ar mylimam žmogui, 
bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris 
yra kitoks, nes jį toleruoji – priimi tokį, 
koks jis yra. Žodis ,,tolerancija“ reiškia 
pakantumą kitam, kitokiam, gebėjimą 
gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar 
nuomonė yra kitokia. Visuomenėje 
gyvena skirtingi žmonės, todėl labai 
svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyven-
ti. Gėlė yra simbolis, sujungiantis kitus 
žmones.
Lopšelio-darželio priešmokyklinės ug- 
dymo grupės ,,Smalsučiai“ vaikai ir aš, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

Ilona VRUBLIAUSKIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
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priešmokyklinukams būti tolerantiš- 
kiems, gerbti kitokią nuomonę ir įsitikin-
imus, priimti kitą tokį, koks jis yra.
Už organizuotą Tarptautinės Tolerancijos 
dienos – lapkričio 16-osios paminėjimo 
įstaigoje 2013 m. lopšelis-darželis apdo-
vanotas Tarptautinės istorinio teisingumo 
komisijos padėkos raštu. Juo dėkojama 
už iniciatyvą ir tolerancijos idėjų sklaidą 
savo bendruomenėje.

Sveikata – didžiausias turtas

MES, MERGAITĖS IR BERNIUKAI,
NORIM BŪTI SVEIKUOLIUKAI.
VALGOM DARŽOVES IR VAISIUS,
BŪSIM SVEIKI IR STIPRŪS!

Labai svarbu jau ikimokykliniame 
amžiuje vaikams įdiegti sveikos mity-
bos įpročius. Jei norime matyti 
augančius sveikus vaikus, pratinkime 
juos sveikai maitintis.
Keisti maisto įpročius gali iš pradžių
 

Sniegutė MICKUVIENĖ
Lopšelio-darželio auklėtoja 

būti nelengva, todėl pirmiausia re- 
komenduojama išsiaiškinti vaiko 
poreikius. Laikui bėgant suprasime, 
kad mitybos pokyčiai tampa naudingi. 
Lopšelio-darželio ,,Nykštukų“ grupėje 
savaitės veiklai pasirinkta tema ,,Mais-
tas-sveikata“. Šią savaitę vaikai kalbė-
josi apie sveiką ir nesveiką maistą, 
žaidė žaidimus: ,,Sveiko ir nesveiko 
maisto kraitelė“, 

,,Kopūstėlio raugimas“ ir kt., mįnė 
mįsles apie vaisius ir daržoves, kūrė 
įvairius darbelius.
 Labiausiai vaikams patiko kartu su 
auklėtojomis gaminti vaisių ir 
daržovių mišraines, vėliau jas skanau-
ti, diskutuojant apie jų naudą žmogaus 
sveikatai. ,,Sveikata – didžiausias 
turtas“ – sako ,,Nykštukų“ grupės 
vaikučiai. 

I. Vrubliauskienė su lopšelio-darželio auklėtiniais
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kų logopediniame kabinete, skatina ir 
padeda mažiesiems lavintis.
Mažyliams smagu ir įdomu rankytes ma- 
sažuoti spalvingų kempinėlių, masažinių 
kamuoliukų, pieštukų, kankorėžių, kaš- 
tonų, spygliuotų kaladėlių pagalba. Vai- 
kams patinka liesti įvairios  tekstūros pa- 
viršius, glostyti švelnų kailiuką, pirštukais 
keliauti sagučių takeliu. Jiems puikiai se- 
kasi pirštukais apvedžioti įvairias linijas, 
piešti pirštukus pamirkius dažuose. Jie 
mielai padeda šaukšteliais ,,pernešti“ įvai- 
rias  kruopas iš vieno indo į kitą.
Mažyliams patinka pūtimu šokdinti ,,snai- 
ges“, plunksneles, ,,avyčių garbanėlės“, 
ant siūlo pakabintus popierinius žaisliu- 
kus ir pan. Jie su malonumu ,,pokštauja“, 
t. y. stengiasi nupūsti vatos gabaliuką - 
,,snaigę“, padėtą ant nosies galiuko. 
Vaikai įsitikino, kad nuo jų sukelto vėjo 
juda ,,šluotelės“, plazda trispalvė, buteli-
uke,,šoka kamuoliukai“, kyla popieriaus 
skiaučių ,,viesulas“. Jiems įdomu pūtimu 
keisti piešinio kontūrus. 
Vaikučiai susipažino su burnytės ,,gyven-
tojais“. Bandė palyginti, kieno liežuvėlis 
ilgesnis. Mažiesiems smagu imituoti 
arkliuko jojimą, mašinos birbimą, šuniu-
ko lakimą, gyvatės šnypštimą. Vaikai 
mėgsta liežuviu žaisti futboliuką, siųsti 
oro bučinius  mamytėms. Mažieji  su 

Tarptautinė projektinė veikla padeda siekti 
geresnių ugdymosi rezultatų

Meškuičių lopšelio - darželio pedagogai 
kartu su Daugėlių ir Kairių lopšelio - 
darželio „Spindulėlis“ pedagogais  įsi- 
jungė į Tarptautinį projektą „Miklūs 
piršteliai ir judrus (linksmas) liežuvis – 
vaiko ir kalbos draugai. Alternatyvūs ir 
kūrybiški darbo metodai kalbos ug- 
dyme“. Projektu siekiama atlikti anks-
tyvąją vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrik-
imų prevenciją, sistemingai mankšti-
nant vaikų pirštukus, mokant juos 
taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), atlie- 
kant  žaidybinę artikuliacinę mankštą, 
lavinant mažųjų girdimąjį suvokimą. 
Žinoma, šiam darbui atlikti reikalinga 
vieninga vaikų tėvelių, juos ugdančių 
auklėtojų ir logopedo komanda, sieki-
anti, kad mažųjų pojūčiai, emocijos 
užsiėmimų/žaidimų metu būtų teigiami, 
kad veikla skatintų teigiamus išgyveni-
mus. 
Vadovaujantis logopedo rekomendaci-
jomis „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gru- 
pėse, dalyvaujančiose projekte,  atlieka-
mas plaštakų masažas (savimasažas), 
žaidžiami kūrybiniai pirštelių žaidimai, 
mokoma kalbinio kvėpavimo, atlieka-
ma žaisminga artikuliacinė mankšta, la- 
vinamas girdimasis suvokimas. Žais-
mingi personažai, vaikų draugai, varlytė 
Kvaksytė ponas Drakonas, laukia   vai- 

Raminta PERMINIENĖ
Projekto vadovė darželyje logopedė metodininkė  
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malonumu laižo medų, uogienę nuo 
šaukštelių ir pan.
Vaikai labai mėgsta imituoti įvairius 
aplinkos garsus: garsiai ir tyliai zvim-
biančias bitutes, kylantį ir besile-
idžiantį lėktuvą, ošiančius medžius. 
Vaikai bando imituoti paveikslėlyje 
pavaizduoto žaisliuko/daikto sklei- 
džiamus garsus (kamuoliuko, lėktuvo, 
varpelio...).
Tėvai skatinami aktyviai dalyvauti pro 
jekto veikloje. Pasinaudoję logopedų 
patarimais jie gali namuose paraginti 
vaikus atlikti įvairius rekomenduotus 
pratimus. Grupių rūbinėlėse įrengti 
informaciniai stendai, kuriuose tė- 
veliams rekomenduojami pratimai - 
žaidimai darbui su vaikais, mėnesio 
užduotys darbui grupėse ir namuose, 
pateikiama informacinė, metodinė me- 
džiaga.  Darželiuose organizuota tė- 
velių – vaikų - auklėtojų kūrybinių 
darbelių paroda „Pirštukai kūrėjai 
labai išradingi“. Darbelių parodėlė 
buvo surengta Meškuičių bibliotekoje, 
keliavo pas projekto partnerius – 
Šiaulių rajono lopšelius - darželius. 
Vaikams buvo labai smalsu pasižiūrėti, 
ką sugeba jų bendraamžiai kituose 
lopšeliuose-darželiuose.
Mes manome, kad projektas yra sėkm-
ingas, naudingas. Grupių auklėtojos 
Rita Urbonienė, Sniegina Mickuvienė 
(„Nykštukų“ grupės auklėtojos) ir 
Erika Dargužienė, Tatjana  Andri-
jauskienė („Kačiukų“ grupės auklėto-
jos), dalyvavusios projekte,  sutinka, 
kad projekto metu  pasiūlyta inovacinė 
veikla, numatytos priemonės natūraliai 
skatina vaikų kalbos raidą, stebimi  
geresni ugdymosi pasiekimai. Juk 
mažyliai ugdosi žaisdami. 
Straipsnis apie šį projektą publikuoja-
mas internetiniame puslapyje – www. 
ikimokyklinis.lt/



Aktyviai veikia ir darbščių-
jų rankų būrelis. Parodose 
savo rankdarbius dažnai 
eksponuoja F. Morkūnienė 
ir V.Jonaitienė. 
 Baigiantis metams 
nuoširdžiai dėkojame vi- 
siems, kurie mums pagelbė-
ja - seniūnijai, kultūros cen- 
trui, bendruomenei. 
 Visiems draugijos nariams, 
visiems meškuitiečiams lin- 
kime sveikatos, artimųjų 
meilės,džiaugsmo ir skiri-
ame šiuos žodžius:

Neįgaliųjų draugijos veikla

 Meškuičių padalinys,turintis 40 narių, 
visada dalyvauja į miestelio renginiu-
ose. Rugpjūčio pabaigoje surengėme 
“Senjorų popietę”, spalio mėnesį 
aktyviai dalyvavome “Rudenėlio 
šventėje” kultūros centre- paruošėm 
parodėlę,o neįgaliųjų draugijos ansam-
blis VILTIS padainavo dainų. Draugi-
jos nario R. Gendvilo fotografijų 
paroda veikė visus metus.O ruošiantis 
Lietuvos Respublikos Prezidentės 
vizitui, paroda buvo atnaujinta ir vėl 
puošia kultūros centro foje.
Ansambliui VILTIS praėjęs ruduo 
buvo gausus koncertų. Rugpjūtį savo 
romansų programą ansamblis parodė 
Jakiškių dvare, rugsėjį - dainavo Kel- 
mėje. Spalio 1 - Pagyvenusių žmonių 
dieną, dainavo Meškuičių ligoninėje, 
taip pat linksmino Naisių senjorus 
popietėje ,,Prisiminimų skrynia''.  Kai- 
riuose, vykusios “Rudenėlio šventės” 
dalyviai taip pat klausėsi ansamblio 
VILTIS linksmų dainų. Regioninėje 
neįgaliųjų ansamblių šventėje ,,Ne- 
nuilstančių širdžių daina'' (Joniškyje) 
ansambliui įteikta nominacija ,,Už 
teatrališkumą''. Lapkričio mėn. kolek-
tyvas puikiai pasirodė respublikiniame 
neįgaliųjų vokalinių ansamblių festi-
valyje ,,Vilties paukštė'' Pakruojyje. Po 
poros dienų- vėl išvyka į Joniškį. Ten 
ansambliui VILTIS plojo pilna salė. 
Teatralizuotame romansų vakare 
meškuitietės virpino joniškiečių širdis. 
Lapkričio 29 Meškuičiuose vyko ra- 
jono neįgaliųjų sąskrydis, jo metu vėl 
dainavo mūsų moterys. O kultūros 
centro direktorė L.Morkūnienė pa- 
minėjo ,kad ansamblis VILTIS - daugi-
ausiai koncertuojantis kolektyvas. 
Šiuo metu ansamblyje dainuoja:  
P.Dagienė, R.Grišiuvienė, R.Jockuvi-
enė, O. Baziulienė, V.Jodkevičienė,G.-
Jackuvienė, A. Burbienė ir J.Gedžiuvi-
enė. Ansambliui vadovauja kultūros 
centro meno vadovė Rasa Zelbienė.

Ona BAZIULIENĖ
Meškuičių neigaliųjų draugijos pirmininkė 

Senjorų vakaronė

Ansamblis “VILTIS” Jakiškių dvare

ŠVENTŲ KALĖDŲ RYTAS APGLĖBIA ŠILUMA,
JAU ARTINASI ŠVENTĖ PALAIMĄ NEŠDAMA.
IR SUVIRPĖS VĖL ŠIRDYS NUO SPINDINČIŲ KERŲ,
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR METŲ JUMS GERŲ.
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,,Nykštukų“ grupės auklėtojos organi-
zuoja vaikų  išvykas į Meškuičių mies-
telio parką. Vaikai ne tik stebi gamtą, 
pokyčius joje įvairiais metų laikais, bet 
išsiaiškina, kas kelia pavojų gyvybei ir 
sveikatai, mokosi, kaip tų pavojų 
išvengti, ugdosi saugaus elgesio 
įgūdžius. Išvykos skatina aktyvų, 
įvairų ikimokyklinukų  judėjimą, kuris 
stiprina jų sveikatą. ,,Nykštukų“ 
grupės vaikai ypač pamėgo parke 
įrengtą žaidimų aikštelę, treniruoklius. 
,,Sportas-sveikata“ – sako ,,Nykštukų“ 
grupės vaikučiai. 
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Rugsėjo 6-13 dienomis, Dubingiuose 
vyko tarptautinė astronomijos olimpia-
da. Joje varžėsi 14-18 metų jaunieji 
astronomai iš 18 pasaulio valstybių. 
Mokiniai sprendė teorines, naktinio 
dangaus stebėjimo ir praktines užduo-
tis. Lietuvos komandoje debiutavo 
Šiaulių r. Meškuičių IIG klasės gimna-
zistas Vytautas Drazdauskas, puikiai 
pasirodęs šių metų respublikinėje 
olimpiadoje.
Geriausiųjų jaunųjų astronomų ko- 
manda buvo pakviesta į Vilnių liepos 
mėnesį. Pasiruošimo tarptautinei olim-
piadai stovykloje Vilniaus universiteto 
Astronomijos observatorijos special-
istai – gamtos mokslų daktarai Jokūbas 
Sūdžius, Audrius Bridžius, Viktoras 
Deveikis visą savaitę konsultavo mok-
sleivius, kartu su jais atlikinėjo su- 
dėtingas užduotis. 
Grįžęs iš stovyklos, Vytautas toliau no- 
riai mokėsi savarankiškai, sprendė 
astronomijos uždavinius, naudojosi 
internetu.
Tarptautinės olimpiados dalyvių žinios 
buvo tikrinamos trijuose turuose: 
teoriniame, praktiniame ir dangaus ste-

 

Genovaitė LIEPINIA
Meškuičių gimnazijos mokytoja 

bėjimų. Geriausiai įvertinti Rusijos, 
Indijos, Kinijos ir Rumunijos atstovų 
darbai. Lietuviai pasitenkino dalyvių 
diplomais.
 Laisvalaikiu laukė turiningos eks- 
kursijos į Trakus, Vilniaus senamiestį, 
Rumšiškes. Jaunieji astronomai lankė-
si Molėtų astronomijos observatorijo-
je, apžiūrėjo Dubingių piliakalnį, kur  

gyveno Radvilų giminė. 
 Vytautas parsivežė galybę asmeninių 
įspūdžių, džiaugėsi, kad galėjo anglų 
kalba laisvai bendrauti su užsienieči-
ais.
 Tarptautinės astronomijos olimpiados 
organizuojamos nuo 1996 metų. Lietu-
voje šis tarptautinis mokslo renginys 
vyko pirmąjį kartą. 

Meškuitiečio debiutas tarptautinėje 
olimpiadoje

Lietuvos atstovai tarptautinėje astronomijos olimpiadoje. V. Drazdauskas ketvirtas iš dešinės
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 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 
2013 m. gruodžio 10 d. pagerbti 
tarptautinių olimpiadų ir konkursų 
dalyviai, jų mokytojai ir komandų 
vadovai. Juos pasveikino Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Gry- 
bauskaitė bei švietimo ir mokslo mi- 
nistras Dainius Pavalkis. 
 Šiais metais tarptautinėse mokinių 
olimpiadose ir dalykiniuose konkursu-
ose dalyvavo per 80 mūsų šalies moki-
nių, jų tarpe vienintelis Šiaulių rajono 
atstovas – Meškuičių gimnazijos IIG 
klasės mokinys Vytautas Drazdauskas, 
labai gerai pasirodęs astronomijos 
olimpiadoje.
 Prezidentė sveikinimo kalboje sakė: 
„Esate savarankiški, kūrybingi ir nebi-
jantys iššūkių. Tampate pavyzdžiu 
kitiems, nes savo uoliu darbu ir puiki-
ais pasiekimais įrodote, kad mokymosi 
ir mąstymo kelias - tai stipraus ir laisvo 
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Prezidentūroje pagerbti tarptautinių 
olimpiadų ir konkursų dalyviai

Jaunieji astronomai su mokytojais ir LR Prezidente Dalia Grybauskaite 

Meškuičių gimnazijos trečios klasės 
Advento vakaras
Dacė ŠIMULIONIENĖ  
Meškuičių gimnazijos mokytoja 

Adventas – ramybės ir susikaupimo 
metas. Rudens darbai nudirbti, pats 
laikas pailsėti. Žvakės savo jaukia 
šviesa sukvietė Meškuičių gimnazijos 
3 klasės mokinius ir jų tėvelius į 
Adventinį vakarą. Juk malonu drauge  
pasikalbėti, pajuokauti ar pažaisti. 
Vaikai kartu su tėveliais šoko folklor-
inius šokius, dainavo adventines dai- 
nas, žaidė žaidimus. Daug emocijų su- 
teikė  būrimai ir įdomių užduočių atli- 
kimai. Visi norėjo išsitraukti kuo ilge- 
snį šiaudą, greičiau susukti siūlų 
kamuolį, kruopščiau išrinkti pupeles ir 
žirnius. Vaikai papasakojo tėvams apie 
stebuklus, kurie vyksta Kūčių vakarą, 
apie spėjimus, koks bus oras, derlius  

žmogaus kelias. 
 Lietuvos sėkmė susideda iš daugelio 
asmeninių pergalių. Būkite stiprūs ir 

ateinančiais me- 
tais ar sutiks sau 
porą iki kitų Ka- 
lėdų. 
 Technologijų 
pamokose vaik- 
ai pasigamino 
,,šiltus švelnu-
kus“ ir juos pa- 
dovanojo savo 
tėvams, kaip.

kibo rankomis, palinkėjo vieni kitiems 
sėkmės, sveikatos ir tikėjimo kalėdiniu 
stebuklu.

gerumo ir meilės simbolį. Kad būtų  
jaukiau, trečiokai salėje uždegė daug 
žvakučių, papuošė ją pačių paga-
mintomis žvakidėmis, Advento vaini-
ku ir eglute, padabinta šiaudinukais. 
Vakarui baigiantis, visi dalyviai susi-  

tikėkite savo jėgomis. Linkiu Jums 
visiems naujų iššūkių ir naujų laimė-
jimų!“
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Gruodžio 26 d. 19 val.  – šventinė diskoteka jaunimui. 
 Gruodžio 27 d. 20 val. šventinis vakaras ,,Eurovizijos atgarsiai“.

Vakaro metu Jums gros pop grupė ,,De Grato“ iš Gruzdžių filialo. Kaina 5lt.
Palydėkime praėjusius metus linksmai, laukiame Jūsų puikiai nusiteikusių!

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.

Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį,
Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

Ačiū visiems, kurie visus metus buvo kartu, ačiū kolektyvams, ačiū vadovėms!

Gerbiami Jubiliatai,
Dar daug vilčių, minčių, svajonių

Širdis sutiks ir išlydės,
O metai, kaip tie paukščiai
Tolyn skubės ir vis skubės.

Tebūna ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini.

O metai, kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės versmėmis.

Sveikiname jubiliatus, bendruomenės narius;
Ksaverą Jakubonienę        80-ečio proga
Janiną Juozapaitienę        70-ečio proga
Emiliją Vaičaitienę            65-ečio proga
Vytautą  Milčių                  60-ečio proga
Oną Jarašiūnienę              60-ečio proga
Daliją-Berutą Ulinskienę  60-ečio proga
Lidiją Barškietienę             60-ečio proga
Kristiną Pociuvienę           55-ečio proga
Mariją Guževičienę           55-ečio proga
Jolantą Baškienę               45-ečio proga

                     Dėkojame už pagalbą,
Seniūnija kartu su bendruomenės valdyba tvarko 
(baigsime pavasarį) įvažiavimą į Meškuičius (kur 
,,kaponia‘‘). VBT (visuomeninės bendruomenės 
tarybos) nutarimu skirta 2900.00 Lt. Iš šių pinigų 
dar bus padaryta apdaila apie šulinį, esantį prie 
bažnyčios.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME už didžiulę 
pagalbą bendruomenės valdybos nariui V. Bujui ir 
jo darbuotojams, 
A.Karaliui už medieną, V. Zelbai, V. Jefremovui, 
A. Miežiui už atvežtą juodžemį,  A. Rutkauskui 
už pagalbą darant suoliukus.

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS.

Brangūs ,,Meškuitiečio”
 skaitytojai,

 Kreipiamės į Jus, norėdami padėkoti už tai, kad skaitote, su nekan-
trumu laukiate kiekvieno  numerio. Tuo pačiu norime paprašyti, kad 
kiekvienas, kuris gali prisidėtumėte ir finansiškai paremtumėte 
laikraštuko leidimą. Bet kokios finansinės paramos laukiame 
Bendruomenės patalpose.
Iš anksto dėkojame!

Asmenys, norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome rašyti 
laiškus elektroniniu paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į P. Tiknienę ar I. Galkauskienę.


