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Mieli, 
 Kiekvieno žmogaus viduje šviesa. Dieviška šviesa. Pavasaris. Šv. 
Velykos. Kristaus prisikėlimas.         .
 
 Pajuskime viduje atsinaujinusią dvasią. Ji tokia nuostabi, švelni, 
rami. Sustokime akimirkai pavasario saulės šviesoje, įkvėpkime gaivaus 
pavasario oro... giliai, giliai ir ramiai, išleiskime visas nuoskaudas, 
pyktį, pagiežą, nepasitenkinimą, pavydą. Viską viską, kas neramina, 
slegia jūsų
širdį. Pasilikite tik meilę, ramybę, užuojautą, toleranciją. Pajuskite, 
kaip Jūs atsinaujinate. Kartu su   Jėzaus   prisikėlimu   atgimstate   ir   
Jūs.   Tampame   viena   didžiule,   draugiška,   mylinčia, supran-
tančia, užjaučiančia bendruomene.

 Šie metai paskelbti bendruomenės metais. Tegul šitas bendrystės, 
bendrumo jausmas išlieka ne tik šiuos metus, tebūna jis visada.

 Mielieji, su pavasariu Jus, su šv. Velykomis, su Prisikėlimu.

 2015 metais Naisiai buvo paskelbti mažąja Lietuvos  kultūros 
sostine. Tegul Meškuičiai tampa MEILĖS, HARMONIJOS,TOLER-
ANCIJOS SOSTINĖ. Nuoširdžiai visiems to ir linkiu.

 Bendruomenės pirmininkė Irmina Galkauskienė

Sveikiname bendruomenės narius jubiliatus:
Kolosevičių  Joną   75 m.
Tamošaitį Juozą  70 m.
Kaučikienę Eleną  65 m.
Jokubaitienę Eugeniją  60 m.
Šimulionį Vidą    50 m.
Kalninytę Onutę  55 m.
Zelbienę Rasą    45 m.
Užkuraitienę Sigitą  45 m.

Gyvenimas kupinas netikėtumų,
Lyg upėj – slenksčiai, dideli kriokliai.

Taip radome ir lai taip būna, -
Sunkumuos keičiasi veidai.

Žmogus galingas. Tad linkim Jums stiprybės,
Sveikatos, meilės, artimų žmonių…

Lai bus gyvenimas beribis,
Platus lyg upė be krantų.

Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų, 
geros sveikatos, nuotaikos žvalios. 

Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos sėkmė Jus visuomet lydės. 

Lukošiūnienę Jūratę  40 m.
Kalinauskienę Dianą  40 m.
Jackuvienę Simoną   40 m.
Aukščionį Darių   40 m.
Dargužienę Eriką  35 m.
Savickienę Reginą  35 m.
Gedvilienę Sandrą  35 m.
Jefremovą Vladą  25 m.
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1. PUIKYBĖ

Tu pažiūrėk, koks aš, o kas gi tu?
Manau, kad sėdžiu aš aukštai ant pjedestalo.
Mano didybei nėr ribų, 
Mano puikybei nėra galo.

Gerai jaučiuos suniekinęs tik kito žmogaus būtį,
Tik aš žinau, kas gera ir kas bloga.
Nepripažįstu kito žmogaus aš minčių,
Ir nekalbu AŠ dialogu.

Tu nežinai, nesugebi, nemoki,
Pažvelgęs į tave jaučiuosi purvinas.
Nejaudina manęs tavo problemos,
Prieš manąją puikybę, tu tik žemės kirminas.

Na, pagaliau  nuo pjedestalo tu nusliuok,
Negi nesupranti, kad Dievas tave bando.
Jei davė sėkmę, jam dėkok,
Nejok ant kito žmogaus sprando.

2. GODUMAS

Tik man, tik man, nes visko dar per maža.
Keliais, alkūnėmis iries prie turtų.
Godumas taip užvaldęs jis tave,
Pamačius naudą – akys lyg užburtos.

Ir nesvarbu , kas būtų šis žmogus,
Ar tai sesuo, ar tikras brolis.
Jei tik gali apvogt, apsukt, pagriebti,
Tam tinka visos priemonės ir tu darbuosies  uoliai.

Ir nematai tu alkanų akių,
Ir nepakelt tau kito žmogaus naštą.
Godumas taip apraizgęs tavo sielą,
Ir vis kasdien didėja, bet nemąžta.

3. PALEISTUVYSTĖ

Ir kam gi mums tas žiedas, nors meilės simboliu vadintas?
Ir kas ta priesaika, nors pasakyta prie altoriaus?
Nesiruošiame būt ištikimi,
Toliau klajosime po meilės užkaborius.

Neįdomu, kaip jaučiasi „antroji pusė“,
Kad galbūt jo širdis kraujuoja.
Mes kaip drugiai nuo žiedo ir ant žiedo,
Smagiai paleistuvystėje klajojam.

Gimei žmogum, tačiau mažai skiriesi nuo gyvūno,
Nors jausies įžeistas taip pavadintas.
Gavai nors išmintį vis vien remies jausmais,
Instinktu gyvulišku surakintas.

Praeis jaunystė ir užges aistra,
Santuokos židinys seniai išblėsęs.
Vienatvė slėgs, kaltės ženklai,
Prie ko tada tu senas šliesies?

Skaitant Irenos Ievos Saunorienės  Septynių didžiųjų nuodėmių eiles verta susimąstyti kiekvienam. 
O gal pritaikyti sau ir keistis? Ir ramiai sutikti DIDŽIĄJĄ PAVASARIO ŠVENTĘ – 

ŠV. VELYKAS.

4. PAVYDAS

Graužies, kodėl kaimyno graži žmona,
O kitas pasistatė naują namą.
Anas su „Lexus“ važinėja,
Va, šitas kaip puikiai gyvena.

Ir neužmiegi kiaurą naktį, 
Pavydas tavo širdį graužia.
Dienom lyg  zombis vaikštinėji,
Ir linki visiems kuo blogiausio.

Tu tik matai ką kitas turi,
Ir yra šiandien pasiekęs.
Bet kaip jis dirba įsijuosęs,
O tu, tik tinginys prisiekęs.

Tad imkis, kol darbo,  kol pagieža,
Tavęs visai dar neužspaudė.
Veikloj prašvis tau naujas rytas, 
Ir nebegrauš  juodas pavydas.

5. PYKTIS

Svaidais perkūnais ir žaibais,
Ir nesvarbu  kas kaltas, ar nekaltas.
Palydi žodžiais nešvankiais,
Prieš visus pats  jautiesi baltas.

Jei tavo nuotaika bloga,
Kas pasimaišo tau ant tako.
Išlieji tulžį nevertai,
Jis tau žaibolaidžiu patapo.

Įžeidinėji, plūsties, grasini,
Paskui stebies – kokie atsainūs žmonės?
Nes bėga, vengia jie tavęs,
Bijo patekt į tavo nemalonę.

Sustok ir pažiūrėk aplinkui -  kaip gražu,
Nusišypsok, ir tau šypsosis žmonės.
Ir tavo širdis atslūgs  pamažu,
Ir pasibaigs po sutemas klajonės.

6. GIRTUOKLYSTĖ

Kai svaiginies, tu gyveni kitam pasauly,
Ir nemanai, kad darai bloga , klysti.
Ta gera nuotaika – tiktai apgaulė,
Tu bėgi nuo problemų, bet klimpsti į girtuoklystę.

Atrodo, na ir kas – taurė kita,
Ir gyveni iliuzijų pasauly.
Nepagalvoji, kad išaus diena,
Kai nebešvies tau ir skaisčioji saulė.

Ir nesvarbu, kad mokslus tu baigei,
Ir kad po kojom pagrindas tau tvirtas.
Tiktai žinok, jei į taurelę įjunkai,
Tau kelias į bedugnę skirtas.

Susimąstyk, ar to verta taurė,
Kad nusiristum į gyvenimo šiukšlyną.
Ne tam juk šioje žemėje gimei,
Ne tam tave tėvai augino.

7. TINGĖJIMAS

Lyg skruzdės žmonės dirba, pluša,
Vartais tu guoly, mėgaujies laiku.
Per kruopštų darbą žmonės daug ką turi,
Bet apie darbą tau net pagalvot sunku.

Kas jų uždirba, nori pats turėti,
Privalo duot, nes man dabar juk reikia!
O jeigu gauni, nieko netausoji,
Jam per mažai – ir davusįjį peikia.

Kadangi tingi, gyveni lyg parazitas,
Nemoki nieko, pratęs imti, bet ne duoti.
Juk tai, kas duodama, kitų uždirbta,
Kodėl manai, kad tu gali save tausoti?

Per tinginystę juk nežydės sodai,
Neskris lėktuvai ir neplauks laivai.
Juk visa, kas gražu aplinkui supa,
Tik sunkiu darbu sukurti privalai!

 EPILOGAS

Susimąstyk, žmogau!!!
Koks tikslas? Ko į žemę ateini?
Ir kokią nuodėmę gyvendams brandini?

Ar negana tau vis tik griebti, kaupti,
Galbūt manai gyvensi tu su saule.
Ir jei turi – dalinkis su kitais,
Nes turtai tie – miražas ir apgaulė.

Taip nejučia prabėgs gyvenimas.
To turto daug, bet va, širdis apkarsta.
Greta nei artimųjų, nei draugų.
Nesusidėsi viso to į karstą.



bendruomenės narių, senjorų klubo 
narių nuomonė sutapo -  visi vieningai-
pritarė, kad “Moters Saulės” 2015  
rinkimuose Šiaulių rajonui atstovautų 
mūsų Rasa. Linkėdami ir toliau tęsti 
pradėtus darbus, ieškoti naujų kūrybi- 

      Kovo 8-osios , Tarptautinės Moters 
dienos proga, jau aštuntą kartą renka-
ma Šiaulių apskrities “Moteris Saulė”.  
Net devynios moterys – visuome-
nininkės, savo laiką aukojančios 
kitiems, besirūpinančios sergančiais ir 
sunkiai gyvenančiais pretendavo į šią 
garbingą nominaciją. 
  Šiaulių rajonui atstovavo  -  
Meškuičių gimnazijos istori-
jos-geografijos mokytoja, Jaunųjų 
policijos rėmėjų būrelio vadovė, 
projektų, vasaros stovyklų organiza-
torė. Rasa buvo nominuojama už peda-
goginį meistriškumą, meilę darbui ir 
visuomeninę veiklą bei už jaunosios 
kartos ugdymą gėrio ir pasiaukojimo 
dvasia.
     Didžiuojamės, kad Meškuičių 
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Meškuičių bendruomenės valdyba  
  

nių veiklų, jau ir dabar žinome, kad 
Rasa Kelpšienė tokia ir bus ateityje: 
visada su šypsena, visada pozityviai 
žiūrinti į visas negeroves, pilna idėjų ir 
norų jas įgyvendinti.

Meškuičių bibliotekoje rinkosi laisvės gynėjai  

jog jie šaudys“, –  prisimena tragiškų 
įvykių liudininkė Onutė Baziulienė. ,,Mes 
tada vykome ir viskam buvome pasiruošę, 
nes nežinojome, ko galima tikėtis iš 
priešų“, –  pasakojo savanoris Saulius 
Pocius.
 Įvykių liudininkų pasakojimai pribloški-
antys... Nepriklausomybės priešai taikė į 
Lietuvos širdį – televiziją, laikraštį, knygą. 
Beginkliai žmonės plaukė iš visos Lietu-
vos ir savo krūtinėmis užstojo Lietuvos 
valstybę. Signatarė Miglutė Gerdaitytė 
prisiminė visus meškuitiečius,  anuomet 

     Sausio 15 -osios popietė Meškuičių 
viešojoje bibliotekoje neeilinė – rinkosi 
Laisvės gynėjai paminėti 25 -ąjį Lietuvos 
Laisvės gimtadienį. Pagrindinės šio susiti-
kimo iniciatorės ir rėmėja Kovo 11-osios 
Akto Signatarė Miglutė Gerdaitytė bei 
Onutė Baziulienė. Skambant K. 
Mašanausko dainai ,,Kokia nuostabi, 
Lietuva esi“ ir besigėrint ekrane rodomais 
nuostabiais mūsų krašto vaizdais 
pradedamas susitikimas. ,,Tragiškieji 
Sausio 13 -osios įvykiai tapo istorija, kuri 
užrašyta knygose. Bibliotekos lentynose 
šios knygos laukia jau Nepriklausomoje 
Lietuvoje užaugusios naujos kartos skaity-
tojų. Nuostabu, kad Jūs, tragiškų įvykių 
liudytojai, susitinkate čia, kur saugomos 
užrašytos praeities istorijos, dokumenti-
ka“, – kalbėjo vyresnioji bibliotekininkė 
Vilma Briedienė. ,,Tos dienos ir naktys, 
praleistos spiginant šalčiui prie svarbių 
Lietuvai objektų, nepraėjo veltui. Tas 
buvimas Laisvės ir Nepriklausomybės 
sargyboje žmonėms leido pajusti savo 
vienybės jėgą“ – sakė seniūnė Jolanta 
Baškienė.  ,,Niekaip negalėjome patikėti,    

       

vykusius prie svarbių objektų budėti ir     
padėti, jiems įteikė prisiminimų dovanėles. 
Netektys, skaudūs žmonių liudijimai, 
išgyvenimai. Tačiau visi išliko orūs. Susiti-
kimo metu tylos minute pagerbti žuvusieji, 
uždegtos žvakutės prie Laisvės paminklo. 
Rimtautas Gendvilas parodė filmą apie 
Laisvės paminklo Meškuičiuose 
atidengimą  1991 m. kovo 10 dieną. 
Dar ilgokai prie arbatos puodelio dalintasi 
prisiminimais. Juk 25 -eri Laisvės metai 
prabėgo, nors atrodo, kad viskas taip 
neseniai vyko... 
        

 Vilma BRIEDIENĖ
Meškuičių filialo vyresnioji bibliotekininkė 
  
Tą naktį tankai nesutraiškė
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė
Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.
                            (R. Liubertaitė)

Rasa Kelpšienė  –   Šiaulių rajono “Moteris  Saulė” 2015  



Rasa ZELBIENĖ
Kultūros namų meno vadovė
  
    Meškuičiuose didžiuliu šventiniu 

koncertu tradiciškai paminėta Lietuvos 
valstybės Atkūrimo diena. Šventės 
pradžioje į pilną žiūrovų salę  kreipėsi 
Šiaulių rajono vicemeras Algis Mačiulis, 
Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta 
Baškienė, bažnyčios klebonas Vytautas 
Ripinskis.
  Koncertavo meškuitiečiai -  lopše-
lio-darželio, gimnazijos ir Kultūros 
centro meno saviveiklos kolektyvai. 
Šventę režisavusi meno vadovė Rasa 
Zelbienė į koncertinę programą įtraukė 
net 20 naujų dainų, šokių, instrumentinės 
muzikos kūrinių, kuriuos paruošė meno 
vadovai: Kristina Daukšaitė, Loreta 
Morkūnienė, Rasa Zelbienė ir Rolandas 
Erniulis. 
 Šventinį koncertą vedė Meškuičių 
gimnazijos mokinė Ligija Jakučionytė ir 
Kauno generolo P.Plechavičiaus kadetų 
licėjaus kadetas Gediminas Morkūnas.
Veikė gimnazijos mokinių piešinių 
paroda, kurią parengė mokytojos Ieva 
Galkauskaitė - Tenienė ir Indrė Antu-
lienė.

Vasario 16-oji  Meškuičiuose 
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Dacė ŠIMULIONIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja 
  
    Meškuičių gimnazija pasipuošė spalv-

ingais vaikų piešiniais. Pradinių klasių 
mokytojos Edita Vilčiauskienė, Dacė 
Šimulionienė, bibliotekos vedėja Kristi-
na Dagienė ir logopedė Eglė Juškev-
ičiūtė organizavo respublikinę vaikų 
piešinių parodą – konkursą ,,Lietuvių 
liaudies dainos vaikų piešiniuose“. 
Organizatores nustebino piešinių gausa. 
Iš Šiaulių rajono mokyklų į parodą 
atkeliavo 109 piešiniai. Dar 60 piešinių 
parodai – konkursui atsiuntė mokiniai iš 
Šeduvos progimnazijos, Jurbarko r. 
Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrind-
inės mokyklos, Utenos R. Šaltenio ir 
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ 
progimnazijų, Joniškio r. Gasčiūnų 
pagrindinės mokyklos. Vaikų darbai 
atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
aplikacija, klijuojant spalvotą smėlį ir t.t. 

Piešinių paroda – konkursas ,,Lietuvių liaudies dainos 
vaikų piešiniuose“

Vertinimo komisija visose amžiaus 
grupėse išrinko prizininkus ir nominan-
tus. 
Sausio 29 d. Meškuičių gimnazijoje 
vyko piešinių parodos ,,Lietuvių liaudies 
dainos vaikų piešiniuose“ atidarymas. 
Vaikai susipažino su liaudies dainų 
rūšimis. Mokytoja dainavo dainas, 
mokiniai turėjo pasakyti jų temą. Nuo 
seniausių laikų mūsų protėvius daina 
lydėjo ir džiaugsme, ir varge. Ne veltui 
yra sakoma ,,Daina dieną trumpina, 
daina darbą lengvina“. Pradinukai kartu 
su mokytojomis dainavo liaudies dainas, 
bandė jas pamėgdžioti tik judesiais, be 
žodžių, atliko kiekvienai klasei skirtas 
užduotis. Vaikų piešiniuose populiariau-
sios dainos buvo ,,Vijo lizdą pelėda“, 
,,Du gaideliai“ ir dainos apie oželį. 
Visiems parodoje – konkurse dalyva-
vusiems pradinukams įteiktos padėkos, o 

prizininkams ir nominantams – diplo-
mai. Smagu, jog vaikai noriai dainuoja 
liaudies dainas, kūrybingai jas 
pavaizduoja piešiniuose. 
Užsukite į gimnaziją, pasigrožėkite 
šiltais ir įdomiais pradinukų piešiniais iš 
visos Lietuvos.
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2015 metais vyko seniūnaičio rinkimai  
ir išrinkti 4 seniūnaičiai: Daiva Šateik-
ienė, Irena Levickienė, Daiva Plak-
ienė, Genė Gegelevičienė.
  Per 2015 metus gimė 21 vaikas, mirė 
21 gyventojas. 2014 metais: gimė – 11, 
mirė- 20. Lyginant praėjusių metų 
rodiklius, pastebimas gyventojų 
skaičiaus mažėjimas seniūnijoje. 
Mažėjantys socialinės paramos 
rodikliai rodo, kad mažiau šeimų ir 
asmenų kreipiasi socialinės pašalpos, 
išmokų bei kompensacijų. 2014 m.

       

  2016 m. sausio 1d. duomenimis yra 
2078 gyventojai, deklaravę savo gyve-
namąją vietą Meškuičių seniūnijoje, 
kurie sudaro 844 šeimas. Išskirsčius 
gyventojus pagal amžių grupes, 
seniūnijoje didžiąją dalį sudaro darbin-
go amžiaus gyventojai – 1372 gyven-
tojų nuo 18 metų iki 65 metų. 
Meškuičių miestelyje gyvena 1020 
gyventojų. Seniūnijos teritorijoje yra 
29 kaimai. Meškuičių seniūnija 
suskirstyta į 4 seniūnaitijas: 
Meškuičių, Nikančių, Naisių, Sereikių.  

buvo 5 socialinės rizikos šeimos, 
kuriose augo 21 vaikas. 2015 m. šeimų  
skaičius išaugo iki 9 ir jose augo 26 
vaikai. Dviems vaikams nustatyta 
laikinoji globa. Pagrindinės socialinės 
rizikos šeimų įtraukimo į apskaitą 
priežastys yra girtavimas, smurtas ir 
socialinių įgūdžių stoka.   2015 metais 
buvo vykdomas žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių deklaravimas tiesioginėms 
išmokoms gauti: priimta paraiškų 227 
vnt., įbraižyta laukų 2066 vnt., 
deklaruota 9839,27 ha pasėlių deklara-
vimas  

Meškuičių seniūnijos veiklos ataskaita už 2015 metus

Lėšų panaudojimas Meškuičių seniūnijoje 
       
Darbai, veiklos Rezultatai, rodikliai Išlaidos, Eur 

2015m. 2014 m. 
Gatvių apšvietimas:  10 000 10 472 
Elektra 39804 kWh 4 733  
Eksploatacija 218 šviestuvai  3 941  
Galios dedamoji 93 kW 743  
Akcizas 389804 kWh 272  
Kita  Lempos, remonto darbai 311  
Atliekų tvarkymas: Išvežtos 56,25 tonos atliekų 3 113 2 317 
Už paslaugas  UAB “Kuršėnų komunalinis ūkis” 1 645  
Už atliekų priėmimą ŠRATC - ui 1 302  
Už nuotekų valymą UAB “Kuršėnų vandenys” 60  
Kitos paslaugos  106  
Bendrosios aplinkos politikos  
formavimo viešasis ūkis: 

 
 
 

8 205 
 
 

7643 
 
 

Vanduo Meškuičių  kapinėse  
Sunaudota 393 kub.m. 

 
631 

 
 

Kapinių priežiūra 1 etatas  II - IV ketv 4 050  
Kuras Sunaudota 940 L dyzelino ir 590 L benzino 1 617  
Ūkinės prekės, tepalai  372  
Eglučių papuošimas, 
nupuošimas 

Meškuičių mstl. Ir Naisių gyv.  
 

 
392 

 

Technikos remontas, 
draudimas 

Traktorius T-25, priekaba  
415 

 

Nauja krūmapjovė 1vnt. 345 FR 728  
Seniūnaičių veikla I – IV ketvirčiai 4 seniūnaičiai 240 240 
Kelių tvarkymas 
 
 
 

Baigtas tvarkyti 7 km. Karvazų – Naisių kelias. 
Baigta profiliuoti, skalduoti, žvyruoti kelio 
atkarpas 

6 100 4 914 

Kryžių kalno aplinkos 
tvarkymas 

Šiukšlių išvežimas – 4,17 t, šienavimo darbai, 
elektros apšvietimas ir remontas, Kryžių kalno 
atlaidams biotualetų ir apsauginių tvorelių 
nuoma 

4 344 4 344 

Iš viso panaudota: 
 

32 002 
 

29 690 
 

2015 metų lėšos iš kitų programų 
 
Viešieji darbai ir ūkinės 
prekės: 

 
 

9 534 
 

9 389 
 

Darbo užmokestis  Įdarbinta 11 žmonių viešiesiems darbams 
atlikti 

9 275 9 134 

Ūkinės prekės 
 

Pirktos pirštinės, darbo įrankiai 259 255 

VBT lėšos 
 

Informacinis stendas, Meškuičių mstl. 
centrinės aikštės restauravimas, rankų darbo 
keramikiniai vazonai, 11 vnt. 

1 920 1 738 

tiesioginėms išmokoms 
gauti: priimta paraiškų 
227 vnt., įbraižyta laukų 
2066 vnt., deklaruota 
9839,27 ha pasėlių 
Meškuičių seniūnijoje. 
VBT sprendimu lėšos 
paskirstytos Meškuičių 
bei Naisių 
bendruomenėms.  Panau-
dojus šias lėšas, sutvarky-
ta centrinė Meškuičių 
miestelio aikštė: restau-
ruotas Laisvės 
paminklas, aplink jį 
išklotos trinkelės, paga-
minti ir pastatyti suolai, 
įrengtas informacinis 
stendas prie įvažiavimo į 
Meškuičių miestelį. 
Likusios lėšos panaudo-
tos įsigyjant atsparius 
saulei ir šalčiui vienetin-
ius  rankų darbo kerami-
kinius vazonus gėlėms. 
Jie bus pastatyti Naisiu-
ose.
  Per 2015 m. anoniminės 
paramos gauta 182,56 
Eur. Lėšos perkeltos į 
2016 m. Kryžių kalno 
laiptų remontui.
UAB ,,Bageta” suteikė 
paramą – sutvarkė 
Meškuičių mstl. Šiaulių 
gatvės atkarpą už               
7 971,26 Eur.
  
 



  Meškuičių lopšelis-darželis, kartu su 
partneriais iš kitų rajono ikimokyklinių 
įstaigų, dalyvavo tarptautiniame ERAS-
MUS+ projekte 3P(Pamatyk, Pamatuok, 
Pritaikyk). Ikimokyklinio ugdymo auklė-
tojos T. Andrijauskienė, E. Dargužienė, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogės I. 
Vrubliauskienė ir R. Skėrytė, direktorė S. 
Užkuraitienė vyko stebėti darbo  užsienio 
šalių ikimokyklinėse įstaigose, dalyvauti 
kursuose. Išvykų tikslas -  palyginus 
įvairių šalių švietimo sistemas pritaikyti 
gerąją darbo patirtį,. 
Kas labiausiai pedagogėms  įsiminė, ką 
savo darbe stengsis pritaikyti ar jau taiko?
R. Skėrytė. Turkijoje – nuoširdus vaikų 
susidomėjimas, draugiškumas – kartu 
žaidėme lietuviškus ratelius. Lankantis 
universitetiniame miestelyje nustebino jo 
šiuolaikiškumas, jis  pritaikytas ne tik 
studijoms, bet ir studentų poilsiui. Maltoje 
– darbas grupelėse, komandose, nauji 
kūrybiškumo ugdymo ir pritaikymo meto-
dai. Juos bandysime diegti  dirbant su 
priešmokyklinukais.
I. Vrubliauskienė.  Suomijoje darželinukų  
grupėje dirba 3  pedagogai. Vienam 
pedagogui tenka ne daugiau kaip 7 vaikai 
nuo trejų iki šešerių metų ir ne daugiau 
kaip 4 vaikai nuo dvejų iki trejų metų. 
Auklėtojos gali daugiau dėmesio skirti 
kiekvienam vaikui, dirbti su juo individ-
ualiai – stebi ir pataria, kaip atlikti darbel

neprailgo, nes buvo įdomu. Tai ką išmokome, 
aišku, stengsimės pritaikyti savo darbe, 
pasidalinti patirtimi su kolegėmis.
Džiaugiamės, kad projekto metu 
susipažinome su Turkijos, Suomijos, Maltos 
švietimo sistemomis,  aplankytų šalių 
kultūra. Pedagogėms neišdildomą įspūdį 
paliko langas į jūrą Maltoje,  važiavimas 
dideliais autobusais siauromis vingiuotomis 
gatvelėmis, sostinės Valetos architektūra, 
senoji Maltos sostinė – tylusis miestas, 
augmenija – didžiuliai kaktusai, agavų 
laukai, viliojo apelsinai, augantys ant 
medžių, Suomijos vėjuotas ir atšiaurus 
klimatas, uolos jų kultūra, tradicijos. Visa tai 
primins šių šalių svetingumą. 

S. UŽKURAITIENĖ
Lopšelio-darželio direktorė
  
  

Meškuičiai-Stambulas-Helsinkis-Valeta-Meškuičiai

mas savarankiškumas.
E. Dargužienė. Turkijoje -   šiuolaikiška, 
spalvinga,  pritaikyta vaikams ugdymo 
aplinka  kiekvienoje grupėje ( IKT 
priemonės, nauji vaikiški baldai). Viename 
darželyje - lysvės bandymams (kiekviena 
grupė augina kokias nors gėles), vištų ir 
ančių „ūkis“, granatų sodelis, žaismingos, 
paprastos veiklos vaikams. Darželiuose 
nėra įrengimų gausos lauke, nes vaikai 
daugiausia ugdomi 4 valandas.
T. Andrijauskienė. Maltoje – patiko 
kursus vedusio Franco  Pieracci dėstymo 
metodas. Daugybę jo siūlomų praktinių 
užduočių -  žaidimų, veiklų - galėjome 
išmėginti. Paskaitos anglų kalba nei kiek 
       

ius, moko rašyti raides 
planšetiniuose kompiu-
teriuose. Nustebino  
tėvų požiūris – neprik- 
lausomai nuo oro 
sąlygų kiekvieną rytą 
vaikai paliekami lauke 
ir būna ten  2 valandas 
(aišku, apranga tinka-
ma – kombinezonai, 
n e p e r š l a m p a m a 
avalynė). Labai daug 
laiko vaikai žaidžia 
savarankiškai ( galbūt 
dėl temperamento 
žaidžia ramiai – mažai 
triukšmo) – taip ugdo-  
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R. PERMINIENĖ
Lopšelio-darželio logopedė
  
  dinė priemonė –  šviesos stalas. Stalo 

šviesa kuria ypatingą įspūdį, paryškina 
vaizdą.  Kūrinio detales galima stumdyti, 
keisti kompoziciją, piešti smėlio paveik-
slus, dėlioti įvairiaspalves detales ir stebėti 
pokyčius perjungiant šviesos stalo apšviet-
imą. Vaikams labai patinka lipdyti minkštu 
ir plastišku kinetiniu plastilinu, kurti 
įvairiaspalvio smėlio kompozicijas.  
   Naudodamiesi  naujomis technologi-
jomis vaikai domisi grafiniais simboliais 
(raidėmis, žodžiais, tekstais, užrašais ir 
pan.), bando juos pažinti ir atpažinti. 
Ikimokyklinukai rašo, skaito, mokosi tarti, 
pamėgdžioti garsus, nagrinėja žodžius, 
ieško raidžių ir garsų žodžiuose.  
 Jau trečius metus dalyvaujame 
ilgalaikiame tarptautiniame prevenciniame 
projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Šis 
projektas įgyvendinamas daugelyje Lietu-
vos, Latvijos ir Kaliningrado srities 

  Ikimokyklinio amžiaus vaikai mokosi 
žaisdami ir tyrinėdami, stebėdami ir išban-
dydami. Naujos technologijos  skverbiasi į 
kiekvieną gyvenimo sritį, kelia naujus 
iššūkius net ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymui.
  Mūsų lopšeliui-darželiui nupirkta  ir 
ugdymo procese jau taikoma interaktyvi 
lenta. Lentoje galima ne tik stebėti įvairias 
užduotis ir žaidimus, bet ir pačiam aktyviai 
dalyvauti, t. y. nupiešti, sujungti, nuspal-
vinti, nuvesti veikėją atliekant įvairias 
užduotis. Vaikai, atlikdami užduotis 
interaktyvioje lentoje, mokosi laikytis 
taisyklių, sulaukti savo eilės, stebi, kaip 
žaidžia kiti, padeda draugui, tariasi. 
Dirbdami su interaktyvia lenta ikimokykli-
nukai  užduotis atlieka pirštais bei rašikli-
ais, paveikslėlius dėlioja iš dalių, „nutem-
pia“ į reikiamą vietą. 
     Neseniai įsigyta dar viena unikali meto-

ikimokyklinių įstaigų. Ankstyvajame 
amžiuje vaikų kalba skatinama ir plėtoja-
ma remiantis kalbos modeliu, suteikiant 
džiugių emocijų ir skatinat vaikų 
saviraišką. Mažais žingsneliais keliaujame 
ir vedame vaikus prie gražios ir  taisyklin-
gos kalbos. 
         Su vyresniaisiais  vaikais  „Nykštukų“ 
grupėje įsijungta į respublikinį projektą 
„Žaidimai moko“.  Projekto metu 
tikslinamas penkiamečių erdvės ir laiko 
suvokimas, lavinamas regimasis suvok-
imas, smulkioji motorika, ugdomas vaikų 
smalsumas ir kūrybiškumas, tobulėja 
kalbiniai gebėjimai. 
         Naujų ugdymo galimybių ieškojimas 
ir pritaikymas ugdymo procese  atskleidžia 
neribotas vaiko kūrybingumo galias. Tai  ir 
yra šiuolaikiškas  ir modernus vaikų  
ugdymo(si) būdas darželyje. 

       

Ikimokyklinis ugdymas kitaip



Toma JOKUBAITIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja 
  
  

teatrą,  Ukrainą ir gražiausią šio šalies  
miestą -Odesą. Smagu keliauti ir po 
savo gimtąjį kraštą , jį pažinti. Konfer-
encijos dalyviai išklausė pranešimų 
apie Mūšos Tyrelio pažintinį taką, 
Molėtus, trijų dienų  kelionę po 
Meškuičius, nepamirštamus įspūdžius 
Naisiuose . Išgirdome daug  įdomių 
pranešimų.
Konferencijos metu pranešėjai ne tik 
pasidalino savo kelionių įspūdžiais, bet 
įgavo daugiau patirties kalbėti viešai ir 
ne vienam sužadino norą keliauti.  

               2016 vasario 26d.į Meškuičių 
gimnazijoje organizuojamą 5-8 , IG - 
IVG klasių konferenciją „Viešojo 
kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelion-
ių įspūdžiai“ atvyko didžiulis  būrys 
mokinių iš  Joniškio „Saulės“ pagrind-
inės mokyklos, Joniškio r. Skaisgirio ir  
Žagarės gimnazijų, Kriukų pagrind-
inės mokyklos, Joniškio Mato Slanči-
ausko progimnazijos, Kuršėnų  Laury-
no Ivinskio gimnazijos. VŠĮ Kuršėnų 
Politechnikos mokyklos, Bubių, 
Šilėnų, Dirvonėnų, Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų mokyklų, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos, Pakruojo 
Lygumų pagrindinės mokyklos ir, 
žinoma, Meškuičių gimnazijos. Net 59 
dalyviai pristatė pranešimus apie 
aplankytas šalis, patirtus įspūdžius.
Pranešimai buvo skaitomi 4-ose sekci-
jose lietuvių ir anglų kalba. Konfer-
encijos dalyviai pasakojo apie saulėtą-
ją Italiją, turistų pamėgtą Egiptą, 
Turkiją, kalnuotąją Norvegiją,  sava-
jonių šalį - Prancūziją, nuostabiąsias 
Čekiją ir Vokietiją, Angliją, svetingą-
sias  Daniją ir  Švediją. Konferencijos 
dalyviai išklausė pranešimų ir apie 
egzotiškąją kelionę į Australiją, Jung-
tinius Arabų Emiratus. Mokiniai pasa-
kojo ir apie  kelionę į  Estiją, Latvijos 
sostinę Rygą ir Rygos operos ir baleto  

Tikimės, kad antrąjį kartą organizuota 
konferencija „Viešojo kalbėjimo 
įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdži-
ai“ taps tradicine ir kitąmet išgirsime 
dar daugiau įdomių pasakojimų apie 
kitų šalių kultūrą, istoriją, renginius, 
nepamirštamus egzotiškus gamtos 
stebuklus, galimybę pailsėti. Konfer-
enciją organizavusios mokytojos L. 
Sarpauskienė, T. Pocė, A. Gendvilienė 
ir T. Jokubaitienė dėkoja UAB Kalba.lt  
ir nepanorusiam atskleisti savo vardo 
rėmėjui už dovanėles visiems daly-
viams.
       

Konferencija „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“
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I gimnazinės klasės gimnazistai
  
  užėmė trečiąją vietą!

         Šį renginį globojo LR Seimo narė 
Rima Baškienė, kuri norėjo susitikti su 
visais projekto dalyviais, todėl padova-
nojo mums ekskursiją į Vilnių. Po ilgos 
kelionės pagaliau pasiekėme Seimo 
rūmus, kur jautėmės lyg tikri Seimo 

               Gyvename Meškuičiuose, bet 
ne kiekvienas žino, ką reiškia centre 
stovintis paminklas, kur peri gandrai, 
kur stūkso didžiausias akmuo, o kurio-
je vietoje yra Baškynė. Todėl vieną 
gražią dieną mes, IG klasės mokiniai, 
nutarėme pasivaikščioti po savo gimtą-
jį miestelį. Visi išsirinkome sau mieli-
ausią vietą ir į ją nuvedėme savo drau-
gus, o iš surinktų nuotraukų bei infor-
macijos parengėme prezentaciją 
„Aplink Meškuičius per 3 dienas“, 
kurią pristatėme projekto „Mano 
seniūnija – gražiausia Šiaulių rajone“ 
baigiamajame renginyje Naisiuose. 
Net devynios komandos iš įvairiausių 
mokyklų pasakojo ir rodė filmukus 
apie savąsias seniūnijas, o komisija 
vertino jų pristatymus. Meškuitiečiai 

Iš Meškuičių į Vilnių

nariai: ne tik vaikščio-
jome koridoriais, bet ir 
stebėjome Seimo 
posėdį, lankėmės 
Popiežiaus Jono Pauli-
aus II auloje, Kovo 
11-osios Akto, Konsti-
tucijos salėse.  
         Norime padėkoti 
Seimo narei Rimai 
Baškienei už suteiktą 
išskirtinę galimybę 

apsilankyti Vilniuje ir, žinoma, Seimo 
rūmuose – kas žino, galbūt kažkam iš 
mūsų tai buvo pirmoji pažintis su savo 
būsima darbo vieta?..



         „Esame dėkingi už gyvenimo pamo-
kas, kurias kiekvienas iš mūsų suprato ir 
priėmė savaip - kaip kas galėjo ir gebėjo. 
Mes tikrai paaugome! Ir paskutinį namų 
darbą atliksime sąžiningai – mes išmok-
sime gyventi!“ ( LIX abiturientų laida 
2016m. )
       Vasario 26 dieną gimnazijoje įvyko 
Šimtadienio šventė. Gausiai susirinkę 
svečiai, mokytojai, dvyliktokų tėveliai 
džiaugėsi šventės akimirkomis, linkėda-
mi rasti laiko  mokslams, tikėdami, kad 
greit prasidėsiantis egzaminų maratonas 
bus visiems sėkmingas. 
    Abiturientai dėkojo visiems juos 
sveikinusiems, tėveliams, šventės orga-
nizatoriams – vienuoliktokams, pirma-
jam mokytojui – V. Tikniui, klasės 
vadovei – V. Tenienei. Šventė baigėsi 
nuotaikingu dvyliktokų pasirodymu.

Abiturientams liko tik 100 dienų iki...
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Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė  
  Suliepsnojus laužui, buvo sudegintos ir 

Morės, kaip susikaupusio blogio ir 
įkyrėjusios žiemos simbolis. Mokinu-
kai prie laužo atsinešė laiškus, kuriu-
ose surašė savo padarytus blogus 
darbus, piktas mintis, aprašytas baimes 
ir netinkamus poelgius. Laiškai kartu 
su Morėmis sudegė liepsnose.
                 Užgavėnių  šventė gimnazijos 
kiemelyje baigėsi blynų valgymu ir 
arbatos gėrimu. Linksmai nusiteikę 
vaikai, grupelėmis pasklido po 
miestelį. Jie aplankė pažįstamus, 
kaimynus, giminaičius, pasveikino su 
Užgavėnėm, palinkėjo sočių ir turtingų 
metų. 

Vasario 9 d. iš pat ryto gimnazijoje 
šurmuliavo 1 – 5 klasių mokiniai. Jie 
ruošėsi Užgavėnių šventei, rengėsi 
skarmalais, grimavo veidus, gaminosi 
kaukes.
                 Šventė prasidėjo eitynėmis. 
Kiekviena klasė pasigamino po Morę 
ir drauge su ja keliavo iš kabineto į 
kabinetą, linkėdama dosnių, derlingų ir 
sveikų metų. Po sveikinimų šventės 
dalyviai persikėlė į gimnazijos 
kiemelį. Kol Morės ,,ilsėjosi“, persi-
rengėliai šoko, dainavo, žaidė žaidi-
mus, varžėsi ,,slidinėjimo“, virvės 
traukimo rungtyse. Kokios Užgavėnės 
be Lašininio ir Kanapinio kovos. Nely-
gioje kovoje, žinoma, nugalėjo Kanap-
inis – pavasario simbolis.
                 

ŽIEMOS IŠVARYMAS   

D. ŠIMULIONIENĖ                
1 klasės mokytoja   
  

  Dažniausiai į dramos teatrą žmonės 
ateina stebėti spektaklių, o Meškuičių 
gimnazijos pirmokai į Valstybinį 
Šiaulių dramos teatrą atvyko į 
ekskursiją.
     

Lankomės Valstybiniame 
Šiaulių dramos teatre   

  Vaikams tai buvo ypatinga pastatas, 
kupinas paslapčių, didelių erdvių, 
mažų kambarėlių, slėptuvių. Vaikai 
kelioms minutėms scenoje tapo aktori-
ais, salėje – žiūrovais. Rekvizitų kam-
baryje matavosi įvairias kaukes, rūbų 
sandėlyje rinkosi sau kostiumus. 
Smalsu buvo, kas vyksta grimo kam-
baryje. Jame visiems pirmokams 
darbuotoja pakeitė įvaizdį, uždėjo 
perukus, akinius ar kitus aksesuarus. 

Vaikai smagiai vienas iš kito pasijuo-
kė.
    Ekskursijos pabaigoje teatro darbuo-
tojams prižadėjome, kad į šį didingą ir 
paslaptingą teatrą būtinai atvyksime 
žiūrėti spektaklio.  



Ieva GALKAUSKAITĖ-TENIENĖ
Keramikos būrelio vadovė 
  
  Gabrielė Kozlovaitė (IG klasė) „Už subtiliausią darbą“, 
Aušrinė Antulytė  (IG klasė)„Už meniškiausią darbą“, 
Regina Rimkutė  (IG klasė) „Už formos perteikimą“.
Jaunieji keramikai apdovanoti 1–2-ųjų vietų diplomais:
Lukas (1 klasė) ir Adrija (3 klasė) Dargužai, 1–4-ų klasių amži-
aus grupėje užėmė pirmąją vietą. 
Rusnė Vitkauskaitė (1 klasė) 1–4-ų klasių amžiaus grupėje laimė-
jo antrąją vietą. 
Nerilė Dikšaitė (6 klasė) 5–8-ų klasių amžiaus grupėje užėmė 2 – 
ą vietą.

Šiaulių krašto švietimo įstaigų mokinių PARODOJE – KONKURSE „ŠIR-
DELĖ“ dalyvavo ir tapo laimėtojais:
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V. TENIENĖ                
Metodinės tarybos pirmininkė  
  

Rugilė Čerkauskaitė, Konstantinas 
Rimkus, Regina Rimkutė, Irmina 
Kvecytė, Laura Baškytė, Monika 
Joniškytė, Greta Mereščenkovaitė – tai 
mūsų gimnazijos garbė ir pasididžiavi-
mas. Direktorė bendravo su mokiniais, 
pasidžiaugė pasiekimais ir pažanga, 
aptarė problemas. Atsisveikindama 

  Visi mokėmės mokykloje, bet ar  
galime pasigirti, kad buvome  pakvies-
ti į arbatos popietę? Ne bet kur, o pas 
mokyklos direktorę!
     Šių metų vasario 5 dieną gimnazijos 
direktorė Sigita Užkuraitienė geriau-
sius gimnazijos mokinius pakvietė 
arbatos puodelio. Ema Andrijauskaitė, 

ARBATOS POPIETĖ 

spaudė kiekvienam ranką, linkėjo 
sėkmės. „Mums, mokiniams, labai 
malonu, kad esame pastebėti ir įvertin-
ti, tikrai nesitikėjome tokio dėmesio, 
didelė staigmena mums. Dėkojame 
direktorei!”- savo įspūdžiais dalinosi 
Laura.

Rosita SERPAUSKIENĖ                
Meškuičių gimnazijos istorijos mokytoja  
  

Meškuičių seniūnijos gyventojai ir 
darbuotojai. Moksleivių grupėje daug-
iausiai taškų surinko IV G klasės 
mokinė Monika Joniškytė. O visų 
dalyvių pirmosios vietos laimėtoja – 
Meškuičių viešosios bibliotekos 
vedėja Vilma Briedienė, pademonstra-
vusi puikias istorijos žinias. Sveikina-
me laimėtojas ir dėkojame visiems 
konkurso  dalyviams, kuriems yra 
įdomi ir svarbi Lietuvos istorija. 

  Lietuvos istorijos mokytojų asociacija 
jau antrus metus organizavo naciona-
linį konkursą “Lietuvos istorijos žino-
vas”. Jame dalyvauti buvo kviečiami 
visi, besidomintys Lietuvos istorija. 
 Meškuičių gimnazija ir šiemet 
prisijungė prie šios prasmingos 
akcijos. Kovo 3 dieną gimnazijoje 
vyko nacionalinis konkursas “Lietuvos 
istorijos žinovas”. Konkurse dalyvavo 
30 gimnazijos moksleivių ir 7 

Nacionalinis “ Lietuvos istorijos žinovo” konkursas Meškuičių gimnazijoje   

Lionė SARPAUSKIENĖ                
Meškuičių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja   
  

įminti mįsles, atsakyti į „Žaibo“ turny
ro klausimus, parinkti teisingą atsaky-
mą. Viso komandos atliko dešimt 
įvairiausių užduočių. Vienas  atlikti 
buvo nesudėtinga, kitos gi pareikalavo 
žinių, greitos orientacijos, trečiosioms 
užduotims atlikti reikėjo sėkmės. 
Viktorinoje nugalėjo 8a klasės koman-
da.
 

  1999m. vasario 21-ąją Jungtinės 
Tautos paskelbė  Tarptautine gimtosios 
kalbos diena. Minint šią datą mokyklo-
je vyko 5-8 klasių viktorina. 
Nuskambėjus Just. Marcinkevičiaus, J.  
Degutytės posmams apie gimtąją kalbą 
komandos varžėsi tarpusavyje. Mokin-
iai turėjo pataisyti klaidingus žodžius, 
„sudėlioti“ „išsibarsčiusias“ patarles, 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena   

Šios užduotys paskatino mokinius 
susimąstyti apie tai, kaip svarbu 
puoselėti savo gimtąją kalbą, ją saugo-
ti, kad ir mūsų ainiai galėtų didžiuotis 
viena seniausių ir turtingiausių kalbų 
pasaulyje.
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MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOS NAUJOJE INFO MOKYMŲ ERDVĖJE JAU 
VYKSTA UŽSIĖMIMAI
Meškuičių bibliotekos  įkurtoje naujoje Info erdvėje jau vyksta užsiėmimai. Kovo 
mėnesį vyko pirmieji mokymai Šiaulių  rajono bibliotekininkams bei mokiniams 
„Mobiliųjų išmaniųjų technologijų pritaikymas. Planšetinių kompiuterių „iPad“ 
naudojimas”. Mokymus vedė Staselė Riškienė, „Apple“ profesinio tobulinimo 
konsultantė.

BIBLIOTEKOJE  VEIKIA MOKYTOJOS AUŠROS PETRAUSKIENĖS PAS-
AULIO LĖLIŲ PARODA. PARODA VEIKS IKI KOVO 30 D. KVIEČIAME 
APSILANKYTI. 

   Kovo 4-oji  Meškuičių kultūros 
centre buvo skirta moterims. Vakaras 
prasidėjo Meškuičių kultūros centro 
instrumentinio trio pasirodymu. Didži-
ausią staigmeną ir malonias akimirkas 
meškuitiečiams padovanojo Sigitas 
Kivilius. Vakaro dalyviai klausėsi 
Sigito autorinių dainų, jų laukė ir 
grupės ,,Lietus“ muzikinė dovana. 
Visų moterų vardu dėkojame nuosta-
biems atlikėjams už nepamirštamas 
akimirkas.. 
• Artėja džiugi pavasario šventė 
Šv. Velykos. Visus mažuosius 
kviečiame balandžio 1.d. 17 val. į 
Mažųjų velykėlių šventę. Spalvinsime, 
žaisime, šoksime ir dainuosime. Pasid-
alinsime kiaušinių marginimo paslapti-
mis. 
• Mielos mamos, mamytės, 
močiutės. Balandžio 30d. 18 val. 
šventinis vakaras - koncertas ,, Mano 
mama gali...“ (data gali keistis)

Šiuo laikotarpiu Meškuičių kultūros 
centro kolektyvai labai daug koncertu-
oja, dalyvauja konkursuose. 
Palinkėkime jiems sėkmės ir ačiū 
visiems, kurie juos palaiko.
Linkime Jums šiltų ir linksmų šv. 
Velykų. 
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SKELBIMAS 
2016 m. balandžio 8 d. (penktad.) 19 val. kviečiame į Meškuičių bendruomenės 
ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, kuris vyks Meškuičių kultūros centro salėje. 
Kviečiame ne tik bendruomenės narius, bet ir visus meškuitiečius. Bendruomenės 
narių dalyvavimas būtinas, rinksime bendruomenės pirmininką ir bendruomenės 
valdybą.
  Darbotvarkė:
   -19 val. Plikiškių   bendruomenės kaimo kapelos koncertas (Joniškio rajonas), 
Meškuičių kultūros centro atlikėjų muzikiniai sveikinimai
     -metinės bendruomenės pirmininkės ir revizoriaus ataskaitos  už 2015m.
     -Meškuičių seniūnijos veiklos ataskaita už 2015 m.
     -bendruomenės pirmininko ir valdybos rinkimai.
     -vakaronė(su lauknešėliais).
Vakaronėje gros  Plikiškių bendruomenės estradinė grupė. 
Kviečiame visus pabūti drauge.

Išėjai...
O sniegas snigo, lijo...
Išėjai...
Pavasaris ateis, žolė žaliuos,
Skęs sodai žieduose,
Kvepės alyvos, jazminai...
Tavęs nebus...
Liks skausmas, liūdesys,
Prisiminimai, ilgesys.

  Už paguodos žodžius, gėles, žvakes, 
paramą nuoširdžiai dėkojame Meškuičių šv. 
Stanislovo bažnyčios choristams, Meškuičių 
ligoninės slaugos ir globos darbuotojų 
kolektyvams bei ambulatorijos personalui, 
Meškuičių gimnazijos pedagogams ir 
aptarnaujančio personalo darbuotojams. 
Ačiū giminėms draugams, pažįstamiems, 
visiems užjautusiems ir padėjusiems palydė-
ti į amžiną poilsio vietą K. Juozapaitį.
Žmona, sūnus ir dukra

PADĖKA 
Susitikime visi, kurie gyvena šiose gatvėse, o gal kadais gyveno. Susitikime nors kartą 
– mūs kelios kartos. Gal nesimatėme seniai? O metai lekia...  
Susitikime visi – seneliai, vaikai ir anūkai. Pasidžiaukime, kol galim, pabūkim kartu prie 

mūsų senojo tvenkinio š. m. liepos 5 d. nuo 19 val. Su savimi atsineškime:
 -gerą nuotaiką, šypsenas ir draugiškumą;
 -įdomias, nuotaikingas istorijas, nutikimus apie gatvių gyventojus 
 -smagius žaidimus ir mažiems, ir dideliems, kažką gaivaus ir gardaus;
 -kokią nors detalę, akcentą, dekoraciją aplinkai pasipuošti.
Ir nebijokime lietaus, jis mūsų nenuskriaus. Mes šoksime smagiai, dainuosime linksmai. 
Susitikimo sumanytojai lauks Jūsų pasiūlymų, pagalbos ir bendruomeniškumo organi-
zuojant renginį, kad kiekvienas, nepaisant jo amžiaus, jaustųsi laukiamas ir reikalingas.
Skambinti telefono numeriais: Loreta 861659122, Tatjana 861406272 ir 
Ilma 861237049.

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.

DĖMESIO Rupeikių ir Ateities gatvių gyventojai! 

D Ė M E S I O!
Gyventojai, norintys gauti paramą gyvenamo namo stogo dangos keitimui, gali teikti paraišką 
pagal KPP priemonę ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“. 
Paraiškos priimamos nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. Paskubėkite.
Konsultacijos kreipkitės pas ž. ū. specialistę Virginiją Pukienę tel. (8 41) 37 05 45 
mob. 8 614 86 359


