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Meškuitietis      Meškuičių miestelio laikraštis

Mielieji, 

Sveikinu su iškovotos laisvės ir pasididžiavimo diena. 1990 m. kovo 11-ąja  Lietuva dar kartą 

patvirtino savo pasirinkimą – būti  nepriklausoma, savo protėvių kilnių siekių ir idealų verta valstybe.  

Ši diena skatina susimąstyti, kad valstybė prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir kiek daug valstybės 

ateičiai reiškia mūsų visų susiklausymas ir  bendras darbas. Kaip svarbu išsaugoti lietuvybę, 

moralines vertybes, kaip svarbu ugdyti patriotizmo, teisingumo, geranoriškumo ir bendrosios gerovės 

siekimo jausmą.  

Atsakomybė ir pareiga,  pagarba ir jautrumas aplinkiniams, rūpestis savo miesteliu, savo Tėvyne 

tegul tampa kasdienine mūsų gyvenimo norma.  

Dėkoju už gražius ir prasmingus Jūsų darbus, linkiu, kad santarvė ir meilė lydėtų Jūsų šeimas, kad 

saugūs ir laimingi  augtų Jūsų vaikai ir anūkai. 
 

 
   

 

Su didžia pagarba Jums 

Lietuvos Respublikos Seimo narė  

Rima Baškienė 

PASITINKANT KOVO 11 -ĄJĄ 

 
     Mes visi išgyvenome Kovo 11-osios vėlyvo vakaro džiaugsmą. Minutės brangios, įsimintinos visam gyvenimui. 

Susikabinome rankomis kaip tikri mūsų brangios žemės Lietuvos sūnūs ir dukros. Išėjome iš Aukščiausios Tarybos rūmų – 

taip ir prisimenu: vėliavų miškas, linkėjimai, atsidūriau savo kurso draugų ir visai nepažįstamų žmonių glėbyje. Dėl to verta 

gyventi, kad ir kaip sunku bebūtų. 

     Įsimintiniausios dienos – tai pačios brangiausios, o vėliau ir pačios sunkiausios, įtempčiausios dienos ir naktys. Sausio 

13-oji su žmonių – motinų, tėvų, vaikų ir mūsų ašaromis bei pergyvenimais. Gedėjo visa Lietuva. Jaunų žmonių žudynėms 

abejingų negalėjo būti.  

   Nepamirštamos pučo Maskvoje dienos ir naktys, jų atgarsiai Vilniuje. Stebino visų deputatų vienybė, moterų drąsa. Iki 

šiol išlikęs skausmas dėl A. Sakalausko žūties ir jo motinos pasakyta nuostabi eiliuota kalba seimo posėdžio metu. 

     Buvau naivi: ne, Aukščiausios Tarybos nešturmuos, tai mūsų Lietuvos antroji Katedra, atkūrusi nepriklausomą, laisvą 

Lietuvos valstybę. Iliuzijos išsisklaidė, pamačius Rusijos parlamento rūmų šturmą. Visko galėjo būti ir su mumis, ir ne tik 

su mumis. Dar svarbiau: rūmuose buvo šimtai jaunų žmonių – Aukščiausios Tarybos gynėjų, pasiryžusių atiduoti gyvybę už 

švenčiausią tikslą – Lietuvos laisvę. Tarp jų ir meškuitiškis Saulius Pocius. Amžinai dėkinga jiems, jų žuvusiems 

bendraamžiams, jų tėvams, visiems Lietuvos žmonėms, tarp jų ir 29-iems meškuitiečiams, gynusiems Sitkūnus, 

dalyvavusiems sausio 13-osios aukų laidotuvėse. Mes buvome visi kartu. 

      Iš tų dienų semiuosi stiprybės, nes ,,Kovo vienuoliktoji – tai mūsų pasižadėjimas Lietuvai, sau ir palikuonims“. Tai 

mūsų amžinas priesakas, nors dar taip neseniai sakėme: atgimusiai Lietuvai – nepriklausomybę, nepriklausomai Lietuvai – 

demokratiją, demokratinei Lietuvai – žmonišką gyvenimą. 

     Tegul laisvės dvasia, prikėlusi mūsų tautą atgimimui, suteikia mums visiems pasitikėjimo ir stiprybės, sukelia atlaidumo, 

nuoširdumo, žmogiškumo jausmus. Geriausios Jums sveikatos, ištvermės ir šviesesnių dienų mūsų Tėvynėje, pasitinkant 

Kovo 11-ąją. 

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė 

                                                                                             Gydytoja M. Gerdaitytė 
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Bažnyčia informuoja: 

 
Gavėnia. Bažnyčios mokyme ji nusakoma  kaip rimtas, susikaupimui skirtas laikas, kai esame raginami grįžti vienas 

prie kito, kaip broliai. Mus visus jungia mintis apie Kristų, kuris tapo artimiausias žmogui tada, kai visų apleistas, vieno 

artimiausių savo bendradarbių išduotas, kentėjo ir mirė už mus visus. Gavėnia, kaip tik ir yra proga mintimis grįžti prie 

paskutinių Išganytojo gyvenimo dienų. Drauge tai ir asmeninis sugrįžimas, nes kuo atidžiau įsižiūrime į Kristų, tuo geriau 

suvokiame save ir kitus, aplink mus esančius žmones. 

Visus kviečiu, kovo 29 d. sekmadienį į gavėnios rekolekcijas. Šv. Mišios bus aukojamos 10.30 ir 12.00 val. 

Išpažinčių bus klausoma nuo 10.00 val. 

Balandžio 9, 10 ir 11 dienos - Didysis Tridienis prieš Šv. Velykas. Pamaldos 17.00 val. Išpažinčių bus klausoma nuo 

16.30 val. Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 9.00 val. ryto. 

Balandžio 12-oji diena – Velykos. Viešpaties Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. 

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. 

Balandžio 23 d. Šv. Jurgio – antrojo Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios 12.00 val.  

Gegužės ir birželio mėnesiais pamaldos mūsų bažnyčioje vyks vakarais 18.00 val. 

Gegužės 3 d. Motinos diena. Už mūsų gyvas ir mirusias mamas melsimės 10.30 ir 12.00 val. 

Gegužės 10 d. Šv. Stanislovo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 10.30 ir 12.00 val. 

Birželio 7 d. Tėvo diena. Už mūsų gyvus ir mirusius tėvus melsimės 10.30 ir 12.00 val. 

Vaikai, kurie norės šią vasarą priimti Pirmąją Šv. Komuniją, bus laukiami bažnyčioje birželio 8 dieną 11.00 

val. 

Su pagarba parapijos klebonas 

         kunigas Tomas Reinys 

Meškuičių seniūnija informuoja apie pokyčius išmokų vaikams srityje nuo 2009m. kovo 1d. 

●  išmoka vaikui nepriklausomai nuo šeimos pajamų mokama: 

      -visiems vaikams iki 3 metų 

 - visiems globojamiems  (rūpinamiems) vaikams 

 - gausių šeimų vaikams 

 ● išmoka vaikui vyresniems kaip 3 metų vaikams atsižvelgiant į šeimos pajamas, mokama: 

 - jei šeimos pajamos kiekvienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamų pajamų - 1050 litų per 
mėnesį ,,į rankas“.  

Išmokos vaikui dydžiai nesikeičia:  
     auginant 1 ar 2 vaikus    
iki 3 metų 0,75 MGL - 97,5 Lt 
nuo 3 iki 18 metų (jei mokosi iki 21 m.) 0,4 BSI - 52 Lt 
                                  auginant 3 ir daugiau vaikų    
iki 3 metų 1,1 MGL - 143 Lt 
nuo 3 iki 18 metų (jei mokosi iki 24 m.) 0,75 BSI - 97,5 

 

 
Išmokos vaikui mokėjimas, atsižvelgiant į šeimos pajamas 

 
Išmokos vaikui mokėjimo užtikrinimas 
Įstatymo įsigaliojimą dieną socialinę pašalpą ir (ar) nemokamą maitinimą gaunančioms šeimoms išmoka vaikui nuo 

2009-03-01 skiriama be naujo prašymo, sprendimą skirti išmoką vaikui 12 mėn. laikotarpiui priimant pagal paskutinį 

kartą nurodytas pajamas, kuomet buvo skiriama socialinė parama. 

 

Visi išmokos vaikui gavėjai, kuriems išmoka buvo skiriama atsižvelgiant į pajamas 12 mėn. laikotarpiui, pasibaigus 

paskirtos išmokos vaikui mokėjimo terminui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo turi kreiptis ir nurodyti duomenis 

apie šeimos pajamas. 
 

Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki paskirtos išmokos mokėjimo termino pabaigos, gavėjas informuojamas apie asmens 

teisę kreiptis dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo. 
 

GYVENTOJŲ DĖMESIUI! 

 
   JAU PRIIMAMOS PARAIŠKOS NORINTIEMS DALYVAUTI 2007-2013 M. LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

PRIEMONĖSE: 
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 1. ,, Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“(2009-03-02 iki 2009-09-04) 

( Gali dalyvauti gyventojai, kurių amžius 55-60 m.(moterys), 55-62,5 m.(vyrai), turintys  tinkamą perėmėją ( iki 40 m.). 

 2. ,, Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (2009-03-03 iki 2009-12-31). 

            (  Gali dalyvauti gyventojai, kurių ūkio EDV (ekonominis dydžio vienetas) 4 ir daugiau. 

 Plačiau teirautis seniūnijoje pas ž.ū. specialistę V. Pukienę. 

     Tel. 370 545, 8 611 51233 

 

                                                   Neįgaliųjų draugijos informacija 
 
    2009 m. 02. 10. vyko Meškuičių padalinio ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Padalinio vadove išrinkta O. Baziulienė, 

pav. R. Jockuvienė. Tarybos narėmis liko mūsų darbščiosios moterys P. Dagienė, P. Taujanskienė, M. Venclovienė. 

    Draugijoje yra 50 narių. Iš jų 4 su visiška negalia (gulintys). Mes stengiamės nepasiduoti ligoms, kaip galėdami su jomis 

taikomės. Susikūręs moterų ansamblis ,,Viltis“, sėkmingai koncertuoja Meškuičiuose bei rajone. Teko koncertuoti ir 

Pakruojo raj., Guoslagalyje, kur vyko ansamblių apžiūra. Gavome prizą už žiūrovų mėgstamiausia ansamblį. Mus moko ir 

globoja meno vadovė R. Zelbienė. Dalyvaujame įv. sportinėse varžybose ir kt. šventėse. Sunkiai sekasi bendrauti, nes 

neturime patalpų, kur galėtume visi susirinkti, nuoširdžiai pabendrauti. O dar sunkiau su transportu, reikia aplankyti sunkiai 

sergančius, parvežti labdarą. Ačiū A. Baziulienei ir kt. kurie nuoširdžiai mums padeda. 

    2009 m. kovo mėn. vyko rajono ,,Neįgaliųjų draugijos“ susirinkimas. Rajono draugijos pirmininke išrinkta Elena 

Kačinskienė (Kužiai), pav. Ona Baziulienė (Meškuičiai) ir Romualdas Macevičius (Kuršėnai). 

                                                        Sveikatą kaip paslaptį saugokim, 

                                                        Ateikim su saule kaip rytas, 

                                                       Negandas kaip dulkes nupūskim, 

                                                       Sėkmę kaip vėją pagaukim... 

                                                                                                                                      R. Jockuvienė 

 

Meškuičių bendruomenės informacija 

 
Meškuičių bendruomenės vardu dėkojame visiems parėmusiems bendruomenę ir pervedusiems 2% pajamų mokesčio. 

Kad mūsų bendruomenės veikla būtų prasminga ir naudinga reikia turėti minimalų lėšų kiekį. Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymas, leidžia 2% gyventojų pajamų mokesčio pervesti nevyriausybinėms organizacijoms. Tokia 

nevyriausybinė organizacija yra ir mūsų kaimo bendruomenė. Tad, jei jūs tuos 2% pervestumėte į mūsų organizaciją, patys 

finansiškai nenukentėtumėte, o bendruomenės pajamos išaugtų. Galėtumėme planuoti daugiau darbų, išvykų ir kt. Kam tuos 

pinigus palikti valstybei, jei galime patys jais naudotis! Tas liečia tik dirbančius asmenis, kuriems atskaitomas pajamų 

mokestis. 

Kviečiu Jus būti šiuolaikinės pilietiškai aktyvios valstybės gyventojais. 2% Meškuičių bendruomenei Jūs galite paskirti 3 

būdais: 

1. Kartu su mokesčių deklaracija. 

2. Per savo darbovietę. 

3. Tiesiog valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba Meškuičių bendruomenėje užpildant formą FR 0512. 

 

Meškuičių bendruomenės pirmininkė 

           P. Tiknienė                                                      

 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos koncertas 
 

Meškuičių kultūros centre  jau tapo tradicija Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga dovanoti visuomenei šventinį 

koncertą. Šiemet koncertas buvo skirtas ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė: 

Lietuvos respublikos seimo narė R.Baškienė, seniūnė J.Baškienė, Nepriklausomybės akto signatarė, gydytoja M.Gerdaitytė. 

Prie Laisvės angelo paminklo padėtos gėlės.  

Koncerte, kuris tęsėsi net dvi valandas, pasirodė meno saviveiklos kolektyvai ir lopšelio-darželio: šokių grupė 

„Smalsučiai“ (vad. S. Valčikienė), ir etnografinis ansamblis „Pliauškutis“ (vad.R. Zelbienė). Iš vidurinės mokyklos: antrokų 

ansamblis (vad. D. Šimulionienė), vokalinis ansamblis (vad. K. Daukšaitė) ir net keturi šokių kolektyvai (vad. 

S.Valčikienė). Gausiausias saviveiklininkų būrys buvo iš Kultūros centro: tai jaunimo instrum. grupė „Vivo“, folkloro 

ansamblis ir liaudiškos muzikos kapela (vad. K. Lučinskaitė), mergaičių  L. Kaučikaitės ir V. Šimulionytės duetas, jaunimo 

vokalinis ansamblis „Eldorado“, moterų vokalinis ansamblis, solistai – R. Milius ir B. Stankutė, neįgaliųjų draugijos moterų 

vokalinis ansamblis „Viltis“ (vad.R. Zelbienė), linksmus šokius dovanojo liaudiškų šokių kolektyvas ir šokių grupės „Aqua“ 

ir „Aqua Junior“ (vad. L. Morkūnienė). Koncertą vainikavo finalinė daina „Lietuva“. 

Šventės scenarijų kūrė ir renginio vedančiąją B.Serpauskaitę parengė R. Zelbienė. 
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Sceną puošė vidurinės mokyklos mokytojos V. Štitilienės nupiešta Lietuvos vardo tūkstantmečio emblema. Renginį 

garsino St. Kleinauskas. Viso koncerto metu ekrane buvo demonstruojamos skaidrės su Meškuičių miestelio, Lietuvos 

vaizdais. Skaidres ruošė Meškuičių bendruomenės atstovai.  

Pilnutėlė salė žiūrovų negailėjo plojimų, susižavėjimo šūksnių. Eilinį kartą įsitikinome, kad bendrai surėmus pečius, 

dirbant drauge darželio, mokyklos, bendruomenės, seniūnijos ir kultūros centro kolektyvams galėjome padovanoti nuostabią 

šventę meškuitiečiams ir visiems miestelio svečiams. 

 

 

                                    
 

Kultūros centro meno vadovė Rasa Zelbienė  

 

 

 

SKAITYMO METŲ APIBENDRINIMAS MEŠKUIČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE 

 
 

Sausio 23 dieną Šiaulių rajono Meškuičių vidurinėje mokykloje įvyko renginys skirtas 2008-skaitymo metams 

apibendrinti ir paminėti. Renginyje dalyvavo 5 – 8 ir 9 – 12 klasių komandos, kurios turėjo atlikti įvairiausias užduotis ir 

pademonstruoti savo sumanumą. 

Komandos sprendė kryžiažodžius, gamino skirtukus knygai, bandė teisingai sudėti patarles, nurodyti kūrinių autorius, 

net sukurti reklamą mėgiamai knygai. 

Komisijos nariams buvo tikrai nelengva, nes mokiniai labai kūrybiškai, originaliai atliko skirtas užduotis. Visi pasirodė 

tikrai gerai, tačiau laimėtojais -  5 – 8 klasių grupėje paskelbta 7b klasės komanda, o 9 – 12 klasių grupėje – 10a klasės 

komanda. 

Renginio metu mokyklos mokinių prezidentė J. Kiviliūtė paskelbė apklausos rezultatus apie mėgstamiausias knygas ir 

daugiausia skaičiusius mokinius. Daugiausiai skaitantieji buvo apdovanoti knygomis. 

Daug mokinių prisidėjo prie akcijos „Padovanok mokyklai knygą“. Mokyklos biblioteka praturtėjo naujomis knygomis. 

Ypač daug knygų mokyklai padovanojo 11b klasės mokinys V.Šimulionis, 7b klasės – V.Šimulionytė, 5b klasės -  

D.Navickas. 

Kad renginys būtų spalvingesnis ir smagus, komandoms ir žiūrovams koncertavo mokyklos šokėjai, vadovaujami 

mokytojos S.Valčikienės, taip pat Kultūros centro tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas L.Morkūnienės. Smagiomis 

dainomis susirinkusius linksmino mokytojos D.Šimulionienės antrokėliai ir mokytojos K.Daukšaitės kolektyvas. 

Sausio 30 dieną tokio pat pobūdžio renginys vyko priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasėms. Jame dalyvavo mišrios 

komandos iš įvairių klasių. Joms buvo pateiktos šios užduotys: išvardinti nurodytos pasakos veikėjus, sudėti patarles,  

surasti pasakose klaidų, iš atskirų sakinių surinkti pasakas, reikėjo nurodyti kūrinio autorių.  

Žiūrovai minė mįsles, „rovė ropę“, pagal perskaitytą ištrauką turėjo pasakyti pasakos pavadinimą, burtų keliu ištrauktai 

raidei turėjo išvardint kuo daugiau vaikiškų kūrinių veikėjų, charakterizavus veikėją, reikėjo atspėti, koks tai pasakos 

personažas. 

Tikimės, kad po šių renginių bus daugiau susidomėjusių knyga, kad, galbūt, neskaitantys paims knygą į rankas ir 

pasiners į fantazijos pasaulį. 
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2009 metų polkos ir valso konkursas 

 
Penktadienis, vasario 27-oji. Meškuičių vidurinėje mokykloje- šurmulys ir sujudimas: antrą kartą mokyklą sudrebins 

polkos ir valso šokėjai. Salėje sujudę tiek dalyviai , tiek žiūrovai. Vieni repetuoja, kiti nekantrauja laukdami pasirodymų.                                                                                                                            

Renginį pradėjo jo organizatorė, šokių mokytoja S.Valčikienė. Pirmiausia pristatyta komisija, kurios pirmininkas- 

mokyklos direktorius A.Mačiulis. Jam talkino direktoriaus pavaduotojos ugdymui- J.Petraitienė ir D.Šniukaitė, Kultūros 

centro direktorė L.Morkūnienė ir meno vadovė K.Lučinskaitė.  

Žiūrovai supažindinti su dalyviais. Konkurse dalyvavo dvidešimt viena 1-12 klasių šokėjų pora. 2-oje amžiaus grupėse: 

1-5kl. Ir 6-12kl. Susiskirstymo pagrindas- tolygus vertinimas pagal amžių . Vertinant šokėjus buvo atsižvelgiama į 4 

svarbiausius šokimo elementus: ritmą, žingsnio atlikimo techniką, laikyseną, aprangą. Konkurso dalyvius pasveikino šokių 

grupė „Aqua“, dovanodama smagų, ritmišką šiuolaikinį šokį (vad.L.Mokrkūnienė).  

Pirmieji į šokių sūkurį polkos žingsneliu atskubėjo A.Antulytė ir D.Tiatovas, B.Stankutė ir R.Milius. Salė atgijo, keitėsi 

dalyvių poros, žiūrovai juos pasitiko garsiais plojimais ir nuoširdžiom šypsenom. Mažesnieji šoko labai energingai ir, 

nepaisydami kartais susipinančių kojų, linksmai šypsojosi.  

Vyresnieji į salę žengė rimtesni ir pasitempę: jų laukė sudėtingesnės polkos figūros. Visiems dalyviams sušokus polką, 

pertraukėlės metu mokyt. S.Valčikienės vadovaujami antrokai pašoko šokį „Kalvelį“.  

Antrasis konkurso etapas- elegantiškasis valsas, kurį šoko tik vyresnieji. Pirmieji valso ritmu sukosi 8-okai I.Nemanytė 

ir M.Daugėla. 

 Pasibaigus valso konkursui komisijos nariai svarstė, suko, laužė galvas, rinkdami geriausiuosius polkos ir valso 

šokėjus. Tuo metu žiūrovams ir besiilsintiems dalyviams pasirodė šokių kolektyvas „ Padūkėliai“ (vad. S.Valčikienė). Visi 

nekantriai laukė komisijos sprendimo, norėjosi kuo greičiau sužinoti, kam atiteks pluoštas diplomų.  

Pagaliau atėjo metas dalintis prizus. Visi dalyviai už dalyvavimą paskatinti diplomais ir saldainiais. Mažųjų grupėje G. 

Minevičiūtei ir T. Galkauskui atiteko 3-ioji vieta, L.Vrubliauskaitė ir G. Morkūnas iškovojo 2-ąją vietą, G.Kozlovaitė ir 

K.Švalkūnas polkos konkurse iškovojo 1-ąją vietą. Vyresniųjų grupėje M.Ščegauskaitė ir Ž.Karalius- užėmė 3-ąją vietą, 

E.Gediminskaitė ir M.Jakučionis-2-ąją, o J.Levickaitė ir L.Joniškis pripažinti geriausiais. Jie paskelbiami pirmosios vietos 

laimėtojais. Salė audringai sveikino nugalėtojus, blyksėjo fotoaparatai, dalyviai linksmai šypsojosi. Konkursui pasibaigus 

visi skirstėsi kupini šviesių emocijų ir linksmi. Po tokių smagių akimirkų energingai kibsime i mokslą. 

 

Lietuvių kalbos mokytoja 

Lionė Sarpauskienė 

 

„Ką žinai apie Lietuvą“ – renginys Meškuičių vidurinėje mokykloje 

 
Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla dalyvauja pilietinio ir tautinio ugdymo  projekte „Aš – istorijos dalyvis“. 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, mokykloje vasario 17 dieną vyko renginys „Ką žinai apie Lietuvą“, skirtas 7 – 11 

klasių mokiniams.  

Konkurse dalyvavo šešios komandos. Jos prisistatė ir paruošė savo klasės herbą. Užduotis mokiniams parengė istorijos 

mokytojos R.Kelpšienė ir R.Serpauskienė. Mokiniams reikėjo atlikti originalias, linksmas, daug išradingumo, istorinių 

žinių, kūrybiškumo reikalaujančias užduotis. Komandoms pateiktos video užduotys, kuriose buvo įamžintas Gintaro kelias, 

sausio 13-osios ir kovo 11-osios  dienų įvykiai. Mokiniams reikėjo apibūdinti svarbią Lietuvai asmenybę, parašyti 

pasiaiškinimą direktoriui pasinaudojant pateiktais tam tikrą istorinį laikotarpį atspindinčiais žodžiais, iš fotografijos 

nustatyti, kokiai žinomai asmenybei pastatytas paminklas, savo žinias pademonstruoti „blic“ turnyre“. Komandos 

dailininkas turėjo nupiešti Šventojo Brunono žūtį 1009 metais kovo 9 dieną. 

Kad renginys būtų dar spalvingesnis ir smagesnis, komandoms ir žiūrovams koncertavo mokyklos šokėjai, vadovaujami 

mokytojos S.Valčikienės.  
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Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, laimėjusi 11b klasės mokinių komanda atstovaus mokyklai 

renginyje, kuriame dalyvaus ir bendruomenės komandos. Antroji vieta atiteko 10a klasės mokiniams, o trečioji – 

aštuntokams. 

Smagu, kad mokiniai istorijos mokosi linksmiau. 

 

              
 

 „Mandagumo savaitė“ Meškuičių vidurinėje mokykloje  
 

Mandagumas ir kuklumas rodo tikrą žmogaus išsilavinimą, yra pasakęs O. Balzakas. Ar šiandien daugelis pritartų tokiai 

minčiai? Vargu. Kai visi skuba, veržiasi į priekį, siekia tikslų net lipdami kitiems per galvas, mandagumas tapo deficitine 

savybe, dargi laikoma nereikalingu balastu ar pataikavimo būdu. Todėl mokykla lieka vienintele mandagumo ugdytoja ir 

puoselėtoja. Taigi, mes, mokyklos bendruomenė turime dėti visas pastangas, kad jaunieji žmonės savo kelyje į gyvenimą 

sužinotų, ką reiškia mandagus elgesys, pajustų ir įvertintų jo reikšmę ir svarbą. Tokia intencija jau treti metai mūsų 

mokykloje vykdomas projektas „Mandagumo savaitė“. Tokią savaitę visa mokykla skatinama elgtis mandagiai ir maloniai, 

primenant, kad visuomet tokie privalome būti. Šį, tradiciją tapusį renginį, organizuoja mokyklos socialinė pedagogė 

I.Antulienė.  

Šiemet „Mandagumo savaitė“ vyko vasario 23 – 27 dienomis. Pirmąją šios savaitės dieną mokyklos bendruomenė buvo 

supažindinta su programa ir pradėjo ruoštis užduotims. Prasidėjo mandagiausiųjų rinkimai. Rinkome mandagiausią 

personalo darbuotoją, mokiniai klasėse balsavo už mandagiausius klasės draugus, be to, rinko mandagiausią mokytoją, 

klijuodami mandagumo simbolius - saulytes. Kiekvienos klasės mokiniai su savo auklėtojais kalbėjosi ir diskutavo apie 

mandagumo prasmę bei ruošė plakatus tema: „Mandagumas – puiki vertybė, nes...“. Trečiadienį, po dviejų pamokų, šie 

plakatai buvo pristatyti organizatorei ir po keturių pamokų įvyko jų paroda. Tuomet buvo skaičiuojami rezultatai ir rodomas 

filmuotas „Keistuolių teatro“ muzikinis spektaklis vaikams „Geltonų plytų kelias“. „Mandagumo savaitę“ vainikavo 

baigiamasis renginys, kurio  metu buvo aptarti rezultatai ir apdovanoti mandagiausieji. Tokio pripažinimo sulaukė personalo 

darbuotojas – mokyklos kiemsargis J.Tamašauskas, kuris kiekvieną ateinantį į mūsų mokyklą pasitinka su geraširdiška 

šypsena ir šiltu bei mandagiu žodžiu. Mandagiausia  mokytoja jau antrus metus, išrinkta draugiškoji matematikos mokytoja 

J.Lukošiūnienė.  Padėkomis buvo apdovanoti ir 22 mandagiausieji klasių mokiniai. O šauniausiu ir geriausiai mandagumą 

atspindinčiu plakatu išrinktas 3 a klasės mokinių darbas, kurį jie nutapė su savo auklėtoja E.Vilčiauskiene.  

Mokyklos administracija džiaugiasi, kad ši savaitė visiems priminė, jog mandagumas Meškuičių vidurinėje mokykloje 

viena iš svarbiausių vertybių, kuri nieko nekainuoja, bet duoda daug.  

Lietuvių kalbos mokytoja  

Neringa Kvitnickytė 
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Kvietimas 

 
2009 metų kovo 12 dieną 18,00 valandą Meškuičių vidurinės mokyklos aktų salėje vyks konkursas Meškuičių 

bendruomenei „Ką žinai apie Lietuvą?“, skirtas Lietuvos tūkstantmečio vardui paminėti. 

 

Renginiai Meškuičių vidurinėje mokykloje kovo mėnesį: 
 

       Mokyklos čempionatas: 60m bėgimas, šuolis į aukštį 03 – 10 

 Kovo 11-osios minėjimas 03 – 10 

 Mokyklos l. atletikos nominacijų varžybos: rutulio stūmimas 03 – 12 

 Konkursas bendruomenei „Ką žinai apie Lietuva?“ 03 – 12 

 Panevėžio taurės virvės traukimo turnyras 03-14 

 Vertimų konkursas. 03 mėn. 3 sav. 

 Šiaulių rajono atviros l. atletikos trikovės pirmenybės. 03-16 

 Meškuičių vyrų krepšinio pirmenybės 03-02; 06; 09; 13; 16; 20; 23; 27 

 5 – 6 klasių  mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 03 – 18 

 Rajono BLM virvės traukimo varžybos 03-18 

 Pradinių klasių renginys „Kelk žemele“ 03-19 

 Visuotinis tėvų susirinkimas. 03-20 

 3 – 4 klasių mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 03-20 

 Šiaulių apskrities viršininko administracijos visuomenės sveikatos ugdymo centro direktorės pavaduotojos paskaita       

tėvams „Pradinių klasių moksleivių amžiaus ypatumai, socialiniai įgūdžiai ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizika“.    

„Psichoaktyvių medžiagų ir jų vartojimo prevencija“. 03-20 

 Lietuvos l. atletikos daugiakovių pirmenybės ir Šiaulių taurės varžybos 03-20,21 

 Mokyklos komandinis virvės traukimo čempionatas 03-23 

 Rajono kaimo mokyklų V-VI klasių judriųjų estafečių „DSV“ varžybos 03-24 

 3 – 4, 5 – 6 klasių mokinių zoninės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 03-26 

 Lietuvos MOF lengvosios atletikos kaimo mokyklų finalinės varžybos 03-27 

 Lietuvos MOF virvės traukimo kaimo mokyklų finalinės varžybos 03-28 

 Mokyklos l. atletikos nominacijų varžybos 03-31 

 

Turime kuo didžiuotis: 
 K.Levickaitė  Šiaulių rajone technologijų olimpiadoje užėmė III vietą. 

 J.Kiviliūtė Šiaulių rajone rusų kalbos olimpiadoje užėmė III vietą. 

 V.Šimulionis Šiaulių rajono konkurse "INTELEKTUALAS" užėmė I vietą. 

 G.Rutkauskaitė Šiaulių rajone chemijos olimpiadoje užėmė I vietą. 

  T.Šimulionis Šiaulių rajone chemijos olimpiadoje užėmė III vietą. 

  8 klasės mokiniai Šiaulių rajone konkurse "Nerūkanti klasė" užėmė III vietą. 

 Mokyklos salės futbolo komanda laimėjo rajono kaimo mokyklų salės futbolo varžybas. 

 Lietuvos Lengvosios atletikos jaunimo daugiakovių pirmenybėse E.Alejūnas laimėjo III vietą ir buvo pakviestas    

dalyvauti Lietuvos rinktinėje, Baltijos šalių pirmenybėse. 

 Lietuvos virvės traukimo čempionate mokyklos komanda laimėjo II vietą. 

 Mokyklos mergaičių ir berniukų teniso komandos rajone laimėjo I vietas. 

 

Močiučių šventė 

 
Viduržiemis. Žvarboka sausio 30 dienos popietė. Miestelio gatvėmis skuba pasipuošusios močiutės į Meškuičių lopšelį-

darželį. Čia vyksta graži, taip širdžiai miela Močiučių šventė. Šventė, kur susitinkame mes, jau nuėjusios nemažą gyvenimo 

kelią, patyrusios daug vargų, išgyvenimų, rūpesčių ir netekčių, su savo mielais anūkėliais. Vis bėgta, skubėta-darbas, vaikai, 

namų ruoša... Pritrūkdavo laiko bendravimui su artimais, brangiais žmonėmis. Todėl dabar taip džiugu matyti augančius 

anūkėlius, džiaugtis jų vaikiškais pamąstymais. 

Mes jau šventėje. Į darželio salę renkasi Močiutės, Mamos, Tėveliai. Visų veiduose džiugus laukimas. Močiutės 

neslepia jaudulio, o kai į salę įžygiuoja anūkėliai, pagal taip išradingai paruoštą scenarijų ir taip apgaubti begaliniu 

Auklėtojų, jų Padėjėjų rūpesčiu, jau nebegalėjai sulaikyti besikaupiančių džiaugsmo ašarų. 
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Ir štai pirmieji pasirodymai. Netgi keturios grupės ir kiekvienos iš jų pasirodymas išradingas, savitas, nepakartojamas, 

gražus. Mažųjų pasirodymą keičia Močiučių dainos, spektaklis ,,Trys paršiukai“, dar bendras šokis su anūkėliais ir šventė 

eina į pabaigą. 

Apžiūrėjus Močiučių darbelių parodėlę, apsilankius grupėse, jau vakarėja. Taigi laikas ir į namus. 

Kai aplink visus tiek atšiaurumo, tiek susvetimėjimo, Meškuičiai turi tarsi šviesos ir šilumos oazę, kur visada vaikučius 

sutinka besišypsantys čia dirbančių žmonių veidai ir darbščios rankos. Rugsėjo 1-ąją, atvedus anūkėlį į darželį, verkiau aš 

viena: gal bijos, gal nepritaps... Jaučiu, kad pavasarį, išeidami iš Darželio verksime jau visi-bus gaila skirtis. 

Ačiū visiems Darželio darbuotojams už šventę, gražias idėjas, Meilę, Rūpestį ir nepaprastai sunkius Darbus. 

Sveikatos ir kantrybės Jums miela direktore. Atlaikiusi laikinus privatizavimo dėsnius, nepalūžkite niekada. 

 

                                            
 
             Luko močiutė Janina Šimkūnienė 

Tėviškė 
 

 

Aš išeinu – balti beržai man pakelėj linguoja, 

Nepasiklyski vieškeliuos plačiuos. 

Jei išeini, tai ir sugrįžki, 

Nerasi tėviškės kitos. 

 

Juodi arimai sužaliuos,  

Rugiai kvapniu žydėjimu, 

Linai melsvi, lyg upėje vanduo,  

Ir toks gražus lakštingalos čiulbėjimas. 

 

Dangaus žydrynė, platuma 

Staiga tik patamsėja. 

 

 

Tegul lyja, pliaupia tas lietus,  

Beržai rasomis verkia,  

Ir akmenėliai nusipraus 

Nes upės čia srauniausios. 

 

Jau šypsos saulė danguje,  

Atrodo, Baltija čia be krantų. 

Gražiausias kraštas – Lietuva 

Su kryžiais ir su gintaru. 

Perkūnija kažkur aukštai 

Didžiuliais ratais važinėja. 

Eugenija Valuntienė, 

Pensininkė  

 

 

Asmenys norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ir išsakyti savo nuomonę, prašome 

rašyti laiškus e-mail: meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į bendruomenės pirmininkę P.Tiknienę ir 

I.Galkauskienę.  

 

Laikraštį parengė Meškuičių vid. mokyklos mokinės Ieva Galkauskaitė ir Indrė Štitilytė. 

 

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS. 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a43a722aaf&view=att&th=11fcd5084efd48e6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_fruu1g070&zw
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a43a722aaf&view=att&th=11fcd54800b3d9eb&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_fruu86la4&zw
mailto:meskuiciai@yahoo.com

