
Meškuitietis  
Meškuičių miestelio laikraštis 

2010m. Trečiasis ketvirtis 

 

 

Ateina didžioji paskutinė vasaros šventė- Šv. Baltramiejaus  atlaidai. 

Kiekviena šventė-atgaiva sielai, susitikimas su draugais, giminėmis. 

Šv. Apaštalo Baltramiejaus šventė turi gilią istorinę atmintį. Meškuičiuose ši 

šventė labai populiari, kasmet šią šventę švenčiame vis įspūdingiau, šventiškiau. 

Baltramiejaus diena- atsisveikinimas su gandrais. Jei atskridę gandrai praneša apie 

maloniausią metų laiką- pavasarį, tai išskrendantys- apie artėjantį rudenį. Tad 

suėja į būrį pasidžiaukime paskutiniais vasaros malonumais, pasirodykime ką mes 

sugebame, nes būryje mes išradingesni, linksmesni, tvirtesni ir draugiškesni. 

Tuo pačiu norime padėkoti Meškuičių bendruomenei už gėlių daigus, naujų gėlynų įkūrimą ir pagalbą 

juos prižiūrint. Šios naujovės traukia visų praeivių žvilgsnius, kaip gražūs ir meniški kūriniai.  

Nuoširdų ačiū tariame visiems gražiausių sodybų šeimininkams: 

E. A. Alekniams; 

J. Baubinienei ir jos šeimai; 

M. J. Bitvinskams; 

A. J. Budinams; 

O. Donskienei; 

B. V. Dovydaičiams; 

I. T. Galkauskams; 

S. Jurevičienei; 

O. A. Karaliams; 

S. Klovienei; 

L. J. Kumpiams 

L. Č. Lukošaičiams; 

L. R. Lunkskiams; 

I. A. Miežiams; 

Mingėlams; 

F. J. Miškiniams; 

I. Navickienei; 

A. R. Tvaskūnams; 

J. A. Pelakauskams; 

K. S. Pociams; 

Z. St. Ulinskams; 

D. L. Ulinskams;  

Šiaulių g. 31 namo gyventojams; 

A. Šimkienei; 

R. S. Šniuoliams; 

V. Razanovienei; 

Ir visiems visiems... 

Linkime Jums stiprios sveikatos, naujų idėjų ir toliau puošiant bei gražinant savo sodybas ir 

Meškuičių miestelį..  

Su pagarba, 

Meškuičių seniūnijos kolektyvo vardu seniūnė Jolanta Baškienė 

 

 

Ar girdi- ir vėl skambutis aidi, 

Vadovėliuose nubudo raidės. 

Į klases plačiai duris atvėręs 

Grįžta vasaros takais rugsėjis. 
 

Gerbiamieji, netruko ir vėl prabėgti vasara. Šiemet ji buvo,  kaip niekad puiki, suteikusi galimybių 

visiems pailsėti, atsipūsti po įtemptų, netgi , sakyčiau, istorinių praėjusių mokslo metų. Iš tiesų mes visi, 

t.y. visa miestelio bendruomenė, sutelktai dirbdami pasiekėme tai, ko niekada nėra buvę Meškuičiuose. 

Mokykla pirmą kartą savo istorijoje tapo gimnazija! Ačiū dar kartą visiems už nuveiktus darbus ir 

parodytas iniciatyvas, rėmėjams už suteiktą pagalbą! 

Rugsėjis ir nauji mokslo metai jau beldžiasi į duris. Beldžiasi į duris su savo rūpesčiais, 

problemomis, viltimis. Norisi tikėti, kad ir ateinantys mokslo metai mums bus taip pat sėkmingi ir mes, 

kaip visada, džiaugsimės savo mokslo, sporto, meninės ir visuomeninės veiklos pasiekimais.  

Su artėjančiais Naujaisiais mokslo metais visus! 

Sutelkto ir rezultatyvaus darbo visiems! 

Su Rugsėju! 

Meškuičių gimnazijos direktorius Algis Mačiulis 



 2 

 

Meškuičių vidurinė mokykla tapo gimnazija 
 

2010m. birželio 17 dieną vykusio Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu buvo 

pakeistas Meškuičių vidurinės mokyklos statusas- vidurinė 

mokykla tapo gimnazija. Tai ne vienerių metų mokyklos 

bendruomenės triūso rezultatas- mokykla ja nuo 2006 m. 

užsibrėžė tikslą tapti gimnazija. Nuoširdus mokyklos pedagogų ir 

visos bendruomenės darbas nebuvo beprasmis- šių metų kovo 

mėnesį Švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymas dėl 

mokyklos vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditavimo 

suteikė pagrindą gimti dar vienai gimnazijai Šiaulių rajone.   

Jau daugiau nei šimto metų istoriją skaičiuojanti Meškuičių 

mokykla gali didžiuotis ne tik jaukiais šviesiais kabinetais, 

kompiuterių klasėmis, puikia skaitykla, sporto sale, bet čia 

dirbančiais specialistais. Puikių savo dalykų žinovų dėka mokiniai 

turi gerų galimybių sėkmingai dalyvauti mokomųjų dalykų 

olimpiadose bei įvairiuose konkursuose, pasiruošti studijoms.  

Pirmoji švietimo įstaiga - pradžios mokykla - Meškuičių 

valsčiuje atidaryta dar 1908 metais. Nuo 1956 metų kasmet į 

gyvenimą iškeliaudavo būrys vidurinę mokyklą baigusių jaunų 

žmonių.  

2009/2010 mokslo metų pabaigoje mokykloje mokėsi 369 mokiniai, dirbo 53 mokytojai, iš jų – 8 

mokytojai metodininkai, 29 vyresnieji mokytojai, 16 mokytojų, socialinė ir specialioji pedagogės, 

logopedė, psichologė. 

Mokyklos bendruomenė neapsiriboja vien formaliojo švietimo programomis. Čia veikia ir 

neformaliojo ugdymo būreliai: Dainų ansamblio, Sporto, Pramoginio- buitinio šokio, Folkloro, 

Krepšinio, Lengvosios atletikos, Futbolo, Virvės traukimo, 

Keramikos, Šiuolaikinių šokių, Įdomiosios vokiečių kalbos, 

Jaunųjų policininkų.    

Mokykla trejus metus iš eilės yra tarp sportiškiausių 

Lietuvos mokyklų. Kūno kultūros mokytojas metodininkas 

Petras Vaitkus 2008 metais respublikiniame konkurse 

„Geriausias kūno kultūros mokytojas“ pelnė III-iąją vietą.  

Mokykla dalyvauja tarptautiniame Comenius 

daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Nuo sėklos iki 

stalo“ veikloje. Šio projekto svečiai iš Portugalijos, 

Turkijos, Lenkijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos 

bendradarbiaujančių mokyklų, šį pavasarį viešėję 

Meškuičių gimnazijoje, lankėsi įdomesnėse Lietuvos 

vietovėse, susitiko su Šiaulių rajono meru Algimantu Gaubu. 

 

 

Džiaugiamės, kad mūsų ugdytiniai, busimieji pirmokai, rugsėjo pirmąją 

pravers Meškuičių gimnazijos duris. Paprastai sakoma, kad gimnazija yra 

aukštesnius reikalavimus kelianti mokykla. Tad linkime kūrybingų pamokų, 

imlių gimnazistų, ryžto ir įkvėpimo kuriant ir puoselėjant šiuolaikišką 

gimnaziją. 

Meškuičių lopšelio- darželio bendruomenė. 
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Meškuičių kultūros centras 
 

Ši vasara, kaip ir visos Kultūros centrui buvo darbinga. Nepaisant atostogų meto ir didelių karščių, 

meno mėgėjų kolektyvai turėjo itin daug darbo. Joninių šventė įsimins naujiena – kepėme didžiausią 

kiaušinienę ir ieškojome Meškuičiuose Jonų ir Janinų. Atėjus Mindaugo karūnavimo dienai, kartu su 

Naisių filialu meškuitiečiams padovanojome koncertą, o 21 val., kaip ir visa Lietuva giedojome Tautišką 

giesmę. Meškuičių bendruomenės valdyba pristatė savo projektą ir planus. Per Oninių šventę liaudiškų 

šokių kolektyvas ,,Padkava“ (vad. L. Morkūnienė) ir liaudiškos muzikos kapela ,,Vygė“ (vad. K. 

Lučinskaitė) pasirodė Verbūnuose. Rugpjūčio 7d. kapela koncertavo Dargaičiuose, kur vyko senųjų 

amatų šventė, o jau kitą dieną kartu su moterų vok. tercetu (vad. R. Zelbienė) koncertavo Bazilionuose.  

Po savaitės Pakapėje vyko rajono kapelų šventė. Mūsų kapela ir šokėjai vėl vyko koncertuoti. Artėjant 

Šv. Roko  atlaidams Gruzdžiuose, šokėjai kartu su kapela buvo pakviesti koncertuoti.  Taigi laukiame 

savo miestelio šventės ir tikimės, kad Jūs prisidėsite kuo galėsite. Programą rasite skelbimuose, o 

reikalingą informaciją suteiksime Kultūros centre.  

Nuoširdžiai dėkoju liaudiškų šokių kolektyvui ,,Padkava“, kapelai ,,Vygė“ ir moterų tercetui 

už atsidavimą savo darbui.                                            
Kultūros centro direktorė Loreta Morkūnienė 

 

Meškuičių neįgaliųjų draugijos veikla 
 

Meškuičių neįgaliųjų draugijoje yra 43 nariai, iš jų 6 žmonės turi pirmąją neįgalumo grupę, 30 – 

antrąją, 7 – trečią. Dar nesulaukusiu 60 metų yra 12 draugijos narių, o virš 60 metų- 31 narys. Kadangi 

visi nariai garbingo amžiaus, dalyvauti įvairiuose renginiuose yra gana sudėtinga. Tačiau galime 

pasidžiaugti mūsų ansamblio „Viltis“ narėmis, kurios išties aktyviai dalyvauja Draugijos renginiuose ir 

išvykose.  

Ne taip seniai labai sėkmingai pasirodėme Šiaulių miesto bulvare šventėje “Ant rubežiaus“, į kurią 

mus pakvietė pristatyti savo ansamblio atliekamų dainų. 

 Sulaukiame ir daugiau kvietimų į įvairius renginius, tačiau, gaila, turime jų atsisakyti dėl iškylančių 

transporto problemų. Tačiau mielai prisijungiame prie Meškuičių bendruomenės organizuojamų kelionių. 

Šiemet Draugijos nariai poilsiavo Šventojoje, aplankė Venspilį, Merikę. 

Labai norime padėkoti vadovei R.Zelbienei už jos kantrybę, parinktas jausmingas ir  melodingas 

dainas.   

Taip pat norėtume pakviesti tiek vyrus, tiek moteris norinčius ir galinčius dainuoti, prisijungti prie 

mūsų ansamblio repeticijų, kurios vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 14 val. Kultūros centre. 

 

Neįgaliųjų draugijos valdyba 

 

 

 

 

 

 

Vieta foto 

 

 

 

 

 

 



 4 

Stovykla – „Rojus žemėje“ 

 
Š.m. rugpjūčio 16d.visi su nekantrumu laukėme stovyklos „Rojus žemėje“ atidarymo, kuri skirta 

neįgalių žmonių ugdimuisi ir reabilitacijai, artimųjų poilsiui bei specialistams – savanoriams paruošti. 

„Svetainėje prie kryžių kalno“ planuojama įrengti Dienos užimtumo centrą , kuriame neįgalieji bei jų 

artimieji galės užsiimti įvairia terapija...Tokie centrai reikalingi todėl, kad dauguma neįgaliųjų baigę 

mokyklą priversti likti namuose, tuomet siaurėja jų socialinis tinklas, prarandami jau įgyti įgūdžiai. Šis 

centras padėtų atrasti save, sustiprėti tiek fiziškai, tiek dvasiškai. 

   Jau pirmąją dieną patyrėme labai daug įspūdžių. Vaikai piešė piešinius, visi kartu demonstravo 

madas gamtinės medžiagos. Man džiugu buvo matyti, kaip vaikai džiaugėsi keramikos darbais ir 

atvirukais, kuriuos jie mamyčių ir savanorių padedami kūrė. Gilų įspūdį padarė kelionė į Kryžių kalną. 

Visi pirko angeliukus, kuriuos vėliau pakabino ant medžio. Popietė su vienuoliais vienuolyne suteikė 

visiems ramybės, neįgalieji kartu su savanoriais iš Meškuičių bendruomenės jautėsi lygiaverčiai. 

Pasidalinti savo įspūdžiais maloniai sutiko „Svetainės prie Kryžių kalno“ šeimininkė ponia Gražina, 

būsimasis autoelektrikas Mantas, moksleivis Lukas. 

-Prašau trumpai prisistatyti. 

-Esu Gražina , mėgstanti ruošti valgį.{šypsosi}. 

-Kodėl ir kada kilo idėja organizuoti šią stovyklą? 

-Tokia stovyklos idėja kilo prieš keletą mėnesių. Kadangi norėjau pažinti vaikus , turinčius vienokių 

ar kitokių problemų. 

-Kaip jaučiatės po šios stovyklos? 

-Esu labai laiminga susipažinusi su tokias nuostabiais  vaikais bei jų nuoširdžiais tėveliais. 

-Kokios patirties įgavote? 

-Pažinau nuostabius , šiltus žmones. Supratau , kokie jie visi yra draugiški. 

-Ką manote apie idėją čia sukurti Dienos užimtumo centrą? 

-Idėja nuostabi. Tai startas neįgaliems žmonėms į savarankišką , pilnavertį gyvenimą. 

-Ko palinkėtumėte stovykloje buvusiems žmonėms? 

-Vaikams palinkėčiau turėti tokį centrą , o tėveliams kuo rečiau vaikučius lankyti{juokiasi}. 

 

Taip pat apie šią stovyklą nutarė pakalbėti Mantas – būsimas autoelektrikas, vairuotojas bei 

LASUC{Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centro} moksleivis Lukas . 

-Mantai , ar čia būdamas susiradote daug draugų? 

-Taip. 

-Lukai , kodėl atvykote ir ko tikėjotės iš stovyklos? 

-Tikėjusi pabūti gamtoje su kitais žmonėmis. 

-Klausimas abiems Jums...Daugybė žmonių atstumia arba kitaip vertina į šiek tiek kitokį vaiką. Koks 

Jūsų požiūris į neįgalų vaiką? 

-Šie žmonės yra tokie kaip visi.(Lukas) 

-Nei karto neteko susidurti su tokio likimo žmonėmis , tačiau aš jų nediskriminuoju , juos laikau 

lygiaverčiais.(Mantas) 

-Lukai , kaip tu manai, ko trūksta tokiems vaikams? 

-Trūksta visuomenės supratimo. 

-Ką išgyvena tėvai augindami tokį vaiką? 

-Tėvai patiria baimę dėl savo vaiko ateities, susiduria su finansinėmis bei psichologinėmis 

problemomis. 

-Ko palinkėtumėte savo draugams? 

-Palinkėčiau išlikti tvirtiems.(Mantas) 

-Žmonės gyvena tik kartą, reikia džiaugtis kiekviena akimirka.(Lukas) 

Nuoširdžiausia padėka organizatoriams: „Svetainei prie kryžių kalno“, Šiaulių apskrities cerebrinio 

paralyžiaus asociacijai. Mantui už visokeriopą pagalbą, draugiškumą, visiems mokytojams už kūrybinį 

darbą, kantrybę, savanorėms už nuoširdumą, buvimą kartu, poniai Gražinai už gerą širdį ir begalinį norą 

padėti. Nuoširdus ačiū. 

Vidmantė ir draugai 
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PAKELIAVOM... 
 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šių metų vasarą Meškuičišių bendruomenės valdyba organizavo 

keletą ekskursijų po Lietuvą. Jų metu įsitikinome, kad gražiausias ir mieliausias kraštas yra mūsų tėvynė 

Lietuva. Tik kartais neįvertiname jos grožio. 

 Mes, 45 meškuitiečiai, tikrai džiaugėmės aplankę Burbiškių dvarą, Kleboniškių etnografinį kaimą, 

Šeduvos malūną. Važiuodami į Druskininkus grožėjomės gėlėse paskendusia Kelme, Raseiniais. O 

Druskininkai pakerėjo ne tik vandens atrakcinionų parku, bet ir idealia švara, tvarka, gėlynų 

kompozicijomis. Vaikščiodami Grūto parku, lankėmės pionierių aptarnaujamose kavinėse ir 

prisiminimais nusikėlėme į praėjusius sovietinius laikus, vieniems sukėlusių teigiamų emocijų, kitiems 

gal kiek ir kitokių. Juk tai mūsų istorija, ir ji iš atminties negali būti išbraukta.  

Dėka puikių vairuotojų, aplankėme Punios piliakalnį, kur buvome pakerėti nepaprasto Dzūkijos 

gamtos grožio, Nemuno vingio.  

   
Visi turėjome galimybę pamedituoti Merkinės piramidėje, susitikti su jos įkūrėju, kuris labai įdomiai 

pasakojo apie piramidėje veikiančias gamtos jėgas: daugelis ekskursijos dalyvių įsitikino. 

Neišsimaudžius Baltijos jūroje, neaplankius Basanavičiaus gatvės kavinių, atrakcionų, nepasimeldus 

didingoje Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Negali baigtis kelionių vasara. 

Vygdami į Palangą aplankėme dar nebaigtą įrengti Japonų sodą. Pirmą kartą matėme bonzus, sakuras, 

jaunavedžių sodinamus medelius, o akmenų kompozicijų gausybe ir grožybe... 

Puikiai praleista kelionių vasara baigėsi. Džiugu, kad meškuitiečiai su didžiuliu noru ir entuziazmu 

keliauja, tad surinkti pusšimtį žmonių būna visai nesunku. 

 

VO „Meškuičių bendruomenė“ pirmininkė P. Tiknienė 

 

,, Meškuičių bendruomenė’’valdyba informuoja 

 
    Liepos 6-ąją po šventinio koncerto, skirto karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti, VO  

,,Meškuičių bendruomenė’’ valdyba Meškuičių  kultūros centre pateikė informaciją apie šiuo metu 

rengiamą projektą ,,Meškuičių miestelio parko atnaujinimas ir pritaikymas įvairiapusiai bendruomeninei 

veiklai’’. 

 Mokytoja R.Kelpšienė papasakojo apie miestelio ir parko istoriją, parodė nuotraukas, kaip buvo 

sodinami medeliai, rengiamos įvairios šventės. I.Galkauskienė pristatė savanorių komandą, kurie prisidės 

prie projekto rengimo, įgyvendinimo, informacijos sklaidos, švietėjiškos programos.  

Apžvelgti paruošiamieji darbai, pristatyta parko ateities  vizija. Skaidrėse (parengė A.Taujanskas) 

matėme puikius parko vaizdus; gražius tiltelius, pasivaikščiojimo takus, naujus suoliukus, žaidimo, 

krepšinio aikšteles…Visa tai norėtume matyti mūsų parke. Paprašėme, kad kiekvienas įsivaizduotų šitą 

parką po dešimties, dvidešimties ar net šimto metų Ir kaip kiekvienas galėtų prisidėti, kad parkas 

klestėtų, vis gražėtų ir būtų patrauklus ne tik vietiniams, bet ir svečiams. 
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  Numatoma atlikti darbų maždaug už 250000 tūkst. litų. Planuojama suskirstyti parką į dvi dalis: 

poilsinę ir aktyviąją- pritaikytą sportui. Senojoje parko dalyje planuojama atnaujinti aikštelę, papildyti 

vaikų žaidimo aikštelę, pastatyti naujų suoliukų, šiukšliadėžių, sutvarkyti tiltus, išvalyti tvenkinius, 

sutvarkyti takelius. Kitoje dalyje(kur vykdavo žirgų varžybos) pastatyti naują krepšinio- tinklinio 

aikštelę, išvalyti tvenkinį, įrengti paplūdimį, pastatyti persirengimo kabiną, suoliukus, šiukšliadėžes, 

supilti kalniukus dviračių trasai, pastatyti futbolo vartus. 

  Šiuo metu pasirašyta sutartis su projektuotoju ir baigiami projektavimo darbai. Parengtos ir 

užregistruotos viešujų pirkimų taisyklės. Baigiama pildyti paraiška, rašomas veiklos aprašas. Derinama 

bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių rajono savivaldybe. Iki rugsėjo 10 d. turime pateikti paraišką ir 

visus reikiamus dokumentus. Maždaug po 2 mėnesių gausime atsakymą ar bus skiriami pinigai parko 

sutvarkymui. Palinkėkime sėkmės! 

 Irmina Galkauskienė- projekto vadovė 

Vasaros stovykla 

Pagaliau baigėsi mokslo metai. Kiekvienas planuoja, kaip praleisti vasaros atostogas. Mūsų 

gimnazijos mokiniai žino, kad šią vasarą, kaip ir kiekvienais metais trauksime į stovyklą prie Pašvinio 

ežero, Šiaulių rajone.  

Šioje stovykloje dalyvaujame jau ketvirti metai ir kasmet vis daugiau mokinių vyksta stovyklauti: 

Šiais metais 44 mokiniai. Mus lydėjo mokytojos L.Sarpauskienė, R.Kelpšienė, J.Lukošiūnienė. Vėliau 

prisijungė T.Sarpauskaitė, L.Andruškaitė.  

Gaila, bet ekonominė krizė palietė ir mus. Kiekvienais metais stovyklaudavome 5 dienas, o šiais 

metais dėl sumažinto finansavimo tik 3 dienas. Visi pasitarę nusprendėme, kad išvyksime diena anksčiau, 

birželio 22d. 

Įsikūrę stovyklavietėje kartu su Pakapės pagrindinės mokyklos mokiniais. Mūsų neišgąsdino ir 

prapliupęs lietus- dainos skambėjo dar linksmiau. Vos tik spėjome pasistatyti palapines iš kart pradėjo 

lyti. Nei vienas iš mūsų tarpo jo neišsigando, o vakarą praleidome prie laužo grodami ir dainuodami.  

Išaušus gražiam birželio 23 dienos rytui, į stovyklavietę pradėjo rinktis kitų Šiaulių rajono mokyklų 

komandos. Iš viso stovyklavo aštuonių mokyklų komandos. Įsikūrę ir papietavę  visi susirinko į centrinę 

aikštę prisistatyti. Po prisistatymų įvyko naujokų krikštynos, linksmosios estafetės, tinklinio varžybos, 

kuriose dalyvavo net penkios Meškuičių komandos. O vakare visi rinkomės į aikštę, kur vyko renginys 

„Stovykla gali šokti“. Jį vedė mūsų gimnazija. Šis renginys vyksta antrus metus iš eilės. Jo metu 

stovyklautojus mokome šokti įvairių šokių. Smagiausia, kad visi stovyklautojai šoka. Šokius visada 

užbaigiam tradiciškai- šokiu „Sirtakis“. Taigi taip praėjo pirmoji diena.  

Antrąją dieną net kelios mūsų mokyklos komandos dalyvavo linksmosiose estafetėse, jas organizavo 

Dirvonėnų pagrindinės mokyklos komanda. Vėliau vyko turistinės technikos varžybos. Šiais metai 

Bazilionų vidurinės mokyklos komanda jas organizavo Pašvinio ežere. Plaukiant baidarėmis, reikėjo 

atlikti įvairių užduočių. Buvo labai smagu, ne tik dalyvauti, bet ir stebėti varžybas. Pasibaigus šioms 

varžyboms prasidėjo futbolo varžybos. Tai buvo pati geriausia diena tokiems kaip aš – pakvaišusiems dėl 

futbolo. Visos mokyklos palaikė Meškuičius, todėl mūsų futbolininkai buvo pamaloninti. 

Po sunkių ir varginančių futbolo varžybų  visi nuskubėjo vakarieniauti. Pasistiprinę stebėjome 

komandų talentų šou, kurio metu mūsų komanda pastatė piramidę. Stovykloje taip pat vyko sveiko 

maisto konkursas, piešimo konkursas. Pastarojo konkurso metu mokiniai ant smėlio darė “sekretus“. 

Gaila, šiais metais nebuvo „Dažasvydžio“. Jis pritraukdavo tikrai daug dalyvių. 

Vėlai vakare visi patraukėme į naktinį turistinį žygį. Jo metu ieškojome atšvaitais pažymėtų punktų, 

kuriuose turėjome atlikti įvairių užduočių. Buvo labai smagu visiems naktį pasivaikščioti  miške. Grįžus 

niekas nenorėjo miego, todėl visi pasilikome prie laužo klausytis siaubo istorijų. Kai kas taip išsigando, 

kad bijojo naktį miegoti, todėl tik išaušus išdrįso nueiti į palapinę. 

 Paskutiniąją dieną sudarėme komandas , kurios dalyvavo pėsčiųjų ralyje. Varžybos tęsėsi ilgai, 

pavargusiųjų buvo labai daug, bet visi vis tiek buvo geros nuotaikos ir neskubėjo krautis daiktų ir ruoštis 

kelionei namo. Stovyklos vadovei R.Punevičienei įteikus apdovanojimus įvairių renginių nugalėtojams,  

visų mokyklų  šokėjos vadovams sušoko padėkos šokį ,, Bučkis“. Taip pasibaigė mūsų ilgai lauktoji ir 

labai greitai praėjusi stovykla. 
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Nežiūrint į amžiaus skirtumus tarp stovyklautojų (dalyvavo 6-12kl. mokiniai), visiems buvo labai 

smagu, visus jungė gera nuotaika ir noras puikiai  praleistas laikas. 

         Parengė: Viktorija Morkūnaitė 9 kl. 

 

Kam skamba žadintuvas? 

Atšventę 600-ąsias Žalgirio mūšio metines, esame priversti prisiminti istorijos puslapius: didžias 

pergales ir skaudžius nusivylimus. Tačiau, kad ir kokius pėdsakus paliko mūsų amžininkai, jie nebus 

lengvai  nuplauti nuo kranto, lyg nieko nei nebūtų buvę. Šie pėdsakai nėra palikti smėlyje, jie įspausti 

kiekvieno mūsų gyvenimuose ir širdyse. 

Deja, pastarosios visuomenės aktualijos verčia suabejoti, ar mus vis dar pasiekia praeities aidas, ar 

dar nepamiršome kokios yra mūsų vertybės ir ką reiškia jaustis tauta? Galbūt kosmopolitiško pasaulio 

centre žodis vertybė yra tik nuvalkiota sąvoka, o mes patys- viso pasaulio piliečiai, kuriems Lietuvos 

valstybė apskritai nieko nebereiškia?  Dažnai girdžiu frazę: “Kaip galiu mylėti savo valstybę, jei ji 

nemyli manęs?“ arba „Kam man reikalinga Lietuva, jei aš jai nereikalingas?“. Tokie žodžiai sklinda ne 

tik iš emigrantų lūpų.  

Jei kitas mums būtų svarbus kabiau už mus pačius, neabejoju, kad svarbūs taptumėme ir mes patys, 

paprasčiausiu „duok ir gausi“ principu. Nebūtina kalbėti absoliučiomis frazėmis apie pasaulinę taiką, 

meilę ir brolybę. Visiškai pakanka dienos pabaigoje pasvarstyti ar šiandien skyrėme laiko savo šeimai, 

kiek gerų žodžių pasakėme, ar nepradėjome plūstis dėl kamščių, ar lėtai dirbančios pardavėjos prekybos 

centre ir t.t. Užtenka pasižiūrėti į savo mažas valstybes: miestus, kaimus, gatves, galiausiai savo pačių 

šeimos židinį... 

Truputis pakantumo ir, štai, galbūt nebūčiau sugadinęs šiam žmogui nuotaikos, o jis nebūtų to 

padaręs dar ir dar kitam asmeniui. Deja, mums svarbiausios yra tik mūsų pačių teisės į gerą nuotaiką, 

gerą aptarnavimą ir, apskritai, tobulą gyvenimą. Nesvarbu ar to nusipelnėme. Tai, kad turime būti 

visapusiškai aprūpinti, mums atrodo natūralu kaip dvidešimt pirmo amžiaus visuomenei. Tačiau, neduok 

Dieve, jei šios „teisės“ pažeistos,  kaltu tampa visas pasaulis.  

Prasidėjusi ekonominė krizė, kuri , rodos, net nežada trauktis, padarė mums savotišką paslaugą ir 

tapo mūsų alibi. Juk dabar turime kam suversti kaltę. Štai kas kalčiausias dėl mano visų bėdų! Tai krizė, 

krizė, krizė! Tačiau ar išties tai, kad turime susiveržti diržus, padaro mus skurdesniais? Ir apie kokį 

skurdą mes kalbame? Manau, didžiausia krizė ir taip pat jos priežastis, visuomet buvo ir bus tik dvasinis 

nepriteklius. Materialios sąvokos yra perdaug realetyvios ir, bet kokiu atveju, nelydi mūsų visą 

gyvenimą. Tačiau vidinės vertybės, tokios kaip meilė, tiesa, gailestingumas, neabejingumas, turėtų mus 

lydėti visą gyvenimą. Deja, jos nustumiamos į antrą planą. „Juk tuščiu pilvu sotus nebūsi, ar ne?“- 

tikriausiai man oponuotumėte. Tačiau kas yra svarbiau dvasinė pilnatvė ar prabanga? Ir kas iš šių 

variantų pareikalauja didesnės kainos? Dažnai girdžiu, kaip žmonės paaukoja savo šeimą dėl karjeros. Be 

abejo, juk auka būtina vardan „aukštesnių tikslų“. Tačiau tai tik vienas pavyzdys iš daugelio. O ko iš 

mūsų reikalauja gerumas ir meilė kitam? Kiek kainuoja geras žodis? Greičiausiai jokia valiuta to 

neapskaičiuotų. Tad prieinu prie išvados, kad vienintelis dalykas, kurį turime paaukoti dėl savo dvasinių 

vertybių, yra tik mūsų ydų, ypatingai savanaudiškumo, atsisakymas. Taigi nuostolis  tikriausiai nebūtų 

labai didelis. 

Nepaisant to, mes vis dar neesame linkę pasimokyti iš praeities ir išgirsti savo istorijos išminties 

žodžių. Vis dar ieškome kaltų ir kritikuojame vietoje to, kad išvystumėme krislą savo pačių akyje. 

Teisiame kitus lyg pasaulio valdovai, nors tai nėra nei vieno mirtingojo valioje. Vis dar nusigręžiame, 

paminame tai, kas svarbiausia... 

Kiekviena diena turi mums ką pasakyti, ypač tokios ypatingos datos kaip liepos 15, kovo 11, vasario 

16, ir t.t. Manau, tokiomis progomis reikia ypač įdėmiai įsiklausyti į save ir kitą, savo asmeninę ir savo 

valstybės istoriją, kur link mes einame, ir ar nepamirštame savo tikslo. Todėl savo rytinį žadintuvą 

kiekvienas mūsų turėtų nusistatyti ne darbo, o savo dvasios ritmu. Dvasios, kuri yra taip išsiilgusi ne tik 

būti jūsų gyvenime, bet ir juo tapti. Žinoma, pabusti nėra lengva, be to, mes visuomet rizikuojame vėl 

užsnūsti. Tačiau vien tai, kad atsiliepiame į šį skambutį ir tuo pačiu tampame žadintuvu kitiems, jau yra 

pradžia to kelio, kuriuo ir turėtumėme žengti visą gyvenimą. 
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Parengė, Justina Kiviliūtė 

Meškuičiai kvepėjo alyvomis 
  

Meškuičių soduose žydėjo obelys, skleidėsi alyvų žiedai, pasirodė pirmieji ankstyvųjų daržovių 

daigai. 

„Kaip čia gražu! Puikiame krašte jūs gyvenate!“ – jau per autobuso langus vaizdais gėrėjosi 

Comenius projekto svečiai. Iš Portugalijos, Turkijos, Lenkijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos 

bendradarbiaujančių mokyklų atstovus į Lietuvą pakvietė Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla. 

Gegužės trečiąją savaitę čia įvyko Comenius daugiašalės 

mokyklų partnerystės „Sugrįžkime prie savo šaknų: nuo 

sėklų iki stalo“ projektinis susitikimas. Septyniolika 

mokinių ir trylika mokytojų iš tolimų ir artimesnių 

valstybių savaitę bendravo su vietos žmonėmis: su projekto 

nariais, jų šeimomis, miestelio bendruomene. Čia jie įgijo 

žinių ir šiuolaikinėje visuomenėje jau prarandamų įgūdžių, 

kaip patiems užsiauginti dalį savo maisto produktų. 

Pirmą kartą Meškuičių vidurinėje mokykloje anglų 

kalba įvyko tarptautinė mokinių mokslinė konferencija. Jos 

dalyvių pažymėjimus gavo penkių valstybių mokiniai, 

parengę ir perskaitę pranešimus apie savo šalyje auginamas 

maistines kultūras, prieskoninius augalus, surinkę ir pristatę 

informaciją apie vaisių ir daržovių konservavimą, rauginimą, kitus maisto ilgalaikio išsaugojimo būdus.  

Apsilankymas Daugėlaičių kaime L.Šateikos augalininkystės ūkyje, mūsų mokinės Agnės, šalia 

gyvenančios, vasarą ten dirbančios, nuoširdus pasakojimas svečiams buvo pirmoji pažintis su žemės ūkio 

tradicijomis Lietuvoje. 

Angliškai kalbėjomės ir vaikščiodami po Meškuičių miestelį. Net kelių mokinių šeimos pakvietė 

užeiti, Comenius svečiams atvėrė senovinius akmeninius rūsius, parodė lentynose užsilikusias uogienes, 

daržovių likučius, net pavaišino obuolių sūriu ir sultimis. Svečiai sužinojo ir pamatė, kaip lietuvių šeimos 

moka sandėliuoti ir išlaikyti per žiemą daržoves (prisimena italė Anna), patyrė, kokia turtinga mūsų 

šalies žemės ūkio istorija (pažymi Steve iš Didžiosios Britanijos). Jie stebėjosi, kiek daug šeimų Lietuvos 

kaimuose, miesteliuose kasmet sodina daržą ir valgo pasakiškai skanų maistą (britė Jo). 

Pakruojio dvare svečius sužavėjo ne tik restauruojami rūmai, bet ir pagarba gamtai, ramybė ir tyla, 

kai girdisi vėjo ošimas, paukščių giesmės. Kleboniškių kaime-muziejuje mes patys pasakojome, jog taip 

gyveno mūsų seneliai ir proseneliai, tokias gėles 

augino (Anglijoje ir dabar jos  paplitusios!).  

Pažintinė ekskursija į Nidą turėjo ir mokomąją 

prasmę – skirtingų rūšių dirvožemis, dėl to kitokia 

vietos augmenija, kaimynystė su jūra lėmusi savitą 

žmonių mitybą. Vaikai šėlo smėlyje, mokytojai 

gėrėjosi nuostabiu kraštovaizdžiu. Turkų mokytojo 

Ersino ten įsigytos lietuviškos sėklos turi sužaliuoti 

Comenius darže Konijos mieste.  

Edukacinės pamokos-pratybos Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje „Virvučių vijimas“, „Žaislai iš šiaudų“ 

buvo labai įdomios ir svečiams, ir mūsų mokiniams. Muziejaus darbuotojai džiaugėsi, jie seniai beturėjo 

tokių sumanių ir darbščių vaikų. 

Visų bendradarbiaujančių valstybių mokyklų mokytojai Šiaulių rajono savivaldybėje susitiko su 

Šiaulių rajono meru A.Gaubu. Čia jie susipažino su rajono ypatybėmis. 

Meškuičių seniūnijoje užsienio svečius nuoširdžiai priėmė, lietuviškais saldainiais pavaišino 

Meškuičių seniūnė J.Baškienė. 
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Po jungtinio koncerto miestelio bendruomenei kultūros namuose, po šokių ir lietuviškų vaišių („Kaip 

jūsų šeimos moka gaminti!“ – stebėjosi portugalė Rosaria) Meškuičių gatvelės kvepėjo alyvomis... 

     

Genovaitė LIEPINIA, 

Meškuičių vidurinės mokyklos chemijos mokytoja, Comenius projekto koordinatorė 

 

 

Šv. Baltramiejaus atlaidų šventė 

28d. (Šeštadienis) 
12 val. - SPORTO ŠVENTĖ Krepšinis 3/3, Moterų tinklinis , Šeimų estafetės, Rankų lenkimas, 

,,Stipriausio žmogaus“ rinkimai. (norintys jau gali registruotis kultūros centre) 

19 val. - MEŠKUIČIŲ GYVENTOJŲ KIEMELIŲ PRISTATYMAI. (gatvės pasirodo, kuo yra 

turtingos) 

20 val. - MENO KOLEKTYVŲ KONCERTAS (siurprizas) 

 21.30 val. -  GEGUŽINĖ. linksmins – Sigitas Kivylius.  

 29d. (Sekmadienis) 
12 val. - ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDAI MEŠKUIČIŲ ŠV. STANISLOVO BAŽNYČIOJE  

14 val. - MEŠKUIČIŲ MIESTELIO GYVENTOJŲ AUGINTINIŲ PARODA – 

VARŽYTUVĖS. (Gali dalyvauti visi norintys su savo augintiniais). Laukia puikūs prizai.  

15.30 val.   – ŽIRGŲ PASIRODYMAS.(už parko) VAIKUČIAI GALĖS PAJODINĖTI.  

 21 val. – 24 val.  -  GEGUŽINĖ  

 

 

Bendruomenės Valdyba nuoširdžiai dėkoja, 

Sygitui Abromavičiui ir jo sūnums už gedulo namų – altarijos vartų ir tvoros nudažymą. 

Juozui Bielskiui ir T. Treinauskienei už skirtas lėšas dažų pirkimui, 

Algimantui Balčiūnui už pinigines lėšas, skirtas  Meškuičių miestelio aplinkos gražinimui. 

 

SVEIKINAME 

Garbingos 100 metų sukakties proga ADOLFINĄ 

PUIDOKIENĘ.  

Tiek kelio nuėjot neparklupus – belieka tik stebėtis. 

Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus – belieka tik žavėtis. 

Tiek žodžių, šypsenų jau išdalinot – belieka tik gerėtis. 

Šviesių minčių, ir daug sveikatos kupinų dienų Jums norim 

palinkėti. 

 

    VO „Meškuičių bendruomenės“ valdyba 

Rugsėjo 1-osios šventės programa: 

9 val. 00 min. – 9 val. 50 min. klasių auklėtojų pamokos. 

10 val. 00 min.- 11 val. 00 min. Šv. Mišios bažnyčioje. 

11 val. 00 min.- šventės tęsinys mokyklos kiemelyje.  

Meškuičių gimnazijos administracija 

 

 

Rugsėjo 1-oji – tai diena, kai po ilgų vasaros atostogų į lopšelį-darželį sugrįžta besišypsantys vaikai, 

jų klegesys, juokas. Vaikučių ir jų tėvelių lauksime nuo 8.00 iki 8.30val. 



 10 

Vaikai, tėveliai, pedagogai, svečiai šią dieną 8.30 val. susirinks lopšelio-darželio kiemelyje. Čia 

vaikučius palaimins Meškuičių parapijos kunigas. Sveikinimo žodžius tars lopšelio-darželio direktorė, 

seniūnė, bendruomenės pirmininkė. Šventėje skambės muzika ir dainos. 

Administracija 

 

Rugsėjo šventinės dienos: 

 

09-01 Mokslo ir žinių diena 

09-04 Baltijos jūros diena  

09-07 Panevėžio diena  

09-08 Tarptautinė raštingumo diena 

09-08 Švč M. Marijos gimimo diena (Šilinės)  

09-08 Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už 

Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą 

diena  

09-09 Tarptautinė grožio diena 

09-10 Pasaulinė savižudybių prevencijos diena  

09-11 Statybininkų diena  

09-14 Šv. Kryžiaus išaukštinimas  

09-15 day.lt gimtadienis  

09-15 Tarptautinė demokratijos diena 

09-15 Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena  

09-16 Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena  

09-21 Tarptautinė taikos diena  

09-21 Bobų vasara  

09-21 Šv. Matas, Alutinis  

09-22 Baltų vienybės diena  

09-22 Šiaulių miesto gimimo diena  

09-22 Tarptautinė diena be automobilio  

09-22 Rudens lygė (lygiadienis) 

09-23 Lietuvos žydų genocido diena  

09-26 Pasaulinė kurčiųjų diena  

09-26 Pasaulinė širdies diena  

09-26 Europos kalbų diena  

09-27 Pasaulinė turizmo diena  

09-27 Lietuvos socialinių darbuotojų diena  

09-28 Tuskulėnų aukų atminimo diena  

09-28 Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino diena  

09-29 Dagos diena, Šv. Mykolas  

09-30 Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena 

 

Rudens mišrainė 

Jums prireiks : 

2 kg pomidorų  

2 kg paprikos  

1 kg svogūnų  

1 kg morkų  

1stilinė aliejaus  

1 stiklinė cukraus  

1 stiklinė acto (arba nubrauktas šaukštas citrinos rūgšties)  

druskos pagal skonį (apie 4 nubrauktus šaukštus) 

Darbo eiga : 

Pomidorus nuplauname, blanširuojame (įdedame kelioms sekundėms į verdantį vandenį, po to į šaltą 

vandenį, pakartojame tai 2 kartus), nulupame odelę, stambiai supjaustome. Svogūnus supjaustome 

pusžiedžiais, morkas stambiai sutarkuojame. Į puodą supilame aliejų, cukrų, actą, druską. Užvirus 

sudedame morkas , po 15 min., dedame papriką, dar po 15 min. – svogūnus. Verdame 15 min., dedame 

paruoštus pomidorus ir vėl šiek tiek paverdame. Ši mišrainė tinka prie visų mėsos, paukštienos patiekalų, 

labai skanu su kiaušiniene. Puikiai išsilaiko uždaryta stiklainiuose. Skanaus 

 

 

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.  

 

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS. 

 

http://day.lt/diena/2010.09.01
http://day.lt/sventes/straipsniai/mokslo_ir_ziniu_diena
http://day.lt/diena/2010.09.04
http://day.lt/diena/2010.09.07
http://day.lt/sventes/straipsniai/panevezio_diena
http://day.lt/diena/2010.09.08
http://day.lt/sventes/straipsniai/rastingumo_diena
http://day.lt/diena/2010.09.08
http://day.lt/sventes/straipsniai/silines
http://day.lt/diena/2010.09.08
http://day.lt/sventes/straipsniai/vytauto_didziojo_karunavimas
http://day.lt/sventes/straipsniai/vytauto_didziojo_karunavimas
http://day.lt/sventes/straipsniai/vytauto_didziojo_karunavimas
http://day.lt/diena/2010.09.09
http://day.lt/sventes/straipsniai/grozio_diena
http://day.lt/diena/2010.09.10
http://day.lt/diena/2010.09.11
http://day.lt/sventes/straipsniai/statybininku_diena
http://day.lt/diena/2010.09.14
http://day.lt/sventes/straipsniai/kryziaus_isaukstinimas
http://day.lt/diena/2010.09.15
http://day.lt/sventes/straipsniai/day_gimtadienis
http://day.lt/diena/2010.09.15
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