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Tokia maža žemėlapy esi, o taip brangi ir taip sava  

Kaip vasaros vidudienis šviesi,                                                  

Tu mano Lietuva. 

                                 /K. Korsakas/ 
 

 

 
Mieli Meškuičių krašto žmonės, 

 

Sveikinu Jus visus su Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 20-mečiu. 

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų visų pagalbą, supratimą ir 

palaikymą. Meškuičių seniūnija didžiuojasi bendru darbu su 

bendruomene ir jos valdybos nariais, mokykla, lopšeliu-

darželiu, neįgaliųjų draugija, Meškuičių bažnyčia, Kryžių 

kalno vienuolynu, ,,Caritu”, kultūros centru, ūkininkais, sveikatos priežiūros ir verslo 

įmonėmis. 

 Nuoširdžių, darbščių meškuitiečių dėka, mūsų miestelis visada tvarkingas, žydintis ir 

žaliuojantis. Kaip smagu, kai šventėse dalyvauja tiek daug gyventojų. Tačiau gyvenimas 

parodė ne kartą, kad meškuitiečiai neabejingi artimo nelaimei ir skausmui. Dar kartą dėkoju 

už viską ir linkiu Jums visiems gražaus pavasario ir prasmingų metų, geros sveikatos ir 

nuotaikos. Lai Jūsų namus aplanko tik geros žinios ir naujienos! 
 

Meškuičių seniūnijos kolektyvo vardu 

Seniūnė Jolanta Baškienė 
 

Meškuičių seniūnijos 2009 metų veikla 
 

 2009 metais aplinkos tvarkymui skirta 119600 Lt.  

Gatvių apšvietimui išleista 44840 Lt., iš jų: už sunaudotą elektrą - 23330 Lt., už eksploataciją    - 11759 

Lt., už galią – 1960Lt., naujas lempas ir laikmačius – 1795 Lt, remonto išlaidas (Dapkūnų g. 7 šviestuvai ir 

kt.) -5994 Lt. 

Atliekų tvarkymui panaudota 11359 Lt. Per metus išvežtos 78 tonos šiukšlių. Už paslaugas sumokėta: 

AB „Specializuotas transportas“ - 4834 Lt., UAB ,,Kuršėnų vandenys” - 987 Lt., UAB ,,Limega” - 1785 Lt. 

ŠRATC–ui už atliekų priėmimą - 4740 Lt.,  

Bendrosios aplinkos politikos formavimo viešajam ūkiui 2009 metais skirta 61210 Lt.  Iš jų aplinkos 

tvarkymui: už vandenį Meškuičių kapinėse  - 1783 Lt., kapinių priežiūrai – 17704 Lt., kurui – 5800 Lt., 

kelių ir gatvių ženklų pastatymui – 10489Lt, avarinių medžių šalinimui ir genėjimui 4306 Lt., kelių 

greideravimui, asfaltavimui– 7351 Lt., ūkinėms prekėms – 1126 Lt, atsarginėms dalims –1520 Lt., 

medeliams, gėlėms – 320 Lt., kitiems šienavimo, pagalbiniams darbams – 7243 Lt., tepalams ir lynui -1152 

Lt., juodžemiui ir smėliui – 872 Lt. ir kitoms  prekėms (naujametinės eglutės, girliandos ir papuošalai, 

draudimo mokesčiai ir augalų apsaugos priemonės)– 1244 Lt 

Valstybinės žemės ir kito turto naudojimui skirta 2190 Lt. parkų, skverų šienavimui. 

 Kryžių kalno teritorijos tvarkymui skirta 7000 Lt. Visus metus vykdoma Kryžių kalno lauko tualetų 

priežiūra, šiukšlių išvežimas, o kasmetinių atlaidų metu biotualetų nuoma. 
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2009 metų lėšos iš kitų programų 

 
Viešiesiems darbams iš savivaldybės ir darbo biržos lėšų skirta 19114 Lt., įdarbinti  8 žmonės. Jie  tvarkė 

Meškuičių ir Naisių gyvenviečių centrus, Meškuičių poilsio parką, skverą, Sereikių parką, prižiūrėjo rusų, 

vokiečių ir kt. kapines,  sodino gėles,  genėjo medžių šakas. Sezono metu buvo prižiūrima Kryžių kalno 

teritorija. 

Nelegalaus Meškuičių šiukšlyno tvarkymui panaudota 1175 Lt. Gatvių ir kelių tvarkymui bei priežiūrai 

seniūnija gavo 88761 Lt. Asfalto duobių remontui skirta  38578 Lt. Remontuotos Meškuičių miestelyje- 

Rupeikių,  Taikos, Pievų gatvės. Naisių gyvenvietėje – Dvarlaukio, Užuovėjos, Ežero gatvės. Žiemos 

darbams, žvyravimui, skaldavimui ir greideravimui - 50183 Lt. Blogiausia gatvių būklė yra Naisių gyv. 

Mišeikių g.  Ji įtraukta į projektą iš Europos sąjungos stuktūrinių fondų lėšų.  

 

Socialinės paslaugos 
 

Per 2009 metus gimė 27 vaikai, mirė 22 asmenys. 

Per 2009 metus įvairiais socialiniais  klausimais kreipėsi 866 asmenys.  

 Iš jų užregistruoti prašymai: 

 socialinės pašalpos ir kitos išmokos– 358, išmoka vaikui – 363, šalpos išmokos (šalpos 

pensijos, priežiūros, slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) – 29 

 socialinė pašalpa -51 

 kieto kuro kompensacijos – 25 

 vienkartinės tikslinės pašalpos – 11, 

 vienkartinės išmokos nėščiai moteriai ir vienkartinė išmoka gimus vaikui – 14 

 ilgalaikė globa institucijoje – 1 

 techninės pagalbos priemonėms gauti (socialinių paslaugų centrui) –7 

 trūkstami dokumentai, mokyklos pažymos, ir kiti prašymai – 80  

Dėl paramos mokiniams  (mokymo reikmenims ir nemokamam maitinimui) kreipėsi  120 šeimų,  

priimti 145 prašymai.  

Paramai maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti, priimti 220 prašymų (658 asmenims). 

Meškuičių seniūnijoje 2010 m sausio 1d. buvo 39  daugiavaikės šeimos: t. sk 13 šeimų, auginančių 

4 ir daugiau vaikų. 52 daugiavaikės šeimos( virš 18 metų besimokantys iki 24 metų) auginančios 3 ir 

daugiau vaikų, gavo išmokas už vaikus.  

 

Mieli bendruomenė nariai, 
  

Visuomeninė organizacija „Meškuičių bendruomenė“ susikūrė prieš 5 m ,visi norintieji parašė 

pareiškimus ir tapo jos nariais. Kasmet ją papildo vis nauji ir dabar ji jungia 144 narius. Organizacijos 

reikmėms renkamas 1 Lt mėnesinis mokestis. Šiais metais labai padidėjo mokestis už patalpų šildymą ir 

elektrą. Kas mėnesį atsiunčiamos rajono savivaldybės sąskaitos, kuriose nurodomos didelės sumos: pvz: už 

sausio mėnesį reikėjo mokėti 141 Lt. Ne kiek mažesnės už visus kitus žiemos mėnesius, jos sumažės tik 

vasaros mėnesiais. Atsisakyti patalpų negalime, nes daug vargo buvo kol įsirengėme. Už projektinius 

pinigus nusipirkome kompiuterį, spausdintuvą, be kurių negalėtume leisti laikraščio „Meškuitietis“. Dabar 

belieka viena išeitis-surinkti iš visų narių nario mokestį. Patikėkite, 1 Lt per mėnesį tai tikrai nedideli 

pinigai, bet deja, yra keliolika narių, kurie nemokėję ne tik už praėjusius metus, bet ir už kelis metus. 

Mokestis renkamas ne valdybos narių ar bendruomenės pirmininkės algų mokėjimui- visi dirba be atlygio, 

visuomeniniais pagrindais, iš idėjos. Mokestis renkamas komunalinėms paslaugoms apmokėti, pasveikinti 

jubiliatus (atsiprašome jei ką pamiršome pasveikinti) ir kitoms bendruomenės reikmėms. Labai gerai nario 

mokestis surenkamas Meškuičių vid. mokyklos, lopšelio-darželio kolektyvuose, už ką mes jiems esame 

labai dėkingi, o visų kitų primiršusių šią pareigą prašyčiau tai padaryti. Nario mokestį galima sumokėti ne 

tik pas pirmininkę, bet ir pas valdybos narę seniūnės pavaduotoją V.Remeikienę, kurią visada galima rasti 

seniūnijoje. Iš anksto dėkoju už Jūsų  supratingumą ir geranoriškumą 
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Bendruomenės pirmininkė P.Tiknienė 

 

„Lietuvos tūkstantmečio vaikas“ 

Šiandien kiekvienas žino, kad išprusęs, apsiskaitęs, 

smalsus žmogus yra įdomesnis, patrauklesnis. 

Toks yra mūsų klasės draugas Šiaulių rajono Meškuičių 

vidurinės mokyklos 12 – tokas V. Šimulionis. Jis visai Lietuvai 

įrodė, kad nėra „iš kelmo spirtas“. Vaikinas dalyvavo 

populiariame Lietuvos televizijos žinių konkurse - ,,Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai“. 

Trečiajame dvyliktokų pusfinalyje varžėsi dvylika 

abiturientų iš visos Lietuvos. Džiugu, kad konkurse visi buvo 

lygūs: rajono mokyklų mokiniai savo žiniomis nenusileido 

didmiesčių mokyklų mokiniams. Visiems teko pasukti galvą, 

kad atsakytų į pateiktus klausimus. Buvo visko: ir sėkmių, ir nesėkmių. Koją pakišo izotopai. Vytautas tą 

vakarą liko antras, tačiau jis nenuliūdo, nes žinojo, kad turės galimybę atsirevanšuoti savo varžovei finale – 

vaikinas iškovojo kelialapį į didįjį dvyliktokų finalą. 

Žinių konkurso finale dalyviai atsakinėjo ir į suktus, ir į lengvai įkandamus klausimus. Vytautas 

nenuleido rankų ir po triuškinančio pasirodymo ,,žaibo“ turnyre iškovojo vietą didžiajame laidos finale.  

Mūsų draugas yra tikras džentelmenas ir pirmąją vietą užleido merginai. Tačiau Vytautas 

nenusiminė iškovojęs antrąją vietą konkurse ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ dvyliktokų finale. Gavęs 

daugybę dovanų, su smagia ir draugiška palaikymo komanda laimingai grįžo į gimtuosius Meškuičius.  

Sausio 28 d. „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavimo komanda atvyko į Meškuičių vidurinę 

mokyklą filmuoti Vytauto ir jo draugų kasdieninėje aplinkoje: sportuojantį, besimokantį, grojantį su 

draugais gitara, aibes krečiantį... Mes buvome sužavėti filmavimo komandos ir Žygio nuoširdumu, 

paprastumu, o jie stebėjosi mokyklos laimėjimais ir išskirtinumu: dailės galerija, dekoruotais suolais 

koridoriuje, mokyklos ir etnografiniu muziejumi, alpinariumais su fontanu ... 

Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla, garsėjanti aukštais sporto pasiekimais, dabar gali 

pasigirti ir Lietuvos tūkstantmečio abiturientu! 

 

12b kl. mokinės  Ieva Mitrofanovaitė ir Kristina Levickaitė 

 

AMATŲ DIENA MEŠKUIČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE 

Kovo 4 dieną Meškuičių vidurinėje mokykloje vyko amatų diena. Mokiniai, neformalaus ugdymo 

mokytojai, miestelio gyventojai visus norinčius mokė amatų 

paslapčių. Pirmą kartą mokykloje veikė kirpykla. Apie kirpėjos 

specialybę pasakojo L.Kaučikienė.  Verbas pardavinėjo pirmos 

klasės mokinys K.Dagys, o jas gamino Kosto močiutė 

J.Baubonienė. Visas merginas labiausiai domino papuošalai, 

kuriuos gamino 10b klasės mokinės G.Ragulinaitės mama. Kaip 

pasigaminti lėktuvėlių berniukus mokė pradinių klasių 

mokytojas V.Tiknis. Neformalaus ugdymo mokytojos 

S.Jurevičienė, V.Štitilienė, D.Janulytė, E.Vilčiauskienė 

atskleidė keramikos, karpymo, pynimo iš popieriaus, origamio  

paslaptis. Mokytoja 

A.Gendvilienė parodė kaip pinti juostas, o L.L. Ternovskajos 

papuošalai iš žurnalinio popieriaus pritraukė smalsių žmonių 

žvilgsnius. P.Bubelis ir R.Bubelienė pasakojo apie bites, medų ir 

vaišino varškės sūriu su medumi bei obuoliais. Aktų salėje 

liaudies ir linijinius šokius mokė S.Valčikienė. Apsipirkę, 



 4 

pasimokę amatų paslapčių ir pasišokę, amatų dienos dalyviai galėjo apsilankyti 8b klasės „Kaziuko“ 

kavinėje ir paragauti mokinių bei jų mamų  gamintų  patiekalų. 

Pasibaigus amatų dienai mokykloje dar ilgai buvo girdimas kuždesys, visi dalijosi patirtomis 

emocijomis, apžiūrinėjo įsigytas prekes, kalbėjo apie tai, ką išmoko. Neliko nei vieno abejingo. Amatų 

diena paliko neišdildomą įspūdį. 

 

Laisvės gynėjų  diena mokykloje 
 

Laisvės gynėjų dieną, 8 val. ryto Meškuičių vidurinės mokyklos 

langai pasipuošė žvakutėmis. Taip įsiliejome į pilietinę akciją „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Po to visi rinkosi į Sausio13-osios minėjimą, kurį 

pradėjo muzikos mokytojos K.Daukšaitės paruošti mokiniai. Istorijos 

mokytoja R.Serpauskienė apžvelgė sausio 13-osios įvykius. Ji kalbėjo, 

kad mūsų tikslas- užfiksuoti gyvąją atmintį, prisiminti, kad žmonės, 

dalyvavę sausio 13-osios įvykiuose , gyvena šalia ir yra mūsų seneliai, 

tėvai, artimieji, pažįstami. Renginyje dalyvavo visiems gerai pažįstamas 

žmogus mūsų mokykloje ir miestelyje , Sausio 13-osios LR Parlamento 

gynėjas  , Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) atsargos savanoris, 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas nuo 1991 m. , atsargos vyr. seržantas 

S.Pocius. Tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti žuvusieji už Lietuvos 

Laisvę. Posmus apie Tėvynę, laisvą Lietuvą skaitė 6b klasės mokinys T. 

Galkauskas ir 8b klasės mokinė A.Dagytė. Po minėjimo mokinių atstovai 

ir Sausio 13-osios LR Parlamento gynėjas Saulius Pocius padėjo gėlių 

prie Laisvės paminklo. 

Visą dieną mokykloje prie atminimo lentos, kurioje išrašytos 

pavardės žuvusiųjų už laisvę, degė žvakutės. Mokiniai  savo darbo dieną pratęsė gerais  darbais ir poelgiais. 

 

 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 

   Dalia Šniukaitė 

 

MEŠKUIČIŲ MOKSLEIVIAI VARŽĖSI 

SU ŠIAULIŲ RAJONO POLICIJOS 

PAREIGŪNAIS 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ąjai 

paminėti šių metų vasario 10 dieną Šiaulių rajono policijos 

komisariato pareigūnai kartu su Šiaulių r. Meškuičių vid. 

mokyklos administracija ir „Jaunaisiais policijos rėmėjais“ 

suorganizavo stalo teniso varžybas. Rungtyse dalyvavo Šiaulių r. 

policijos komisariato pareigūnai: Viešosios tvarkos skyriaus 

Prevencijos poskyrio specialistas R.Jankauskis, Patrulių būrio 

patrulis R.Bumblauskas ir Kriminalinės policijos skyriaus 

vyresnysis tyrėjas A. Valančiūnas. Šiaulių r. Meškuičių 

vid.mokyklos sporto salėje, vykusiose stalo teniso varžybose, 

prie stalų su policijos pareigūnais varžėsi šeši Šiaulių r. Meškuičių vid. mokyklos 8- 10 klasių mokiniai.  

Komandinėse varžybose laimėjo Šiaulių r. policijos komisariato pareigūnai, o asmeninėse 

varžybose stipriausiu tapo Meškuičių vid.  mokyklos 10A klasės mokinys T.Vilimas, antrąją vietą užėmė 

patrulis R. Bumblauskas, trečiąją vietą - specialistas R.Jankauskis. Meškuičių vid. mokyklos direktorius 

A.Mačiulis prizininkus apdovanojo mokyklos diplomais.  

 Po varžybų Šiaulių r. policijos atstovai kartu su Meškuičių vid. mokyklos administracija aptarė 

tolimesnį bendradarbiavimą dėl mokyklos bendruomenės teisinio švietimo, saugios aplinkos kūrimo, 

bendrų sportinių varžybų organizavimo ir Jaunųjų policijos rėmėjų tolimesnės veiklos.  

 

„Jaunųjų policijos rėmėjų“ vadovė Rasa Kelpšienė 



 5 

 

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA 

„ZIPIO  DRAUGAI“ 

MEŠKUIČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE 
 

 Mes visi skiriame daug dėmesio vaikų fizinei sveikatai – norime būti tikri, kad jie sveiki ir sočiai 

pavalgę, šiltai apsirengę, skatiname juos sportuoti ir taip tapti stipriais. Bet ar pakankamai skiriame 

dėmesio  jų emocinei savijautai bei gerovei – kaip jie jaučiasi, kaip vertina save, kaip jiems sekasi 

bendrauti su kitais vaikais, kaip jie įveikia liūdesį, nusivylimą ar kitus emocinius sunkumus? 

Emocinė sveikata yra itin  svarbi kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei gyvenime. Nuo vaikystės mes 

mokomės įvairių elgesio būdų, siekdami palaikyti tarpusavio santykius su kitais žmonėmis ar įveikti  

gyvenimo iššūkius. 

 Meškuičių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupė nuo 2003 m. dalyvauja 

tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 
 Pedagogų vaidmuo programoje itin svarbus, todėl jie kruopščiai  parengti ir įgiję programos 

pedagogo kvalifikaciją, pagal užsienio partnerių parengtą metodiką, metodiniuose įvadiniuose ir 

konsultaciniuose seminaruose, kurių metu apibūdinta „Zipio draugų“ filosofija ir teorija, paaiškinta 

sunkumų įveikimo sąvoka ir įveikimo įgūdžių svarba gerai vaikų savijautai, aptariama programos struktūra 

ir praktinio įgyvendinimo principai, būdai, metodai. Daug dėmesio skiriama diskusijoms, vaidmenų 

žaidimams, ypatingų situacijų aiškinimui, praktinei veiklai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogei R.Skėrytei 

ir I. Vrubliauskienei suteikta teisė dirbti tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ pedagogėmis.  

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 5 – 7 metų vaikams, kurios tikslas - pagerinti emocinę 

vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar 

vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik 

ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. 

 Programa „Zipio draugai“ moko vaikus suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, pasakyti tai, ką norisi 

pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, 

įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį 

ir netgi mirtį. Programa moko įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su savo jausmais, 

įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. 

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus: atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, aiškiai išreikšti 

tai, ką jie nori pasakyti, įdėmiai klausytis, prašyti pagalbos, rasti draugų ir išsaugoti draugystę, įveikti 

vienatvę ir atstūmimą, atsiprašyti, nesileisti, kad prie jų būtų priekabiaujama, spręsti konfliktus, išgyventi 

pokyčius ir netektis, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, padėti kitiems. 

 Programa „Zipio draugai“ sukurta pagal šešių pasakojimų rinkinį, pavadintą „Zipio draugai“. 

 Kiekviena programos dalis skirta kokiai nors temai: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio 

santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, 

„Įveikiame“. 

  Pagrindinis programos veikėjas Zipis yra vabzdys, draugaujantis su dvyniais broliuku ir sesute bei 

jų draugais. Pasakojimų veikėjai susiduria su mažiesiems pažįstamais dalykais: draugyste, vienišumo 

jausmu, skriaudimu, priekabiavimu, reagavimu į pokyčius ir netektis, situacijomis, kai reikia viską pradėti 

iš naujo. 

 Programoje vaikai kviečiami naudotis auksine taisykle: gera išeitis yra ta, kuri padeda pasijusti 

geriau ir nekenkia aplinkiniams. 

                                                          

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Vrubliauskienė  
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Meškuičiai – mano mielas miestelis 

 
 Žmonės negimsta tautiški. Tą reikia ugdyti nuo pat vaiko gimimo. Visų pirma šeimose, o vėliau - 

ugdymo įstaigose. 

Lopšelio- darželio tautinis ugdymas realizuojamas kryptingai, nuosekliai, kūrybingai. Jis prasideda 

nuo artimiausios vaiko aplinkos: šeima, draugai, kaimynai, bendruomenė, gyvenamoji vieta. 

Šiais mokslo metais l/d mokytojos tautiškumo ugdymo vyksme taikė teminės savaitės metodą. 

Mokytojų komanda inicijavo ir vykdė veiklą susijusią su gyvenamąja vietove. Tai teminė savaitė - 

„Meškuičiai ir jo žmonės“. 

  L/d svečiavosi Meškuičių seniūnė J. Baškienė. Ji papasakojo apie miestelį, jo istoriją, pristatė 

heraldiką. Vaikai sužinojo apie Meškuičių šv. Stanislovo bažnyčią. Jų emocijas sužadino kunigo T. 

Janavičiaus grojimas gitara ir kartu dainuojama daina apie Bendruomenės kūrimą. Pranciškonų vienuolyno 

vienuolis brolis Antanas išsakė mintis apie Kryžių kalną, vienuolyną. Gydytoja, Nepriklausomybės 

Atkūrimo Akto signatarė M. Gerdaitytė pasidalino prisiminimais apie savo vaikystę, jaunystę, mokslo, 

studijų ir ilgus darbo metus Meškuičių ligoninėje. Šis bendravimas padėjo vaikams įgyti, plėsti, gilinti 

žinias apie gyvenamąją vietovę. 

Darželinukai susipažino su Meškuičių miestelio gyventojais: S. Jurevičiene, V. Štitiliene, J. 

Bauboniene, E. Vitkauskiene, V. Šimulionyte, A. Dagyte, D. Bielskyte. Jos pamokė lipdyti iš molio, kurti 

karpinius, komponuoti puokštes, velti veltinius, modeliuoti rūbus popierinėms lėlėms. Vaikai buvo aktyvūs, 

domėjosi meškuitiečių darbais, kūryba. Taip puoselėjome susigyvenimo su žmonėmis jausmą, pagarbą jų 

pomėgiams, darbui, kūrybai. 

L/d auklėtojos visus pakvietė į rytmetį „Seku seku pasaką“. Bibliotekininkė A. Karpinaitė sudomino 

vaikus įvairiomis knygelėmis, papasakojo apie biblioteką, o S. Banevičienė pristatė savo sukurtas kaukes ir 

pasiūtas lėlių teatro lėles. Ji ir l/d darbuotojos suvaidino pasaką „Trys paršiukai“. Vėliau vaikai kūrė 

knygeles ir surengė jų parodą Meškuičių bibliotekoje.  

Meškuičių kultūros namų direktorė L. Morkūnienė į l/d atvyko su šauniu muzikantų būriu. Tai R. 

Zelbienė, S. Kleinauskas, S. Pocius, K. Daukšaitė, K. Lučinskaitė.  Jie papasakojo apie kultūros namų 

veiklą, muzikos instrumentus. Vaikai susikaupę klausėsi meškuitiečių atliekamų melodijų, laisvai reiškė 

savo nuotaikas, emocijas, išgyvenimus.  

Manome, kad teminė savaitė buvo įdomi ir prasminga, kadangi sužinojome nemažai įdomių dalykų 

apie Meškuičius ir jų žmones. Bendravimas su žmonėmis suteikė ne tik žinių, bet daug jaukumo, šilumos. 

Atskleistos įvairios mintys, pasakojamos istorijos, dainuojamos dainos šiai savaitei suteikė tautiškumo, 

kuris įgyjamas su laiku. Žmogus turi pats patirti ir išgyventi tai, kas yra tautiškumas. Tam daug įtakos turi 

dalyvavimas bendruomenės renginiuose, susitikimai su savo miestelio žmonėmis, išvykos į artimiausias 

įstaigas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Skėrytė 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a43a722aaf&view=att&th=12709d963c774c58&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_g64ul8rx2&zw
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Kalba lopšelio-darželio vaikai: 

 
- Mane namuose užpuolė bėdos: kur tik einu, ten užkliūvu, užsigaunu.  Noriu, kad mane vilkai   

prarytų. 

- Mano močiutė geria vaistus, nes bijo mirti. 

- Man tos kelnės kitais metais bus per didelės. 

- Šiandien atėjau gera. Tėtukas ožiuką prie lovos pririšo. 

- Šiandien vaikai grupėje nedraugingi. 

- Jis nemoka gražiai stovėti, vis stumdinėjasi. 

- Turiu 4 šuniukus: Pilkis, Samba, Rikis ir aš. 

- Suskaičiuok savo šeimos narius. 

Mama, tėtis, Aistė, Lukas, Matas. 

O brolis Arūnas? 

Jis mokykloje. 

- Mano mama dirba geltoname darbe. 

- Iš kur tu atsiradai. 

Mama mane rado kopūstuose. 

O ką tu ten veikei? 

Ką, ką? Kirminus nuo kopūstų rinkau. 

- Aš pažįstu tetą, kuri atsivedė veršiuką. 

- Kaip vadinasi medis, ant kurio auga obuoliai? 

Obuolienė. 

 

Vaikų posakius išgirdo ir užrašė auklėtoja 

 Sniegutė Mickuvienė 

 

Gerbiamieji tėveliai, 

Lopšelyje-darželyje vaikų ugdymas organizuojamas keturiose grupėse: ankstyvojo amžiaus (1,6-3 

m.), dviejose mišraus amžiaus (3-5 m.), priešmokyklinio ugdymo (6-7 m.). 

Prašome tėvus, kurie pageidaus, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį, parašyti prašymus iki 2010 m. 

birželio 10 d. 

Balandžio 14 d. 10.00 val. kviečiame visus lopšelio-darželio nelankančius ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio amžiaus vaikus į  Šiaulių estrados teatro spektaklį ,,Obuolių pasakos“. Kaina 3.50 lt.  

Po spektaklio pažintinė veikla grupėse. 

 
Direktorė Elena Lečkauskienė 
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UŽGAVĖNĖS MEŠKUIČIUOSE 

Vasario 14 d. Meškuičių miestelyje vyko kultūros namų organizuota 

Užgavėnių šventė. Pirmą kartą šventė vyko labai dėkingoje vietoje – ant 

didelio kalno, kur vyko nusileidimo su rogutėmis varžybos. Šeimos varžėsi ir 

bėgimo per sniegą trasoje. Didelį džiaugsmą suteikė S. Abromavičiaus 

keturatis motociklas, su kuriuo galėjo ne tik pasivažinėti, bet ir skrieti 

prikabintoje padangoje.  Geras oras pritraukė daug žmonių, o bendruomenės 

vaišinamais blynais ir žirnių koše džiaugėsi visi šventės dalyviai. Įnirtingoje 

Lašininio ir Kanapinio kovoje nugalėjo Kanapinis. Patvirtindami jo pergalę, 

šventės dalyviai sudegino Morę. Tikimės ir kitais metais sulaukti dar 

gausesnio būrio dalyvių.  

                                                               

 Meškuičių kultūros namų direktorė  

Loreta Morkūnienė 

 

  

      

 

VASARIO 16-OJI MEŠKUIČIUOSE 

Vasario šešioliktosios vakarą į Meškuičių 

kultūros namų didžiąją salę, rodėsi, suėjo visas miestelis. 

Ir jauni, ir seni miestelio gyventojai rinkosi į iškilmingą 

koncertą „Dainų ir šokių pynė Lietuvai". Salėje netilpo 

visi žiūrovai, tad likę jo klausėsi kultūros namų foje. 21 

kolektyvas iš lopšelio darželio, vidurinės mokyklos, ir 

kultūros namų daugiau nei dvi valandas linksmino 

žiūrovus.   

Koncerto pradžioje susirinkusius sveikino 

Meškuičių seniūnė J. Baškienė, rajono kultūros skyriaus 

vedėja V. Jurešienė, tūkstantmečio abiturientas V. 

Šimulionis.   

Renginyje, kurį vedė moksleivė J. Kyviliūtė, pasirodė šie meno kolektyvai: Lopšelio- darželio 

folkloro ansamblis „Pliauškutis" ir šokėjai „Smalsučiai", vid. mokyklos folklorinis ir vokalinis ansambliai, 

šokių grupės „Step-up"  ir „Aqua". Ypač gausus būrys atlikėjų buvo iš kultūros namų: etnografinis 
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ansamblis „Voverkėlis", moterų ansambliai „Smiltelė" ir 

„Viltis", liaudiška kapela „Vygė", jaunimo ansambliai „Vivo" ir 

„Eldorado", vyrų vokalinis ansamblis, šokių kolektyvai 

„Padkava", „Aqua junior", suaugusiųjų liaudiškų šokių 

kolektyvas. Meškuitiečius su švente sveikino ir porą dainų 

dovanojo Šiaulių miesto Sandoros pagrindinės mokyklos trio. 

Ilgais plojimais meškuitiečiai dėkojo už puikų renginį, kuris 

Meškuičiuose jau yra tapęs tradiciniu.  

  

 

 

Skelbimai... 

 

Meškuičių vidurinės mokyklos renginiai: 
Kovo 11d. Lietuvos virvės traukimo čempionatas 

Kovo 15d. Susitikimas su Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovais 

Kovo 16d. Lengvosios atletikos trikovės varžybos 

Kovo 17d. Rajono virvės traukimo varžybos 

Kovo 22d. Mokyklos III-IV klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos 

Kovo 23d. Meškuičių moterų tinklinio čempionatas. 

 

Sveikiname 2010 m Meškuičių krepšinio čempionato nugalėtojus: I vieta-  „Kalniuko“ komanda, II 

vieta- „Forso“ komanda, III vieta- „Statybos“ komanda, ketvirti liko „Garažinių“ komanda. 

 

 

 

Balandžio 9 d. kviečiame visus į nuostabiausią vaikų pop chorų šventę. Jums dainuos geriausi dainininkai 

ne tik iš Šiaulių rajono. Galėsite apsilankyti kavinėje bei patirti nepakartojamų įspūdžių. Renginys 

nemokamas. 

Balandžio 10d. kviečiame visus į bendruomenės ataskaitinį susirinkimą. 

Balandžio 17d. 12 val. Meškuičių kultūros centre įvyks Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos „Sumanumų“ 

varžytuvės. Kviečiame aktyviai dalyvauti.  

 

Meškuičių bendruomenė organizuoja kasmetinę talką, prisijungdama prie Pabaltijo šalių organizuojamos 

akcijos „Darom 2010“. Kviečiame visus aktyviai prisijungti.( Datą ir laiką paskelbsime vėliau) 

 

Seniūnija informuoja: 
Kovo mėnesio pabaigoje bus gauti maisto produktai iš intervencinių atsargų. Asmenys (šeimos), kurių 

vidutinės mėnesinės pajamos vienam asmeniui neviršija 525Lt., gali kreiptis į seniūniją dėl paramos maisto 

produktams gauti. Teirautis tel.370545 

Balandžio 16d. prasideda pasėlių deklaravimas. Kviečiame žemės savininkus ir ūkininkus laiku apsilankyti 

seniūnijoje. 

 

Meilė apvylė 

 
Storulis bimbalas iš laukų, 

Pamilo mažą muselytę be sparnų. 

Į aukštą smilgą įsikorę, 

Kaip du balandžiai vis burkuoja. 

 

 

- Musele miela, aš tave labai myliu! 

Be tavo didelių akių gyventi negaliu!… 

Muselė alpsta nuo tokių kalbų 

Ir meiliai glaudžias po bimbalo sparnu. 
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- Bimbeli mielas, ir aš tave myliu!… 

Ar tu nuneši virš pilkų debesų? 

- Ilgai, širdele, negalvok 

Greičiau ant mano tvirto sprando užropok. 

Plačius sparnus kai aš ištiesiu, 

Greit už Atlanto mes nuskriesim! 

 

Bet papūtė stiprus vėjas 

Smilgelė prie žemės prisišliejo 

Ir abu meilūs burkuonėliai 

Į tankią žolę nugarmėjo. 

 

 

 

 

Bimbalėlis ilgai neužtruko, 

Išskleidęs sparnus pas savo bimbalienę ir 

vaikelius nurūko. 

Išsigandusi muselė žiūri, 

Kad savo mylimiausiojo jau nebeturi… 

 

Vargšelė, alkana, sušalus po žolę nuropojo, 

Savo gimtojo lizdelio dar ilgai ieškojo… 

Suradus pro langelį žiūri… 

O jos muselėnas jau kitą pačią turi?!… 

 

Muselė tik dabar suprato: 

Nors ir labai smagu, 

Nereikia niekad lįsti po svetimu sparnu!

Z. Šateikienė 

Anekdotai 

 
 Mokytojas per pamoką klausia vaikų: 
  -Pasakykite, kokie taurieji metalai nerūdija? 
 Vaikai kelia rankas ir sako: 
  -Auksas, sidabras… 
 Pakelia ranką Petriukas ir sako: 
 -Sena meilė. 
-
**************************************************************************************
*************** 
 Blondinė aerouoste: 
-Norėčiau skristi į Frankfurtą. 
-Pas mus daug  reisų. Su kokia kompanija norėtumėt skristi? 
Blondinė supykusi: 
-Su kokia kompanija?! Aš noriu skristi viena! 

 
Kalbasi dvi kaimynės: 
Tavo vyras pakeitė darbą? 
-Taip. Prieš mėnesį pradėjo dirbti degtinės gamykloje. 
-Na, ir kaip sekasi? 
-Nežinau, dar nebuvo parėjęs. 

 
Sūnus klausia tėvo: 
-Sakyk, tėveli, kokios moterys būna ištikimesnės: blondinės, brunetės, šatenės ar juodaplaukės? 
Tėvelis, ilgokai galvojęs, sako: 
-Matai, sūneli, šiokios tokios garantijos suteikia tik žili plaukai. 
 

 

 

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. 

mailto:meskuiciai@yahoo.com

