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Mielos mamytės, brangios mamos, mylimos močiutės!
Visos Mamos skleidžia ypatingą šviesą. Jos priverčia nusišypsoti net didžiausius paniurėlius. Mama yra mūsų gyvenimo Saulė.
Ji šildo labiau už bet ką, šalia Jos taip gera, ramu ir šviesu... Mama skleidžia ypatingą Meilę. Tai spinduliuoja Jos didelė, gerumo
pilna širdis, visada pasiruošusi padėti visiems. Mama yra mūsų
gyvenimo Stebuklas. Stipriau už Ją neįmanoma mylėti nieko... Mama skleidžia gyvenimą. Ji kvepia pavasariu, Jos akyse žydi gėlės,
Ji niekada nepavargsta būti geriausia
Mama pasaulyje, nes žino, kad mums
Ji Vienintelė. Mama yra mums
didžiausia atrama ir paguoda. Ji viena įkūnija tiek daug, kad neužtektų
visų pasaulio žodžių, kad padėkotume Jai už tai, kad ESAME... Mama
yra mūsų Širdies plakimas. Tai ko
neįmanoma pasakyti žodžiais, pasakykime Jai širdimi.

Brangiosios MAMOS, su Jūsų diena! Visada šypsokis, duok Dieve
Jums sveikatos ir stiprybės!"
Gegužės 5d. 19 val.
Meškuičių kultūros centre
Motinos dienos koncertas

„MAMA, Tu mano saulė“.
Organizatoriai
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Gimnazijos naujienos

AKCIJA „INKILAI PAUKŠČIAMS“
Akcija „Inkilai paukščiams“ pradėta sausio mėnesį. Per technologijų pamokas, 6 klasės berniukai, padedami technologijų mokytojo, susipažino su inkilų gamybos ypatumais. Norint pagaminti geros kokybės inkilus, reikia nemažai geros kokybės medienos. Labai malonu, kad mediena aprūpino Konstantino
Rimkaus tėtis Vidūnas Rimkus. Vaikinai kibo į darbą. Stropiausiai dirbo Konstantinas Rimkus ir Gabrielius Kyba. Su varnėnų gyvenimu ir inkilų priežiūra supažindino biologijos mokytoja E. Valuntienė.
Mokiniai prisiminė, kokiose vietose derėtų kelti inkilus, kad jie turi būti keliami tušti, kokiame
aukštyje reikia juos kabinti. Mokytojas P. Bubelis supažindino su inkilų tvirtinimo taisyklėmis. Kovo
10 dieną 5-6 klasių berniukai, padedami mokytojų E. Valuntienės ir P. Bubelio, prie mokyklos įkėlė
inkilus. Ta diena buvo pasirinkta neatsitiktinai todėl, kad nuo senovės buvo švenčiamas paukščių
parskridimas. Kovo 10-ąją tradiciškai minima 40-ties paukščių diena. Mokiniai ir toliau tęs pradėtą
akciją. Domėsis paukščiais ir stebės inkilus. Rudenį juos išvalys, kai paukšteliai paliks gimtuosius namus.
ETNINĖS KULTŪROS RENGINYS, SKIRTAS KOVO 11-OSIOS ŠVENTEI PAMINĖTI
,,SENOLIŲ KRAITELĖ“
Kovo devintą dieną Meškuičių gimnazijoje vyko etninės kultūros renginys ,,Senolių kraitelė“, skirtas nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jame svečiavosi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto
dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė, gydytoja Miglutė Gerdaitytė, Lietuvos Respublikos
Seimo narys Vitalijus Gailius, Meškuičių seniūnės pavaduotoja Virginija Remeikienė, Meškuičių lopšelio
darželio direktorė Sigita Užkuraitienė, Meškuičių kultūros centro direktorė Loreta Morkūnienė. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė, gydytoja
Miglutė Gerdaitytė pasidalijo išgyventu Kovo 11-osios vėlyvo vakaro džiaugsmu, Sausio 13-osios ašaromis bei
nerimu, prisiminimais apie visų deputatų vienybę, nepamirštamas pučo dienas ir naktis, Lietuvos Respublikos
Seimo narys Vitalijus Gailius pasveikino visus su švente ir palinkėjo gyventi taip, kad mūsų žingsnius lydėtų
tik tiesa. Mūsų kraičio skrynia buvo tikrai kupina dainų, šokių ir pasakojmų: antros klasės mokiniai padovanojo
šokį ,,Šiaučiukas“, trečiokai- ,, Anoj pusėj putino“, penktokai-,,Malūnėlį“, dvyliktokai -,,Gyvatarą“. Šeštokai ne
tik atliko dainą „Balnokit ,broliai, žirgus“, bet ją ir inscenizavo. Visiems labai patiko antros klasės mokinio Luko Dargužo pasekta pasaka „Vilko kailiniai“. Dzūkiškai prabilo penktos klasės mokinė Katažyna Vagrytė
papasakojusi juokingą istoriją „Žmogus ir varlės“. Septintos klasės mokinys Dovydas Barškėtis padeklamavo
lietuvių liaudies pasakėčią ,,Meška ,vilkas ir lapė“. Ketvirtos klasės mokinių ansamblis atliko dainą „Muzika“.
Visas skrynios dovanas 8 klasės mokiniai gražiai įpynė į savo montažus: „Kraičio skrynia“, „Prašymas ar
padėka“ ir „Trispalvė
Jau tryliktą kartą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymo signatarė, gydytoja Miglutė Gerdaitytė įteikė savo įsteigtą premiją ir dovanas pilietiškiausiam
gimnazijos mokiniui. Šiais metais buvo išrinkta IVG klasės mokinė Sigita Višnarauskaitė, nominacija jai skirta
už aktyvią veiklą gimnazijos mokinių taryboje ir sėkmingą įstaigos atstovavimą Lietuvos moksleivių sąjungoje,
už originalias idėjas organizuojant mokyklos renginius ir už gebėjimą gerais darbais įprasminti kasdienybę.
Ir nekyla abejonių, kad mūsų gimnazijos mokiniai šias tris spalvas širdyse neš visą savo gyvenimą. Neš
taip, kaip nešama Meilė, Tikėjimas ir Viltis…
Meškuičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė

ERASMUS+ PARTNERIAI SUSITIKO
MEŠKUIČIUOSE
Sausio paskutinėmis dienomis Meškuičių gimnazijoje viešėjo
Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto “Through Interactive
basic to additional knowledge” (“Interaktyviu pagrindu įgyjamos
žinios”) vadovas Martinis Jurjevas su kolega iš koordinuojančios
organizacijos “Vidzemes inovāciju instruments” Latvijoje ir projekto vadovės iš Estijos,
bendradarbiaujančios Kiardlos mokyklos mokytojos.
Meškuičių gimnazijos mokinių prezidentė Laura Baškytė užsienio svečiams surengė
nuotaikingą ekskursiją po mokyklos erdves, supažindino su svarbiomis gimnazijos veiklomis.
Gimnazijos istorijos ir etnografiniame muziejuose apie eksponatus vaizdžiai pasakojo, į svečių klausimus
atsakinėjo IIG klasės mokinė Irmina Kvecytė. Mokinėms pasiruošti padėjo anglų kalbos mokytoja Inga
Razanovienė. Projekto vadovai susitiko su gimnazijos administracija. Aptartos likusios įgyvendinti
projektinės veiklos ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Kaimyniniame Naisių kaime puikiai
angliškai kalbantis gidas supažindino su Lietuvos pirmos Mažosios kultūros sostinės išskirtinėmis
erdvėmis.
Šiame tarptautiniame projekte trijų valstybių atstovai kuria interaktyvią mokymosi
platformą septintų-aštuntų-devintų klasių mokiniams. Meškuičių gimnazijoje projektui vadovauja
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vilkonienė ir chemijos mokytoja Genovaitė Liepinia.
“PRAMOGŲ ALĖJA” MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOJE
Meškuičių gimnazijoje 2017-01-27 d. vyko renginys “Pramogų alėja”. Jame dalyvavo įvairių klasių mo-

kiniai. Į renginį atvyko svečių iš kaimyninių mokyklų: Gruzdžių gimnazijos, Kužių gimnazijos bei Kuršėnų Pavenčių
mokyklos. Šis renginys buvo seminaro “Mokinių įtraukimas į prevencinę veiklą” tęsinys, kuriame vyko namų darbų
įvertinimas. Meškuičių gimnaziją atstovaujančių mokinių dar laukia apsilankymai Gruzdžių, Kužių, Pavenčių
mokyklose, nes renginys - tęstinis. Veiklos organizavimui vadovavo II G klasės mokinės: Laura Baškytė, Ligija
Jakučionytė, Gabrielė Kozlovaitė. Meškuičių gimnazijos mokiniai nustebino mokytojus savo išradingumu ir savarankiškumu.

Renginio metu vyko “Protmūšis” , kuriame dalyvavo ne tik svečiai ir gimnazijos mokiniai, bet ir

Meškuičių gyventojai, bendruomenės nariai. Daugiausiai taškų pelnė Meškuičių bendruomenės “Senjorų“ komanda.
Iki paryčių mokiniai buvo aktyviai užimti. Vyko veiklos alėjose : Kužių gimnazistų “Žydrasis ekranas”, čia mokiniai
„įsikūnijo“ į įvairiausius personažus ir parodė savo aktorystės sugebėjimus. Gruzdžių gimnazistų “Foto-studija”, ši
alėja buvo pilna modelių, norinčių įsiamžinti su šaunia atributika. Pavenčių mokyklos “Žaidimų kambarys”, čia

dalyviai sužinojo įvairiausių žaidimų ir smagiai praleido laiką. Na ir Meškuičių gimnazijos “Meditacijos kambarys”.
Ši alėja buvo paskutinioji, joje mokiniai galėjo atsipalaiduoti, išsipasakoti mintis ir mėgautis masažu ir jaukia atmosfera. Po alėjų prasidėjo įvairios veiklos aktų salėje: šokiai - “Just dance” (ir ne tik), karaoke, įvairūs žaidimai,
kino filmų peržiūra. Tačiau aktų salėje neužsibuvome ir keliavome į sporto salę, kurioje vyko “Linksmosios
estafetės, tinklinis, aktyvūs žaidimai. Renginio pabaigoje raštu įvyko anoniminė refleksija. Perskaičius informaciją
paaiškėjo, kad renginiu 100% patenkinti buvo ir mokiniai ir mokytojai. Mokiniai buvo patenkinti labai nuoširdžiu ir
draugišku bendravimu, įdomiomis veiklomis, dalyvių aktyvumu. Rašė, kad norėtų jog renginys gimnazijoje taptų
tradiciniu. Dalyviai pastebėjo Organizatorių neeilinius gabumus rengiant šį renginį.
Dėkojame rėmėjams: LRS narei Rimai Baškienei, Pc “Kubo” skyriaus UAB “Lupra”, UAB kepyklėlei
“Cimonija“ , Meškuitiečiams: S. D. Aukščioniams, J. A. Pelakauskams, R. B. Domarkams, J. L. Kaučikams, V. R.
Serpauskams.
Gimnazijos Mokinių tarybos prezidentė Laura Baškytė
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Noriu papasakoti apie ...
(Interviu su darželinukais)

Andrėja Abelkytė, Brigita Razanovaitė:
Apie veiklą su Jokūbo tėveliu – jis rodė miegmaišį, kuriame miegant galima net galvą užsitraukti.
Sužinojome, kad kareiviškoje kuprinėje yra grikių košė, dar kompasas, dar įvairiausių daiktų. Rodė g
inklus. Ant galvos šalmą užsidėti galėjom. Dar yra toks kilimėlis, ant kurio neša sužeistus. Mus irgi nešiojo, nes
norėjom.
(Priešmokyklinukų veikloje dalyvavo Jokūbo tėtis Linas Gedvilas – krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo
apygardos 6-osios rinktinės kariškis. Vaikams jis papasakojo apie savo profesiją, darbą).
Goda Mačiukaitė, Vytė Vitkauskaitė:
Mums patiko švęsti Lietuvos gimtadienį – buvo didelis trispalvis tortas su žvakutėmis, nuo jo valgėm šventinį pyragą. Sakėm eilėraščius, dainavom daineles. Prieš tai visi piešėm ir klijavom tautinius kostiumus – juos nešėm į lauką
ir galėjome nusifotografuoti.
(Šventiniame rytmetyje ,,Graži, graži šalelė gimta“ lopšelio-darželio ugdytiniai savo dainas, ratelius, šokius skyrė Lietuvai. Lauke vyko akcija, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Renginio dalyviai papuošė medžius trispalviais kaspinais, organizavo kūrybinių darbų parodą ,,Mano šalelė – Lietuva“. Taip pat vyko vaikų sukurtų tautinių kostiumų paroda ir foto sesija).
Gytė Mačiukaitė:
Man įsiminė konkursas kitame darželyje, ten deklamavau eilėraštį ,,Čia mūsų namai“. Labai patiko, kai visi plojo.
Dar gavau diplomą.
(Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ vykusiame Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių
eilėraščių deklamavimo konkurse ,,Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ Gytė tapo laureate – apdovanota diplomu ir
stikliniu apdovanojimu. Konkursui mergaitę paruošė auklėtoja Sniegutė Mickuvienė).
Smiltė Dargužaitė, Urtė Kontrimaitė:

Kai kepėm bandeles su Vytės močiute Elyte. Reikėjo tešlą minkyti, padaryti bandeles, iškepti. Visi pasidarėm sau
po bandelę. Dar labiau patiko, kad bandelės kvepėjo ir reikėjo valgyti. Labai skanios buvo. Vieniems labiau patiko
su varške, kiti valgė ir su lašinukais.
( Vytės močiutė Elena Vitkauskienė supažindino priešmokyklinukus su bandelių kepimui reikalingais reikmenimis,
maisto produktais ir mokė minkyti tešlą, formuoti bandeles).
Kamilė Gedžiūtė
Man patiko su ansambliu ,,Pliauškutis“ koncertuoti Naisiuose.
(Mažieji dainininkai pasirodė koncerte ,,Tikėkite Lietuva“, skirtame nepriklausomybės dienai paminėti)
Karolis Riuka
Per Žemės dieną visos grupės piešė lauke paveikslus ant permatomos plėvelės, kabančios tarp berželių. Piešėme
dangų, saulę, gėlytes, medžius Žemės dienai. Paskui sakėme, kad visiems reikia saugoti gamtą – nemėtyti šiukšlių.

Auksė Milašauskaitė
Vandens savaitė kai vyko. Sportavom, pasportavę gėrėm vandenį. Kalbėjom apie vandenį, išspręsti kryžiažodžius
turėjom, purškėm vandenį, eksperimentavome kaip atsiranda burbuliukai – dėjome razinas, kai suplakėm buvo
pufff! Dažėm vandenį su maistiniais dažais įvairiausių spalvų.
Dominykas Plakys, Rugilė Bučinskaitė
Dominykas: Buvom par duotuvėj apsipir kti pas Rugilės mamą. Tur ėjom pasidar ę pinigines. Mano tėtis tai
turi tikrą.
Rugilė: Mama sakė, kad r eikia atsar giai elgtis, nieko nesudaužyti. Ten ger iausias skyr ius, kur saldainiai ir
gumos.
Dominykas: Nusipir kom obuolinę gumą ir į kasą pinigėlius įdėjo.
(,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai Meškuičių parduotuvėje ,,Žirnis“, kur dirba Rugilės mama Sandra Bučinskienė, susipažino, kaip reikia elgtis parduotuvėje, kaip nusipirkti reikiamą prekę).
Matas Masiulis:
Darželyje buvo visokių vabalų. Buvau paėmęs krabą. Kai krabui nebepatinka jo namas, jis susiranda kitą ir įlenda. Dar buvo vorų, sraigių, šimtakojis, žali vabaliukai.
(Lopšelyje-darželyje vyko edukacinė veikla ,,Nariuotakojai darželyje“, kurią pravedė Palangos zoologijos sodo
insektariumo ekskursijų vadovė. Vaikai stebėjo įvairiausius vabalus, vorus, sraiges)
Ugnius Gilys, Kamilė Gedžiūtė
Ugnius: Mano tėvelis atvažiavo į dar želio kiemą su tr aktor iumi. Kamilė: Labai labai dideliu. J į apžiūr ėjome, pasėdėjome. Leido pasukioti vairą. Ugnius: Tik galėjo atvažiuoti su dar didesniu. Kamilė: Aš irgi mačiau pas
Ugnių dar didesnį.
(Ugniaus tėvelis Marius Gilys papasakojo darželinukams apie tai, koks svarbus ir naudingas traktorius jo ūkyje,
kokius darbus su juo dirba).
Vaikų mintis užrašė direktorė S. Užkuraitienė

Veikla su Ugniaus tėveliu

Skaitovė Gytė su auklėtoja

Vasario 16-osios šventė

Su Jokūbo tėčiu
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LINKSMOS VAIKŲ VELYKĖLĖS

prie vyresniųjų klasių išmarginto margučio. Per
Velykėles vaikams leidžiama ,,lakstyti kartu su
Pradinių klasių folkloro būrelio nariai pradinukus vėjais“, mes taip ir padarėme.
pakvietė į Vaikų Velykėlių šventę. Vaikai tarsi
margučiai ridinėjosi salėje ant grindų, šoko, dainavo, žaidė senovinius žaidimus, surengė margučių
parodėlę.

Folkloro būrelio vadovė Dacė Šimulionienė
Daugiausia emocijų vaikams suteikė žaidimas ,,Ganau aveles“. Nuo senų laikų, kad būtų
stiprūs ir sveiki, vaikai per Velykėles supdavosi.
Todėl ir mes vieni kitus ant rankų linksmai
pasupome. Popietės pabaigoje nusifotografavome

POPIETĖ VAIKAMS SU MIKE PūKUOTUKU IR
KNYSLIUKU MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE
,,Kaip man pasisekė, kad manyje yra kažkas, dėl ko
atsisveikinimai būna tokie sunkūs“ (Mikė Pūkuotukas)
Sausio 18 dieną anglų rašytojo, Mikės Pūkuotuko sumanytojo, Alano Aleksanderio Milno 135-osios gimimo
metinės. Šia proga 2017 metų sausio 19 dieną Meškuičių
bibliotekoje suorganizuota nuotaikinga popietė
mažiesiems skaitytojams „Kaip man pasisekė, kad
manyje yra kažkas, dėl ko atsisveikinimai būna tokie
sunkūs“.

ko mėgiama nuotaikinga muzika. Renginio dalyviai
apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir Mikės Pūkuotuko
diplomais. Vaikus sveikino ir nauju personažu bibliotekoje džiaugėsi Meškuičių seniūnijos seniūnės
pavaduotoja Virginija Remeikienė.

Laikas praleistas su Mike Pūkuotuku ir Knysliuku
prabėgo labai greitai ir vaikai net nepajuto, kad jiems jau
laikas keliauti namo. Mikė Pūkuotukas ir Knysliukas
dėkojo visiems už dalyvavimą ir atsisveikindamas
linkėjo bibliotekoje susitikt dar daug kartų. Meškuičių
bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vilma Briedienė
taip pat tikisi, kad Mikės Pūkuotuko personažas
Popietė prasidėjo nuo Mikės Pūkuotuko pasisveiapsigyvens bibliotekoje ir ateityje padės surengti daug
kinimo su mažaisiais skaitytojais ir pakvietimu žaisti
smagių veiklų vaikams. Smagios akimirkos iš susitikimo
įvairiausius žaidimus. Vaikai atliko įvairiausias užduotis: liks ne tik vaikų mintyse, bet ir linksmose nuotraukose.
spalvino, galvojo daineles, dalyvavo mini estafetėje.
Mikę Pūkuotuką vaidino Šiaulių valstybinės kolegijos
studentė Gabija Orlakaitė, o Knysliuką – drąsus 4-okas
Vilius Domarkas.
Po įvairių žaidimų, linksmų dainelių visų laukė Mikės
Pūkuotuko paruošti diplomai. Skambėjo Mikės Pūkuotu-

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
ŠVENTĖ MEŠKUIČIUOSE

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo
dieną, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
Meškuičių filiale surengta iškilminga šventėkoncertas ,,Dainų ir šokių pynė Lietuvai’’. Šie metai Meškuičiams ypatingi - miestelis švenčia 460 metų
sukaktį, Šv. Stanislovo bažnyčia mini 120-ąsias
metines, o nuo to laiko, kai miestelyje įkurti pirmieji
kutūros namai-70 metų.
Į tradicinį renginį gausiai besirenkančius meškuitiečius Kultūros centre džiugino spalvinga ir žaisminga paroda, skirta tautinio kostiumo metams, kurią
parengė lopšelio-darželio vaikučiai. Bibliotekininkė Vilma Briedienė, surengė parodą ,,Signatarai’’, kuri dar
kartą priminė iškilias asmenybes 1918 m. pasirašiusias
Lietuvos Nepriklausomybės aktą.

Šventėje kalbėjo svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo
nariai - Arūnas Gumuliauskas ir Vitalijus Gailius,
klebonas Vytautas Ripinskis, Kovo 11-osios akto signatarė, gydytoja Miglutė Gerdaitytė ir Meškuičių seniūnijos
seniūnė Jolanta Baškienė. Seniūnė J. Baškienė
pasidžiaugė, kad sukurtas Meškuičių internetinis
puslapis, kurį, kaip diplominį darbą kūrė ir miesteliui
dovanojo studentas Aivaras Zelba. Meškuitiečius pakvietė prisijungti prie miestelio jubiliejinių renginių ir
sukurti logotipą, kuriame atsispindėtų visos sukaktys.

Koncerto režisierė Meškuičių filialo
meno vadovė Rasa Zelbienė į šventinio koncerto programą sudėjo eilėraščių posmus, dainas, instrumentines
melodijas, šokius, kuriuos atliko mėgėjų meno kolektyvai iš lopšelio-darželio, Meškuičių gimnazijos ir
Kultūros centro. Kolektyvus ruošė vadovai - Loreta
Morkūnienė, Kristina Daukšaitė, Rasa Zelbienė ir Rolandas Erniulis. Šventę vedė gimnazistai - Laura Baškytė ir
Nedas Aukščionis.
Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centro Meškuičių filialo informacija

ŽIEMA MEŠKUIČIUOSE PRAĖJO SAUGIAI

Naujųjų metų pradžioje žiema įsismarkavo. Pradėjo
snigti, pustyti, šalti. Kelininkai ir Šiaulių seniūnijų darbuotojai turi daug darbo valant sniegą keliuose, užtikrinant saugų eismą. Meškuičių seniūnijoje seniūnė Jolanta
Baškienė neslėpė džiaugsmo, jog tik pradėjus pustyti į
Meškuičių miestelio gatves išriedėjo naujasis traktorius

„Belarus“.
Besibaigiant 2016 metams, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Meškuičių seniūnijai nupirktas naujas traktorius
„Belarus 820“.
„ Naujasis traktorius patikėtas geriems darbuotojams – Stasiui Vitkauskui ir Arvydui Levickui.

Tikimės, kad mūsų miestelio žmonės dėl sniego valymo
nebebus pikti, kad jau iš labo ryto galėsime padaryti žymiai daugiau, negu ankščiau, kai turėjome mažo galingumo traktoriuką T25“ - pažymėjo seniūnė Jolanta Baškienė.
Be to ji pridūrė, kad pati technika yra spartesnė, platesnis užgriebis sniego valytuvo, todėl tai leidžia greičiau
nuvalyti gatves, aikšteles prie mokyklos, vaikų darželio,
ligoninės. Pagerės ir paštininkų darbo sąlygos.
Meškuičių seniūnė džiaugėsi, jog esant reikalui visada
padeda Naisių ŽŪB, ūkininkai – Linas Šateika, Marius
Steponavičius ir kiti.

Gerbiami bendruomenės nariai,
Kviečiame užeiti pas seniūnės pavaduotoją Virginiją Remeikienę ir susimokėti nario mokestį!
Ačiū visiems už supratingumą!

Meškuičių miestelio laikraštis
SVEIKINAME
bendruomenės narius, kurie šventė šiemet (iki gegužės) savo jubiliejų:
Tomas Galkauskas – 50 metų
Virginija Remeikienė – 50 metų
Danutė Rimkuvienė – 75 metų
Vidmantas Bujus – 55 metų
Nijolė Mereščenkova – 65 metų
Vida Biliūnienė – 50 metų
Ona Rukevičienė – 60 metų
Lionė Sarpauskienė – 55 metų
Reda Skėrytė – 45 metų
Tatjana Andrijauskienė – 35 metų
Evaldas Andrijauskas – 35 metų

Būkite pasveikinti ir tie, kurie
iki gegužės mėnesio jau atšventė savo gimimo dieną .

Akcija “Darom 2017” Meškuičiuose

tas šiukšles. Visos šiukšlės tvarkingai sudėtos į
maišus, šakos sumestos į laužavietę.
Kaip ir kasmet, šiemet iš anksto, pradėjome
O jau kokį gražų vaizdą parke paliko tie
planuoti darbus, kuriuos reikia nuveikti talkos
gimnazijos mokiniai su klasių vadovais, kurie
metu Meškuičiuose. Nors orai visą balandį nelepi- grėbė lapus. Žolė atsigavo po pernykščių lapų
no, bet noras susitvarkyti buvo toks didelis, kad
naštos ir laukia saulės šilumos, kad galėtų stiebtis
jokie orai nebuvo baisūs.
ir užkloti žemę žaliu kilimu.
Nuo pat ryto nemažas būrys vyresnių klasių
Džiaugiamės visais talkininkais ir jų atliktais
gimnazistų su darbo įrankiais – kastuvais, būriatvarkymo darbais. Juk tik gražioje ir tvarkingoje
vosi prie Meškuičių ąžuolyno, kad pasodintų į
aplinkoje auga ir gyvena geri, darbštūs, nuoširdūs
išnykusių ąžuolų vietas – naujus, gležnus
žmonės!
sodinukus. Sodinimo darbams vadovavo eigulys. Ačiū Jums visiems, visiems!
Prie gimnazistų prisijungė ir seniūnės pavaduotoja,
bei kiti seniūnijos darbuotojai. Talkininkų ranko- VO “Meškuičių bendruomenės” valdyba
mis atsodintas ąžuolynas užaugs ir džiugins visų
meškuitiečių akis.
Jaunesni gimnazijos mokiniai rinkosi tvarkyti
parko. Begalinis rūpestis aplinkos grožiu buvo
įžiūrimas pradinukų akyse, kai jie su didžiuliu
užsidegimu rinko nukritusias medžių šakas, palikINTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE
Integrali pagalba namuose—tai socialinės globos ir slaugos paslaugų visuma, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir
socialinės globos poreikiai, teikiama kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra namuose dienos metu, skatinant asmens
savarankiškumą.
Paslaugą teikia Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 263.

Dėkojame visiems už paramą laikraščiui!
Asmenys norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, noritys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome
rašyti laiškus el. Paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į bendruomenės valdybą, konkrečiai į D. Navickienę, V. Remeikienę. Atsiprašome už klaidas ir netikslumus.

