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   Gandre, atklydėli broli, 

  Mudu čia vargova dviese, 

  Nugis tu vėlei į tolį 

  Vienas išskristi rengiesi… 

                 (,,Gandrą lydint”,  Jurgis Baltrušaitis) 
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Meškuičių miestelio laikraštis      2019 m. III ketvirtis 

Netruko prabėgti vasara, šiemet  

palepinusi dosnia šiluma, lietaus de-

besis ant ţemės išpilsčiusi, gausų 

derlių laukuose subrandinusi. O mes, 

meškuitiečiai, rugpjūčio paskutinį 

sekmadienį švęsdami šv. Bal-

tramiejaus atlaidus – visų amati-

ninkų, darbščių ţmonių globėjų 

šventę, atsisveikiname ne tik su 

vasara, bet ir su išskrendančiais 

gandrais. 

Šventojo apaštalo ir kankinio Bal-

tramiejaus diena  nuo seno ţinoma 

kaip Gandrų išlėkimo diena. Ţmonės 

tikėjo, kad gandras išsineša pavakari-

us, kurių nuo tos dienos šeimininkė 

šeimynai jau nebeduos, nes diena 

gerokai sutrumpėjo. Dar iki šv. Bal-

tramiejaus dienos pradėdavo rauti 

linus, baigdavo suveţti vasarojų. Jei 

rugpjūčio 24 d. šviesdavo saulė, buvo 

laukiama sauso rudens. Apie šį metą 

kaime būdavo pjaunamos avys. Kad 

kailis būtų tvirtesnis, kailinukai 

neišsišertų ir ilgiau nešiotųsi, reikėdavo 

sulaukti mėnulio senagalio. Šis laikas 

taip pat buvo tinkamas avių kirpimui. 

Veislei palikdavo avinukus, atsivestus 

per jaunatį.  

Ruduo Lietuvos kaime būdavo vestuvių 

metas, todėl merginos šv. Baltramiejaus 

dieną uţsiimdavo vestuvių burtais. 

Netekėjusios mergaitės iškasdavo duo-

bę ir po kiek laiko ţiūrėdavo, ką ras toje 

duobėje. Jei rasdavo voratinklį - reiškia, 

vestuves kels su ponu, jei skruzdėlę ar 

kitą vabzdį - ištekės uţ ubago. 

Norėdamos susapnuoti išrinktąjį, visą 

dieną badaudavo, tik vakare prieš miegą 

suvalgydavo nemirkytą silkę. Po lova 

pasidėdavo keturis šakaliukus taip, kad 

iš jų išeitų šulinys, į vidurį pastatydavo 

puodelį vandens. Jei susapnuodavo 

jaunikaitį, kuris paduoda atsigerti, 

vadinasi, tai būsimasis vyras. 

Daugelio vyresnių ţmonių sąmonėje ir 

atmintyje nuo pat vaikystės yra išlikę 

įspūdžiai ir atsiminimai iš gimtojoje  

parapijose vykusių šv. Baltramiejaus 

atlaidų, tapusių didţiausia Meškuičių 

parapijos tikinčiųjų  ir savotiška 

kraštiečių susitikimo švente. 

IKI SUSITIKIMO ŠV. BALTRAMIEJAUS 

ATLAIDUOSE! 

Medţiagą rinko ir paruošė bibliotekininkė 
              Vilma Briedienė    

Mieli meškuitiečiai, Meškuičių bendruomenės nariai, 

Meškuičių miestelis ţavėjo mane nuo vaikystės, nors tik svečiuodavausi. Ir štai kaip viską 
likimas sudėliojo... Tvirtai galiu sakyti, kad Mūsų miestelyje yra daugybė ţmonių, kurie 
savo gyvenimiška patirtimi mums rodo pavyzdį. Labai noriu 
padėkoti buvusioms bendruomenių pirmininkėms, kurios 
sugebėjo ne tik suburti ţmones bendrai veiklai, tačiau ir 
išlaikyti tvirtą bendruomeniškumo jausmą.  

Man didelė garbė būti Jūsų bendruomenės pirmininke. Labai 
stengsiuosi tęsti jau pradėtus darbus, puoselėti tradicijas. 
Aktyviai imsiuosi darbų, kurie bus naudingi miesteliui ir jo 
gyventojams. Visada išklausysiu Jūsų pasiūlymų ir patarimų. 
Esu įsitikinusi, kad darni ir stipri bendruomenė, gali tai kas 
neįmanoma padaryti kasdienybe. 

Sveikinu visus su didţiausia ir viena svarbiausia Meškuičių 
miestelio švente Šv. Baltramiejaus atlaidais. Būkime sveiki, 
stiprūs ir vieningi! 

VO ,,Meškuičių bendruomenė” pirmininkė Renata Domarkienė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Apa%C5%A1talas_Baltramiejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apa%C5%A1talas_Baltramiejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97jomaina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jaunatis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vestuv%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ulinys
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Gimnazijos naujienos 

Bibliotekininkė Vilma Briedienė  

Šių mokslo metų pradţia mokinukus pasitiks su daţais 
kvepiančiomis patalpomis, nauju apšvietimu bei atnaujintais 
kabinetais. Senojo gimnazijos korpuso antrame aukšte 
įsikurs vien pradinukai. Jie turės savo žaidimų kambarį, 
atskirą rūbinę, kompiuterines darbo vietas.  

Gerinant informacinių technologijų aprūpinimą gimnazijoje, 
nupirkta ir jau atkeliavo 17 naujų nešiojamų kompiuterių. 
Kompiuteriai bus skirti mokytojams, pavaduotojams, 
pradinių klasių moksleiviai ţaidimų kambaryje galės plėsti 
IT ţinias, vykdyti įvairias edukacines veiklas. 

Dţiugi ţinia - savivaldybė atrinko Meškuičių gimnaziją 

skiriant lėšas švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir 

ateinančius mokslo metus gimnazija sutiks su liftu ţmonėms 

su negalia. Mokiniams, turintiems judėjimo negalią, atsivers 

visos gimnazijos erdvės. Lėšas skiria švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija drauge su rajono savivaldybe.  

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Naujų mokslo metų belaukiant 

Nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai 
suaugusiems 
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Meškuičių gimnazija dalyvauja ne tik respublikiniame projekte 
"Ugdymas netradicinėse aplinkose" bet ir mokyklų aprūpinimo 

gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis projekte. Abiejų 
projektų tikslas didinti gimnazijos veiklos efektyvumą 

modernizuojant gamtos ir technologinių mokymo(si) aplinką. Į 
gimnaziją jau atkeliavo ne vieną tūkstantį kainuojančios 

mokymo priemonės, ugdymo procesas taps dar gilesnis, labiau 
žadinantis mokinių susidomėjimą. 

Ugdymas netradicinėse aplinkose  

Gimnazija kviečia į Mokslo žinių 

šventę, kuri vyks rugsėjo 2 dieną.  

Kviečiame visus miestelio gyventojus mokslo metų 
pradţią pradėti nuo 9 val. Šventų mišių Meškuičių 

baţnyčioje  ir 10 val. gimnazijos kiemelyje  vyksiančios 
Mokslo metų pradţios šventės. 

Bibliotekos naujienos 

Meškuičių  viešoji biblioteka kviečia uţsiregistruoti  į 

NEMOKAMUS suaugusiųjų  kompiuterinio raštingumo 

mokymus gyventojus, kurie  nemoka naudotis kompiuteriu. 

Mokymai vyks rudenį. Jų metu dalyviai susipaţins su 

Windows operacine sistema, Microsoft programų paketu, 

interneto naršyklėmis, susikurs elektroninį paštą bei suţinos, 

kokių saugumo priemonių reikia laikytis naršant internete. 

Kviečiame nedelsti ir pasinaudoti galimybe mokytis 

bibliotekoje! 

 

 

 

 

 

Registracija bibliotekoje  arba tel. 8 696 35678,   

8 (41) 370867 

,,Skaityk ir veik“  

2019 m. Meškuičių bibliotekos laimėtas projektas ,,Skaityk 

ir veik“ suteikė galimybę maţiesiems skaitytojams  

mėgautis nupirktomis interaktyviomis knygelėmis, gyvai  

pabendrauti su vaikiškų knygučių rašytojais, dalyvauti 

įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Ateityje dar  

numatoma atnaujinti vaikų skyriuje baldus, įsigyti 

magnetinę lentą, stalo ţaidimus, planšečių su populiariomis 

programėlėmis.  

Biblioteka  iš projekto  „Pasitikime kintantį pasaulį“ įsigijo 

automatinį ţastinį kraujospūdţio matavimo aparatą 

„Rossmax X1“, glikemijos matavimo aparatą (gliukometrų 

„Ascensia Contour Plus“ komplektą su  diagnostiniais  

testais). Uţsukite ne tik pasiimti skaitymui knygų, bet ir 

nemokamai  pasimatuoti kraujospūdį ar  glikemijos kiekį 

kraujyje. 

„Pasitikime kintantį pasaulį“ 
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Neįgaliųjų draugijos naujienos 
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Naujus mokslo metus lopšelis-darţelis pradės visiškai 

uţpildytas – jį lankys 75 vaikai. Kaip ir kasmet, šiek tiek 

atsinaujinęs viduje ir išorėje – šiemet remontuotos 

priešmokyklinio ugdymo patalpos, dar birţelio mėnesį įrengtas 

sveikatingumo takas. Nuo pat rugsėjo  maţųjų  laukia galybė 

renginių, akcijų ir uţsiėmimų – rudenėlio ir sporto šventės, 

žaidimai,  veiklos su socialiniais partneriais ir netradicinėse 

aplinkose, išvykos.   

Lopšelyje-darţelyje maţuosius Meškuičių seniūnijos 

gyventojus ugdo 11 mokytojų, jiems padeda 14 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų.  Visas kolektyvas draugiškas, 

geranoriškas ir besistengiantis, kad vaikučiai gerai jaustųsi, 

įdomiai ir saugiai ugdytųsi. Įdomu būtų sužinoti plačiau apie 

kolektyvo narius? Šį kartą papasakosime apie  ilgiausiai 

lopšelyje-darţelyje dirbančią auklėtoją Onutę Rukevičienę. 

Onutė Rukevičienė auklėtoja 

Meškuičių lopšelyje-darţelyje dirba 

nuo 1977 metų – todėl jos 

auklėtiniais yra buvę nemaţa dalis 

dabartinių ugdytinių tėvelių ir netgi 

senelių.  

Kodėl pasirinkote tokią specialybę, 

ar nesigailite?  

Jau mokykloje svajojau būti 

pradinių klasių mokytoja arba 

auklėtoja, nes myliu vaikus, patinka 

su jais kurti, atrasti, stebėti, kaip jie 

auga. Mokykloje mokiausi gerai, 

todėl buvo galimybė įstoti mokytis norimos specialybės. Iš 

pradţių įstojau į pradinio ugdymo specialybę, bet vėliau 

apsigalvojau, kad labiau noriu dirbti su maţesniais vaikais ir 

perėjau į ikimokyklinio ugdymo. 1976 metais baigiau 

Panevėţio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, 

ikimokyklinio auklėjimo specialybės kursą.  

Baigėte pedagoginę muzikos mokyklą. Gal dėl to mėgstate 
dainuoti ?  
Tikriausiai. 20 metų lankiau  kultūros namų moterų vokalinį 

ansamblį. Mokydamasi šiek tiek grojau pianinu. Gailiuosi, kad 

nebesimokiau groti akordeonu, nors tikrai galėjau. Daţnai 

vaikams dainuoju sekdama pasakas, arba lopšines prieš pietų 

miegą.  

Kokie, be dainavimo, dar laisvalaikio pomėgiai? 

Mėgstu auginti gėles, jų savo sodyboje turiu labai daug rūšių. 

Tiesiog būti sodyboje, mėgautis tyla ir ramybe,  dirbti įvairius 

sodininkystės darbus – visai patinka pjauti ţolę, sodinti ir 

priţiūrėti augalus. Pastaruoju metu pamėgau tolimesnes 

keliones. Joms paskatino uţsienyje gyvenantys sūnūs Kęstutis ir 

Giedrius. Pradţioje veţiojo po įvairias Anglijos vietas, po to 

aplankiau Vokietiją, Armėniją, Turkiją, Ispaniją. 

Kokį atsitikimą, įvykusį darbe, pirmiausiai atsimenate? 

Kai dar buvo maţas mano sūnus Giedrius ir lankė grupę, visus 

vaikus vedţiausi į repeticiją kultūros namuose. Taip jau yra 

mokytojams - visada daugiau dėmesio sulaukia kiti vaikai. Juos 

ir rikiuojant eilės pradţioje statai, o savo, aišku, į galą. Taip vos 

paėjus, išgirdau dzingtelėjimą. Pasirodo, maniškis išdauţė 

Vaičiulio namo langelį ( to namo jau nebėra, jis buvo prie 

pieninės). Buvo labai nesmagu, atsiprašiau to ţmogaus, vyras 

įdėjo išdaužtą stiklą.   

O šiaip tai visada su šiluma prisimenu buvusius auklėtinius, 

maloniai nustebina, kai jie uţaugę ir sunkiai beatpaţįstami 

pasisveikina. O ir dabartiniai ugdytiniai puikūs – štai Naisių 

festivalyje sutikta mergaitės mama sako  – dukrytė Gretutė 

ragino greičiau vaţiuoti, kad sutiktume auklėtoją Onutę. Tokiais 

momentais padarai išvadą -  myliu savo darbą. 

Meškuičių lopšelio-darţelio direktorė Sigita Uţkuraitienė 

Birţelio pabaigoje, saulės grąţos metu, kai  naktis būna 

trumpiausia, o gamta klesti, auga , ţydi, švenčiama Rasos, 

Kupolinių arba Joninių šventė. Šventė neaplenkė ir Šiaulių 

rajono PSPC, Meškuičių socialinio globos padalinio. Tą dieną 

globotinius aplankė Meškuičių neįgaliųjų draugijos nariai 

( pirmininkė Gražina Steponavičienė) 

Į įstaigos kiemelyje  susirinkusius  gyventojus kreipėsi 

vyr.socialinė darbuotoja Simona Augutė. Ji Joninių proga 

pasveikino ir ąţuolo vainikais papuošė įstaigos globotinį Joną 

Stulpiną ir neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio ,,Viltis“ 

narę Janiną Juozapaitienę. 

Globos namų kiemelis prisipildė ansamblio ,,Viltis“ (vadovė 
Rasa Zelbienė) skambiomis dainomis, keletas globotinių net 

pakilo šokiui… Savo kūrybos eiles skaitė Eugenija Valuntienė,  
kitos draugijos narės kvietė ţaisti Joninių ţaidimus, dar ilgokai 

bendravo, vaišinosi. Tą dieną daugelio globotinių atmintyje 
atgijo prisiminimai apie savo jaunystės metais švęstas Jonines. 

Joninių šventė Meškuičių globos namuose 

Meškuičių neįgaliųjų draugijos pirmininkė  

Graţina Steponavičienė 
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Kultūros  centro naujienos 
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Seniūnijos naujienos 

Socialinė parama mokiniams 

5 

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo 
ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, 
ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo 
programas, ar priešmokyklinio ugdymo programą. 

Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal 
bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, 
taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba 
savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta 
vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).  

Socialinės paramos mokiniams rūšys: 

 mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, 
pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose 
vasaros poilsio stovyklose); 

 parama mokinio reikmenims įsigyti. 

Mokinių nemokamas maitinimas: 

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio 

reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai 
gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau 
vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį 
yra maţesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – 
VRP) dydţio (183 Eur); 

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio 
reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui 
per mėnesį yra maţesnės kaip 2 VRP dydţiai (244 Eur), 
atsiţvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, 
nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas 
vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau 
vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus; 

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 BSI dydţių (76 Eur) 
suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.   

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio 
reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo 
kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio 
reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių 
metų spalio 5 dienos. Prašymus galima pateikti Meškuičių 
seniūnijoje. 

  Dėmesio Šv. Baltramiejaus šventės dalyviams!!!  
 

    Uţ nepilnamečių ir maţamečių vaikų saugumą renginio metu, atsakingi juos atlydėję suaugusieji asmenys!  

 Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, ateidami į šventę jūs sutinkate, kad jūsų atvaizdas gali būti  

 viešinamas. 

 Batutas, šaudyklė ir alpinizmo sienelė bus nemokami, todėl labai prašome būti supratingais ir draugiškais vieni  

 kitiems. 

    Linkime saugios ir graţios šventės. 

 
Organizatoriai 

Meškuičių seniūnijos socialinė darbuotoja Lina Maiţiuvienė 

Pasikeitė pensinio amţiaus asmenų savarankiškumo 

vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti 

klausimyną pildo ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o 

asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas 

darbuotojas (socialinis darbuotojas). 

Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio 

kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir 

asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo 

galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens 

higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo 

gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas 

pokalbio su asmeniu metu uţpildant asmens veiklos ir 

gebėjimo dalyvauti klausimyną. 

Kaip ir anksčiau, pensinio amţiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl 

specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu 

siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo 

nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į 

savivaldybę dėl klausimyno uţpildymo, o savivaldybės 

paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl 

klausimyno pildymo vietos ir laiko. 

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT 

priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose 
medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir 

savivaldybės atsiųstą uţpildytą klausimyną. 
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ATSIPRAŠOME UŢ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS 

Asmenys norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome rašyti laiškus 
elektroniniu paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į Renatą Domarkienę, Liną Maižiuvienę. Atsiprašome, už klaidas ir 

netikslumus. Jei Jūsų straipsniukas nebuvo išspaudintas šiame numeryje informuokite mus. 

Meškuičių seniūnijos gyventojai, kurie gauna paramą maisto produktais ir higienos priemonėmis mielai dalinasi paprastais,  tačiau 
gardţiais receptais. SKANAUS!!! 

Ryžių apkepas 

Reikės: 

200 g.  virtų ryţių 

200 g.   varškės 

3 vnt.  kiaušinių 

100 g.   sviesto 

1 arb. šaukšt.  sodos 

pagal skonį cukraus 

pagal skonį  druskos 

Gaminimas: 

Visus reikiamus produktus sumaišome, 
sudedame į kepimo skardą pateptą sviestu 

ir kepame 200 laipsn. temp. apie 30 min. 

Pyragas su sutirštintu (kondensuotu) 

pienu 

Reikės biskvitui: 

200 g.  cukraus 

200 g.  miltų 

6 vnt.  kiausšinių 

1 arb. šaukšt. kepimo miltelių 

Kremui: 

1 ind.  sutirštinto (kondensuoto) pieno 

200 g.  sviesto 

Gaminimas: Kiaušinius ir cukrų suplakti 

iki purumo. Palengva įmaišyti miltus. Iš 

gautos masės iškepti du biskvitus (apie 24 

cm.) Kepti 200 laipsn. Temp. apie 30 min. 

Suplakti minkštą sviestą iki purumo ir 

supilti sutirštintą (kondensuotą) pieną. 
Viską dar kartą suplakti iki vientisos 
masės. Biskvitus apšlakstyti sirupu su 

cukrumi ir citrinos sultimis (ar ţiupsneliu 
rūgštelės) bei pertepti gautu kremu.  

Skanu, kai ant pyrago viršaus uţdedamas 
sluoksnis rūgščios uogienės. 

Šokoladinis pupelių pyragas 

Reikės: 

700 ml virtų arba 2 skardinių 

konservuotų pupelių (spalva nesvarbi, 

bet su raudonomis ar juodomis 

pupelėmis pyragas bus tamsesnis) 

3 šaukštai kakavos 

4 bananai (geriausiai kuo labiau sunokę, 

su kuo daugiau juodų taškelių) 

5 šaukštai žemės riešutų sviesto 

Gaminimas: 

Rudojo cukraus, datulių, agavų sirupo ar 

kito saldiklio pagal skonį. Jei bananai 

gerai sunokę, saldinti gali ir visai 

nereikėti. 

Visus ingredientus tiesiog sublenderiuoti 

iki vientisos masės. Labai skanu į pyragą 

(jau supylus į skardą) įdėti vyšnių, 

aviečių ar kitos uogienės ar švieţių uogų, 

taip pat galima įdėti bananų ir šokolado 

gabalėlių. 

Šiemet tradicinė meškuitiečių vasaros šventė suorganizuota prisidedant laimėtu projektu ,,Kraštieti, sugrįţk į tradicinę vasaros 

šventę“, kuris buvo pateiktas NMA prie Ţemės ūkio ministerijos. Projekto vertė – 3 875,00 Eur. Projektas NMA kompensuojamas 

95 proc. Meškuičių bendruomenė 5 proc. (193,75 Eur.) prisidėjo savo lėšomis (bendruomenės narių mokestis, 2 proc. parama) 

Vietos projekto tikslas – kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimas, surengiant tradicinę vasaros pabaigos sporto ir meno šventę. 

Projekto lėšos panaudotos šioms veikoms: lininių rankšluosčių įsigijimui, batuto nuomai, maitinimo paslaugai (šiupininė), 

koncertinei programai (5 grupių pasirodymai). 

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdyba dėkoja visiems bendruomenės nariams, kurie kasmet sumoka nario mokestį. 

Bendruomenė, turėdama nuosavų lėšų, gali dalyvauti projektų rengime ir taip prisidėti prie Meškuičių miestelio puoselėjimo, 

renginių kokybės gerinimo. Kviečiame visus, norinčius tapti bendruomenės nariais, pateikti prašymą (prašymai ir nario mokestis 

priimami seniūnijoje). Primename, kad stojamasis nario mokestis – 3,00 Eur, kasmetinis – 5,00 Eur.  

 ,,Kraštieti, sugrįžk į tradicinę vasaros šventę“ 

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdyba 

Bendruomenės naujienos 

Receptai 
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