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Mie lie ji,
Jė zaus Kris taus gi mi mo šven tė at ne ša ne tik skaid raus džiaugs

mo, bet ir su tei kia ga li my bę ap mąs ty ti es mi nius žmo gaus bū ties 
klau si mus ir pa gal vo ti, ar pa da rė me vis ką, kad ša lia esan tis bū tų 
lai min gas.

Lin ki me pa ste bė ti kiek vie ną žmo gų, ku ris yra ša lia mū sų, kad 
su teik tu me sa vo ge ru mą, mei lę. Bū ki me at lai des ni, ap si va ly ki me 
nuo pa vy do, kerš to, pyk čio ir ki tų blo gų da ly kų, prie Kū čių ir Ka lė

dų sta lo sės ki me su ge rais jaus mais šir dy je 
sa vo ar ti mui.

Te gul šv. Ka lė dų ste buk las ap do va no ja Jus 
dva si ne har mo ni ja, te gul Nau jie ji at ne ša op
ti mis ti nius sie kius ir iš si pil dan čius lū kes čius.

Sa vi val dy bės me ras Vac lo vas And ru lis
Ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na Si ru sie nė

Bū ti žmo gu mi. Gerb ti 
mo ky to ją, tė vus, 
bend raam žius. To kią 
ži nią sa vo mo ki niams, 
Z kar tai, vir tua liai 
bend rau jan tiems 
in di vi dua lis tams, kas dien 
siun čia ra jo no pa kraš čio 
Vid so džio pa grin di nės 
mo kyk los mo ky to jai ir jos 
va do vai.
Treč da lis pe da go gų pa tys 
bai gė Vid so džio mo kyk lą. 
Prik lau so šio kai mo 
bend ruo me nei. Išug dė 
Y kar tą  – šian die ni nių 
mo ki nių tė vus. Mo ky to jų 
mi si ja – pa dė ti su si kal bė ti 
dviem skir tin goms 
kar toms. Ir pa tiems 
ro dy ti žmo giš ku mo, 
ne sa va nau diš ko 
pi lie tiš ku mo pa vyz dį.
Gal to dėl šio je mo kyk lo je 
nė ra lan ko mu mo 
pro ble mos. O Vid so džio 
pa grin di nę pa si ren ka  
ir ki tų te ri to ri jų vai kai.

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Kaimasšviečiapatriotųdėka
Vid so dis – Kel mės ra jo no ga lu

lau kė. Pats pa kraš tys. Už jo – jau 
Tel šių ra jo nas. Ta čiau au to bu sas į 
Tel šius jau ne be va žiuo ja. Į Kel mę 
rie da vie nas au to bu sas iš ry to, ki
tas po piet.

Net pa što kai me nė ra. Pus va lan
džiui ar ke lio li kai mi nu čių už su ka 
kil no ja mo jo pa što au to bu sė lis.

Kul tū ros na mų fi lia lą už da rė 
prieš ke lerius me tus. Ta čiau kai mo 
ne pa va din si at si li ku siu. Gy ve ni mas 
čia su ka si apie mo kyk lą. Va ka rais 
vie nin te lia me kai me dar li ku sia me 
kul tū ros ži di ny je  il gai ne gęs ta švie
sos. Mo kyk los di rek to rius Vai das 
Mon ke vi čius ir kū no kul tū ros mo

Sau lė te ka 8.39,
lei džia si 15.53.
Die nos il gu mas – 7.14.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Šau lio ženk le.

51oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Ab rao mas, Ab rys, Dau
gar das, Graž vi lė, Nam val das, 
Nam val dė, Pas to ras, Teo fi lė, 
Teo fi li ja, Teo fi lis, Teo fi lius, To
pi lė, To pi lius;

ry toj: Ges kan ta, Ges kan tas, 
Ges kan tė, Ges tau tas, Ges tau
tė, Ges vi na, Ges vi nas, Ges vi nė, 
Ho no ra ta, Ho no ra tas, Ho no ri
jus, To mas.

* 1701 m. šve dų ka riuo me nė 
užė mė Kau ną.

* 1903 m. Jur bar ke gi mė 
dai ni nin kas, lie tu viš kos pro fe
sio na lios est ra dos pra di nin kas 
An ta nas Ša ba niaus kas. Mi rė 
1987 m. Vil niu je.

* 1918 m. Mi nist ras Pir mi nin
kas Au gus ti nas Vol de ma ras ir 
Vals ty bės Ta ry bos pir mi nin kas 
An ta nas Sme to na iš vy ko į už sie
nį pra šy ti fi nan si nės bei ma te ria
li nės pa ra mos ir dip lo ma ti nio 
vals ty bės pri pa ži ni mo.

* 1922 m. Di džio ji Bri ta ni ja, 
Pran cū zi ja, Ita li ja ir Ja po ni ja pri
pa ži no Lie tu vą de ju re.

* 1930 m. Ly du vė nuo se, Ra
sei nių ra jo ne, gi mė ki no re ži sie
rius, do ku men ti nio ki no kū rė jas, 
Lie tu vos na cio na li nės kul tū ros ir 
me no pre mi jos lau rea tas Hen ri
kas Šab le vi čius. Mi rė 2004 m.

* 1990 m. Ko pen ha go je ati
da ry tas tri jų Bal ti jos vals ty bių 
in for ma ci jos biu ras.

* 1991 m. at kur ta Lie tu vos 
krep ši nio fe de ra ci jos na rys tė 
FI BA.

* 2004 m. Ry go je lie tu vių 
skulp to riui Min dau gui Na va
kui įteik ta Bal ti jos Asamb lė
jos pre mi ja už me no pro ce sų 
puo se lė ji mą.

KaimomokyklaZkartąmokobūtižmonėmis

ky to jas Lai mo nas Šiu šė tre ni ruo ja 
mo ki nius. Po tre ni ruo čių daž niau
sia juos par ve ža na mo.

Kas ant rą penk ta die nį mo ki
niams dar ren gia mi šo kių va ka rai, 
to se niai jau ne bė ra dau ge ly je mo
kyk lų. Į poil sio va ka rus taip pat at
ve ža mi ir ap lin ki nių kai mų vai kai.

„O ką da ry ti? – sa vo lab da rin gos 
veik los ne su reikš mi na mo kyk los 
di rek to rius Vai do tas Mon ke vi čius. 
– Dau ge lio kai mo vai kų tė vai iš va
žia vę už dar biau ti į už sie nį. Ma mos 
ne mo ka vai ruo ti. Ki tos šei mos nė 
au to mo bi lių ne tu ri. O vai kai no ri 
ir spor tuo ti, ir bū re lius lan ky ti, ir 
poil sio va ka ruo se pa šok ti. Tu rime 
bend ra dar biau ti. Juk esa me vie na 
bend ruo me nė.“

Di rek to riaus pa va duo to ja Vir
gi li ja Ky bar tie nė yra Vid so džio ir 
ap lin ki nių kai mų bend ruo me nės 
pir mi nin kė. Ji gi mu si ir užau gu si 
šia me kai me. Čia au go ir mo kyk los 

di rek to rius Vai do tas Mon ke vi čius, 
so cia li nė dar buo to ja Jur gi ta Ci ka
na vi čie nė, kū no kul tū ros mo ky to jas 
Lai mo nas Šiu šė, pra di nu kų mo ky
to jos Ores ta Pet ru lai tie nė ir Lai ma 
Bar ze lie nė, ma te ma ti ką dės tan ti 
Bro nis la va Mer ke lie nė ir ti ky bą – 
Lo re ta Rač kaus kie nė.

„Tuo met mo kyk lai va do va vo 
Al do na Vin čie nė. Ji ir ma ne, ir 
mo kyk los di rek to rių pri myg ti nai 
kvie tė  lik ti dirb ti Vid so dy je. Sa kė: 
„Čia gy ve na jū sų tė vai. Jiems rei
kės pa gal bos. Pri va lo te lik ti.“ Taip 
ir su re gu lia vo mū sų gy ve ni mus. Gal 
ir ne blo gai su re gu lia vo. Gy ve na me 
gim ti nė je. Jau čia mės už jos li ki mą 
at sa kin gi. Treč da lis mo ky to jų esa
me vie ti niai“, – min ti mis da li jo si 
pra di nių kla sių mo ky to ja Ores ta 
Pet ru lai tie nė.

Ki ti mo ky to jai va ži nė ja iš Kur šė
nų, Kur tu vė nų, Kel mės, Šau kė nų, 
Laik šių. Jie taip pat sa vo dar bo vie

tės pa trio tai. Sten gia si vis ką ati duo
ti vai kams, kad jie gar sin tų sa vo 
kraš tą.

YirZkartosdraugegiedojo
Lietuvoshimną

Vi du ti nis Vid so džio mo kyk los mo
ky to jų am žiaus vi dur kis – 40 me tų. 
Am žius – ar ti mas mo ki nių tė vų am
žiui, va di na majai Y kar tai.

So cio lo gai Y kar tai pri ski ria 1977–
1994 me tais gi mu sius žmo nes. 
Gi mu sie ji 1995–2012 me tais pri ski
ria mi Z kar tai. Kai  ku rie Y kar tos at
sto vai ga li bū ti Z kar tos vai kų tė vai.

Pa sak so cio lo gų, Y kar tos at sto
vai, ki taip ta riant tė vai, mie lai ir 
pro duk ty viai dir ba ko man do je, o 
tuo me tu Z kar tos at sto vai daž niau 
ren ka si in di vi dua lią veik lą, kur ne
rei kia su nie kuo tar tis, de rin tis ar 
ieš ko ti komp ro mi sų.

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

PAT RIO TAS: Vid so džio pa grin di nės mo kyk los di rek to rius 
Vai do tas Mon ke vi čius gi mė ir užau go šia me kraš te, yra jo da lis 
ir sten gia si pa trio tiš kai tar nau ti sa vo kraš to žmo nėms.

SĄ LY GOS: Nors Vid so džio pa grin di nės mo kyk los biu dže tas kuk lus, tiks liai su si dė lio jus prio ri te tus pa vyks ta 
mo ki niams su kur ti ge ras są ly gas mo ky tis.

PA SIE KI MAI: Vid so džio pa grin di nės mo kyk los ko ri do rius puo šia 
tau rės už spor to pa sie ki mus. Mo ki niai ak ty vūs ir olim pia do se. 

Kitas„Kelmėskrašto“
numerisišeis 
gruodžio27d.,
šeštadienį.

Šian dien nu ma to mi kri tu
liai. Vė jo gū siai kai kur sieks 
15–20 m/s. Oro tem pe ra tū ra 
die ną 1–5 laips niai ši lu mos.

Ry toj daug kur trum pi kri
tu liai, vė jas iš liks gū sin gas. 
Oro tem pe ra tū ra nak tį bus 
ar ti ma nu liui, vie to mis ir 
nei gia ma. Die ną 0–5 laips
niai ši lu mos.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 8,00 Lt
„Kelmės kraštas“ 5,00 Lt
„Pakruojo kraštas“ 5,00 Lt
„Mūsų kraštas“ 5,00 Lt
„Krašto žinios“ 5,00 Lt

„Biržiečių žodis“ 5,00 Lt
„Sidabrė“ 6,00 Lt
„Žemaitis“ 5,00 Lt


