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Šiaulių r. Meškuičių gimnazija ir Latvijos respublikos Garkalnės menų ir bendrojo 

lavinimo vidurinė mokykla draugauja nuo 2011 metų. Šiemet abiejų mokyklų bendradarbiavimas 

pakilo į tarptautinio projekto lygį. Finansavimą gavo Nordplus Junior projektas NDJR-2014/10443 

"New horizons through sharing experiences“ („Nauji horizontai atsiveria dalijantis patirtimi“). 

Projektą koordinuoja Latvijos Garkalnės mokykla, partneriai – Meškuičių gimnazija Lietuvoje ir 

Kiardlos gimnazija Estijoje. Projekto trukmė – 2014–2015 mokslo metai. Projekto tikslas – 

bendradarbiavimas ir ryšių stiprinimas tarp Baltijos valstybių. Mokiniai projekto metu susipažįsta su 

kitos šalies kultūra, tradicijomis, įgauna tarptautinio bendravimo patirties, aktyviai mokosi užsienio 

kalbų. Svarbiausios šio projekto veiklos – savo ir kaimyninės Baltijos šalies liaudies šokių 

mokymasis, įdomių gamtos bei kultūros paveldo objektų lankymas, praktiškas susipažinimas su 

senaisiais amatais, dalyvavimas draugystės koncerte.  

Vasario 10-14 dienomis Meškuičių gimnazijoje lankėsi devynių-dvylikos metų vaikų 

tautinių šokių kolektyvas iš Garkalnės mokyklos Latvijoje ir trys jų mokytojos. Balandžio 14-18 d. 

Meškuičių gimnazijos ketvirtokai, lydimi mokytojų Dacės Šimulionienės, Danutės Navickienės ir 

Genovaitės Liepinios, vyko į Garkalnės mokyklą. Meškuitiečius maloniai pasitiko ir mokiniai, ir 

mokytojai. Ketvirtokai susipažino su mokykla, pasivaikščiojo po Garkalnės miestelį, aplankė Rygos 

senamiestį. Maloniai pasmaguriavo Skryverų saldainių dirbtuvėlėse. Ten ne tik patys gamino ir 

pakavo saldainius, bet ir sužinojo populiariausių Latvijoje saldainių ,,Guotinia“ (,,Karvutė“) gamybos 

technologijas, susipažino su visomis šių saldainių rūšimis. Apie Latvijos įdomią ir garbingą praeitį 

daug sužinojo aplankę Lielvardės ir Araišų ežero medines pilis. Smagiai dieną vaikai praleido 

mokykloje bendraudami su Garkalnės 3-4 klasių mokiniais. Vieni kitiems pristatė savo mokyklas, 

dalyvavo Protų mūšyje, netradicinėje sporto pamokoje, šokių pamokoje. Įdomu buvo stebėti, kaip 

mokiniai tarpusavyje bendrauja lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis. Ko nepavykdavo pasakyti 

žodžiais, paaiškindavo gestais. Bendradarbiavimo veiklą vainikavo latvių ir lietuvių vaikų šokių 

kolektyvų koncertas. Daug aplodismentų sulaukė bendras baigiamasis Garkalnės ir Meškuičių 

mokinių šokis. Vakare į viešbutį vaikai grįždavo pavargę, bet puikiai nusiteikę. Pailsėję kitą dieną 

vėl žvalūs keliavo po Latviją. Didžiulį įspūdį meškuitiečiams paliko Žinių centras, įsikūręs Cesyje. 

Jame mokiniai susipažino su fizikiniais dėsniais, galėjo savo žinias ir sumanumą pritaikyti žaisdami 

įvairius žaidimus ir atlikdami bandymus. Daug teigiamų emocijų vaikams suteikė apsilankymas 

Ramkalnų rogučių trasoje. Specialiomis rogutėmis linksmai nuo kalno lėkė ne tik vaikai, bet ir 

mokytojos. Išvažiuodami iš Latvijos meškuitiečiai aplankė Saulkrastų Dviračių muziejų, 

pasivaikščiojo pajūriu, perėjo Baltąją kopą, pasidžiaugė gyvūnais Rygos zoologijos sode.  

Ketvirtokai namo grįžo kupini įspūdžių, susipažinę su Latvijos istorija, gamtos ir 

kultūros paveldo objektais, senaisiais amatais, išmokę naujų šokių. Svarbiausia, kad vaikai susirado 

naujų draugų, išmoko daug latviškų žodžių, noriai bendravo tarpusavyje ir su Garkalnės mokyklos 

mokiniais bei mokytojais, aktyviai dalyvavo visose veiklose. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio 

projekto rengimo ir įgyvendinimo.  
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