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BIOGRAFIJA ______________________________________________ 

 

Algirdas Meškauskas gimė 1960 m. birželio 21 d. Kelmės rajone Vidsodžio 

kaime, Elzbietos Vaišvilaitės-Meškauskienės ir Igno Meškausko šeimoje. 

1975 m. baigė Vidsodžio aštuonmetę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės 

technikumą, kurį baigė 1979 m., įgijo dailininko-vykdytojo specialybę. 

2000 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgijo žurnalistikos 

 specialybę. 

 Viešųjų ryšių srityje stažavosi radijuje „Amerikos balsas” Vašingtone (JAV), 

vadybos srityje – Oslo komunoje (Norvegija), žmogaus teisių srityje – Latvijos 

universitete Rygoje, lygių galimybių srityje – Vašingtone ir Niujorke. 2003 m. 

buvo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Varšuvos biuro 

ekspertas Azerbaidžane. Jungtinių Tautų vystymo programos Baltarusijoje 

kvietimu 2003 m. buvo konsultantas Minske (Baltarusija) vykusiuose 

renginiuose, skirtuose žmogaus teisėms aptarti. 

1979 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą, sugrįžęs dirbo 

dailininku Palangoje. 1983 m. nugalėjo konkurse televizijos diktoriaus pareigoms 

užimti ir dirbo šį darbą iki tragiškų 1991 m. sausio įvykių. Po 1991 m. sausio 13 

d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose įrengus televizijos studiją, vienas pirmųjų 

ėmė vesti informacines laidas, rengė laidas apie savanorius, o 1991 m. gegužės 

11 d. tapo Krašto apsaugos departamento informacinės gynybos skyriaus 

viršininku. Vėliau buvo LR krašto apsaugos ministerijos ryšių su visuomene 

skyriaus viršininkas ir ministerijos atstovas spaudai. 

Kartu su pirmaisiais kariuomenės kūrėjais jam buvo suteiktas Lietuvos 

kariuomenės leitenanto, o vėliau vyresniojo leitenanto laipsnis, išduotas 

tarnybinis ginklas, vėliau jis apdovanotas „Sausio 13-osios atminimo“ ir 

„Kariuomenės kūrėjo – savanorio“ medaliais. Taip pat yra pagerbtas II laipsnio 

medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. 

1993 m. baigęs Suomijos įmonės „Oy Telefakta“ reklamos organizavimo 

kursus, kurį laiką dirbo šios firmos reklamos organizavimo vadovu. Nuo 1997 m. 

LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos atstovas spaudai, Viešųjų 

ryšių skyriaus vedėjas, nuo 1998 m. rugsėjo mėn. LR vidaus reikalų ministerijos 
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atstovas spaudai, nuo 1999 m. liepos – Moterų ir vyrų lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos patarėjas, nuo 2004 m. vasario 20 d. iki 2006 m. –

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, nuo 2006 m. vasario iki 

gegužės mėn. – AB „Lietuvos paštas“ Ryšių su visuomene skyriaus viršininkas, 

nuo 2006 m. birželio – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) 

Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas. 

A. Meškauskas – Vyrų krizių ir informacijos centro steigėjas, yra buvęs 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Socialinių ir humanitarinių mokslų 

komiteto Žmogaus teisių pakomitečio narys. 

Dalyvavo įvairiose konferencijose ir skaitė pranešimus žmogaus teisių, 

lygių galimybių, smurto buityje, prekybos žmonėmis, žurnalistinės etikos 

klausimais. Organizavo seminarus „Tėvystės mokymas“ ir „Vyro vaidmuo 

šeimoje“. 

2011 metais rugsėjo 4 d. Algirdas Meškauskas lankėsi Vidsodžio 

bibliotekoje: šiltai bendravo, pasidalijo vaikystės prisiminimais, pristatė savo 

išleistas knygas bei paskaitė savo kūrybos eiles. Bibliotekai padovanojo 3 savo 

knygas. 

Algirdas Meškauskas mirė 2015-12-06. Palaidotas Liepynės kapinėse 

Vilniuje. 

Rengiant šį darbą informacijos ieškota elektroniniame LIBIS kataloge, 

Vidsodžio bibliotekos archyve bei kraštotyros kartotekoje, interneto svetainėse. 

Nuotrauka paimta iš http://algirdasm.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 

Bibliografijos sąrašo aprašai rengti remiantis Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto Rašto darbų metodiniais nurodymais (p. 80–93). Prieiga 

per internetą 

https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Metodiniai_nurodyma

i_2016-05-02.pdf . 

 

 

 

ALGIRDO MEŠKAUSKO KNYGOS, GARSO ĮRAŠAI_______ 

 

1. MEŠKAUSKAS, Algirdas. Laikas meilėje sutampa: eilėraščiai. Panevėžys: 

Viskas reklama, 2010. 203 p. ISBN 978-609-95174-0-7. 
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2. Algirdas Meškauskas skaito savo eilėraščius iš knygos „Laikas meilėje 

sutampa“ [Garso įrašas]. Vilnius, 2010. - 1 garso diskas (CD) (78 min., 05 

sek.) 

3. Nors tegu truputį Kalėdos turi būti: etnologo pastebėjimai, lietuvių poetų 

eilėraščiai    [Sudarytojas Algirdas Meškauskas]. Vilnius: Vyrų krizių ir 

informacijos centras 2011. 63 p.  ISBN 978-9955-9603-4-8. 

4. Tėvui nors tiek: lietuvių poetų eilėraščiai [Sudarytojas Algirdas Meškauskas]. 

Vilnius: Vyrų krizių ir informacijos centras, 2008. 111 p. ISBN 978-9955-

9603-2-4. 

 

 

ALGIRDO MEŠKAUSKO STRAIPSNIAI__________________ 

 

1. Etikos principus sieks paversti bestseleriu [kalbėjosi Stasys Gudavičius]. 

Kauno diena, 2004, kovo 15, p. 2. 

2. Ką turi žinoti vyrai [užrašė Ginta Liaugminienė]. Mamos žurnalas, 2012, Nr. 

9, p. 72–73. 

3. Knygų mugėje – ir Juozo Palionio išleistos knygos. Gyvenimas, 2012, kovo 14, 

p. 2 

4. Moterys tampa savarankiškesnės, o vyrai pasijunta nereikalingi [kalbėjosi 

Milda Zavarskytė]. Lietuvos rytas, 2008, birželio 3, p. 9. 

5. Svarbiausia – gerasis fanatizmas. Nemunas, 2013, gegužės 16–22 (nr. 19), p. 

13. 

6. Svarbiausias žodis Tėvui [užrašė Liucija Armonaitė]. Lietuvos žinios, 2008, 

gegužės 19, p. 9. 

 

 

STRAIPSNIAI APIE ALGIRDĄ MEŠKAUSKĄ _____________ 

 

1. BUDVYTIENĖ, Giedrė. Vyras stotyje be bilieto ir lagamino. Šeimininkė 

[interaktyvus], 

2012 Nr. 29. [žiūrėta 2018 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą: 

http://gyvenimas.delfi.lt/archive/article.php?id=59164623 

http://gyvenimas.delfi.lt/archive/article.php?id=59164623
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2. GEŠTAUTAS, Alvydas. Buvusio diktoriaus dovana Kelmės muziejui. Bičiulis, 

2012, rugsėjo 8, p. 4. 

3. GUDAVIČIŪTĖ, Dalia. Vaikas tėvui – ir skydas, ir pelnas: tėvystės atostogų 

pasiprašę vyrai ne visada siekia kilnių tikslų. Lietuvos rytas, 2007, liepos 28, 

p. 1–2. 

4. IVAŠKEVIČIUS, Arūnas. Vyrai bijo savo silpnumo. Vilniaus diena, 2008, 

vasario 2, p. 3. 

5. JONUŠIENĖ, Danutė. Į nebūtį išėjusio diktoriaus žmona dar neskaitė 

paskutinio jo laiško. Lietuvos rytas, 2015, gruodžio 19, priedas „Gyvenimo 

būdas“, p. 6–7. 

6. KLUSAS, Mindaugas. Bėgančio laiko palytėti eilėraščiai. Lietuvos žinios, 2011, 

vasario 7, p. 8. 

7. Pro memoria... [Algirdas Meškauskas 1960–2015]: [nekrologas]. Lietuvos 

žinios, 2015, gruodžio 8, p. 3. 

8. Tėvai išgyvena krizę. Vilniaus diena, 2008, birželio 3, p. 8. 

9. ŽVIRBLYTĖ, Jolita. Tėvystės atostogų kaina. Kauno diena. 2011, birželio 27, 

p. 8. 

 

 

 

INTERNETO IŠTEKLIAI ________________________________ 

 

1. Diktorius Algirdas Meškauskas neleido žmonai pamatyti jo mirties 

[interaktyvus]. 2015, gruodžio 12 [žiūrėta 2018 spalio 31 d.]. Prieiga per 

internetą: https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2015/12/18/news/diktorius-

algirdas-meskauskas-neleido-zmonai-pamatyti-jo-mirties-2729461/ 

2. Kaspinu prieš kumštį [interaktyvus]. 2002, gruodžio 2 [žiūrėta 2018 m. 

lapkričio 20 d.]. 

Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/kaspinu-pries-

kumsti-4254 

3. MEŠKAUSKAS, Algirdas. Apie save ir saviškius [interaktyvus]. [žiūrėta 2018 

m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą:  

http://algirdasm.blogspot.com/p/apie-save.html 

https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2015/12/18/news/diktorius-algirdas-meskauskas-neleido-zmonai-pamatyti-jo-mirties-2729461/
https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2015/12/18/news/diktorius-algirdas-meskauskas-neleido-zmonai-pamatyti-jo-mirties-2729461/
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/kaspinu-pries-kumsti-4254
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/kaspinu-pries-kumsti-4254
http://algirdasm.blogspot.com/p/apie-save.html
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4. Meškauskų sūnūs gimsta tą pačią dieną [interaktyvus [žiūrėta 2018 m. 

lapkričio 6 d.]]. Prieiga per internetą: 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes 

_ir_zmones/meskausku_sunus_gimsta_ta_pacia_diena/ 

5. Nuotraukos praeitį saugo [interaktyvus [žiūrėta 2018 m. lapkričio 22 d.]]. 

Prieiga per internetą: http://algirdasm.blogspot.com/p/albumas-praeiti-

saugo.html 

6. Savanoriai [interaktyvus] [žiūrėta 2018 m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per 

internetą: http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/KAM%2015%20pdf.pdf 

7. SAUKIENĖ, Inga. Smurtas šeimoje vyrų akimis: ar galima dėti lygybės ženklą 

tarp smurtautojo ir vyro? [interaktyvus]. 2011, lapkričio 26 [žiūrėta 2018 m. 

lapkričio 20 d.]. 

Prieiga per internetą: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/smurtas-

seimoje-vyru-akimis-ar-galima-deti-lygybes-zenkla-tarp-smurtautojo-ir-

vyro.d?id=52175671 

8. SAUKIENĖ, Inga. Vyrai – visuomenės požiūrio į tėvystę įkaitai [interaktyvus]. 

2011, 

birželio 4 [žiūrėta 2018 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: 

http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=46268139 

 

_____________________________ 
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