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Vasario 27 dieną šalyje vyks 
rinkimai į savivaldybių ta-
rybas. Rinkimams partijos 
jau ruošiasi. Mūsų laikraštis 
kviečia pradėti ruoštis ir savo 
skaitytojus. Apgalvotai išsi-
rinkti partiją, gerai pagalvoti 
kuriems kandidatams atiduoti 
pirmumo balsus, o gal bal-
suosite už žmones, kurie jūsų 
manymu tinkamai jus atsto-
vaus savivaldybės taryboje, 
todėl nepamirškite reitinguoti 
sąrašų! 

Skirtinguose partijų sąrašuose 
iš Girdžių seniūnijos kandida-
tuoja keletas gyventojų. Savo 
jėgas politinėje kovoje, kaip 
skelbia partijų interneto svetai-
nės, išbandys: 

Kadangi rinkimai Girdžių 

Savivaldybių tarybų rinkimai 
seniūnijoje vyks dviejose apy-
linkėse: Girdžių ir Pavidaujo, 
rinkimams ruošiasi ir komisijų 
nariai. Girdžių apylinkės komi-
sijos sudėtis: Romutė Gervylienė 
(pirmininkė), Irena Molčanki-
nienė, Daiva Matonienė, Ingrida 
Dapkuvienė, Loreta Jonaitienė, 
Jurgita Juodaite ir Linas Klijūnas. 
Rinkimai vyks seniūnijos salėje. 
Apylinkėje – 760 rinkėjų. 

Pavidaujo apylinkės komisiją 
sudaro: Gaila Čepulienė (pir-
mininkė), Rima Mikalkėnienė, 
Bronė Butkuvienė, Vida Jurkie-
nė, Zita Krikščionaitienė, Vilija 
Petrauskienė, Jurgita Šlyterienė. 
Rinkimų apylinkėje yra 372 rin-
kėjai. Rinkimai vyks buvusiuose 
kultūros namuose.

Balsuoti iš anksto bus galima 

vasario 23 – 24 dienomis, vasario 
24 dieną vyks balsavimas namuo-
se (pagal sudarytą ir patvirtintą 
savivaldybės rinkimų komisijos 
balsuojančių namuose rinkėjų 
sąrašą  ir vykimo pas rinkėjus 
grafiką). Vasario 25- 26 dienomis 
vyks balsavimas namuose pagal 
sudarytą ir patvirtintą apylinkės 
rinkimų komisijos balsuojančių 
namuose rinkėjų sąrašą ir vyki-
mo pas rinkėjus grafiką. 

Vasario 27 dieną, nuo 7 iki 20 
valandos bus balsuojama rin-
kimų apylinkėse. Kovo 6 dieną 
Vyriausioji rinkimų komisija 
patvirtins galutinius balsavimo 
rezultatus. 

Kviečiame visus į rinkimus!

„Girdžiai“ inf. 

Janė Pocienė (14)  
Lietuvos socialdemokratų partija 

Liorincas Algimantas (4) - 
Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjunga 

Čepulis Arūnas (5)
Darbo partija

Juodaitis Darius (27)
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikš-
čionys demokratai

Putnienė Laimutė (20)
Liberalų centro sąjunga 

Norkaitienė Liudmila (4)
Liberalų centro sąjunga 

Vaicekauskienė Svajonė (23)
Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
krikščionys demokratai

Vizbara Algimantas (30)
Tėvynės sąjunga -
Lietuvos krikščionys demokratai

Andriulaitienė Inga (23) – 
Darbo partija 
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Sausio 11 dieną, Girdžių se-
niūnijoje susirinkusiems seniū-
naičiams pristačiau seniūnijos 
2010 metų ataskaitą. Joje apra-
šyti darbai, nudirbti per 2010 
metus. Pasidžiaugiau, kad šie 
metai buvo kur kas turtingesni 
ir geresni nei ankstesnieji. Lai-
kraščio skaitytojams pateikiame 
įdomesnes ataskaitos ištraukas, 
o visą ataskaitą galima perskai-
tyti seniūnijos skelbimų lentoje, 
arba interneto svetainėje www.
girdziai.lt.

Girdžių seniūnijoje, kurią su-
daro 28 kaimai, gyvena 1253 
gyventojai. Per metus gyventojų 
skaičius sumažėjo 57 gyventojais. 
Neįgaliųjų asmenų – 98. Vieniši 
senyvo amžiaus asmenys -  5. 
Seniūnijoje yra 110 vienkiemių, 
kuriuose gyvena 272 gyventojai. 

<...> Finansai, turtas. 2010 m. 
seniūnijos biudžetas – 171940 
Lt, iš jų darbo užmokesčiui su 
socialinio draudimo įmokoms – 
118570 Lt. Įvykdytas biudžetas 99 
proc., t.y. išleista 170346 Lt. Liko 
šildymui skirtų lėšų, kadangi dalis 
buvo apmokėta iš nuompinigių, ir 
nedidelė dalis komunalinio lėšų.

Ilgalaikio turto iš nuompinigių 
įsigyta už 5979 Lt (priekaba, krū-

2010 metų Girdžių seniūnijos ataskaita
mapjovė, motopjūklas). Taip pat iš 
biudžeto lėšų nupirkta dar viena 
krūmapjovė. 

Pinigų už savivaldybei priklau-
sančio socialinio būsto nuomą 
surinkta 9978 Lt: iš jų 1266 Lt pa-
naudoti socialinio būsto remontui, 
pagrindinėms priemonėms - 5979 
Lt ir šildymui – 2733 Lt. Metų 
pradžioje skola už butų nuomą 
buvo 13046 Lt, metų pabaigoje 
sumažėjo iki 5751 Lt. 2010-12-23 
rajono savivaldybės tarybos spren-
dimu Nr. T2-340 Girdžių sen. pa-
naikinta debitorinio įsiskolinimo 
už 9847,56 Lt, iš jų skolų už butų 
nuomą už 2687,78 Lt. <...>.

Infrastruktūra. Seniūnijos kelių 
ilgis - 70 km. Asfaltuotų kelių – 
11 km. 2010 m. žvyruotų kelių 
priežiūrai skirta ir panaudota   
41000 Lt.  Pagal poreikį, tariantis 
su specialistais keliai lyginti grei-
deriu, duobės lygintos sodrintu 
žvyru. Šiais metais remontuotos 
ir duobės ant asfalto kelių.  

Girdžių seniūnijos teritorijoje 
yra trejos kapinės. Jų priežiūrai per  
metus išleista  8199 Lt. 

Viešieji darbai. Kaip ir kasmet, 
sudarius sutartį su Darbo birža, 
įdarbinta 20 viešųjų darbų  dar-
bininkų. Jų darbo užmokesčiui  iš 

savivaldybės biudžeto gauta 14403 
Lt., darbo priemonių įsigijimui – 
1300 Lt. <...>

Dokumentacija. Per 2010 metus 
seniūnijoje užregistruoti 72 įvairūs 
gyventojų prašymai, pasiūlymai, 
išduotos 79 pažymos, gauti 168 
įvairūs dokumentai, išsiųsti iš 
seniūnijos 254 raštai, paruošta 13 
įsakymų veiklos klausimais ir 42 
įsakymai personalo klausimais, 
neatlygintinai seniūnijos gyvento-
jams atlikti 36 notariniai veiksmai. 
Per ataskaitinius metus surašyti 8 
administracinės teisės pažeidimų 
protokolai pažeidėjams. <...>

Žemės ūkis. Žemės ūkio specia-
listė Daiva Matonienė 2010 m. pri-
ėmė 272 paraiškas dėl tiesioginių 
išmokų už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesio-
gines išmokas už baltąjį cukrų ir 
paramos už plotus pagal  Lietuvos 
kaimo plėtros 2007-2013 m. pro-
gramos priemones. <...>

2010 m. seniūnijoje naujai re-
gistruoti 8 ūkininkų ūkiai. Iš viso 
seniūnijos teritorijoje yra 144 vei-
kiantys ūkininkų ūkiai. <...>

Socialinis darbas. <...> 2010 
m. socialines išmokas gavo 258 
asmenys.  Seniūnijoje yra 3 šei-
mos, kurios turi nuolatinę globą 

vaikams. 4 seniūnijos gyvento-
jams rekomenduojama lankomoji 
priežiūra.

Visus metus buvo  vykdoma 
maisto iš intervencinių atsargų tei-
kimo labiausiai nepasiturintiems 
asmenims programa. Ją seniūnijo-
je nuolat gavo 343 asmenys.

2010 m. pradžioje Girdžių se-
niūnijoje buvo 9 socialinės rizikos 
šeimos, kuriose augo 18 nepil-
namečių vaikų.  Per 2010 metus 
viena šeima išbraukta iš socialinės 
rizikos šeimų sąrašo, nes vaikui 
sukako 18 metų, kitos dvi išsikėlė 
gyventi kitur.

Per 2010 metus į socialinės  
rizikos šeimų sąrašą įtraukta 
viena nauja  šeima, kurioje auga 1 
mažametis vaikas. Metų pabaigoje 
socialinės  paslaugos teiktos 7 so-
cialinės rizikos šeimoms, kuriose 
auga 15 nepilnamečių vaikų.

Seniūnijoje yra 11 stebimų šei-
mų, kuriose auga 25 nepilnamečiai 
vaikai. Šios šeimos lankytos iškilus 
problemoms, domėtasi tėvų ir vai-
kų užimtumu, skatinant tėvus po-
zityviai auklėti savo vaikus.<...>

Seniūnas Darius 
JuoDaitiS

NORIU PADĖTI MAN TAIP BRANGIEMS GIRDŽIŲ GYVENTOJAMS
Nuo pat mažų dienų savo nerūpes-
tingas atostogų dienas mėgdavau 
praleisti Girdžiuose pas močiutę. 
Dabar taip pat visos mano atosto-
gos prasideda arba baigiasi vizitu 
į šį mielą kaimą. Tik šįkart pas 
tėvus. Neverta net stebėtis, kad 
tai vietovei, kur dažnai lankaisi, 
kur gyvena tau brangūs žmonės, 
linki tik gero. Jei yra galimybė, 
investuoji visą save.
Kadangi, kaip minėjau, karts 
nuo karto atvažiuoju, nuolatos 
bendrauju su čionykščiais, matau 
esamą kaimo situaciją. Viena iš 
didžiausių šiandieninių problemų 
yra telefoninis ryšys. Ne vienam 
yra žinoma situacija, kuomet 
norint paskambinti tenka ieškoti 
ryšio: tai prie lango eiti, po kam-
barį bėgioti, neretai ir į lauką, 
ant kalno tenka keliauti... Kai 
kas pasakojo, kad ir net ne visose 
parduotuvėse ryšys yra. Žmonės 
nežino, ką daryti, todėl nieko ir 
nedaro. Taikstosi su tuo. Įsivaiz-
duokite, kad vieną dieną viskas 
pasikeičia: telefoną galite laikyti 
kur tik patinka, nebijodami, kad 
nepraleisite svarbaus skambučio, 
kalbant nereikės stovėti kaip stabo 
ištiktam, kad ryšys nedingtų... 
O visa tai yra realu! Šiandieninė 
mano misija yra padėti Girdžių 

seniūnui gerinti Jūsų- Girdžių 
gyventojų- gyvenimo sąlygas. 
Šiuo atveju užsiimu organizuoti 
Omnitel ryšio gerinimą, suteikti 
galimybę palankiomis sąlygomis 
įsigyti ir naudotis telefoniniu bei 
bevielio interneto ryšiu kiekvie-
nam norinčiam. 
Sulaukiau nuogąstavimų, kad 
statoma ryšio gerinimo sistema 
gali gadinti estetinį kaimo vaizdą. 
Galiu drąsiai teigti, jog visa tai bus 
derinama su ryšio gerinimo spe-
cialistais bei gyventojais. Bus iš-
klausytos abi pusės ir rastas kom-
promisas. Žinoma, jei darbuotojai 
pasakys, kad geriausiai visą apa-
ratūrą statyti kieno nors kieme, o 
kiemo savininkas paprieštaraus, 
tos minties bus atsisakyta. Todėl 
būtų džiugu, kad visi aktyviai 
dalyvautumėte ir pateiktumėte 
man savo pasiūlymus. Į visus be 
išimties bus atsižvelgta.
Taip pat esu girdėjusi, jog Girdžių 
gyventojai labai jaudinasi dėl 
savo bei savo artimųjų sveikatos. 
Vilniaus universitete dirbantis 
radiofizikas dr. Algimantas Kežio-
nis daug metų yra tyrinėjęs radijo 
bangas. Jis teigia, jog lietuviai bijo 
to, ko nežino. O būtent apie radijo 
bangas turi ypač mažai informaci-
jos. Šis asmuo labai stebisi, kodėl 

visi jaudinasi dėl telefoniniui 
ryšiui skleidžiamų bangų. TV bei 
radio transliacinių stočių spin-
duliuotė yra daug kartų didesnė 
bei aktyvesnė, tačiau jomis niekas 
neisiskundžia. TV transliacija 
Lietuvoje yra maždaug 50 metų, 
tačiau neužfiksuotas nei vienas su 
visu tuo susijęs susirgimas.
Galėčiau paminėti tai, kad, esant 
dideliam susidomėjimui bei įta-
rimams dėl galimų susirgimų dėl 
skleidžiamų bangų, 2001- 2006 
m. Europoje buvo atlikta be galo 
daug tyrimų bei net 26 mokslinės 
konferencijos. Visų tyrimų rezul-
tatai buvo neigiami, t.y. nei vienos 
bangos ligų nesukelia. 
Be viso to galiu paminėti, kad 
Europos sąjungos direktyvose, 
kurių griežtai turi laikytis ir Lie-
tuva, nurodytos visų telefoninių, 
TV, bei radijo stočių skleidžiamų 
bangų stiprumas bei aktyvumas. 
Vienoje televizijos laidoje (nega-
liu paminėti kokioje) šios srities 
specialistė minėjo, jog mūsų 
valstybėje tokios bangos yra tiek 
silpnos, kad net nesiekia normos. 
Dėl tos priežasties negali turėti 
jokios įtakos žmonių sveikatai 
bei gyvybei.
Kada mobilusis telefonas gali 
kenkti jo naudotojui? Jei rudenį 

važiuojate grybauti į didžiulio 
miško centrą, kur ryšys yra be 
galo silpnas, ir, ten būdamas, 
kalbate telefonu, labiau kenkiate 
savo sveikatai nei naudodamas tą 
patį telefoną vietoje, kur yra geras 
ryšys. Kodėl? Telefono aparatas, 
gaudydamas silpnas bangas, su-
aktyvėja ir taip gali daryti didesnį 
poveikį žmogui. Lygiai taip pat 
yra ir Girdžiuose. Kadangi šioje 
vietovėje yra labai silpnas ryšys, 
telefonai veikia daug intensyviau, 
vienaip ar kitaip darydamas po-
veikį jo naudotojui. Būtent dėl šios 
priežasties ir yra prašoma Jūsų 
padėti Jums patiems. Ne tik kad 
ryšio stotelė nekenks sveikatai, 
tačiau tuo pačiu būsite apsaugoti 
ir nuo telefonų aparatų poveikio.
Artimiausiu metu man artimi 
asmenys apsilankys kiekvienuose 
namuose ir prašys kiekvieno pil-
namečio pasirašyti po prašymu 
Omnitel kompanijai dėl ryšio 
gerinimo Girdžių kaime. Prašau 
nebūti abejingiems savo bei savo 
artimųjų gerovei. 
Jei dar turite kokių klausimų, 
nesivaržykite ir kreipkitės į mane. 
Mano tel. nr. 861127081 (prii-
mu ir SMS žinutes), el. paštas: 
d.naudulaityte@yahoo.com

Džiuljeta NauDulaitytė
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Trys Karaliai Girdžiuose

Iš Rytų šalies Karaliai
Nor matyti Visagalį...
Jau daugiau nei 20 metų kiekvie-
nais metais po Girdžių parapiją 
vaikščioja Trys išminčiai, dar vadi-
nami Karaliais. Tai būdavo sausio 
6 dieną dažnai per šv. Mišias Ka-
raliai būdavo prie prakartėlės baž-
nyčioje, o po jų keliauja į kaimus, 
pas parapijiečius. Turėjau daug 
talkininkų, ypač moterų, kurios 
rūpinosi, kad Karaliai gražiai at-
rodytų. Tai buvo O. Gendrikienė, 
S. Daunorienė, M. Subatkevičienė, 
O. Ravinienė. O vyrai Karaliai: 
Ant. Pocius, St. Daunoras, Alb. 
Ravinis, K. Lazdauskas, Pr. Kun-
drotas, Pr. Pinaitis, D. Juodaitis,  
Alg. Vizbara, G. Kisielius. Eida-
vome pėsčiomis, išskyrus vienus 
metus, kai buvo šlapia, mus vežė 
Pr. Pinaitis. Vienais metais aplan-
kėme Girdžius, per sodą nuėjome 
į Jokubaičių kaimą, už Antvardės 
aplankėme net Janiną Prunskienę, 
kuri kiekvienam padovanojo po 
pintą krepšelį. Tai buvo didelė 
staigmena. Šiaip žmonės norėdavo 
pasikalbėti, pabendrauti, kai kurie 
pavaišindavo Karalius arbata ir 
kaimiškais skanėstais. Pasitaiky-
davo ir tokių, kurie užsirakindavo 
duris. Tai buvo vienetai.
    Kartais eidavome keturiese: Trys 
Karaliai ir vedlys – angeliukas, 
kuris ėjo prieky ir nešė kelrodę 
žvaigždę. Tai buvo jaunos mer-
gaitės, persirengusios angeliuku: 
A. Felkerytė, N. Ročaitytė, L. 
Pinaitytė. 
   ,,M. Grabauskaitė padarė an-
geliukui sparnus, gražiai aprengė 
ir padovanojo saldainių dėžutę, 
dėkojo, kad tokia jauna einu kartu 

Atsiminimai 
,,Iš Rytų šalies Karaliai...‘‘ tik iš-

girdus šios giesmės žodžius, visada 
nuklystu į prisiminimus – į savo 
vaikystę ir jaunystę. Šią giesmę gie-
dodami, mes eidavome persirengę 
trimis Karaliais ir sveikindavome 
Girdžių miestelio ir aplinkinių 
kaimelių žmones, lankydavome jų 
namus ir ant durų užrašydavome 
K+M+B+ (Trijų Karalių vardus). 
Sunku apsakyti žodžiais tą nuos-
tabų jausmą širdyje, kai žmonės 
nustebę pasitikdavo ir išklausę 
giesmę, nuoširdžiai dėkodavo, 
kad neaplenkėme jų namų ir juos 
aplankėme.

Labai laukdavau  žiemos, šv. Ka-
lėdų ir Trijų Karalių šventės. Būda-
vo labai labai smagu.  Nors eidavo-
me pėsčiomis, bet visas nuovargis 
išgaruodavo, kai pasibelsdavome į  
namus ir užgiedodavome ,,Iš Rytų 
šalies Karaliai...‘‘

Didžiausia iniciatorė, organiza-
torė ir visų mūsų linksmintoja bū-
davo vargonininkė Irutė. Jinai mus 
visus suburdavo. Kol buvau vaikas, 
dažniausiai man  atitekdavo an-
gelėlio vaidmuo, o kai  paaugau, 
patikėdavo  ir Karaliaus pareigas. 

su Karaliais‘‘- prisimena L. Pinai-
tytė – Pernarauskienė.
    Aplinkinėse parapijose nesi-
girdėjo, kad  kur nors vaikščiotų 
Trys Karaliai. Atrodo, kad Girdžiai 
buvo pirmieji, kaip ir į pal. Jurgio 
Matulaičio mirties metines sausio 
27 d. Kapsukan Girdžių jaunimas 
važiavo pirmieji, o po jų sekančiais 
metais atsirado ir iš kitų parapijų 
maldininkai.
  Pasižiūrėję į  įvairias atvirutes, 
įsigijome gražius rūbus Karaliams. 
Dabar jau turime du komplektus 
rūbų, tad norint  aplankyti daugiau 
šeimų, galima pasinaudoti.
   1998m. Girdžių seniūnijos salėje 
buvo suruoštas renginys ,,Trys 
Karaliai iš rytų‘‘. Čia Karaliais 
buvo Arūnas Maskolaitis, Jonas 
Mickūnas ir Pranas Babičius.
   Kiekvienais metais aplankyda-
vo 30-45 šeimas. Šįmet 2011m. 
aplankėme net 54 kiemus. Tarp 
jų ir tris Pavidaujo šeimas. Už tai 
ačiū Girdžių seniūnui Dariui Juo-
daičiui. Visur žmonės labai laukė. 
Giedojome šias giesmes: ,,Iš Rytų 
jau Trys Karaliai‘‘, ,,Sveikas Jėzau, 
gimusis, Gul šiandieną‘‘.
   Šįmet Karaliai buvo turtingesni: 
žmonėms padovanojo po šventin-
tą vaško žvakelę, o ant durų kaip 
ir kasmet šventinta kreida užrašė 
K+M+B+, tai yra Trijų išminčių 
vardų pirmosios raidės Kasparas, 
Melchioras ir Baltazaras.
  Kai kurie žmonės liko nepaten-
kinti, kad jų neaplankėme. Per 
vieną dieną visus aplankyti fiziškai 
neįmanoma, todėl atsiprašome. 
Kitais metais būtinai pasitaisysime 
, bet būtų gerai, kad praneštume, 
pas ką apsilankyti. 

      trijų Karalių vardu irena 
JaSiulytė

Dažniausiai Karaliai būdavo baž-
nyčios choristai: Pr. Pinaitis, K. 
Lazdauskas, Pr.  Kundrotas.

Įsimintiniausios eitynės išliko 
tada, kai per vieną dieną pėsčiomis 
aplankėme beveik visus Jokubaičių 
ir Paantvardės  kaimelių vienkie-
mius, nes  tada buvo labai slidu 
ir daug pripustyta, o kitą ir dar 
sekančią dieną aplankėme visus 
Girdžių žmones. Taigi Karaliai 
tada keliavo net tris dienas.

Už šitas puikias tradicijas, aš la-
biausiai esu dėkinga vargonininkei 
Irutei ir Tėveliui kun. Vk. Šaukliui, 
kuris laimindavo šias eitynes ir vi-
sada joms pritardavo. Šie žmonės 
sėjo meilę žmonių širdyse ir puo-
selėjo vertybes ir tradicijas, kurios 
jų dėka gyvos išliko iki šių dienų. 
Didelė Dievo malonė, kad  savo 
gyvenimo kelyje sutikau Tėvelį V. 
Šauklį ir vargonininkę Irutę.

Smagu, kad ir šiandien Trys 
Karaliai nepamiršta girdiškių 
ir juos aplanko. Ach, kaip būtų 
smagu vėl iš prisiminimų sugrįžti 
į tikrovę...

                            Nairutė 
Ročaitytė –DiRSieNė 

Prisiminimai

1998 01 06 Trys Karaliai Girdžiuose. Iš kairės A. Maskolaitis, J. 
Mickūnas ir Pr. Babičius

Trys karaliai Girdžių mokykloje 2009 01 12. Iš kairės Pr. Pinaitis, 
Ir. Jasiulytė ir Ant. Pocius.

Trys Karaliai keliauja po Girdžių miestelį.
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1991 m. sausio 13 d. begin-
kliai Lietuvos žmonės apgy-
nė savo Tėvynę ir jos Laisvę.  
Nepabūgusi sovietų tankų ir 
automatų, Lietuva pasirinko 
nesmurtinį kelią ir pasauliui 
parodė tautos dvasios galią, 
prieš kurią bejėgis ginkluotas 
agresorius. Į Lietuvos istoriją 
ši data įrašyta kaip Laisvės gy-
nėjų diena. Mokykloje ši diena 
paminima kasmet. Šiemet šiai 
sukakčiai paminėti skyrėme 
visą savaitę. 

Sausio 10 diena.
• 7-10 klasių moksleiviams 

vyko pilietiškumo pamokos 
,,Laisvės kaina“. Mokiniai su 
dideliu susidomėjimu peržiūrėjo 
dokumentinį filmą apie 1991 
m. sausio įvykius, dalyvavo 
diskusijoje ,,Kas būtume mes 
be sausio 13-osios?“. Pamokas 
vedė istorijos mokytoja Nijolė 
Kairaitienė.

Sausio 11 diena.  
• Pilietiškumo pamokose ,,Ką 

reiškia Laisvė?“ dalyvavo 5-6 
klasių mokiniai. Pamokas vedė 
mokytoja Janina Ručinskienė.

• 5-10 klasių mokiniai, vado-
vaujami dailės mokytojos Jolan-
tos Pocienės, atsiliepė į LR Seimo 
kanceliarijos kvietimą dalyvauti 
piešinių konkurse ,,Ką man 
reiškia LAISVĖ?“. Piešiniuose 
matome televizijos bokštą, iš-
keltas trispalves, laisvės gynėjus, 
žiaurius okupantų veidus. Vaikai 
piešė Lietuvos laisvę. Visi darbai, 

kuriuose jie įkūnijo tų įvykių 
suvokimą ir savo išgyvenimus, 
papuošė mokyklos II aukšto 
koridoriaus nišas.  

• Mokyklos foje parengta Lais-
vės gynėjų atminties pagerbimo 
paroda. Prie stendų, kuriuose 
atsispindėjo sausio 13-osios 
įvykiai, gausiai iliustruotų au-
tentiška dokumentine medžiaga, 
nuolat stoviniavo besidomintys 
mokiniai. Čia pat ir žuvusiųjų 
didvyrių nuotraukos. Ir Lietu-
vos trispalvė. Simbolinė bari-
kada. Rimtis ir susikaupimas. 
Tai pavyko mokytojų Jolantos 
Pocienės, Irenos Gendrolienės, 
Rimos Mikalkėnienės  kūrybin-
gumo dėka.

Sausio 12 diena.

Laisvės gynimo 20-mečio paminėjimas  
• PUG-4 klasių mokiniai su 

savo mokytojomis: Janina Ru-
činskiene, Danute Rekešienė, 
Danute Urbiene, Ofelija Ki-
mutiene, Virginija Pinaitiene 
parengė darbelių parodą ,,Di-
dvyrių atminimui“, kuri papuošė 
I aukšto koridoriaus nišas. 

• PUG-4 klasių mokiai daly-
vavo pilietiškumo pamokoje ,,Ką 
aš žinau apie Sausio 13-ąją?“.

• Vyko tarpklasinės 6-10 kla-
sių tinklinio varžybos. Pirmąją 
vietą iškovojo dešimtokai, antri 
buvo septintokai, treti aštunto-
kai, ketvirti šeštokai ir penkti 
liko devintokai.

Sausio 13 diena.
• 8.00-8.10 val. visi mokyklos 

mokiniai ir darbuotojai susi-

rinko į masinę akciją ,,Atmintis 
gyva, nes liudija“. Dešimt minu-
čių mokyklos languose žibėjo 
atminimo žvakelės. Dešimt mi-
nučių tyloje.

• 8.20 val. susirinkome prie 
simbolinio Laisvės laužo. Gilus 
įspūdis. Kaip tada, kaip ten, prie 
Parlamento. Lietuvos trispalvė. 
Besiplaikstanti laužo liepsna. Ir 
vieningai giedama Tautiška gies-
mė. Tik kiek mažesnis šaltukas.

• Uždegėme žvakeles prie 
Laisvės gynėjų sienelės mokyklos 
foje. Tylos minute pagerbėme 
žuvusiųjų atminimą. Mergaičių 
ansamblis atliko muzikos mo-
kytojos Onos Patašienės sukurtą 
dainą ,,Kruvinoji naktis“, lyg 
aidas atkartojusią skaudžius sau-
sio 13-osios įvykius. Atminimo 
žvakę uždegė kalbėjusi renginio 
viešnia, Jurbarko r. savivaldybės 
švietimo skyriaus vyr. specialistė 
Dalia Jaramavičienė. 

• Renginį užbaigė mokyklos 
direktorė Janė Pocienė - „krei-
piuosi į mokinius: 

visi Jūs gimėte atkurtoje Ne-
priklausomoje Lietuvoje. Tegul 
1991 m. Sausio 13-osios atmintis 
giliai įsirėžia į Jūsų protą ir sąži-
nę, išlieka kaip skaudi , bet labai 
iškalbinga pamoka, padedanti 
giliai suvokti žodžių LAISVĖ, 
LIETUVA, TĖVYNĖ prasmę.” 

Pavaduotoja ugdymui 
Nijolė KaiRaitieNė

Kompiuterinio raštingumo kursai
Vasario viduryje Girdžių pagrindinėje 2 grupės po 10 žmonių pradės „krimsti“ kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą 

mokslus. Kursus ves Liudmila Norkaitienė.
Mokymai gyventojams nemokami, nes vykdomi iš Europos Sąjungos lėšų. Projektą kūrė šakiečiai  - Viešoji įstaiga Sintautų 

akademija. Projekto pavadinimas ,, Kompiuterinis raštingumas Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojams – BŪTINYBĖ, ne PRA-
BANGA!“ (projekto Nr.VP1-1.1-SADM-07-K-01-027).

Kompiuterinio raštingumo mokymai ir testavimai vyks pagal 3 programas.
1) Mokymai pagal E-citizen programą, skirti pradedantiesiems, kursų trukmė – 30val. 
2) Mokymai pagal ECDL START programą, truputį pažengusiems kompiuterių vartotojams, kursų trukmė – 40val. Sertifikatui 

reikės išlaikyti 4 testus. 
3) Mokymai pagal ECDL programą, pažengusiems ir turintiems darbo su kompiuteriu patirties. Kursų trukmė 60 val. Sertifi-

katui reikės išlaikyti 7 testus. 
Mokymuose pagal 2 ir 3 programas atitinkamai 70% ir 80% kursų lankytojai galės laikyti testus (4 ir 7), kurie taip pat bus ne-

mokami. Sėkmingai išlaikius visus testus, kursų dalyviai gaus žinias ir praktinius įgūdžius patvirtinančius ECDL START ir ECDL 
sertifikatus. Šie sertifikatai pripažįstami visoje Europos Sąjungoje. 

Visi kursų dalyviai gaus pažymėjimus apie dalyvavimą mokymuose. Mokymai vyks 2 kartus per savaitę.
Mokymai Jurbarko rajone (ir Girdžiuose) vyks nuolat 2011-2013 metais. 
Norintys mokytis registruojasi: Girdžių bibliotekoje, el.paštu laikraštis@girdziai.lt arba telefonu 8-61415196 

liudmila NoRKaitieNė
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Girdžių kaimo biblioteka kviečia dalyvauti šioje 
akcijoje:

Vasario 1 dieną, antradienį, 15 val.   Girdžių kaimo 
bibliotekoje bus transliuojama speciali ,,Gustavo enciklo-
pedijos‘‘ laida apie atsargų elgesį. Gustavas mokysis, kaip 
internete elgtis atsargiai – išmokite ir Jūs! 

Vasario 8, 15, 22 dienomis – kiekvieną vasario  antradie-
nį- nuo 14.30val. (transliacijos pradžia 15 val.) Gustavas 
visus kvies į bibliotekas dalyvauti viktorinose ,,Protų 
kovos‘‘. 

Viktorinų  ,,Proto kovos‘‘  temos:
Vasario 8 diena ,,Minime saugaus interneto dieną‘‘.
Vasario 15 diena ,,Lietuvos nepriklausomybės įvykiai 

ir žmonės‘‘.
Vasario 21 diena ,,Mano gimtoji kalba‘‘. 

 Vilija StošKieNė 

Tiknevičiūtė, Birutė
,,Tėvas Stanislovas – mažutė-

lių tarnas‘‘ :Kaunas, 2009.
    Tėvo Stanislovo dukterėčia B. 

Tiknevičiūtė 1989-2005m. rašė 
dienoraštį. Nė vienas pokalbis 
nebuvo įrašytas į diktofoną, nes 
Tėvas Stanislovas sakydavo: „Tu 
juk žinai, kaip man tai sunku..“

Meyre, Stephenie   
,,Saulėlydis‘‘ :Vilnius,  Alma 

littera, 2010.
Septyniolikmetė Bela persi-

krausto gyventi pas savo tėvą 
į nuobodų, ūkanotą Forkso 
miestelį. Vargu ar ji čia ištvertų, 
jei ne paslaptingas   gražuolis 
Edvardas. Tačiau pamažu mer-
ginai paaiškėjo, kad Edvardas 
visai ne žmogus ir kad draugystė 
su juo gali būti mirtinai pavo-
jinga. Nuoširdi, jautri, šilta Bela 
drąsiai pasitinka visus pavojus ir 
siekia  išsaugoti meilę.  

Meyer, Stephenie
,,Užtemimas‘‘: Vilnius, Alma 

littera, 2010.
 Kai Sietlą ima siaubti žmog-

žudystės, o pagiežinga vampyrė 
ir toliau siekia keršto, Bela vėl 
atsiduria pavojuje. Įvykių sūku-
ryje ji priversta      pasirinkti arba 
meilę Edvardui, arba draugystę 
su Džeikobu - žinodama, kad 
jos sprendimas gali įžiebti am-
žiną vampyrų ir vilkolakių karą. 
Sparčiai artėjant išleistuvėms, 
Belai tenka rinktis gyvenimą 
arba mirtį.

Sakalauskaitė, Saulė
,,Sudužusių širdžių diena‘‘: 

Vilnius, Alma littera, 2010.
Savo pirmajame romane autorė 

jautriai pasakoja apie moters, pa-
tyrusios vyro išdavystę, išgyve-

Vasaris - ,,Atsargaus elgesio internete‘‘ mėnuo!

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos 
knygos Nr. 12

nimus. Aprašomas skausmingas 
kelias į suvokimą, kad  didžiausia 
gyvenimo vertybė - tai šeima, o 
jos išsaugojimas priklauso ir nuo 
vyro,  ir nuo moters pastangų.

Baricco, Alessandro
,,Emausas‘‘: Vilnius, Alma 

littera, 2010.
  ,,Emausas’’- keistas, neįpras-

tas, savitas jausmų romanas; kaip 
ir jo herojai, jauni šešiolikos, 
septyniolikos metų vaikinai, 
kurie gyvena savo   atskirame 
pasaulyje ir, užuot trankęsi po 
barus ir diskotekas, eina giedoti 
į bažnyčią, savanoriškai slaugyti 
senelių vargšų ligoninėje, nes jie 
- ,,katalikai, tikintys’’, laikosi ypa-
tingų nuostatų, nesuderinamų su 
suaugusiųjų taisyklėmis...

 Radvilavičiūtė, Giedra
,,Šiąnakt aš miegosiu prie 

sienos‘‘: Vilnius, Baltos lankos, 
2010.

Šiame esė rinkinyje kasdieni-
nės gyvenimo detalės, žmonių 
santykių peripetijos po autorės 
lupa sužėri savita šviesa. Lite-
ratūrine raiška šie pasakojimai 
artimi novelės žanrui.

,,Saugus ir draugiškas inter-
nete moksleiviams‘‘- Vilnius: 
Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, 2010.

,,Saugus ir draugiškas internete 
pradedantiesiems‘‘- Vilnius: 
Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, 2010.

,,Saugus ir draugiškas inter-
nete tėvams‘‘- Vilnius: Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, 2010.

        Vilija StošKieNė

Sausio 21 dieną vykusioje 
kasmetinėje bendruomenių 
šventėje Girdžių seniūniją 
atstovavo jau ne viena, o dvi 
bendruomenės. Puikiai star-
tavusios Pavidaujo kaimo 
bendruomenės bei keleto metų 
patirtį turinčios Girdžių kai-
mo bendruomenės aktyvistai 
linksmai leido laiką Smali-
ninkuose.

Renginio oficialioji dalis pra-
sidėjo bendruomenių centrų 
sąjungos pirmininko Sigito 
Vaitiekūno sveikinimo žodžiu. 
Pirmininkas apžvelgė nuveiktus 
darbus, susirinkusiems pristatė 
ateities planus, projektus, ku-
riuos žada teikti Vietos veiklos 
grupei „Nemunas“. 

S. Vaitiekūnas šiltų žodžių 
negailėjo įgyvendinamų projek-
tų autoriams. Pavidaujo kaimo 
bendruomenės projektą, kurį 
įgyvendinti žadama jau pava-
sarį, sumanytojas pirmininkas 
Arūnas Čepulis kolegoms iš 
rajono bendruomenių linkėjo 
būti aktyviems. „Lengva nėra, 
tai patyrėme savo kailiu, tačiau 
niekada nereikia bijoti kon-
sultuotis, tartis. Vietos veiklos 
grupės „Nemunas“ darbuotojai 
– tikri profesionalai ir jie tikrai 
jums padės“, - dėkodamas už 
pagalbą renginio dalyviams 
kalbėjo Pavidaujo kaimo ben-
druomenės pirmininkas.

Bendruomenių šventė 
Smalininkuose

Pavidaujo bendruomenės pirmininkui A. Čepuliui dėkoja VVG 
„Nemunas“ vadovas Arūnas Stasiūnas

Susitikimo metu pristatyti 
ir kiti projektai. Net dvi ben-
druomenės, suprasdamos, kad 
tvarkant viešąsias erdves se-
niūnijoms reikia pagalbos, rašė 
projektus dėl technikos įsigiji-
mo. Renginyje kalbėję Juodaičių 
ir Smalininkų bendruomenių 
lyderiai džiaugėsi naujaisiais 
pirkiniais.

„Linksmoji“ dalis tęsėsi dar 
ilgai. Bendruomeniečiai žaidė 
žaidimus, dainavo, šoko. 

Darius JuoDaitiS
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Sausio 25 d. Girdžių pagrindi-
nės mokyklos mokiniai rinkosi į 
aktų salę, kur vyko meninio skai-
tymo konkursas „Skambantys 
žodžiai“. Dalyvavo 5 – 9 klasių 
mokiniai. Mokinius konkursui 
ruošė lietuvių kalbos mokytojos 
Rima Mikalkėnienė ir Kristina 
Stonytė.

Džiugu, kad susirinko daug 
vaikinų. Skambėjo įvairūs lietuvių 
autorių kūriniai. 

III –ąją vietą laimėjo penktos 
klasės mokinys Rytis Gendrikas, 
deklamavęs J. Bžechvos eilėraštį 
„Voras ir musės“. II –ąją vietą 

užėmė 8 klasės mokinys Aurimas 
Vaitkus, skaitęs H. Radausko 
eilėraštį „Mėlynos gėlės vakare“. 
I –oji vieta atiteko 9 klasės mo-
kiniui Edgarui Liorančui, kuris 
ir dainavo, ir deklamavo Liūnės 
Sutemos eilėraštį „Dainelė su 
priedainiu“. Buvo įteiktas ir pa-
skatinamasis diplomas. Jis atiteko 
8 klasės mokinei Melanijai Da-
mušytei, deklamavusiai J. Aisčio  
eilėraštį „Peizažas“. Sveikiname 
nugalėtojus!

lietuvių kalbos mokytoja 
Rima MiKalKėNieNė

„Skambantys žodžiai“ 

1-5 klasių mokiniams specia-
listė vedė pamokėlę-pasaką ,,Kad 
gripas būtų nebaisus  - Skruzdė-
liuko Aniceto pamokėlė“ su už-
duotimis: nuspalvink-pažymėk-
išspręsk kryžiažodį. Vaikams be 
galo patiko. Jie spalvino, žymėjo, 
atsakinėjo į klausimus. Per šią 
pamokėlę vaikai daug ko naujo 
sužinojo, išmoko.

Biologijos mokytoja Onutė Jo-
kubaitienė ir sveikatos specialistė 
Danutė Kriščiūnienė vedė disku-
siją vyresnių klasių mokiniams 
,,Higiena ir sveikata“. Mokiniai 
turėjo, ką paklausti specialisčių 
apie sveikatą, gyvenimo būdą, 
higienos reikalavimus. Diskusija 
užsitęsė ilgiau nei pamoką.

Mokinių ir mokytojų pagei-
davimu sveikatos specialistė 
ves diskusijas-pokalbius su kitų 
klasių mokiniais. Šilalės Visuo-
menės sveikatos biuro specialis-
tai atvyksta vasario 9 dieną vesti 
paskaitas apie lytiškumą, tabako 
bei alkoholio žalą. 

Sveikatos specialistė 
Danutė KRiščiūNieNė

Kiekvienais metais žiema 
atneša ne tik daug džiaugsmo, 
bet ir rūpesčių tėvams, mo-
kytojams, sveikatos specialis-
tams. Kaip apsaugoti  vaikus 
nuo nelaimingų atsitikimų ir 
traumų, kiekvieno mūsų rū-
pestis. Norėdama kuo daugiau 
suteikti žinių apie nelaimingų 
atsitikimų, traumų galimybes 
bei pasekmes, sveikatos specia-
listė Danutė Kriščiūnienė prieš 
mokinių žiemos atostogas 
išleido stendą ,,Žiema ne vien 
linksmybių metas“.

Staigus atšilimas ir gripo pro-
veržis kelia susirūpinimą ne 
vienam žmogui. Apie gripo 
sukeliamas komplikacijas kalba 
per radiją, televiziją, mokytojai 
pamokose, sveikatos specialistai 
veda paskaitas, mokymus, kaip 
apsisaugoti nuo šios gana klas-
tingos ligos. Daug informacijos 
apie gripo pasekmes ir ligos 
požymius suteikia sveikatos 
specialistė Danutė. Ji išleido 
informacinį stendą ,,Saugokimės 
gripo“.

,,SVEIKATA –
 BRANGIAUSIAS TURTAS“ 

„Baltajam badui – NE“
Žiemos šalčiai, pūgos, pusnys, 

trumpos ir ūkanotos dienos 
kelia daug rūpesčių žvėreliams. 
Sniego dangai storai užklojus 
miško paklotę, jiems sunku 
susirasti maisto. Žvėreliams 
reikalinga žmonių pagalba... 
Žvėreliai, kaip ir žmonės pri-
miršo – kas yra tikra lietu-
viška žiema...O žvėreliai juk 
gyvena kur kas trumpiau nei 
žmonės...

Todėl Girdžių pagrindinės 
mokyklos jaunieji ekologai, 
paraginti būrelio vadovės 
V.Reinolcaitės ir biologijos 
mokytojos O. Jokūbaitienės, 
surengė akciją „Baltajam ba-
dui – NE“. 

Nuoširdžius padėkos žo-
džius tariame aktyviausiai da-
lyvavusiems mūsų akcijoje:

• 1, 2, 3 klasių mokiniams ir 
jų mokytojoms;

• 7 kl. mokinei Paulinai Ži-
linskaitei ir jos Tėveliams, bei 
Seneliams:

• 8 kl. mokinėms ir jų Tėve-
liams, bei Seneliams - Justinai 

Pociutei, Austėjai Matonaitei, 
Ivetai Klevinskaitei.

Nuoširdžiausią AČIŪ taria-
me:

• mokyklos pavaduotojai ūkio 
reikalams Jūratei Jokubauskie-
nei, akcijos metu sandėliavusiai 
vaišes žvėreliams;

• mums į pagalbą atvykusiems 
Balandinės girininkijos girinin-
kui Ramučiui Pranaičiui ir jo 
pavaduotojui Artūrui Pociui.

• Liudmilai Norkaitienei – pa-
laikančiai visas idėjas – už foto.

Miškininkai Girdžiuose su-
rinko sodybose dovanojamą 
šieną. Jie saugiai nugabeno visus 
dovanotus pašarus į mišką, į 
jiems žinomas žvėrelių šėryklas. 
Miškininkai parengė žvėreliams 
puošnų stalą iš šieno, morkų, bu-
rokų, grūdų ir kitų gardumynų.

Džiaugiasi visi: žvėreliai, kad 
yra sotūs, ir mes, Girdžių pagrin-
dinės mokyklos bendruomenės 
nariai, kad neleidome žvėreliams 
badauti.

Sausio pabaiga – pusiaužiemis. 
Tikimės, kad žvėreliai laimingai 

sulauks pavasario. 
Kai kartu su bičiuliais - mo-

kyklos bendruomenės nariais 
ir miškininkais pasirūpinome 
miško žvėreliais, mokyklos mo-
kiniams pasiūlėme išspręsti 
kryžiažodį „Ar žinote Lietuvos 
žinduolius, kurie pusiaužiemį 

sutinka miegodami?“. Rezul-
tatus paskelbsime vėliau.

ekologų būrelio 
nariai ir jų vadovė 

Vida ReiNolcaitė

Pavaduotoja N. Kairaitienė apdovanoja A. Vaitkų.

Aktyviausios akcijos dalyvės Austėja, Iveta, Paulina



72011 sausis Nr. 12

Padėka 
aktyviausiems 

Šių metų vasario 16 – osios, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dienos minėji-
mas bus neeilinis. Minėjimo 
organizatoriai sumanė, jog 
tądien būtų galima padėkoti 
labiausiai mūsų seniūnijai 
nusipelniusiems žmonėms. 

Girdžiuose yra išties daug 
žmonių, kurie savo aktyvumu, 
nuoširdžiu ir pasiaukojančiu 
darbu puošia savo gimtinę, ją 
garsina. Dirba jie ne dėl savęs, 
o dėl mūsų visų, tuo pačiu ir 
dėl Gimtinės Lietuvos. Pla-
nuojama, jog kasmet trims 
labiausiai nusipelniusiems 
gyventojams bus įteiktos 
Girdžių seniūnijos įsteigtos 
nominacijos. Nominantus 
išrinks komisija, kurią sudaro 
seniūnas Darius Juodaitis, 
klebonas kun. Saulius Pa-
valkis, mokyklos direktorė 
Janė Pocienė bei kultūrinių 
renginių organizatorius Al-
gimantas Vizbara.

Sekite informaciją skelbimų 
lentose, visų lauksime šventi-
niame visiems mums svarbios 
šventės – vasario 16- osios 
minėjime.

„Girdžiai“ inf. 

Vasario mėnesio 11 d., 14 
val. Girdžių seniūnijos salėje 
vyks visuotinis gyventojų 
susirinkimas. Į susirinkimą 
atvyks rajono meras Ričardas 
Juška, savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Jonas 
Bučinskas, kurie girdžiškiams 
pristatys savo 2010 metų vei-
klos ataskaitas.

Susirinkime pabendrauti ir 
užduoti klausimus bus gali-
ma ir policijos pareigūnams, 
kurie žada susirinkime daly-
vauti. Informacijos ieškokite 
skelbimų lentose. Kviečiame 
aktyviai dalyvauti.

„Girdžiai“ inf. 

Susirinkimas

labai gerai mokosi:
1. Jokubaitis Eimantas – 1 klasė
2. Remeikytė Miglė – 1 klasė
3. Zaronaitė Gabrielė – 4 klasė
4. Kisielius Lukas – 5 klasė
5. Žilinskaitė Inga – 5 klasė
6. Gendrikaitė Irma – 8 klasė
7. Pociūtė Justina – 8 klasė

Gerai mokosi:
1. Antanaitis Arnas – 1 klasė
2. Gaižauskas Dovydas – 1 klasė
3. Jankauskas Martynas – 1 klasė
4. Laukytė Miglė – 1 klasė
5. Masaitis Titas – 1 klasė
6. Vaičys Nerijus – 1 klasė
7. Kvedys Aurimas – 2 klasė
8. Piliukaitytė Greta – 2 klasė
9. Pinaitis Elvijus – 2 klasė
10. Vasiliauskaitė Giedrė – 2 klasė
11. Antanaitytė Akvilė – 3 klasė
12. Gadliauskaitė Giedrė – 3 klasė
13. Girdžiūtė Iveta – 3 klasė
14. Jankauskaitė Meda – 3 klasė
15. Masaitytė Gabija – 3 klasė
16. Pernarauskaitė Kamilė – 3 klasė
17. Aukštkalnis Carolina – 4 klasė
18. Barčas Karolis – 4 klasė
19. Biletavičiūtė Žydrūnė – 4 klasė
20. Budrius Haroldas – 4 klasė
21. Celencevičius Airidas – 4 klasė
22. Diksaitė Viktorija – 4 klasė
23. Kisielius Ignas – 4 klasė
24. Gendrikas Rytis – 5 klasė
25. Žilinskas Deividas – 6 klasė
26. Žilinskaitė Paulina – 7 klasė
27. Matonaitė Austėja – 8 klasė
28. Rachmetova Sandra – 8 klasė
29. Grubliauskaitė Viktorija – 9 klasė
30. Levulytė Aušra – 9 klasė

Puikiai mokyklą lankė:
1. Kvedys Nerijus – 1 klasė
2. Vasiliauskaitė Giedrė – 2 klasė
3. Girdžiūtė Iveta – 3 klasė
4. Jurgilas Marius – 3 klasė
5. Rachmetovas Aidas – 3 klasė
6. Stanaitis Albertas – 3 klasė
7. Aukštkalnis Carolina - 4 klasė
8. Barčas Karolis – 4 klasė
9. Biletavičiūtė Žydrūnė – 4 klasė
10. Karčiauskas Edgaras – 4 klasė
11. Kisielius Ignas – 4 klasė
12. Zaronaitė Gabrielė – 4 klasė
13. Jurkutė Orinta – 5 klasė
14. Petrikytė Ona – 5 klasė
15. Kaminskas Karolis – 6 klasė
16. Petrikis Regimantas – 6 klasė
17. Atminaitė Deimantė – 8 klasė
18. Damušytė Melanija – 8 klasė
19. Levulytė Aušra – 9 klasė
20. Miliūnas Žygimantas – 10 klasė
21. Milovas Rosvaldas – 10 klasė

Labai gerai ir gerai besimokantys pradinių klasių mokiniai.

Puikiai lankantys mokyklą pradinukai ir PUG.

Gerai ir labai gerai besimokantys 5-9 klasių mokiniai.

MoKyKloS šauNuoliai
Džiaugiamės mokyklos šau-

nuolių pirmojo pusmečio rezul-
tatais
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Kviečiame apsilankyti naujoje Girdžių seniūnijos svetainėje www.girdziai.lt

Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai Sausio 29 dieną 
vyko į Kvėdarną, kur vyko olim-
pinio festivalio kaimo vietovių 
2000m. gimimo ir jaunesnių 
tarpzoninės kvadrato varžybos. 
Iškovojo antrąją vietą!

Sausio 15 dieną vyko į Ukmergę, 
kur vyko 2010/2011m.m. Lietuvos 
moksleivių bendrojo lavinimo mo-
kyklų olimpinio festivalio 2000m. 
gimimo ir jaunesnių tarpzoninės 
kvadrato varžybos. Laimėjo trečią 
vietą! SVEIKINAME!  

Komandos sudėtis: Gabrielė 
Zaronaitė, Meda Jankauskaitė, 
Žydrūnė Biletavičiūtė, Kamilė Per-
narauskaitė, Carolina Aukštkalnis, 
Iveta Girdžiūtė, Modestas Kiznis, 
Karolis Barčas, Ignas Kisielius, 
Elvijus Pinaitis, Edgaras Karčiaus-
kas, Haroldas Budrius.

Ačiū sportininkams!

Kūno kultūros mokytojas 
linas KliJūNaS 

Kvadratas

Tinklinis
Sausio 14 dieną Eržvilko gim-

nazijoje vyko Jurbarko rajo-
no kaimo vietovių berniukų ir 
mergaičių finalinės tinklinio 
varžybos. Finale dalyvavo po tris 
komandas. 

Berniukų pirmąją vietą iškovojo 
Eržvilko gimnazija, antri buvo 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai ir treti Veliuonos 
A.ir J. Juškų vidurinė mokykla. 
Mergaičių: pirmąją vietą iškovojo 
Juodaičių pagrindinė mokykla, 
antri buvo Eržvilko gimnazija 
ir treti Gausantiškių A.Valaičio 
pagrindinės mokyklos sporti-
ninkės.

Kūno kultūros mokytojas 
linas KliJūNaS

Girdžių komandoje – aukštaūgis krepšininkas
Krepšinio komandoje „Girdžiai“ pradės žaisti naujas aukštaūgis krepšininkas Valentinas Jurkšaitis. 

Vyriškis yra žaidęs „Žalgirio“ dublerių komandoje, varžęsis tiek rajoninėse, tiek respublikinėse varžy-
bose.

Krepšininkas gimęs ir gyvena Lukšiuose, Šakių rajone, tačiau jau keletas metų medžioja kartu su Girdžių 
medžiotojais. 28 metų vyriškio ūgis – 210 cm., svoris – 120 kg. 

Tikimasi, kad naujas žaidėjas sustiprins mūsų krepšinio komandą ir padės iškovoti naujų pergalių. 
„Girdžiai“ inf. 


