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Kiekvienam lietuviui svarbią 
šventę – vasario – 16 – ąją gir-
džiškiai paminėjo netradiciš-
kai. Seniūno Dariaus Juodaičio 
iniciatyva sukurta tradicija 
teikti nominacijas labiausiai 
Girdžių kraštui nusipelniu-
siems žmonėms. 

Renginys prasidėjo Trispalvės 
pakėlimu. Girdžiuose sena tra-
dicija yra susirinkti parke prie 
kultūros namų, iškelti vėliavą, 
sugiedoti himną. Tai daroma 
nuo pat Nepriklausomybės at-
kūrimo. Pasimeldus bažnyčioje 
už lietuvių laisvę ir nepriklauso-
mybę, renginys vyko seniūnijos 
salėje.

Simboliška, tačiau ši vasario 
16 – oji į šalies istoriją bus įrašyta 
gedulo ženklu. Mus paliko didis 
žmogus – poetas Justinas Mar-
cinkevičius. Renginio dalyviai, 
prisiminę išėjusį tautos dainių 
ir šauklį į laisvę, pagerbė Jį tylos 
minute.

Renginio vedėjams Loretai 
Zdanavičienei ir Algimantui 
Vizbarai idėjų ruošiantis šventei 
nestigo: įdomiai papuošta scena 
su stilizuota Trispalve, renginio 
scenarijus – nuoširdus, netradi-
cinis. Sulaukėme ir svečių. Mus 
aplankė girdžiškių visada laukia-
ma Kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė Regina Kliukinė bei 
ne vieną dainą bei žaidimą atli-
kęs Jurbarko kultūros centro ko-
lektyvas „Imsrė“. Į susirinkusius 
su sveikinimo žodžiais kreipėsi 

Vasario 16-tą – „Gyvenimo burės”
Girdžių seniūnas D. Juodaitis. 
„Saugokime savo lietuviškumą, 
nesustabarėkime, visi kartu eiki-
me į priekį vedini bendrų idėjų. 
Tegul Jūsų gyvenimas būna lyg 
burė – veržlus, nestovintis vie-
toje“, - linkėjo seniūnas.

Burė, kaip šventės simbolis, 
pasirinkta neatsitiktinai. Visų 
pirma, burės yra veržlumo ir 
judėjimo simbolis. Būtent tokie 
žmonės, veržlūs, visuomeniški ir 
yra nusipelnę būti apdovanoti. 
Girdžiai dažnam asocijuojasi ir 
su vandeniu, čia graži užtvanka, 
kuri puošia mūsų miestelį, už 
jos išsaugojimą dažnai tenka 
pakovoti ir su grožiui abejingais 
verslininkais. 

Nominacijas šiemet gavo trys 
Girdžiams nusipelnę žmonės. 
Pirmąją nominantę – mokytoją 
ir verslininkę Liudmilą Norkai-
tienę pristatė Girdžių pagrin-
dinės mokyklos direktorė Janė 
Pocienė. Pranešėja džiaugėsi 
Liudmilos nuveiktais darbais, 
jos aktyvumu, kruopštumu, 
kuris padeda pripažinimų gauti 
netik mokyklai, bet ir visiems 
Girdžiams. L. Norkaitienė – 
šiame krašte garsių mokytojų 
Norkaičių marti. Liudmila tęsia 
tradiciją savo darbais garsinti 
Girdžius. 

Antrąją nominantę Ireną Ja-
siulytę pristatė R. Kliukienė. 
Irena netik bažnyčios vargoninė, 
ji ir pedagogė, ir aktyvi miestelio 
bendruomenės narė. I. Jasiulytė 

dėl savo aktyvios visuomeninės 
ir tautinės veiklos yra kentėjusi ir 
nuo sovietų valdžios, visgi meilė 
Dievui, Tėvynei ir Girdžiams 
niekada nesumažėjo, o priešin-
gai – ji tik augo. Nominatei šie 
metai jubiliejiniai, ji jau keturias-
dešimt metų Girdžiuose. 

Krašto istorijos puoselėtojai 
puikiai turėtų žinoti girdžiškį 
Vytautą Lekutį. Jis visada ak-
tyviai dalyvauja renginiuose, 
rengia parodas, rašo istorinius 
straipsnius į laikraštį „Girdžiai“. 
Vytautas turi surinkęs didžiulę 

kolekciją spaudinių, rankraščių, 
kurių vertė kasmet vis didėja. V. 
Lekutį pristatė Girdžių bibliote-
kos vedėja Vilija Stoškienė. 

Tegul nenusimena ir tie, kurie 
šiemet apdovanojimų negavo. 
Jeigu ne kitais metais, tai dar 
kitais jie būtinai bus įteikti. 
Renginio organizatoriai sutar-
tinai tvirtina, jog svarbu daryti 
gerus darbus, svarbu neužmiršti 
padėkoti už juos.

„Girdžiai“ inf. 
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Maisto 
parama 

Lietuva dalyvauja Maisto 
iš intervencinių atsargų tie-
kimo labiausiai nepasiturin-
tiems asmenims  Bendrijoje 
programoje. Prašymai Gir-
džių seniūnijoje priimami, 
jei pajamos vienam nariui 
(asmeniui) neviršija 1,5 VRP 
dydžio per mėnesį (525,00 
litų).

Norint gauti maisto pro-
duktų iš intervencinių atsar-
gų, reikia užpildyti prašymą 
paramai gauti ir pateikti do-
kumentus įrodančius gau-
namas pajamas. Asmenys, 
nepateikę prašymų  iki 2011 
m .vasario 14 d., paramos 
maisto paketams kovo mėnesį 
negaus. 

2011 m. dėl maisto pro-
duktų gavimo kreipėsi 99 
šeimos, 238 asmenys. Pra-
šymai ir toliau priiminėjami 
seniūnijoje.

Socialinė darbuotoja 
Bronė Butkuvienė 

Gyventojai, turi galimybę pa-
sitikrinti savo namuose esan-
čias krosnis, dūmtraukius. 
Tai atliks Jurbarko rajono 
ugniagesiai.

Pasak Jurbarko priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos valstybi-
nės priešgaisrinės priežiūros 
poskyrio vyr. inspektoriaus 
Valdo Juozapaičio, kuris kalbė-
jo ataskaitiniame susirinkime 
Girdžiuose, ugniagesių misija 
ne bausti netvarkingų krosnių 
turėtojus, o juos informuoti, kad 
gaisrų kiltų kuo mažiau.

Visi norintys, kad ugniagesiai 
patikrintų jų krosnis ir dūm-
traukius, kviečiami registruotis 
pas seniūną. 

„Girdžiai. inf. 

Jurbarko rajono savival-
dybės administracija, įgy-
vendindama Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2008 
m. balandžio 17 d. nutarimu 
Nr. 351 patvirtintą Asbesto 
šalinimo programą, kviečia 
visus statinių naudotojus ar 
sutarties pagrindu paskirtus 
statinių techninius prižiū-
rėtojus, turinčius šiferio, 
izoliacinių medžiagų, vamz-
džių ir kitų gaminių, kurių 
sudėtyje yra asbesto, užpil-
dyti savivaldybės vykdomos 
asbesto turinčių gaminių 
inventorizacijos ataskaitos 
formas.

Ataskaitų formas galite 
rasti savivaldybės interneto 
svetainėje www.jurbarkas.
lt nuorodoje Paslaugos. Dėl 
anketų galite kreiptis ir į se-
niūnijos ūkvedį – energetiką 
Joną Felkerį.

Užpildytas anketas reikia 
pristatyti iki kovo 31 dienos 
į seniūniją.

Seniūnija 

Dėl šiferio
pakeitimo

Vasario 11 dieną Girdžiuose 
vyko ataskaitinis susirinkimas. 
Savo veiklos ataskaitas girdžiš-
kiams pristatė rajono meras Ri-
čardas Juška, administracijos 
direktorius Jonas Bučinskas, 
ir aš – Girdžių seniūnas. Deja, 
ataskaitos sudomino tik keletą 
seniūnijos gyventojų, tačiau į 
susirinkimą geromis nuotai-
komis ėjo ne visi.

Rajono meras ir direktorius 
pasidžiaugė nuveiktais dar-
bais, kurie matomi netik rajono 
centre, bet ir seniūnijose. Prieš 
keletą mėnesių ir mūsų seniū-
nijoje prasidėjo kultūros namų 
renovacijos darbai, pavasariop 
bus tvarkoma ir šiuo metu van-
deniu užlieta lanka. 

Smagu, kad ir mums, seniū-
nijos darbuotojams, pavyko 
nemažai nuveikti. Darbas – ne 
popierinis. Dažnai tenka ben-
drauti, vienus guosti, kitus girti, 
dar kitus pabarti. Pasidžiaugta, 
kad kur kas sumažėjo valka-
taujančių šunų, kad užtvankos 
pakrantė tapo malonia pasi-
vaikščioti, pailsėti. 

Būtent pakrantės ir parko tvar-
kymo darbai ramybės neduoda 
mūsų bendruomenės pirminin-
kei Nijolei Petraitienei. „Noriu 
padėkoti seniūnui, kad mus 
„išlaisvino“ nuo parko tvarkymo 
darbų’’, - su sarkazmo gaidele į 

Kviečia 
pasitikrinti 

krosnis

Ataskaitinio susirinkimo atgarsiai
susirinkusiuosius kreipėsi ben-
druomenės pirmininkė. Neži-
nia ar savo iniciatyva, ar kieno 
nors įpareigota bendruomenės 
pirmininkė priminė ir tai, kad 
„seniūnas gal nežino, kad dažnai 
naudojasi iš mūsų rašyto projek-
to nupirktu mikrofonu“. 

Parką seniūnija pradėjo tvar-
kyti savo iniciatyva todėl, kad 
pinigų būtų sutaupyta, kad ben-
druomenės galėtų skleistis, rašyti 
projektus ir jais praturtinti mūsų 
seniūniją. Pagaminti informa-
cinę lentą, išleisti lankstinuką 
apie retus medžius, pagaminti 
užrašus prie medžių, Europos 
Sąjungos pinigų nereikia – tam 
reikia paprasčiausio sumanumo 
ir darbo. Man visada pavyzdžiu 
bus Lukšių seniūnas Vidas Ci-
kana, kuris be jokių investicijų, 
savo ir darbuotojų rankomis 
tokius darbus nudirba, kurių 
pasižiūrėti žmonės važiuoja iš 
visos Lietuvos. O projektiniai pi-
nigai skiriami trinkelių klojimui, 
apšvietimo gerinimui ir pan. 

Kliuvo ir Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirmininkui 
Arūnui Čepuliui, kuris apkal-
tintas tuo, kad iš Girdžių norėjo 
paimti visus projektams skirtus 
pinigus. A. Čepulio paaiškinimą, 
kad Pavidaujys nori įsirengti 
patalpas, kuriose būtų sąlygos 
žmonėms susirinkti ir į rengi-

nius, ir pasportuoti, ir liūdesio 
akimirkomis, žmonės sutiko 
plojimais. 

Pinigai net brolius išskiria, 
tarp bendruomenių įplieksti ne-
santaiką jiems yra dar lengviau. 
Ką konkrečiai žada daryti Gir-
džių bendruomenė, man nėra 
aišku. Nors pirmiausiai projektą 
sumaniusi rašyti bendruomenė 
tariasi su seniūnu. 

Kalbėjusi N. Petraitienė pa-
sidžiaugė prieš keletą metų 
parašytu projektu iš kurio nu-
pirkti treniruokliai, o kokie 
bendruomenės planai ateičiai 
- neatskleidė. 

Peštynės niekada nebuvo ge-
rai. Dar jos blogiau, kai mus 
besiriejančius mato atvykę po-
litikai, tada mes jiems pasiro-
dome kaip silpni, nesugebantys 
produktyviai dirbti. Geriau jau 
kalbėtis akis į akį, ką kviečiau 
daryti dar pirmosiomis savo 
darbo dienomis seniūnijoje.  
Gal jau ir per vėlu lyg filmuko 
apie katiną Leopoldą herojui 
paraginti : „Vaikai, gyvenkime 
draugiškai“, bet niekada nereikia 
užmiršti kad bent jau dauguma 
mūsų yra krikščionys, o religija 
vieni kitiems akių draskyti už 
tuščią garbę, ar už pinigą tikrai 
nemoko. 

Darius JuoDaitiS

Nemokami kompiuterinio 
raštingumo kursai

Girdžių pagrindinėje mokykloje 2 grupės po 10 žmonių 
„kremta“ kompiuterinio raštingumo mokslus. Mokymai vyksta 
pagal ECDL programą. Šie mokymai skirti pažengusiems ir 
turintiems darbo su kompiuteriu patirties. Kursų trukmė 60 
val. Sertifikatui reikės išlaikyti 7 testus. 

Visi kursų dalyviai gaus pažymėjimus apie dalyvavimą mo-
kymuose. Mokymai vyksta 2 kartus per savaitę.

Kursus veda Liudmila Norkaitienė.
Mokymai ir testai gyventojams nemokami, nes vykdomi iš 

Europos Sąjungos lėšų. Projekto pavadinimas ,, Kompiuterinis 
raštingumas Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojams – BŪTI-
NYBĖ, ne PRABANGA!“ (projekto Nr.VP1-1.1-SADM-07-
K-01-027).

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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Vasario 1 d. 15 val. jaunieji interneto lankytojai išklausė tiesioginę 
transliaciją „Ei, Internete, aš atsargus‘‘, kurioje  Gustavas  iš saugaus 
interneto ekspertės Ingos mokėsi ir kitus mokė kaip atsargiai rei-
kia elgtis internete, kaip apsaugoti kompiuterį nuo virusų, kokius 
duomenis apie save galima skelbti, o kokių geriau neviešinti, apie 
savo patirtį internete pasakojo ir kiti pramogų atstovai. Vaikai suži-
nojo, kaip reikia elgtis susidūrus su patyčiomis ir nepažįstamaisiais 
internete. 

Vasario 8, 15, 22 dienomis 15 val. vyko viktorinos ,,Proto kovos‘‘. 
Viktorinose buvo galima pasitikrinti savo žinias, įvairiausiose srityse 
(pradedant internetu, baigiant Lietuvos istorija ir gimtąja kalba).

Šias viktorinas pradėjo visų mylimas Tv personažas Gustavas 
primindamas dalyviams viktorinos taisykles ir projekto ,,Bibliotekos 
pažangai‘‘ vykdomos kompanijos ,,Atsargus internete‘‘ koordinatorė 
Inga Manelytė.

Viktorinose dalyvavo nuo 1666 iki 2099 komandų iš visos Lietuvos 
viešųjų bibliotekų. Žaidimą sudarė 4 etapai kiekviename etape reikė-
jo atsakyti į 5 klausimus. Kiekvienas etapas reikalavo skirtingų žinių. 
Viktorinoje dalyvavo 2 komandos iš Girdžių bibliotekos. Geriausi 
komandų rezultatai buvo pasiekti: 115 ir 118 vietos. 

Paskutinės viktorinos metu vaikai buvo apdovanoti: penalais, 
marškinėliais, telefono įdėklais, puodeliais, sąsiuviniais ir kt. 

Už dalyvavimą transliacijoje ir ,,Proto kovose‘‘ esu dėkinga: V. Le-
kučiui, S. Kavaliauskui, R. Piliukaitytei, H. Budriui, Ž. Biletavičiūtei, 
A. Celencevičiui, M. Damušytei, A. Damušiui, O. Liorančaitei, K. 
Barčiui, G. Vasiliauskaitei, G. Masaitytei, I. Kisieliui, O. Petrikytei, 
M. Jankauskaitei,  ir kt. 

vilija Stoškienė

Saugesnis internetas

Vasaris - saugesnio interneto 
mėnuo. Mūsų mokykloje vyko 
keletas renginių ir užsiėmimų 
tema: „Internetas – daugiau nei 
žaidimas, tai tavo gyvenimas“.

3-4 klasėms buvo pravesta 
žaidybinė pamoka apie saugumą 
internete. Šios pamokos metu 
rolėmis skaitėme istoriją „Nauji 
Annos draugai“, aptarėme situ-
acijas. Informatikos mokytoja 
parengė pradinukams knygeles 
pagal www.draugiskasinternetas.
lt puslapį. Namuose pradinukai, 
pasitariant su tėveliais parašė 

Saugesnio interneto diena 
iškilmingą pasižadėjimą, kaip 
saugiai elgsis internete. Šie pasi-
žadėjimai šiuo metu eksponuoja-
mi mokyklos skaitykloje.

Su 5-10 klasių mokiniais per-
žiūrėjome įvairių metų video kli-
pus, skirtus saugesnio interneto 
dienai. Namuose mokiniai per-
žiūrėjo lietuvišką dokumentinį 
filmą „Tinklas“. Vasario 8 dieną 
diskutavome apie virtualų pasaulį 
tema „Internetas – daugiau nei 
žaidimas, tai tavo gyvenimas“ . 
Mokiniai pateikė pavyzdžius iš 
savo gyvenimo. Mokiniai sprendė 

1928m. išleistame Petro 
Tarasenkos archeologinių 
paminklų registre ,,Lietuvos 
archeologinė apžvalga‘‘ yra 
paminėtas ir Jokubaičių kai-
mo lauke esantis senkapis, 
kuriame randama žmonių 
kaulų.

Apie šias kapines buvo sura-
šyti pasakojimai  ir pažymėta, 
kad jie gauti iš P. Tarasenkos. 
Gaila, kad šių pasakojimų, 
užrašytų 1925m. išlikęs tik  
vienas puslapis ir nežinomas 
nei autorius, nei šio pasakojimo 
pabaiga. Tačiau šis pasakojimas 
įdomus ir pateikiame jį visą. 

,,Tai buvo maždaug apie kokį 
šimtą metų atgal. Netoli mano 
gimtinės Jurbarko valsčiuje 
Jokūbaičių kaime dabar yra 
nuomojama pieva. Tenai senai 
prieš šimtą metų buvo kapinės. 
Tenai laidodavę numirėlius.  
Buvę daugybė įvairių kryžių. 
Bet ilgainiui tos kapinės pra-
dėjo nykti. Žmonių nežiūrimos 
jos apaugo didžiuliais medžiais 
ir žaliuojančia pieva, tik dar 
žinoma numirėlių kapai dar 
buvo nenuslūgę – nesusilyginę. 
Kryžiai supuvę virto žemėn ir 
puvo ant žemės. Taip vis nyko 
ir nyko  buvusios kapinės, kaip 
seneliai pasakojo. Bet visgi dar 
negreitai jos sunyko. Dar mano 
seneliai atmeną kiek dar matę 
savo akimis buvusius tenai 
kryžius. Bet nieko nežiūrimos 
jos vis nyko, nors ir pamažu. 
Pagaliau kaip ir drąsuolių atsi-
radę ir pradėjo kirsti medžius 
iš buvusiųjų kapinių ir griauti 
tvoras, kuriomis buvo aptvertos 
kapinės. Taip iš pirm buvusiųjų 
kapinių jau pasidarė žaliuojanti 

Jokūbaičių senkapis
pieva‘‘.

Apie šį naikinamą senkapį 
sužinojusi Valstybės Arche-
ologijos Komisija 1935 10 31  
parašė raštą Raseinių apskrities 
viršininkui pabrėžusi, kad jis 
dar nėra moksliškai ištirtas, yra 
be globos ir nėra pakankamai 
apsaugotas nuo naikinimo. 
Valstybės Archeologijos Komi-
sijos nuomone pakaktų iškviesti 
šio senovės paminklo savininką 
į policijos nuovadą ir priminti 
jam, kad griežtai draudžiama 
be Valstybės Archeologijos 
Komisijos sutikimo raštu šį 
senovės paminklą naikinti arba 
daryti bet kuriuos veiksmus, 
kurie pakenktų jo formai ir 
išvaizdai – kasinėti jį, parduoti 
bet  kokias senienas ir praeities 
liekanas, rastas šio senovės pa-
minklo paviršiuje, žemėje, greta 
jo ar kur kitur. Dokumento 
pabaigoje rašoma: ,,Spėdama, 
kad šis senovės (praeities) 
paminklas buvo naikinamas ir 
gadinamas savininkui ar valdy-
tojui nežinant veikiančių įstaty-
mų ir šio paminklo vertės, todėl 
Valstybės Archeologijos Komi-
sija linkusi nekelti baudžiamos 
bylos už įstatymo nepildymą ir  
neieškoti nuostolių už padarytą 
žalą mokslui, o ypač už lietuvių 
tautos praeičiai tirti brangaus 
paminklo naikinimą, jei to 
paminklo savininkas pasižadės 
ateity nedaryti jokių veiksmų‘‘

nuoširdžiai dėkoju buvu-
siam girdžiečiui istorijos mo-
kytojui iš Girkalnio Stanislo-
vui Feizai už šios medžiagos 
pateikimą. 

                                                                     
Parengė vytautas LekutiS 

Vasario mėnuo Lietuvos viešosiose bibliotekose buvo paskelbtas 
atsargaus elgesio internete mėnesiu. Kiekvieną vasario antradienį 
Girdžių kaimo bibliotekoje vyko specialios transliacijos su Gus-
tavu: ,,Gustavo enciklopedijos‘‘ laida apie atsargų elgesį internete 
ir viktorinos ,,Protų kovos‘‘.

viktorinas internete pagal savo 
amžių. Džiugu, kad daugelis atsa-
kymų buvo teisingi. Su 5-6 klasių 
mokiniais skaitėme ir aptarėme  
užrašų knygeles vaikams „Kas 
slypi internete ir ką turi žinoti“.

Mokykloje ir namuose moki-
niai atliko kūrybines užduotis 
šių metų saugesnio interneto 
tema „Internetas – daugiau nei 
žaidimas, tai tavo gyvenimas“. 
5 - 6 klasių mokiniai piešė, 8-9 
kūrė koliažus, dešimtokės kūrė 
eilėraščius. Darbai eksponuojami 
mokyklos fojė.

Jaunieji knygos bičiuliai kie-
kvieną antradienį miestelio bibli-

otekoje dalyvauja Gustavo laidų 
mūšiuose, žiūrėjo Gustavo laidą 
apie saugumą internete.

Tėvams parengtas lankstinukas 
apie pavojus internete, ką daryti, 
kur kreiptis, jei vaikas yra užgau-
liojamas, iš jo tyčiojamasi. Kokios 
saugumo priemonės yra galimos. 
Lankstinukas padalintas tėvams. 
Savaitės be patyčių metu (kovo 
mėnesį) tėvams bus pravesta 
paskaita apie vaikų saugumą 
internete, apie asmens duomenų 
apsaugą.

informatikos mokytoja 
Liudmila norkaitienė
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Jurbarko rajono bendruo-
menių sąjunga įgyvendina 
projektą „Jurbarko ir Kazlų 
Rūdos bendruomeninių or-
ganizacijų partnerystė maži-
nant socialinę atskirtį kaimo 
vietovėse“. Projekto partneris 
- Kazlų Rūdos savivaldybės 
bendruomenių asociacija, 
tikslas – stiprinti Jurbarko 
ir Kazlų Rūdos savivaldybių 
bendruomeninių organizaci-
jų gebėjimus ugdant verslumą 
ir plėtojant socialines paslau-
gas kaimo vietovėse.

Projekto metu abiejų savi-
valdybių seniūnijų darbuotojai 
turės galimybę pabendrauti, 
pasidalinti patirtimi. Pirmasis 
susitikimas vyko Kazlų Rūdo-
je. Į susitikimą vyko Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis, 
Viešvilės seniūnas Valentinas 
Kucinas, seniūnijų socialiniai 
darbuotojai, taip pat projek-
to autorius Jurbarko rajono 
bendruomenių sąjungos pir-

Girdžiuose lankėsi svečiai iš Kazlų Rūdos 
mininkas Sigitas Vaitiekūnas. 
Apsilankyta trijose kaimiškose 
Kazlų Rūdos seniūnijose: Jankų, 
Antanavos ir  Plutiškių. Paben-
drauta su seniūnais, socialinės 
problemos ir jų sprendimo būdai 
aptarti su socialiniais darbuoto-
jais. Vienas iš susitikimų vyko ir 
Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Vasario 22 dieną Kazlų Rū-
dos delegacija apsilankė mūsų 
rajone. Pirmasis susitikimas 
vyko Girdžiuose. Čia viešėjo 
Sūduvos VVG pirmininkė Reda 
Kneizevičienė, Kazlų Rūdos se-
niūnė Ingrida Černiauskienė bei 
socialiniai darbuotojai. „Girdžiai 
turi ir tam tikrų sąsajų su Kazlų 
Rūdos savivaldybe, - svečius 
nustebimo seniūnas D. Juodai-
tis. – Jūsų mero pavaduotojas 
Algimantas Puišys yra kilęs iš 
Girdžių, čia turi giminaičių, 
laikas nuo laiko čia apsilanko“. 
Svečiai domėjosi seniūnijos 
visuomeniniu gyvenimu, san-
tykiais su bendruomenėmis, 

Renginių organizavimo mokymai Girdžiuose
Girdžių seniūnija garsėja 

netik renginių gausa, bet ir 
jų kokybe. Būtent Girdžių 
seniūnijos salėje, vasario 7-10 
dienomis vyko 4 dienų rengi-
nių organizavimo mokymai. 
Mokymai vyko pagal projektą 
„Keičiu veiklą“.

Mokymuose, kuriuos veda ak-
torius ir renginių organizatorius 
Evaldas Leskauskas bei renginių 
vedėja Aistė Pupininkaitė daly-
vavo daugiau nei 30 dalyvių. Tai 
- esami kultūros darbuotojai iš 
viso rajono bei asmenys planuo-
jantys pradėtis verstis renginių 
organizavimu.

Kultūrininkai vieną dieną net-
gi pasklido Girdžių gatvėse, kur 
įgyvendino dar visai neseniai į 
Lietuvą atėjusią idėją, vadinamąjį 
„Minios blyksnį“. Jo esmė yra ta, 
kad visi minioje esantys žmonės 
daro vieną veiksmą vienu metu 
ir stebi aplinkinių reakcijas. Tai 
gera idėja reklamuoti renginį. 

Mokymų metu klausytojai su-
žinojo kaip suplanuoti renginio 
idėją, tikslus, kaip dėstyti kom-
poziciją, kaip kurti renginio sce-
narijų, kurti personažus ir kt.

„Girdžiai“ inf. 

socialinių paslaugų poreikiu ir 
jų teikimo tvarka.  

Pagal projektą vyks ir moky-
mai. Vasario 24 – 25 dienomis 
mokymai vyks Smalininkuose, 
mokymų tema „Poreikių tyrimo 
metodai ir jų pritaikymas kaimo 
bendruomeninėje organiza-
cijoje“. Mokymuose dalyvauja 

Girdžių seniūnijos socialinė 
darbuotoja darbui su socia-
linės rizikos šeimomis Zita 
Krikščionaitienė bei seniūnas 
D. Juodaitis. 

„Girdžiai“ inf. 
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Projektas „Magiškas skaičius 100”
Idėja rašyti projektinį darbą 

,,Magiškas skaičius 100‘‘ kilo 
per matematikos pamokas. 
Mokiniams patiko darbo tema. 
Jiems 100 – tai tarsi magiškas 
skaičius. Jie panoro daugiau 
sužinoti apie skaičių 100. Šį 
skaičių ,,panaudojome‘‘ per 
visas pamokas.

PROJEKTO TIKSLAS.
Skatinti kūrybos ir džiaugsmo 

poreikį, drąsą, gėrio ir grožio pa-
jautą, draugiškumą, darbštumą, 
atsakomybės jausmą ir įtraukti 
tėvus į ugdymo procesą. 

PROJEKTO ,,MAGIŠKAS 
SKAIČIUS 100‘‘ ĮVERTINI-
MAS.

Visas projektinis darbas pra-
sidėjo nuo pokalbio. Mokiniai 
buvo supažindinti su projekto 
tikslu ir uždaviniais. Susipažino 
su reikalavimais ir numatomais 
darbo rezultatais.

Pirmiausia buvo sudarytos 
darbinės grupės , kurios turėjo 
rinkti medžiagos apie matema-
tikos atsiradimą ir viską, kas 

1 – 4 kLaSiŲ MokiniŲ 
DaiLėS BŪreLiS ,,PoPie-
riauS MaGiJa‘‘

Kiekvieną pirmadienį pradi-
nių klasių mokiniai renkasi į dai-
lės būrelį ,,Popieriaus magija‘‘.

Čia mokiniai bando lankstyti 
įvairius darbelius. Pirmiausia su-
sipažįsta  su lankstinio instruk-
cija. Lankstome nesudėtingus 
lankstinukus, nes mokiniams 
dar sunkiai sekasi lankstyti sa-
varankiškai.

Tačiau mokiniai jau lengvai 
,,skaito‘‘ lankstinukų instrukci-
jas, žino darbo eigą. Savo dar-
beliais puošia pirmojo aukšto 
nišas.

Patys aktyviausi būrelio nariai: 
3 klasės mergaitės: Gabija Mato-
naitė, Kamilė Pernarauskaitė 4 
klasės mokiniai: Karolina Aukšt-
kalnis, Žydrūnė Biletavičiūtė, 
Gabrielė Zaronaitė ir Airidas 
Celencevičius. 

virginija  Pinaitienė
būrelio vadovė 

Popieriaus 
magija

susiję su skaičiumi 100. Rastą 
medžiagą turėjo pristatyti klasės 
mokiniams, kad išvengtų pasikar-
tojimo. Tai buvo sunkiausias dar-
bas. Medžiagos rado daug, tačiau 
ne viskas buvo tinkama. Reikėjo 
išrinkti tik tai , kas svarbiausia ir 
reikalingiausia.

Daugiausia domėjosi ir rado 
medžiagos Gabrielė, Haroldas, 
Ignas, Karolis, Karolina. Kiti 
mokiniai teisinosi jog nieko 
nerado.

Su mokiniais turėjome nutarti, 
ką galėtume padaryti per lietuvių 
kalbos pamokas. Pasiūliau kurti 
pasakas susijusias su skaičiumi 
100. Aptarę temas, pasirinkome 
pasaką apie princesę. Į šį kūrybi-
nį procesą buvo įtraukti ir tėvai. 
Kiekvienas mokinys namo nešėsi 
sąsiuvinį ir vis rašė pasakos tęsinį. 
Buvo labai įdomu skaityti visą 
pasaką.

Per matematikos pamokas 
nutarėme kurti įvairias matema-
tines užduotis, galvosūkius. Čia 
daugiausia padirbėjo Haroldas, 

Karolina.
Per pasaulio pažinimo pa-

mokas nutarėme sukurti kry-
žiažodžių, laiptažodžių. Didelis 
darbas laukė per dailės pamokas. 
Nutarėme savo pagamintais 
darbais papuošti klasę. Ar-
tėjo Kalėdos, tad gaminome 
bumbulus. Trims bumbulams 
pagaminti prireikė 100dalių. Šis 
darbas labai patiko. Dirbome 
visą savaitę, kol padarėme šešis 
bumbulus.

Sukūrėme eilėraščių su skai-
čiumi 100. Piešėme skaičių 100. 
Rinkome medžiagos iš grožinės 
literatūros. 

REZULTATAI.
Išmoko rasti reikiamą infor-

maciją, ją sisteminti, pristatyti.
Surinko medžiagos apie ma-

tematikos atsiradimą.
Kūrė eilėraščius, pasakas, 

žaidė žaidimus.

  virginija  Pinaitienė
4 klasės mokytoja

Būna, kad žmonės, gyvenan-
tys toliau nuo Girdžių, šiam 
kaimui nusipelno daugiau, nei 
čia esantys. Jau keletą metų 
mokykloje vykdomas projektas 
,,Drąsinkime ateitį“. Kasdien 
mokiniai mato galerijoje patal-
pintas mūsų buvusių mokinių 
nuotraukas, prisimena emocin-
gus susitikimus su jais, jų įtiki-
nančias kalbas apie svajones ir 
jų išsipildymą. Yra toje galerijo-
je  ir Algimanto Norkaičio nuo-
trauka. Taip, taip,- tai Danutės 
ir Vinco Norkaičių sūnus. Ši 
pavardė girdiškiams siejasi su 
mūsų kaimo istorija, po kruo-
pelytę šių mokytojų kaupta ir 
nuoširdžiai demonstruota tiems 
patiems girdiškiams ir kaimo 
svečiams. Mokytojai Norkai-
čiai buvo ryškūs seniūnijos 
etninės kultūros švyturiai, per 
savo visuomeninę veiklą vedę 
mokinius ir suaugusius  į tikrą 
patriotizmą ir pilietiškumą.

Liudmila Norkaitienė – Da-
nutės ir Vinco Norkaičių marti, 
Girdžių marti. Meilę ir pagarbą 
kaimo žmonėms ji galėjo pavel-
dėti iš uošvių, tačiau pareigin-
gumą, darbštumą, duoto žodžio 
laikymąsi, be abejo, atsinešė iš 

savo tėvų. 
Būdama labai užimta, Liudmi-

la moka sudėlioti  darbų seką 
taip, kad bet koks prašymas, 
pasiūlymas, pageidavimas, paste-
bėjimas neliktų be jos dėmesio, 

kad kiekviena prasminga veikla 
būtų atlikta kokybiškai.

Visi jau pripratome prie seniū-
nijos laikraščio ,,Girdžiai“. Viena 
iš jo rengėjų – L.Norkaitienė. Šis 
laikraštis yra kaimo metraštis, in-

formuojantis bendruomenę apie 
visų mūsų kasdieninius darbus, 
lūkesčius. Pirmieji jo numeriai 
jau tapo kaimo istorija. Matėme 
mokytoją dainuojančią,  Kalėdų 
akcijos metu važinėjančią į šei-
mas, fotografuojančią, kuriančią 
videosiužetus. Mokyklos interne-
tinį puslapį sujungus su seniūni-
jos puslapiu, naujienos pasiekia 
daugumą bendruomenės šeimų, 
informacija tapo patrauklesnė. 

Liudmila – verslininkė. Per 
renginius ji sumaniai atvedė 
verslą į mokyklą. Tai projekto 
,,Drąsinkime ateitį“, kuriam 
vadovauja mokytoja, dedamoji 
dalis. Įgyvendindama daugybę 
projektų, mokytoja pirmiausia 
galvoja, kaip įtraukti Girdžių 
žmones.

Tegul ,,Gyvenimo burė“, Gir-
džių seniūnijos nominacija nu-
sipelniusiems žmonėms, plevena 
Liudmilos Norkaitienės namuose 
Jurbarke ir nuolat primena, kad 
ji gerbiama ir laukiama Gir-
džiuose.

Girdžių pagrindinės 
mokyklos direktorė 

Janė Pocienė

„Gyvenimo burė” - Liudmilai Norkaitienei
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė. 
Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Žiema jau baigiasi, o kad 
mūsų mažiesiems būtų kuo 
daugiau įspūdžių iš šios snie-
go kalnų bei šalčių negailė-
jusios žiemos, Girdžiuose 
tradiciškai pasistengė Gude-
lių seniūnaitijos seniūnaitis 
Ramūnas Budrius bei seniū-
nija.

Jau antri metai seniūnijos 
ūkvedys – energetikas Jonas 
Felkeris kartu su seniūnaičiu R. 
Budriumi mažiesiems Girdžių 
gyventojams ir svečiams pada-
ro karuselę ant už užtvankos 
ledo. Pernai karuselė buvo ypač 
populiari, šiemet dėl didelio 
sniego kiekio žiemos pabaigoje 
bei dėl atlydžio ją įrengti buvo 
galima tik dabar – vasario 
viduryje. 

Kviečiame pasidžiaugti žie-
mos teikiamais malonumais ir 
pasisukti ant ledo karusele!

„Girdžiai“ inf. 

Vaikus džiaugtis 
žiema kviečia 

karuselė 

Simona Bakšytė užėmė 3 vietą 9 klasių tarpe! Sveikiname!.
Speiguotą ir saulėtą vasario 25-osios rytą, kai visi Girdžių pagrin-

dinės mokyklos mokiniai šnirpšdami nosimis gulėjo lovose (mokykla 
uždaryta dėl didelio sergamumo), devintokė Simona Bakšytė nepabū-
gusi ligų, su dailės mokytoja išvyko į dailės olimpiados rajoninį turą, 
kuris vyko Vytėnusoe. Olimpiados tema „Čiurlionis”. Ši tema - neat-
sitiktinė. Šiemet sukanka 100 metų nuo šio žinomiausio ir vienintelio 
pasauliniu mastu pripažinto Lietuvos menininko mirties. 

Olimpiados pradžioje M.K.Čiurlionio muziejaus specialistas, įdo-
miai, entuziastingai pristatė M.K. Čiurlionį kaip asmenį ir kaip kūrėją, 
savo pasakojimu įkvėpdamas jaunimą kurti „čiurlioniškus” darbus. 
Simonai teko „susigrumti“ su daugiau nei 20 (9-12) klasių mokinių iš 
viso rajono. Į olimpiadą turėjo būti pristatytas vienas „namų darbas”, 
o kitą reikėjo sukurti olimpiados metu per 2 valandas. 

Dailės mokytoja Jolanta Pocienė

Dailės olimpiada

Užgavenes - kovo 6 d. 14 val.!!!


