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Pirmasis žodis, kurį mes iš-
tarėme, pradėję kalbėti, buvo 
“mama”. Pirmoji, kuri glaudė 
mus prie savo širdies, buvo 
motina. Ji supo mūsų lopšį, 
buvo pirmoji mūsų maitintoja. 
Pirmoji mūsų auklėtoja, pir-
moji mokytoja. Pirmoji, kuri 
džiaugėsi ir didžiavosi mūsų 
pirmaisiais žingsniais, gerais 
darbais ir pasiekimais. Pirmo-
ji, kuri liejo ašaras dėl mūsų 
paklydimų. 

Motina yra gyvybės davėja 
ir saugotoja. Ji yra gražiausias 
pasiaukojimo ir meilės pavyzdys 
žemėje. Sunku rasti pasaulyje 
gėrį, kurio nesutalpintų motinos 
širdis, sunku surasti blogį, kurio 
nesutirpdytų motinos meilė, 
sunku surasti vargą, kurio nepa-
keltų jos pasiaukojimas...

Toks šventas ir kilnus motinos 
paveikslas. Tik žmogaus sužeis-
tumas, į blogį linkusi prigimtis 
šį paveikslą vis dažniau sužaloja. 
Likimo valiai palikti kūdikiai 
ir atimtos motinystės teisės, 
užmirštos ir į senelių namus ati-
duotos motinos... Tai jau nieko 
nebestebinanti, senai kasdieny-
be virtusi tikrovė. Žinoma, ne 
mūsų jėgoms pakeisti žmogaus 
prigimtį ar natūralius žmogaus 
senėjimo procesus. Mums tik 
duota galimybė patiems iškilti 
virš to, pareikalaujant iš savęs 
žymiai daugiau negu kada nors 
anksčiau.

Motinos paveikslas
Didelė problema yra senatvinė 

dimensija, sklerozės, alzhaime-
riai ir pan. Tiek pačiam žmogui 
vargas tiek jį slaugantiem. Tie 
vaikai, pas kuriuos taip vargstan-
tis žmogus gyvena ir yra kasdien 
pavyzdingai prižiūrimas, kone 
visada jo būna laikomi pačiais 
prasčiausiais, niekam tikusiais. 
Na o tie, kurie gyvena kažkur 
Šiauliuose ar Klaipėdoj ir sykį 
metuose aplanko, tai tie visada 
patys geriausi. Ką tokiu atveju 
daryti? Kaip kasdien nešti, kar-
tais rodos, nepakeliamą kryžių?

Visų pirma reiktų pagalvoti, 
prisiminti, jog būdami maži ir 
patys buvom ne tik džiaugsmas 
bet ir kasdienis vargas. Taip pat 
nei vienas nesam apsaugoti, 
garantuoti jog ir mums panašiai 
nenutiks jeigu bus lemta sulaukti 
žilos senatvės. Ir trečia – „Mo-
tina panašiai kaip sveikata, ją 
deramai branginti imi, kai jos 
netenki“. Galbūt tam tikra pras-
me, tai jos paskutinės pamokos 
tau, kad nenumotum lengvai į 
viską ranka, kad taptum dar kan-
tresnis, rūpestingesnis ir bendrai 
tobulesnis žmogus.

Sakoma, jog žmogaus amžius 
atsineša ne tik vargus ir ligas, 
bet ir savo žiburį. Patirties ir 
išminties žiburį. Ką darysi, jeigu 
baigiant žemišką kelionę, ir tas 
paskutinis gėris ima prigesti. 
Mūsų pareiga palaikyti, kasdien 
sąmoningai dedant pastangų, 
ir žinoma, neužmirštant mal-
dos. Ne tik rytą ir vakarą turim 
sudėti savo rūpesčius ir vargus 
į Dievo rankas, bet ir stengtis, 
anot Apaštalo, nuolatos melstis. 
Kam tai svarbu, turėkim papras-
tą pasiryžimą: prieš užeinant į 
sergančios motinos kambarėlį, 
prisiminkim Dievo akivaizdą ir 
trumpai paprašykim reikalingos 
malonės – kantrumo ir gailes-
tingumo.

Turėkim prieš akis tą Motinos 
paveikslą, kuris dar nebuvo pa-
žeistas žemiškų vargų ir išban-
dymų naštos. Toks paveikslas 

tegu išlieka gyvas visą likusį 
gyvenimą, kol jis naujai suspin-
dės Amžinybėje. O išlydėjus į 
Amžinuosius namus brangiausią 
gyvenime žmogų – savo mamą, 
svarbu neužmiršti, jog motinos 
meilė niekuomet nesibaigia ir 
lydi mus visą gyvenimą. Ji lydės 
ir iš Anapus, prabils ne žemiškais 
žodžiais. Ir ten ji viską atleis ir 
užtars malda. Jos vaikų žingsniai 
išganymo keliu ir toliau jai teiks 
didžiausią džiaugsmą.

Mieliems parapijie-
čiams primename:

nuo gegužės mėn. 1 d. 
iki rugsėjo mėn. 1 d. šv. 
Mišios šiokiadieniais 
mūsų bažnyčioje bus 
aukojamos 19 val.  

Gegužinės pamaldos 
bus pradedamos 18.30.

Žinau,... Tu išeini, kur rymo tyluma.
Žinau, Tu viską man atleidai,
Nes Tu gera, nes Tu mama...
Užbers brangiausią širdį gelsvas smėlis,
Ir liks širdyje tuščia ir namuos,
Nuvys ir kambarėly Tavo gėlės,
Be rūpestingų rankų šilumos.
O aš kasdieną lauksiu ir tikėsiu,
Kad Tu namo pareisi takeliu,
Palenkus sopulingai galvą šviesią,
Rami, švelni, su uogų krepšeliu.
Tu išeini, geroji mama,
Nes pasenai ir pavargai.
Tegu Tau šventą giesmę kapų medžiai šlama,
Ir Dievo saulė šviečia amžinai.

Parengė Kun. Saulius PavalKIS
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Norime atkreipti Jūsų dėmesį 
į Jurbarko rajono savivaldybės 
tarybos 2002 m. gegužės 23 d. 
sprendimu Nr.367 patvirtintų 
Gyvūnų auginimo ir laiky-
mo Jurbarko rajone taisyklių 
punktus, dėl kurių dažniau-
siai kyla nesusipratimų tiek 
mūsų seniūnijoje, tiek visame 
rajone.

Taisyklės patvirtintos savival-
dybės taryboje ir galioja visoje 
Jurbarko savivaldybės teritorijo-
je. Seniūnijos yra atsakingos už 
šių taisyklių vykdymą ir gyvūnų 
laikymo priežiūrą. 

Pagal minėtas taisykles dau-
giabučiuose namuose laikyti 
šunis bute leidžiama tik turint 
raštišką tos aikštelės visų butų ir 
kaimyninių butų, besiribojančių 
sienomis, lubomis ir grindimis 
su gyvūnus laikančių gyventojų 
butais (kambariais), savininkų 
sutikimą, arba raštišką daugia-
bučio gyvenamoji namo ben-
drijos leidimą. Iš buto į laiptinę, 
koridorių šunis būtina vesti su 
pavadėliu ir antsnukiu. Savinin-
kai, įvesdami į namą šunis, kates, 
privalo užtikrinti, kad nebūtų 
teršiamos laiptinės ir kitos ben-
dro naudojimo patalpos.

Taisyklės draudžia šunis ve-
džioti masinio žmonių susirinki-
mo vietose, kapinėse, mokyklų, 
sveikatos apsaugos įstaigų, vaikų 
lopšelių-darželių teritorijose, 
žaidimų ir sporto aikštelėse, sta-
dionuose, pliažuose, skveruose, 
prie gyvenamųjų namų (jei yra 
šunų vedžiojimo aikštelė), par-
kuose, (išskyrus jų pakraščius 
arba įrengtas šunų vedžiojimo 
aikšteles). Šunis galima vedžioti 
tik šunų vedžiojimui skirtose 
aikštelėse bei laukymėse ar kitose 
žmonių retai lankomose vietose. 
Viešosiose vedžiojimo vietose 
šunys turi būti vedžiojami su 
pavadėliu ir antsnukiu. Vedant 
šunis, kates ir kitus gyvūnus ir 
jiems priteršus, jų savininkai ar 
už gyvūną atsakingi asmenys 
privalo nedelsiant surinkti ir 
išvalyti ekskrementus.

Atkreipiame dėmesį, kad šunų 
savininkai privalo savo augin-
tinius užregistruoti Girdžių  
seniūnijoje ir sumokėti nustatyto 
dydžio mokesčius:

už gyvūnų registravimą – 5 
Lt;

už laikymą daugiabučiuose 
namuose – 10 Lt metams.

Gyvūnų augintojams!
Užregistravus gyvūną, jo savi-

ninkui išduodamas šuns pasas ir 
registracijos žetonas, kurį viešoje 
vietoje turi turėti šuo.

Gyvūnų savininkai privalo ga-
rantuoti, kad gyvūnų auginimas 
ir laikymas nekels grėsmės žmo-
nių ramybei, sveikatai, gyvybei, 
nuosavybei, nepažeis kitų asme-
nų teisių ir teisėtų interesų.

Atsakomybę už Gyvūnų au-
ginimo, laikymo ir pervežimo 
taisyklių pažeidimus numato 
Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso 110 str.  Šių taisyklių 
pažeidimas gyvūnų savininkui 
užtraukia įspėjimą arba baudą 
iki dviejų šimtų litų.  Kai šių 
taisyklių pažeidimas sukėlė 
grėsmę asmens turtui, sveikatai 
ar gyvybei  numatyta bauda 
nuo 400 iki 600 litų su gyvūnų 
konfiskavimu arba be konfis-
kavimo. Esant pakartotiniam 
nusižengimui, skiriama bauda  
nuo 400 iki 800 litų. Kai dėl šių 
taisyklių pažeidimų padaroma 
žala asmens sveikatai ir turtui, 
numatyta bauda nuo 500 iki 
1000 litų, o esant pakartotinu-
mui net iki 2000 litų.

Gyvūnų auginimą ir laikymą 
reglamentuojančias taisykles 
galite rasti  Jurbarko rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje 
www.jurbarkas.lt (žr. meniu 
punktą „Paslaugos – Naudinga 
informacija“).

Gerbkime vieni kitus ir augin-
kime gyvūnus atsakingai.

   
 Girdžių seniūnija

 Valstybinės augalininkystės 
tarnyba prie Žemės ūkio minis-
terijos (VAT) rūpinasi apleistų, 
neprižiūrimų žemės plotų 
kontrole. Pagal Administraci-
nių teisės pažeidimų kodeksą 
tiems žemės savininkams arba 
kitiems žemės naudotojams, 
kurie nesiima kovos su pikt-
žolėmis, augalų kenkėjais ir 
jų ligomis, gali būti taikomos 
sankcijos dėl neprižiūrimų 
plotų – įspėjimas arba pinigi-
nės baudos.

Iki šiol administracinės bau-
dos nesirūpinantiems gera že-
mės agrarine būkle savinin-
kams buvo, palyginti, švelnios 
ir nedavė lauktų rezultatų, todėl 
Žemės ūkio ministerija parengė 
Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso (ATPK) atitinkamų 
straipsnių pakeitimo ir papil-
dymo įstatymo projektą (toliau 
- įstatymo projektas), kuriame 
numatytos žymiai didesnės bau-
dos už apleistus, neprižiūrimus 
žemės plotus. Vyriausybė pritarė 
šiam įstatymo projektui (Valsty-
bės žinios, 2011 Nr.39-1868).

Šiuo metu įstatymo projektas 
pateiktas Lietuvos Respublikos 
Seimui. 

Jei asmenims, norintiems 
susitvarkyti savo turimą ar nau-
dojamą žemę, kyla klausimų ar 
problemų, jie gali kreiptis kon-
sultacijos į VAT Augalų apsaugos 
produktų kontrolės skyriaus 
darbuotojus.

„Girdžiai“ inf. 

Didės baudos... 

Balandžio 28 dieną seniūnijos 
salėje vykusiame Girdžių kaimo 
bendruomenės ataskaitiniame 
susirinkime pristatyti bendruo-
menės laimėti projektai. 1000 
Lt. gauta neformalios jaunimo 
grupės rengtam projektui, ku-
rio tikslas yra didinti jaunimo 
užimtumą per kultūrinę, me-
ninę veiklą, dar 750 Lt. gauta 
Oninių šventei.

Susirinkime kalbėtasi ir apie 
valstybės paramą, kurią vienai 
bendruomenei sudaro nedides-
nė kaip 25 000 Lt. suma. Gir-
džiškė Regina Banaitienė siūlė 
pirkti žolės pjovimo techniką 
seniūnijai. 

Girdžių bendruomenė pritraukė lėšų

Kelintus metus iš eilės 
Jurbarko rajono savivaldybė 
skelbia jaunimo projektų 
konkursą. Pagal vieną iš 
šiais metais siūlomų pri-
oritetų projektą parengė 
ir ekspromtu susibūrusi 
neformali Girdžių jaunimo 
grupė „Veikiam“. Projekto 
„Kartu mes galime dau-
giau“ siekiama telkti ir ak-
tyvinti Girdžių krašto jau-
nimą skatinant jų meninę 
saviraišką bei stiprinti ben-
dradarbiavimą tarp atskirų 
bendruomenės narių.

Projekte numatoma vyk-
dyti meninės saviraiškos va-
karus skirtingomis temomis. 
Jaunimas galės praktiškai 
prisiliesti prie tokių veiklų 
kaip dailė, kartu išmėgins 
save teatro užsiėmimuose. 
Taip pat skaitys savo kūrybą 
– planuojamas poezijos vaka-
ras. Bus galimybė prisiminti, 
iš naujo atrasti senuosius 
rankdarbius bei išmėginti 
naujovių (vėlimas iš vilnos, 
karoliukų vėrimas, dekupa-
žas). Mėgstantys ir prijau-
čiantys muzikai galės savo 
jėgas išbandyti dainų vakare. 
Veikloms planuojama sukurti 
neformalią aplinką, sėdint 
ant žemės ratu, su puodeliu 
arbatos rankose.

Dalyvauti veiklose ir kartu 
su jaunimu praleisti vakarą 
bus kviečiami visi žmonės iš 
Girdžių seniūnijos. 

Paskutinį, gegužės mėnesį, 
numatoma sukviesti visus 
dalyvavusius į bendrą baigia-
mąjį renginį. Bus žaidžiami 
lauko žaidimai, dainuojamos 
dainos, vyks sukurtų darbų 
paroda.

Informacija apie projek-
tą, numatomas konkrečias 
veiklas bei jų vykdymą bus 
skelbiama vietiniame Girdžių 
seniūnijos laikraštyje, taip 
pat talpinama internetiniame 
Girdžių tinklalapyje.

Girdžių jaunimo grupės 
„Veikiam“ inf.

Nuo spalio – 
meno 

užsiėmimų 
vakarai

Algimantas Vizbara teigė, 
jog būtų tikslinga nupirkti 
kėdes bei įgarsinimo aparatū-
rą renovuojamiems kultūros 
namams.

Bendruomenės pirmininkė 
Nijolė Petraitienė teigė supran-
tanti, kad seniūnijai reikia nau-
jos technikos, traktoriaus, kuris 
būtų naudojamas netik Girdžių 
viešosioms erdvėms tvarkyti, 
todėl pasiūlė mintį, kad Girdžių 
bendruomenė galėtų rašyti 
projektą traktoriui, o Pavidaujo 
– padargams įsigyti.

Kurį idėją pasirinkti projek-
tui, dar bus sprendžiama.

„Girdžiai“ inf. 
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Kada dabar skaitinėju savo 
užrašus, man buvo jau 90 metų. 
Kai žvelgiu į savo gyvenimo 
veidrodį  iš nugyventų metų 
atstumo, užplūsta sielą dėkin-
gumo Dievui jausmai.

90 metų – tai ilgas kelias. Dė-
koju tau, Viešpatie, už kiekvieną 
dieną, kurią iš tavo gerumo pra-
gyvenau. Ypatinga tau padėka, 
Viešpatie, už tai, kad pakvietei 
mane į Marijonų vienuoliją ir 
subrandinai išmintingoje jų 
globoje. Dėkoju ir už tuos 7 ka-
lėjimo  ir 3 tremties vargo metus 
Šiaurėje, Komijos Respublikoje. 
Matyt, ir to reikėjo mano paš-
ventimui.

Gimiau 1908 m. sausio 13 d. 
, tą pačią mėnesio dieną  kaip ir 
v. Mykolaitis – Putinas , tik 15 
metų vėliau. Nors tas velnio tu-
zinas laikomas nelaiminga diena, 
bet kai kuriais atžvilgiais buvau 
net laimingesnis už kitus.

Kūdikiui esant, buvo pritrau-
kę koją. Mama spėja, kad nuo 
persigandimo. Atėjęs kaimynas 
apmirė epilepsija, o ji išsigandusi 
pamaitino kūdikį. Bet greičiau 
poliomielitas bus mane suluo-
šinęs, kaip ir JAV prezidentą 
Frankliną Ruzveltą. Skirtumas 
tas, kad Ruzveltas susirgo ta sun-
kia liga, turėdamas 39 metus, aš 
– kūdikystėje. Ruzveltas tik veži-
mėlyje galėjo kilotis kambary, aš 
galėjau raišuodamas vaikščioti. 
Vaistų ir skiepijimų tada nebuvo. 
Skausmas, kojos gėla taip ir lydi 
mano dienas. Tas turėjo tą gerą 
bruožą, kad vertė telktis į moks-
lą, į dvasines vertybes.

Gimiau šeštasis devynių vai-
kų šeimoje, iš kurių trys buvo 
seserys. 

Vaikams būdinga yra tai, kad 
jie gyvena tik šia diena. Nuo tos 
trumparegystės nebuvau laivas 
nė aš.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
tėvai paaimanuodavo, kaip gy-
vens, kuo maitinsiu. Šeima buvo 
didelė, o grūdus vokiečiai rekvi-
zavo. Paliko tik tie, kuriuos brolis 
tyčia buvo susimaišęs su pelais 
peludėje. Kai tėvai bėdojosi, ką 
valgysią, aš gi žiūrėjau į didelį 
sūrį, pūpsantį ant lentynos, ir 
maniau sau: ,,Ko čia bėdotis, juk 
sūrį dar turime‘‘.

Šiandien moksleiviai nemo-
kamai važinėja autobusais į 

Iš kunigo Viktoro Šauklio prisiminimų

mokyklą. Bet ar jie moka tą 
įvertinti? O kai mane brolis 
veždavo pabjurusiais keliais 
per miškus į Raseinius,  viržius 
arkliai sutraukydavo. Toks blo-
gas buvo susisiekimas. Užtat ir 
vertinau galimybę  mokytis, ir 
stengiausi nelikti toje pačioje 
klasėje. O bajorų vaikai, kurie 
turėjo puikias sąlygas, likdavo 
antriems metams. 

Raseiniuose mišiose patarnau-
davo J. Danauskas – kiek vyres-
nis už mane berniukas. Vėliau jis 
tapo kunigu. Su šventu pavydu 
žiūrėdavau į jį, galvodamas, kaip 
būčiau laimingas, jei ir aš mokė-
čiau ir galėčiau patarnauti.

Pavasarį ir man nusišypsojo 
laimė. Buvo kryžiaus dienos. 
Kunigas išėjo už miesto šventinti 
laukų, o aš gavau nešioti kilimėlį. 
Atėjus prie naujos stacijos, patie-
siau, o kunigas ant jo meldžiasi. 
Kaip dabar suprantu, tas polinkis 
buvo pašaukimas kunigystėn 
ženklas.

Niekas  iš namiškių neragino 
manęs tapti kunigu. Net mama 
apie tai neužsimindavo. Gal 
mano šlubčiojimas užgniaužda-
vo jai viltį matyti mane kunigu.

Lietuva- tai lyg didelis ūkis, 
kurio šeimininkas yra Dievas. 
Kaip šeimininkas skirsto sam-
diniams darbą, taip Dievas kie-

kvienam duoda pašaukimą:  vie-
nam tokį, kitam kitokį. Vienam 
duoda jautrią širdį ir sako : būk 
poetas, dainius. Žadink žmonėse 
kilnius jausmus, kurstyk širdyse 
šventą meilės ugnį.

Antram duoda  spalvų ir gar-
sų pajautimą ir sako: tu būsi 
dailininkas, o tu – muzikantas. 
Tarnauk grožio idėjai.

Trečiam duoda dar aukštesnį 
pašaukimą- mokyti tikėjimo ir 
doros, vesti žmones dangun, būti 
tarpininku tarp Dievo ir žmonių, 
būti jų dvasišku tėvu, ganytoju, 
kunigu.

Daugiausia kunigų ir vienuo-
lių išeina iš tų šeimų, kuriose 
gyvas tikėjimas. Jose kunigai 
būna gerbiami.

Kad aš tapau kunigu, tam irgi 
turėjo įtakos religinės tradici-
jos. Tėvai buvo pamaldūs, ypač 
mama.

Pavakary ji klaupdavosi ,,Vieš-
paties Angelui‘‘ ir tylomis mels-
davosi. 

Advento vakarais su dukromis 
giedodavo Marijos valandas. 
Rožančius buvo jos ištikimas 
draugas. Prie vaiko lopšio malda 
drauge su motiniška meile gaivi-
no ir šildė kūdikio sielą. Malda 
lydėjo mus augančius.

Sekmadienį likusiems namie 
sakydavo: ,,Dabar bažnyčioje 

suma. Visi pasimelsdavo.
Mama turėjo gerą ir jautrią 

širdį. Prieš garsiuosius šv. An-
tano atlaidus prigamindavo 
kepinių, kad turėtų kuo apdalyti 
elgetas Stakiuose. O ir šiaip jau 
pakeleivingi ir elgetos neaplenk-
davo mūsų namo ant Mituvos 
kranto. 

Po šiai dienai prisimenu ka-
reiviuką austrą. Einant į pabaigą 
Pirmajam pasauliam karui, už-
eina suvargęs kareivėlis. Mama 
pavalgydina. Jis išsiima piniginę 
ir rodo, kad ji tuščia – neturi kuo 
užsimokėti. Siūlo pačią piniginę. 
Mama, sujaudinta to vargano 
kareivėlio dėkingumo, gausiai 
jį apdovanoja, įdeda į kelionę 
paviržio.

Gerumas niekur nedingsta. Jis 
sugrįžta gera dariusiam , tarsi 
banga, atsimušusi į krantą. Dar 
daugiau. Suvilgo ne tik darantįjį, 
bet ir artimuosius. Dalijamo ge-
rumo dalelė gal teko ir man. Kaip 
ir jos pamaldumas. Geresnio 
užrašo ant motinos kapo nebūtų 
buvę kaip:, ,Tu motina devynių 
vaikų ir kunigo‘‘.

Didelį įspūdį man darė tėvo 
pavyzdys: vasarą lauką aręs ar 
žiemą grįžęs iš miško, klaup-
davosi po sunkaus darbo ir 
melsdavosi. Atsiremdavo į lovą. 
Užsidengdavo veidą rankomis 
ir taip skendėjo maldoje. Ne-
sikraipė, nežiovavo, nekosėjo. 
Žiūrėdamas į jo stambų sudėji-
mą, galvojau: ,,Dievas turi būti 
labai galingas, jeigu net tėvas 
prieš jį klaupiasi. O tėtė juk toks 
išmintingas, toks stipruolis, kad 
suvaldo net eržilą ir baisų bulių, 
kurio aš taip bijodavau. Koks ne-
išpuikęs ir geras turi būti Dievas, 
jei tėtė gali su juo kalbėtis vilkė-
damas darbiniais rūbais. 

Šiandien, vilkint kunigo rū-
bais, man žmonės teikia pagarbą. 
Bet toji pagarba priklauso ne 
man, o Dievui ir Tėvams, kad 
gimiau religingoje šeimoje. Kaip 
augalai išauga ir vaisiai subręsta 
veikiami saulės šviesos ir šilimos, 
taip vaikiška mano siela  lyg gėlė 
atsivėrė Dievui ir subrendo pa-
šaukimas pamaldžiame šeimos 
mikroklimate.

                                                                                                         
Irena JasIulytė

Kun. Viktoras Šauklys MIC sulaukęs 90 metų, 1998-01-13.
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Balandžio 2-oji – tarptautinė 
vaikų knygos diena. Ta proga, 
šeštadienį 11 val.  vaikai rinkosi 
į Girdžių kaimo biblioteką. Bi-
bliotekininkė vaikams perskai-
tė kreipimasi, kuris šiais metais 
atkeliavo  iš Europos kultūros 
sostinės Talino. Teksto autorė 
– gerbiamiausia estų rašytoja 
Aino Pervik (g. 1932m.)

Ji sukūrė beveik 50 knygų, 
daugiausia vaikams. Lietuvių 
skaitytojai šią rašytoją pažįsta 
iš knygų ,,Balionėlis‘‘, ,,Paula ir 
Petrikas‘‘, ,,Paula baigia vaikų 
darželį‘‘.

Po to vyko ,,Šeimų kovos‘‘ 
viktorina, skirta – Įsimintiniau-
siems knygų herojams. Viktori-
noje dalyvavo 929 komandos iš 
visos Lietuvos.  Mūsų bibliotekos 
komanda užėmė 113 vietą. 

Po viktorinos vaikai bibliote-
koje vaišinosi tortu ir arbata. 

Sveikinu ir dėkoju visiems 
dalyvavusiems!

Vilija stoškIenė 

Tarptautinė vaikų knygos diena

Balandžio 21 d. 14 val. vaikai 
rinkosi į Girdžių kaimo bibli-
oteką, kurioje vyko viktorina  
,,Ką žinai apie Velykas?‘‘. Po-
pietėje vaikams bibliotekininkė 
pasakojo apie Velykų tradicijas 
ir papročius. Po to vaikai spren-
dė kryžiažodžius apie Velykas, 
minė mįsles. Viktorinos  metu 
buvo apdovanoti gražiausio 
velykinio atviruko konkurso 
dalyviai ,,Velykų belaukiant‘‘: 

1 vieta – aurimui Kvedžiui, 
2 vieta – Gabijai Masaitytei,
3 vieta –  Haraldui Budriui;
4 vieta – Medai Jankauskaitei;
5 vieta – Gretai Piliukaitytei.
Dėkoju už dalyvavimą velyki-

nio atviruko konkurse ,,Velykų 
belaukiant‘‘: Aurimui Kvedžiui, 
Godai Masaitytei, Giedrei Vasi-
liauskaitei, Gretai Piliukaitytei, 
Aisčiui Damušiui, Medai Jan-
kauskaitei, Gabijai Masaitytei, 
Giedrei Vasiliauskaitei, Ignui 
Kisieliui, Haraldui Budriui, Ra-
mintai Piliukaitytei, Giedrei 
Gadliauskaitei, Melanijai Damu-
šytei.  Atviručių konkurso daly-
viai buvo apdovanoti diplomais, 
padėkos raštais. 

Visos šios atvirutės patalpintos 
Girdžių seniūnijos internetinėje 
svetainėje www.girdziai.lt. Biblio-
tekos skiltyje virtualios parodos. 

Sveikinu ir dėkoju visiems 
dalyvavusiems!

Vilija stoškIenė

Viktorina ,,Ką ži-
nai apie Velykas?‘‘

Praėjusiame laikraščio „Gir-
džiai“ numeryje Vytautas Lekutis 
rašė apie Jokūbaičių senkapius. 
Šį pavasarį, padedant savano-
riškai dirbusiam darbininkui 
Arnoldui Šerkšniovui, senkapiai 
buvo sutvarkyti. 

Jokūbaičių senkapiai yra vals-
tybės saugomas objektas. Jas 
aplankyti galima plaukiant už-
tvanka, arba einant laukais pro 
ūkininko Algimanto Liorinco 
fermas. 

„Girdžiai“ inf. 

Apleisti Jokūbaičių senkapiai – sutvarkyti 

Keletą metų netvarkytos senkapės pasikeitė neatpažįstamai 

Balandžio 2-oji – tarptautinė 
vaikų knygos diena, kuri mini-
ma visame pasaulyje. Girdžių 
mokykloje ši diena buvo pa-
minėta balandžio 4 dieną su 
pradinių klasių mokiniais.

Mokinai deklamavo eilėraš-
čius, skaitė eiles apie knygą, 
spėjo mįsles. Labiausiai patiko 
žaidimai: su duota raide sugal-
voti žodžius,  kuo toliau nueiti 
su knyga , kuri uždėta ant galvos 
ir kt.

Geriausiai sekėsi  trečios ir 
ketvirtos klasių mokiniams. Jie 
buvo aktyviausi.

Dėkojame 8 klasės mokinei 
Irmai G., kuri padėjo pravesti 
renginį.

Irena GendrolIenė

Balandžio 26 d. 
vyko popietė ,,su Jus-
tino Marcinkevičiaus 
knyga''.

Balandžio 28 d. vyko 
internetinė transliaci-
ja „Mano naujoviškos 
bibliotekos vizija“ .

Balandžio 28 d. vyko 
popietė ,,kelias į pasa-
kų  pasaulį''.

renginiai bus ap-
rašyti kitame nume-
ryje. 
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Mūsų mokykla aktyviai pris-
jungė prie respublikinės akcijos 
"DAROM - 2011". 

Informatikos mokytoja Liu-
dmila Norkaitienė paruošė spal-
vingus plakatus VšĮ "Drąsinkime 
ateitį" akcijai „Elektroninės atlie-
kos – perdirbimui“. 

Visą savaitę senus nenaudo-
jamus elektroninius prietaisus 
iš mokinių ir Girdžių gyventojų 
mielai padėjo surinkti pava-
duotoja ūkio reikalams Jūratė 
Jokubauskienė. Ji taip  koordina-
vo stambių elektroninių atliekų 

Talkos prasidėjo dar penkta-
dienį, kuomet Girdžių pagrin-
dinės mokyklos bendruomenė 
tvarkė aplinką ir pasodino net 15 
ąžuoliukų, kuriuos padovanojo 
Balandinės girininkija. Mokiniai 
kartu su mokyklos direktore Jane 
Pociene bei technologijų moky-
toju Rimu Konteniu džiaugėsi 
savo indėliu į Nepriklausomybės 
atgavimą įamžinusį ąžuolyną. 
Norisi padėkoti ir verslininkui 
Kęstučiui Putnai, kurio darbi-

DAROM 2011 Girdžiuose: bendruomeniškai, gausiai, žaliai

ninkų išskaptuotas ir seniūnijai 
padovanotas užrašas „Atgimi-
mo ąžuolynas“ papuošė prie 
pat įvažiavimo į miestelį esantį 
ąžuolyną. 

Šeštadienį talkos vyko Gir-
džiuose ir Pavidaujyje. Į jas 
įsijungė abi bendruomenės – 
Girdžių, vadovaujama Nijo-
lės Petraitienės ir Pavidaujo, 
vadovaujama Arūno Čepulio. 
Aktyvus buvo ir Parapijos ko-
mitetas bei vargonininkė Irena, 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, Girdžių seniū-
nijos gyventojai dalyvavo akcijoje DAROM. Šie 
metai ypatingi dalyvių gausa ir sutvarkytų taškų 
apimtimi.

kuri išvirė skanios sriubos tal-
kininkams. Girdžiuose dirbo 37 
žmonės, kurie tvarkė kapinių 
šlaitą, užtvankos pakrantę bei 
prie kelio link Jurbarko esančio 
bunkerio teritoriją. 

Pavidaujyje talkino 26 gyven-
tojai. Branduolį sudarė Pavidau-
jo kaimo bendruomenės nariai, 
kurie plušėjo prie renovuojamų 
bendruomenės namų, tvarkė 

kaimo teritoriją. 
Smagu, kad aplink yra žmonių, 

kuriems rūpi, kad gyventume 
švarioje, tvarkingoje aplinkoje. 
Būkite sveiki, būkite laimingi, 
gražios pavasarinės nuotaikos!

Talką parėmė: Balandinės 
girininkija, Rimo Pinaičio IĮ, 
Gedemino Norvilo parduotuvė.  

seniūnas darius JuodaItIs

išvežimą iš gyventojų  namų. 
AČIŪ! 

Penktadienį mokyklos ben-
druomenė tvarkė Girdžių mies-
telio aplinką, pasodino net 15 
ąžuoliukų, kuriuos dovanojo 
Balandinės girininkija.

Aktyviausieji į talką įsijungė 
ir šeštadienį. 

Ačiū visiems neabejingiems 
gražiai aplinkai, gyvai gamtai!

darius rekešIus
8 klasės mokinys

„Darom – 2011” mokykloje
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Inovatyvus renginys SP mo-
kiniams. 

Noriu pasidžiaugti 2011-03-31 
vykusia SP mokinių konferencija 
Tauragėje. Iš Jurbarko dalyvavo 
trijų mokyklų mokiniai. Aš 
vienintelė deklamavau poeziją 
ir buvau parengusi J. Aisčio ei-
lėraščio „Peizažas“ Power Point 
pristatymą. Labai susijaudinau, 
nes teko prisistatyti pačiai pir-

SP mokinių konferencija 
„Mano mokykla“

mai. Man padėjo mokytoja Rima 
Mikalkėnienė, kuri mane lydėjo. 
Man patiko vaikų draugiškumas, 
paroda, apdovanojimai, ypač 
nertas varpelis. Kitais metais siū-
lau konferencijos temą „Mano 
augintiniai“.

Melanija daMušytė
8 klasė

Kovo 31 dieną su 8 klasės 
mokine Melanija Damušyte 
išvykome į Tauragę, kur pirmą 
kartą buvo organizuojama SP 
mokinių konferencija „Mano 
mokykla“. 

Kupinos jaudulio laukėme 
konferencijos pradžios, nes 
Melanijai teko prisistatyti pir-
mai, reikėjo nugalėti auditorijos 
baimę. Pavyko puikiai, pasiro-
dymą lydėjo visų dalyvių plo-
jimai. Konferencijoje dalyvavo 
didžiulis būrys ypatingų vaikų, 
kurie skaitė pranešimus, grojo 
spalvų muziką, dainavo. Buvo 
surengta įvairiausių darbelių, 
piešinių paroda. Labiausiai su-
žavėjo tai, kad patys mokiniai 
pristatinėjo darbelius, visi buvo 

Visi ką nors gali. Niekas negali visko

labai geranoriški, palaikė tuos, 
kuriems trūko drąsos ir skatino 
plojimais. Mokytojai buvo savo 
mokinių draugai, asistentai, tikri 
vaikų pagalbininkai, kai reikėjo 
išsisukti iš keblios situacijos. 
Sunku papasakoti apie tą nuos-
tabią renginio atmosferą, reikia 
patiems ten dalyvauti.

Konferencijos organizatoriai 
ir dalyviai dar kartą įrodė, kad 
visi ką nors gali, bet niekas negali 
visko. Tikimės, kad tokio pobū-
džio konferencija pirma, bet ne 
paskutinė.

Mokytoja 
rima MIkalkėnIenė

Balandžio 8 d. pradinukams 
pamokos nevyko. Ši diena buvo 
skirta mokinių kūrybinei vei-
klai. Mokiniai, kūrė darbelius 
iš gamtinės medžiagos, rišo 
verbas, margino kiaušinius, 
kūrė vitražus, piešė, vaidino, 
šoko, dainavo. Vaikus pamo-
kyti įvairios kūrybinės veiklos 
mielai sutiko Loreta Zdana-
vičienė, Laimutė Ušinskienė, 
Lina Kavaliauskienė, Irina 
Mockienė, mokytojos: Jolanta 

Kūrybos diena 
Pocienė, Irena Molčiankinienė, 
Zita Bilotienė. 

Žaidimų ir dainų pradinu-
kus mokė Danutė Urbienė. Per 
paskutinę pamoką suruošėme 
mokinių darbų parodą, moki-
niai dalinosi įspūdžiais, dainavo 
išmoktas dainas, vaidino.  „Nau-
josioms mokytojoms“ padėkojo 
mokiniai ir pradinių klasių 
mokytojos.

ofelija kIMutIenė
2 klasės mokytoja

Balandžio pradžioje po 6 pa-
mokų vyko  Velykinis renginys 
(1-5) klasėms, kurį organizavo 
praktikantė Raminta Plienaitytė. 
Būsimai mokytojai padėjo 8 kla-
sės mokiniai. Mokytoja trumpai 
papasakojo apie įvairių šalių 
skirtingus šv. Velykų papročius.

8 klasės mokiniai suvaidino 

"Rieda margas kiaušinėlis" 

trumpą Velykinį etiudą: Sandra 
vaidino vištą,  Irma - bobutę,  
o likusieji  mokiniai buvo zui-
kučiai. Mažieji minė mįsles,  
margino kiaušinius.

deimantė atMInaItė
8 klasės mokinė
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Išaušo balandžio 7-osios 
rytas. Jis nieko gero neprana-
šavo: antra diena lijo, telkšojo 
balos, rūkas dengė žemę. Tokie 
orai ir paskatino sveikatos 
priežiūros specialistę Danutę 
Kriščiūnienę surengti Pasauli-
nei Sveikatos dienai paminėti 
renginį, „Girdžių pagrindinės 
mokyklos poliklinika“.

Mokiniai tą dieną tapo polikli-
nikos darbuotojais-medikais.

Visi žino, kad norint patekti 
pas ,,gydytoją“, reikia užsiregis-
truoti. Registratoriumi dirbo 
Indrius Saulėnas. Norinčiųjų 
pasitikrinti sveikatą atsirado 
labai daug. Todėl į talką In-
driui atėjo Deimantė Atminaitė. 
Vėliau kiekvienas ,,pacientas“ 
apsilankė pas 3 gydytojus, kurie 
matavo kraujospūdį - tai Sandra 
Rachmetova, Justina Pociūtė, 
Austėja Matonaitė. Ūgį matavo 
,,gydytojai“ Rytis Andriulaitis, 
Deividas Naudulaitis, Darius 
Rekešius. Svėrė - Raimonda Gie-
draitytė, Rūta Alijošiūtė, Iveta 
Klevinskaitė. Su sveikatos kor-
tele kiekvienas ,,pacientas“ tu-
rėjo apsilankyti pas poliklinikos 
vedėją- Irmą Gendrikaitę, kuri 
patikros sveikatos pažymėjimus 

,, Girdžių pagrindinės mokyklos poliklinika“
antspaudavo, dalijo ,,ligonių“ 
tėvams lankstinukus ,, Širdies 
- kraujagyslių ligų profilaktika“. 
Mažuosius 1-4 klasių ,,ligoniu-
kus“ vaišino vitaminais.

Ilgųjų pertraukų metu kūno 
kultūros mokytojas Linas Kli-
jūnas kvietė visus į sporto salę 
sveikatingumo mankštai, nes 
lauke vis dar siautėjo vėjas ir 
lietus. Pirmąją ilgąją pertrauką 
mankštinosi vyresniųjų klasių 
mokiniai, antrąją - jaunesnieji. 
Tokios sveikatingumo pertrau-
kėlės mokykloje jau buvo pri-
mirštos. Sveikatos priežiūros 
specialistė Danutė Krišiūnienė 
pasiūlė tokias sveikatingumo 
pertraukėles vesti bent 2 kartus 
per savaitę. Tai pagerintų moki-
nių fizinę sveikatą.

Šis  renginys mokiniams ir 
mokytojams paliko gerą įspūdį ir 
ilgam išliks mokinių atmintyje. 
Tuo pačiu paskatins ir tėvus pa-
sirūpinti savo ir vaikų sveikata. 
Gal būt ne vienas iš šių mokinių 
pasirinks mediko profesija.

deimantė atMInaItė
8 klasės mokinė

Iš pat ryto mokykloj suju-
dimas. Į ją mokiniai rinkosi 
nešini inkilais, kuriuos po 
pamokų iškėlė mokyklos par-
ke. Savo naujaisiais namais 
galės džiaugtis: varnėnai, zy-
lės, musinukės ir kiti maži 
paukšteliai. Net penkis inkilus 
atnešė aštuntokai, keturis – de-
šimtokai, po keletą inkilų kitų 
klasių mokiniai. Nuoširdžiai 

Inkilų diena
Buvusi mokyklos mokinė 

Rasa Šedauskaitė labai mėgsta 
keliauti. Ji mielai sutiko savo 
įspūdžiais pasidalinti ir su 
mūsų mokyklos mokiniais.  
Prieš susitikimą Rasa surengė 
fotografijų parodą  apie Afrikos 
šalis, kuriose ji lankėsi.

Rasa pasakojo, rodė foto ir 
vaizdo klipus apie juodąją ir 
baltąją Afriką, apie patirtus įspū-
džius savanoje, apie Afrikos 

Susitikimas su Rasa Šedauskaite 
gamtą ir gyvūniją, apie skirtingus 
įvairių Afrikos tautelių papročius. 
Klausinėjo mokinių apie juodojo 
žemyno unikalius gamtos reiš-
kinius. Mokiniai ir patys turėjo 
daug klausimų viešniai.  

Susitikimo pabaigoje palin-
kėjome viešniai naujų kelionių 
ir įspūdžių. Lauksime naujų 
susitikimų!

Judita BucholcaItė 
10 klasės mokinė

paukšteliai padėkos ir pirmos 
klasės mokiniams: Godai, Ei-
mantui, Dovydui ir Titui.

Apie grįžtančius paukščius 
pasakojo mūsų mokyklos sve-
čias Panemunių regioninio 
parko ekologas Raimundas 
Giedraitis.

raminta PIlIukaItytė
7 klasės mokinė
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REKLAMA, SVEIKINIMAI
Jei norite reklamuoti savo 

gaminius, jei norite pasveikinti 
mielą žmogų, skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , užeikite į biblioteką!

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

Jurbarko krašto istorijos mu-
ziejuje atidaryta tekstilės paroda, 
skirta Motinos dienai "Prosene-
lė, močiutė, mama, dukra". Par-
odoje eksponuojami mokytojos 
Jolantos Pocienės ir jos giminės 
moterų tekstilės darbai.

Taip pat galima pamatyti Mil-
dos Pociutės autorinę interjerinę 
lėlę – suvenyrą „Tu numegzk man, 
mama, kelią“, kuris respublikinėje 
technologijų olimpiadoje tapo 
laureatu.

Paroda veiks iki birželio 10d. 
kviečiame apsilankyti!

Apie Mildą, Jolantą ir juodviejų 
giminės moterų meilę rankdar-
biams aprašė rajono laikraštis 
„Šviesa“ balandžio 30 d. nume-
ryje.

Tekstilės paroda

Vasario viduryje Girdžių pa-
grindinėje mokykloje 2 grupės 
po 10 žmonių pradėjo „krims-
ti“ kompiuterinio raštingumo 
mokymus pagal ECDL progra-
mą. Kursus vedė informatikos 
mokytoja Liudmila Norkai-
tienė.

Mokymai gyventojams yra 
nemokami, nes vykdomi iš Eu-
ropos Sąjungos lėšų. Projektą 
kūrė šakiečiai - Viešoji įstaiga 
Sintautų akademija. Projekto 
pavadinimas ,,Kompiuterinis 
raštingumas Šakių ir Jurbarko 
rajonų gyventojams – BŪTINY-
BĖ, ne PRABANGA!“ (projekto 
Nr.VP1-1.1-SADM-07-K-01-
027).

Kursų klausytojai ne tik to-
bulino savo žinias, įgijo naujų 
kompetencijų, kurias pritaikys 
savo darbe, bet ir laikė po 7 tes-
tus – egzaminus. Visi sėkmingai 
išlaikę gavo ECDL sertifikatus, 
kurie pripažįstami visoje Eu-
ropos Sąjungoje. Visi kursų 
dalyviai gavo pažymėjimus apie 
dalyvavimą mokymuose. Moky-
mai vyko 2 kartus per savaitę.

liudmila norkaItIenė

Kompiuterinio raštingumo mokymai

N E M O K A M I 
kompiuterinio raštin-
gumo kursai Jurbarko 
rajone (ir Girdžiuose) 
vyks nuolat 2011-2013 
metais. 

norintys mokytis re-
gistruojasi: Girdžių bi-
bliotekoje, el.paštu lai-
kraštis@girdziai.lt arba 
telefonu 8-61415196 

KURSAI

PRANEŠK NAUJIENĄ

Informuokite laikraštį apie  
įvykius, renginius, naujienas 

laikrastis@girdziai.lt

Balandžio 17 dieną, Verbų 
sekmadienį, Girdžių kultūros 
darbuotojai ir Bažnyčios ko-
mitetas miestelio gyventojus 
pakvietė į jau ne pirmus me-
tus organizuojamą Gavėnios 
popietę. Renginio pagrindinis 
akcentas - seniūnijos salėje iš 
gyventojų suneštų kryžių pa-
statytas Kryžių kalnelis.

Į vargonininkės Irenos Jasiu-
lytės kvietimą atnešti kryžių iš 
savo namų atsiliepė daugelis 
gyventojų. Iš viso Girdžių Kryžių 
kalnelyje buvo 97 kryžiai. Vieni 
mediniai, kiti – metalo, dar kiti 
– rankų darbo, pagaminti arba 
čia pat, arba parvežti iš kitų 
šalių. Veikė ir mokinių piešinių 

paroda. 
Gavėnia – kančios metas. Pa-

rapijos klebonas kunigas Saulius 
Pavalkis susirinkusius ragino 
įvertinti kančią tų, kurie save 
aukojo vardan kitų, o Jėzaus 
prisikėlimo laukti su švariomis 
širdimis, gražiomis mintimis.

Renginio metu skambėjo 
parapijos choristų atliekamos 
giesmės, buvo deklamuojama 
poezija.

Girdžių seniūnas Darius Juo-
daitis padėkojo I. Jasiulytei už 
prasmingą ir gražų renginį, o 
visus susirinkusius pasveikino su 
artėjančiomis Šv. Velykomis.

„Girdžiai“ inf. 

Kryžių kalnelis Girdžiuose


