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Pirmasis kalendorinio pa-
vasario mėnuo dovanoja 
mums gražią Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 
šventę – kovo 11-ąją. Šiemet 
šią dieną švęsime jau dvide-
šimtąjį kartą. Tūkstantmetį 
paminėjusiai mūsų Tėvynei 
šis dvidešimtmetis – išban-
dymų, savęs bei savo patrio-
tiškumo patikrinimo metas. 
Būkime stiprūs, drąsūs ir 
susitelkę – tik taip įveiksime 
visas negandas ir sunku-
mus!

Sveikinu Jus su Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo švente. Didžiuokimės, 
džiaukimės savo laisve ir 
nepriklausomybe!

Tegul kovo 11–ąją suplevė-
suoja Trispalvės prie kiekvie-
no namo, kaip meilės savo 
Tėvynei išraiška!

Seniūnas 
Darius JuoDaitiS

Mieli Girdžių 
seniūnijos 
gyventojai, 

Šio laikraščio numerio spausdinimo kaštus  iš dalies 
finansavo Jurbarko kredito unijos Girdžių kasa!!!

Kasa dirba: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 
nuo 9 iki 15 val. 

Laukiame Jūsų 

Užmiršti nesame, tik būkime aktyvūs
2010 metai - tai naujas pus-

lapis Pavidaujo bendruomenės 
gyvenime. Šių metų sausio 11 
d. juridinių asmenų registre 
įregistruota Pavidaujo kaimo 
bendruomenė. Rašyti šį istorinį 
bendruomenės puslapį pradėjo 
6 Pavidaujo kaimo gyventojai, 
susirinkę į steigiamąjį susirin-
kimą ir nutarę steigti kaimo 
bendruomenę. Šiuo metu ben-
druomenė jau priskaičiuoja 24 
narius. 

Apie būtinybę jungtis žino visi, 
nes gyvenant pavieniui, kaimus 
gali apgaubti kultūrinė tamsa, 
žmonių susvetimėjimas ir visos 
iš to išplaukiančios pasekmės. 
Esame labai dėkingi Girdžių 
seniūnijos seniūnui Dariui Juo-
daičiui, kuris sugebėjo pažadinti 
mūsų tarpe viltį gyventi geriau. 
Šis jaunas, energingas žmogus 
yra tikras savo darbo profesio-
nalas. Tokio rūpesčio paprastu 

kaimo žmogumi pavidaujiečiai 
nėra regėję. Nors seniūnas dirba 
tik keturis mėnesius, bet jau yra 
surengęs keletą susitikimų su Pa-
vidaujo kaimo bendruomene, su 
atsakingais rajono pareigūnais. 
Rengia pasitarimus kultūriniais 
ir paramų skyrimo bei gavimo 
klausimais, į kuriuos kviečiami 
ne tik seniūnijos, Girdžių bei 
Pavidaujo bendruomenių, bet 
ir Girdžių mokyklos, klebonijos, 
kultūros, verslo atstovai. Malonu, 
kad tokių susirinkimų metu gali-
ma gauti pačią naujausią infor-
maciją apie skiriamas Europos 
Sąjungos ar savivaldybės lėšas 
kaimo plėtrai, galima pasisemti 
darbinės ir kultūrinės patirties 
iš kolegų. Seniūno pastango-
mis Pavidaujyje lankėsi Pilies 
bendruomenės centro teatras 
su spektakliu. Jei anksčiau mus 
lankę „aukšti politikai“ penėjo 
pažadais apie gerovę po to, kai 

mes juos išrinksim į Seimą ir 
viską užmiršdavo išėję pro duris, 
tai dabar seniūnas rodo realius 
kelius, kaip mes patys galime 
padėti sau ir aplinkiniams. Jis, 
kaip ir moko krikščionybė, bru-
ka mums į rankas meškeres ir 
ragina pasigauti žuvį patiems.

Prašau, tiek Pavidaujo, tiek ir 
Girdžių bendruomenių narių, 
padėti seniūnui ir bendruo-
menių valdyboms jų sunkiame 
darbe. Tai entuziastai, kuriems 
rūpi šviesesnė kaimo ir visų 
mūsų ateitis. Jie stengiasi visa tai 
padaryti savo laiko ir pastangų 
sąskaita. Nereikalaukim iš jų 
to, ko neįmanoma padaryti. 

Patikėkit, kiekvienas stengiasi 
gražinti ir puoselėti savo kraštą 
visomis galimomis priemonė-
mis. Kviečiu visus dalyvauti 
šiame darbe. Tikrai žinau, kad 
susėdę vakarais prie šeimyninės 
arbatėlės, televizoriaus ar draugų 
būrelyje, svarstot daugybę pro-
blemų. Tikrai žinau, kad tuose 
pokalbiuose gimsta ir ne viena 
gera mintis, graži idėja. Atneškit 
jas į seniūniją, pasidalinkite su 
bendruomenių nariais. Kie-
kviena iniciatyva yra laukiama 
ir sveikintina, kiekviena mintis 
yra svarstytina.

Nukelta į 2 psl.

Vasario 5 dieną Girdžių se-
niūnijos salėje buvo pristatytas 
NAUJAS ir PIRMASIS GIR-
DŽIŲ LAIKRAŠTIS!

Vedėjams, kultūros centro 
darbuotojams Loretai Zdana-
vičienei ir Algimantui Vizbarai,  
rodos nė nereikėjo vaidinti pa-
gal pačių sukurtą scenarijų – jie 
dovanojo jaukumo, artimumo, 
bendrumo jausmą, gerą nuotai-
ką, kaip ir dera sutinkant naują  
seniūnijos leidinį. Apie laikraš-
čio gimimą pasakojo seniūnas 
Darius Juodaitis: „Laikraštis, 
kol kas yra plonas, nespalvotas, 
bet labai šiltas, mielas, savas, nes 
jis yra apie mus visus, Girdžių 
seniūnijos žmones, įvykius. 
Jeigu priimsite šį laikraštį, jeigu 
jis taps jums brangus, laukiamas 
– leidinys bus dar gražesnis, 
atsiras naujų skilčių, didės ap-
imtis.”

Klebonas kun. Saulius Pa-
valkis įžvelgė gerus ženklus, 
lydinčius užgimusį laikraštį. 
Penktadieniais klebonas lanko 
sunkiai vaikščiojančius, nega-
lios ir skausmų prikaustytus prie 
lovos parapijos gyventojus. Šį 
kartą nuvežė ir naująjį Girdžių 

Laikraščio sutiktuvės

laikraštuką, kuris jiems suteikė 
labai daug džiaugsmo. 

Laikraščiui sėkmės palinkėjo 
ir parėmė Jurbarko kredito 
unijos pirmininkė Nijolė Petrai-
tienė. Ačiū!

Mokyklos direktorė Janė Po-
cienė, pasidžiaugė, kad gera 
savo kaime turėti naują leidinį, 
kuris ramins šitame neramiame 
laikmetyje, skleis gėrį, pasakos 
apie šalia esančius. Redaktorė 
- Liudmila Norkaitienė pasi-
džiaugė puikiu ir darniu ko-
mandos darbu ir padėkojo savo 
kolegoms, kurių indėlis labai 
svarbus šio leidinio gimime, – 
tai laikraštį sumaketavusi Milda 
Grigaitė ir pavadinimo dizainą 

sukūręs Vitalijus Greičius.
Bibliotekininkė Vilija Stoškie-

nė pristatė, kas vyksta bibliote-
koje, apie naujas knygas, inter-
netą, apie ką rašys laikraštyje.

Mokinių ansamblis „ŠYPSE-
NA”, vadovaujamas mokytojos 
Onutės Patašienės, atliko 3 
dainas. Kol kas laikraštis bus 
leidžiamas kiekvieno mėnesio 
paskutinę savaitę.

Laikraščio idėjos autorius 
seniūnas Darius  Juodaitis ir 
aš,  palinkėjome „Girdžiams“ 
neužgesti, visada turėti idėjų, 
minčių ir užaugti iki dienraščio, 
o galbūt net televizijos!

Liudmila NorkaitieNė
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Užmiršti nesame, 
tik būkime aktyvūs
atkelta iš 1 psl.

Prisidėkim visi prie bendro 
tikslo, o jei šiuo metu neturime 
ką pasiūlyti, tai padėkim kitiems 
vykdyti jų idėjas. Jei negalime 
ar nenorime padėti, tai nors 
netrukdykime.

Gerbiami Girdžių seniūnijos 
gyventojai. Labai noriu paprašyti 
padėti ne tik išlikti, bet ir dar 
labiau klestėti Girdžių mokyklai. 
Šiuo metu matau labai keistą si-
tuaciją. Labai daug vaikų važinė-
ja mokytis į Jurbarką. Tuo tarpu 
mokytojai iš Jurbarko važiuoja 
į Girdžius mokyti vaikus mūsų 
mokykloje. Gerbiami tėveliai, 
ar jūs žinote, ką jūsų vaikai 
veikia išvažiavę iš namų? Ar jūs 
įsitikinę, kad jūsų vaikai nėra 
terorizuojami ir skriaudžiami 
miesto gatvėse? Ar jūs įsitikinę, 
kad mokykloje jūsų vaikams 
skiriamas reikiamas dėmesys? 
Manau, kad nesate tikri nei vie-
nu klausimu. Mūsų mokykloje 
mokosi nedaug vaikų, todėl kie-
kvienas yra pastebimas, su juo 
yra dirbama atsižvelgiant į jo 
gabumus ir poreikius. Čia jiems 
diegiama meilė savo kraštui, čia 
jie jaučiasi saugiau.

Norėčiau pasiūlyti laikraštyje 

spausdinti skelbimus „Perku 
– parduodu - dovanoju“. Esu 
įsitikinęs, kad yra kaime tokių 
žmonių, kurie galėtų parduoti 
kiaušinius, sūrį, duoną ar dar 
kokius savo išaugintus ar pa-
gamintus produktus. Daug kur 
yra praktikuojama nereikalingus 
daiktus ne išmesti, tačiau pasiū-
lyti draugam, pažįstamiems ar 
visiškai svetimiems žmonėms, 
kuriems, gal būt, tai reikalinga. 
Manau, kad atsiras ir tokių, ku-
rie norėtų nusipirkti tai, ką ras 
pasiūlymuose. Kaip sako liaudies 
išmintis: „kiekvienai prekei yra 
savas pirkėjas“. Gal iš tokios 
smulkios prekybos būtų galima 
išvystyti ir rimtą verslą.

Noriu pakviesti visus ben-
druomenės žmones rimtai ir su 
supratimu kibti į darbą, kuriant 
šviesesnį rytojų sau ir savo vai-
kams. Tik mūsų visų bendromis 
pastangomis galime praskai-
drinti niūrų kaimo gyvenimą. 
Tai nesidaro labai greitai, todėl 
linkiu visiems kantrybės, savi-
tarpio supratimo ir palaikymo. 
Sėkmės mums visiems.

arūnas ČepuLiS
pavidaujo kaimo bendruo-

menės pirmininkas 

Sausio 28 d. įvykusiame 
Jurbarko rajono savivaldybės 
Tarybos posėdyje priimti 31 
sprendimai. Pristatome pačius 
aktualiausius sprendimus Gir-
džių seniūnijos gyventojams.

uždaryti pavidaujo 
bendruomenės namai
 
Jurbarko rajono savivaldybės 

taryba priėmė sprendimą nuo 
2010 m. vasario 1 d. uždaryti 
šiuos Jurbarko kultūros centro 
filialus: Jurbarkų bendruomenės 
namus; Pavidaujo bendruome-
nės namus; Paulių bendruome-
nės namus; Pašaltuonio ben-
druomenės namus; Tamošių 
bendruomenės namus; Vytėnų 
bendruomenės namus. Jurbar-
ko kultūros centro direktoriui 
pavesta organizuoti šių kaimų 
gyventojų kultūrinių poreikių 
tenkinimą kitose kultūros įstai-

Užgavėnių tema -  sočios, 
vaišingos lietuviškos vestu-
vės. Linksmai interpretuoti 
vestuviniai žaidimai, tradi-
cijos. Raganos, burtininkės, 
fėjos visus svečius vaišino  
šiupiniu, košėmis, arbata, 
gira, rauginta kopūstine su 
kiaulės uodega. O jau blynų 
margumas ir skanumas! 
O gaspadinių meilumas ir 
išradingumas – viena kitą 
stengės pranokt!

Susigrūmus Lašininiam 
ir Kanapiniam, į impro-
vizuotas virvės traukimo 
varžybas įsijungė ir šventės 
svečiai. Nugalėjo Kanapinis 
- žiema iš Girdžių išvyta! 
Sudeginta ir maždaug 5 
metrų ūgio Morė. 

Seniūnija kartu su Gude-
lių seniūnaičiu Ramūnu Bu-
driumi įrengė ant Girdžių 
užtvankos ledo karuselę. Po 
Užgavėnių šventės žmonės 
nesiskirstė ir išbandė ledo 
karuselės malonumus.

Renginio režisieriai Al-

Užgavėnės Girdžiuose

gimantas Vizbara ir Loreta 
Zdanavičienė padėkojo 
visiems susirinkusiems, 
visiems nepabūgusiems 
pasipuošti kaukėmis. Nuo-
širdžiai dėkojame ir šeimi-
ninkėms, prigaminusioms 
skanių tradicinių lietuviškų 
valgių. 

Kitais metais, jeigu bus 
šalta žiema, Užgavėnės Gir-
džiuose vyks ant užtvankos 
ledo. Jau šiemet A. Vizbara 
turi idėjų ir minčių kitų 
metų Užgavėnėms, tiki-
mės, kad jos išsipildys su 
kaupu!

Darius JuoDaitiS

Vasario 16 d. Girdžiai šventė Užgavėnes. Šiemet šventė kaip 
niekad buvo gausi personažais ir dalyviais! Organizatoriai 
suskaičiavo beveik 70 kaukių! Ryte po Girdžių ir Gudelių 
kaimus su brička važinėjo kvieslys, kviesdamas į šventę. Šventė 
prasidėjo 14 valandą, prie seniūnijos pastato. 

Jurbarko savivaldybės 
tarybos sprendimai:

gose. Visiems uždaromų kultūros 
įstaigų darbuotojams bus įteikti 
atleidimo lapeliai, atleidimo datą 
nulems Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso normos. 

Savivaldybės Tarybos sprendi-
mas Nr. T2-6 „Dėl Jurbarko kul-
tūros centro filialų uždarymo“.

uždaroma pavidaujo 
biblioteka

Tarybos sprendimu nuo 2010 
m. vasario 1 d. uždaromas Jur-
barko rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos Pavidaujo 
filialas. Viešosios bibliotekos 
direktoriui pavesta perskirstyti 
Jurbarko rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos Pavidaujo 
filialo dokumentų fondą kitiems 
bibliotekos filialams ir organi-
zuoti Pavidaujo kaimo gyventojų 
bibliotekinį aptarnavimą Jurbar-
ko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Girdžių filiale. 
Savivaldybės Tarybos spren-

dimas Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko 
rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Pavidaujo filialo 
uždarymo“.

pavidaujo kaimo 
bendruomenė turės patalpas 

Tarybos sprendimu nuspręsta 
patenkinti Pavidaujo kaimo 
bendruomenės prašymą suteikti 
panaudos pagrindais buvusias 
mokyklos patalpas. Panaudos 
terminas – 10 metų. Su sutarti-
mi  įpareigota susipažinti turtą 
valdanti Girdžių pagrindinė 
mokykla. 

Savivaldybės Tarybos spren-
dimas Nr. T2-25 „Dėl patalpų 
panaudos“.

 
patvirtinta socialinės 
globos kaina

Atsižvelgdama į VšĮ Jurbar-
ko socialinių paslaugų centro 
pateiktus skaičiavimus, Taryba 
patvirtino 2010 metų dienos so-

cialinės globos asmens namuose 
paslaugos 1 valandos kainą – 9,00 
Lt (2009 metais 1 valandos kaina 
buvo 9,60 Lt).

Savivaldybės Tarybos sprendi-
mas Nr. T2-19 „Dėl 2010 metų 
dienos socialinės globos asmens 
namuose paslaugos 1 valandos 
kainos“.

 
Nemokami pusryčiai 
ir pavakariai 

Atsižvelgdama į 2010 metų 
valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos savivaldybės 
biudžetui skirtų lėšų sumą bei į 
žymiai sumažintus 2010 metų sa-
vivaldybės biudžeto finansinius 
rodiklius, savivaldybės taryba 
nusprendė neskirti 2010 metais 
Jurbarko rajono savivaldybės 
mokyklose besimokantiems mo-
kiniams, turintiems teisę gauti 
nemokamą maitinimą, nemoka-
mų pusryčių ir pavakarių.

Savivaldybės Tarybos spren-
dimas Nr. T2-22 „Dėl mokinių 
nemokamo maitinimo 2010 
metais“.
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Šįmet kaip ir pernai, Advento 
ir Kalėdiniu laiku, aplankėme 
mūsų parapijiečius, palaimi-
nom jų namus. Malonu ben-
drauti su mylinčiais Dievą ir 
Bažnyčią tikinčiaisiais. Tačiau 
visų pirma tai yra pareiga. Ji 
pirmiausiai įsakyta paties Išga-
nytojo: „Eikite į visą pasaulį ir 
skelbkite Evangeliją“. Ir mūsų 
laikais kunigą saisto jo vysku-
po konkretus įpareigojimas: 
„Parapijos klebonas kasmet 
teaplanko savo parapijiečius“.

Nuo seno tai vadinama kalė-
dojimu. Bendraujant su vyresnio 
amžiaus žmonėmis ir klausant 
jų prisiminimų, dažnai išgirsti: 
„o tada tai buvo kalėdojimas...“. 
Važiuodavo keli ekipažai su 
rogėmis ir barškučiais. Pirmasis 
pranešdavo namiškiams, kad 
šie būtų deramai pasirengę. Tik 
po kiek laiko pasirodydavo kle-
bono žirgai, o su juo dar keletas 
rogių, skirtų bažnyčios tarnams 
ir parapijiečių dovanoms vežti. 
Nebuvo nei minties, kad kurių 
nors nežydiškų namų durys būtų 
užrakintos.

Pasikeitė laikai. Po visokių 
vėjų ir audrų liko tik patys 
atspariausi. Gerokai retesnės 
tikinčiųjų gretos, kaip kur ir visai 
ištuštėjusios bažnyčios. To paties 
kunigo asmenyje neretai turi 
tilpti ir zakristijonas, ir pročkelė, 
ir ūkvedys ir šeimininkė. Esama 
bažnyčių, kurių valytojas taip pat 
yra tas pats kunigas. 

Girdžių parapija lyginant su 
kitomis, tiek aplinkinėmis, tiek 
tolimesnėmis, dar gali kaip kuo 
didžiuotis: turim ir bažnyčios 
valytoją ir savo vargonininkę ir 
Girdžių maršalą. Galbūt ateityje 
ir savo zakristijoną turėsim (kol 

Parapijos lankymas

Apie žemės drebėjimus, cunamius ir pasaulinius karus
Didysis Rusijos diktatorius 

Josifas Stalinas yra įdomiai 
išsireiškęs: „vieno žmogaus 
mirtis – tai tragedija, tūks-
tančio mirtis – tai statisti-
ka“. Žmogus nesunkiai gali 
priprasti prie tokio požiū-
rio. Pakanka tik, kad lavonų 
krūvos bent kurį laiką tap-
tų kasdienybe, ir matytum, 
kad ašarėlės jau nebesirita 
skruostais. Būtum žymiai 
tvirtesnis ir ramesnis. Tačiau 
pažvelgęs į save atidžiau, į tai 

kas jo pareigas iš dalies atlieka 
vyresnysis ministrantas Modes-
tas). Ir roges turim mūsų klo-
jime, tik tam žirgui vis niekaip 
nesutaupom. Vis tie remontai 
pinigėlius visus pasiglemžia. 

O arkliukas ir šiais laikais 
nepakenktų, mat ne visur su 
tais automobilių ratais gali pri-
važiuot. Tada iš bėdos gelbsti 
kojos. Pasitaiko ir ne vieną 
kilometrą per pusnis bristi. Ir 
nežinai ką rasi – pravertas duris 
ar šaltą spyną. Tačiau ir čia mūsų 
parapija tikrai dar šauniai laikos: 
namų atveriančių duris daugiau 
negu užsirakinančių. 

O ir žmonių vaišingumu Gir-
džiai turbūt vieni pirmųjų mūsų 
vyskupijoj. Tik čia ir iškyla 
kaip kokių problemų klebonui. 
Žinom, kad persivalgymas yra 
viena didžiųjų nuodėmių. Be to 
visi daug girdėjom apie nutu-
kimo riziką ir su tuo susijusius 
pavojus ne tik sveikatai bet ir 
kišenei. Tačiau ne ką lengvesnis, 
o gal ir dar sunkesnis nusižengi-
mas žmoniškumui būtų nepriimt 
parapijiečių vaišingumo. Be to 
Evangelija mum liepia netausoti 
savos gyvybės. Todėl teko auko-
tis parapijos labui, pasirenkant 
mažesnį blogį iš dviejų galimų: 
persivalgyti vardan pagarbos 
vaišingumui.

Parapijos klebonas užtai priė-
mė rimtą sprendimą pasibaigus 
kalėdojimui, nieko nevalgyti, ki-
taip tariant badauti tris savaites, 
o jei prireiks ir dar ilgiau, kol bus 
sugrįžta į atitinkamą formą, kuri 
buvo prieš kalėdojimą. Kaip tik 
priešvelykinis Gavėnios metas 
yra puiki proga susilaikyti nuo 
maisto, jungiant tai su atgaila už 
kai kurių parapijiečių nuodėmes, 

ypač tas septynias dangaus kerš-
to šaukiančias.

Šiais metais Girdžių parapi-
joje buvo aplankyta 211 šeimų 
(palyginimui pernai buvo ap-
lankyta 232 šeimos). Surasti 7 
jau paaugę, bet dar nekrikštyti 
vaikai. Daugelio jų tėvai lyg ir 
norėtų pakrikštyt savo vaikučius, 
tačiau, pasak jų, vis neranda tam 
arba laiko, arba krikšto tėvų. Dar 
surasti 5 vaikai, kuriem reikia 
priimti Pirmąją komuniją, ir 9 
jaunuoliai kuriem reikia priimti 
Sutvirtinimo sakramentą. Taip 
pat vien tik pačiuose Girdžiuose 
užregistruota 11 neįgalių, pagy-
venusio amžiaus žmonių, ku-
riem kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį bus išnešiojamas 
Švč. Sakramentas. 

Kalėdojimo metu surinktų 
aukų dešimtoji dalis vežama 
„į centrą“, t.y. į Kauno arkivys-
kupijos kuriją, į paramos kasą. 
Likusioji dalis skeliama pusiau: 
pusė skiriama kunigui išgyventi 
per metus, o pusė parapijos rei-
kmėms. Tokia Bažnyčios tvarka, 

tačiau Girdžių parapija čia vėlgi 
turi savų bruožų. Girdžių parapi-
jos tikintieji, brangindami senas 
tradicijas, laikas nuo laiko vis dar 
atneša į kleboniją kas kiaušinių, 
kas sūrio, sviesto ar medaus, kas 
ir lašinių kokią paltį. Taip pat ir 
malkomis buvom gerų žmonių 
nemokamai aprūpinti. Tai išties 
yra didelė pagalba. Ir ne tik 
kunigui ir vargonininkei, bet 
ir pačiai parapijai. Kadangi tuo 
būdu ir klebonui priklausančių 
surinktų aukų didžioji dalis gali 
būti skiriama parapijos ūkinėms 
ir pastoracinėms reikmėms įgy-
vendinti.

Kadangi ateiviai iš kosmoso 
į Girdžius vis neatskrenda, net 
ir Kiduliuose jau nebesirodo, 
ir virvelinių kopėčių iš savo 
skraidančių lėkščių nebenu-
leidžia, (o jei ir nuleistų, tai 
vargu ar persivalgiusį kleboną 
jos atlaikytų), tai labai gali būti, 
kad Girdžių parapijiečiai, kurie 
myli Bažnyčią ir gerbia kunigą, 
ir ateityje kasmet sulauks jo savo 
namuose.

koks buvai ir kokiu tapai, ar 
berastum tikėjimą savo širdy, 
o gal tik rūstų nusiminimą ir 
abejingumą viskam?

Kol tūkstančiai staiga kritusių 
dar netapo kasdienybe, mus 
visus sukrėtė ar bent abejingais 
nepaliko tegu ir labai tolimą Hai-
čio salą nesenai sudrebinęs ir 300 
tūkstančių gyvybių nusinešęs že-
mės drebėjimas. Žiūrėjom į tuos 
nabagus televizijos ekranuose, 
skaitėm laikraščiuose, galvojom 
„kodėl jiem šitaip, už ką?“. Ar 

bent atsikvėpėm „ačiū Dievui, 
kad pas mus tokių drebėjimų 
nėra“. Ir supratom, jog tai ne 
pirmas ir ne paskutinis kartas, 
kada griūvantys blokai traiško 
žmones, kaip kokias museles. 
Ir vandenyno milžiniškos ban-
gos, taip vadinamieji cunamiai, 
šluojantys viską savo kelyje, taip 
pat nebuvo paskutiniai užpernai 
Indonezijoje. Bus dar visko, ir 
drebėjimų, ir audrų, ir sausrų ir 
potvynių. 

Turbūt ir karai dar ne visi baig-

ti. Matom kad Jungtinių tautų 
organizacija, šiandien lyg tas 
sugriuvęs Babelio bokštas. 
Tautos nerimsta, žiūri tik savų 
tikslų, tobulina ginkluotę, vėl 
stiprėja nacionalistinės nuo-
taikos. Jau prasideda žūtbūtinė 
kova dėl energijos šaltinių, 
o neužilgo, dėl vis sparčiau 
didėjančio žmonių skaičiaus 
Žemėje, neišvengiamai prasi-
dės kova ir dėl paprasčiausio 
gėlo vandens... 

tesinys kitame numeryje

Girdžių maršalas ir parapijos klebonas prie vaišingo parapijietės 
Onutės Patašienės stalo
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Šioje partizaninėje kovoje 
gausiai dalyvavo ir Girdžių apy-
linkių partizanai. Keletą iš jų 
paminėsiu. Vienas iš žymiausių 
partizaninėje kovoje – tai avia-
cijos leitenantas Juozas Kaspe-
ravičius – Visvydas, gimęs 1912 
m. rugpjūčio 17 d Jokūbaičių 
kaime. Jis buvo vienas iš Jungti-
nės  Kęstučio apygardos kūrėjų ir 
pirmasis jos vadas. Bendražygiai 
prisimena, kad jis buvo visuomet 
tvarkingas, kariškai pasitempęs, 
reiklus partizanų vadas, turėjęs 
aiškias nuostatas pasipriešinimo 

Vasario 16-osios vedini 
Minėdami 1918 vasario 16 Lietuvos Tarybos paskelbtą Lietuvos 

Nepriklausomybę, prisiminkime ir kitą Vasario 16-osios aktą. 
1949 vasario 16 prie Radviliškio susirinkę visų Lietuvos partizanų 
apygardų vadai paskelbė Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Tary-
bos deklaraciją. Deklaracijoje sakoma, kad aukščiausias teisėtas 
valdžios organas Lietuvoje yra partizanų vadovybė, o jų kovos 
tikslas – Nepriklausomos Lietuvos respublikos atkūrimas.

strategijos ir taktikos klausimais. 
Žuvo bunkeryje prie Batakių 
1947m. Partizanų vadų suva-
žiavime 1949 m. vasario 16 d. 
J. Kasperavičius buvo pagerbtas 
aukščiausiu partizanų įvertini-
mu – Laisvės kovos karžygio 
garbės vardu, apdovanotas 1-ojo 
laipsnio Laisvės kovos kryžiumi 

Juozas Kasperavičius su žmona

Kovo 16-oji – Knygnešių diena
Jie ėjo per šaltį, lietų, gruodą
Su nešuliais brangiausiais ant 
pečių.
Jie nešė knygą – meilę ir 
paguodą
Iš Rytprūsių tolimiausių....
(Knygnešių daina)

Po 1863 metų sukilimo caro 
valdžia uždraudė spausdinti 
lietuviškas knygas lotyniškais 
rašmenimis. Šis draudimas 
truko 40 metų (1864-1904). 
Lietuviškos knygos buvo spaus-
dinamos Rytprūsiuose. Iš ten 
knygnešių slapta gabenamos 
į Lietuvą. Caro administracija 
juos persekiojo, baudė, kalino 
ir trėmė į Sibirą. Iš pradžių 
į Lietuvą buvo gabenamos 
maldaknygės, o nuo 1883 ir pe-
riodiniai leidiniai. Lietuviškos 
spaudos draudimo metais, iš 
Mažosios Lietuvos per Jurbar-
ką į visą Lietuvą ėjo knygnešių 
kelias. 

Knygnešys Pranas Juškys 
gimė 1871 m. balandžio mėn. 
6d. Pavidaujo kaime, mirė 
1939 m. kovo 11 d. Pranas 
Juškys-Juškevičius draudžia-
mąją lietuvišką spaudą pradėjo 
platinti 1898m., jau būdamas 
subrendęs vyras. Pats ją parsi-
gabendavo iš Prūsijos. Ne kartą 
tekdavo jam susiremti su pasie-
nio sargybiniais. Parsigabentą 
spaudą platindavo Eržvilko 
apylinkėse. Sugautas su drau-
džiama lietuviška spauda buvo 
nuteistas trejiems metams 

Kovo 16-oji –
Knygnešių diena

tremties į Archangelsko guber-
niją. Grįžęs vėl platino spaudą. 
Aktyviai dalyvavo 1905 m. 
revoliuciniuose įvykiuose. 
Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. 
jam paskirta 40 Lt knygnešio 
pensija. Buvo laisvamanis. Pa-
laidotas Vadžgirio laisvamanių 
kapinėse. Užrašas antkapinia-
me paminkle: „Per knygas ir 
mokslą pažinsi pasaulį”.

1940 Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje Kaune pa-
statytas paminklas - Knygnešių 
sienelė. Trijose granito lentose 
buvo iškaltos 100 žymiausių 
knygnešių pavardės. 1950 m. 
sovietinė okupacinė valdžia 
paminklą nugriovė. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę 
1997 m. paminklas atstatytas. 

Jurbarko rajone palaidoti 
šie žymūs knygnešiai - Survila 
Martynas (1853- 1927). Pašal-
tuonio kapinėse, Paškauskas 
Jurgis (1850-1945). Skirsne-
munės kapinėse 

Daugiau informacijos http://
www.spaudos.lt/Knygnesiai/
turinys.htm 

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburą supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį,
Ar kas mus knygnešius at-
mins?
(Knygnešių daina)

parengė Vytautas LekutiS 
ir Liudmila NorkaitieNė

su kardais.
Gudelių kaime gimęs Mečislo-

vas Pocevičius (Puškinas), kūrė 
eiles, todėl ir slapyvardis toks 
poetiškas. Buvo sunkiai sužeis-
tas, išgydytas. Žuvo 1949-05-31. 
Tada per susišaudymą buvo mir-
tinai sužeistas ir Jurbarko NKVD 
viršininkas Timinskis, kurio 
vardu ilgą laiką vadinosi viena 
iš Jurbarko miesto gatvių. 

3 metus prieš sovietinius 
okupantus kovojo Pavidaujo 
kaime gimęs Antanas Kisielius 
(Mikutis), kurį laiką vadovavęs 
Pavidaujo partizanų būriui. 1947 
metais kaudamasis su sovietų 
kariuomene sunkiai sužeistas 
ir suimtas. Pagijęs ištremtas į 
Sibirą. Grįžęs neturėjo teisės 
apsigyvent Lietuvoje, apsistojo 
Karaliaučiaus krašte Trakėnuose. 
Tik 1994 apsigyveno Jurbarke. 
1999 išleista atsiminimų knyga 
„Blėsta laužų žarijos“. 1990 me-
tais ant nuotraukos, skirtos man 
užrašė“ Tegul šis veidas primins 
Tau tuos tūkstančius Lietuvos 
sūnų, kurie metė iššūkį klastos 
ir melo imperijai ir nelygioje ko-
voje sudėjo gyvybes ant Tėvynės 
Laisvės aukuro“.

Vytautas LekutiS

Antanas Kisielius lageryje apie 
1960

Istorijos pamokos – 
Nepriklausomybės
dienai

Kiekvienais metais moky-
kloje švenčiame naujosios 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
1918 m. šventę – Vasario 16-
ąją. Ši diena lietuvių tautos 
sąmonėje žymi ne tik pačiu 
Nepriklausomybės atkūrimo 
aktu – lakonišku, vos 122 
žodžių – dokumentu. Tai il-
gamečių vilčių dokumentas, 
kuris skelbė tautai valstybinę 
laisvę ir nepriklausomybę. 
(jei netilps, nedėk šios pas-
traipos)

Vasario 12 d. mokykloje 
vyko išskirtinės, Vasario 16-

ajai paminėti skirtos istorijos 
pamokos 7-10 klasėse. Istorijos 
mokytoja metodininkė Nijolė 
Kairaitienė mokiniams kalbėjo 
apie šio istorinio įvykio svar-
bą Lietuvos valstybės raidai, 
pateikė daug įdomių faktų 
apie Nepriklausomybės akto 
signatarus. Mokiniai noriai 
dalyvavo diskusijose, atsaki-
nėjo į mokytojos pateiktus 
klausimus, atliko užduotis. 
Pamokose dalyvavusieji išsakė 
tvirtą savo poziciją – eidami 
geresnio ir drąsesnio gyvenimo 
keliu, būsime stiprūs dvasia, 
vieningi darbais ir tikintys savo 
jėgomis.

Liudmila NorkaitieNė

Kūrybinga ir išradinga, ne-
abejinga Girdžių laikraščio 
skaitytoja 10 klasės mokinė 
Gintarė Kundrotaitė sukūrė 
net 8 pavadinimus ir nupiešė 
5 herbo eskizus. Ačiū jai! 

Dar laukiame jūsų pasiū-
lymų, eskizų minčių! Siųsti 
elektroniniu paštu 
laikraštis@girdziai.lt arba 
atnešti į biblioteką. 

Pasiūlyti pavadinimai laikraščiui
Gintarė siūlo štai tokius 

laikraščio pavadinimus:
,,Girdžių padangėje’’ 
,,Po Girdžių saule’’ 
,,Girdžių krašte’’ 
,,Girdžių horizontai’’ 
,,Vienybė’’ 
,,Vienykimės’’ 
,,Beauštant’’ 
,,Abipus Mituvos’’
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Kiekvienų metų pradžioje 
seniūnai pateikia savo metinės 
veiklos ataskaitas. Nuveikta 
išties nemažai darbų, tvarkytasi 
„gaspadoriškai“, atsakingai. 
Džiugu, kad negauta skundų 
dėl seniūnijos darbuotojų vei-
klos. Jums, gerbiamieji, „Gir-
džių“ laikraščio skaitytojai, 
pateikiu kai kurias aktualesnes 
ištraukas iš savivaldybės admi-
nistracijai pateiktos ataskaitos. 
Diskutuoti, išsikalbėti bus gali-
ma gyventojų susirinkime, kurį 
planuoju šaukti pavasarį. 

2009 metais, vykdant seniūni-
jai priskirtas funkcijas, vadovau-
tasi rajono savivaldybės tarybos 
priimtais sprendimais, rajono 
mero potvarkiais, bei rajono 
administracijos direktoriaus įsa-
kymais. Užtikrinta, kad į seniū-
nijoje gautus asmenų prašymus, 
pageidavimus, institucijų, įstaigų 
raštus būtų atsakyta teisės aktų 
nustatyta tvarka ir terminais, bei 
tinkamai įforminta.

Per 2009 metus ilgalaikio mate-
rialiojo turto įsigyta už 13475,00 
Lt., t. y. vadovaujantis perda-
vimo-priėmimo aktu įtraukta 
į seniūnijos balansą 1\8 pasta-
to-tvarto ir 2\6 pastato-tvarto 
(likusios neprivatizuotos tvartų 
dalys Girdžių kaime). <...>

<...>Trumpalaikio turto įsigyta 
už 2203,00 Lt.: pirkta vandens 
cisterna kapinių laistymui už 
952,00 Lt., baldai, t.y. spintos 
ir darbo stalai už 1171,00 Lt. ir 
2 telefono aparatai už 80,00 Lt. 
<...>

<...> Kadangi 2009 metais labai 
suaktyvėjo gyventojų atsiskaity-
mas už socialinio būsto nuomą, 
metų pabaigoje, lyginant su metų 
pradžia, įsiskolinimas sumažėjo 
1726,00 Lt. <...>

<...> Su kreditoriais atsiskai-
toma laiku. Tik nuo 2001 metų 
nesumokama bauda  už Girdžių 
valymo įrenginiuose viršytą 

normatyvinę metinę aplinkos 
taršą – 2928,00 Lt. Šiuo metu 
valymo įrenginius eksploatuo-
ja UAB „ Jurbarko vandenys“. 
2004 metų vasario 9 d. raštu Nr. 
23 buvo kreiptasi į savivaldy-
bės administracijos direktorių 
dėl baudos sumokėjimo, tačiau 
sprendimo nebuvo priimta. Dėl 
lėšų trūkumo liko įsiskolinimas 
už šildymą. <...>

<...>Kaip ir kasmet, sudarius 
sutartį su Darbo birža, įdarbinta 
12 viešųjų darbų  darbininkų. Jų 
darbo užmokesčiui  iš savival-
dybės biudžeto gauta 12 576,00 
Lt., darbo priemonių įsigijimui 
– 1652,00 Lt. 

Pagal viešųjų darbų vykdymo 
programą atlikta daug aplinkos 
priežiūros darbų seniūnijoje: 
genėti medžiai ir krūmai  Girdžių 
parke, Pavidaujo gyvenvietėje, 
kirsti krūmai pakelėse. Nuolat 
prižiūrėtos gatvės, šaligatviai, 
šienauta žolė, grėbti lapai, rinktos 
šiukšlės viešuosiuose seniūnijos 
plotuose . <...>

<...> 2009 metais, ypač pirmoje 
jų pusėje, buvo aktyviai sudari-
nėjamos sutartys su gyventojais 
dėl atliekų išvežimo. Per 2009 
metus jų sudaryta  67 procentai. 
<...>

<...> Rajono savivaldybės ta-
rybos sprendimu 2009 metais 
seniūnijoje  sudarytos  Girdžių, 
Gudelių ir Pavidaujo seniū-
naitijos. Seniūnaičiais išrinkti: 
Girdžių – Linas Klijūnas, Gu-
delių –  Ramūnas Budrius, Pa-
vidaujo – Jurgita Šlyterienė. Su 
seniūnaičiais dirbama, tariamasi, 
seniūnaičiai gelbsti perduodant 
seniūnaitijos gyventojams svar-
bią seniūnijos informaciją. <...>

Žemės ūkio specialistė Daiva 
Matonienė 2009 m. priėmė 272 
paraiškas dėl tiesioginių išmo-
kų už žemės ūkio naudmenų 
ir pasėlių plotus, paramos už 
energetinius augalus, kompen-

sacinių išmokų už valstybės ar 
savivaldybių įsteigtas saugomas 
teritorijas bei paramos pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2007-2013 
m. programos priemones „Agra-
rinės aplinkosaugos išmokos“, 
„Išmokos ūkininkams vietovėse, 
kuriose yra kliūčių, išskyrus kal-
nuotas vietoves“ . <...>

<...> 2009 m. seniūnijoje buvo 
registruoti 136 ūkininkų ūkiai. 
<...>

<...> Socialinį darbą seniūnijo-
je dirba dvi darbuotojos (sociali-
nė darbuotoja Bronė Butkuvienė 
ir socialinė darbuotoja darbui su 
socialinės rizikos šeimomis Zita 
Krikščionaitienė). 

Seniūnijos  28 - iuose kaimuo-
se gyvena 1310 gyventojų. Iš jų: 
vyrų – 645, moterų – 665, nuo 7 
m. iki 16 m. - 75, nuo 18 m. iki 
25 m. -172, nuo 25 m. iki 45 m. 
- 365. Neįgaliųjų asmenų – 97. 
Vieniši senyvo amžiaus asmenys 
- 5. Daugiavaikių šeimų – 25, iš 
jų:  1 šeima augina  5 vaikus, 7 
šeimos po 4 vaikus.

Nepasiturinčioms šeimoms, 
vienišiems nusenusiems as-
menims, socialiai remtinoms 
šeimoms, nėščioms moterims 
skirta piniginė socialinė parama. 
Tai socialinė pašalpa, išmoka vai-
kui, vienkartinė išmoka nėščiai 
nedirbančiai motinai, globos 
išmoka, vienkartinė pašalpa, 
kompensacija už kietą kurą, ne-
mokamas mokinių maitinimas 
mokykloje ir parama mokinio 
reikmėms įsigyti. 2009 m. per 
mėnesį gyventojams vidutiniškai  
išmokėta apie 46000 litų pašalpų. 
25 šeimose auga po 3 ir daugiau 
vaikų. Seniūnijoje yra 3 šeimos, 
kurios turi nuolatinę globą vai-
kams. 3 seniūnijos gyventojams 
rekomenduojama lankomoji 
priežiūra.

Visus metus buvo vykdoma 
maisto iš intervencinių atsargų 
teikimo labiausiai nepasiturin-

tiems asmenims programa. Ją 
seniūnijoje nuolat gavo apie 100 
gyventojų. <...>

<...>Ataskaitinių metų pra-
džioje Girdžių seniūnijoje buvo 8 
socialinės rizikos šeimos, kuriose 
augo 17 nepilnamečių vaikų.  Per 
2009 metus viena šeima išsikėlė 
gyventi į kitą seniūniją, kita buvo 
išbraukta iš socialinės rizikos 
šeimų sąrašo, nes šeimoje padėtis 
pasitaisė.

Per 2009 metus į socialinės  
rizikos šeimų sąrašą įtrauktos 
2 naujos šeimos, kuriose auga 4 
nepilnamečiai vaikai. Metų pa-
baigoje socialinės  paslaugos teik-
tos 8 socialinės rizikos šeimoms, 
kuriose auga 16 nepilnamečių 
vaikų. <...>

<...>2009 m. lapkričio 3 dieną 
pradėjo dirbti naujas Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis. 

Girdžių seniūnijoje aktyviai 
bendradarbiaujama su Girdžių 
kultūros centro, Pavidaujo ben-
druomenės namų kultūros dar-
buotojais, Girdžių biblioteka: 
kartu organizuojami renginiai, 
tariamasi, planuojama. Puikūs 
santykiai su Girdžių pagrindinės 
mokyklos bendruomene, Girdžių 
kaimo bendruomene. 

Metų pabaigoje aktyviai kal-
bėtasi su Pavidaujo kaimo gy-
ventojais dėl bendruomenės 
centro steigimo. Nutarta – steigti 
bendruomenės centrą. 

Geri santykiai su seniūnijose 
verslininkais. Visus metus buvo 
remiamos, skatinamos tradicinės 
seniūnijos šventės bei renginiai, 
pritariama rengiamiems projek-
tams. Vyko kaimų šventės, Vals-
tybinės šventės, Joninės, Oninės, 
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 
ir kiti renginiai. Seniūnija akty-
viai dalyvavo ir gerai pasirodė 
Jurbarko rajono seniūnijų sporto 
žaidynėse. <...>  

Su pagarba,
seniūnas Darius JuoDaitiS 

Ištraukos iš seniūno veiklos ataskaitos

Nuoširdžiai norėčiau šiame 
laikraštyje papasakoti apie 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
pedagoges. Kodėl? Todėl, kad 
teko bendrauti , nes mokosi 
anūkai. Daugiausiai bendravau 
su šiomis pedagogėmis: soc. 
pedagoge Irena Molčiankinie-
ne, 5 klasės auklėtoja Jolanta 
Pociene ir 6 klasės auklėtoja 

Širdies šiluma
Onute Patašiene. Šios pedagogės 
vertos pagarbos, todėl, kad jos 
skleidžia šilumą, gerumą, nuo-
širdumą. Sunkaus pedagoginio 
darbo metai neįstengė paversti 
piktomis ir grubiomis. Šias pe-
dagoges norėčiau įvertinti šiais 
žodžiais: pedagogės- angelai. Šis 
pavyzdys turėtų būti švyturiu pe-
dagogams ne tik šioje mokykloje, 

bet ir kitose. 
Būna pedagogų, kurie moki-

nius skirsto į grupes, pagal tėvų 
užimamas pareigas. Pažymius 
mokiniams taip pat rašo ne už 
žinias, o už priklausymą vienai 
ar kitai grupei. Kodėl taip daro-
ma, nežinau. Džiaugiuosi, kad 
mano anūkui mokosi ne tokioje 
mokykloje.

Užbaigdama savo straipsnelį, 
norėčiau padėkoti šioms peda-
gogėms už nuoširdumą, gerumą 
ir skleidžiamą šilumą. Linkėčiau 
išlikti ir toliau tokiomis, kokias 
pamačiau bendravimų metu.    

                    Su pagarba 
kavaliauskų močiutė 

elvyra pocieNė 
iš raseinių rajono. 

Skaitytojai rašo:
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Rekešienė, Danutė  Apie sau-
sio 13-ąją//Šviesa.-2010, sausio 
20, p. 4.

Girdžių pagrindinėje moky-
kloje buvo paminėta  Sausio 
13-oji .

Prieš pirmąją pamoką moky-
kloje  tvyravo tyla ir ramybė.

Vyresniųjų klasių mergaitės 
languose įžiebė baltas žvakeles. 
Mokytojos pasakojo apie sausio 
13-osios įvykius.

Pirmame  mokyklos aukšte 
buvo eksponuojama pradinių 
klasių mokinių piešinių parodė-
lė, skirta Sausio 13-ąją atminti. 

Aš – laisvės vaikas//Šviesa.- 
2010, sausio 20, p. 5. 

Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokinių Irmos Gendrikaitės, 
Sandros Rachmetovaitės  ir 
Aušros Alijošiūtės ištraukos iš 
rašinių  ,,Aš – laisvės vaikas‘‘.

Girdžiai LEIDŽIA savo LAI-
KRAŠTĮ//Mūsų laikas.-2010, 
sausio 29, p.2.

14 val.  kviečiami visi į laikraš-
čio sutiktuves seniūnijos salėje.

Dailininko knygos stebina iš-
mone//Šviesa.-2010, sausio 30, 
p.7.

Jurbarko viešojoje bibliote-
koje veikė Antano Sodeikos 
meno mokyklos dailės skyriaus 
3 klasės mokinių darbų paroda 
,,Dailininko knyga‘‘. Šių mokinių 

Vaikams:
Kasparavičius, Kęstutis - 

,,Kiškis Morkus didysis‘‘. Vil-
nius:  ,,Nieko rimto‘‘,2008.

Tai jau šeštoji dailininko 
Kęstučio Kasparavičiaus pasa-
ka apie pyragus ir pyragaičius, 
Kiškelį Morkutį ir jo troškimą 
tapti dideliu, storu ir stipriu, 
apie sumaniąją Triušytę Pran-
cukę ir jos Ypatingą Švelniąją 
Daržovių Dietą.

Suaugusiems:
Ilgūnas, Gediminas - ,,Al-

girdas Brazauskas‘‘ . Vilnius: 
,,Versus aureus‘‘, 2009.

Gedimino Ilgūno knyga 
„Algirdas Brazauskas“ – tai 
politinė vieno Lietuvos komu-
nistų partijos vadovų, pirmo 
demokratiškai išrinkto nepri-
klausomos Lietuvos Respu-
blikos Prezidento ir Ministro 
Pirmininko biografija.

Autorius ne tik aprėpia iški-
lią Algirdo Brazausko asmeny-

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos:

bę ir jo valstybinę veiklą, bet ir 
pateikia plačią XX a. antrosios 
pusės aneksuotos Lietuvos, XX 
a. pabaigos–XXI a. pradžios 
nepriklausomos Lietuvos Res-
publikos panoramą.

Mažeikaitė, Zita   ,,Tenoriu 
būti‘‘. Vilnius: ,,Lietuvos rašyto-
jų sąjungos leidykla‘‘, 2009.

 Pastaraisiais dešimtmečiais 
Z. Mažeikaitė daugiausia reiš-
kiasi kaip kūrybinga vertėja. 
Savo lyrikos rinkinius išleido 
senokai – 1979 ir 1986m.  Tai-
gi  trečioji jos poezijos knyga 
atrodo kaip netikėtumas. Ne-
tikėtumą aptiksime ir rinkinio 
faktūroje. Eilėraščiai turi aiškią 
savo aplinką, visai konkrečią. 
Tai sodyba Dzūkijoje, tėviškė 
ir jos žmonės, poetinis santy-
kis su mirusia dailininke G. 
Didelyte. Unikaliai skamba 
močiutės Magdelenos užkal-
bėjimų ir būrimų jungtis su 
šiandienine poezijos kalba.

Apie Girdžius rašė:
mokytoja Gudelių kaimo gyven-
toja Inesa Bosaitė.

Devintosios Jurbarko krepšinio 
lygos varžybos//Mūsų laikas.- 
2010, vasario 5, p.8. 

Minimos ,,Girdžių‘‘ vyrų  
krepšinio komandos varžybos 
su ,,Šerentos‘‘  komandos krep-
šininkais. Geriausieji  ,,Girdžių‘‘  
komandos žaidėjai R. Budrius  ir 
S. Palubeckis.

Laikraštis//Šviesa.-2010, vasa-
rio 10, p.1.

Girdžiuose vyko seniūnijos 
laikraščio ,,Girdžiai‘‘ pirmojo 
numerio  pristatymas. Seniūni-
ja, mokykla, bažnyčia, Girdžių 
ir Pavidaujo  bendruomenės 
įgyvendino bendrą sumanymą 
turėti leidinį. Smagią prista-
tymo šventę surengė kultūros 
darbuotojai.

Parama//Šviesa.-2010, vasario 
10, p. 1.

Girdžių seniūnijai skirta ne-
maža finansinė parama. Šio 
miestelio viešosios erdvėms 
bei visuomeniniams pastatams 
tvarkyti.

Girdžių seniūnija pristatė savo 
leidinį//Mūsų laikas.-2010, vasa-
rio 12, p. 2.

Girdžių seniūnijos salėje buvo 
pristatytas naujas ir pirmasis 
Girdžių laikraštis.

Naujojo laikraščio gimimu 

džiaugėsi Girdžių seniūnijos 
seniūnas D. Juodaitis, Jurbarko 
kredito unijos pirmininkė N. 
Petraitienė,  mokyklos direktorė 
J. Pocienė ir kt. 

Viena iš laikraščio leidėjų ir 
laikraščio redaktorė –IĮ ,,LAN-
META‘‘ informatikos mokytoja 
Liudmila Norkaitienė, laikraščio 
maketuotoja Milda Grigaitė,  pa-
vadinimo dizainą kūrė Vitalijus 
Greičius.

Kutkevičius, Vytautas Tikrasis 
menas – užauginti menininką//
Mūsų laikas.-2010, vasario 12.

Jurbarko  A. Sodeikos meno 
mokykloje mokytoja dirba Gu-
delių kaimo gyventoja I.  Bosaitė. 
Inesa yra talentinga juvelyrinių 
dirbinių kūrėja.    

Žukauskienė, Inga Pradedamas 
įgyvendinti projektas ,,Girdžių 
miestelio kompleksinis sutvar-
kymas‘‘//Šviesa.-2010, vasario 
13, p.2.

Jurbarko rajono savivaldybės 
administracija pradeda įgyven-
dinti projektą ,,Girdžių miestelio 
kompleksinis sutvarkymas‘‘.

Projekto metu siekiama su-
tvarkyti Mituvos pakrantės po-
ilsio zoną, kultūros centrą ir jo 
aplinką, rekonstruoti seniūnijos 
pastatą.

          parengė 
Vilija StoŠkieNė

Vasario 6 dieną,  šeštadienį, 14 val. Girdžių kaimo bibliotekoje 
vyko popietė ,,Užgavėnių belaukiant‘‘.  Šioje  popietėje  buvo 
kalbama apie Užgavėnių papročius  ir tradicijas, kaip pasidaryti 
Užgavėnių kaukę. Po to  vaikai vaišinosi blynais su arbata , obuo-
liais, saldainiais.

Popietė „Užgavėnių belaukiant”

 Šeštadienį oras sniego 
žmogeliukams lipdyti - buvo 
pats tas - nešalta, atlydys. 
Sniegas lipte lipo prie ran-
kų. Patys mažiausieji - PUG 
mokinukai ir jų mokytoja  
bei  patys vyriausieji - dešim-
tokai su pavaduotoja sniego 
senius lipdė prie mokyklos. 
PUG mokinukai prilipdė 
daug mažų sniego seniukų. 
O dešimtokai, kaip ir dera 
vyriausiems - pačią didžiausią 
sniego bobutę.

1 - 4 klasių mokinukai ir 
jų mokytojos sniego žmo-
gučius lipdė prie seniūnijos 
pastato. Būryje labai smagu 
- darbas virte virė! Netrukus 
prie seniūnijos  išsirikiavo 
visa virtinė senių besmege-
nių! Visi mokinukai skubėjo 
su jais nusifotografuoti, kol 
seniai besmegeniai neištirpo. 
Vaikams besifotografuojant, 
su jais pabendrauti  atėjo 
seniūnas Darius Juodaitis.  
Džiaugsmui nebuvo ribų, kai 
seniūnas dar ir saldainiais, 
kaip koks Kalėdų senelis vai-
kus apdalino!

Liudmila NorkaitieNė

Per Užgavėnes taip nuošir-
džiai ir vieningai Girdžiuose 
varėm žiemą iš kiemo, kad 
ji išsigando ir ėmė tirpt... 
Mokiniams pagailo žiemos, 
kuri kaip niekad šiemet buvo 
tikrai žiemiška ir dosni snie-
gu, šaltuku - net į mokyklą 
kelias dienas nereikėjo eit! 
Atsisveikinimui su žiema, 
sugalvojom nulipdyti sniego 
senių ir bobučių, ir jų visai 
mažų vaikučių.

Sniego seniai 
Girdžiuose

PUG mokiniai
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Reiškiame nuoširdžią PADĖKĄ Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokytojams ir mokinimas už aktyvų dalyvavimą pilietinėje akcijoje 
„Atmintis gyva nes liudija“. Akcijos metu buvome vieningi ir susitelkę, 
kaip visa Lietuva 1991 m. sausio agresijos metu.

Dėkojame už Jūsų pastangas padėti moksleiviams pajusti dalelę to 
vienybės jausmo ir susitelkimo, kurio dėka Lietuvos visuomenė apgynė 
savo valstybės Nepriklausomybę tomis dramatiškomis dienomis. Jūsų 
įsitraukimas į akciją prisideda prie istorinės atminties išsaugojimo, 
pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo.

ronaldas raČiNSkaS tarptautinės istorinio teisingumo
komisijos vykdantysis direktorius

Šiame projekte - akcijoje 
dalyvaus mokyklos, kuriose 
organizuojami poilsio vakarai. 
Projekto organizatoriai stebės, 
kaip vyksta šie renginiai - ar 
aktuali renginių tematika, ar 
kūrybingai ir sumaniai pasi-
ruošta jiems. Taip pat svarbu 
ir tai, kaip mokiniai elgiasi, 
rengiasi poilsio vakarų metu. 
Poilsio vakarų metu, taip pat 
bus vykdoma alkoholio ir rū-
kymo prevencija. Projekto or-
ganizatoriai tikisi, kad pagyvės 

3L – leisk laiką linksmai 
Vasario 10 dieną mūsų mokykloje lankėsi projekto - akcijos 

„3L“  organizatoriai – Jurbarko rajono jaunimo koordinatorė 
Audronė Balčiūnienė ir policijos komisariato Prevencijos 
poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnas Marius Jazukevi-
čius. Svečiai mums pristatė ir išsamiai papasakojo apie šiais 
metais startavusį projektą  „ 3L“, kuriuo siekiama padėti 
jaunimui leisti laiką linksmai (taip šifruojamas projekto pa-
vadinimas).

bendradarbiavimas tarp rajono 
mokyklų, vietos bendruome-
nių, jaunimo ir kitų atsakingų 
institucijų.

Marius Jazukevičius dar pa-
pasakojo apie Jaunųjų policijos 
rėmėjų būrelį. Nepriekaištingo 
elgesio mokinius, turinčius 14 
metų, pakvietė papildyti jaunų-
jų policijos rėmėjų gretas.

Mokinių savivalda ir 
mokytoja 

irena MoLČaNkiNieNė

Mūsų mokykloje apsilankė miela, gera, neturinti akių, bet viską 
matanti, neturinti ausų, bet viską girdinti tetulė MEILĖ. Vakaro 
metu skambėjo posakiai, dainos apie meilę, dalyviai ne tik šoko, 
bet ir turėjo įvykdyti užduotis, kurias paruošė dešimtos klasės 
mokinės.

Vakaro „Meilės ritmu“ metu buvo paskelbtas romantiškų SMS 
pranešimų konkursas „160 meilės ženklų“. Jo nugalėtojais tapo 
7 klasės mokinė Irma Gendrikaitė ir 8 klasės mokinys Edgaras 
Liorančas.

Dešimtokai ir mokytoja rima MikaLkėNieNė

Valentino diena

Sausio 30 d. vykome į Kau-
no rajono Lapių pagrindinę 
mokyklą. Ten vyko Lietu-
vos moksleivių olimpinio 
festivalio kaimo vietovių 

Tarpzoninės kvadrato varžybos 
1999m. gimimo tarpzoninės 
kvadrato varžybos. Mūsų 
mokyklos komanda iškovojo 
TREČIĄ vietą!  Komandos 
sudėtis: Rytis Gendrikas, 
Lukas Kisielius, Haroldas 
Budrius, Karolis Kaminskas, 
Modestas Kiznis, Žydrūnė 
Biletavičiūtė, Gabrielė Zaro-
naitė, Inga Žilinskaitė, Odeta 
Liorančaitė 

kūno kultūros mokytojas 
Linas kLiJūNaS

Vasario 16 dieną, antradienį 
nors į mokyklą nereikėjo eiti, 
grupė mokinių su mokytojo-
mis Onute Patašiene ir Zita 
Bilotiene pasipuošėme kaukė-
mis ir šurmuliavome Girdžių 
gatvėse. Eitynėse buvo ir čigo-
nų, ir žydukų, ir velniukų, ir 
kitokių puošnių personažų.

Aplankėme apie 20 šeimų, 
linkėdami visiems sveikatos, 
gerų, derlingų metų, gražaus 
pavasario. Visi mielai mus įsi-
leido, bendravo, vaišino blynais, 
saldainiais ir kitokiais skanumy-
nais. Ypač mūsų apsilankymu 
džiaugėsi mokyklos mokytojos, 
kurios šiuo metu jau nebedirba. 
Jos dėkojo, kad neužmirštame, 
nepraeiname pro šalį ir praskai-
driname jų kasdienybę. 

14 valandą įsiliejome į Girdžių 
bendruomenės organizuojamą 
Užgavėnių šventę aikštėje prie 
seniūnijos. Buvo susirinkę daug 
žmonių. Gaspadinės, raganos, 
burtininkės vaišino visus šiupi-
niu, košėmis, raugintų kopūstų 
sriuba su kiaulės uodega. Gražiai 
pasipuošusios blynų karalienės 

Mokiniai šėlo Užgavėnėse

visiems siūlė blynų Ypač smagu 
buvo dalyvauti vykstančiose 
kaimiškose ,,vestuvėse“. Labai 
gražūs jaunieji, piršlys su svočia, 
pamergės ir pabroliai. Skambėjo 
liaudiška muzika, sukosi rateliai, 
šokome apie degančią Morę ir 
šaukėme: ,,Žiema, žiema, bėk iš 
kiemo...“

Iš Užgavėnių šventės skirs-
tėmės kupini gerų įspūdžių ir 
emocijų, linksmi, užsimiršę, kad 
esame jau truputį pavargę...

irma GeNDrikaitė ir
mokytoja onutė pataŠieNė

Padėka pilietinės akcijos 
„Atmintis gyva nes liudija“ 

Varžėsi PUG - 4 klasių mo-
kiniai. PUG -1 grupėje laimėjo  
pirmokai.2 - 4 klasių grupėje 
pirmi buvo ketvirtokai. Trečio-
kai atsiliko tik vienu tašku ir liko 
antri. Varžybos buvo uoliuos. 
Vaikai nenusileido vieni kitiems, 
aktyviai kovojo ir varžėsi. Šias 
varžybas stebėjo ir PUG klasės 
mokinų Tėveliai. 

   4 klasės mokytoja
Danutė rekeŠieNė

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs” 
Vasario 2 dieną mokykloje tarp pradinių klasių mokinių vyko 

sportinės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” 
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Mokykloje
Kovo 1 – Knygų paroda 

IC. ,,Kovo 11 – oji ir jos 
prasmė“.

Kovo 10 – Viktorina PUG 
– 4 kl. mokiniams ,,Vienas 
žodis – Lietuva“, skirta Ne-
priklausomybės dienai – 
Kovo 11-ajai – paminėti.

Kovo 15 – Dalyvavimas 
Saugesnio interneto pamo-
kėlėse TEOBUSE Jurbarke.

Kovo 17  – Finalinės 
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 
varžybos Girdžių pagrin-
dinėje  mokykloje

Kovo (22-25) – Savaitės 
be smurto ,,Nusišypsok ir 
būsi geresnis“ renginiai.

Kovo 26 – Šviesoforo var-
žybos 1-4 kl. mokiniams.

Kovo 26 – Dalyvavimas 
Jurbarko rajono jaunimo 
akcijoje ,,3L“. ,,Miego die-
na“

Girdžiuose
Kovo 10 d. – Krepšinio 

varžybos, skirtos Nepri-
klausomybės dienai – Kovo 
11-ajai – paminėti. 

Dalyvauja mokyklos ir 
Girdžių kaimo vyrų ko-
manda ,,Girdžiai“.

Kovo 11 d. (ketvirtadie-
nį) – Nepriklausomybės 
atkūrimo renginiai: filmo 
apie Girdžius pristaty-
mas, šventinis koncertas, 
vakaronė. Renginys vyks 
„seklyčioje“

Kovo 28 d. (sekmadie-
nį) – Teatro dienos šventė. 
Spektaklis, staigmenos, 
siurprizai... Renginys 
vyks „seklyčioje“.  

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI

Jolantos pocienės organi-
zuojama Šiaulių  universiteto 
dailės (tekstilė) magistrančių 
kūrybinių darbų paroda. ati-
darymas 2010-02-27d. 18 
val. Jurbarko kultūros centre. 
Paroda veiks iki balandžio 
1d.

IEŠKO

REKLAMA, SVEIKINIMAI

KONKURSAS

DĖKOJAME

Naujagimis laikraštis ieš-
ko pavadinimo! Skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , siūlykite bibliotekoje! 
Krikštatėvių laukia prizas.

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

Skelbiame idėjų ir piešinių 
konkursą Girdžių herbui su-
kurti. Eskizus, piešinius, idėjas 
galite siųsti el.paštu 

laikrastis@girdziai.lt 
arba atnešti į biblioteką.

Liudmilos Norkaitienės indi-
vidualiai įmonei „LANMETA”  
už paramą, kad šis numeris 
išvystų dienos šviesą.

Mildai Grigaitei už paaukotą 
laiką maketuojant laikraštį.

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

Devintokai dešimtokams 
suruošė TEISMĄ. Pirmiau-
sia sekretorė Simsonytė visus 
šventės dalyvius supažindino su 
teisiamaisiais, juos apibūdino, 
nurodė jų gerąsias ir blogąsias 
savybes.Po to teisėjas Knyslys 

Šimtadienis
Vasario 20 d. mokykloje vyko šimtadienio šventė. Šventėje da-

lyvavo mokyklos direktorė, klasių auklėtojos, seniūnas. Seniūnas 
su 10 klasės auklėtoja net atliko užduotis!

teisė dešimtokus: jie privalėjo 
patys prisiminti savo gerus ir 
blogus darbus, linksmiausius ir 
įdomiausius atsitikimus, atlikti 
užduotis. Išteisinti dešimtokus 
stengėsi advokatė Teisytė.

Dešimtokai stropiai atliko 

jiems skirtas užduotis, pade-
monstravo, ką išmoko per 10 
metų. Jiems buvo atleistos jų 
nuodėmės ir įteikti pusatesta-
čiai. Auklėtojai įteikėme kalen-
dorių, kurio kiekvienas lapelis 
byloja apie artėjančių mokslo 
metų pabaigą.

Teismo kolegija pasitarė ir 
priėmė tokį nuosprendį: dar 
100 dienų mokytis ir būti kul-
tūringais mokiniais. Po to ant 
prisiminimo medžio kiekvienas 
parašė savo ateities svajonę.

Po įvykusio teismo visi pa-
sivaišino kukliomis vaišėmis 
ir žinoma tradiciniu kugeliu. 
Vėliau šokome, žaidėme.

Įspūdingiausios akimirkos 
nuotraukose mokyklos tin-
klapyje www.girdziai.lt. Už 
jas dėkojame dailės mokytojai 
Jolantai Pocienei.

9 klasės mokinė Judita 
BuchoLcaitė ir mokytoja 

irena GeNeroLieNė

   

Jolanta, Kai negali tikėt žmogum, tikėk medžiu.
Paguos tave jis lapų šlamesiu džiugiu.
Kai negali tikėt žmogum, tikėk žvaigžde,
apšvies ji kelią tau šviesa jaukia.
Tikėk dangum, tikėk žole,
tikėk jaunystės svajone šviesia.

Jaunatviško jubiliejaus proga
sveikina Girdžių mokyklos kolektyvas

Vasario 19 d. mokykloje įvy-
ko susitikimas su jauniausia iš 
Lietuvos deleguotų Europos 
Parlamento narių Radvile Mor-
kūnaite. Kartu su viešnia buvo 
jos padėjėja Briuselyje Raminta 
Kiršytė ir padėjėjas Lietuvoje 
Mantas Giedraitis. 

Mokinius nustebino europar-
lamentarės begalinis paprastu-
mas, kuklumas, nuoširdumas, 
natūralumas. Viešnia papasa-
kojo, kad šis vizitas, tai vienas 
iš „žaliosios savaitės“ renginių, 
kurio tikslas –papasakoti apie 
darbą ir aktualijas Europos 
Parlamente, pabendrauti su 
Girdžių seniūnijos gyventojais 
bei moksleiviais. “Žalioji” Eu-
ropos Parlamento kalendoriaus 
savaitė, tai laikas, kurį visi eu-
roparlamentarai leidžia savo 
valstybėse. Radvilė pasakojo apie 
aplinkos apsaugos, ekologijos 

Susitikimas su Europarlamentare Radvile Morkūnaite

problemas. Vaikai labai domėjosi 
darbu EP, buvo paruošę nemažai 
klausimų. Moksleiviai viešnios 
nepaleido tol, kol ji nepagrojo 
M.K.Čiurlionio kūrinio. 

Mokinių ansamblis „ŠYPSE-
NA”, vadovaujamas mokytojos 
Onutės Patašienės, atliko 2 dai-
nas, kurioms muziką ir žodžius 
sukūrė Onutė Patašienė - dainą 
apie Girdžius - „Mituvos kran-
tai” ir „Skrisk dainuže”.

Mokyklos direktorė Janė Po-
cienė, dėkodama  Radvilei už 
įdomų susitikimą, įteikė molinį 

Susitikimas su Europarlamentare 
Radvile Morkūnaite

mokyklos medalį, bei mokinių 
sukurtą simpatišką Morę.

Liudmila NorkaitieNė


