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Dalyvauti bendruomenės gy-
venime – pareiga, kurią privalu 
kiekvienam vykdyti

Algimantas Liorencas – kon-
kurso ,,Metų ūkis 2010“ nugalė-
tojas, šiais metais pelnė ,,Mūsų 
laiko“ nominaciją ,,Už nuoširdžią 
paramą kuriant kaimo bendruo-
menės gerovę“.  ,,Liorencų ūkis 
garsina Girdžius, o Algimantas ir 
Laima Liorencai jau daugelį metų 
aktyviai dalyvauja bendruome-
nės gyvenime, remia renginius. 
Jie yra Girdžių bendruomenės 
siela – visada gerai nusiteikę, su-
gebantys ir pajuokauti, ir spręsti 
rimtas problemas“, -  taip Girdžių 
bendruomenės narius Laimą ir 
Algimantą Liorencus apibūdino 
seniūnas Darius Juodaitis.

Šiame ,,Mūsų laiko‘“ numeryje 
- išskirtinis interviu su Algiman-
tu Liorencu, gyvenančiu Gir-
džiuose. Kaip teigia A. Liorencas, 
jų giminė čia gyvena jau nuo 
1800 metų. Girdžiuose gyveno 
tėvai, seneliai, proseneliai. Tėvai 
buvo smulkūs žemdirbiai, o 
Algimantas Liorencas šiandien 
valdo vidutinį ūkį - 600 ha žemės 
plotą, kuriame dirba kartu su 
žmona Laima, sūnumis Rapolu 
ir Algimantu. Pienininkyste 

Ūkininkas Algimantas Liorencas

besiverčiančio ūkininko fermose 
šiandien sujungta naujausia tech-
nika ir dvidešimties metų asme-
ninė ūkininkavimo patirtis.

Ūkininkauti pradėjote 1992–ai-
siais metais. Kurį laikotarpį laiko-
te sunkiausiu?

Sunkiausia buvo pradžia. Pa-
veldėję mano ir žmonos Laimos 
tėvų grąžintas žemes pradėjome 
ūkininkauti 15 ha plote. Pirmuo-
sius dešimtį metų nebuvo nei 

tokių ES paramų, nei subsidijų, 
kuriomis galima naudotis šian-
dien.  Bet po truputį plėtėmės, 
augome. Šiandien bandoje ga-
nosi jau 100 karvių. Be keturių 
šeimos narių čia įdarbinti dar 
trys žmonės.

Kaip vertinate ES paramas, 
subsidijas, ar nebijote rizikuoti?

Žinoma, teigiamai. Siūlomo-
mis ES paramos formomis ne 
visi susigundė. Aš, priešingai, 
pasinaudojau, kuo tik galėjau. 
Daugelis bijojo rizikuoti. Aš vi-
sada klausdavau, kodėl neteikiate 
paraiškų, nerašote projektų? 
Daugelį atbaidė baimė susisaisty-
ti su bankais. Be abejonės – rizika 
išlieka, reikia viską gerai apskai-
čiuoti, perprasti mokos fondų 
sistemą. Tačiau mes užsispyrėme, 
patys skaitėme, domėjomės, pa-
tys tvarkėme reikalus su agentū-
romis. Paraiškos pateikimas rei-
kalauja specifinių ekonomikos, 
finansų valdymo žinių. Niekada 
nebijojau išbandyti kitokį darbą, 
gilintis į kitas veiklas. Žinoma, 
niekada nieko nedarau ne pagal 
savo galimybes. Aklai daryti 
nevalia. Visada reikia gerai ap-
skaičiuoti, įvertinti riziką.

Kaip gyvulininkystės ir pieni-

ninkystės ūkį paveikė ekonominė 
krizė, ar nebijojote bankroto?

Krizę pajutom, buvo kritusios 
pieno supirkimo kainos, tačiau 
šiandienai viskas stabilizavosi. 
Nesuprantu, kaip dirbant galima 
bankrutuoti. Gali būti mažesnės 
pajamos, blogesni metai, tačiau 
į svyravimus mažai kreipiu dė-
mesio. Kiekvienais metais visko 
būna. Kartais lyja per daug, kar-
tais sninga. Į tai mes pernelyg ne-
reaguojame, esame užsigrūdinę. 
Žmonės gyvena ir ūkininkauja 
ir prie marių. Šimtmečiais juos 
užlieja ir vėl atslūgsta vanduo. 
Jie juk nesikelia gyventi kitur ir 
to nedramatizuoja. Šią temą dau-
giau eskaluoja žiniasklaida.

Ar Jums svarbu, kas vyksta Gir-
džiuose, ar sutinkate su teiginiu: 
,,mano namai, mano tvirtovė“?

Manau, kiekvieno pareiga 
dalyvauti bendruomenės gyve-
nime. Kas yra bendruomenė? Tai 
bendraminčiai, todėl kiekvienas 
- ir jaunas, ir senas turi prisidėti 
tuo, ką sugeba. Pas mus vyrauja 
tendencija - mes ateisime ir pa-
sižiūrėsime. 

Nukelta į 2 psl.

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 
Girdžių kultūros namuose su-
organizuota vakaronė „Rudens 
gryčia“. Vakaronė prasidėjo 
debiutu – Marcelės ir Izidoriaus 
televizija. Kaip renginio metu 
minėjo seniūnas Darius Juodai-
tis: „aktyvūs girdžiškiai Marcelė 
ir Izidorius pasistengė, jog mes 
turėtume netik laikraštį, kurio 
išėję jau 30 numerių, tačiau ir 
televiziją“.

Marcelė (Loreta Zdanavičienė) 
ir Izidorius (Algimantas Vizba-
ra) apžvelgė pačias svarbiausias 
mūsų kaimo aktualijas. Vaka-
ronėje buvo parodyti pirmieji 
televizininkų siužetai iš parduo-
tuvės, bibliotekos, užtvankos 
pakrantės. Izidorius ištraukęs 

Vakaronė „Rudens gryčia“
„elektrinę žuvį“ iš užtvankos 
skambiai pareiškė, jog „elektri-
nės Girdžiuose nebus“. 

Vienu iš svarbiausių šios vaka-
ronės uždavinių buvo pristatyti 
Girdžių bendruomenės centro, 
Girdžių šeimų centro bei, ne-

formalios jaunimo organizacijos 
įgyvendintus projektus, pasi-
džiaugti, kad projektų lėšomis 
buvo įsigyta daug reikalingų 
daiktų, pasikalbėti apie tai, kaip 
bendruomenėms sekasi. Min-
timis tą vakarą dalinosi Gir-

džių šeimų centro pirmininkas 
Kęstutis Mockaitis ir Girdžių 
bendruomenės centro atstovė 
Odeta Vaitiekūnaitė.

Girdžių seniūnas Darius Juo-
daitis bendruomenėms įteikė po 
dovanėlę, palinkėjo, kad ir toliau 
viskas klotųsi kaip ir 2012 metais, 
kai sėkmė lydėjo tiek ūkininkus, 
prikūlusius pilnus aruodus javų, 
tiek bendruomenes, nuveikusias 
didžiulius darbus tam, kad Gir-
džiuose gyventi būtų geriau.

Vakaronė baigėsi tik po vidur-
nakčio. Netrūko žaidimų, atrak-
cijų bei muzikos, kurią dovanojo 
Algimantas Vizbara.

”Girdžiai“ inf. 
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Lapkričio 29 dieną, ketvirta-
dienį, posėdžiavusi savivaldybės 
taryba nepritarė Romualdo 
Ozigirdo verslininko iš Taura-
gės norams Girdžiuose statyti 
hidroelektrinę. Statyboms šį 
kartą nepritarė nei vienas rajono 
tarybos narys.

Nemažą atgarsį rajone sulaukę 
verslininkų norai statyti hidroe-
lektrinę pasiekė ir šalies spaudą. 
Seniūnas Darius Juodaitis bei 
Girdžių bendruomenės pirmi-
ninkė Nijolė Petraitienė savo 
mintimis dalinosi su žurnalo 
"Mano ūkis" korespondentais. 
Mūsų laikraščiui pateikiame 
ištrauką iš straipsnio spausdinto 
lapkričio 19 dieną.

„Daugumos žmonių nuomo-
ne, hidroelektrinės šitoje vietoje 
neturėtų būti. Mes nesame nusi-
statę prieš alternatyviąją, žaliąją 
energetiką, bet statyti elektrinę 
ten, kur yra pats miestelio cen-
tras, kur žmonės renkasi ilsėtis, 
vyksta renginiai, nėra geras 
sprendimas", -mintimis dalijosi 
Girdžių seniūnijos seniūnas 
Darius Juodaitis.

„Sugriaus kelią, kuris pada-
rytas, iškasinės įruoštą poilsio 
zoną - bus nesmagu ir nesaugu. 
Pakrantėje dar vienas projektas 
bus vykdomas, tai kam ta hi-
droelektrinė šalia?," - seniūnui 
antrino Girdžių bendruomenės 

Taryba hidroelektrinei tarė – „NE“
pirmininkė Nijolė Petraitienė. 

Tai ne vienintelės priežastys, 
dėl kurių nenorima įsileisti 
hidroelektrinės statytojų. Pasak 
bendruomenės pirmininkės 
N. Petraitienės, niekam ne pa-
slaptis, kad Tauragės rajono 
savivaldybės administracija 
bylinėjasi su „Hidroenergija" 
dėl išnuomotos Balskų užtvan-
kos remonto. Tą patvirtina ir 
Tauragės rajono meras Pranas 
Petrošius: „ Bendrovė nesiima 
remontuoti užtvankos, nepripa-
žįsta tokios pareigos. Mano, kad 
tai turėtų būti nuomotojo prie-
volė. O nuomos sutartį pasirašė 
tuometinė Tauragės apskrities 
viršininko administracija, kurios 
jau nebėra. Visos funkcijos per-
mestos Tauragės savivaldybei. 
Mokesčiai turėtų patekti į bendrą 
valstybės biudžetą, bet jų niekas 
nemoka. Randa visokių motyvų, 
išsisukinėjimų, kad nereikėtų 
mokėti. Teisminiai procesai 
tebesitęsia iki šiol".

Paklaustas, ko daugiau - nau-
dos ar nuostolių - iš hidroelektri-
nės patiria Balskų bendruomenė, 
Tauragės r. meras atviravo: „ 
Alternatyvi elektros energija yra 
teigiamas dalykas, bet mokslas 
lieka mokslu, o gyvenimas gy-
venimu. Mokslininkai kartai ne-
pamato to, ką patiria šalia ir net 
toliau gyvenantys žmonės. Kad 

dirbtų turbinos, reguliuojamas 
vandens lygis, o nuo to kenčia 
ir augmenija, ir gyvūnija. Žvejai 
mėgėjai ir turistai tai patvirtintų. 
Mes plika akimi pamatėme, kad 
hidroelektrinė turi ir neigiamų 
pusių."

Jurbarko rajono vadovai į gy-
ventojų norą atsižvelgė tik tada, 
kai atrado teisinių spragų prieš 
tauragiškio Romualdo Ozgirdo 
ir UAB „Vijo" planus Girdžiuo-
se vykdyti ūkinę veiklą. Liepos 
mėnesį taryba priėmė sprendimą 
neleisti statyti hidroelektrinės, 
nes bendrovė UAB „Vijo", keti-
nanti tą daryti, nėra teisės aktų 
nustatyta tvarka išsinuomoju-
si Girdžių hidrokomplekso, o 
subnuomotame žemės sklype 
draudžiama statyti naujus ir 
rekonstruoti esamus statinius ar 
įrengimus.

Įsigaliojus tokiam savivaldy-
bės Tarybos sprendimui Aplin-
kos apsaugos agentūra nutraukė 
UAB „Vijo" hidroelektrinės sta-
tybos poveikio aplinkai verti-
nimo procedūrą. Kai tai įvyko, 
iniciatyvą į savo rankas perėmė 
žemės prie užtvankos nuomo-
tojas R. Ozgirdas. Specialistai 
parengė naują poveikio aplinkai 
vertinimo studiją, kuriai šio mė-
nesio pabaigoje turi pritarti arba 
nepritarti rajono savivaldybės 
Taryba. Kaip sako verslininkas 

R. Ozgirdas, naujoje studijoje 
atsižvelgta į bendruomenės 
kritiką, pakeistas išplanavimas, 
tačiau vis tiek girdiškiams toks 
variantas neįtinkantis.

„Nesuprantu, kodėl čia tokios 
pretenzijos. Hidroelektrinės 
pastato dydis - kaip trys tua-
letai. Ar sugadins kraštovaizdį 
10x6 m ploto namelis? Dabar 
jau siūlome variantą be pastato, 
vis tiek žmonėms negerai," - 
nusivylęs kalbėjo Romualdas 
Ozgirda, sakydamas, kad jam 
toks bendruomenės priešini-
masis atrodo mažų mažiausiai 
keistas. Verslininkas nesitiki, kad 
Taryba artimiausiame posėdyje 
pritars hidroelektrinės statybai, 
nes bendruomenė esą per daug 
priešiškai nusiteikusi. 

„Nebesinori čia vykdyti jo-
kios veiklos. Atsisakom tos 
elektrinės ir tegul stato kas ką 
nori. Paliksim kitiems dirbti tą 
darbą," - kalbėjo verslininkas, 
pripažindamas, kad sprendimas 
atsitraukti nėra priimtas, tačiau 
tokia galimybė svarstoma. Tą 
patvirtino ir bendrovės „Hi-
droenergija" vadovas, sakyda-
mas, kad jų įmonė Girdžiuose 
statybų nevykdys. Kiek šiuose 
pareiškimuose tiesos, paaiškės 
artimiausiu metu vyksiančiame 
Jurbarko r. savivaldybės Tarybos 
posėdyje.                  

Atkelta iš 1 psl.

Tačiau, mano nuomone, jei 
jau atėjai, tai ir dalyvauk. Išlikęs 
požiūris, jog kiti turi viską pada-
ryti ir linksminti. Toks mąstymas 
- sovietinio gyvenimo palikimas. 
Niekas nemokė ir neauklėjo, trū-
ko informacijos, jog pasikeitus 
sistemoms, reikės pasirūpinti 
gyvenimo gerove patiems. Ir 
nedelsti, nes su kiekviena diena 
konkurencija didėja. Jei nieko 
nedarysi, praeis penkeri metai, 
ir pasijusi beviltiškai atsilikęs. 
Dauguma laukia, kas ką pasakys, 
kas ką duos. Bet juk Lietuvoje dar 
daug galimybių ir gražių pavyz-
džių įvairiai veiklai – vieni kepa 
bandeles, kiti gamina šokoladą, 
tik noro reikia dirbti.

Emigracija - viena skaudžiau-
sių Lietuvos problemų. Ar galima 
išvengti tokio masto jaunimo 
,,nutekėjimo“?

Buvo galima, dabar jau per 
vėlu. Statistika liudija, jog tik 
maža dalis palikusių gimtinę 
sugrįžta. Šių dienų žmonės iš-
paikinti. Užauginome kartą, 
norinčią visko  čia ir dabar. Patys 
esame kalti. Nežinau kodėl, bet 
lietuviai vaikus augina šiltnamio 
sąlygomis, neleidžia jiems už-
sigrūdinti, tapti savarankiškais. 
Lyginant su labiau išsivysčiusio-
mis šalimis, per didelis dėmesys 
skiriamas išorei, aprangai. Gajus 
mąstymas: ,,aš vargau, mano 
vaikas nevargs“. Gal iš to ir kyla 
problemos?

Kas, Jūsų nuomone, gali pakeis-
ti visuomenę?

Tik švietimas. Tai svarbiausia. 
Žmogus turi turėti savo nuomo-
nę, o ją gali turėti tik jei domisi, 
analizuoja, gilinasi į reiškinių 
esmę, nebijo diskutuoti. Švietimo 
formos įvairios, be abejonės,  
pradžių pradžia - šeimoje, mo-

kykloje.  Žmonių neišprusimu 
lengva laviruoti, juos pakreipti į 
vieną ar kitą pusę.

Šiandien Lietuvos ūkiuose augi-
nami egzotiniai gyvuliai. Vienur 
vaikštinėja fazanai, kitur da-
nieliai. Ar neketinate savo ūkyje 
išbandyti ko nors naujo?

Pieno ūkis reikalauja didžiulio 
įdirbio. Užauginti bandą - ne 
vienerių metų darbas. Dabar 
Lietuvoje daug gražių pavyzdžių, 
žmonės turintys nedidelius ūkius 
augina paukščius, avis. Tai puiku. 
Jei žmogus nori dirbti, visada 
sulauks teigiamo rezultato.

Koks pomėgis Jums mieliau-
sias?

Vienareikšmiškai - medžio-
klė. Man patinka medžiojimo 
kultūra, tradicijos, ritualai. Yra 
medžiotojų, kuriuos vadinu 
medžiotojais dėl mėsos. Ši grupė 
manęs nedomina. Aš su tais me-
džiotojais, kurie gėrisi medžio-

klės organizavimu, bendravimu, 
gamta. Džiaugiasi ne tik laimikiu, 
bet ir globoja žvėris žiemą.

Ar Jums svarbu, kas vyksta 
Lietuvoje? Kaip manote, ar mūsų 
gyvenimas gerėja? 

Žinoma, kaip gali būti nesvar-
bu? Čia gyvenu, čia gyvena ir 
gyvens mano vaikai. Gyvenimas 
gerėja tiek, kiek valdžia turi kom-
petencijos spręsti problemas. 
Gražiausias pavyzdys - Druski-
ninkų miesto suklestėjimas, o vi-
suomenė išsirenka tokią valdžią, 
kokia ji yra pati.

Kokios Jūsų gyvenimo verty-
bės?

Tai, kas gerbtina ir priimtina 
kitiems. Jei aplinkiniams, visuo-
menei nenaudinga ir nepriimtina 
tai, ką darau, vadinasi prasilen-
kiu su vertybėmis.

Ačiū už pokalbį
Kalbino Loreta CiKAitė

Ūkininkas Algimantas Liorencas
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Advento laike bažnyčiose 
girdim Joną Krikštytoją, mus 
žadinantį iš dvasios snaudulio 
žodžiu: „Atsiverskite!“ Jis taipogi 
įspėja: Nebandykite ramintis, 
kad kažkam priklausote, kokį 
tai vardą nešiojate, bet žiūrėki-
te kas iš tiesų esate – „duokite 
tikrų atsivertimo vaisių“. Mums 
krikščionims tai reiškia ne tik 
turėti Kristaus sekėjo vardą, bet 
ir juo būti.

 Tolimojoje Indijoje, nuo Hi-
malajų kalnų žemyn link Van-
denyno teka Gangas – viena 
didžiųjų pasaulio upių. Indų ji 
laikoma šventa. Kasmet milijonai 
piligrimų iš visos Indijos suplūsta 
prie šios upės krantų apsivalyti, 
nusiplauti savo nuodėmių, savo 
blogos karmos. Jie prausiasi, 
nardo, taip pat uoliai mazgoja 
ir savo šventas karves, kurias 
dažnai drauge atsiveda. Ir čia pat 
nesibodi rieškučiomis gerti šios 
upės anaiptol ne per skaidriausio 
vandens.

Iš pašalies žiūrint atrodo keis-
tai, gal net juokingai. Galbūt 
panašiai, iš mūsų laikmečio 
žvelgiant, gali pasirodyti ir Jono 
Krikštytojo praktikuotas krikštas 
Jordano upėje. Jordanas, kiek 
mažesnė upė negu, pavyzdžiui, 
mūsų Šventoji, ir šiandien Pales-
tinoje jis suteka į taip vadinamą 
Negyvąją jūrą – į druskingiausią 
pasaulyje ežerą, kuriame nėra 
jokios gyvybės. Todėl dievobai-
mingi žydai tikėjo, kad Jordanas, 
ši gyvybinga, gyvybę įnešanti 
upė, gali pasiimti ir jų nelaimes 
ir mirtį nešančias nuodėmes, ir 
jas nuplukdyti toli nuo jų namų, 
į Negyvąją jūrą.

Bet argi tai tik ne gražūs prieta-
rai? – paklaustume šiandien. Kuo 

Duokite tikrų atsivertimo vaisių!

gi čia geriau už Indijos Gangą? 
Galbūt ir galėtume čia dėti lygy-
bės ženklą, jeigu ne vienas BET. 
Mat Jonas Krikštytojas kvietė 
atlikti ne vien religinį ritualą, ir 
ne tik nusiplauti nuodėmes. Jis 
kvietė ATSIVERSTI. Ir be to dar 
įspėjo: Nesiraminkite tuo, jog 
jūsų tėvas Abraomas, bet patys 
duokite atsivertimo vaisių, nes 
priešingu atveju, jums nepadės 
nei pats Abraomas.

Tie žodžiai išliko iki mūsų 
dienų: Nesiraminkite, kad ne-
šiojate krikščionio vardą. Juk 
„Krikščionimi, – kaip sako vie-
nas Bažnyčios tėvų Tertulijonas, 
– ne gimstama, o tampama“. 
Nesiraminkite kokiu tai pri-
klausymu, bet duokite tikrų 
atsivertimo vaisių. Nepakanka 
galvą nuplauti Krikšto vandeniu, 
o reikia pakeisti galvoseną ir 
naujai gyventi. Darbais įrodyti 
savo apsisprendimą už Kristų. 
Konkrečiai – priimti Kristų kaip 
Jis pats prisistato: Tiesa, Kelias, 
Gyvenimas.

Žinoma, mūsų silpnumas, 

apsileidimai, nuopoliai, – tai 
kasdienybė, mūsų šešėlis. Tačiau 
ne šito labiausiai reikia bijoti. Yra  
daug klastingesnis ir sunkiau 
pastebimas priešas, su kuriuo 
nemaža dalis krikščionių artimai 
susidraugauja. Tai sustingimas, 
kurį pagimdo įsitikinimas, jog 
esu pakankamai doras, tvarkin-
gas, pamaldus. Ko dar čia man 
trūksta? Užteks tik jeigu ir toliau 
stovėsiu ten, kur esu, ir viskas 
bus gerai.

Tai ir yra tas dvasinis miegas, 
iš kurio Apaštalas ragina pabusti. 
Mūsų laikiname krikščioniška-
me gyvenime negali būti nieko 
išbaigto. Nes Kristaus malonė 
panaši į upę: ji visuomet ta pati, 
tačiau kartu ir vis nauja. Šis nau-
jumas ir saugo mūsų sielas nuo to 
dvasinio užakimo, nuo to nekalto 
supelkėjimo. Štai kodėl nepa-
kanka pasitenkinti savo gerumu, 
tariamos tobulybės turėjimu, bet 
būtina siekti nuolatinio brendi-
mo, nebijant turėti nerimastingą 
širdį, trokštančią vis naujo atsivė-
rimo Ateinančiajam.

Tik reikia pažvelgti į save 
konkrečiai, tuo skvarbiu Jono 
Krikštytojo žvilgsniu. Vienoje 
bažnyčioje Advento metu kuni-
gas paprašė pakelti rankas visų, 
kurie yra krikšto tėvais. Pakilo 
rankų miškas. O kurie iš jų atsi-
mena ne tik savo krikštasūnio ar 
krikštaduktės Krikšto metus, bet 
ir mėnesį, dieną? Ar daug būtų 
rankų, jei reikėtų atsiliepti tiem 
krikštatėviam, kurie kasdien 
maldoje prisimena savo krikšto 
vaikus? Ar daug būtų tokių, kurie 
kasmet pasveikina savo krikšta-
vaikius Krikšto dienos proga ir 
užsako Šv. Mišias ta proga arba 
pasibeldus kokiai nelaimei, su-
trikus krikštavaikio sveikatai ar 
išryškėjus jo asmenyje ir gyveni-
me dieviškų dorybių – tikėjimo, 
vilties ir meilės krizei? O kur tie 
krikštatėviai, kurie buvo su savo 
krikštavaikiais Bažnyčioje bent 
jų Pirmosios Komunijos ar Su-
tvirtinimo sakramento teikimo 
dieną? Kur tie, kurie žino kaip 
svarbus yra pavyzdys, ypač šven-
čiant sekmadienį? Ir kiek būtų 
tokių krikšto tėvų, kurie galėtų 
prisiminti bent vieną Krikšto 
pažadą? 

Panašius klausimus būtų ga-
lima tęsti ilgai. Ir tai nėra kokie 
priekaištai. Tai tik adventinis 
klausimas artėjančių Kalėdų pro-
ga: Ar iš savo Tikėjimo nedarau 
tos šventos Gango upės?

Kiek vis dėl to daug apšalusių, 
atsiskyrusių, pamiršusių, užsi-
sklendusių, ranka numojusių... 
Bet ir šalčiai, turint gerą valią, 
išeina į naudą, jie mus ragina 
sukrusti, patiem užsikurti ugnį 
ir kitiem padėt nesušalti...

Kun. Saulius PAvALKiS
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Suaugusiems
Chamberlain, Diane  ,,Dingusi 

duktė'' - Vilnius: Alma littera, 
2011.

Romane ,,Dingusi duktė'' pra-
eitis triukšmingai susilieja su 
dabartimi, ir Sesilei Vilks vėl 
tenka prisiminti šiurpius nakties 
įvykius. Paaiškėjus tiesai, ant 
plauko pakibtų šeimos gerovė, 
kurią taip stropiai it kortų name-
lis visą gyvenimą kūrė Sesilė. 

Chamberlain, Diane  „Paliktos 
paslaptys”-Vilnius: Alma littera, 
2011.

Paslaptimis ir nuojautomis 
persmelktas romanas atveria 
,,kitokių'' paauglių psichologiją 
bei suaugusių pasirinkimus. Ar 
du gilius randus širdyse nešio-
jantys paaugliai sugebės atleisti 
vienas kitam. Mamai ir sau..

Marinina, Aleksandra  ,,Trijų 
ne dėsnis''-  Kaunas: Jotema, 
2012.

Dar vienas garsios rusų de-
tektyvų rašytojos Aleksandros 
Marininos romanas apie nuola-
tinės jos kūrinių herojės, gausaus 
skaitytojų būrio pamėgtos nusi-
kaltimų analitikės, Nastios Ka-
menskajos darbą ir gyvenimą.

Romanas įdomus ne tik sudė-
tinga detektyvine intriga, bet ir 
autorės bei jos herojų filosofi-
niais samprotavimais apie gėrio 
ir blogio sąveiką pasaulyje, o 
kartu ir kiekvieno iš mūsų gy-
venime.

Meyers, Randy Susan ,,Žudiko 
dukterys''-Vilnius: Alma littera, 
2012.

Pavergianti istorija apie dvi 
seseris, tris dešimtmečius ban-
dančias rasti savąjį kelią; viena 
iš jų aukojusi įkalintam tėvui, 
o kita jo nekenčia. Įspūdingai 
parašyta knyga - jaudinanti ir 
įtikinama.

Tai nėra istorija apie žmog-
žudystę. Tai pasakojimas apie 
dvi mažas mergaites, kurios 
užaugusios tampa sudėtingo 
charakterio moterimis ir kaip 
mokėdamos bando susidoroti 
su tragedija, radikaliai pakeitusia 
jų vaikystę. 

Hoffman, Alice  „Trečiasis 
angelas''- Vilnius: Alma littera, 
2012.

Alice Hoffman pasakoja apie 
jausmus, keičiančius gyvenimą. 
Apie karčią, ilgesingą, saldžią, 
uždraustą, negailestingą, bet 
suteikiančią sparnus meilę... Ro-
mane ,,Trečiasis angelas'' atsklei-

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
džia unikali meilės alchemija.

Ferraris, Zoja  ,,Skraisčių mies-
tas''- Vilnius: Alma littera, 2012.

Zoja Ferraris, už šią knygą 
apdovanota literatūrine premija, 
parodo skaitytojams mažai pa-
žįstamą Saudo Arabiją, budriai 
saugomą religinės policijos, bet 
kartu valdomą aistrų ir godulio. 
Rašytoja audžia intriguojantį, 
įtemptą detektyvinį pasakojimą, 
kuriame susipina dvi visiškai 
skirtingo sarabų ir amerikiečių 
kultūros.

Roth, Veronica  ,,Divergentė''- 
Vilnius: Alma littera, 2012.

Romanas ,,Divergentė''- pir-
moji trilogijos dalis, trileris su 
kvapą gniaužiančiais siužeto 
posūkiais, širdį draskančiomis 
išdavystėmis, baisiomis pikta-
darybėmis ir netikėtais roman-
tiškais jausmais. 

Kajokas, Donaldas   ,, Ežeras ir 
kiti jį lydintys asmenys‘‘- Vilnius: 
Tyto alba, 2012.

,,Ežeras ir kiti jį lydintys as-
menys''- antrasis žinomo poeto, 
Nacionalinės premijos laureato 
Donaldo Kajoko romanas. Jame 
atpažįstami naujausio poezijos 
rinkinio ,,Kurčiam asiliukui'' 
ir pirmojo romano ,,Kazašas'' 
motyvai ir intonacijos. tris-
dešimtmetis programuotojas 
Gabrielius Aušautas, po brolio 
žūties nutaręs dvasios ramybės 
ieškoti sename dvare, stūksan-
čiame ežero pakrantėje, atsi-
duria tartum XVIII šimtmečio 
atmosferoje, čia beveik nėra 
modernaus pasaulio pėdsakų. 
Kuriame unikali magiška erdvė, 
pro realybės plyšius spindi ana-
pusybė, o greta realių veikėjų 
būriuojasi nesybės. Savarankišku 
veikiančiu asmeniu, ko gero, 
laikytinas ir verčiantis ,,sąmonę 
lengvai haliucionuoti'' ežeras. 
Kasdienybę netrunka sudrumsti 
paslaptingi įvykiai, riba, skirianti 
esybes nuo nesybių, pasirodo, 
nėra neperžengiama. Patekęs 
į keisto gyvenimo sūkurį, Ga-
brielius mėgina įžvelgti labai pa-
prastą, civilizacijos ir banalumo 
luobą nusipurčiusią prasmę.

Nelson Rhonda ,,Viskas kon-
troliuojama‘‘ - Vilnius: Svajonių 
knygos, 2012.

Buvęs kariškis Setas Makenče-
nas laikosi duoto žodžio. Palikti 
kariuomenę mirštančios mo-
tinos pageidavimu? Įvykdyta. 
Įstoti į eilinę ,,Desantininkų ap-
saugą''? Būtinai. Pasirūpinti sau-

gumu aukštuomenės vestuvėse? 
Kodėl ne, po velnių? Dirti slapta, 
apsimetant vestuvių planuotojos 
vaikinu? Hmm, gerai jau...

Vos pamatęs Penelopę Hart 
Setas supranta žuvęs. Jei Pene-
lopė panorės trupučio meilės 
nuotykio - jis pasiruošęs. Tačiau 
kažkas grasina suardyti vestuves. 
Vyrui gali prireikti dvigubos 
sėkmės - tiek bandant išgelbėti 
ceremoniją, tiek stengiantis su-
vilioti merginą.

Slaughter, Karin ,,Aklumas‘‘- 
Vilnius: Alma littera, 2012.

Hartsdeilis - mažas miestelis, 
kur visi vieni kitus pažįsta, o 
paslaptis ilgai išsaugoti sunku. 
Kai vietos valgykloje paliekama 
numirti moteris, Sara Linton, 
miestelio pediatrė ir teismo 
medicinos ekspertė, įsivelia į 
įvykius, kurie greičiausia labiau 
susiję su jos praeitimi, negu ji 
norėtų prisipažinti.

Gyvas pasakojimo tempas 
palaikomas ir be lavonų stirtos, 
o veikėjų asmeniniai gyvenimai 
sėkmingai susiejami su pagrin-
dine siužetine linija.

Deveraux, Jude  , ,Aukso 
dienos‘‘-Kaunas: Jotema, 2012.

Bestselerių autorė Džudė De-
vero grįžta prie šios didelės 
apimties romantiškos Edilino 
istorijos - apimančius du žemy-
nus ir sujungiančius du žmones, 
skiriamus visuomenės sluoksnių, 
turto ir išsilavinimo - ištakų. 

Walden,  Laura , ,Maorės 
prakeiksmas‘‘-Vilnius: Alma 
littera, 2011.

Skaitydama paslaptingomis 
aplinkybėmis Naujojoje Zelan-
dijoje žuvusios mamos dieno-
raštį, Sofija susipažįsta su savo 
prosenelių likimais. Toms drą-
siomis moterims tolimoje šalyje, 
žiauriame vyrų pasaulyje teko 
ne tik kovoti dėl išlikimo, bet 
ir ginti savo vaikus nuo baisaus 
šeimą slegiančio prakeiksmo. Jų 
gyvenimo patirtis Sofijai atveria 
akis ir priverčia susimąstyti, kaip 
gyvena pati, kodėl neatsiveria 
tikrajai meilei. Negana to, ne-
trukus mergina pajunta, kad yra 
sekama. Sofija ryžtasi išsiaiškinti 
praeities ir dabarties paslaptis...

Clark, Mary Higgins   ,, Tavo 
šypsenos šešėlis‘‘- Vilnius: Alma 
littera, 2011.

Trileryje ,,Tavo šypsenos še-
šėlis'' Mary Higgins Clark pina 
užburiantį siužetą - ilgai slėpta 
šeimos paslaptis grasina iškilti 

į paviršių ir pareikalauti nieko 
neįtariančios paveldėtojos gy-
vybės...

 Enright, Anne  ,, Šeimos sam-
būris‘‘- Vilnius: Mintis, 2012.

Romano pasakotoja, trisde-
šimt devynerių Veronika Hegar-
ti, nagrinėja sudėtingą Hegarčių 
šeimos istoriją ir stengiasi suvok-
ti savo brolio, alkoholiko Lijamo, 
savižudybės prasmę, jo mirties 
sąsajas su vaikystėje senelės 
namuose patirtu prievartavimu, 
sudėtinga šeimos praeitimi. Jos 
tikslas išvesti, nustatyti praeities 
ir dabarties įvykių reikšmę.

,,Lydos krašto lietuviai‘‘- Kau-
nas: Poligrafija ir informatika, 
2002.

Monografija, skirta Lydos 
krašto gamtai, istorijai, kalbai, 
papročiams atskleisti. Medžiaga 
buvo renkama kompleksinių 
ekspedicijų po Pelesos, Rodū-
nios, Nočias, Armoniškių ir 
kitas lietuviškas apylinkes metu 
ir archyvuose, muziejuose, iš 
spaudintų bei rankraštinių šalti-
nių. Remiantis ekspedicijų metu 
ir anksčiau surinkta medžiaga 
buvo rašomi straipsniai, kurie 
ir pateikiami šiame leidinyje. 
Prie monografijos sudarymo 
prisidėjo didelis būrys įvairių 
sričių Lietuvos mokslininkų ir 
kraštotyros entuziastų.

,,Lydos krašto lietuviai‘‘- Kau-
nas: Poligrafija ir informatika, 
2002.

 Šiame leidinyje surinkti ver-
tingiausi Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto ir Muzikos 
akademijos tautosakos rankraš-
tynuose esantys Lydos krašto 
lietuvių tautosakos kūriniai: 
dainos, raudos, pasakos, sakmės 
patarlės, priežodžiai ir kt. Dau-
guma jų užrašyti ekspedicijų 
metu ir skelbiami pirmą kartą. 
Tautosaka pateikiama taip, kaip 
užrašyta, išlaikomos visos kalbos 
ypatybės. 

Leidinyje taip pat skelbiami 
Lydos krašto lietuvių atsiminimai 
apie sunkų jų gyvenimą carinės 
Rusijos, Lenkijos ir sovietinės 
okupacijos metais, apie vargus, 
patirtus kovojant dėl lietuviško 
žodžio bažnyčioje, mokykloje ir 
viešuose susiėjimuose.

Dennis L. Wilcox, Glen T. Ca-
meron, Philip H. Ault, Warren 
K. Agee

„Ryšiai su visuomene. Strategi-
ja ir taktika‘‘- Kaunas: Poligrafija 
ir informatika, 2007.
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Š. m. lapkričio 16-osios dienos 
vakarą praleidome besimoky-
dami velti iš vilnos. Veltiniai 
nuo seno šildė lietuvius ir buvo 
nepamainomas dalykas šaltuoju 
metų laiku. Pats vilnos (veltinio) 
vėlimas yra senovinis menas, 
kuris mūsų laikais atgavo savo 
antrąjį gyvenimą. Dabar vėlimas 
nebėra gyvenimo būtinybė, o tik 
nauja meno forma.

Mokytoja Jolanta Pocienė vi-
soms susirinkusioms pasakojo 
apie vėlimo iš vilnos ištakas bei 
vilnos išgavimo procesą: nuo 
avių kirpimo iki vilnos paruo-
šimo darbui. Yra du vėlimo iš 
vilnos būdai: sausasis, kada vilna 
badoma su adata iki kol išgauna-
ma norima forma ir šlapiasis, kai 
naudojamas karštas vanduo ir 
muilas. Vilna įsukama į bambu-
kinį padėkliuką ir nuolat, pilant 
karštą vandenį bei muiluojant, 
sukiojama ant stalo. Vakaro 
dalyvės įdėmiai klausėsi nuro-

Girdžių pagrindinėje moky-
kloje lapkričio 29–oji buvo skirta 
1 – 4 klasių mokinių pažintinei 
– pramoginei veiklai. Mokiniai 
aplankė Girdžių kaimo bibliote-
ką. Bibliotekininkė mokinius su-
pažindino su veikla ir renginiais, 
kurie vyksta bibliotekoje. 

Pirmokai, antrokai pasidarė 
po skirtuką savo skaitomai kny-
gelei. Trečiokai ir ketvirtokai, 
pasiskirstę į grupes, lenktyniavo, 
kurie greičiau surikiuos kny-
gas pagal abėcėlę, kuri grupė 
greičiau knygų lentynoje suras 
reikiamą knygą. Smagu buvo 
minti mįsles, atsakinėti į klau-
simus apie knygas ir pasivaišinti 
saldainiais.

Visi pradinukai dar lankėsi 
mokyklos bibliotekoje. Bibli-
otekos vedėja I. Gendrolienė 

Vėlimo iš vilnos vakaras
dymų, o paskui savo rankomis 
išbandė vėlimo procesą. Po sta-
lais telkšojo balos, garavo karštas 
vanduo, tačiau rezultatas gavosi 
tikrai neblogas. Antrojoje vakaro 
dalyje išbandėme sausąjį vėlimą 
ir visai sėkmingai „nusibadė-
me“ įvairiaspalvių boružėlių. 
Išlavinus ranką, galima nusivelti 
įvairių gražių daiktų, kuriuos 
vakaro metu demonstravo mo-
kytoja Jolanta Pocienė. Mums, 
pirmą kartą bandžiusioms šią 
techniką, dar toli gražu, tačiau 
vieningai sutikome, kad norėtųsi 
dar kartą visa tai pakartoti. Čia 
pridedame tik keletą akimirkų 
iš mūsų vėlimo iš vilnos vakaro. 
Daugiau nuotraukų patalpinta 
Girdžių internetiniame tinkla-
lapyje www.girdziai.lt → NVO → 
Fotogalerija.

Neformalios jaunimo grupės 
„veikiam“ inf.

„Draugavo“ su knygomis
pakvietė juos į popietę „Ir knyga 
mane augina“. Buvo apdovano-
tos geriausios knygų  skaityto-
jos: Augustė Šipkaitė ir Giedrė 
Vasiliauskaitė. Džiugių akimirkų 
suteikė įdomūs ir pamokantys 
animaciniai filmukai.

Nuo šios dienos Girdžių pra-
dinukai pasižadėjo dažniau lan-
kytis bibliotekose, daugiau laiko 
skirti knygų skaitymui.

Už įdomias popietes dėkojame 
bibliotekų vedėjoms:

vilijai Stoškienei,
irenai Gendrolienei.

Nuotraukos foto galerijoje. 
Ačiū  mokytojai Danutei Re-

kešienei.
O. KimUtieNė

4 klasės mokytoja

Ši knyga - ,,Ryšiai su visuome-
ne. Strategija ir taktika''- skirta 
studentams ir kitiems skaity-
tojams, norintiems susipažinti 
su pagrindinėmis ryšių su vi-
suomene sąvokomis, pasirengti 
etiškai šios srities veiklai spar-
čiai besikeičiančiame šiandie-
niniame pasaulyje. Naujasis 
tūkstantmetis kelia ryšiams su 
visuomene papildomas užduotis: 
veiklą globalioje visuomenėje, 
seniųjų ir naujųjų informacijos 
sklaidos priemonių derinimą, 
atskaitomybės poreikį. Knygoje 
nuosekliai susipažindinama su 
RSV vaidmeniu visuomenėje, 
darbo procesu, strategijos ir 
taktikos ypatumais.

 Daujotytė, Viktorija ,,Justino 
Marcinkevičiaus žemė: žmogaus 
šiapus‘‘ -Vilnius: Alma littera, 
2012.

 Viktorijos Daujotytės kny-
goje ,,Justino Marcinkevičiaus 
žemė'' siekiama atskleisti Justino 
Marcinkevičiaus asmens  ir kū-
rybos vienį, svarbiąsias poetines 
reikmes sutelkiant į gyvenimą, į 
klausimus, kurių niekas negali 
išvengti. Daugiausia mąstoma 
apie lyriką, joje girdint ir epinių 
prasmių gausmą. Naujai ryški-
nami tragiškieji poeto kūrybos 
bruožai. Bandoma pagrįsti naci-
onalinio poeto sampratą, siejant 
ją su tautos mentaline erdve. 
Mažosios formos interpretuoja-
mos ir kaip poeto slaptasis atvi-
rumas, kaip gyvybinga prieštara, 
paradoksas.

vaikams
Marčėnaitė, Nomeda  ,, Lėlė‘‘-

Vilnius: Tyto alba, 2011.
Vieną dieną mano gyvenime 

atsirado mergaitė. Lyg iš niekur. 
Bet ne be reikalo, matyt. Dar 
visai mažutė. Liūdnokų akių, 
niekaip neišsirenkanti sau vardo. 
Tik ilgalaikiui supratau, kad mes 
susitikome  neatsitiktinai.  Porą 
mėnesių sekiau jai įkandin. Kad 
pamatyčiau, jog už kiekvieno 
kampo vis dar slapstosi stebu-
klai, maži dalykai gali būti dideli, 
kaip ir maži žmonės išmintingi, 
o daiktai kartais gyvesni už 
gyvuosius. 

Esu jai dėkinga, kad nevengė 
manęs ir sakė tik tiesą. Mergaitei 
reikėjo Lėlės, kad jos pasaulis 
nušvistų. O man reikėjo mer-
gaitės. Gal ir tau vertėtų su ja  
susidraugauti. 

,,Brėmeno muzikantai: Pasaka 
dėlionė‘‘-Vilnius: Trys nykštukai, 
2011.

French, Vivian   ,,Princesė Emi-

lė ir krintanti žvaigždė‘‘-Vilnius: 
Alma littera, 2012.

Trimestras beveik baigtas - ar 
princesė Emilė surinko pakan-
kamai taškų sidabrinei juostai 
laimėti? Ar ji bus pakviesta į 
Sidabrinę puotą? O gal baisioji 
princesė Daimonda pakiš jai 
koją, atsisakydama tikėti krin-
tančia žvaigžde?

Webb, Holly   ,,Bėglė Rudutė‘‘-
Vilnius: Alma littera, 2012.

Sofi dažnai sutinka pagyve-
nusį kaimyną poną Dženkinsą, 
vedžiojantį labradoriukę Rudutę. 
Mergaitė pati svajoja laikyti tokį 
šuniuką. Išdykėlė Rudutė vis 
taikosi ištrūkti iš sodo  ir pa-
bėgti, nors žino, kad taip elgtis 
nedera. 
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Lietuvių kalbos tarmės – lie-
tuvių bendrinės kalbos ištakos ir 
nuolat ją gaivinantis šaltinis. Vis 
labiau įsigalint bendrinei kalbai, 
dažniausiai tik kaimuose ir 
vienkiemiuose tegalima išgirsti 
senesniuosius žmones tarmiškai 
šnekant. Kad šie kalbos turtai 
nepražūtų, tarmės yra tiriamos, 
leidžiami tarmių aprašai ir žo-
dynai. Daugiausia tarmių duo-
menų sukaupta Lietuvių kalbos 
institute. Didžiausias šios srities 
darbas –1977 m. pradėtas leisti 
keturtomis „Lietuvių kalbos 
atlasas“.

2012 m. kovo 27 d.  Lietuvos 
Respublikos Seimas atsižvelgda-
mas į tai, kad gyvoji tarmių tra-
dicija Lietuvoje sparčiai nyksta, 
priėmė nutarimą 2013-uosius 
paskelbti Tarmių metais.

Seimo narys, Švietimo, moks-
lo ir kultūros komiteto narys 
Julius Dautartas teigia, kad „Iki 
šiol Lietuva galėjo pasigirti ypač 
turtingu tarmių palikimu, nes nė 
vienoje kitoje Europos valsty-
bėje tokioje mažoje teritorijoje 
nėra tiek daug ir tokių skirtingų 
tarmių“.

Lapkričio 29 dieną Girdžių 
pagrindinėje mokykloje per 
6-ąją pamoką vyko viktorina 
„Tarmių skrynelę atvėrus...“, 
skirta Tarmių metams paminėti. 
Renginyje dalyvavo 6–10 klasių 
mokiniai ir jų mokytojai. Tar-
minį koloritą renginiui suteikė 
žemaitiškai ir aukštaitiškai de-
šimtokų deklamuoti eilėraščiai. 
Viktorinoje varžėsi šaunios 
mokinių ir mokytojų komandos. 
Viktorinos dalyviai atsakinėjo į 
klausimus apie tarmių fonolo-
gines, morfologines ir leksines 
ypatybes, bandė įminti mįsles, 
kurios skambėjo tarmiškai. 
Mokinių komanda „Žemaitukai“ 
laimėjo I-ąją vietą, „Tauškučiais“ 
pasivadinę mokytojai – II-ąją 
ir dar viena mokinių komanda 
„Nemunas“ – III-ąją. Visi da-
lyviai apdovanoti saldžiomis 
dovanomis.

Kristina BiziNAitė
Lietuvių kalbos mokytoja

2013-ieji 
paskelbti 

tarmių 
metais

Tokiu pavadinimu buvo nu-
matyta akcija Girdžių pagrin-
dinėje mokykloje sveikatos 
priežiūros specialistės Danutės 
Kriščiūnienės veiklos plane. Pa-
sikalbėjusi su 7 klasės mokiniais, 
nutarė surengti Arbatos šventę 
mokykloje.

Lapkričio 13-oji buvo visiš-
kai nepanaši į šaltą ir žvarbią 
dieną. Už lango švietė saulė, 
padovanodama paskutinius 
savo šiltus bučinius, o šventė 
atrodė mielesnė ir šventiškesnė. 
Mažosios Arbatinės padavėjos 
kvietė visus išgerti arbatos. Jų 
buvo keletas rūšių. Prie arbatos 
užkąsti sausainukų, duonos laz-
delių. Visas pertraukas mokiniai 
ragavo arbatas, skaitė apie jas 
skrajutėse. Čia buvo pateikta 
daug informacijos apie peršali-
mo, gripo ligos požymius ir kaip 
apsisaugoti nuo jų.

Mokiniams labiausiai patiko 
erškėtrožių arbata, kuri, vaikų 
pasisakymais, išrinkta Arbatos 
karaliene, 6 klasės mokinys 
AiridasCelencevičiusarabatinę 

,,Kai už lango šalta ir žvarbu“

pavadino "Gurmanų užeiga".
Renginys mokiniams labai pa-

tiko ir pageidavo daugiau tokių 
švenčių - akcijų, o ypač tada, kai 
bus už lango šalta ir žvarbu.

„Tu turi savo kelią, aš tu-
riu savo: tačiau vienintelis ir 
teisingas kelias paprasčiausiai 
neegzistuoja.“

John F. Kennedy
1995 metais Jungtinių tautų 

organizacija UNESCO lapkri-
čio 16-ąją paskelbė tarptautine 
Tolerancijos diena. Pakantumas 
kitam ir kitokiam, gebėjimas 
gerbti, suprasti kitą asmenį, 
kurio įsitikinimai ir nuomonė 
yra kitokia - tai ir yra tolerancija. 
Šių metų Tolerancijos dienos 
simboliu pasirinktas skėtis. Skė-
tis - tai toks daiktas, po kuriuo, 
lietui lyjant gali sutilpti keletas 
žmonių, kurie yra skirtingi, bet 
lietui lyjant - būdami tolerantiš-
ki, stovi kartu po skėčiu.

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais, mūsų mokykloje lapkri-
čio 16-oji taip pat buvo skirta pa-
minėti tarptautinei Tolerancijos 
dienai. Klasių valandėlių, kitų 
pamokų metu buvo kalbama, 
kaip svarbu sugebėti suprasti 
kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į 
pasaulį smalsiai, be išankstinio 
nusistatymo. Penktadienį visi 
5-10 klasių mokiniai ir mokyto-

Tolerancijos diena

jai dovanojome mažą simbolinį 
spalvotą skėtuką žmogui, kurį 
esame įžeidę, įskaudinę, nu-
skriaudę ar paprasčiausiai, visai 
nepastebėjome. 

Vyresniųjų klasių Mokinių 
savivaldos narės pravedė To-
lerancijos pamoką pradinių 
klasių mokiniams. Mažiesiems 
draugams reikėjo atrakinti skry-
nutę, kurioje paslėptas lobis. 
Kad raktas tiktų, pradinukai 
turėjo sugalvoti po septynis ste-
buklingus žodžius. Draugystė, 
supratimas, užuojauta, meilė ... 

Danutė KriščiūNieNė 
Sveikatos priežiūros 

specialistė

- tai tie stebuklingi žodžiai, kurie 
buvo užrašyti ant raktų. Atrakinę 
skrynutę vaikai rado „saldų lobį“, 
kurį čia pat ir suvalgė. Pamokos 
pabaigoje ant „mėlynų lietaus 
lašelių“ kiekvienas užrašė pačius 
gražiausius žodžius ir prikabino 
prie savo klasės Tolerancijos skė-
čio. Nors skėčiai tokie maži, bet 
visi mokinukai draugiškai sutil-
po po jais ir nusifotografavo.

mokinių savivalda



72012 lapkritis Nr. 31

Girdžių pagr. mokykla – AB-
SOLIUČIAI AKTYVIAUSIA 
RESPUBLIKOJE KONKURSE 
"BEBRAS"!

Šiemet mūsų mokyklos mo-
kiniai jau 5 kartą itin aktyviai 
dalyvavo tarptautiniame in-
formacinių technologijų (IT) 
konkurse "BEBRAS".  Lietuvoje 
šis konkursas vyksta nuo 2004 
metų. Konkursas vyksta 4 die-
nas, nes dalyviai pagal klases 
suskirstyti į 4 grupes. Pirmieji 
dalyvavo 10 - 9 klasių mokiniai, 
po to 8 - tokai ir paskutinieji 
varžėsi 5 - 6 klasių mokiniai. 
Pirmą kartą dalyvavo ir 3 - 4 
klasių mokiniai.

Girdžių pagr. mokykla užėmė:I 
vietą respublikojemažų mokyklų 
tarpe pagal aktyvumą ir yra 
absoliučiai aktyviausia respu-

„BEBRAS”
blikoje!

Ir aš, aktyvių "BEBRO" kon-
kurso mokinių mokytoja, savait-
galį vykau į  apdovanojimo šven-
tę Vilniuje, Seimo rūmuose...

BEBRO konkurso rezultatai
Paskelbti galutiniai Tarptau-

tinio IT konkursas „BEBRAS 
2012“ rezultatai. Viso Lietuvoje 
dalyvavo 6169 (10-9) klasių 
moksleiviai, 6424 (8-7) klasių 
moksleiviai, 6334 (6-5) kla-
sių moksleiviai ir pirmą kartą 
konkurse dalyvavo net 2046 
pradinukai! Kasmet Bebro kon-
kurse daugėja norinčių išbandyti 
jėgas - šiemet net 24390 dalyviai 
"krimto" Bebro uždavinius - tai 
net 5000 daugiau nei pernai!

Labai džiaugiamės visų mo-
kinių pasiekimais ir sveikiname 
prizininkus savo amžiaus grupėse 

Jurbarko rajone! 
irma Gendrikaitė – 1 vieta
miglė remeikytė - 1 vieta
Karolis Kaminskas – 2 vieta
melanija Damušytė – 3 vieta
irmantas vaitkus – 4 vieta
milanas majauskas – 4 vieta

Kitų mokinių vietos – moky-
klos tinklapyje www.girdziai.lt

Liudmila NOrKAitieNė
informacinių technologijų 

mokytoja

Verslumo diena 2012
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Kvadratas
Lapkričio 16 dieną vyko Jur-

barko rajono kaimo vietovių 
bendrojo ugdymo mokyklų 2002 
m. gimimo ir jaunesnių kvadrato 
finalinės varžybos.

Girdžių pagrindinės moky-
klos sportininkai iškovojo tre-
čiąją vietą.

* * *
Lapkričio 21 dieną Nauja-

miesčio pagrindinėje mokykloje 
vyko Jurbarko rajono bendrojo 
ugdymo mokyklų 2000 - 2001 m. 
m. gimimo berniukų kvadrato 
finalinės varžybos. 

Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai iškovojo PIRMĄJĄ 
VIETĄ!

Sveikiname!

Linas KLijūNAS
Kūno kultūros mokytojas

Mieli Girdžių seniūnijos kruopštuoliai ir kruopštuolės!

Š. m. gruodžio 7 d. 18 val. vėl kviečiame visus į VILNOS VĖLIMO PAMOKĖLES. 

Toliau tęsime pažintį su vilna, 
kibsime į sudėtingesnį vėlimą ir 
bandysime įminti vėlimo iš vilnos 
paslaptis.

Laukiame visų Girdžių pagrindinėje 
mokykloje.

Atsiveskite draugą/draugę ir, žinoma 
nepamirškite geros nuotaikos!

Projektas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų jaunimo veiklai

Gruodžio 14 d., penktadie-
nį, šurmulio į Girdžių gatves 
bei seniūnijos kaimus įneš 
jau ketvirtus metus organi-
zuojama „Gerumo ir šviesos 
diena“. 

Kaip ir ankstesniais me-
tais, viskas prasidės pagy-
venusių, vienišų asmenų, 
buvusių mokytojų lankymu. 
Su dovanėlėmis, kurias jau 
gamina Girdžių pagrindinės 
mokyklos auklėtiniai, lankysis 
patys mokiniai, mokytojai, 
seniūnijos darbuotojai. 

Vakare, 17 valandą, visus 
kviečiame prie eglutės, kur 
bus susitikimas su Kalėdų 
Seneliu bei bus įžiebiama 
eglutė. 

Organizatoriai 

„Gerumo ir 
šviesos diena“

„Blusų turgus”


