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Gruodžio 14 d., penktadienį 
Girdžiuose jau ketvirtą kartą 
vyko „Gerumo ir šviesos“ dienos 
renginiai. Tradiciškai su dova-
nomis lankyti vieniši žmonės, 
vakare įžiebta Kalėdinė eglutė.

Šiemet trys grupės savanorių 
aplankė net 40 vienišų, atokiai 
gyvenančių žmonių. Aplankyti 
ir Girdžių mokyklos mokytojai 
- senjorai. Į svečius vykome ne 
tuščiomis – Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokiniai dovanojo 
savo pagamintus rankdarbius bei 
mokytojos Liudmilos Norkaitie-
nės surinktas vaistines arbatžo-
les, seniūnija gyventojams dova-
nojo atvirukus su palinkėjimais. 
Prie akcijos taip pat prisidėjo 
Jurbarko lietuvių ir švedų drau-
gija, kuriai vadovauja Audronė 
Minikevičienė. Jie dovanojo lau-
knešėlius su būtiniausiais maisto 
produktais, drabužiais, patalyne, 
o vaikučiams - žaislus. Dosni 
buvo „Lukšių pieninė“, kuri 
dovanojo „Senolių“ produktų 
linijos grietinės bei sūrelių. 

Jau tradicija tampa ir miški-
ninkų akcija „Parsinešk Kalėdas į 
savo namus“. Labai džiaugiamės, 
kad Balandinės girininkijos dar-
buotojai geranoriškai sutinka šią 
akciją organizuoti mūsų akcijos 
dieną. Todėl jau penktadienį 
Girdžių gyventojai galėjo namo 
parsinešti miškininkų dovanotą, 
dar mišku kvepiančią eglutės 
šaką, arba įsigyti eglutę.

„Gerumo ir šviesos“ diena Girdžiuose

Visos dienos renginių kul-
minacija – Girdžių Kalėdinės 
eglutės įžiebimas. Šiemet gruo-

džio pradžioje seniūnaičiai, 
seniūnijos bei kultūros namų 
darbuotojai sutarė, kad eglutei 

reikia nupirkti naujų girliandų. 
Girdžiškiai skyrė 130Lt, už juos 
nupirktos 4 naujos girliandos. 
Šventės organizatoriai dėkoja 
aukotojams už supratimą, kad 
miestelio eglės papuošimu turi 
rūpintis visi.

Susirinkusius prie šventinio 
laužo sveikino seniūnas Darius 
Juodaitis, kuris pasidžiaugė Gir-
džiams dosniais įgyvendintais 
projektais metais. Susirinkusius 
pasveikino Girdžių bendruome-
nės pirmininkė Nijolė Petraitie-
nė bei Girdžių šeimų centro pir-
mininkas Kęstutis Mockaitis. 

Kalėdų Senelio belaukiant, 
aplink papuoštą žaliaskarę su-
kiojosi ir šventinę nuotaiką kūrė 
žiemos personažai: kiškučiai, 
lėlytė bei visiškai nešalta Pūga.

Na, o Kalėdų Senelis šiemet 
atvyko netradiciškai. Susirgus 
pagrindiniam elniui, pas vaiku-
čius į eglės įžiebimą jis atvyko 
šiuolaikiškai – su galingu ketur-
račiu. Kalėdų Senelis žaidė su 
mažaisiais, klausė eilėraštukų, 
pačius aktyviausius apdovanojo 
saldainiais ir pažadėjo vaikučius 
būtinai aplankyti namuose. Vi-
siems kartu sušukus burtažodį 
– įsižiebė Kalėdinė eglutė. Eglės 
įžiebimą palydėjo fejerverkų 
salvės. 

Taip Girdžiai pradėjo didžiųjų 
metų švenčių laukimą. 

„Girdžiai“ inf. 

Gruodžio 30 dieną, Pavidaujį 
aplankė Kalėdų Senelis. Pasi-
guodęs, jog beveik nebeliko 
sniego ir jo elniai su rogių traukti 
nepajėgia, senelis vaikučiams ne-
gailėjo dovanėlių, žaidė, linkėjo 
gerų metų.

Susitikimą su Kalėdų Sene-
liu jau treti metai organizuoja 
aktyviausios Pavidaujo kaimo 
bendruomenės moterys. Susi-
tikime su Kalėdų Seneliu vaikai 

Pavidaujyje lankėsi Kalėdų Senelis
deklamavo eilėraščius, žaidė žai-
dimus, aplinkui straksėjo senelio 
padėjėjas Zuikis. 

Po Kalėdų senelio viešnagės 
mažieji vaišinosi saldumynais. 
Jau kitą dieną vyresnieji ben-
druomeniečiai į bendruomenės 
namus rinkosi sutikti Naujųjų 
Metų. 

„Girdžiai“ inf. 
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Gruodžio 13 dieną, Jurbarko 
rajono savivaldybė organizavo 
pirmąją viso rajono seniūnaičių 
sueigą. Sueigos metu, kalbėjo 
rajono meras Ričardas Juška, 
administracijos direktorius Pe-
tras Vainauskas, skyrių vadovai 
pristatė savo funkcijas. Sueigos 
metu apdovanoti patys akty-
viausi seniūnaičiai. Iš mūsų se-
niūnijos su apdovanojimu grįžo 
Pavidaujo seniūnaitė Jurgita 
Šlyterienė. Sueigos metu minti-
mis apie darbą su seniūnaičiais 
pasidalino Girdžių seniūnas 
Darius Juodaitis. Skaitytojams 
pateikiame skaitytą pranešimą. 

***
Girdžių seniūnijoje jau įpusėjo 

antroji seniūnaičių kadencija. 
Drįstu teigti, jog Girdžiai turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, 
nes mūsų rajone pirmieji seniū-
naičiai ir buvo išrinkti Girdžiuo-
se. Pasidalinsiu mintimis apie 
darbą su seniūnaičiais. 

Pagal įstatymą, seniūnaitis 
- seniūnijos aptarnaujamos 
teritorijos gyvenamosios vie-
tovės bendruomenės išrinktas 
atstovas. Renkant seniūnaičius 
visada užduodamas klausimas, 
kam reikalingas seniūnaitis, 
jeigu mes turime bendruomenės 
pirmininką. Visgi, seniūnaičio 
įgaliojimai nuo bendruomenės 
pirmininko skiriasi. Visų pirma, 
dvejiems metams renkamo se-
niūnaičio rinkimų procedūrą bei 
veiklą reglamentuoja įstatymas. 
Seniūnaičiui Įstatymas suteikia 
teisę atstovauti seniūnaitijos 
gyventojų interesams seniūni-
joje, savivaldybės institucijose, 
valstybės įstaigose.

Seniūnaičių vaidmuo ir svarba vis auga
Vietos savivaldą, kaip ir centri-

nę valdžią sudaro leidžiamoji ir 
vykdomoji valdžios. Seniūnačio 
institucija – dvilypė: ji turi tiek 
vykdomosios, tiek kontrolę at-
liekančios instancijos vaidmenį. 
Vykdomoji – tai teisės aktų įgy-
vendinimo. Pavyzdžiui, seniū-
naitis turės skatinti gyventojus 
prižiūrėti gyvenamosios vietovės 
teritoriją (kelius, gatves, aikštes, 
kapines ir kitus infrastruktūros 
objektus), plėtoti ir organizuoti 
kaimo, miestelio kultūrinį ir 
sportinį gyvenimą. Kontrolės 
funkcija taip pat labai svarbi, 
nes seniūnaičiai savo sueigose 
svarsto seniūnų pateiktas veiklos 
programas taip pat veiklos atas-
kaitas. Šie dokumentai turi būti 
suderinti su seniūnaičiais. 

Dar vienas svarbus seniūnai-
čių vaidmuo – tai dalyvavimas 
komisijos nario teisėmis kon-
kurse seniūno pareigoms užimti. 
Seniūnaitis čia gali patikrinti, 
ar seniūno pareigas pretenduo-
jantis asmuo žino tos vietovės 
problemas, paklausti, kaip jis bus 
sprendžiamos. 

Bendruomenės primininkas 
šių teisių neturi. Na, bent jau 
jos nėra reglamentuotos teisės 
aktais. Dėl to seniūnaičių vai-
dmuo vietos savivaldoje yra 
svarbus, garbingas ir kuo toliau, 
tuo labiau bus reikalingas. 

Girdžiuose dirbu jau su an-
tra seniūnaičių kadencija. Abi 
kadencijos – skirtingos. Kai 
pirmaisiais metais seniūnaičiai 
buvo tiesiog „priprašyti“ užimti 
šias pareigas, rinkimai į antro-
sios kadencijos seniūnaičius 
buvo jau su tam tikru azartu. 
Girdžių seniūnaitijoje varžėsi 

dvi kandidatės. Pasikeitė Gu-
delių seniūnaitis, tik Pavidaujo 
seniūnaitė liko ta pati. 

Kaip mus sekasi dirbti? Ma-
nau, kad puikiai. Aš, asmeniškai, 
esu dėkingas seniūnaičiams, 
nes šie iškelia problemas, kurių 
dirbdamas pats tiesiog nepa-
stebi. Seniūnaičiai praneša apie 
gatvių apšvietimo problemas, 
apie gyvūnų laikymo taisyklių 
pažeidimus, kelių valymą žie-
mos metu ir kita. Taip tauposi 
tiek laikas, tiek išlaidos kurui, o 
svarbiausia – galima operatyviai 
išspręsti toje gyvenvietėje iškilu-
sias problemas. 

Su seniūnaičiais per metus 
surengiame dvi seniūnaičių 
sueigas. Aišku, tariamės kur 
kas dažniau. Klausimai – patys 
įvairiausi, apie šventes, apie pro-
blemas kaime, apie problemas 
šeimose, kurias veikdami kartu 
galime išspręsti. 

Ar seniūnaičio teisės yra įgy-
vendinamos. Manau, kad bent 
jau Girdžiuose jos įgyvendina-
mos visiškai. Seniūnaičiai dėl 
iškilusių problemų visada gali 
susitikti su savivaldybės vadovais 
bei skyrių vedėjais. Visada tarpi-
ninkauja tokiems susitikimams, 
jų pasiūlymai, kurie nors yra re-
komendacinio pobūdžio, visada 
yra išklausomi ir pagal galimy-
bes įgyvendinami. Seniūnaitis 
– rinktas žmonių atstovas, tad 
seniūnams, kuriems yra svarbi 
gyventojų nuomonė, privalu 
seniūnaitį netik išklausyti, bet ir 
jo klausyti. 

Manau, jog seniūnaičių vai-
dmuo tik augs. Lygindamas 
pirmąją seniūnaičių kadenciją su 
antraja Girdžiuose jau matau šias 

tendencijas. Pirmojoje kadenci-
joje seniūnaičių vaidmuo buvo 
labiau formalus - informavimo. 
Jie rinkdavo informaciją iš gy-
ventojų, paskleisdavo seniūnijos 
ar savivaldybės informaciją. An-
trosios kadencijos seniūnaičiai 
jau yra įtraukiami į tam tikras 
naujas veiklas, kurios susijusios 
su svarbių sprendimų priėmimu 
lygiomis teisėmis su etatiniais sa-
vivaldybių darbuotojais. Pavyz-
džiui seniūnaičiai buvo paskirti 
į Bendruomenių tarybas, kurios 
skirstė lėšas gautas iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 

Seniūnaičių vaidmuo dar la-
biau turėtų išaugti kitais metais, 
kuomet jie bus kviečiami kartu 
su socialiniais darbuotojais, 
seniūnais vykti po šeimas, ra-
šyti buities aktus, spręsti dėl 
socialinės paramos tikslingu-
mo. Darbo tik daugės, pareigų 
ir įsipareigojimų taip pat. Tik 
ar nebus taip, kad kraudami 
seniūnaičiams pareigas, o nesu-
tiekdami privilegijų, ar bent jau 
teisingo atlygio už patiriamas 
išlaidas, ilgainiui neprisiprašy-
sime žmonių kandidatuoti į šias 
visuomenei naudingas, tačiau ne 
visada dėkingas pareigas? 

Na, o šiandien seniūnaičiams 
linkiu gero, konstruktyvaus 
darbo kartu su seniūnais, tam, 
kad būtų įšgyvendintas svarbiau-
si vietos savivaldos principai, 
tam, kad kiekvieno žmogaus 
prašymas bei pasiūlymas būtų 
išgirstas

Darius JuoDaitis

Dar vieną pergalę prieš vers-
lininkus, planuojančius statyti 
hidroelektrinę Girdžiuose, šiems 
planams nepritariantys girdžiš-
kiai pasiekė gruodžio mėnesį 
vykusiame savivaldybės tarybos 
posėdyje. Nuomos sutartį dėl hi-
droįrenginių nuomos nuspręsta 
nutraukti. Tad hidroįrenginiai 
bei dalis lankos vėl pereis į savi-
valdybės rankas. 

Nutraukti sutartį savivaldybė 
surado net keletą priežasčių: 
atsižvelgdama į Jurbarko rajono 

Girdžiuose hidroelektrinės - NEBUS!
savivaldybės tarybos 2012 m. 
lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 
T2-343 „Dėl hidroelektrinės sta-
tybos ant Mituvos upės Girdžių 
kaime galimybių“, taip pat į tai, 
kad išnuomotų hidrotechnikos 
kompleksų ant Mituvos upės 
Girdžių ir Volungiškių kaimuo-
se techninė būklė yra bloga, 
nuomos mokestis į valstybės 
biudžetą nemokamas.

Primename, jog Jurbarko ra-
jono taryba 2000 m. liepos 20 d. 
sprendimu Nr. 70 „Dėl Jurbarkų, 

Girdžių, Volungiškių hidroelek-
trinių detaliųjų planų patvirtini-
mo“ patvirtino Jurbarkų, Girdžių 
ir Volungiškių tvenkinių ant 
Mituvos upės hidroelektrinių 
detaliuosius planus. 2001 m. 
lapkričio 30 d. Hidrotechnikos 
kompleksų nuomos sutartimi 
Nr. 1 R.Ozgirdui mažųjų hidro-
elektrinių statybai išnuomoti 
Volungiškių, Jurbarkų, Girdžių 
HK, esantys Jurbarko r. sav., ir 
Balskų HK, esantis Tauragės 
r.sav. Šiuo metu yra pastatytos 

dvi hidroelektrinės: Jurbarkų, 
Jurbarko r. sav., ir Balskų, Tau-
ragės r. sav. R.Ozgirdas 2012 m. 
inicijavo planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai verti-
nimą, siekdamas statyti mažąją 
hidroelektrinę Girdžių k. Tam 
labai pasipriešino Girdžių kaimo 
gyventojai. 

„Girdžiai“ inf. 
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Naujieji metai
“Nes šiuo keliu jūs dar nėjote 

nei vakar, nei kada seniau...“ 
(Joz 3, 4)

Vėl peržengėm Naujų metų 
slenkstį. Apie mus laukiančią 
ateitį galim kažką spėlioti, bet 
niekas nežinom nieko kas mūsų 
laukia šių metų kelionės prieky-
je. Ateitis paslėpta nuo mūsų, ir 
Naujieji metai – tai kelias dar ne-
pažįstamas ir nevaikščiotas. Ar 
sulauksim dar kitų Naujų metų, 
o gal jau šiais metais sugrįš mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus, ar nukris 
ant mūsų galvų koks asteroidas 
ir bus šio svieto pabaiga? O gal 
paprasčiausiai visada nelaukta 
ir dažnai netikėta mirtis palies 
ir mane? Kodėl gi ne? Arba gal 
prasidės naujas ir baisiausias 
pasaulinis karas?...  

Daugybė dalykų grąso pa-
sauliui netikėtais ir siaubingais 
siurprizais ir todėl čia tinkami ir 
teisingi Šv. Rašto žodžiai, jog mes 
šiuo keliu dar niekada nėjome. 
Įžengėm į nežinomą kelią, ir 
jeigu ne Aukščiausiojo pažadai, 
gyventume išties didelėje baimė-
je. Todėl tikra laimė yra žinoti, 
kad turime Dangiškąjį Vadą, kad 
Jam žinomas kiekvienas mūsų 
kelionės žingsnis ir, kad Jis netgi 
Pats yra paruošęs kiekvieną to 
kelio pėdą. Todėl su pasitikėjimu 
ilsėkimės Dievo pažaduose! Štai 
keletas jų: 

„Žinomi Dievui nuo amžių visi 
Jo darbai“ (Apd 15, 18)

„Štai Aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 
28, 20)

„Jis žino kiekvieną mano žings-
nį! Teištiria mane ugnimi: išeisiu 
tarsi grynas auksas“ (Job 23, 
10)

„Tas, kuris jumyse pradėjo šį 
gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kris-
taus Jėzaus dienos“ (Fil 1, 6)

Todėl, nors mes dar ir nėjome 
tuo keliu, užtai Viešpats Dievas 
jį puikiausiai žino! Klausykime 
Jo ir sekime Jį, tegu Jis Pats veda 
mus, ir tuomet Naujieji metai bus 
paguodžiantys ir palaimingi!

...Pasakiau sargybiniui prie 
Naujųjų metų vartų: „Duok man 
žibintuvą, kad galėčiau saugiai 
žengti nepažįstamu keliu!“ O jis 
atsakė: „Drąsiai ženk į tamsą, 
įdėjęs savo ranką į Dievo delną! 
Tai geriau už žibintuvą ir saugiau 
net už pažįstamą ir daug išvaikš-
čiotą kelią!... (Rabindranatas 
Tagorė)

Vertinga kiekviena 
diena
Kartą pajūryje vaikai surado 

dėžutę su akmenukais. Šis radi-
nys tapo jiems pramoga: jie visus 
akmenukus, vieną po kito, išmė-
tė kas toliau į jūros bangas. Tik 
mesdami paskutinį akmenuką, 
pastebėjo, kad tai buvo pusiau 
šlifuoti brangakmeniai. Bet jau 
buvo per vėlu: brangenybės jau 
buvo nuskendusios vandenyje.

Viešpats Dievas dažniausiai 

kiekvienam žmogui duoda gy-
venimą, pilną brangiausių dienų. 
Tačiau daugelis tas savo gyveni-
mo dienas iššvaisto be naudos ir 
kartais tik mirdami besupranta, 
kokią skriaudą padarė sau, nie-
kais praleidę savo gyvenimą.

Branginkite laiką
(iš tėvo Aleksandro Menio 

pamokslo)
Branginkite laiką, „nes dienos 

yra piktos“. Taip glaustai pasaky-
ta Apaštalo... Dienos apgaulin-
gos, gyvenimas trumpas, todėl 
tai reikia prisiminti, tai reikia 
jausti visa širdimi ir suprasti 
koks vertingas tas laikas, kuris 
mums skirtas. Kai kurie žmo-
nės mano, jog galvoti apie laiko 
bėgsmą – tolygu galvoti apie tai 
kas liūdna, kas kelia nykias ir 
liūdnas mintis. Tačiau yra visai 
kitaip. Priešingai, sulig kiekviena 
minute laikas priartina mus prie 
amžinybės, kiekvieną minutę 
jis mūsų klausia: „ką tu padarei 
vardan jos?“

Juk mes svečiai šioje žemėje. 
Mes svečiai – trumpam, labai 
trumpam laikui; išėję iš paslap-
ties ir grįžtantys į paslaptį. Ta-
čiau Viešpats atskleidžia mums, 
kad šis trumpas gyvenimas yra 
mums nepaprastai reikšmingas, 
nes jis yra amžinybės mokykla. 
Čia mūsų siela, mūsų asmenybė, 
mūsų sąžinė – visa, kas mumyse 
yra dieviško, čia auga ir bręsta.

Ir kaip baisu žmogui, kuris 

iššvaistė savo laiką, išeikvojo 
jį aibėms niekučių, menkiems, 
apgailėtiniems dalykams. Jis at-
sigręžia, ir pasirodo – gyvenimas 
jau praėjo, iššvaistytas menkiems 
rūpesčiams, tuščiai, bevaisei ple-
palynei, kažkokiems reikalams, 
apie kuriuos gal net nevertėjo 
galvoti. Laikas praeina...

Ir kai Apaštalas mums sako 
– tausokite laiką, tai mus moko 
skirti, kas gyvenime reikšmin-
giausia, svarbiausia, o kas ne 
taip svarbu. Svarbiausia – tai, kas 
daro mus žmonėmis. Svarbiausia 
– tai, ką pasiimsime su savimi 
anapus, tie bruožai, kurie liks, 
kai mes sukriošime, susensime, 
sunyksime – mirtingi kūnu, bet 
amžini siela...

Tad tausokime laiką – ir savo 
sielai, ir savo gyvenimui – ir 
vertinkime jį kaip didžią Dievo 
dovaną. Aš pažįstu kelis žmones, 
kurie mirtinai sirgo ir Viešpats 
suteikė jiems laiko. Kaip jie bran-
gino jį, kaip dėkojo Dievui, kad 
jiems duota metai, dveji, nežinia 
kiek. Štai tada jie ir pajuto, kaip 
jo reikia – laiko. Tad kam gi 
mums su jumis laukti kažkokių 
mirtinų pavojų ar ligų, verčiau 
jau šiandien įsiklausykime į 
Apaštalo žodžius – „tausokite 
laiką, nes dienos yra piktos“.

   
  Parinko 

kun. s. Pavalkis
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Artėjant gražiausiai metų 
šventei - Kalėdoms, gruodžio 
15 d., 14val., Girdžių kaimo 
biblioteka pakvietė savo mažuo-
sius knygos bičiulius į spalvingą 
kalėdinę popietę ,,Šventų Kalėdų 
belaukiant‘‘. Į popietę atėju-
sius vaikus pasitiko žaliaskarės 
eglutės šakelės, kurias vaikai 
turėjo  papuošti.  Biblioteka virto 
linksmomis kūrybinėmis dirbtu-
vėlėmis, vaikai darė žaisliukus 
ant eglutės. 

Kalėdinė popietė „Šv. Kalėdų belaukiant”
Po to vaikai popietėje  mynė 

mįsles, deklamavo eilėraščius, 
dainavo daineles apie Kalėdas. 
Bibliotekininkė perskaitė laišką 
nuo Kalėdų senelio. Visi vaikai 
buvo apdovanoti saldžiomis 
dovanėlėmis ir prizais.  

vilija stoškienė

vaikams 
Knister  ,,Ragana Lilė Stebuklų 
šalyje‘‘;
suaugusiems 
D'Avenia, Alessandro ,,Dalykai, 
kurių niekas nežino” -  Vilnius: 

Naujos knygos 

 Girdžių pagrindinėje mo-
kykloje lapkričio 29 – oji buvo 
skirta 1 – 4 klasių mokinių 
pažintinei – pramoginei veiklai. 
Mokiniai aplankė Girdžių kai-
mo biblioteką. Bibliotekininkė 
mokinius supažindino su veikla 
ir renginiais, kurie vyksta bibli-
otekoje.

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-

„Draugavo” su knygomis
otekos vedėja I. Gendrolienė 
pakvietė juos į popietę „Ir knyga 
mane augina“. Buvo apdovano-
tos geriausios knygų skaitytojos: 
Augustė Šipkaitė ir Giedrė Va-
siliauskaitė. 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 Rekešienei.

ofelija kimutienė
4 klasės mokytoja

Alma littera, 2012;
Roberts, Nora ,,Kur baigiasi upė” 
- Kaunas: Jotema, 2012.
Gerritsen, Tess ,,Šėlas” - Kaunas: 
Jotema, 2012.
Roth, Veronica  ,,Insurgentė” - 
Vilnius: Alma littera, 2012.
Clark, Mary Higgins ,,Tu pri-

klausai man” - Vilnius: Alma 
littera, 2012.
Poznanski, Ursula  ,,Erebas” - 
Vilnius: Alma littera, 2012.
Gerritsen, Tess  ,,Chirurgas” - 
Kaunas: Jotema, 2012. 
Noreika, Ernestas ,,Povų ežeras” 
- Vilnius: Naujosios Romuvos, 

2012.
Šomkienė, Loreta  ,,Riešinės” -  
Vilnius: Alma littera, 2012.
Čyžas, Valentinas ,,Apetitu ne-
siskundė” - Šiauliai: Šiaurės 
Lietuva, 2012.
smulkesnė informacija apie 
knygas Girdžių svetainėje.

Štai ir išaušo ilgai lauktas 
gruodžio 17 dienos rytas.  Į 
mokyklą visi pradinukai rinkosi 
šventiškai nusiteikę. Šiandien 
pas mus žadėjo atvažiuoti Ka-
lėdų Senelis. Mes jo visi labai 
laukėm.

Laukti senelio visi rinkomės 
į gražiai išpuoštą salę. Joje 
stovėjo baltutė, tarsi apsnigta 
eglutė. Vaikai buvo pasipuošę 
įvairiomis kaukėmis. Buvo 
nykštukų, lapė, voveraitės, 
juokdarys, robotas, snieguolės, 
pelytės, šuniukai. Aš buvau 
raudonkepuraitė. 

Kol laukėm senelio, žiūrėjom 
spektaklį "Katės namai", kurį 
mums parodė Jurbarko kultū-
ros rūmų artistai, vadovaujami 
režisierės Birutės Šneiderienės.  
Mokytoja mums sakė, kad po-
nia Birutė, kaip ir mes mokėsi 
Girdžių mokykloje! Man labai 

Girdžių pradinukų Kalėdos
patiko ožys ir jo šokis "Ožys 
tarp gėlių". Labai gaila buvo 
katinėlio, kurio tetulė katė ne-
priėmė į savo šiltus namus.

Sudegė katės namai. Vargšės 
katės nepriėmė nei kiaulė, nei 
ožys, nei višta su gaidžiu. Ją 
priėmė tik vargšas katinėlis.

Pasibaigus vaidinimui, pa-
sirodė Kalėdų Senelis. Mes su 
Seneliu žaidėm, šokom, dai-
navom. Vėliau kiekviena klasė 
parodė Seneliui po trumpą pro-
gramėlę. Visi gavom dovanų.

Išlydėję senelį, vėl rinkomės į 
salę. Ten mokytoja Danutė Re-
kešienė surengė mums įvairių 
žaidimų ir atrakcionų popietę. 
Buvo smagu ir linksma. Dabar 
nesunkiai sulauksime ir Tikrų 
Kalėdų!

miglė Remeikytė
3 klasės mokinė 
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Gruodžio 17 - osios rytmetį 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokiniai rinkosi į netradicinę 
pamoką. Vokiečių kalbos me-
todininkė Nijolė Giedraitytė 
ir anglų kalbos mokytoja Rūta 
Vaškytė mokinius subūrė vie-
nam tikslui – susipažinti su 
vokiškomis ir angliškomis Ka-
lėdų tradicijomis, papročiais ir 
apeigomis.

5 – 10 klasių mokiniai kelias 
savaites ruošėsi šiam renginiui: 
pynė ir puošė Advento vainikus, 
siuvo, mezgė kojines arba batus, 
skirtus dovanoms, kūrė atviru-
kus–sveikinimus dvejomis už-
sienio kalbomis ir netgi gamino 
Vokietijai bei Anglijai būdingus 
saldžiuosius patiekalus. Visa šia, 
Kalėdų dvasia alsuojančia, atri-
butika puošė savo klasių stalus.

Mokinės Irma Gendrikaitė, 
Karolina Virbickaitė ir Odeta 
Liorančaitė renginį vedė trejo-
mis kalbomis: vokiškai, angliškai 
ir lietuviškai. Žvakių šviesoje 
vokiškai ir angliškai skambėjo 
mokinių dainuojamos dainos, 
deklamuojami eilėraščiai. Ren-
ginio dalyviai išgirdo, pamatė, 
sužinojo, kaip Kalėdoms ruo-

Kalėdų papročiai svetur
šiamasi didžiuosiuose Europos 
miestuose - Hamburge ir Londo-
ne. Mokiniai žiūrėjo video kaip 
atrodo šie du miestai Kalėdų 
karštinės metu, pamatė kokios 
rengiamos mugės, sužinojo ko-
kius patiekalus vokiečiai ir anglai 
valgo per Kalėdas. Renginyje 
neapsieita ir be užsienietiškų 
Kalėdinių personažų – Niko-
lauso (vaid. Rytis Andriulaitis) 
ir mažojo Klauso (vaid. Rytis 
Gendrikas). Vaikai dalyvaudami 
viktorinose demonstravo savo 
žinias, bei laimėjo saldžiųjų 
prizų. 

Renginį stebėjo sudaryta ko-
misija: mokyklos direktorė, 
pavaduotoja ir fizikos mokytoja. 
Kol komisija atidžiai sumavo 
rezultatus, mokiniai dalinosi 
patirtais potyriais ruošiantis 
šiam renginiui, vaišinosi savo 
iškeptais saldžiaisiais patiekalais. 
Mokyklos direktorė paskelbė 
gražiausio vainiko, kūrybiškiau-
siai sukurto atviruko, sukurtos 
kojinės, skaniausio patiekalo ir 
gražiausio stalo klasės nugalė-
tojus.

Girdžių pagrindinėje mo-
kykloje apsilankęs Nikolausas, 

kuriam talkino vokiečių kalbos 
mokytoja Nijolė Giedraitytė, iš 
savo didelio maišo traukė dova-
nėles ir jomis apdovanojo klases, 
vedančiuosius, garso ir video 
operatorių, komisiją ir visus 
visus, kol neliko neapdovanotų... 
Juk artėjančios Kalėdos – stebu-
klų metas... 

Užsienio kalbų mokytojos 
tikisi, kad šio renginio metu 
mokiniai turėjo puikią progą 
išsamiau sužinoti apie Kalėdų 

kultūrą bei tradicijas Vokietijoje 
ir Anglijoje. Įgyti naujos patir-
ties, parodyti savo kūrybinius 
gebėjimus ruošiantis vokiškam 
ir angliškam Kalėdiniam rytme-
čiui. Nors po mažą šio rytmečio 
potyrio kruopelytę pritaikyti, 
panaudoti savo šeimose.

liudmila noRkaitienė
informacinių technologijų 

mokytoja

Ilgai planavus ir su nekan-
trumu laukus įvyko Girdžių 
pagrindinės mokyklos mokinių 
savivaldos antrasis susitikimas 
su Skirsnemunės Jurgio Baltru-
šaičio pagrindinės mokyklos 
mokinių savivalda. 

Kai skirsnemuniškiai svečia-
vosi pas mus, mokyklą apro-
dėme mes, o dabar savo mo-
kyklą aprodė jie. Pradėjome 
nuo veidrodžių salės. Mokslo 
metai nauji – nauji ir mokinių 
savivaldos nariai. Pirmiausia 
vieni su kitais žaidimo forma 
susipažinome, ar tiesiog vieni 
kitus prisiminėme. Mokytojai ir 
mokinių savivaldos pirmininkei 

Mokinių savivaldų susitikimas
papasakojus apie mokyklą, joje 
vykstančius renginius, aprodžius 
kabinetus ėjome pasivaišinti ar-
bata ir toliau bendrauti. Susėdus 
prie stalo pasakojome apie savo 
mokyklose vykstančius projek-
tus, renginius.

Skirsnemuniškiams iš galvų 
neišeina mūsų „Miego diena“, 
kurioje, jeigu viskas pavyks, 2013 
metais pakviesime dalyvauti ir 
juos. O mes pasisėmę iš jų idėjų 
apie jų mokykloje vykusį renginį 
„Chorų karai“, savo mokykloje 
pabandysime padaryti ką nors 
panašaus!:)

irma GenDRikaitė

Lietuvių kalbos tarmės – lie-
tuvių bendrinės kalbos ištakos 
ir nuolat ją gaivinantis šaltinis. 
Vis labiau įsigalint bendrinei kal-
bai, 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, mokslo 
ir kultūros komiteto narys Julius 
Dautartas teigia, kad „Iki šiol 
Lietuva galėjo pasigirti ypač 
turtingu tarmių palikimu, nes 
nė vienoje kitoje Europos vals-
tybėje 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 pami-
nėti. Renginyje dalyvavo 6–10 
klasių mokiniai ir jų mokytojai. 
Tarminį koloritą renginiui su-
teikė žemaitiškai ir aukštaitiškai 
dešimtokų deklamuoti eilėraš-
čiai. 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. Mo-
kinių 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 - Tarmių metai
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Girdžių mstl., Pavidaujo mstl., Gudelių k., Butkaičių k., Būtrimų k., Pocaičių k., Jokūbaičių I ir II  k., Kavolių I ir 
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Atliekų išvežimo iš privačių valdų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 
bendro naudojimo konteinerių aikštelių 

Girdžių seniūnijos 2013 metų grafikai
Primename: atliekų konteineriai turi būti pastatyti išvežimo dieną prie gatvės iki 7 valandos 

ryto, atliekų  konteineriai ištuštinami pagal pridedamą grafiką visomis dienomis, nepaisant 
šventinių ir poilsio dienų. Girdžių seniūnijoje šiukšlės išvežamos tRečiaDieniais.

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

Gruodžio pabaigoje į seniū-
niją gavome pavidaujiškio nu-
fotografuotą nuotrauką, kurioje 
nufotografuoti vietos gyventojai 
priklausantys ir valkataujantys 
šunys. Anot pranašėjo, šie puola 
praeivius. 

Gyvūnų laikymo taisyklių 
pažeidėjai bus pritaikyta admi-
nistracinė atsakomybė. Na, o 

Pilietiškas Pavidaujo gyventojas  

Šaltą gruodžio 13 dienos  rytą 
5-8 klasių mokiniai su auklėtojais 
išsiruošėme į Kauną. Važiavome 
lėtai, nes snigo ir buvo slidu. 
Atvykę pirmiausiai užsukome 
į prekybos ir pramogų centrą 
„Akropolis“. Čia mes žiūrėjome 
3D filmą „Legendos susivienija“, 
po to smagiai laiką leidome prie 
žaidimų automatų. Vėliau Ro-
tušės aikštėje grožėjomės eglute 
ir nuostabiais angelais, kuriuos 
kūrė skirtingi menininkai.

Bet pagrindinis mūsų kelionės 
tikslas buvo aplankyti beglobius 
gyvūnus ir savo akimis pamatyti, 
kaip jie gyvena. Prieš važiuo-
dami į Všį „Penkta koja“ mes 
mokykloje rašėme rašinėlius 
„Beglobio gyvūno svajonė“, 
bandėme įsivaizduoti, ko labiau-
siai norėtų nelaimingi gyvūnai. 
Visus rašinius iliustravome, 

Beglobių gyvūnų kalėdinės 
svajonės

susegėme į vieną segtuvą ir pa-
likome įstaigos savanorėms. Bet 
artėja Kalėdos – gerumo metas, 
todėl kiekviena klasė paruošė 
kalėdines dovanas beglobiams 
gyvūnams. Jos buvo įteiktos 
dviems savanorėms, kurios tą 
dieną prižiūrėjo ir šėrė šunis. Jos 
mums papasakojo, kaip rūpinasi 
beglobiais šunimis, kaip bando 
rasti jiems naujus namus. Labai 
graudino pamatyti vaizdai ir 
išgirstos istorijos apie gyvūnų 
likimą. Daugelis vaikų kalbino 
ir glostė šunis, jų nebijojo. Nu-
sprendėme, kad savanorių veikla 
yra ypatinga, verta pagarbos.

Namo grįžome gerai nusiteikę 
ir kupini įspūdžių.

    
airidas CelenCevičius, 

6 klasė

pavidaujiškius ir kitus seniūnijos 
gyventojus raginame imti pavyz-
dį iš šio pilietiško gyventojo ir 
pamačius valkataujančius gyvū-
nus, ar kitokius administracinius 
pažeidimus, fotografuoti, užsi-
rašyti laiką, kuomet pažeidimas 
padaryta ir nuotraukas siųsti į 
seniūniją. 

„Girdžiai“ inf. 

Kvadratas - I vieta!
Gruodžio 12 dieną vyko 

Jurbarko rajono kaimo vie-
tovių bendrojo ugdymo mo-
kyklų 2000-2001 m. gimimo 
berniukų kvadrato finalinės 
varžybos.Girdžių pagrindi-
nės mokyklos sportininkai 
iškovojo pirmąją vietą!

Tinklinis - III vieta
Gruodžio 11 dieną vyko 

Jurbarko rajono bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklinio 
varžybos. 

Girdžių pagrindinės mo-
kyklos berniukų komanda 
iškovojo trečiąją vietą!

Kvadrato zoninės 
varžybos

Gruodžio 08 dieną Jurbar-
ke vyko Lietuvos moksleivių 
olimpinio festivalio 2001 
- 2000 m. gimimo kvadrato 
zoninės varžybos. 

Girdžių pagrindinės mo-
kyklos komanda iškovojo 
antrąją vietą! 

sveikiname!

linas kliJūnas
kūno kultūros mokytojas

Diktanto konkursas
SVEIKINAME6 klasės mo-

kinę Gabrielę Zaronaitę V-VI 
klasių mokinių lietuvių kalbos 
diktanto rašymo konkurso rajo-
niniame ture užėmusią paskati-
namąją vietą!

Rima mikalkėnienė
lietuvių kalbos mokytoja 


