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Į purvą kūnus mūsų žuvusių 
sūnų
Štai mina tie, kurių vardus dabar 
prakeikėm
Net lūpom kūdikių gležnų ir mo-
tinų senų. . .
Neplyšk, širdie, nunokusi sun-
kiom rūstybės kekėm!

Onė Baliukonytė

Kas mes būtume be Sausio 
13-sios?

Sausio 11 dieną visoje Lietuvo-
je vyko visuotinė pilietinė akcija 
„Atmintis gyva, nes liudija“, ku-
ria buvo minima Laivės gynėjų 
diena – Sausio 13-oji. Girdžių 
pagrindinė mokykla taip pat 
prisidėjo prie akcijos. Dešimčiai 
minučių buvo užgesina šviesa ir 
visuose languose degė atminties 
žvakutės.

„Kiekvienos tautos istorijoje 
yra datų, kurios tampa ne tik 
laiką žyminčiais skaičiais ka-
lendoriuje, bet ir ženklu įvykio, 

Kas mes būtume be Sausio 13-sios?

pakeitusio visą tolesnį tos tautos 
ir valstybės gyvenimą. Viena 
tokių datų mūsų istorijoje – 
1991 m. Sausio 13-oji“ – tokiais 
žodžiais pradėjo Sausio 13-osios 
minėjimo renginį lietuvių kalbos 
mokytoja Kristina Bizinaitė.

Po įžanginio lietuvių kalbos 
mokytojos K. Bizinaitės žodžio 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
dešimtokai deklamavo eiles, 
priminė skaudžiausius sausio 

13-osios nakties įvykius, pasakė 
keletą žodžių apie kiekvieną pra-
rastą gyvybę, nužudytą, tankais 
sutraiškytas pirmąsias mūsų 
nepriklausomybės aukas. Tra-
diciškai buvo sudainuota daina 
„Kruvinoji naktis“ (muz. aut. O. 
Patašienė).

Kristina Bizinaitė
Lietuvių kalbos mokytoja

Sausio 13 – ąją Girdžiuose 
paminėti žmonės rinkosi prie 
kultūros namų. Ten tradiciškai 
pakelta Trispalvė, skaitytos eilės, 
sugiedota Tautiška giesmė. Šaltą 
rytmetį susirinkusius šildė laužo 
liepsna.

Kaip ir tuomet, ginant Lietuvą 
nuo okupantų, susirinkusius tel-

Sausio 13- osios minėjimas
kė didžiulė meilė savo gimtinei. 
Susirinkusieji dainavo lietuvių 
liaudies dainas, netrūko gra-
žių palinkėjimų. „Išgyvename 
išties sunkų laikmetį“, - susi-
rinkusiems kalbėjo seniūnas 
Darius Juodaitis. – Emigracija, 
vertybių stoka yra blogio pra-
našai, ardantys valstybingumo 

Nuo vasario 1 dienos Girdžių 
kapines prižiūrės naujas kapinių 
prižiūrėtojas. Juo paskirtas Gie-
drius Lukauskas. 

Gyventojus bei kapinių lan-
kytojus informuojame, jog sta-
tant paminklus, kapų tvoreles, 
rekonstruojant senas kapavietes 
privaloma visus darbus suderinti 
su Girdžių seniūnu Dariumi Juo-
daičiu arba kapinių prižiūrėtoju 
G. Lukausku. 

Leidimai laidoti išduodami 
Girdžių seniūnijoje, darbo metu 
(pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 

Šiemet minėsime 95 –ąsias 
Nepriklausomybės paskelbimo 
metines. Vasario 16 – osios 
minėjimui Girdžiuose jau ruo-
šiamasi.

Minint Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną Girdžiuose jau 
tampa tradicija įteikti apdovano-
jimu „Gyvenimo burė“ labiausiai 
nusipelniusiems seniūnijos gy-
ventojams arba seniūnijos ben-
druomeniniam gyvenimui nusi-
pelniusius asmenis. 2011 metais 
apdovanojimus gavo Vytautas 
Lekutis, Liudmila Norkaitienė 
bei Irena Jasiulytė. 2012 metais 
nominuoti Pranciškus ir Elena 
Pinaičiai, Gailutė Mačiulienė bei 
Ona Ravinienė.

Visus metus gyventojai galėjo 
siūlyti nominantus šių metų 
apdovanojimams, tačiau jokių 
pasiūlymų renginio organiza-
toriai nesulaukė. Tam, kad būtų 
išgirsta gyventojų nuomonė per 
atstovus, sausio viduryje buvo 
prašoma Girdžių seniūnijos 
aktyviausių gyventojų siūlyti 
kandidatus šių metų apdova-
nojimams. Nugalėtojai, kuriuos 
rinko seniūnaičiai, kultūros 
darbuotojai, seniūnas bei ben-
druomenių pirmininkai jau ži-
nomi. „Gyvenimo burė“ pas juos 
atplauks vasario 16 – ąją. 

„Girdžiai“ inf. 

Vasario 16 –oji 
Girdžiuose

val. – 17.00 val., penktadienį 8.00 
val. – 15.45 val.).

Kapinės tvarkomos vadovaujan-
tis Jurbarko rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimu Nr. T2-270 „Dėl laido-
jimo ir kapinių lankymo Jurbarko 
rajono savivaldybės teritorijoje 
tvarkos“. 

Naujasis kapinių sargas prižiūrės 
Girdžių senąsias kapines, Girdžių 
naująsias kapines bei kapinaites, 
esančias Pažėrų kaime. 

Kapinių prižiūrėtojo telefono 
numeris 8683 90144. 

Naujas kapinių prižiūrėtojas

pamatus. Ačiū jums, kad esate 
tie žmonės, kuriems būti lietuviu 
patriotu yra didžiausia vertybė, 
ačiū už rodomą pavyzdį mums 
visiems“. 

Po minėjimo Girdžių Šv. Ma-
rijos Magdalietės bažnyčioje 
aukotos Šventos Mišios.

„Girdžiai“ inf. 

Kviečiame į Užgavėnes
Vasario 12 d., antradienį, visus visus kviečiame į Užga-
vėnių šventę, kur vyks prie seniūnijos. 12.30 val. prie 
laužo Jūsų lauks Kanapinis ir Lašininis bei kiti persona-
žai. Bus kepami blynai, žaidžiami žaidimai. Po Morės 
sudeginimo, persirengėliai vaikščios po kaimus. 

Dalyvių prašome ateiti su kaukėmis.

Organizatoriai 
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Seniūnijos gyventojams patei-
kiame Girdžių seniūnijos atas-
kaitą už 2012 metus. Lyginant 
su praėjusiais metais, seniūnijos 
finansai sumažėjo, tačiau darbų 
padaugėjo. Didėjo socialinių pa-
šalpų gavėjo skaičius, seniūnijos 
gaunamų ir išleistų dokumentų 
skaičius. 

*****
2012 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.

Demografinė situacija. 2012 
metų gruodžio 31 dienos duo-
menimis, Girdžių seniūnijoje 
gyveno 1250 gyventojų. Ataskai-
tinių metų pradžioje buvo 1266 
gyventojai. Per metus sumažėjo 
16 gyventojų.

Finansai. 2012 metų seniūni-
jos asignavimų planas – 109810 
Lt. Seniūnijos reikmėms pa-
naudota 109411 Lt, asignavimų 
panaudojimas – 99 %. 

 Už  socialinio būsto nuomą, 
metų pabaigoje, lyginant su metų 
pradžia, įsiskolinimas sumažė-
jo 2576,00 Lt, visos surinktos 
lėšos, t.y. 6020 Lt, pilnai išnau-
dotos. Pirkta prekių už 2050 Lt, 
transportui išnaudota 950 Lt ir 
3020 Lt sumokėta už elektros 
energiją.

Komunaliniam ūkiui buvo skir-
ta 21800 Lt, panaudoti – 19820 Lt.                                                                                                                                   
Su kreditoriais atsiskaitoma lai-
ku, nes racionaliai naudojant 
lėšas jų pakanka.  

Viešieji pirkimai. Per ataskai-
tinius metus Girdžių seniūnijos 
pirkimų organizatorius  atliko 
55 mažos vertės pirkimus už 
31152,97 Lt. Iš jų: 47 prekių pir-
kimai (už 11.887,32 Lt) 8 paslau-
gų pirkimai (už 19.265,65 Lt). 

Kelių priežiūra. Seniūnijos ke-
lių ilgis - 70 km. Asfaltuotų kelių 
– 11 km. 2012 m. žvyruotų kelių 
priežiūrai skirta ir panaudota   
41000,00 Lt.  Iš jų – 24.980,00 Lt  
žvyruotų kelių ir gatvių priežiū-
rai,   16.020,00 Lt žvyruotų kelių 
ir gatvių remontui.  

Viešieji darbai. Kaip ir kas-
met, sudarius sutartį su Darbo 

Seniūnijos ataskaita už 2012 metus
birža, įdarbinta 19 viešųjų darbų  
darbininkų. Pagal viešųjų darbų 
vykdymo programą atlikta daug 
aplinkos priežiūros darbų seniū-
nijoje: genėti medžiai ir krūmai  
Girdžių parke, Pavidaujo gyven-
vietėje, kirsti krūmai pakelėse. 
Nuolat prižiūrėtos gatvės, šaliga-
tviai, šienauta žolė, grėbti lapai, 
rinktos šiukšlės viešuosiuose 
seniūnijos plotuose. Viešųjų 
darbininkų darbo užmokesčiui 
iš savivaldybės lėšų panaudota 
14942  Lt, darbo priemonėms 
– 2170 Lt.

Girdžių seniūnijos teritorijoje 
yra trejos kapinės. Jų priežiūrai 
per  metus išleista     7500,00 
Lt. 

Projektinė veikla. Seniūnijoje 
aktyviai buvo renkama ir tei-
kiama informacija seniūnijos 
infrastruktūros plėtros projekto 
darbams. Baigtas įgyvendinti 
Girdžių miestelio kompleksinis 
sutvarkymas, atnaujinta krep-
šinio – tinklinio aikštelė prie 
Girdžių pagrindinės mokyklos.  

Dokumentacija. Per ataskai-
tinius metus išduotos 136 pažy-
mos apie deklaruotą gyvenamąją 
vietą. Išvykimą iš LR deklaravo 
1 seniūnijos gyventojas, o naujai 
gyvenamąją vietą Girdžių seniū-
nijoje deklaravo 48 asmenys.

Parengti 5  seniūno įsakymai  
veiklos organizavimo klausi-
mais,  46  seniūno įsakymai  
personalo klausimais. Surašyti 
4  seniūnaičių sueigų protoko-
lai. Sudaryta 19 darbo sutarčių 
dėl viešųjų darbų  seniūnijoje, 
išduota 19 darbuotojų darbo 
pažymėjimų. 

Seniūnijoje užregistruoti  146 
gauti ir 208 išsiųsti  įvairūs 
raštai. Su įvairiais pasiūlymais 
ir prašymais  raštu į seniūniją 
kreipėsi 41 asmuo. Dėl pažymų 
ir kitų  dokumentų juridiniams 
faktams patvirtinti  prašymus  
pateikė 115 asmenų, kuriems 
išduota  81 pažyma.

Neatlygintinai seniūnijos gy-
ventojams atlikti  41 notarinis 
veiksmas. Išduota 25 leidimai 
laidoti, Surašyti 8 administraci-
nės teisės pažeidimo protokolai. 
Priimtas vienas nutarimas dėl 
administracinio teisės pažei-
dimo. 

2012 metais Elektroninio ar-
chyvo informacinėje sistemoje 
parengtas, suderintas ir patvir-
tintas seniūnijos  2013 m. doku-

mentacijos planas, dokumentų 
registrų sąrašas. Seniūnijos do-
kumentai suarchyvuoti  pagal 
saugojimo terminus.

Žemės ūkis. 2012 m. metais 
priimtos 243 paraiškos dėl tie-
sioginių išmokų už žemės ūkio 
naudmenų ir pasėlių plotus, 
atskirąsias tiesiogines išmokas 
už baltąjį cukrų ir paramą pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 m. programos priemones. 
Paraiškų duomenys suvesti ir 
įbraižyti elektroninėje laikme-
noje.

Buvo renkami duomenys dėl 
ūkininkų ūkio išregistravimo, 
taip pat  priimti 7 prašymai  
įregistruoti ir 6 prašymai išregis-
truoti žemės ūkio ir kaimo valdą 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ir verslo centro registro 
elektroninėje laikmenoje. 

Atnaujinti 245 valdų duome-
nys teikiant paraiškas tiesiogi-
nėms išmokoms elektroniniu 
būdu, t. y. į sistemą suvesti 
pasikeitimai valdoje (asmens, 
nekilnojamojo turto duomenys 
ir t.t.)

Socialinė apsauga. 2011 m. 
socialines išmokas gavo 274 as-
menys.  2 seniūnijos gyventojai 
apgyvendinti Jurbarko socialinių 
paslaugų centro Eržvilko socia-
linės globos filiale. 

Visus metus buvo  vykdoma 
maisto iš intervencinių atsargų 
teikimo labiausiai nepasiturin-
tiems asmenims programa. Per 
ataskaitinius metus priimtas 
121 prašymas, maisto produktus 
gavo 305 asmenys. Iš viso per 
ataskaitinius metus priimta 468 
prašymai įvairioms socialinėms 
pašalpoms gauti. 

Per 2012 metus sudaryta 31 
sutartis dėl visuomenei naudin-
gos veiklos atlikimo. Socialinių 
pašalpų gavėjai atliko įvairius 
aplinkos tvarkymo darbus, pa-
gelbėjo organizuojant rengi-
nius. 

Per 2012 metus į socialinės  
rizikos šeimų sąrašą įrašyta 
dvi naujos šeimos, viena šeima 
išbraukta. Metų pabaigoje soci-
alinės  paslaugos teiktos 9 soci-
alinės rizikos šeimoms, kuriose 
auga 19 nepilnamečių vaikų.

Seniūnijoje yra 8 stebimos 
šeimos, kuriose auga 16 ne-
pilnamečių vaikų. Šios šeimos 
lankytos iškilus problemoms, 
domėtasi tėvų ir vaikų užimtu-
mu, skatinant tėvus pozityviai 
auklėti vaikus. Per ataskaitinius 
metus surašyta 160 pakartotinio 
apsilankymo šeimose aktų.

Bendruomeniškumo ugdy-
mas. Girdžių seniūnijoje aktyviai 
bendradarbiaujama su Jurbarko 
kultūros centro Girdžių Girdžių 
skyriumi, Girdžių pagrindine 
mokykla, Girdžių biblioteka: 
kartu organizuojami renginiai, 
tariamasi, planuojama. 

Geri santykiai su seniūnijose 
verslininkais. Visus metus buvo 
remiamos, skatinamos tradici-
nės seniūnijos šventės bei ren-
giniai, pritariama rengiamiems 
projektams. Vyko kaimų šventės, 
Valstybinės šventės, Joninės, 
Oninės, Kalėdinės eglutės įžie-
bimo šventė ir kiti renginiai. 
Seniūnija aktyviai dalyvavo ir 
gerai pasirodė Jurbarko rajono 
seniūnijų sporto žaidynėse bei 
Derliaus šventėje Jurbarke.

 
 Seniūnas Darius JUODaitiS

Viena gražiausių ir įdomiausių 2012 metais vykusių švenčių – 
„Sūrių šventė“. Ji organizuota trijų organizacijų: Girdžių šeimų 
centro, Jurbarko KC Girdžių skyriaus, Girdžių seniūnijos. 
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„Keičiasi laikai ir mus sykiu 
keičia“ – byloja senovės romėnų 
išmintis. Tik ar visada į gera tie 
pokyčiai? Vienas iš daugelio ne 
visai puikių pokyčių mūsų die-
nomis yra ligonių sakramento 
staigus nykimas tikinčiųjų gyve-
nime. Štai ir mūsų parapijoje su 
kiekvienais metais kunigas pas 
ligonį vis mažiau bekviečiamas. 
Jeigu 2008 metais buvo aplankyta 
keturiolika ligonių, tai 2012 tik 
du. Žinoma, ne dėl to, kad būtų 
mažiau sergančių ir į Amžinybę 
išeinančių. Ir ne dėl to, kad tai 
brangiai kainuoja – visi turi ži-
noti, jog už ligonio aplankymą 
su sakramentais kunigas neturi 
teisės imti jokių pinigų. Tai yra 
solidarumo su sergančiu ir prie jo 
tarnaujančiais ženklas. Viena tik 
išimtis čia gali būti, jei pats ligonis 
ar jo artimieji norėtų užsakyti Šv. 
Mišias meldžiant sveikatos, tada 
kunigas gali priimti atitinkamą 
auką. Tad kokios gi priežastys le-
mia tai, jog su kiekvienais metais 
vis labiau nyksta ligonių sakra-
mento praktika?

Jų ne viena. Daugeliui jau nesyk 
girdėta, kad ligonių sakramentas 
nėra koks mirties pranašas ar 
palydovas. Visų pirma, tai sa-
kramentas meldžiant pagijimo 
malonės. Nepagydomos ligos 
ar kokios staigios nelaimės grę-
siant gyvybei atveju sykiu tai ir 
galutinis susitaikymas apgailint 
gyvenimo nuopolius. Tik per 
atgailą ateina tikra sielos ramy-
bė. Yra daugybė atvejų kada ir 
silpno tikėjimo ar kokių didelių 
abejonių kupinas žmogus, atlikęs 
nuoširdžią išpažintį, gauna neže-
mišką ramybę ir jau daug ramiau 
iškeliauja į Amžinybę. Taipogi 
yra ir tokių atvejų kada gydytojai 
paskelbia nuosprendį, jog „ruoš-
kitės, ligonis nei valgo nei geria, 
dieną gal dvi dar išgyvens“, tačiau 
priėmęs kad ir mažą trupinėlį 
Švenčiausiojo įdėto į šaukštelį 
su vandeniu, po to atsigauna ir 
dar gyvena ne vienerius metus. 
Būtent toks atvejis yra buvęs ir 
mūsų parapijoje prieš ketverius 
metus Jokūbaičių kaime.

Ligonių sakramentas turi būti 
suprantamas toks koks yra, o bū-
tent – kaip kūno sveikatą ir sielos 
ramybę teikiantis sakramentas. 
Nereikia laukti kada ligonis jau 
ims merdėti, nes būdamas dažnai 
be sąmonės, ar kokių nuskaus-
minančių ir raminančių vaistų 
apsvaigintas jau nebegalės taip to-
bulai apvalyti savo sielos ir šventai 

Apie ligonių sakramentą

nusiteikti, kaip tą galėtų padaryti 
būdamas pilno proto. Netinka 
taipogi galvoti artimiesiems, kad 
jeigu jie pakvies kunigą, tai nu-
gasdins ligonį, tarsi parašydami 
jam kokį tai mirties nuosprendį. 
Vietoj tokios baimės, reikėtų pasi-
stengti gražiai paaiškinti ligoniui 
tikrąją šio sakramento prasmę 
– juk ir pasveikti padeda nevien 
tabletės ar injekcijos, bet tam rei-
kalinga ir sielos ramybė ir tvirtas 
tikėjimas. Žinoma, ligonis visada 
pats turi pasiprašyti arba duoti 
sutikimą atvest kunigą. Niekad 
nedera to daryti jam nežinant ar 
prieš jo valią. Tačiau laukti kitą 
kartą kol pasiprašys ir bijoti liesti 
tą temą taip pat yra neišmintinga 
ir neatsakinga.

Į atmintį įstrigo vienas atvejis 
iš laikotarpio kada teko būti 
Ukmergės Šv. Ap. Petro ir Povilo 
parapijos vikaru. Vieną rytą para-
pijos raštinės duris pravėrė susi-
jaudinusi moteriškė ir sako: „Ku-
nige, gal galit važiuot į ligoninę 
pas mūsų tėvuką, jis serga plaučių 
vėžiu, bet mes jam nieko nesa-
kom, gydytojai sako, kad jam jau 
paskutinės dienos, dideli skaus-
mai, jūs būkit geras nuvažiuokit 
pas jį ir nuraminkit – pasakykit 
jam, kad jis nemirs, jis turėtų 
jumis patikėti“. Hm... nuraminti, 
žinoma, yra geras dalykas, bet 
ar šiuo atveju to gana? Pameluot 
kartais irgi tenka neišvengiamai, 

net ir ne nuodėmė gali būti jeigu 
tikslas kilnus ir svarbus, bet vėl 
gi – ar šiuo atveju būtent to reikia? 
O gal kaip tik priešingai – būtina 
pasakyti, kad neužilgo mirs? Kaip 
tik mirties akivaizdoje net ir labai 
nuo Dievo atitolęs ir tikėjime 
atšalęs žmogus gali sužadinti 
tobulą gailestį už savo nuodėmes. 
Tai kas svarbiau – ar kokia tai 
trumpalaikė iliuzija, ar nuoširdi 
atgaila, tikėjimas ir sielos ramybė 
kelyje į Amžinybę? Priminiau, jog 
mano kaip kunigo pareiga yra ne 
slėpti mirtį, o padėti prie mirties 
esančiam deramai ją sutikti. Tai 
šis įvykęs pokalbis nebūtų nei 
įdomus, nei įsimintinas, jeigu ne 
pribloškianti tos moteriškės reak-
cija ir jos atsakymas. Jos akys taip 
išsipūtė, jog rodės kad tuoj iššoks. 
Netekusi žado ji minutę tylėjo, o 
atsitokėjusi pasakė: „Ai tai tada 
nereikia“, ir išėjo sau.

Ką rodo toks atvejis? Toji mo-
teriškė nėra tokia vienintelė. Jos 
laikysena netgi išreiškė daugelio 
mūsų dienų žmonių supratimą. 
Mūsų kultūra vadinama terapine 
kultūra. Tai reiškia, jog tokios 
terapinės kultūros žmogus nori 
čia ir dabar gerai jaustis, nesuk-
damas galvos apie kokią nors 
ateitį ir neturėdamas tikslo kažko 
siekti, dėl kažko stengtis ir vargti. 
Didžioji dalis mūsų jaunuomenės 
šiandien yra tos terapinės kultū-
ros jau beveik pilnai suluošinti. 

Vidutinioji karta taip pat lengvai 
jai pasidavė, nes iš po sovietinės 
ateizacijos neturėjo kokio tai gi-
lesnio dvasinio pamato. Kalbant 
apie ligonių sakramentą, tai kad 
jo praktika dar galutinai neišnyko, 
žinoma, pirmiausia didelis AČIŪ 
mūsų senoliams, kurie užlaiko 
šventas tradicijas.

Nenori šiandien didžioji dalis 
jaunesnių žmonių giliau ir atsa-
kingiau pažvelgti į savo pačių ir 
savo artimųjų amžinąjį likimą. 
Pati gryniausia velniava yra toks 
mąstymas, jog „Dievas yra geras, 
gailestingas, todėl visus priims į 
Dangų“. Neapsigaukim, Bažnyčia 
per amžius mokė ir tas moky-
mas nepakito: be nuoširdaus 
tikėjimo, atgailos ir susitaikymo 
niekas ir niekada jokio Dangaus 
nepamatys.

Dar vienas neblėstantis vaizde-
lis iš tos pačios Ukmergės parapi-
jos. Ateina dvi moteriškės ir prašo 
palaidot ilgą laiką sirgusią mamą. 
Pareiškiau užuojautą, surašiau 
velionės duomenis laidotuvių 
metrikų knygoje. Ir ten yra viena 
grafa, vienas klausimas: ar buvo 
kunigas prieš mirtį, kitaip tariant 
ar mirusioji iškeliavo sakramen-
tiškai susitaikiusi? Atsakymas vėl 
buvo gluminantis ir toks pakan-
kamai išdidus: „Ne! O tai kam 
dar to reikia?“ Kadangi jau tokį 
klausimą uždavė, tai ramiai paaiš-
kinau kokia viso to vertė ir kaip 
tai būtina. Beabejo pasakiau ir tai, 
jog nepasiūlyti ilgai sergančiam 
artimam žmogui atvesti kunigo 
yra didelis aplaidumas ir sunki 
nuodėmė. Po kelių dienų pusė 
Ukmergės jau šnekėjo koks tas 
kunigas piktas, vietoj užuojautos 
moralą atskaitė ir dar bažnyčioj 
visiem girdint (nors pokalbis 
vyko tarp keturių sienų, ramiai 
ir tik su tom dvejom poniutėm, 
daugiau nieko nebuvo).

Gyvenam ne tik laikmetyje 
visiško abejingumo ateičiai ir tik 
noro čia ir dabar gerai jaustis, 
bet ir autoriteto krizės, didelės 
puikybės ir didelio susireikšmi-
nimo sąlygomis. Todėl turim 
susiorientuoti patys, pažinti savo 
pasaulį, savo kultūrą, savo lai-
kmetį. Kas esame šiandien ir 
kas būsime rytoj – laisvi žmonės 
keliaujantys į Dangišką Tėvynę, 
ar tik trumparegiai gero jausmo 
kulto išpažinėjai?

    
   

Kun. S. PaVaLKiS
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Šie metai, be kitų, paskelbti 
1863 metų sukilimo metais, 
nuo kurio pradžios sukanka 150 
metų ir Klaipėdos krašto atga-
vimo metais, kuris po 1923m. 
sukilimo buvo prijungtas prie 
Lietuvos. 

Šiuose abejuose sukilimuose 
dalyvavo ir Girdžių apylinkių 
žmonės.

1863m. sukilime dalyvavo 
buvęs Miliušių dvaro ūkvedys 

Iš dešinės 
- Klaipėdos 
krašto suki-
limo dalyvis 
Jonas Anta-
naitis.

1863 m. 
sukilimo 

dalyvis 
Juozas 

Toliušis.

Juozas Toliušis, gimęs 1843 m. 
Prasidėjus sukilimui jis mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje ir kartu su 
kitais gimnazistais prisidėjo prie 
šio sukilimo, išėjo į miškus ir ap-
siginklavęs dalyvavo karo veiks-
muose su rusų kariuomene. 

Rusams sukilimą numalšinus 
J. Toliušiui ilgą laiką teko slap-
tytis, o kai viskas aprimo, kurį 
laiką tarnavo raštininku Gaurės 
valsčiuje. Vėliau stojo tarnauti 

ūkvedžiu į Miliušių dvarą, ku-
riame ir mirė 1911m. 

J. Toliušio sūnus advokatas 
Zigmas ToliušisGirdžių kapinėse 
pastatė jam paminklą, kuriame 
įrašė, kad tai ,,1863m. sukilimo 
prieš rusus dalyvis‘‘.

Po 1923m. sausio mėn. Klai-
pėdos krašto sukilimo šis kraštas 
buvo prijungtas prie Lietuvos. 
Šiame sukilime dalyvavo Lietu-
vos šaulių sąjungos ir Lietuvos 

kariuomenės kariai, perengti 
civiliais rūbais, kurie kartu su 
šio krašto sukilėliais kovojo su 
Klaipėdos kraštą administra-
vusia prancūzų įgula. Sukilime 
žuvo 12 sukilėlių.

Klaipėdos krašto sukilime 
dalyvavo ir iš Pažėrų km. kilęs 
Jonas Antanaitis (1897-1966). 

Vytautas LeKUtiS

Suaugusiems 

Juozo Jovaičio filmas ,,Česlovo 
Milošo amžius‘‘- DVD diskas, 
2012.

Lietuvių kilmės lenkų poeto 
šimtmečiui atminti sukurtas 
dokumentinis filmas.

,,Lietuvos Respublikos Stei-
giamojo ir atkuriamojo Seimo 
nariai‘‘- Vilnius: Tautos Paveldo 
tyrimai, 2012.

Pirmojoje šio leidinio dalyje 
perspausdinama 1924m. knyga  
,,Trumpos  Steigiamojo Seimo 
narių biografijos su atvaizdais‘‘. 
Antroje dalyje pristatomos 
glaustos biografijos ir nuotrau-
kos tų Lietuvos Tarybos narių, 
kurie 1990m. kovo 11d. balsavo 
už Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybės atkūrimą.

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
,,Mes buvome ten... 1991 metų 

sausio 13-oji‘‘- Vilnius: Seimo 
1-kla ,,Valstybės žinios‘‘, 2011.

1991m. sausį beginkliai žmo-
nės stojo prieš sovietų okupantų 
tankus. Tuoj po kruvinosios 
1991m. sausio 13-osios nakties 
žmonės siuntė savo liudijimus, 
kurie skelbiami keturiais tomais 
leidžiamoje knygoje ,,Mes bu-
vome ten... 1991 metų sausio 
13-oji‘‘.

Šiame tome publikuojama 
1990-1991 metų įvykių seka, 
žuvusiųjų už Tėvynės laisvę bio-
grafijos. Liudijimai pateikiami 
pagal liudytojų pavardes abėcė-
lės tvarka nuo A iki D raidės.

,,Steigiamajam Seimui -90‘‘-
Vilnius:  Vilniaus universitetas.-
2011. 

Pranešimų ir straipsnių rin-

kinys yra skirtas Lietuvos par-
lamentarizmo patirtims 1920-
1922m. įprasminti. Parengtas 
pagal 2010m. gegužės 14d. vyku-
sios nacionalinės mokslinės kon-
ferencijos ,,Steigiamajam Seimui 
-90‘‘ pranešimų medžiagą.

Paaugliams 

Gudonytė, Kristina ,,Ida iš 
šešėlių sodo‘‘-Vilnius: Tytoalba, 
2012. 

„Ida iš šešėlių sodo“ – trečias 
aktorės, dailininkės, rašytojos, 
režisierės Kristinos Gudonytės 
romanas paaugliams. Ši knyga 
– tai paauglės moksliukės Sofijos 
pasakojimas apie bendraamžę 
Idą, kuri netikėtai atsidūrė jų 
namuose ir sujaukė tvarkingą 
šeimos gyvenimą. Kokia ji ir 

kas ji, ta nenuspėjamoji Ida, 
spręskite jūs.

Kaunaitė Unė ,,Sudie, ryto-
jau‘‘- Vilnius: Žara, 2011.

„Sudie, rytojau“ – tai istorija 
apie jaunimą – jie ne visada 
randa tai, ko tikėjosi. Ne visada 
ir stengiasi surasti. Pagrindinė 
kūrinio veikėja Vytautė ieško – 
tikros draugystės, meilės, atsa-
kymų į klausimus ar prasmės. Ir 
kaip ir visi, bijo likti viena.

Šalia kitų veikėjų čia išnyra ir 
Vilnius, jo paslaptingi užkabo-
riai, žmonės ir... dvasios. Miestas 
keičiasi knygos puslapiuose. Yra 
gyvas ir gyvena. 

Ir Vilnius nenori likti vienas. 
Nieko naujo.

   Parengė V.  StOšKienė 

1863 ir 1923 metų sukilimo aidai Girdžiuose
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TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
INTERNETE – JUNKIS PA-
GARBIAI IR ATSAKINGAI!

Jau ketvirtus metus iš eilės 
Jurbarko rajono Girdžių pa-
grindinėje mokykloje vyksta 
renginiai, įvairūs konkursai 
skirti Tarptautinei Saugesnio 
interneto dienai, kuri visame 
pasaulyje yra minima pirmą va-
sario antradienį – šiemet vasario 
5 d.  Dalis veiklų dar bus atlikta 
artimiausiu metu.

Girdžių pagrindinėje moky-
kloje saugiu naršymu yra rūpi-
namasi nuolat. Mokinimas apie 
saugų naudojimąsi internetu, 
elektroniniu paštu  primenama 
gana dažnai per informatikos 
pamokas. Vaikams yra paaiš-
kinta, kodėl mokykloje yra ne-
pasiekiamos kai kurios svetainės 
(www.one.lt, žalingo turinio, 
žiaurių žaidimų, brutalių vaizdų 
svetainės). Mokykloje internetas 
teikiamas per tarpinį serverį, 
kuriame įdiegta filtravimo sis-
tema, kuri nuolat tobulinama. 
Tai vienas iš saugumo aspektų, 
įgyvendintų mokykloje. 

Mūsų mokykla pirmoji ra-
jone visiems mokytojams ir 
mokiniams sukūrė elektroninio 
paštus, naudojant mokyklos 
domeną www.girdziai.lt. Mo-
kytojai ir mokiniai jau ketvirtus 
metus darbo reikalais naudojasi 
šia elektroninio pašto sistema. 
Bendra elektroninių paštų sis-
tema, labai palengvino darbinį 
tarpusavio komunikavimą. Tai 
dar vienas iš saugumo aspektų, 

SAUGESNIO INTERNETO DIENA -2013

įgyvendintų mokykloje. 
Šiemet dešimtokai kuria ben-

drą vaidinimą šių metų tema 
„TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
INTERNETE“, kurio premjera 
įvyks vasario 6 d.

Devintokai ir dešimtokai su-
sipažino su saugaus darbo inter-
nete ypatybėmis, bei socialinių 
tinklų saugumu (http://www.
esaugumas.lt/lt/saugus-darbas-
internete.html). 

8-9 klasių mokiniai kūrė ko-
miksus konkursui „JUNKIS 
PAGARBIAI IR ATSAKINGAI“. 
Darbus vertino lietuvių kalbos, 
dailės ir informacinių technolo-
gijų mokytojai.

5-6 klasių mokiniai piešė pie-
šinius konkursui „JUNKIS PA-
GARBIAI IR ATSAKINGAI“ 
– vieni piešė ant popieriaus, kiti 
kompiuteriu. 

Su 5-6 klasių mokiniais skai-

tėme užrašų knygelės vaikams 
„Kas slypi internete ir ką turi 
žinoti“ ir kartu diskutavome, 
ką reikia daryti, kad jaustumeis 
saugus internete.

VISI 5-10 klasių mokiniai:
1) Kūrė Lietuvos vaikų „Gar-

bingo elgesio internete kodek-
są“;

2) sprendė testus internete,
3) atliko viktorinų užduotis, 
4) žiūrėjo klipus ir filmukus 

saugaus interneto tema, juos 
kartu aptarėme (www.vaikyste-
besmurto.lt )

5) skaitė saugaus interneto 
enciklopediją, ir atsakinėjo į 
klausimus. (http://enciklopedija.
bibliotekospazangai.lt/ 

6) diskutavo apie socialinius 
tinklus jų naudą ir žalą. Susitvar-
kė saugumo ir privatumo nusta-
tymus facebook tinklapyje. 

Surengta komiksų ir piešinių 

parodėlė stenduose ir internete. 
Darbai atlikti kompiuteriu bus 
patalpinti mokyklos tinklapyje. 

Mokyklos fojė, informatikos 
kabinete, bei skaitykloje paka-
binti plakatai apie saugų naršy-
mą internete.

Mokyklos internetiniame pus-
lapyje sudėtos nuorodos Tėve-
liams ir mokiniams apie saugų 
naršymą internete – galimybes 
ir grėsmes. 

Džiugu, kad mokiniai daug 
žino apie interneto grėsmes ir 
moka saugiai naudotis išmanio-
siomis technologijomis. Smagu, 
kad vaikai labai kūrybiški – de-
vintokai aktyviai dalyvavo ko-
miksų konkurse, kūrė pristaty-
mus, šeštokai – iliustravo mintis 
apie saugų internetą, penktokai 
piešė ir Paint programa ir ant po-
pieriaus. Sudėtinga išskirti ats-
kirus mokinius, nes kiekvienas 
į kūrybinę užduotį įdėjo dalelę 
savęs ir sužinojo naujų dalykų, 
bei pasikartojo žinomas tiesas, 
kaip saugiai jaustis interneto 
platybėse. 

Gerbiu mokinių apsisprendi-
mą nefotografuoti veiklų, bei jų 
neviešinti. Mane, šio konkurso 
renginių organizatorę ir infor-
macinių technologijų mokytoją 
šis mokinių susivokimas ir atidus 
informacijos nagrinėjimas, labai 
nudžiugino. Vadinasi saugaus 
interneto tema aktuali ir labai 
reikalinga tema.

Liudmila nOrKaitienė
informacinių technologijų 

mokytoja

Praėjusį rudenį Šilalės visuo-
menės sveikatos biuras Jurbarko 
rajono bendrojo lavinimo moky-
klų 7-10 klasių moksleivius pa-
kvietė dalyvauti plakatų konkur-
se „Rūkymui – ne!“ Konkurso 
organizatoriai pranešė, kad net 
dviejų mūsų rajono moksleivių 
plakatai pripažinti geriausiais.

Visuomenės sveikatos speci-
alistės Danutės Kriščiūnienės 
paraginti aktyviai konkurse 
dalyvavo Jurbarko Antano Gie-
draičio-Giedriaus gimnazijos ir 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
moksleiviai. Dailės mokytojoms 
Jurgitai Davidavičienei ir Jolan-
tai Pocienei padedant atrinkti 
geriausi, labiausiai konkurso 

Plakatų konkurse triumfavo merginos
temą atitinkantys darbai. 

Šilalės visuomenės sveikatos 
centro specialistų komisija ge-
riausiu pripažino gimnazistės 
Živilės Tolpežnikaitės sukurtą 
plakatą, o Girdžių pagrindinės 
mokyklos septintokės Onutės 
Petrikytės nupieštam plakatui pa-
skirta trečioji vieta. Jaunosioms 
dailininkėms padėkos raštus ir 
konkurso organizatorių dova-
nas įteikusi Šilalės visuomenės 
sveikatos biuro specialistė Akvilė 
Petkienė paragino moksleivius 
gyventi sveikai, kovoti su žalin-
gais įpročiais ir aktyviai dalyvau-
ti visuose konkursuose.

„Jurbarko šviesa” 
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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.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
2012-2013  m. m. pirmo pus-
mečio mokslo pirmūnai

Mokosi puikiai 5-10 kl. mo-
kiniai

1. Pernarauskaitė Kamilė – 5 
klasė
2. Zaronaitė Gabrielė – 6 klasė
3. Gendrikaitė Irma – 10 klasė

Mokosi gerai 5-10 kl. moki-
niai

1. Antanaitytė Akvilė – 5 klasė
2. Girdžiūtė Iveta – 5 klasė
3. Jankauskaitė Meda – 5 klasė
4. Barčas Karolis – 6 klasė
5. Budrius Haroldas – 6 klasė
6. Celencevičius Airidas – 6 
klasė
7. Kisielius Ignas – 6 klasė
8. Kisielius Lukas – 7 klasė
9. Žilinskaitė Inga – 7 klasė
10. Žilinskas Deividas – 8 klasė
11. Žilinskaitė Paulina – 9 klasė

Gerai mokosi 1-4 klasių mo-
kiniai

1. Gaižauskaitė Rugilė – 1 klasė
2. Siriūnaitytė gabija – 1 klasė
3. Streleckaitė Gintarė – 1 klasė
4. Andriulaitytė Gabrielė – 2 
klasė
5. Barčas Titas – 2 klasė
6. Bataitytė Eva – 2 klasė

Mokslo pirmūnai
7. Krakys Erikas – 2 klasė
8. Petrošius Eimantas – 2 klasė
9. Plikusaitė Milda – 2 klasė
10. Šipkaitė Augustė – 2 klasė
11. Ušinskas Justas – 2 klasė
12. Antanaitis Arnas – 3 klasė
13. Gaižauskas Dovydas – 3 
klasė
14. Jakubaitis Eimantas – 3 
klasė
15. Jankauskas Martynas – 3 
klasė
16. Laukytė Miglė – 3 klasė
17. Masaitis Titas – 3 klasė
18. Remeikytė Miglė – 3 klasė
19. Pinaitis Elvijus – 4 klasė 

Puikiai mokyklą lankė

1. Norkus Eligijus – 1 klasė
2. Gadliauskas Lukas – 2 klasė
3. Stanaitis Mantas – 2 klasė
4. Šipkaitė Augustė – 2 klasė
5. Ušinskas Justas – 2 klasė
6. Gečas Karolis – 3 klasė
7. Jankauskas Martynas – 3 
klasė
8. Masaitytė Goda – 3 klasė
9. Masaitis Titas – 3 klasė
10. Piliukaitytė Greta – 4 klasė
11. Stanaitis Almantas – 4 klasė
12. Vasiliauskaitė Giedrė – 4 
klasė
13. Antanaitytė Akvilė – 5 kla-
sė
14. Plikusas Marius – 5 klasė
15. Jurkutė Orinta – 7 klasė

Kvadrato zoninės 
varžybos - II vieta 

Sausio 13 dieną vyko Lietuvos 
moksleivių olimpinio festivalio 
kaimo vietovių 2000-2001 m. 
gimimo berniukų kvadrato zo-
ninės varžybos. 

Girdžių pagrindinės moky-
klos sportininkai iškovojo an-
trąją vietą!  

Mažasis futbolas - 
II vieta

Sausio 17d. vyko Jurbarko 
rajono kaimo vietovių bendrojo 
ugdymo mokyklų mažojo futbo-
lo 5x5 berniukų varžybos.

Girdžių pagrindinės moky-
klos sportininkai iškovojo an-
trąją vietą!

Sveikiname!
Linas KLiJūnaS

Kūno kultūros mokytojas

Sausio mėnesį seniūno Da-
riaus Juodaičio iniciatyva se-
niūnijai priklausančiuose soci-
aliniuose būstuose lankėsi Vals-
tybinės priešgaisrinės priežiūros 
tarnybos inspektorius Valdas 
Juozapaitis. Pažeidimų rasta kie-
kviename socialinio būsto bute. 
Kartu vykęs seniūnijos ūkvedys 
– energetikas Edmundas Kaspa-
ravičius daugumoje būstų esan-
čias bėdas jau spėjo pašalinti, ta-
čiau daugumna pažeidimų buvo 
dėl pačių gyventojų aplaidaus 
požiūrio į gaisrinę saugą. 

Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros tarnybos inspekto-
rius V. Juozapaitis stebisi, kad 
žmonės nežino elementariausių 
priešgaisrinės apsaugos taisyklių 
ir nemoka saugotis ugnies. Pasak 
inspektoriaus tų pačių pažei-
dimų rasta visur: dūmtraukiai 
nevalyti, iš krosnių krenta plytos, 
nėra ugniasienių, dūmtraukiai 
liečiasi su medinėmis konstruk-
cijomis, orkaitėse džiovinamos 
malkos, krosnių pakraščiuose 
sudėti prakurai.

„Labai daug kur elektros laidai 
apklijuoti tapetais – suprantu, 
kad žmonės nori gyventi gražiau, 
bet taip daryti negalima. Kol kas 
tik pirštu pagrūmojome, įparei-
gojome imtis bent minimalių 
atsargumo priemonių, bet tikrai 
ateis laikas, kai reikės pradėti 
bausti“, – įspėjo inspektorius. 

Priešgaisrinė apsauga
V. Juozapaitis gyrė Girdžių 

seniūno D. Juodaičio iniciatyvą 
ir džiaugėsi, kad jis rūpinasi so-
cialiniuose būstuose gyvenančių 
žmonių saugumu. Pasak inspek-
toriaus, tuo turėtų būti suintere-
suoti visi seniūnai, tačiau kaip ir 
gyventojai priešgaisrine apsauga 
jie susirūpina tik tuomet, kai 
aplanko nelaimė.

Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros tarnybos pareigūnai 
įspėja, kad užsidegę suodžiai ke-
lia didžiulį pavojų. Gaisro metu 
kaminas įkaista iki 1000 laipsnių, 
dėl to gali suskilinėti jo sienelės 
– o atsiradus įtrūkimams ugnis 
netrukdomai persimeta į medi-
nes namo konstrukcijas. Parei-
gūnai primena, kad dūmtraukius 
reikia valyti kas tris mėnesius, o 
jei kūrenama spygliuočių mal-
komis – dar ir dažniau. Atvykę 
gesinti kaminuose užsidegusių 
suodžių, jie dažnai išgirsta, kad 
dūmtraukis valytas prieš metus 
ar dar anksčiau. 

Šį kartą pažeidėjai tik įspėti 
žodžiu, tačiau nesureagavusių į 
įspėjimus laukia administracinė 
atsakomybė. Gaisras – didžiulė 
nelaimė, o dažnai ir pavojus svei-
katai, ar net gyvybei, todėl gaisrų 
prevencijai turi būti skiriamas 
didžiulis dėmesys. 

„Girdžiai“ inf. 

Mitybos pamokos 
Girdžių  pagrindinėje 
mokykloje


