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Sekmadienį, gegužės 12 die-
ną, Girdžių klebonijos klojime 
vyko klojimo teatrų šventė 
„Girdžių krivūlė 2013".

Klojimo teatrų šventė skirta 
Tarmių metams. Į svečius buvo 
pakviestas aktorius ir režisie-
rius Algirdas Latėnas. Šventėje 
suvaidinti dar trys spektakliai: 
Girdžių teatro „Mituvis“, Girdžių 
vaikų teatro bei svečių – Jurbar-
ko kultūros centro K. Glinskio 
teatro. 

Kultūros darbuotojų bei se-
niūnijos organizuojama šventė 
šiemet buvo jau trečioji. 

Klojimo teatrų šventė
Vienas iš šventės organizato-

rių, seniūnas D. Juodaitis džiau-
gėsi, kad organizuojant klojimo 
teatrų šventę prisidėjo daug 
vietinių gyventojų, pagalbos 
sulaukta ir iš sostinės Vilniaus 
- A. Latėną į Girdžius pakvietė 
žurnalo „Savivaldybių žinios" 
vadybininkas Romas Gurklys.

„Labai dėkoju prisidėjusiems 
verslininkams Zigmui Perna-
rauskui, Kęstučiui Mockaičiui, 
Liudmilai Norkaitienei. Gražios 
scenos, naujų durų nebūtume 
turėję, jei ne mūsų meistrai: 
Edmundas Kasparavičius, An-

tanas Kasparavičius, Kęstutis 
Mockaitis, Kęstutis Latvys. Už 
paramą įrengiant sceną dėkin-
gas ir verslininkui Kęstučiui 
Putnai. Taip pat dėkingas mūsų 
vargonininkei Irenai Jasiulytei 
už naminę duoną kolektyvams 
bei baldžiui Ramūnui Urbai už 
pagamintus suvenyrus. Ačiū 
ir žiūrovams, be kurių šventė 
nebūtų pavykusi" - apibendrino 
renginį Girdžių seniūnas.

„Girdžiai“ inf. 

Sūrių šventė
BIRŽELIO 9 D., 

12.00 VAL. 
GIRDŽIUOSE, 

PRIE PARAPIJOS 
KLOJIMO

Jau antrus metus pasi-
džiaugti darbščiomis gaspa-
dinėmis bei jų skaniais sūriais 
kviečia kulinarinį paveldą 
sauganti Sūrių šventė!

Jūsų laukia: „Sūrių sūrio“ 
rinkimai, įvairios atrakcijos, 
žaidimai, degustacijos.

Gros Jurbarko KC kapela 
„Santaka“, vadovas Petras 
Pojavis

Sūrininkai registruotis 
kviečiami tel.: 8698 05306

Maloniai kviečiame akty-
viai dalyvauti ir į namus, pas 
giminaičius ir draugus grįžti 
su gardžiu sūriu užantyje!

Šventę organizuoja: 
Girdžių šeimų centras
Talkina: Jurbarko KC 

Girdžių skyrius bei 
Girdžių seniūnija    Sekmadienį, gegužės 12-ąją, 

gerai nusiteikusi ir pasipuošusi 
Jurbarko rajono Girdžių kaimo 
bendruomenė rinkosi į klebo-
nijos klojimą, kur vyko klojimų 
teatrų šventė „Girdžių krivūlė 
– 2013“. 

Ši bene vienintelio Jurbarko 
rajone klojimo teatro šventė  – 
jau trečioji, vykstanti kasmet ir 
tampanti gražia Girdžių kaimo 

Girdžių kaimas tradicijas kuria pats
Per Klojimo teatrų šventę Girdžiuose viešėjo visas 

būrys respublikinio savaitraščio „Savivaldybių žinios“ 
leidėjų. Korespondentai domėjosi nuveiktais darbais, 
ateities planais. Mūsų laikraščio skaitytojams pateikia-
me „Savivaldybių žinių“ korespondentės straipsnį. 

tradicija, kuri gimė jauno kai-
mo seniūno Dariaus Juodaičio 
iniciatyva. Teisinį išsilavinimą 
turintis seniūnas tvirtino pats 
jau devynerius metus vaidinantis 
įvairiuose mėgėjiškuose teatruo-
se, yra pasirodęs ne vienoje klo-
jimo scenoje, tad prieš ketvertą 
metų pradėjus dirbti seniūnu ir 
atradus teatrui tinkamą klebo-
nijos klojimą, pasiūlė mintį Gir-

džiuose taip pat burti mėgėjiškus 
teatrus ir organizuoti klojimo 
teatrų šventę. Idėją palaikė ben-
druomenė, kultūros darbuotojai 
ir parapijos klebonas, kunigas 
Saulius Pavalkis, kuris įsileido į 
klojimą ir, kaip sako D.Juodaitis, 
turėdamas meninę gyslelę, pade-
da tvarkytis. 

Seniūnas tvirtino įkvėpimo 
pasisėmęs dar iš senų laikų, 
savo senelių, kurie taip pat vai-
dindavo, prie tinkamų pastatų 
kaime organizuodavo krivūles: 
„Norisi saugoti tiek šeimos, tiek 
visos tautos gražią tradiciją. Čia, 
Girdžiuose, aplinka labai gera, 
pritraukia žmones, kuriems 

smagu ir jauku: vis ne kultūros 
namuose. Jurbarko rajone dau-
giau tokių klojimo teatrų nėra“.

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Netoli Jurbarko plytintis Gir-
džių kaimas turi 1260 gyventojų, 
pagrindinę dešimtmetę moky-
klą, kurioje mokosi 120 mokinių. 
Kaimo kultūrine veikla rūpinasi 
Jurbarko kultūros centro Girdžių 
skyrius. Seniūnijos teritorijoje 
veikia trys bendruomeninės 
organizacijos – Girdžių ir Pa-
vidaujo kaimų bendruomenės 
bei Girdžių šeimų centras. Ben-
dromis jėgomis, vadovaujama 
seniūno D.Juodaičio, ši seniūnija 
pavydėtinai gražiai tvarkosi ir 
galėtų būti pavyzdys bet kuriai 
kitai Lietuvos gyvenvietei. 

Pats iš Šakių rajono kilęs, 
o dabar vienai iš 12 Jurbarko 
rajono seniūnijų vadovaujantis 
D.Juodaitis apie savo seniūniją ir 
vietos gyventojus kalba su meile, 
sako, kad Girdžių seniūnija švie-
si, ne taip kaip kitos, kur didelė 
gyventojų dalis yra socialiai rem-

Girdžių kaimas tradicijas kuria pats
tina. Ši seniūnija randasi netoli 
rajono centro, tad daug žmonių 
važinėja dirbti į Jurbarką. Be to 
čia yra stiprių ūkių, dalį laukų 
apdirba kelios stambios žemės 
ūkio bendrovės, tad darbo žmo-
nės gali susirasti.

„Turime rimtų ūkininkų, kurie 
mus remia per šventes. Kęstu-
tis Mockaitis turi viešbutuką 
ir kavinę, Rimas Pinaitis turi 
mėsos cechą ir kiaulių fermą. 
Liudmila Norkaitienė Jurbarke 
turi kompiuterinę firmą, bet 
dirba Girdžių mokykloje. Jos 
ryšys su Girdžiais labai glaudus, 
nes uošviai čia ilgai mokytojavę 
ir palikę gražias tradicijas. Aišku, 
nėra lengva nuolat ištiesus ranką 
eiti ir prašyti, tačiau kas belieka“, 
- pasakojo seniūnas.

Atėjęs dirbti į seniūniją, 
D.Juodaitis pirmiausia ėmėsi 
kurti materialinę bazę, kad būtų 
galima įgyvendinti sumanymus. 
Ūkiškai tvarkantis su gauna-

mu biudžetu, pirko įrankius, 
priekabą automobiliui, diskinę 
šienapjovę, kad būtų galima nu-
šienauti viešąsias erdves. Džiau-
giasi, kad dabar daug ką gali 
pasidaryti savo jėgomis, kad 
turi darbštų ir nagingą ūkvedį, 
iš Jurbarko darbo biržos gauna 
gerų darbininkų viešiesiems 
darbams nudirbti. 

„Bandom, stengiamės, kad 
kaimas gražėtų, kad jame būtų 
malonu gyventi, kad kurtųsi 
jaunos, naujos šeimos, kad būtų 
vaikučiu mokykloje. Bendrom 
jėgom vyksta veikla, kad būtų 
užimtumas ir jaunimui, ir vai-
kams. Įrengėme dvi krepšinio 
aikšteles, kita bendruomenė 
įrengė paplūdimio tinklinio 
aikštelę. Su Girdžių šeimų centru 
įrengta vaikų žaidimo aikštelė 
patiems mažiausiesiems. Sten-
giamės, kuriame sąlygas gyventi 
jauniems žmonėms ir laukiame 
tų sėkmių, rezultato, kad kaimas 
klestėtų, o ne nyktų“, - pasakojo 
D.Juodaitis.

Vienas didžiausių seniūno 
ir viso kaimo pasididžiavimas 
- upės Mituvos užtvanka, kur 
pailsėti ir baidarėmis paplaukioti 
ateina vietos gyventojai. Šalia 
šio vandens telkinio esančioje 
Girdžių lankoje yra įgyvendintas 
ES projektas – paklotas asfaltas, 
nutiesti takeliai pasivaikščio-
jimams, įrengtos laužavietės. 
Nors projekte nebuvo numatyta, 
tačiau girdiškiai čia savo jėgomis 
pastatė stacionarią, 50 kvadrati-
nių metrų sceną. 

„Rajone tokio dydžio sta-
cionarios scenos nėra. Pernai 
rudenį pas mus vyko rajono 
Neįgaliųjų sąjungos renginys, 22 
dieną rajono mokyklų direkto-

rių pavaduotojai čia darys savo 
renginį, tai naudosis ir lanka, ir 
statiniais“, - džiaugėsi seniūnas. 

Nors Mituvos užtvanka ir 
poilsio zona suteikia vietos gy-
ventojams džiaugsmo, tačiau dėl 
to teko ir pakovoti. Kova vyko su 
hidroelektrinės statytojais, kurie 
norėjo greta Girdžių lankos ir 
renginių vietos, statyti hidroe-
lektrinės įrenginius. 

„Kovos tęsėsi ilgai, bet taškas 
buvo padėtas šių metų pradžio-
je. Aišku, elektros reikia, mes 
už žaliąją energetiką, tačiau 
matydami, kad Mituvos upėje 
vandens debetas mažas ir žemas, 
nusprendėme neįsileisti tų staty-
tojų. Mus palaikė ir rajono val-
džia. Po mums palankaus rajono 
tarybos sprendimo jaučiamės 
saugūs“, - pasakojo D.Juodaitis.

Seniūnas prisipažino turintis 
svajonę, kuria bando ir kitus 
uždegti - sukurti Girdžių he-
raldiką: „Savo herbo neturime, 
o bus galimybių atsiras, kai bus 
gautos lėšos iš Socialinių reikalų 
ir darbo ministerijos. Manau, 
kad tokį dalyką sukūrus, būtų 
didelė prasmė ir vertybė visiems 
Girdžiams. Ir ne tik šiai dienai, 
bet šimtmečiams į priekį“.

Pagrindinis šiandienos seniū-
no iššūkis, kurio galėtų ir turėtų 
pavydėti kitos seniūnijos – iš-
saugoti tai, kad jau yra sukurta: 
„Neturime nei pilių, nei dvarų, 
kas būtų traukos objektas, bet, 
surėmę pečius, padarome ge-
ras šventes, į kurias suvažiuoja 
žmonės iš viso rajono. Svarbu 
išsaugoti, kas jau yra sukurta“.

Ingrida VėGelyTė 
„Savivaldybių žinios“
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Neretai išgirstame sakant: 
„Vaikas turi turėti tėvą!“ Bet 
kodėl? Genetinis rinkinys jau 
užprogramuotas, žmogus at-
ėjo į pasaulį iš motinos pilvo. 
Gyvendamas jis dar ne sykį 
susidurs su vyriškos lyties 
atstovais. Tai kam jam dar 
tėvas?

Rodos ir kvailas klausimas, 
tačiau vis daugėja betėvių šei-
mų, kada tėvas atlieka tik patino 
vaidmenį, vienur kitur kaip 
sakoma pridaro ir nusiplauna. 
Tai jau įprastas vaizdelis, tačiau 
daugėja ir tokių merginų ar 
moterų, kurios nusprendžia 
jog tėvas visai nereikalingas, 
tada nueina į tam tikrą „banką“ 
(ne piniginių indėlių) sumoka 
tam tikrą sumą ir susitvarko 
reikalus. Kas tas būsimo vaikelio 
„tėvas“ ar tiksliau „donoras“ 
tokiais atvejais taip ir lieka 
nežinoma. Galėtume atskaityti 
tokioms motinėlėms moralą, 
tačiau tas vargiai bemačytų kada 
nėra tikėjimo, nes jei bent grū-
delis to tikėjimo būtų, tai ir nei 
minčių panašiai elgtis nekiltų. 
Galbūt ir neužtenka to moralo. 
Įdomu taip pat pažvelgti į tėvo 
būtinumo šeimoje klausimą iš 
psichologinio taško.

Anksčiau tėvai buvo laikomi 
savotiškais šeimos valdovais, 
reikalaujančiais pagarbos ir vi-
siško paklusnumo. Kita vertus, 
iš tėvo buvo tikimasi beribės 
meilės ir pasiaukojimo dėl savo 
vaikų.

Keičiantis laikams, šis supra-
timas nublanko, jį išstūmė nauji 
vyro vaidmenys visuomenėje. 
Apie kokį paklusnumą gali 
būti kalbama, jei tėvas elgiasi 
taip, kad jo neįmanoma gerbti 
(nesirūpina šeima, girtuokliauja 
ir pan.)? Konfliktai šeimose ir 
skyrybos tapo įprastu reiškiniu. 
O juk visuomenės tradicijos 
formavosi ne šiaip sau.

Kai šeimoje gimsta mergaitė, 
pirmą bendravimo su vyru pa-
tirtį ji gauna būtent iš kontaktų 
su savo tėvu. Sakoma, kad mo-
teris išsirenka sau vyrą, panašų 
į tėvą. Ji įtartinai kartoja savo 
šeimos, motinos ir tėvo santykių 
modelį, nesvarbu, ar jis atrodo 
blogas, ar geras.

Nepažinusios tėvo mergaitės 
paprastai nedrįsta užkalbinti 
klasės draugų. Jų santykiai su 

Kam reikalingas tėvas?

priešinga lytimi dažniausiai 
baigiasi konfliktais. Užaugusios 
tokios merginos kelia vaikinams 
nepaprastai didelius reikalavi-
mus, paremtus savo fantazijo-
mis, nesugeba atskirti vaidmenų 
šeimoje ir net kitaip supranta 
sąvoką „meilė“.

O berniukai? Jie gyvena pagal 

tėvų pavyzdį. Nuo 3–5 metų jie 
modeliuoja savo elgesį pagal 
tėvą. Net jei šeimoje be tėvo iš-
augs ne visai „mamytės sūnelis“, 
tai vis tiek bus sunku įsivaizduo-
ti jį rūpestingu ir stipriu vyru 
santykiuose su moterimis.

Įdomią išvadą neseniai pa-
darė Australijos mokslininkai: 

tėvų griežtumas yra atvirkščiai 
proporcingas sūnų svoriui. Kuo 
daugiau kontrolės ir dėmesio 
vaikui, tuo mažesnė tikimybė, 
kad jis nutuks. Anksčiau buvo 
manoma, kad dėl vaikų nutuki-
mo turi būti atsakingos tik mo-
tinos. Tėvo auklėjimas padeda 
berniukui išlaikyti ne tik gerą 
psichinę, bet ir fizinę formą.

Tenka daryti išvadą, jog žmo-
gus, nuo gimimo nepažinęs 
dviejų pasaulių – vyro ir moters 
– bus ribotas ir sunkiau orien-
tuosis aplinkoje.

Dar viena svarbi nuo seno 
susiklosčiusi vyro paskirtis 
šeimoje – apsaugoti savo atža-
las, tuo pačiu ir savo moterį. 
Jo apsauga – tai ne tik fiziniai 
veiksmai, bet ir dvasinis pa-
grindas. Autoritarinis režimas 
negali teigiamai paveikti vaiko 
psichikos, juo labiau nepagar-
bus tėvo elgesys su motina. Kai 
tėvai skiriasi, didžiausią trage-
diją išgyvena vaikai – vientisas 
pasaulis suskyla. Jie pasijunta 
silpni ir pažeidžiami, dėl tėvų 
skyrybų patirtos traumos juos 
lydi visą likusį gyvenimą.

Reikėtų paminėti dar vieną 
problemą, kuri pasitaiko net 
darniose šeimose: vaikiškas 
pavydas. Ypač šeimose, kur auga 
mergaitės. Įgimtas dukters kon-
kurencijos instinktas pasireiškia 
agresija motinai ir tėvo, kaip 
savo nuosavybės, suvokimu. 

Tokią situaciją paprastai su-
kelia netinkamas tėvo elgesys, 
kai jis lepina dukrą kaip savo 
mylimąją, dovanoja jai dovanas, 
viską leidžia. Vyrams dažnai 
lengviau auklėti sūnų nei dukrą. 
Kaip elgtis su sūnumi, jie žino, 
o kaip su dukra – nelabai. Čia 
būtina suderinti švelnumą su 
griežtumu. Santykių su prie-
šinga lytimi pamokas dukrai jis 
turėtų duoti per žmoną. Meilus 
jo žvilgsnis į motiną ir pagarba 
jai įstrigs dukrai į sąmonę ir 
ji bandys ateityje tokį modelį 
pritaikyti savo santykiuose su 
būsimu vyru.

Tėvui šeimoje tenka ne ma-
žesnė atsakomybė už vaikus nei 
motinai.

    
 Kunigas 

Saulius PAVAlKIS
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Kitais metais Girdžiai minės 
savo 460 metų jubiliejų. Pui-
ki dovana mūsų gyvenamajai 
vietovė gali būti sukurta ir he-
raldikos komisijoje patvirtinta 
heraldika: Girdžių herbas ir vė-
liava. Kodėl jos nebuvo sukurta 
anksčiau? Heraldikos kūrimas 
kainuoja nemažus pinigus, 
vien dailininkui sumokama 
daugiau kaip 4 tūkst. litų. Suma 
nemaža, tačiau ir dailininko 
darbas sunkus – jam reikia 
panagrinėti kaimų istoriją, o 
heraldiką sukurti tokią, kurią 
patvirtintų Heraldikos komi-
sija prie Lietuvos Respublikos 
Prezidentūros. Nemaža suma 
heraldikos kūrimui jau skirta 
Vietos bendruomenės tarybos 
sprendimu (3 tūkst. litų), tačiau 
aukų dar reikės. Todėl visi, 
kuriems svarbūs Girdžiai, ku-
riems svarbi mūsų seniūnijos 
praeitis ir ateitis kviečiami pri-
sidėti prie heraldikos kūrimo 
pinigine auka tam, kad 2014 
metais Girdžiams galėtume 
padovanoti vieną pramsin-
giausių dovanų – herbą ir 
vėliavą. Aukoti galite seniūni-
jose, arba aukas perduoti savo 
seniūnaičiams. Visi aukotojai 
bus pagerbti šventės metu bei 
įrašyti į aukotojų sąrašą. 

Mūsų rajone patvirtintą heral-
diką turi maždaug pusė seniūni-
jų. Paskutiniams heraldika buvo 
patvirtinta Viešvilės seniūnijai. 
Kas yra herbas miesto, seniūni-
jos istorijai? Pasak žymaus pran-
cūzų rašytojo Viktoro Hugo, 
mokančiam skaityti heraldiką, 
herbas yra algebra ir kalba. 

Pirma Respublikinė heral-
dikos komisija prie Kultūros 
ministerijos buvo įkurta 1967 
metais, bet po trejų metų jos vei-
kla uždrausta. Komisija atgai-
vinta 1987-aisiais. Kurį laiką ji 
veikė prie Kultūros ministerijos, 
vėliau – prie Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo, o 1995 
metais tapo pavaldi Prezidento 
institucijai. Dirbti aktyviau ko-
misija pradėjo nuo 1989 metų, 
ypač – atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę. 

Lietuvos heraldikos komi-
sija, atnaujinusi darbą 1987 
metais, atkurdavo senuosius ir 
kūrė naujus Lietuvos miestų ir 
miestelių herbus. 1991–2001 
metais buvo sukurti ar atkurti 

Heraldika – duoklė praeičiai ir ateičiai
145 herbai: valstybės, savivaldy-
bės, miestų. 2001–2011 metais 
patvirtinome 181 herbą, iš jų 
170 – seniūnijų centrų. Herbai 
kuriami ne seniūnijoms, o jų 
centrams, nes seniūnijų ribos, o 
kartais ir pavadinimai, kinta. 

Pagal įstatymus seniūnijoms 
nėra privaloma turėti savo 
herbą. Tai – patriotizmo savo 
kraštui išraiška. Pagal Vietos sa-
vivaldos įstatymą, savivaldybės 
herbu tapo jos centro herbas. 
Taip rajonų ar savivaldybių 
centrų herbai reprezentuoja ir jų 
teritorijoje esančias seniūnijas, 
jei šios neturi savo herbų. 

Kas lemia seniūnijų entuzi-
azmą sukurti savo vietovės he-
raldikos ženklus ar abejingumą 
tam? Viskas priklauso nuo vie-
tinės valdžios ir gyventojų. Jei 
darytume spaudimą iš viršaus, 
kad reikia heraldikos, naudos 
nebūtų. Reikia, kad toks suma-
nymas ir ryžtas subręstų vietoje. 
Ten, kur kultūrinė veikla yra 
gyvesnė, vyksta daugiau įvairių 
renginių, atsiranda entuziastų ir 
reikalai pajuda. 

Yra įvairių švenčių, pavyz-
džiui, kraštiečių susibūrimų, kai 
galima naudoti herbus. Vieni 
miestai, seniūnijos tada naudo-
ja savo heraldiką, o kiti – savo 
apskrities, rajono ar savivaldy-
bės heraldikos ženklus. Savas 
herbas ir vėliava labai prasmingi 
minint miesto ar miestelio įkū-
rimo jubiliejus. Neretai būtent 
tokioms datoms seniūnijos 
sukrunta sukurti savo heraldiką, 
pašventina savo vėliavas. Juk 
sukurti savo herbą nėra taip ir 
brangu, nors tam reikia skirti 
tam tikrą pinigų sumą. 

Kaip kuriami seniūnijų her-
bai? Su prašymu sukurti se-
niūnijos centro herbą kreipiasi 
seniūnas, neretai su vietovės 
bendruomenės aktyvistais, kurie 
pateikia ir tam tikrų heraldikos 
idėjų. Anksčiau neretai atva-
žiuodavo ir po dešimt žmonių: 
seniūnas, istorijos mokytojas, 
bendruomenės, kelių partijų 
atstovai ir kunigas, kurie atsi-
veždavo nemažai herbo idėjų 
piešinių. Jei vietoje kyla idėjų 
ir jos visiems tinka, tai – labai 
svarbu ir puiku. Tačiau sunku 
sukurti herbą, jei būna keli vie-
tiniai herbo kūrimo entuziastai, 
o jų sumanymai yra labai toli 

nuo europinės heraldikos tradi-
cijų. Neretai seniūnijos atstovai 
pageidauja į heraldiką sudėti 
ir Vytauto kepurę, knygnešių 
žymes, išsiskiriančius gamtos 
objektus, bažnyčios šventuosius, 
toje vietovėje ir visoje šalyje la-
bai paplitusius paukščius ir t.t. 

Geriausi herbai yra tie, ku-
riuose vaizduojama viena ar 
kelios vienos rūšies figūros. 
Šiuo atveju galima pasakyti, kad 
genialu yra tai, kas paprasta. 
Kai herbe norima pavaizduoti 
šventuosius, bažnyčias ir kitus 
sakralinius bei pasaulietinius 
objektus, architektūros stati-
nius, kilmingųjų ir kitą heraldi-
ką, labai paplitusius paukščius, 
tuomet stengiamasi skydą dalyti 
į laukus ir kiekviename dėti po 
figūrą. Tačiau kiekvienu atveju 
būtina išsiaiškinti, ar siūlomi 
dalykai yra tokie reikšmingi, 
turi išliekamąją reikšmę, kad 
juos verta dėti į herbą. Kartais 
pravartu pagalvoti, kaip tas siū-
lomas simbolis atrodys po 100 
metų. Lietuvoje yra šimtai sa-
kralinės architektūros statinių. 
Nedidelio ir vėlai atsiradusio 
miestelio gyventojams kartais 
neišvaizdi bažnyčia yra vienin-
telis dėmesio vertas objektas, o 
heraldikos požiūriu sakralinė 
architektūra į vietovės herbą 
gali pretenduoti tik tada, kai turi 
aiškią istorinę ir architektūrinę 
vertę, yra neginčijamas urba-
nistikos paminklas. Žinoma, 
ne visada pavyksta suderinti 
heraldiką ir norus. 

Heraldiką sukurti gali nekie-
kvienas dailininkas. Dailininkas 
turi atitikti tam tikrus reikala-
vimus. 

Dailininkas turi savo darbo 
stilių, specifiką, tačiau kuriant 
heraldiką jų turi atsisakyti ir 
vadovautis tam tikromis taisy-
klėmis ir reikalavimais. Herbas 
– ne piešinys, perspektyvos 
jame nereikia, bet yra daugybė 
reikalavimų. Gera valstybės 
heraldika yra tada, kai nepaisant 
to, kad ją kuria ne vienas daili-
ninkas, atrodo vientisa. 

Parengė seniūnas 
Darius JuoDAITIS

Girtų 
vandalizmai

Gegužės 25 dienos rytą 
girdžiškiai suko galvas, kam 
galėjo užkliūti prieš kelias 
savaites miestelio centre pa-
statytas informacinis sten-
das apie Girdžių seniūniją. 
Pasirodo, stendas „nepati-
ko“ miestelyje, automobilių 
aikštelėse girtaujantiems 
vietiniams chuliganams. 

Viešbutyje „Mituva“ gyve-
nę lenkų tautybės gyventojai 
buvo nemaloniai nustebin-
ti girtaujančios ir triukš-
mą keliančios kompanijos. 
Įsiautę jaunuoliai nuniokojo 
informacinį stendą, laužė 
medžių aprašymus žyminčias 
lenteles, išrovė parką žymin-
čią lentą. Jurbarko policijos 
komisariate pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl chuliga-
niškais veiksmais padarytos 
materialinės žalos. 

Dar vienas incidentas tą 
pačią naktį įvyko Girdžių 
gatvėse. Girtas „kelių gaide-
lis“, atvykęs pas močiutę nu-
sprendė vietiniams surengti 
tam tikrą šou. Po neatsargaus 
važiavimo, išvartytų kon-
teinerių prie daugiabučių 
namų, gyventojai iškvietė 
policijos pareigūnus. Polici-
jos pareigūnams beliko tik 
nustatyti girtumą ir perduoti 
dokumentus teismui. 

Girtaujantis vietinis jau-
nimas jau seniai neduoda 
ramybės tiek gyventojams, 
tiek miestelio svečiams, vers-
lininkams. Automobiliuose 
alkoholinius gėrimus varto-
ja ne tik vairuotojai, bet ir 
keleiviai. Už viešoje vietoje 
vartojamą alkoholinį gėrimą 
yra numatyta administracinė 
atsakomybė. Todėl su polici-
jos pareigūnais sutarta, kad 
pamačius girtaujančius vie-
šoje vietoje asmenis, įskaitant 
ir geriančius automobiliuose, 
gyventojai  bet kada gali 
kreiptis į pareigūnus, o šie 
patikrins jų blaivumą. 

Tik visi kartu galime už-
kirsti kelią girtų vandalizmo 
įsigalėjimui!

“Girdžiai“ inf. 
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Suaugusiems 
Kondratas, Benjaminas  ,,Kū-

rėjų pėdsakais Jurbarko krašte‘‘  
-Vilnius: Karminas, 2012. 

Šioje knygoje pristatomi Jur-
barko rajono – šviesuoliai, žodžio 
darbininkai. Tarp jų ir Girdžių 
krašto kūrėjai. Leidinyje pristato-
mos gerai mums visiems pažįsta-
mos asmenybės: Zigmas Toliušis, 
Antanas Kisielius,Valerija Vil-
činskienė, Zigmas Aleksandravi-
čius, Vytautas Martinkus, Danutė 
Norkaitienė, Vincentas Norkaitis, 
Viktoras Šauklys. 

Atwood, Margaret ,,Tarnaitės 
pasakojimas‘‘- Vilnius: Baltos 
lankos, 2012.

Mums taip stovint dviguboje 
eilėje, atsidaro durys ir įeina 
dar dvi moterys raudonomis 
suknelėmis ir baltais Tarnaičių 
sparneliais. Viena iš jų jau galu-
dienė, pilvas pergalingai pūpso 
iš po plataus drabužio. Patalpoje 
sujudimas, murmesys, atodūsiai; 
nejučia pasukame galvas, begė-
diškai atvirai stebeilijame. Net 
pirštų galiukai dilgsi, taip maga ją 
paliesti. Ji mums tarsi stebuklas, 
pavydo ir geismo objektas, mes 
trokštame jos. Ji - vėliava kalno 
viršūnėje - mes dar galime tai 
padaryti. Mes taip pat galime būti 
išganytos.

Netolima ateitis. Gileado res-
publika.

Fredinė gyvena Vado ir jo 
Žmonos namuose. Išeiti iš namų 
jai leidžiama tik kartą per die-
ną nupirkti maisto produktų. 
Parduotuvių pavadinimai yra 

paveikslėliai, nes moterims ne-
beleidžiama skaityti ir apskritai 
siekti žinių. Kartą per mėnesį 
ji privalo gulėti ant nugaros ir 
atlikti Tarnaitės pareigą, nes ma-
žėjančio gimstamumo amžiuje 
Fredinės ir kitų šiai tarnystei 
paskirtų moterų vertė tėra jų 
vaisingumas. Ji dar atmena senus 
laikus, kai gyveno su savo vyru 
Luku, žaisdavo su dukra, turėjo 
darbą, pinigų ir galėjo mokytis. 
Bet dabar visa tai jau praeitis...

,,Anonimas paklausk Alisos‘‘- 
Kaunas: Jotema, 2012.

Viskas prasidėjo, kai per pavo-
jingą vakarėlio žaidimą ją pavaiši-
no nealkoholiniu gėrimu su LSD 
priemaiša. Per kelis mėnesius ji 
įstrigo žemyn vingiuojančioje 
spiralėje, kuri iš jaukių namų ir 
mylinčių artimųjų rato nutrenkė 
ją į bjaurias negailestingo miesto 
gatves. Ši kelionė atims jos ne-
kaltybę, jaunystę ir galiausiai... 
gyvenimą.

Jame, E.L. ,,Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių‘‘- Vilnius: Alma litera, 
2013.

Ryški, jaudinanti ir skanda-
linga trilogija „Penkiasdešimt 
atspalvių“ pateko tarp labiausiai 
apkalbamų knygų serijų. Jos nu-
pirkta tiek, kad net galima sakyti, 
jog ši knyga turima kiekvienuose 
namuose. Autorė, pasirinkusi E 
L James slapyvardį, akimirksniu 
buvo įrašyta į žurnalo Time 
sudaromą 100 įtakingiausių pa-
saulio žmonių sąrašą. Paraiškas 
kurti filmą pagal šią trilogiją 
pateikė garsiausios pasaulio kino 

studijos.
Motiejūnas, Petras  ,,68 rašyto-

jai +‘‘- Klaipėda, Druka, 2012.
Naujausioje P. Motiejūno kny-

goje ,,68 rašytojai +‘‘,kurioje 
tęsiamas jau anksčiau skelbtų 
satyrinių miniatiūrų ciklas apie 
pažįstamus rašytojus.  

Motiejūnas, Petras  ,,Tiktalikas‘‘ 
-Telšiai: Spaudos lankas, 2011.

Knygoje ,,Tiktalikas‘‘ spaus-
dinamos dvi apysakos, esė apie 
Barborą Radvilaitę ir šiuolaikinis 
feljetonas.

Bulavaitė, Jūratė ,,Apie mus 
– didelius ir mažus‘‘ - Kaunas, 
Spindulio spaustuvė, 2012.

Tai pasakojimai apie lietuvių, 
latvių, prūsų, jotvingių ir kitų 
baltų tautų kovos su Kryžiuočių ir 
Livonijos ordinais, o taip pat ir su 
slavais. Rinkinyje yra fantastinių 
apsakymų ir pasakų. Pagrindinė 
ir svarbiausia tema, einanti per 
visą knygą – meilė: meilė savo 
žemei, savo žmonėms, savo sena-
jam lietuvių (pagonių) tikėjimui. 
Paminėti mažai žinomi istoriniai 
faktai. Neužmiršta aprašyti ir di-
džiausius mūsų tautinės valstybės 
praradimus.

Bielinis, Kipras ,,Katorga ir 
trėmimas‘‘- Kaunas: Naujasis 
lankas, 2012.

Knygnešio Jurgio Bielinio sū-
naus, Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atstovo, prieškario Lietuvos soci-
aldemokratų ir visuomenės vei-
kėjo Kipro Bielinio (1883–1965) 
atsiminimų knyga „Katorga ir 
trėmimas“. Pasak knygą išleidu-
sio jo sūnėno Jurgio Bielinio, šie 

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
atsiminimai buvo parašyti prieš-
kariu, o knygą buvo planuota iš-
leisti vokiečių okupacijos laikais, 
tačiau tai padaryti pavyko tik 
dabar, praėjus daugeliui metų.

,,Atsigerk iš versmės‘‘ - Šakiai, 
Medvetas, 2012.

Tai literatūrinis Jurbarko litera-
tų klubo ,,Švieselė‘‘ almanachas. 
Įvairaus amžiaus rašytojai skai-
tytojams pateikia savo kūrybą. 
Jame naujausi eilėraščiai apsa-
kymai, humoreskos. Autoriai 
kalba, kas juos jaudina, kas jiems 
svarbu.

,,Lietuvos gyventojų genocidas, 
1944–1947 (A–J) t. 2‘‘ - Kaunas: 
Aušra, 1998.

Tai daugiatomio leidinio antro 
tomo pirmoji knyga, kurioje 
pateikti išsamūs duomenys apie 
1944–1947 m. Lietuvoje vykdyto 
sovietinio genocido aukas.

 
Vaikams 
Čiukovskis, Kornejus,,Baltosios 

pelytės nuotykiai‘‘ - Vilnius: Al-
kos, 2013.

Tiknevičiūtė,  Birutė ,,Noriu 
būti‘‘- Kaunas, Naujasis lankas, 
2013.

Knister ,,Ragana Lilė atranda 
Ameriką‘‘- Vilnius: Alma litera, 
2012.

,,Kas pažadino pelėdžiuką: 
pasuk ratą ir surask pelėdžiuko 
draugus‘‘- Vilnius: Presvika, 
2012.

Parengė 
Vilija SToŠKIeNė

Gegužės 22 dieną mokykloje 
vyko rajono mokyklų Vaiko 
gerovės komisijų vadovų semi-
naras ,,Socialinių partnerių įtaka 
prevencijai mokykloje“. Svečiai 
susipažino su mokykla, dalinosi 
darbo su socialiniais partneriais 
patirtimi. Po kavos pertraukos 
seminaras tęsėsi klebonijos kloji-
me, kuriame žiūrėjome Jurbarko 
kultūros centro Girdžių skyriaus 
režisierės Loretos Zdanavičienės 
pastatytą S. Žemaičio spektaklį 
,,Jaunikis iš Kauno“. Spektaklyje 
vaidino Girdžių pagrindinės 
mokyklos dešimtokai. Seminarą 
toliau tęsė Girdžių pagrindinės 
mokyklos socialiniai partneriai, 
kurie pristatė savo veiklą, sie-
kiant užtikrinti mokinių užim-
tumą, pasakojo apie bendradar-

Mokykloje lankėsi svečiai
biavimą su mokykla, nuveiktus 
gražius darbus, atskleidė ateities 
planus. Po seminaro klebonijos 
kieme svečių laukė ant laužo 
pagaminti pietūs. 

Esame dėkingi visiems sve-
čiams, atvykusiems į šį renginį.  
Savo darbe sieksime panaudoti 
Jūsų darbo patirtį, puikias idė-
jas. 

Į seminaro darbą gražiai įsi-
jungė ir mokyklos socialiniai 
partneriai. Dėkojame jiems:

• Girdžių seniūnijos seniūnui 
D. Juodaičiui, pavaduotojai R. 
Kačiušienei,

• Girdžių parapijos klebonui 
S. Pavalkiui,

• Girdžių kaimo bendruome-
nės pirmininkei N. Petraitienei, 
jos pavaduotojai O. Vaitiekū-

naitei,
• Neformalios jaunimo grupės 

,,Veikiam“ koordinatorei L. Mol-
čankinaitei,

• Girdžių šeimų centro pirmi-
ninkui K. Mockaičiui,

• Jurbarko kultūros centro 
Girdžių skyriaus darbuotojams 
L. Zdanavičienei  ir A. Vizba-
rui,

• Sporto klubo prezidentui L. 
Klijūnui,

• Švedų-lietuvių draugijos 
narei J. Pocienei,

• VO ,,Gelbėkit vaikus“ globė-
jai I. Molčankinienei.

Gerų emocijų renginiui su-
teikė ir jaunieji aktoriai – de-
šimtokai:

• R. Andriulaitis,
• D. Atminaitė,

• I. Gendrikaitė,
• I. Klevinskaitė,
• K. Virbickaitė,
• A. Vaitkus.
Darniai, atsakingai darbavosi 

seminaro organizavimo darbo 
grupė:

• I. Molčankinienė,
• I. Jasiulytė (buvusi mokyklos 

tikybos mokytoja),
• R. Kontenis,
• O. Kimutienė,
• V. Pinaitienė,
• I. Pikčiūnienė,
• L. Klijūnas,
• Jolanta Pocienė.

Seminaro koordinatorė, 
Vaiko gerovės komisijos 

vadovė 
Nijolė KAIrAITIeNė
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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.

Kapinėse

Tvarkydami kapus, kapa-
vietes prižiūrintys asmenys 
PRIVALO atliekas rūšiuoti. 
Žaliąsias atliekas (gėles, la-
pus, žolę, krūmelių genėjimo 
atliekas ir pan.) mesti į žaliųjų 
atliekų konteinį! (jis Girdžių 
kapinėse pažymėtas). Vainikus, 
dirbtinių gėlių puokštes, žvakes 

Atliekos!

UAB Tauragės regiono atlie-
kų tvarkymo centras primena, 
kad atliekos privalo būti rū-
šiuojamos.

Žaliosios atliekos negali 
būti maišomos su mišriomis 
komunalinėmis atliekomis 
ir šalinamos sąvartyne. (Jur-
barko rajono savivaldybės 
atliekų tvarkymo taisyklių 11.2 
punktas). 

Žaliosios atliekos (želdynų 
karpymo, sodo bei daržo atlie-
kos, nukritę medžių lapai, nu-
pjauta žolė, gėlės, medžio žievė, 
pjuvenos, drožlės, skiedros, 
medžių ir krūmų genėjimo ša-
kos, smulkūs krūmai, žaliosios 
kapinių tvarkymo atliekos) turi 
būti kompostuojamos. Žalią-
sias atliekas kompostuoti gali-
ma savo sklype arba nemoka-
mai pristatyti į Jurbarko žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelę 
Kalnėnų kaime. Konteineriai, 
kuriuose bus primesta žaliųjų 
atliekų, ištuštinami nebus.

uAB „Jurbarko 
komunalininkas“

Klaidos 
atitaisymas

Balandžio mėn. publikuoto 
straipsnio atitaisymas: „2013 
metų balandžio 26 d. laikraš-
čio "Mūsų laikas" 17 numeryje 
išspausdintame straipsnyje 
"Kraštiečio karo lakūno Juozo 
Kasperavičiaus meilė tėvynei 
buvo stipresnė už meilę gyve-
nimui" įsivėlė klaida. Su mumis 
susisiekė Juozo Kasperavičiaus 
brolio Kazimiero dukra Birutė 
Valiūnienė. Ji "Mūsų laiką" 
informavo, kad straipsnyje 
minimas jos tėtis Kazimieras 
nebuvo partizanas ir nebuvo 
nušautas. Jis nugyveno dar il-
gus metus. Nušautas buvo kitas 
jo brolis Antanas. Moteris taip 
pat patikslino, kad straispnyje 
minimos jos sesers vardas ne 
Vanda, o Vida. Atsiprašome 
skaitytojų už netikslumą.“ 

laikraščio „Mūsų laikas“ 
redakcija.  

Gegužės 3 dieną Girdžių pa-
grindinėje mokykloje vykosau-
gaus eismo diena. Pasiskirstėme 
į dvi komandas 1 - 2 klasių 
mokiniai ir 3 - 4 klasių mokiniai. 
Kol vieni klasėse piešė piešinius, 
sprendė kryžiažodžius, kalbėjo 
apie saugų eismą, kiti keliavo į 
Girdžių gyvenvietės gatves, ku-
riose mokėsi pereiti sankryžas, 
kartojo kelio ženklus.  

Papietavę pradinukai rinkosi 
į mokyklos sporto salę, kurioje 
vyko „Šviesoforo“ konkursas.

Varžybų tikslas: mokyti pra-
dinių klasių mokinius saugaus 
eismo gatvėse ir keliuose taisy-
klių. Pagal varžybų nuostatus 

Šviesoforas 2013
mokiniai turėjo atlikti teorines 
ir praktines užduotis. Pradinu-
kai turėjo mokėti parodyti kelio 
ženklus, paaiškinti situacijas ma-
ketuose, pereit per kelią sankry-
žoje ir pereiti gatvę, kada eismas 
reguliuojamas šviesoforu.

Stebėti konkurso ir dalyvauti 
vertinimo komisijoje į Girdžių 
pagrindinę mokyklą buvo at-
vykusi Jurbarko r. PK viešo-
sios policijos Viešosios tvarkos 
skyriaus Prevencijos poskyrio 
nepilnamečių reikalų pareigū-
nų veiklos grupės specialistė 
– Giedrė Česnakienė, kuri ap-
dovanojo mokinius atminimo 

dovanėlėmis.
Susumavus rezultatus paaiš-

kėjo, kad I vietą užėmė – 4-okai, 
II – 2 okai, trečiąją – 1-okai, 
ketvirtąją – 3-okai.Geriausiai 
šiose varžybose pasirodė 4 kla-
sės mokinys Elvijus Pinaitis! 
Sveikiname!

Pradinukai už dalyvavimą 

saugaus eismo dienoje buvo 
apdovanoti pagyrimo raštais, 
knygelėmis, kalendoriukais, 
pakabukais, dėlionėmis.

 
Indrė PIKčIūNIeNė     

1 klasės mokytoja

mesti į mišrių komunalinių atlie-
kų konteinerius.

Į ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KON-
TEINERĮ MESTI ATLIEKAS, 
KURIOS NESUYRA (ŽVAKĖS, 
PLASTIKAS, VAINIKAI IR 
PAN.) GRIEŽTAI DRAUDŽIA-
MA!

Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras
Girdžių seniūnija


