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Branginkime Motinos dieną

Pastangos nužmoginti 
žmogų

...Mėginama gražius mūsų 
tautinius papročius suniekinti, 
religines šventes panaikinti. 
Negerai, kad per 45 metus 
buvo nuvertinta Motinos diena. 

Buvusį ilgametį Girdžių parapijos kleboną kunigą Viktorą 
Šauklį daugelis mena ir kaip originalų pamokslininką, tikinčiai 
liaudžiai bylojusį paprasta suprantama kalba. Skelbiamas tikė-
jimo tiesas kunigas gausiai iliustruodavo įvairiais pavyzdžiais 
iš savo ir kitų žmonių gyvenimo. Štai vieno jo pamokslo, skirto 
Motinos dienai, pabaiga:

Tradicijos puoselėjamos 
„Iš kartos į kartą“

Kaip ir dera, seniūnijos etninė 
šventė prasidėjo liaudies daina. 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
auklėtines paruošė vienas iš 
šventės sumanytojų bei vedėjų 
kultūros namų direktorius Al-
gimantas Vizbara. Skambumu 
neatsiliko ir suaugusiųjų kolek-
tyvo atliekamos dainos. 

Šiemetė šventė išsiskyrė origi-
nalumu. Vos prasidėjus renginiui 
buvo pakviestos keturios seniū-
nijos gyventojos: Irena Tamke-
vičienė, Jurgita Šlyterienė, Daiva 

Balandžio 22 d., šeštadienį, Girdžiuose vyko tradicinė seniūnijos etni-
nė šventė „Iš kartos į kartą“. Šiemetėje scenoje pasirodė net keturi kolek-
tyvai, vyko varžybos, akis buvo galima paganyti į surengtas parodas. 

Vakaro auksu auksuotas gražiai
Mėlynas bokštas mėlynėj dangaus.
Varpinės varpas ramybę ten gaus-

Kviesdamas Sumai. Sekminės. Girdžiai.

Skarelės marguoja. O Pamituvy
Baltai apsigaubusi  rymo ieva-

Ir dairos į vandenį... Žemėj  gyva
Gėla po randais, nes atmena ji

Prapuolusius savo vaikus: naktimis
Rauda, apglėbusi jų kaulus... Jei kas

Žuvusių graudžiąją tylą atkas-
Šiurpią kalbės ir pasauliui primins.

Moterys klega šventoriuj. Gražiai
Mini jaunystę. Skarelės kampu
Ašarą braukia slapčia ties kapu

Neatpažįstamu ...Sekminės. 
Girdžiai.

Aldona Elena Puišytė

Girdžiai

Valdžia minėdavo Moters dieną, 
o neužsimindavo apie Motinos 
sekmadienį. Kas taip darydavo, 
tas savo motiną statydavo vie-
noje vertybių eilėje su bet kuria 
moterimi. Vadinas, ji tau tiek tėra 
verta, kiek ir kiekviena kaimynė 

ar gatvėj sutikta moteris.
Taip elgdamasis, tu supras-

tini, sumenkini, pažemini savo 
motiną. Tau netoli nuo tų, kurie 
garbingą motinos vardą buvo 
perkėlę kiaulėms. Atsimename, 
kai, tarybų valdžiai įsikūrus Lie-
tuvoje, paršavedes kiaules imta 
vadinti motininėmis kiaulėmis. 
Garbingas motinos vardas buvo 
sukiaulintas.

Kai tremtiniu gyvenau Komi 
respublikoje, ten žmogus buvo 
nužmogintas, sulygintas su gyvu-
liu. Gyvulius vadindavo žmonių 
vardais. Pargena, sakysime, vaka-
re ožkų bandą, tai taip ir girdisi 

iš kiemų šaukiant savo ožkelę 
lyg kokį vaiką žmonių vardais. 
Iš vienur –„ Vasia, Vasia!...“, 
iš kitur – „Kolia, Kolia!...“, 
„Mitia!...“...

Branginkime Motinos dieną. 
Jeigu minima Moters diena, tai 
Motinos diena turtingesnė. Kad 
tu gimei vyru, o ji moterimi, tai 
ne mūsų nuopelnas. Bet kad 
motina davė gyvybę ir išauklė-
jo, tai jos nuopelnas. Už tai jai 
priklauso pagarba.

A.A. Kun.
Viktoras šAuKlys

MiC,  1988 m.
Parengė Kun.

saulius PAVAlKis

Matonienė, Dalia Unguraitienė 
ir Laima Pernarauskienė, ku-
rios sutiko dalyvauti mezgimo 
varžybose. To Girdžiuose dar 
nebuvo! Moterims buvo išdalinti 
siūlai ir virbalai ir davus startą 
visos pradėjo megzti maždaug 
10 centimetrų juostą. Mezgėjas 
prižiūrėjo ne vieną parodą su-
rengusi Girdžių mezgėja Ona 
Matonienė. 

Na, o kol moterys varžėsi mez-
gimo rungtyje, į sceną vedantieji 
pakvietė Pavidaujo kaimo gy-

ventoją Emą Kasparaitienę. Ši, 
devyniasdešimt antrus metus ei-
nanti močiutė, nuo pat vaikystės 
gamina pūkines pagalves, pata-
lus. A. Vizbaros kalbinta viešnia 
pasakojo apie plunksnų plėšymą, 
„inpilų“ siuvimą. Susirinkusiems 
pavidaujiškė davė ir ne vieną 
patarimą į ką reikia atsižvelgti 
renkantis patalynę. 

Ne vien į plunksnas tądien 
krypo susirinkusiųjų akys. Tą-
dien veikė net 3 seniūnijos gy-
ventojų, užsiimančių rankdar-

biais parodos. Savo bei kolegių 
darbus pristatė mokytoja Jolanta 
Pocienė, mezginiais akį džiugino 
Onos Matonienės darbai. Už 
vieną iš parodos autorių Algytę 
Pocienę kalbėjo jos vyras Anta-
nas Pocius. Kaip visada jaunas 
ir aktyvus Antanas pasidžiaugė 
turintis tokią darbščią žmoną. 

Nukelta į 7 psl.



2 2010 balandis Nr. 4

Balandžio 22 dieną Gir-
džiuose savo veiklos ataskaitas 
gyventojams pristatė rajono 
meras Ričardas Juška, admi-
nistracijos direktorius Jonas 
Bučinskas bei seniūnas Darius 
Juodaitis. Į susitikimą taip pat 
atvyko ir tarybos narys Vy-
gaudas Keraitis bei policijos 
pareigūnai.

Pristatęs 2009 metų veiklą savo 
kalboje meras pasidžiaugė gyven-
tojų jungimusi į bendruomenes, 
ragino būti aktyviais, draugiškais. 
„Savivaldybė duoti tiek, kiek duoda 
Europos Sąjunga tikrai negalėtų. 
Mūsų rajono bendruomenės gali 
gauti net 9 milijonus litų. O už 
šiuos pinigus tikrai galima nemažai 
nuveikti“, - susirinkusiems kalbėjo 
rajono vadovas.

Administracijos direktorius J. 
Bučinskas pasidžiaugė darniu ir 
kolegišku savivaldybės adminis-
tracijos darbu. Savivaldybės admi-
nistracija, o taip pat ir seniūnijos, 
yra tarybos sprendimų vykdytojai. 
Sunkmečiu, susispaudę finansiškai 
savivaldybės tarnautojai nuveikė 
nemažai darbų įvairiose srityse. 
Parengta nemažai projektų. Kai 
kurie iš jų liečia ir mūsų seniūniją. 
Pavyzdžiui, jau tuojau pat prasidės 
Girdžių Kultūros namų, seniūnijos 
pastatų renovacija, laisvalaikiui 
bus pritaikyta prie kapinių esanti 
lanka.

Seniūnas D. Juodaitis paragino 

Girdžiuose, kaip ir visoje Lietuvo-
je, 2010 m. gegužės 3 d. prasideda 
visuotinis žemės ūkio surašymas. 
Seniūnijoje bus įrengta kompiute-
rizuota darbo vieta surašymo dar-
buotojui, kuris apklaus ūkininkus, 
2010 m. gegužės 3 d. – birželio 30 
d. atėjusius deklaruoti savo pasėlių. 
Ūkininkaujantys asmenys, nede-
klaruojantys pasėlių, bet dirbantys 
žemę ir (ar) laikantys gyvulius, 
paukščius ar bites, taip pat kvie-
čiami 2010 m. gegužės 3–birželio 
30 d. atvykti į seniūniją ir atsakyti 
į surašymo klausimus. Pirminiais 
duomenimis Girdžių seniūnijoje 
planuojama surašyti 319 stamabių 
ūkių ir 70 smulkių ūkių (turinčių iki 
1 ha žemės ūkio naudmenų).

Nuo birželio 1 d. prasidės ir 
smulkių ūkių (turinčių iki 1 ha 
žemės ūkio naudmenų) apklausa. 
Šiuos ūkius iki liepos 16 d. apklaus 

Rajono vadovai kvietė 
būti pilietiškesniais

gyventojus tvarkytis aplink savo 
namus, taip pat susitvarkyti ir palei 
namus esančius šaligatvius, juos 
nušluoti. „Seniūnija visko nuveikti 
nepajėgs, tad prie savo namų reikia 
tvarkytis patiems. Juk visi norime 
gyventi švariau ir tvarkingiau“, - 
ragino seniūnas. 

Aktualūs susirinkusiems gyven-
tojams buvo ir raginimai atvykti 
į seniūniją deklaruoti pasėlius 
bei dalyvauti visuotiniame žemės 
ūkio surašyme, kuris prasidės nuo 
gegužės mėnesio. 

Susirinkime dalyvavusieji 32  
seniūnijos gyventojai rajono val-
džiai turėjo tik keletą klausimų. 
Gyventojams svarbu sužinoti, 
kokių veiksmų imasi policija ko-
vodama su nelegaliomis alkoholio 
prekyvietėmis, svarbūs kelių eismo, 
melioracijos klausimai. 

Rajono vadovai pažadėjo pasi-
domėti iškeltomis problemomis, 
o gyventojus paragino visais gyve-
nimo atvejais būti pilietiškesniais. 
„Anksčiau tai būdavo vadinama 
skundimu, o dabar informavimu. 
Tad jeigu matote, kad kas nors 
iš aplinkinių elgiasi netinkamai, 
būtinai praneškite, kad atitinkamos 
tarnybos spėtų laiku sureaguoti“, 
- reziumavo administracijos direk-
torius J. Bučinskas. 

„Girdžiai” inf.

NUSTATYTI LIGONINĖS TEI-
KIAMŲ PASLAUGŲ 
ĮKAINIAI

  Taryba nustatė viešosios įstai-
gos Jurbarko ligoninės teikiamų 
atlygintinų paslaugų įkainius. 
Pagal šį sprendimą nustatyta iš-
rašo iš asmens sveikatos istorijos, 
ambulatorinės kortelės paruošimo, 
kopijų tvirtinimo įkainiai, taip  pat  
pažymų apie sveikatos būklę išda-
vimo pacientui prašant, paciento 
pageidaujamų įsigyti skaitmeninio 
rentgeno aparato rentgenogramų 
įkainiai,  medicininio girtumo (ap-
svaigimo) laipsnio nustatymo be 
tyrimų paėmimo  ir kitų paslaugų 
įkainiai. Nustatyta, kad ilgalaikės 
socialinės globos paslaugos 1 lo-
vadienio kaina asmeniui (slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyriuje), 
jeigu paslauga teikiama paciento 
pageidavimu,  asmeniui, kuriam 
nereikia kvalifikuotos medicinos 
specialistų pagalbos kainuos  50,00 
Lt; asmeniui su lengva ir vidutine 
negalia – 69,50 Lt; asmeniui su 
sunkia negalia – 74,12 Lt.

Savivaldybės Tarybos spren-
dimas Nr. T2-45 „Dėl  mokamų 
paslaugų įkainių nustatymo“.
VISUOMENEI NAUDINGI 
DARBAI

  Tarybos sprendimu patvirtin-
tas Jurbarko rajono savivaldybės 
gyventojų telkimo visuomenei 
naudingiems darbams tvarkos 
aprašas. Visuomenei naudingi 

Savivaldybės taryboje 
Kovo 25 d. vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje pri-

imti 48 sprendimai. Keletą aktualiausių sprendimų mūsų seniūnijos 
gyventojams pristatome laikraštyje. Plačiau su tarybos sprendimais 
galite susipažinti internete adresu www.jurbarkas.lt skiltyje Teisinė 
informacija

darbai – tai yra neapmokamos 
nedidelės visuomeninės paslaugos, 
kurias gyventojai atlieka Jurbarko 
rajono bendruomenės labui.

Šių darbų organizatoriai yra 
seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti 
asmenys. Nustatyta, kad visuome-
nei naudingiems darbams atlikti 
gali būti pasitelkiami darbingi 
nedirbantys piniginės socialinės 
paramos gavėjai, t. y. asmenys, gau-
nantys socialinę pašalpą išimties 
tvarka, nedalyvaujantys aktyviose 
darbo rinkos politikos priemonė-
se. Piniginės socialinės paramos 
gavėjo visuomenei naudingų darbų 
atlikimo trukmė priklauso nuo pa-
skirtos pašalpos dydžio.   Nustatyta, 
kad piniginės socialinės paramos 
gavėjui be pateisinamos priežasties 
atsisakius atlikti visuomenei nau-
dingus darbus ar neįvykdžius vi-
suomenei naudingų darbų atlikimo 
sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
socialinė pašalpa Piniginės socia-
linės paramos skyrimo komisijos 
siūlymu teikiama nepinigine forma 
(maisto produktais, drabužiais ir 
kitomis reikalingomis prekėmis) 
arba kitą kartą asmeniui kreipiantis 
neskiriama.

Savivaldybės Tarybos sprendi-
mas Nr. T2-78 „Dėl Jurbarko rajo-
no savivaldybės gyventojų telkimo 
visuomenei naudingiems darbams 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„Girdžiai“ inf.

VISUOTINIS ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMAS STARTUOJA 
papildomai pasitelkti surašinėtojai, 
lankydami juos namuose. 

Ūkininkaujančių asmenų pa-
togumui parengta ir elektroninė 
surašymo klausimyno forma, kurią 
bus galima užpildyti ir pateikti in-
ternetu per Statistikos departamento 
statistinių ataskaitų elektroninio 
surinkimo sistemą.

Liepos 19 d. prasidės ūkių, kurie 
nedeklaravo pasėlių, apklausa, lan-
kant juos namuose. Apklausa baigsis 
rugpjūčio 31 d. 

Žemės ūkio surašymas – valstybės 
mastu vykdomas visų ūkių (žemės 
ūkio valdų), gaminančių žemės ūkio 
produktus, statistinis tyrimas, per 
kurį gaunami išsamūs statistiniai 
duomenys apie žemės ūkį.

Surašymo sėkmė svarbi visiems, 
nes tai lyg momentinė Lietuvos že-
mės ūkio fotografija – pati išsamiau-
sia informacija apie padėtį žemės 

ūkyje. Tik turint tikslius statistinius 
duomenis, galima teisingai nustatyti, 
kiek, kokios ir kada reikės paramos 
Lietuvos ūkininkams.

Surašymo metu bus prašoma 
pateikti statistinius duomenis apie 
ūkyje naudojamą žemę, sodus ir 
uogynus, pasėlius, naudojamą že-
mės ūkio techniką ir pastatus, ūkio 
darbuotojus, žemės ūkio gamybos 
metodus. Kiekvienas ūkininkau-
jantis asmuo puikiai žino, kiek 
dirba žemės, kaip ją naudoja, kiek 
ir kokių laiko gyvulių ir paukščių, 
kokius ūkio pastatus ar žemės 
ūkio techniką naudoja, kiek ūkyje 
dirba šeimos narių ir kiek darbo 
jėgos yra samdoma. Iš anksto viską 
apgalvojus ir susiskaičiavus, nebus 
sunku atsakyti į pateiktus klausimus, 
todėl apklausiant ūkininkaujantį 
asmenį, o jo nesant – sutuoktinį ar 
kitą pilnametį šeimos narį, nebus 

reikalaujama atsakymų pagrįsti 
dokumentais. Tačiau prireikus 
galima remtis asmens arba žemės 
nuosavybės dokumentais.

Surinkti pirminiai statistiniai 
duomenys yra konfidencialūs ir 
saugomi įstatymų nustatyta tvar-
ka. Duomenys bus panaudoti tik 
statistikos tikslams, o skelbiami, 
tik susumavus juos į suvestines. Su 
mokesčiais, socialiniu draudimu ar 
kitomis administracinėmis prie-
monėmis surašymas neturės nieko 
bendra.

Informaciją apie visuotinį žemės 
ūkio surašymą rasite Statistikos 
departamento interneto svetainės 
www.stat.gov.lt rubrikoje „Žemės 
ūkio surašymas“. 

Rengiant šią informaciją, nau-
dotasi Statistikos departamento 
duomenimis. 

„Girdžiai“ inf.
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Paprastas ir nelengvas atsakymas

O pasaulyje toliau dreba žemė, 
krenta lėktuvai, atbunda ugni-
kalniai. Vėluoja pavasaris ir tos 
gyvybės, kurios trokšta širdis 
ir kurią skelbia Velykų varpai, 
rodos taip ir nematyti. Kaip 
tokiame fone jaustis paprastam 
žmogui? Galbūt ilgiau žiūrėti į 
medžiuose tupinčius ir linksmai 
besišnekučiuojančius špokus? 
Arba pašerti batonu gulbes ir 
bus ramiau? 

Tik mes, deja, ne špokai ir ne 
gulbės. Suprantam kokie trapūs, 
o kartais, rodos, ir visai bereikš-
miai esam. Kiek buvo tokių kaip 
mes ir kiek dar bus. O mūsų 
ir vardas, iškaltas akmenyje, 
pasmerktas išblukti. Gyvenimas 
atrodo lyg trumpas žaidimas, lyg 
malonus sapnas. Pasirodo ir pra-
nyksta. Dabar paklūstam laikui, 
ir norim to ar ne, anksčiau ar vė-

Šiais metais visa eilė mūsų parapijos žmonių taip ir nesulaukė 
vėluojančio pavasario. Pernai per visus metus į amžinybę išlydėjo-
me dvylika mirusių, o šįmet tik per tris mėnesius jau keturiolika.  
Ne sykį teko išgirsti: „Pamėgo Giltinė Girdžius“. Tiek įsijautė, kad 
dar ir jaunus vyrus kirsti pradėjo.

liau, kiekvienas turėsim klausyti 
kito šeimininko – mirties...

Tad ką gi atsakyti? Dievo Žo-
dis sako: „Kolei gyvename kūne, 
esame svetur, toli nuo Viešpaties. 
Mes čia gyvename tikėjimu, o ne 
regėjimu“ (2 Kor 5,6–7). Rodos 
paprastas atsakymas, bet sykiu ir 
koks sudėtingas, koks nelengvas! 
Pažvelkim kiek gi žmonių būtent 
taip gyvena? Tik menka saujelė. 
Kiti stengiasi, bando bent protar-
piais gyventi tikėjimu. Tačiau ne-
palyginamai daugiau gyvenančių 
išvien tik regėjimu, tikėjimo 
atžvilgiu kalbos dovaną išsyk 
prarandančių, besistengiančių 
pabėgti, išstumti, pakeisti temą. 
Žinoma, niekaip apčiuopiamai 
neįrodysim, kad tikėjimo skel-
biama tiesa yra tikrovė, dar svar-
besnė negu šis greit prabėgantis 
gyvenimas. Galim tik paklausti 

nenorinčių apie tai daug galvoti: 
„O kas jei po mirties vis dėl to 
kažkas yra?“ Ar nusineši Ten 
tą kartėlį ir nusivylimą, kuris 
neišvengiamai gula ant pečių 
tuomet, kada čia gyvenama ne 
tikėjimu, o regėjimu?

Galbūt, ir nuskambėję Velykų 
varpai, šįmet taip gausiai su-
sijungę su gedulo varpais, gali 
priminti visiems, tiek regėjimu, 

tiek tikėjimu gyvenantiems, 
apie kiekvieno mūsų trapumą ir 
būtinumą ieškoti Dievo. Galbūt 
gali padėti mokytis visose situa-
cijose matyti tik gera ir atsikėlus 
iš klaidų augti Meilėje, kuri „visa 
nugali“ (1 Kor 13,7). 

Kun. saulius PAVAlKis

Kunigo Viktoro Šauklio septintosios mirties metinės

Užgeso jis kaip žvakė prie altoriaus,
Užbaigęs darbą Kristaus 
vynuogyne.
Pas Viešpatį išėjo amžinybėn – 
Palaimą dievišką dangaus pažino...

Balandžio mėnesio 14 dieną 
Girdžių bažnyčioje meldėmės 
už ilgamečio mūsų parapijos 
klebono kunigo Viktoro Šau-
klio sielą, minint septintąsias 
mirties metines. Savo žemiško-
sios kelionės didžiąją dalį kuni-
gas Viktoras buvo ir vienuoliu 
– priklausė Marijonų kongre-
gacijai. Todėl mūsų parapijoje 
svečiavosi ir minėtoje šv. Mišių 
aukoje dalyvavo penkios sesės 
vienuolės iš Marijampolės. 
Taip pat atvyko tikinčiųjų iš 
Pavidaujo kaimo ir Vertimų 
parapijos.

Po šv. Mišių, Parapijos na-
muose, drauge su svečiais ir 
bažnyčios choristais, susėdome 
prie stalo vakarienei, kurią, 
talkininkaujant bažnyčios valy-
tojai Onutei, paruošė parapijos 
vargonininkė Irena.

Amžinąjį atilsį Kun. Viktorą 
prisimename kaip ryžtingą ko-
votoją už tikėjimą, Bažnyčios 
teises ir Tėvynės laisvę. Ne-
bijodamas ateistinės valdžios 
represijų, kunigas aktyviai da-
lyvavo pogrindinėje Katalikų 
Bažnyčios kronikos leidyboje. 
Taip pat puoselėjo palaimintojo 

Jurgio Matulaičio atminimą. 
Tais sunkiais religinės spaudos 
draudimo metais savo pastan-
gomis išleido visą eilę knygų. Jų 
tarpe biografinės – pal. Jurgio 
Matulaičio gyvenimo įvairūs 
aprašymai, katechetinės – tikėji-
mo tiesų perdavimas vaikams, ir 

apologetinės – tikėjimo gynimas 
nuo ateistinės propagandos. 

Viena pastarosios srities kny-
gų, pavadinta „Dievas tarė: 
Gana!“ – tai labai įdomus paties 
kunigo Viktoro pastangomis 
sudarytas rinkinys įvairių liu-
dijimų apie ateistinio laikmečio 
kryžlaužių nepavydėtinus liki-
mus. Kunigas taip pat sudarė ne 
vieną dvasiniam susitelkimui 
skirtų rekolekcijų ir savo paties 
pamokslų rinkinį.

Turbūt didžiausiu šio kunigo 
drąsos tikėjimo kelyje įrody-
mu yra Girdžiuose, buvusioje 
klebonijoje (dabartinė špitolė) 
ne vienerius metus slaptai nuo 
sovietinės valdžios gyvavusi 
pogrindinė kunigų seminarija. 
Ši seminarija paruošė ne vieną 
kunigą ne tik Lietuvai, bet ir 
Ukrainai.

Girdžių parapijos klebonas, 
kurį visi parapijiečiai vadino 
tėveliu, drauge su pal. Jurgiu, va-
dovavosi šūkiu: „Nugalėk blogį 
gerumu“. Net ir praleidęs septy-
nerius metus Vladimiro kalėjime 
ir trejus tremtyje Uchtoje, tėvelis 
sakydavo: „Patirtas skriaudas 
reikia rašyti smėlyje, o patirtą 
džiaugsmą – akmenyje“. 

Skambės varpai kas vakaras ir 
rytas –
Ir veltui šauks tave ateit šventovėn.
Auka baigta ir žvakės užgesytos,
Palaimą, Dieve, duok už gerą kovą.

Paskutinį kartą, eidamas 96-
uosius gyvenimo ir 70-uosius 
kunigystės metus, Girdžių baž-
nyčią kun. Viktoras Šauklys, 
aplankė 2003 metų balandžio 
mėn. 16 dieną, tąsyk jau atneštas 
su karstu. Kun. V.Šauklio palai-
kai buvo pervežti į Marijampolę. 
Ilgametį savo kleboną šioje ke-
lionėje palydėjo visas autobusas 
Girdžių parapijiečių.

Kun. saulius PAVAlKis
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Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimas
Kai žemė pamažu vaduo-

jasi iš pilkumos, kur ne kur 
jau žvalgosi žolės daigas, taip 
pasiilgtas mūsų akims, norisi 
šviesos ir gerumo.

Taigi balandžio 22d. Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugija į Jur-
barko kultūros centrą sukvietė 
rajono neįgaliuosius į atidėtą 
Tarptautinės žmonių su negalia 
dienos minėjimą, kuris turėjo 
įvykti lapkričio 25 d. ir atšauktas 
dėl gripo epidemijos.

Rajono neįgaliųjų draugija ne-
įgaliuosius kvietė B. Brazdžionio 
žodžiais:

,, Eini tu nešdamas, kaip 
rugio daigą, viltį,

Nemirusią ir gyvą po žiemos 
speigų,

Eini dainuodamas ir griauni 
ledo tiltus,

Statytus gruody, puoštus 
šerkšno vainiku.‘‘

Į šį  renginį gausiai susirinko 
neįgalieji iš viso rajono, žmonės 
pasiilgę  bendravimo, buvimo 
kartu. Renginyje sulaukta ir 
svečių, kurie atvyko pasveikinti 
neįgaliųjų.

Tai Jurbarko rajono meras R. 
Juška, rajono tarybos narė A. 
Šunaitienė, rajono socialinės 
paramos skyriaus  vedėja A. 
Zabalujeva, sutrikusio intelekto 
jaunuolių darbo centro direktorė 
R. Andriuškienė, ,,Sodros‘‘ bei 
Parkinsono draugijos atstovai. 
Labai mus Girdžių seniūnijos 
neįgaliuosius nudžiugino tai, 
kad nenuvertinęs tokio renginio 
ir supratęs, kad tai labai svarbu 

neįgaliesiems, atidėjęs visus dar-
bus pirmą kartą savo dalyvavimu 
mus pagerbė ir pamalonino  
mūsų naujasis Girdžių seniū-
nas D. Juodaitis. To anksčiau 
niekada nėra buvę. Dėl to mes 
neįgalieji labai džiaugiasi  ir esa-
me jam labai dėkingi. Jaučiame, 
kad tarp seniūnijos ir neįgaliųjų 
atšyla santykiai  ir kaip niekada 
visų pirma skiriamas  dėmesys 
žmogui.

Pirmiausia visus neįgaliuosius 
pasveikino rajono meras R. Juš-
ka, kuris kalbėjo, kad būdamas 
su neįgaliaisiais suprato, kad 
sveikus žmones ir neįgalius ski-
ria tik vienas žingsnis. Šiandien 
tu sveikas,  o rytoj gali būti neį-

galus. Sveikino sveikatos ir tvir-
tumo, nepasiduoti sunkumams 
linkėjo ir kiti kalbėję svečiai. Juk 
gyvenimas tai nuolatinė kova, 
nuolatinis ieškojimas. Todėl 
nebūkite abejingi esantiems šalia 
su negalia, senatvės ištiktam ar 
vienišam žmogui.

Daug buvo kalbėta apie geru-
mą. Labai svarbu rūpintis savo 
artimaisiais ir šalia esančiais 
žmonėmis, padėti  neįgaliesiems, 
nes jiems svarbi kiekviena smul-
kmena. Tai visų mūsų žmogiš-
koji pareiga. Ne vienas kalbėjęs 
paminėjo, kad mes,  neįgalieji  
fiziškai  ir silpni, bet savo vidumi, 
dvasia, širdimi esame tvirtesni 
nuoširdesni ir geresni už svei-

kuosius, kurie turėtų  pasimokyti 
viso to iš neįgaliųjų.

Po visų svečių sveikinimų ir 
palinkėjimų neįgaliųjų nuo-
taiką praskaidrino koncertinė 
programa, kurią atliko sutriku-
sio intelekto jaunuolių centro  
skaitovas, aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Jurbarko filialo kapela, 
Jurbarko neįgaliųjų draugijos 
meninis kolektyvas ,,Atpūtis‘‘, 
kultūros centro šokių kolektyvai 
,,Nemunėlis‘‘ ir ,,Šypsena‘‘.

Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė V. Kra-
sauskienė draugijos vardu iš 
visos širdies padėkojo už veržlias 
aktyvias veiklos dienas, nuskai-
drinančias mūsų gyvenimus 
įsiliejančias  neįgaliųjų būtį į 
bendruomenės gyvenimą ir 
visų labiausiai – už visą tą be-
saikį nuoširdumą aktyviausiems  
draugijos nariams. Ir įteikė as-
menines padėkas už suvenyrus. 

Juk 2010 – ieji metai, tai kovos 
su skurdu ir socialinei atskirti 
metai. Bet mes tikim šviesa tau-
tos dvasia. Ir dar labai norėtųsi, 
kad į mus neįgaliuosius, palie-
gėlius ir pensininkus, nebūtų 
žiūrima iš aukščiau. Kad nepa-
justume socialinės atskirties, 
nes tai kuo  dar šiandien gyva 
Lietuva, yra uždirbta, išpuoselėta 
mūsų rankomis tų žmonių, kurie 
neturi sąskaitose milijonų, bet 
turi karštą ir mylinčią širdį.

Judita VirEiKiENė,
 Girdžiai

 Visuomeninė organi-
zacija ,,Jurbarko lietuvių ir šve-
dų draugija“ įregistruota 2002 
metais balandžio 17 dieną. Per 
šį laikotarpį priimta daug pa-
ramos siuntų, vyko susitikimai 
Lietuvoje, vizitai į Švediją, da-
lyvauta bendruose forumuose, 
kur detaliai buvo apibendrinami 
bendradarbiavimo rezultatai, 
kur gimė dalykiški dialogai, geri 
pasiūlymai, naujos idėjos.

 2003 metais Švedijos Kris-
tianstado draugija nusprendė 
išplėsti Lietuvoje remiamų mo-
kyklų ratą, taip Girdžių pagrin-
dinė mokykla pradėjo draugystę 
su švedais. Gautos 5 paramos 
siuntos, padėjusios paremti 

šeimas, sutvarkyti mokyklą, ap-
rūpinti ją baldais, priemonėmis, 
indais, mokiniai buvo sveiki-
nami Kalėdinėmis dovanomis. 
Trejus metus dalis mokyklos 
mokinių vasarą ilsėjosi prie jū-
ros, jau penkti metai mokyklos 
patalpose veiks vasaros poilsio 
stovykla ,,Aitvaras“. Šiemet su-
kanka dešimt metų, kai Lietuvoje 
švedai organizuoja vaikų vasaros 
poilsio stovyklas. Šia proga 10 
mūsų mokyklos mokinių yra 
pakviesti į Palangoje  vyksiančias 
iškilmes.

Švedijos Kristianstado ben-
druomenė palankiai vertina 
Jurbarko bendruomenės veiklą 
ir remia mūsų sumanymus bei 

iniciatyvas. Viena iš idėjų – pa-
dovanoti sunkiau besiverčian-
čioms, atokiau gyvenančioms, 
daugiavaikėms šeimos maisto 
produktų, skalbimo bei higienos 
priemonių paketus. Visi draugi-
jos nariai palaikė šią idėją. Šve-
dai mielai sutiko, kad jų mūsų 
draugijai persiųstos lėšos bus 
panaudotos suteikiant pagalbą 
vis didesniam žmonių ratui. Šį 
kartą pagalbą  suteikėme 20 šei-
mų: 5 šeimoms Jurbarko mieste 
ir 15 šeimų Girdžių seniūnijoje. 
Socialinė darbuotoja Vanda 
Butkuvienė ir seniūnas Darius 
Juodaitis rekomendavo, kurias 
šeimas reikia aplankyti.

Balandžio 23d. nuo 9 val. iki 

14 val. Jurbarko lietuvių – švedų 
draugijos pirmininkė Audra Mi-
nikevičienė, draugijos narė Janė 
Pocienė ir minėti seniūnijos at-
stovai aplankė numatytas šeimas, 
įteikė dovanas, pabendravo. Šio-
je akcijoje materialinės vertybės 
ėjo lygiagrečiai su moralinėmis 
– žmonės labai pasiilgę gražaus 
bendravimo, išsikalbėjimo žmo-
gaus su žmogumi. Nepamirški-
me šios nieko nekainuojančios 
dovanos , dovanokime ją vieni 
kitiems kasdien !

Janė PoCiENė,
Jurbarko lietuvių-švedų 

draugijos narė 

Jurbarko lietuvių ir švedų draugijos vizitas Girdžiuose
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Koropčikienė, Danutė
Gyvenimo inkliuzai laike ir 

kūryboje//Šviesa.-2010, kovo 24, 
p.3. Apie Girdžių pagrindinės 
mokyklos dailės ir technologijos 
mokytoją Jolantą Pocienę. 

Kriščiūnas, Vincas
Iš nelaimių nesimokome//

Šviesa.-2010, balandžio 10, p. 8. 
Girdžių seniūnijoje pernai kilo 
10 gaisrų. 

Kundrotaitė, Gintarė
Savaitė be pykčio, patyčių ir 

smurto/Mūsų laikas.-2010,  balan-
džio 13, p.3. Kovo 22-26d. Girdžių 
pagrindinė mokykla prisijungė 
VŠĮ ,,Vaikų linija‘‘ organizuojamos 
akcijos ,,Savaitė be patyčių‘‘. Šią 
savaitę mokykloje vyko įvairūs 
renginiai.

Šventė//Šviesa.-2010, balandžio 
14, p.1. Minima Girdžių pagrindinė 
mokykla ,kuri dalyvaus Jurbar-
ko Vytauto Didžiojo vidurinėje 
mokykloje vyksiančioje šventėje 
,,Mokykloje smagu‘‘.

Apie Girdžius rašė

Girdžių šaulių būrys
  Girdžių šaulių būrys susikūrė 

1921m. Stojantys į šaulius pri-
imdavo priesaiką, gaudavo nario 
bilietą. Uniformas turėjo ne visi, kiti 
tik uniformines kepures. Ginklus 
pirkdavosi patys. Nario mokestis 
buvo  1,50 lito metams. Mokykloje 
Velykoms ar Sekminėms šauliai 
ruošdavo vaidinimus. Daugiausia 
būdavo ruošiami patriotiniai spek-
takliai, komedijos. Šauliai rinkdavo 
aukas ginklų fondui. Girdžių šaulių 

Nuo 1971m. sausio mėn. Gir-
džių kaimo biblioteka įsikūrusi 
jaukiame seniūnijos pastate. 
Kaip ir kiekviena viešoji įstaiga 
biblioteka visą laiką bendrauja 
su lankytojais.

Pagrindiniai bibliotekos vei-
klos tikslai: telkti skaitytojus, 
tenkinti vartotojų informacinius 
poreikius, skatinti skaitomumą 
ir domėjimąsi knyga ir kt. 

2009m. bibliotekoje buvo 7840 
leidiniai, bet fondas vis papildo-
mas nauja literatūra. Šiais metais 
panaikinus Pavidaujo biblioteką, 
bibliotekos fondas pasipildė 357 
egzemplioriais spaudinių. 

Šį mėnesį gautos naujos kny-
gos: 

1. ,,Alfonsas Žalys/Antanas 
Stanevičius‘‘;

2. ,,Ekologinės gyvulininkys-
tės pradžiamokslis/Ona Kaz-
lienė‘‘;

3. ,,Kaip rūpintis gyvūnų svei-
kata/Vytautas Štuikys‘‘;

4. ,,469 tostai‘‘;
5. ,,Kiaulių auginimas/J. Švies-

tys, V. Razmaitė, V. Juškienė, R. 

Girdžių kaimo biblioteka informuoja
Juška‘‘

6. ,,Laimės kaukė / Alfonsas 
Jocys‘‘;

7. ,,Patarimai naujakuriui /R. 
V. Vaišvila‘‘;

8. ,,Pieninių ožkų ūkis/ Birutė 
Zapasnikienė‘‘;

9. ,,Senovės lietuvių dievai ir 
deivės/Libertas Klimka‘‘;

10. ,,Sodininkystės elemento-
rius/Antanas Ryliškis‘‘;

11. ,,Stručių ūkis/Algirdas Ka-
ralevičius‘‘;

12. ,, Vaistingųjų ir prieskoni-
nių augalų auginimas‘‘.

Šiuo metu į biblioteką atkeliavo 
keliaujantis knygų lagaminas, 
skirtas mažiesiems knygos my-
lėtojams. Šiame lagamine yra 84 
knygos. 

Kiekvieną dieną gauname nau-
ją periodinę spaudą. 2010m. 
užsakyti  šie leidiniai: ,,Lietuvos 
rytas‘‘, ,,Lietuvos žinias‘‘, ,,Šei-
mininkė‘‘, ,,Valstiečių laikraštis‘‘, 
,,Šviesa‘‘, ,,Mūsų laikas‘‘, ,,Ne-
munas‘‘, ,,Darbštuolė‘‘,  ,,Edita‘‘, 
,,Geri patarimai‘‘,  ,,Gyvenimiškos 
istorijos‘‘, ,,Laima‘‘, ,,Mamos žur-

nalas‘‘ , ,,Mano namai‘‘, ,,Panelė‘‘,  
,,Rankdarbiai plius visažinis‘‘, 
,,Sodo spalvos‘‘, ,,Sveikas žmogus‘‘, 
,,Tarp knygų‘‘,  ,,Viltys ir likimai‘‘, 
,,Žmonės‘‘, vaikams ,,Donaldas ir 
kiti‘‘, ,,Justė‘‘.

Labai džiugu, kad nuo 2009m. 
rugsėjo 22 d. pagal projektą ,,Bi-
bliotekos pažangai‘‘ bibliotekoje 
atnaujinta kompiuterinė techni-
ka ir programinė įranga. Veikia 
viešas interneto prieigos taškas. 
Yra 2 kompiuteriai vartotojams 
ir 1 bibliotekininkei. Pagrindiniai 
interneto vartotojai – vaikai.

Jau penkti metai, kai bibliote-
koje lankosi Tauragės valstybinė 
mokesčių inspekcijos darbuo-
tojai, gyventojai gali deklaruoti 
pajamas elektroniniu būdu. Šiais 
metais lankėsi mokesčių inspek-
cija 2 dienas: balandžio 1d. ir 
balandžio 14d.

Turime spausdintuvą, galime 
kopijuoti, spausdinti, skenuoti 
dokumentus.

Bibliotekoje kiekvieną mėnesį 
ruošiamos parodėlės, skirtos 
aktualiai datai paminėti.

Velykos – viena šviesiausių 
švenčių metuose, simbolizuo-
janti Kristaus prisikėlimą, bun-
dančio pavasario pradžią. To-
dėl Girdžių kaimo bibliotekoje 
balandžio 10 d. vyko Atvelykio 
popietė ,,Rieda margučiai iš 
mano delno‘‘.  Į šią popietę vaikai 
atsinešė savo margintų margu-
čių. Popietėje apsilankė ,,Velykų 
bobutė‘‘, kuri visus pavaišino 
,,kiškio ‘‘ pyragu ir saldainiais. 
Buvo skaitomi eilėraščiai apie 
Velykas, menamos mįslės, ap-
tariami Velykų papročiai. Vyko 
įvairūs žaidimai: ,,kiaušinių 

Velykos

nešimas šaukšte‘‘, ,,ridenimas 
margučių‘‘. Daugiausia ridenimo 
varžybose surinkęs margučių  
tapo ,,margučių  karaliumi‘‘. Juo 
tapo Nerijus Kvedys. Apdovano-
tas saldžiuoju prizu.

Susitikimai su gyventojais//Mūsų 
laikas.-2010, balandžio 20, p.2. 
Rajono tarybos narių ir savival-
dybės administracijos specialistų   
susitikimas su gyventojais vyks 
balandžio 22d. Girdžių seniūnijos 
salėje 13 val. 

Šeršniovaitė, Saulė
Miego diena – nemigo naktis// 

Šviesa.- 2010, balandžio 24, p. 6. 
Kovo 21 d. Girdžių pagrindinėje 
mokykloje vyko renginys,  skirtas 
miego dienai ,,Nemigos šešėliai‘‘.

Šeršniovaitė, Saulė
Nemigos šešėliai// Mūsų laikas.-

2010, balandžio 16, p.2. Kovo 21 d. 
Girdžių pagrindinėje mokykloje 
vyko renginys,  skirtas miego dienai 
,,Nemigos šešėliai‘‘.

Kundrotaitė, Gintarė
Mokiniai sudegino pyktį//Švie-

sa.- 2010, balandžio 24, p 6.  Girdžių 
pagrindinė mokykla prisijungė prie 
VŠĮ ,,Vaikų linija‘‘  organizuotos 
akcijos ,,Savaitė be patyčių‘‘.  Moky-
kloje vyko įvairūs renginiai.

Bibliotekoje vyks akcijos: ,,At-
gimimo istorija internete‘‘ ( 
nuo kovo 30d. iki birželio 3d.), 
,,Atvirukai iš gimtinės‘‘ (spalio 
– lapkričio mėn. ), ,,Internetas 
jūsų sodui‘‘ (balandžio – gegu-
žės mėn.),  ,,Domiesi gimtine? 
Pradėk ieškoti internete.‘‘( spalio 
– lapkričio mėn.) ,,Interneto mo-
zaika. Sėkmės istorija iš pirmųjų 
lūpų. ‘‘(rugsėjis -2011m. vasario 
mėn.) ,,Pirmas kartas internete‘‘ 
(rugsėjo mėn. pabaiga)    daugiau 
apie akcijas galėsite sužinoti atėję   
į biblioteką.

Nors LR Vyriausybė ir apkarpė 
lėšas bibliotekoms , bet tikimės, 
kad ir ateityje  gausime naujų 
leidinių, bus užsakoma spauda. 
Todėl visus kviečiu apsilankyti 
mūsų bibliotekoje.

Biblioteka dirba kasdien nuo 
8.00 iki 17.00 val. Pietų pertrau-
ka – nuo 12.00 iki 13.00val. 

Poilsio dienos – sekmadienis 
ir pirmadienis. 

Maloniai kviečiame apsilan-
kyti!

Vilija stošKiENė                                                

vadas buvo mokytojas Vincas Pipi-
ras, 1941m. ištremtas į Sibirą, ten 
ir  mirė.

1940m. sovietams okupavus Lie-
tuvą ir uždarius šaulių sąjungą, 
atvykę atstovai iš Jurbarko išvežė 
visą dokumentaciją, ginklus, vėliavą, 
sąrašus.

  Girdžių šaulių biblioteka įsteigta 
1930m. 1940m. rugpjūtį Jurbar-
ko nuovados milicija paėmė 129 
knygas.

Vytautas lEKutis
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Pavasarinė talka – 
bendruomeniškumo patikra

Labai džiugu, kad, jau kelinti 
metai, vėl atgaivinamos pava-
sarinių talkų tradicijos. Ir šiais 
metais, balandžio 17 d., „Darom 
2010“ komanda paragino visus 
apsitvarkyti. Noriu pasidžiaugti, 
kad ir Pavidaujo kaimo bendruo-
menė aktyviai atsiliepė į šią, labai 
gražią ir sveikintiną, iniciatyvą. Į 
bendruomenės organizuotą talką 
atsiliepė visas Pavidaujo kaimas. 
Gražų, saulėtą, nors ir žvarboką, 
šeštadienio rytą susirinko 41 
Pavidaujo kaimo gyventojas. 
Talkoje dalyvavo atstovai beveik  
iš kiekvienos sodybos. Labai 

Pavasaris. Kasdien saulutė 
šypsosi vis ilgiau, žadina 
gamtą, kelia nuotaiką. Ta-
čiau, ištirpus sniegui, kaip ir 
kiekvienais metais, išlenda 
visų mūsų kultūros stokos 
įrodymai. Tai krūvos šiukš-
lių pakelėse, patvoriuose, 
pagrioviuose...

smagu, kad beveik pusę talki-
ninkų sudarė jaunimas. 

Pagal išankstinį sutarimą, visą 
savaitę tvarkęsi apie savo sody-
bas, talkininkai susirinko ben-
drai talkai. Dirbome susiskirstę 
į grupeles. Vieni rinko šiukšles 
pakelėse, kiti sutvarkė teritoriją 
aplink mokyklą, darželį, auto-
busų stotelę, vandens bokštą, 
elektros transformatorines. Visas 
šiukšles surūšiavome. Keletas 
vyrų su traktoriais važinėjo po 

gyvenvietę ir, surinkę iš visų 
gyventojų nugenėtas medžių 
šakas, išvežė jas. 

Buvome gavę leidimus iš Prieš-
gaisrinės apsaugos bei Gamtos 
apsaugos tas šakas sudeginti. 
Atidžiai prižiūrint laužavietę, 
visos šakos buvo sudegintos. 
Bandėme tvarkyti ir nelegalų 
sąvartyną. Tačiau jėgos buvo 
nelygios. Daug metų ten šiukšlės 
vežamos ne tik iš Pavidaujo, bet 
ir iš kitų vietovių. Nors buvome 

pasitelkę ir buldozerį, tačiau 
tesugebėjome sąvartyną tik ap-
tvarkyti.

Noriu padėkoti visiems Pavi-
daujo kaimo gyventojams prisi-
dėjusiems prie kaimo gražinimo. 
Labai džiugu, kad į mūsų ben-
druomenės gyvenimą aktyviai 
įsijungia jaunimas. Kiekvienas 
renginys sukviečia vis daugiau 
žmonių. Labai tikiuosi, kad 
greitai nebeliks abejingų mūsų 
bendruomenės visuomeniniam 
gyvenimui.

Pavidaujo kaimo
bendruomenės pirmininkas 

Arūnas ČEPulis

Girdžiuose talkoje balan-
džio 17 d. dalyvavo 8 gyven-
tojai. Aktyvi buvo mokyklos 
bendruomenė, kuri dar talkos 
išvakarėse rinko šiukšles ir 
tvarkė Girdžių bei Gudelių 
kaimus. 

Filmo peržiūra Pavidaujyje 
Kovo 20 dieną, šeštadienį 

po ilgos darbo savaitės se-
nuose Pavidaujo kultūros 
namuose, bendruomenės 
pageidavimu buvo rodo-
mas filmas apie Pavidaujo 
kaimo tradicinės kultūros 
puoselėtojus. Filmas sukur-
tas iš 2008 metų Jurbarko 
savivaldybės kultūros sky-
riaus kraštotyros ekspedici-
jos medžiagos. Džiugu, kad 
filmo kūrime dalyvavo ir 
Girdžių mokyklos mokyto-
jos Liudmilos Norkaitienės 
įmonė „LANMETA”.

Pavidaujo bendruomenės 
pirmininkas  Arūnas Čepu-
lis pasidžiaugė sausakimša 
senų kultūros namų sale, op-
timistiškai žvelgdamas į ateitį, 
tikisi, kad jų bendruomenė 
kitais metais turės gražesnę, 
geresnę, erdvesnę salę. Pristatė 
GYVO GARSO KONCERTO 
ANSAMBLIUS. (Manau, kad 
Lietuvos provincijos žmonės, 
dar ilgai nesuvoks, kad per 
koncertą galima ne GYVAI 
DAINUOTI, o tik ŽIOBČIOTI, 
pagal fonogramą...) 

Taigi koncerto pranešėja Irma 
Gendrikaitė pristatė Girdžių kul-
tūros namų (vadovas A.Vizbara) 
ir Girdžių mokyklos mokytojų 
(vadovė O.Patašienė) ansam-
blius, bei jų atliekamas dainas. 
Bendruomenės nariai, neišle-
pinti pramogų gausa, itin šiltai 
sutiko ir gausiais aplodismentais 

palaikė koncertuojančius.
Po koncerto visi nekantriai 

laukėme filmo premjeros. Visi 
salės žiūrovai su didžiuliu su-
sidomėjimu stebėjo save, savo 
artimus, savo kaimynus, rodo-
mus filme. Kartais trūko garso, 
kartais mūsų pačių komentarai 
ir emocijos užgožė filmo vaiz-
dus ir garsus, bet tai tik mažytė 

smulkmena - juk ne KASDIEN 
BŪNA FILMO PREMJERA! 
Juolab, kad filmo veikėjai - MES, 
PAVIDAUJO žmonės... Emocijų, 
kalbų, ką galima keisti, kas galėjo 
būt geriau, tobuliau, visada buvo 
ir bus. Bet iš tiesų, nuoširdžiai 
džiaugiamės, kad mūsų, neseniai 
susikūrusi bendruomenė jau turi 
mus reprezentuojantį filmą!

Po filmo premjeros buvo 
bendruomenės vakaronė, ku-
rios metu visi džiaugėmės 
pirmu solidžiu mūsų bendruo-
menės renginiu, bendravome, 
dainavome, planavome metų 
darbus, pabuvome kartu...

P.S. Didžiausias mūsų Pa-
vidaujo bendruomenės rū-
pestis šiuo metu, įgyvendinti 
A.Čepulio pažadėtą atsakomąjį 
Pavidaujo bendruomenės an-
samblio koncertą Girdžiuo-
se...

Pavidaujo seniūnaitė 
Jurgita šlytEriENė
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Balandžio 12-19 dienomis 
seniūnas Darius Juodaitis lan-
kėsi Belgijoje ir Olandijoje. 
Vizito tikslas – susipažinti su 
Europos Parlamentu, aplankyti 
Olandijos gėlių parką.

Europos parlamento narė 
Radvilė Morkūnaitė seniūną į 
Belgiją pasikvietė dar viešėdama 
Girdžiuose. Kiekvienas euro-
parlamentaras per metus gali 
pakviesti 100 žmonių iš šalies, 
iš kurios yra atvykęs. Kelionės 
išlaidas kompensuoja Europos 
Sąjunga. Iš 25 vykusių asmenų 
daugiausiai buvo jaunuolių, 
talkinusių R. Morkūnaitei rin-
kimuose.

Pirmąsias dvi dienas keliau-
ninkai praleido Briuselyje. „Bel-
gijoje esu buvęs praėjusiais 
metai, tačiau Briuselyje būti 
neteko“, - laikraščiui kalbėjo D. 
Juodaitis. – Nemalonų įspūdį 
paliko netvarka gatvėse, šiukšlės. 
Briuselyje labai daug kitataučių, 
o jie pačioje Europos Sąjungos 
širdyje jaučiasi lyg visagaliai: el-
giasi kaip nori, daro ką nori, o tai 
neigiamai įtakoja tokio svarbaus 
Europos miesto reputaciją“. 

Visgi, Briuselio svečius suža-
vėjo Europos Parlamento rūmų 
didybė. Pastatas šiuolaikiškas, 
jame daug stiklo. Kiekvienas 
europarlamentaras bei padėjėjai 
turi kabinetus. Anksčiau į juos 

Seniūnas lankėsi Belgijoje bei Olandijoje  
galėdavo užeiti ir parlamento 
svečiai, tačiau sugriežtinus sau-
gumo reikalavimus, šiuo metu 
patekti pas europarlamentarus  
negalima. Pavaikštinėję kori-
doriais, kuriais vaikštinėja ir 12 
mūsų šalies atstovų, viešnagės 
dalyviai klausėsi trumpos pas-
kaitos apie Europos Parlamento 
institucijas jų kompetenciją, 
tarpusavio ryšius. 

„Kaip ir visada malonu buvo 
susitikti su R. Morkūnaite. Par-
lamentarė dar kartą pasidžiau-
gė galimybe pabendrauti su 
Girdžių krašto žmonėmis, per-
davė visiems nuoširdžiausius 
linkėjimus. Mūsų šalies atstovė 
ypatingai pasidžiaugė mokyklos 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
auklėtiniais, kurie viskuo domė-
josi bei buvo ypatingai aktyvūs“, 
- sugrįžęs pasakojo seniūnas. 

Po to, lydimi gidės, lietuviai 
keliavo aplankyti mūsų šalies 
atstovybės Europos Sąjungoje. 
Atstovybėje dirba apie 70 dar-
buotojų. Dar daugiau jų reikės 
2013 metais, kuomet Lietuva 
pirmininkaus Europos Sąjungai. 
Mūsų šalies atstovybėje renkasi 
ministrai, atvykę į Europos 
komisijos posėdžius. Kone kas 
mėnesį čia apsilanko ir mūsų 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Pakeliavę po Belgiją, R. Mor-
kūnaitės svečiai apsilankė Olan-

dijoje. Ši šalis jau nuo seno gar-
sėja savo gėlynais. Čia rengiami 
gėlių paradai, įvairios šventės, o 
žmonių, kurių nesužavėtų gėlėse 
paskendęs svogūninių augalų 
parkas, turbūt dar nebuvo.

„Pasigrožėti išties yra kuo: 
idealiai tvarkomi gėlynai, skulp-
tūros, fontanai – tiesiog akys 
raibo. – Po kelionės įspūdžiais 
dalinosi Girdžių seniūnas. – 
Keletą idėjų, manau, pavyks 
pritaikyti į Girdžiuose. Olandai 
sugeba ir iš paprastų dalykų 
sukurti šedevrus“.

Pati Olandija garsėja libera-

liomis pažiūromis. Jie legalizavę 
prostituciją, lengvus narkotikus. 
Seniūno pasakojimu, vaikštinė-
jant Amsterdamo gatvėse daug 
kur buvo juntamas rūkomų 
narkotikų kvapas. Visgi pati 
šalis, juosiama kanalų, kuriais 
plaukioja laiveliai, paskendusi 
gėlynuose bei pasauliui dovano-
jusi olandiško sūrio gaminimo 
receptūrą, paliko puikų įspūdį.

Seniūnas iš kelionės teigia 
grįžęs puikiai pailsėjęs, daug 
sužinojęs, pamatęs. 

„Girdžiai“ inf. 

Tradicijos puoselėjamos „Iš kartos į kartą“
Atkelta iš 1 psl.
Kaip visada, smagu buvo išvys-

ti mokyklos direktorės Janės Po-
cienės siuvinių kryželiu darbus. 
Tai - tikri meno kūriniai, kuriuos 
kurdama direktorė teigė pailsinti, 
atsipalaiduojanti. 

Gerą ūpą dovanojo režisierės 
Loretos Zdanavičienės pastatytas 
vaikų spektaklis „Mirusiųjų rei-
kalai“. Spektaklyje vaidina: Irma 
Gendrikaitė, Aurimas Vaitkus, 
Deimantė Atminaitė ir Iveta 
Klevinskaitė.  

Suaugusieji pokštavo anek-
dotinėje situacijoje „Trach bach 
arba Gyvenimas pro kulkas“. 
Operacinėje sukosi gydytojas 
Darius Juodaitis, „nuodėmin-
goji seselė“ Ramūnas Lužaitis 
bei ligonis A. Vizbara. Juoko ir 
plojimų negailėta. Su abiems 
spektakliukais artimiausiu metu 
planuojama nuvykti ir į Pavi-

daujį. 
Po visų pasirodymų atėjo lai-

kas apdovanojimams. Seniūnijos 
padėko raštais už etninės kultū-
ros puoselėjimą bei dalyvavimą 
šventėje „Iš kartos į kartą“ apdo-
vanotos visos 4 parodų autorės. 
Pačiu pirmuoju padėkos raštu 
per 92 gyvenimo metus, jį ga-
vusi, labai džiaugėsi pavidaujiškė 
Ema Kasparaitienė. 

Įvertintas ir mezgėjų darbas. 
Pripažinta, jog ilgiausią mezgi-
nį numezgė Daiva Matonienė. 
Mezgėjai netrukdė net aplinkui 
besisukinėjantis sūnelis Matas. 
Visoms mezgėjoms padėkota 
audringais plojimais. 

Tad taip gyvename mes: sau-
gojame tradicijas, puoselėjame 
jas, perduodame iš kartos į kartą. 
Tikslas vienas – išsaugoti. 

Darius JuoDAitis  
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Chorų dainų ir 
šokių šventė 
,,Mokykloje 

smagu”

Balandžio 15 dieną Jurbar-
ko Vytauto Didžiojo vidu-
rinėje mokykloje vyko jau-
nučių chorų dainų ir šokių 
šventė ,,Mokykloje smagu”. 
Dalyvavo ir Girdžių pagrin-
dinės mokyklos jaunučių 
choras, vadovaujamas mu-
zikos vyr. mokytojos Onutės 
Patašienės.

Jungtinis choras atliko 4 
dainas. Mokyklos salės sceną 
gausiai užpildė spalvingai 
pasipuošę dainininkai ir šo-
kėjai. Mūsų dainorėliai grįžo 
linksmi ir džiaugėsi, turėję 
galimybę pabendrauti ir kartu 
padainuoti su kitų mokyklų 
choristais. Nuoširdžiai dėkoja-
me renginio organizatoriams 
už saldainius, suvenyrus bei 
gražią šventę.

rytis GENDriKAs, 4 kl.

Pradinukų „Šviesoforo“ varžybos
Balandžio 1 dieną visi pra-

dinukai sugužėjo į mokyklos 
sporto salę. 1 – 4 klasių mokinių 
komandos varžėsi, kas geriau-
siai moka pėsčiųjų ir keleivių 
pareigas, turi tvirčiausius sau-
gaus eismo įgūdžius. Varžybų 
pagrindinis tikslas – mokyti 
pradinių klasių mokinius sau-
giai elgtis kelyje. Varžybas 
sudarė teorinės (situacijos ma-
ketuose, kelio ženklai) ir prak-

tinės (nereguliuojama pėsčiųjų 
perėja, šviesoforu reguliuojama 
sankryža) rungtys. Kiekviena 
komanda paruošė meninius 
prisistatymus.

Varžybose geriausiai sekėsi 
pirmokams (mokytoja O. Ki-
mutienė) ir trečiokams (moky-
toja V. Pinaitienė). Jie surinko 
po lygiai balų, todėl dalijosi 
I-II vieta. Trečią vietą užėmė 
antrokai (mokytoja D. Urbie-

nė). Ketvirti liko ketvirtokai 
(mokytoja D. Steponaitytė). 
Rungtys buvo vykdomos indi-
vidualiai. Kiekvienas mokinys 
galėjo surinkti 30 balų. Visus 
balus surinko pirmokai Giedrė 
Vasiliauskaitė ir Elvijus Pinaitis, 
trečiokai Gabrielė Zaronaitė 
ir Haroldas Budrius. Varžybų 
dalyviai apdovanoti komandi-
niais diplomais ir asmeninėmis 
padėkomis.

Mokiniai, nedalyvavę koman-

„Nemigos šešėliai“
Kovo 21 dieną daugelyje Eu-

ropos šalių minima tarptautinė 
miego diena. Ši diena jau antrus 
metus iš eilės švenčiama ir mūsų 
mokykloje. Šiemet renginys, 
skirtas šiai dienai paminėti pa-
vadintas „Nemigos šešėliai“. Or-
ganizatoriai aštuntokai aktyviai 
ruošėsi šiai dienai – pirmiausia 
padarė mokinių apklausą, ar 
mokiniai nori kartu mokyklo-
je per naktį švęsti šią dieną. 
Rinko medžiagą apie miegą, jo 
rūšis, miego poreikį ir miego 
sutrikimus, nemigą. Savaitę 
prieš renginį sukurtas stendinis 
pranešimas.

Piešė skelbimą, kūrė taisykles, 
darė pakvietimus svečiams, kūrė 
papuošimus salei ir užrašus 
patalpoms, kuriose vyko ren-
ginio užsiėmimai – Hotel***** 
„Nemigos šešėliai“, „Nykštukų 
celės“, „Vienutė“ , „Kino salė“ ir 
t.t.  Surinko tėvų sutikimus, kad 
jų vaikai leistų laiką linksmai ;-) 
mokykloje.

Ir štai ilgai lauktas vakaras 
atėjo! Budintys tikrino, ar visi 
vaikai su pižamomis, su šle-
petėmis, su gera nuotaika ir 
šypsenomis. Neturintys bent 

vieno privalomo atributo, or-
ganizatoriams mokėjo duoklę 
– šokoladus. 19val. ”Tūsovkės” 
menėje visi susirinkusieji kartu 
su vyriausiuoju žyniu Giedriumi 
davė priesaiką, kokių taisyklių 
laikysis šią naktį – negersim 
babatuko, nerūkysim taikos 
pypkių, nesipyksim, garsiai ne-
knarksim, būsim draugiški ir 
tolerantiški. Mokytoja Liudmila 
Norkaitienė pravedė apklausą, 
ar norim sporto varžybų. Dau-
gumai nubalsavus už, sporto 
varžybos buvo. Jos sukėlė daug 
emocijų ir žaidžiantiems ir žiū-
rovams, ypač, kai dingo šviesa ir 
reikėjo žaist tamsoje. Dėkojame 
mokytojui Linui Klijūnui, kuris 
suorganizavo naujoviškas kva-
drato ir tinklinio varžybas.

Mus aplankė svečiai iš Jur-
barko projekto - akcijos „3L“ 
organizatoriai – Jurbarko rajono 
jaunimo koordinatorė Audronė 
Balčiūnienė, Jurbarko r. jaunimo 
reikalų tarybos narė Edita Krikš-
čiokaitytė, policijos komisariato 
Prevencijos poskyrio specialistai 
Marius Jazukevičius ir  Linas 
Žievys. Iš pradžių policijos pa-
reigūnų uniformos mus šiek tiek 

trikdė, bet vėliau įsidrąsinome. 
Drąsiausi, net pasiprašė papūsti 
į alkotesterį! Mokytojai svečiams 
parodė mokyklą, papasakojo 
apie mūsų mokyklos renginius.

Dar šokome, minėme mįsles, 
dalyvavom viktorinoje, žiūrėjo-
me filmus, valgėm naktipiečius, 
dūkome, siutome, kalbėjomės, 
tepliojomės, laistėmės vande-
niu, šokom valsą su čiužiniais ir 
miegančiais draugais, tampėm 
čiužinius po salę – taip iki pat 
paryčių. Paskui susitvarkėme ir 
keliavome namo, kad po nemigo 
nakties, kaip reikiant atšvęsti – 
miego dieną - išsimiegot!

Visiems daug neišdildomų 
įspūdžių ir garsiai reiškiamų 
emocijų paliko naktinė ekskur-
sija po mokyklą. Pasitiko baubai, 
vaiduokliai, įvairios kliūtys ir 
netikėtumai. 

Dėkojame klasių vadovėms, 
kurios kartu su mumis nemiego-
jo visą naktį: Onutei Patašienei, 
Zitai Bilotienei, Rimai Mikalkė-
nienei, Liudmilai Norkaitienei ir 
kūno kultūros mokytojui Linui 
Klijūnui.

saulė šEršNioVAitė 
8 klasės mokinė

dose, piešė plakatus saugaus 
eismo tema. Prie jų prisijungė 
patys mažiausieji – priešmoky-
klinukai. Kol buvo suvesti var-
žybų rezultatai, mokiniai minė 
mįsles, atsakinėjo į klausimus. 
Daug džiaugsmo vaikams sutei-
kė renginio pabaiga – saldainių 
„lietus”.

renginio organizatorė 
o. KiMutiENė
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„Savaitė BE PATYČIŲ“

Visą savaitę mokykloje vyko 
įvairiausi renginiai. Per netradi-
cines veiklas mokiniai aktyviai, 
žaismingai bei kūrybiškai turėjo 
galimybes išreikšti savo mintis, 
požiūrį, jausmus apie patyčių, 
pykčio, smurto problemas. Vi-
sos, akcijos metu įvykdytos, 
priemonės buvo pristatytos ir 
apibendrintos kovo 30 dieną 
5-10 klasių renginyje „Nusi-
šypsok ir tapsi geresnis“, kurį 
pravedė mokyklos direktorės 
pavaduotoja Nijolė Kairaitienė. 
Pavaduotoja pristatė pradinių 
ir PUG mokinių gražiausiai 
iliustruotas knygeles-pasakėles 
„Pykčio laiptai“. 

Kiekvienoje klasėje buvo pra-
vestos klasių valandėlės „Dar 
kartą apie patyčias“. Šių valan-
dėlių metu buvo ne tik kalbama 
apie smurtą, patyčias, pyktį, bet 
ir vyko kūrybinis darbas: mo-
kiniai kūrė taisykles „Keisiuos 
aš – keisis šalia esantis“, kaip 
išvengti šių dalykų, bei piešė pla-
katus. Kiekviena klasė taisykles 
ir plakatus pristatė baigiamojo 
renginio „Nusišypsok ir tapsi 
geresnis“ metu. Dabar plakatai 
eksponuojami mokyklos kori-
doriuose.

1 - 8 klasių mokinių tėveliams 
buvo išdalintos soc. pedagogės 
Irenos Molčankinienės pareng-

Kovo 22-26 dienomis Girdžių pagrindinė mokykla prisijungė 
prie Všį „Vaikų linija“ organizuojamos akcijos „Savaitė BE PA-
TYČIŲ“. Mūsų mokykla, kaip ir kiekviena prie akcijos prisijun-
gusi įstaiga, paruošė planą - savaitės programą, kad dar kartą 
atkreipti dėmesį į patyčių, pykčio, smurto problemas, bei skatinti 
pagarbius ir draugiškus žmonių tarpusavio santykius. Akcijos 
„Savaitė BE PATYČIŲ“ renginių metu buvo gvildenamos ne tik 
patyčių, bet ir pykčio, smurto temos, nes šie reiškiniai, artimi 
lyg seserys dvynės...

tos anketos „Ar saugus mano 
vaikas mokykloje?“, kurios buvo 
apibendrintos klasių vadovų 
metodinėje grupėje. Taip pat tė-
vams išplatinti lankstinukai apie 
patyčias ir fizines bausmes.

Informatikos mokytoja Liu-
dmila Norkaitienė su 5-6 klasių 
mokiniais surengė kompiute-
rinių piešinių parodą „AŠ ir 
PYKTIS – nedraugai“. Paroda 
eksponuojama šalia instaliacijos 
„Toks mano pyktis. Kur jį dėti?“. 
Instaliaciją su mokiniais sukūrė 
technologijų ir dailės mokytoja 
Jolanta Pocienė. Savaitę prieš 
akciją mokykloje buvo renkami 
tušti plastikiniai buteliai. Visi 
suko galvas – o kam to reikia? 
Sukurta instaliacija pranoko 

visų lūkesčius ir vaizduotę. Visą 
savaitę savo pyktį metėm, dėjom 
šiai instaliacijai į nasrus. Po 
baigiamojo renginio instaliaciją 
septintokai išvilko lauk ir sude-
gino, kartu su visų mūsų pykčiu, 
patyčiomis.

7-10 klasių mokiniai kartu 
su lietuvių kalbos mokytojomis 
Rima Mikalkėniene ir Virginija 
Augaitiene rašė 100 žodžių kū-
rinėlius „Laiškas pykčiui“. Bai-
giamojo renginio metu ištraukas 
iš šių laiškų perskaitė mokytoja 
Rima Mikalkėnienė. 

8-10 klasių mokiniai kartu su 
informatikos mokytoja Liudmila 
Norkaitiene internete atliko vik-
toriną „Elektroninis smurtas“. 
Mokiniams buvo smagu, kad iš 
karto matė savo rezultatus, bei 
sugeneruotą sertifikatą su savo 
pavarde. Mokytoja, mokyklos 
elektroniniu paštu gavusi šiuos 
mokinių sertifikatus, džiaugėsi 
mokinių pasiekimais. 

Pradinių ir PUG klasių valan-
dėlės „Dar kartą apie patyčias“ 
buvo filmuojamos. Kamera 
šiek tiek varžė mokinius, nes 
tai naujas potyris. Mokytoja 
Liudmila Norkaitienė parengė 
filmą „Už ką..?“  Jaunieji aktoriai 
jau dalyvavo filmo premjeroje, 
vyresnieji filmą peržiūrės, ap-
tars ir komentuos artimiausių 
klasių valandėlių metu. Pristatė 
gražiausiai iliustruotas knygeles 
„Pykčio laiptai“. Gražiausių 
darbelių autoriai apdovanoti. 

Surengta iliustruotų knygelių 
paroda. 

Akciją „Savaitė BE PATYČIŲ 
mūsų mokykloje organizavo 
pavaduotoja Nijolė Kairaitienė 
ir informatikos mokytoja Liu-
dmila Norkaitienė, planą pa-
rengė socialinė pedagogė Irena 
Molčankinienė.

Gintarė KuNDrotAitė 
ir mokytoja 

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

Mokykloje
Gegužės 28 dieną:
Šventė ,,Lik sveika, pra-

džios mokykla“ 4 klasės 
mokiniams; 

Paskutinio skambučio 
šventė 10 klasės moki-
niams.

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI

Darom 2010

Patys mažiausieji, pradinu-
kai, pasiliko tvarkyti mokyklos 
teritoriją. Penktokai kartu su 
klasės auklėtoja Jolanta Pociene 
švarino prekybos centro terito-
riją ir Mokyklos gatvę. Gatvėse 

nuo užtvankos iki ūkininkų 
garažo darbavosi šeštokai su 
mokytojomis V. Augaitiene ir 
O. Patašiene. Septintokams su 
klasės auklėtoja Z. Bilotiene 
teko bene didžiausia teritorija 
– Gudelių ir Lakštingalų gatvės, 
užtvankos pylimas. Mokyklos 
direktorė J. Pocienė ir mokytoja 
O. Jokūbaitienė su aštuntokais 
tvarkė Ateities gatvę ir pakeles 
iki paukštyno kelio. Gyvenvietės 
tvarkymo darbuose dalyvavo ir 
patys vyriausieji – devintokai ir 
dešimtokai, vadovaujami klasių 
auklėtojų I. Gendrolienės ir 
R. Mikalkėnienės. 13.00 val. 
talkininkai surūšiuotas šiukšles 
sukrovė į spec. konteinerius prie 

mokyklos. Buvo surinkta apie 
500 kg. Šiukšlių, skaičiuojant 
maišais - apie 30 maišų (dau-
giausiai plastikiniai buteliai ir 
popierius). Daugiausiai šiukšlių 
buvo surinkta pakelėse, prie 

Balandžio 16 dieną, penktadienį, 138 Girdžių pagrindinės  
mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo akcijoje „Darom 
2010“. Po 3 pamokų su klasių auklėtojomis  visi išsiruošė į 
priskirtas teritorijas.

užtvankos. Talkos metu gražią 
staigmeną pateikė septintokai. 
Surinktus stiklinius butelius 
jie nesumetė į konteinerį, bet 
nunešė į parduotuvę. Už kelis 
gautus litus jie nupirko lesalo už-
tvankoje gyvenančioms, sunkią 
žiemą išgyvenusioms, dar ir da-
bar menkai maisto randančioms 
gražuolėms gulbėms.

Grįžę po darbų talkininkai ne-
siskundė nuovargiu, visi džiau-
gėsi prisidėję prie gyvenvietės 
gražinimo.

Akcijos ,,Darom 2010“ 
koordinatorė,

 pavaduotoja ugdymui
 Nijolė KAirAitiENė

SKELBIMAI

Mokykloje esančiais treniruo-
kliais galima naudotis, kai budi 
mokytojas Linas Klijūnas. Tel. 
pasiteirauti  8-621-60657.

18-19 val. treniruojasi mote-
rys ir merginos.

19-20 val. Vyrai ir vaikinai.

DĖKOJAME
Liudmilos Norkaitienės indi-

vidualiai įmonei „LANMETA”  
už paramą, kad šis numeris 
išvystų dienos šviesą.

REKLAMA, SVEIKINIMAI
Jei norite reklamuoti savo 

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

Atvirų durų diena 
Smalininkuose

Balandžio 15 d. Smali-
ninkų technologijų ir verslo 
mokykloje buvo organizuota 
atvirų durų - profesijų diena. 
Mūsų mokyklos dešimtokai į 
Smalininkus išvažiavo kartu 
su O. Patašienės vadovauja-
mu pradinukų choru, todėl 
visos kelionės metu skambė-
jo linksmos dainos.

Smalininkuose mus iš karto 
pasitiko profesijos mokytoja 
metodininkė Zita Sakavičienė, 
kuri nuolat globoja girdžiš-
kius. Po susitikimo-pokalbio 
su mokyklos darbuotojais visi 
išsiskirstėme į pamokas. Mūsų 
vaikinai nuėjo į automobilių 
mechaniko specialybės pri-
statymą ir praktinį užsiėmi-
mą, o merginos patraukėme 
virėjo specialybės pristatymą 
(sugundė praktinio užsiėmi-
mo pavadinimas „Meduolių 
kepimas ir jų puošimas”). Vė-
liau dalyvavome neformaliojo 
ugdymo veikloje, pasirinko-
me užsiėmimus „Origamis 
- lankstymo menas”, „De-
kupažas ir floristika”, „Kelių 
eismo taisykles išmoksi - toli 
važiuosi”. Pabaigoje labai pa-
tiko mini koncertas ir madų 
demonstravimas. 

Neslėpsiu, mano nuomonė 
apie Smalininkų  technologijų 
ir verslo mokyklą iš anksto 
buvo bloga. Ji pasikeite, kai aš  
apsilankiau per atvirų durų 
dieną. Ypatingai nustebino 
neformaliojo ugdymo užsiė-
mimų įvairovė, ten gali ne tik 
mokytis profesijos, bet ir kurti, 
mokytis automobilizmo ir 
daug kitų jaunimui įdomių da-
lykų... Manau, kad ne kiekvie-
na mokykla tuo gali pasigirti. 
Mokykla tiesiog “prikimšta“ 
įvairų meno kūrinių. 

Gintarė KuNDrotAitė,
10 klasė


