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Joninės aplaistytos vasarišku lietumi

Joninių šventė prasidėjo prie 
pat kultūros centro, Girdžių par-
kelyje. Girdžiškis Jonas Zaronas į 
vėliavos stiebą iškėlė vainiką, api-
pintą ąžuolo šakomis ir papuoštą 
fakelais. Degantys fakelai buvo 
lyg kelrodis, kviečiantis rinktis į 
kultūros namų salę, švęsti pačios 
gražiausios vasaros šventės. Ren-
ginio metu buvo prisimintos Jo-
ninių tradicijos. Girdžių kultūros 
centro dainininkai atliko Joninių 
šventei skirtas dainas. Šaunusis 
muzikantas ir renginio organiza-
torius Algimantas Vizbara kvietė 
visus į ratelius, linksmino savo 
dainomis.

Salėje apsilankė ir ragana - 

Birželio 23 dieną Girdžiuose tradiciškai švęstos Joninės. Nors 
sumanymų ir idėjų šiemet būta daug, tačiau daugelį jų įgyvendinti 
sutrukdė per dieną merkęs lietus. Visgi, tiems, kurie nori linksmin-
tis blogo oro nebūna!

žyniuonė, kuri susirinkusiems 
papasakojo žolelių ir augalėlių 
reikšmę, kvietė visus išsiburti 
ateitį. 

Be abejo, apdovanoti ir į šven-
tę atvykę Jonai. Deja, lietaus 
nepabūgo tik du: Jonas Zaronas 
ir mažasis Jonas Levulis. Abu 
Jonai papuošti ąžuolų vainikais, 
pagerbti skambiomis dainomis. 
Mažasis Jonukas labai džiaugia-
si, kad tėveliai jį pavadino tokiu 
gražiu, lietuvišku vardu.

Nurimus lietui, šventė persikėlė 
į lauką. Užkurti du laužai - vienas 
parke, kitas ant vandens, Mituvos 
užtvankoje. Jaunimas plukdė vai-
nikėlius, šoko diskotekoje.

Apgailestaujame, jog dėl mer-
kusio lietaus neįvyko planuota 
šunų paroda, kurioje turėjo da-
lyvauti veislyno „Šiaurės skalva“ 
veisliniai šunys. Susirinkusiems 

seniūnas Darius Juodaitis pa-
žadėjo, kad kartu su kultūros 
darbuotojais šią parodą būtinai 
surengs dar šią vasarą. 

„Girdžiai“ inf.

Jonas Levulis ir Jonas Zaronas

Ištikimiems mūsų skaitytojams 
pranešame, kad liepos mėnesį 
laikraštis nebus leidžiamas. 
Rugpjūčio paskutinėmis dieno-
mis, pailsėję, kupini naujų idėjų 
bei minčių, vėl pasibalnosime 
plunksnas. 

Norisi pasidžiaugti, kad idėja, 
kurti seniūnijos laikraštį, prigijo. 
Iš jūsų aukų laikraštį galime suma-
ketuoti ir atspausdinti. Laikraščio 
kokybė vis gerėja, jis kaskart soli-
dėja, tampa įdomesnis. 

Aišku visada išgirstame ir repli-
kų. Sakoma, kad daug kas būna jau 
paskelbta internete, kad naujienos 
iš Girdžių neįdomios. Pirmiausia 
dar ne visi naudojasi internetu, 
antra interneto platybėse žinios 
apie girdžiškius pradingsta lyg 
lašas jūroje, trečia kiekvienas turi 
teisę rinktis ką ir kaip skaityti. 
Skaityti ir namuose archyvuoti 
seniūnijos laikraščio numerius, 
manau, svarbu kiekvienam gir-
džiškiui. Laikraštis „Girdžiai“ - tai 
lyg metraštis mūsų darbų, mūsų 
bendros veiklos ir pasiekimų. 

Visiems, kurie skaito mūsų 
laikraštį „Girdžiai“, noriu padė-
koti. Nuoširdžiai dėkoju ir visiems 
kūrybingiems gyventojams, kurie 

Ištikimieji skaitytojai, 
Už lango jau vasara... Paukščių čiulbėjimas ramina, vis labiau 

šylantis upių ir tvenkinių vanduo, atgaivina po dienos darbų. Kaip 
ir kiekvieną vasarą norisi atsipalaiduoti ir paatostogauti. Vasaros 
atostogų išeina ir laikraščio „Girdžiai“ redakcija.

rašo eiles į laikraštį. Jūs esate šau-
nuoliai, Jumis didžiuojamės! 

Labai ačiū Zigmui, Gediminui, 
Vilijai, Ramūnui, mokyklos direk-
torei gerbiamai Janei, kurie gelbsti 
platinant leidinį. 

Smagu ir dėl mūsų redakcijos 
darnaus darbo. Laikraščio leidy-
ba vyksta sklandžiai. To nebūtų 
galima įgyvendinti be iniciatyvios 
ir atsakingos„Girdžių marčios“ 
Liudmilos, be Vilijos, Vytauto, 
Algimanto, maketuotojos Mildos. 
Smagu, kad tarp mūsų yra visada 
aktyvus ir turintis daug idėjų kle-
bonas kun. Saulius. Kunigo žodis 
yra labai laukiamas ir skaitytojai 
už jo straipsnius yra labai dėkin-
gi. Į mūsų redakcinę komandą 
puikiai įsilieja ir Pavidaujo kai-
mo bendruomenės pirmininkas 
Arūnas. 

Smagu, kad nepristingame 
idėjų ir svarbiausia, kad nesame 
tinginiai, o surėmę pečius galime 
daug nuveikti. 

Redakcijos vardu visiems linkiu 
gražios vasaros. Tegul tai būna 
įspūdžių bei naujų atradimų me-
tas! Iki susitikimo rudenį!

Darius JuoDaitis 

Gedulo namai
Prieš du metus į Girdžius paskirtam kunigui kaip vienas iš 

uždavinių buvo pavesta spręsti špitolės klausimą. Iš pradžių buvo 
minčių ją parduoti su drauge esančiu sodu ir daržu, o gautus 
pinigus panaudoti klebonijos ir parapijos namų stogo remontui. 
Tačiau ką gi begausi už tokį pavargusį namelį ir dar be šulinio? 
Gaila buvo į jį žiūrėti. Tuo tarpu užpraeitais metais nudažius 
klebonijos pastatą, buvo likę dar nemažai iš Italijos parvežtų 
dažų. Todėl sumanėm jais nudažyti ir špitolę. 

Sekmadienio Šv. Mišių metu buvo paskelbta talkos data. Į talką 
susirinko apie dešimtį žmonių. Ne tik moterų, bet ir vyrų. Moterys 
ėmėsi dažymo darbų. Tuo tarpu vyrai ėmėsi griauti vidines špitolės 
sienas, siekiant įgyvendinti iš pradžių rodės dar tolimą gedulo namų 
viziją. Kada buvo paskelbta sekanti talka, jau su tikslu paversti 
senąjį špitolės pastatą parapijos gedulo namais, subruzdo žmonės. 
Nei neprašyti, patys pradėjo nešti aukas remontui reikalingoms 
medžiagoms pirkti, ir dar daugiau radosi talkininkų. Taip pat ir 
Girdžių seniūnas į pagalbą atsiuntė keletą darbininkų iš seniūnijos 
viešųjų darbų. Kažkaip netikėtai spontaniškai įvyko tai kas įvyko: ne 
tik beveik nudažyta špitolės išorinės sienos, langai ir durys (pabaigti 
šiuos darbus sutrukdė lietingi orai) bet ir išgriautos trys vidinės 
sienos špitolėje ir sukurta erdvė, reikalinga mirusiojo šarvojimui, 
artimiesiems, giesmininkams ir atskiras kambarėlis atsigerti arba-
tai; išluptos senos supuvusios grindys ir visur išbetonuotas naujas 
grindinys; presuotų drožlių plokštėmis iškaltos sienos, vietomis jas 
išlyginant; pradėtos kloti akmens masės plytelės; užvesta aukotojų 
knyga. 

Žmonės dvi savaites patys nešė aukas, taip pat kilus tokiam 
akivaizdžiam žmonių palaikymui, parapijos Carito vadovė Zina 
Girdžiuvienė aplankė Girdžių gyventojus su rinkliava Gedulo 
namų įkūrimui. Viso atnešta ir surinkta iki šio laiko 6610 litų. 
Visi išlaidas pateisinantys dokumentai yra segami į atskirą knygą, 
kuri yra priedas prie aukotojų knygos. Pats darbas faktiškai nieko 
nekainuoja, išskyrus pietus talkininkams.

Nukelta į 3 psl.
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Gegužės 27 d. įvykusiame 
savivaldybės Tarybos posėdy-
je buvo priimti 33 sprendimai. 
Visi jie skelbiami savivaldybės 
interneto tinklalapyje 

www.jurbarkas.lt  
SUMAŽINTI MOKESČIO 

UŽ ATLIEKŲ SURINKIMĄ 
IR IŠVEŽIMĄ TARIFAI

Remdamasi savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos 
rekomendacijomis dėl UAB 
„Jurbarko komunalininkas“ 
2009 m. veiklos vertinimo ir 
pačios įmonės Tarybai pateikta 
praeitų metų veiklos ataskaita, 
savivaldybės Taryba nusprendė 
19 proc. sumažinti mokesčio už 
atliekų surinkimą ir išvežimą 
tarifą. Nuo 2010 m. birželio 1 d. 
patvirtinti šie tarifai : Jurbarko 
mieste, Jurbarkų ir Dainių 
kaimuose – 35,18 Lt už 1 kub. 
m (be PVM) (buvo 43,43 Lt 
už 1 kub. m).  Jurbarko rajone, 
išskyrus Jurbarko miestą, Jur-
barkų ir Dainių kaimus,– 40,67 
Lt už 1 kub. m (be PVM) (buvo 
50,21 Lt už 1 kub. m).

PATVIRTINTA RENGINIŲ 
ORGANIZAVIMO VIEŠO-
SIOSE VIETOSE TVARKA

Savivaldybės Taryba, siekda-
ma, kad leidimų organizuoti 

Savivaldybės taryboje
renginius išdavimas atitiktų 
Europos Sąjungos Paslaugų 
direktyvos ir Lietuvos Res-
publikos paslaugų įstatymo 
reikalavimus, pakeitė Jurbarko 
rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. gruodžio 23 d. spren-
dimu Nr. T2-364 patvirtintą 
Tvarką ir aiškiau reglamentavo 
leidimų rengti renginius išda-
vimo procedūras.

Pagal tarybos patvirtintą 
Tvarką viešosiose vietose or-
ganizuojami renginiai gali 
trukti nuo 8 val. iki 23 val., 
išskyrus Joninių, kalėdinius, 
naujametinius ar savivaldybės 
bei valstybinius renginius. Jei 
šie renginiai vyks ilgiau nei 
iki 23 val., jų laikas, suderinus 
su Policijos komisariato virši-
ninku ar jo įgaliotu asmeniu, 
reglamentuojamas atskiru sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu. Jei ren-
giniai, vyksiantys ilgiau nei iki 
23 val., organizuojami kaime, 
prašymą pratęsti renginio laiką 
savivaldybės administracijos 
direktoriui pateikia seniūnas, 
prieš tai suderinęs jį su Polici-
jos komisariato viršininku ar jo 
įgaliotu asmeniu.

Birželio 7 dieną Girdžiuose 
ir Pavidaujyje lankėsi Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Bro-
nius Pauža. Nors į susitikimus 
kvietė skelbimai, taip pat žmonės 
buvo kviečiami ir asmeniškai, 
tačiau parlamentaras mūsų se-
niūnijoje sulaukė tik keleto 
gyventojų dėmesio.

B. Pauža, į Girdžius atvyko 
ne tik papasakoti apie Seimo 
darbą, apie priimamus įstaty-
mus, bet ir sužinoti, kuo gyvena 
mūsų seniūnijos žmonės, kokios 
problemos juos slegia. Susitiki-
muose įvardinta pati didžiausia 
problema – tai bedarbystė. Iš 
šios problemos kyla ir visos kitos 
bėdos. Deja, bet šią problemą 
išspręsti šiuo metu yra labai 
sudėtinga ne tik Girdžiuose, bet 
ir visoje Lietuvoje. 

Seniūnas Darius Juodaitis 
padėkojo B. Paužai už atvyki-
mą, už parodytą dėmesį kaimo 
žmogui.

„Girdžiai“ inf. 

Lankėsi 
Seimo narys 

Bronius Pauža

Savivaldybės administracija 
ir Administracinės komisijos 
prie savivaldybės Tarybos nariai 
gauna nemažai nusiskundimų 
dėl netinkamo gyvūnų, daž-
niausiai šunų, laikymo Jurbarko 
mieste ir rajone. Norisi atkreipti 
dėmesį į kelis  Gyvūnų augini-
mo, laikymo ir pervežimo tai-
syklių, patvirtintų Jurbarko ra-
jono savivaldybės tarybos 2002 
m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 
367  punktus, kurie dažniausiai 
yra pažeidžiami.

Pagal taisykles gyvūnų savi-
ninkai privalo garantuoti, kad 
gyvūnų ir pavojingų gyvūnų 
auginimas ir laikymas nekels 
grėsmės žmonių ramybei, sveika-
tai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis 
kitų asmenų teisių ir teisėtų in-
teresų. Gyvūno savininkas įsta-
tymų nustatyta tvarka privalo 
atlyginti visas išlaidas, susijusias 
su jiems priklausančių gyvūnų 
padaryta žala žmonių sveikatai, 
asmeniniam ar valstybės turtui. 
Sodininkų bendrijų ir atvirose 
savininkų valdose šunys turi 
būti pririšti arba uždaryti ne 
žemesniuose kaip 1,5 m aukščio 

Gyvūnus auginkite atsakingai!
aptvertuose voljeruose. Uždarose 
savininkų valdose šunys gali būti 
nepririšti, tačiau prie įėjimo į val-
dą (išskyrus namus, butus ) turi 
būti pakabintas įspėjamasis žen-
klas ir užrašas ,,Palaidas šuo “. 

Daugiabučių namų butuose 
butų savininkui leidžiama laikyti 
vieną šunį  ir vieną katę arba 
du šunis, arba dvi kates. Bute 
leidžiama laikyti šuniukų arba 
kačiukų vadas iki 4 mėn. amžiaus. 
Viešosiose vedžiojimo vietose 
šunys turi būti vedžiojami su pa-
vadėliu ir antsnukiu. Atkreipiame 
dėmesį, kad šunų savininkai pri-
valo savo augintinius registruoti 
seniūnijose ir sumokėti nustatyto 
dydžio mokestį.

Atsakomybę už Gyvūnų au-
ginimo, laikymo ir pervežimo 
taisyklių pažeidimus numato 
Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso 110 str.  Šių taisyklių 
pažeidimas gyvūnų savininkui 
užtraukia įspėjimą arba baudą iki 
dviejų šimtų litų.  Kai šių taisyklių 
pažeidimas sukėlė grėsmę as-
mens turtui, sveikatai ar gyvybei  
numatyta bauda nuo 400 iki 600 
litų su gyvūnų konfiskavimu arba 

be konfiskavimo. Esant pakarto-
tiniam nusižengimui, skiriama 
bauda   nuo 400 iki 800 litų. Kai 
dėl šių taisyklių pažeidimų pa-
daroma žala asmens sveikatai ir 
turtui, numatyta bauda nuo 500 
iki 1000 litų, o esant pakartotinu-
mui net iki 2000 litų.

Birželio ir liepos mėnesiais 
vykdoma prevencinė priemonė 
„Naminiai gyvūnai“, kurios metu 
bus sustiprintai kontroliuojama, 
kaip rajono ir miesto gyventojai 
laikosi Gyvūnų  auginimo, laiky-
mo ir pervežimo taisyklių, patvir-
tintų Jurbarko rajono savivaldy-
bės tarybos 2002 m. gegužės 23 
d. sprendimu Nr. 367. Taisyklės 
yra paskelbtos Jurbarko rajono 
savivaldybės interneto svetainėje 
http://www.jurbarkas.lt/index.
php?-146109253.

Parengta pagal DaNutĖs 
MatELiENĖs, 

administracinės komisijos 
prie Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 

sekretorės pranešimą. 

Birželio 16 dieną Girdžių 
parapijoje lankėsi misionie-
rius iš Belgijos Joseph Bastin. 
Svečią atlydėjo Jurbarko 
dekanato Jaunimo centro 
vadovė Rasa Greičiūtė.

Joseph Bastin – misionie-
rius, pamokslininkas, kuriam 
Lietuva labai patinka. Jis pui-
kiai kalba lietuviškai, daug 
žino apie mūsų kraštą, mūsų 
papročius. Misionierius po 
viešnagės Jurbarko rajone iš-
keliavo į kaimyninę Latviją. 

Viešnagės Girdžiuose dieną 
J. Bastin susitiko su parapijie-
čiais, parapijos klebonu kuni-
gu Sauliumi Pavalkiu, seniūnu 
Dariumi Juodaičiu. Daug po 
pasaulį keliavęs misionierius 
susitikimo metu linkėjo nie-
kada neprarasti optimizmo 
ir tikėjimo. Svečias teigė, kad 
tikrai nėra taip sunku, kaip 
mėgsta žmonės dejuoti. Svar-
biausia yra tikėjimas ir viltis, 
praradus šias vertybes, pra-
sideda tikrosios krizės – sakė 
misionierius. 

Svečiui aprodytas Girdžių 
parkas, pasivaikščiota užtvan-
kos pakrante. J. Bastin kartu su 
parapijiečiais meldėsi vakaro 
mišiose Girdžių bažnyčioje. 

„Girdžiai“ inf. 

Parapiją aplankė 
misionierius 

iš Belgijos

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI
Pavidaujys 

Liepos 10 d. (šeštadie-
nis) sportinės varžybos 
„Pavidaujo galiūnas – 
2010“.

Girdžiai 
Liepos 24 d. 

(šeštadienis) – 
Krepšinio varžybos

Liepos 25 d.
(sekmadienis) – 
Šv. Onos atlaidai
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Kas gi ta špitolė? Įprasta sakyti, 
jog tai bažnyčios tarnų – šei-
mininkių, ūkvedžių, pročkelių, 
zvanininkių namai. Tačiau tai 
jau vėlesnis špitolių veidas. Savo 
ištakose Špitolė – tai viduramžių 
prieglauda, ligoninės pirmtakė. 
Lietuvoje tokios špitolės vyravo 
XVI - XVIII amžiais. Jomis nau-
dodavosi tik beturčiai, pagyvenę, 
neįgalūs žmonės ir ligoniai. Špi-
tolės daugiausia buvo išlaikomos 
iš aukų, kurias suaukodavo ar 
užrašydavo įvairūs asmenys. 

Špitolę galima būtų sulyginti 
su dabartiniais globos namais. 
Tai didelė patalpa arba namelis 
šalia bažnyčios. Špitolė turėjo 
globėjų tarybą, sudarytą iš vieti-
nės bendruomenės: dvarininko, 
valdžios pareigūno, valstiečių 
atstovo ir dvasininko. Globėjų 
taryba organizuodavo vadi-
namus „stalus”, kur gyventojai 
špitolės reikmėms sunešdavo 
aukų: maisto, apavo, drabužių, 
kartais ir pinigų. Špitolė turėjo 
savo vyresnįjį, renkamą iš pačių 
špitolninkų. Vienoje špitolėje gy-
vendavo ne daugiau kaip 20-30 
žmonių. Dažniausiai gyvendavo 
apie 10. Lietuvoje XVIII a. pa-
baigoje -XIX a. pradžioje buvo 
apie 700 špitolių, daugiausia - 
Žemaitijoje. 

Į špitoles patekdavo įvairiai. 
Dažniausiai gyventojai, ypač 
valstiečiai, atveždavo neįgalų 
šeimos narį, kurį patys retai te-
galėdavo išlaikyti. Keliaujančių 
elgetų sulaikydavo policininkai 
ir prievarta pristatydavo į špi-
tolę. Iš špitolės galima būdavo 
išeiti savo noru. Elgeta špitolėje 
pirmiausia turėdavo atsisaky-
ti elgetavimo. Elgetauti buvo 
griežtai draudžiama. Būdavo ir 
išimčių. Tai šventadieniai arba 
kai špitolė nesudurdavo galo su 
galu. Didesnę dalį surinktų pi-
nigų elgeta privalėdavo atiduoti 
špitolei. Į špitoles buvo priima-
mi tik tikrieji elgetos. Norint 
atskirti tikrus elgetas nuo apsi-
metėlių, didžiuosiuose Lietuvos 

Mūsų špitolė
Turbūt tai vienas seniausių pastatų Girdžiuose. Galbūt po 

bažnyčios varpinės, kuri mena caro maro laikus – devyniolikto 
šimtmečio pabaigą, buvusi Girdžių parapijos špitolė yra antras 
seniausias, iki mūsų dienų išlikęs, pastatas Girdžiuose. Parapijos 
kadastro aplankuose špitolės statyba datuojama 1906 metais. 
Girdžių senoliai pasakoja, kad šis namas anksčiau buvęs ilgesnis, 
tačiau vieno iš buvusių Girdžių parapijos klebonų – kunigo Jono 
Voverio, kažkada, beveik prieš pusšimtį metų, buvo rekonstruotas 
– gerokai sutrumpintas.

miestuose buvo tikrinami visi 
elgetaujantys. Juos apklausdavo 
ir būdavo padedama tik tiems, 
kurie iš tiesų negalėdavo išsimai-
tinti kitokiu būdu. Visi kiti buvo 
varomi iš miestų. 

Didesnę špitolių kontingento 
dalį sudarydavo neregiai ir luo-
šiai. Špitolėse gyveno ir senyvo 
amžiaus žmonių, neturinčių, kas 
jais rūpinasi. Čia gyveno ir vyrų, 
ir moterų. Taigi špitolėje buvo 
du galai - vyrams ir moterims. 
Tuoktis nebuvo griežtai drau-
džiama, taigi špitolėse gyveno ir 
šeimų, kurios turėdavo atskirus 
kambarius, augindavo vaikus. 

Špitolių gyventojai turėdavo 
ir įsipareigojimų: pagal savo 
išgales privalėjo dirbti špito-
lių daržuose ar pagalbiniuose 
ūkiuose. Neregiai prižiūrėdavo 
vaikus, sunkiai sergančius ligo-
nius, vydavo virves, plėšydavo 
plunksnas, nagingesni - pindavo 
krepšius. Kita pareiga - skambin-
ti varpais, patarnauti bažnyčioje, 
melstis. Jie privalėjo skalbtis savo 
drabužius, tvarkyti špitolės ir 
bažnyčios aplinką.

Tokiu būdu palaipsniui špito-
lės virto bažnyčios tarnų namais. 
Tie tarnai dažniausiai buvo 
paprasti žmogeliai, vargani be-
raščiai, darbo skruzdės. Kiek 
jų liko nepastebėtų, neįvertintų 
ir užmirštų. Mename tik tuos, 
kurie dar ne taip senai gyveno 
ir darbavosi bažnyčios labui. 
Daugelis pamena A.A. Girdžių 
zvanininkę Onutę Striaukaitę. 
O nepažinojusiems užtenktų 
pamatyti tą vienintelį mažesnį 
negu mažą jos kambarėlį Girdžių 
špitolės palėpėj, kad suprastum 
kokio didžio kuklumo ir neturto 
tai turėjo būti žmogus.

O Girdžių špitolė, kaip žinia, 
sovietinei valdžiai atėmus iš 
parapijos jai priklausantį kle-
bonijos pastatą, tapo ir laikinąja 
klebonija. Joje glaudėsi, tilpo ne 
tik klebonas bet ir vargonininkė. 
Girdžių špitolė ypatinga tuo, 
kad joje dar laikas nuo laiko 

gyvendavo ir seminaristai – po-
grindinės kunigų seminarijos 
klierikai.

Visa tai liko Girdžių istorijoje. 
Laikas tuo tarpu bėga nesustab-
domai, atneša naujų pokyčių ir 
diktuoja naujus poreikius. Jau 
beveik du dešimtmečiai kaip špi-
tolė vis stovėjo tuščia, globojama 
saulės, vėjų ir lietaus. Tiesa, buvo 
du XXI amžiaus vargetos, kurie 
bandė gyventi mūsų špitolėje, 
bet jie pasirodė esą pernelyg 
pavargę, kad galėtų bent iš dalies 
prisiimti špitolninko dalią.

Parapijos klebonas 
kun. saulius PavaLkis

Gedulo 
namai

atkelta iš 1 psl.

Verta pastebėti tai, kad šis su-
judimas buvo ne tik spontaniš-
kas, bet ir palaimintas iš Aukš-
čiau. Kuomet iškilo problema 
kas galės vadovauti betonavimo 
darbams, staiga atsirado meis-
tras – gerbiamas Aleksandras 
Celincevičius, daug išmanantis 
ir patyręs tokiuose darbuose, 
ir sako: „klebonėli, aš čia viską 
padarysiu“. Kada reikėjo važiuoti 
pirkti plokščių, staiga privažiuo-
ja kitas meistras – gerbiamas 
Jonas Jokūbauskas ir užrodo 
mums lig tol visai nežinomą 
parduotuvę Jurbarko pakrašty, 
kur tokios prekės yra pigiausios. 
Kada kilo klausimų dėl elektros 
įvado sutvarkymo, staiga at-
važiuoja gerbiamas Michailas 
Molčankinas iš VST, būtent tuo 
metu keisti elektros skaitiklio, ir 
ne tik duoda vertingų patarimų 
bet ir apsiima padėt sutvarkyti 

elektros instaliacijos reikalus. Ir 
tai dar ne visi panašūs atvejai.

Visa eilė žmonių, dalyvavusių 
talkose, yra verti didelio pagy-
rimo. Tačiau norėtųsi išskirti 
keletą uoliausių darbininkų. Tai 
jau paminėtas, špitolės rekons-
trukcijos darbų meistro pareigas 
prisiėmęs Aleksandras Celince-
vičius. Taip pat nei vienos talkos 
nepraleidžiantys darbštuoliai 
Steponas Juškys ir Bronius Pui-
šys. Bronius prižiūri ir tvarko 
taip pat ir elektros instaliacijos 
darbus. Taip pat brangias lais-
valaikio valandėles aukojantis 
ir be atlygio už darbą grindų 
plyteles klojantis gerbiamas Ta-
das Barčas. Didelė pagalba yra 
Carito vadovės Zinos Girdžiu-
vienės, surinkusios iš žmonių 
didesnę dalį aukų. Šiuo tikslu 
ji su dviračiu per lietų numynė 
net į Jokūbaičius. Ir žinoma 
mūsų vargonininkė Irena, visada 
skaniai pamaitinanti išalkusius 
talkininkus.

Belieka tik pabrėžti, jog šiuos 
būsimus Gedulo namus Girdžių 
žmonės kuriasi patys, savomis 
aukomis ir darbu, todėl Gedulo 
namų patalpomis faktiškai galės 
naudotis nemokamai. Apmo-
kami turės būti tik elektros 
skaitliuko parodymai. Taip pat 
liks pareiga sutvarkyti, iššluoti 
ir išplauti patalpas, kuriomis 
buvo naudotasi. Tą galės pasi-
daryti patys žmonės, arba dėl to 
susitarti su bažnyčios valytoja 
Onute. Žiemą tik reikės dar 
atsivežti maišą kitą savų malkų, 
kad velionio artimieji, draugai ir 
giminės nešaltų.

    
 Parapijos klebonas 

kun. saulius PavaLkis
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Išradingumą, pristatant savo 
rajono ypatumus, tradicijas, 
kultūrinį paveldą visos bendruo-
menės demonstravo nuo pir-
mųjų renginio akimirkų. Išaugo 
didžiulis kaimas su regionams 
būdingais patiekalais nukrautais 
vaišių stalais, kaimo muzikantais 
bei svetingais šeimininkais. Va-
kare, šokių aikštelėje ant jūros 
kranto, sukosi poros, į dangų 
kilo žibintai. Drąsesni, nepabūgę 
pakankamai žvarbaus vėjo ir 
šaltoko jūros vandens, ir Bal-
tijos bangose pasipliuškeno.Po 
oficialaus sąskrydžio atidarymo 
bendruomeniečiai skubėjo ruoš-
tis stilizuotoms sporto rungtims. 
Susumavus rezultatus įvairių 
prizų gavo daugelis konkursuose 
dalyvavusiųjų.  

Jurbarkui atstovavo 40  rajono 
bendruomenių atstovų.Virėme 
žuvienę, kepėm šernienos šaš-
lykus. Vaišinomės kitų rajonų 
kulinarijos šedevrais ir  kitus 
vaišinome. Mūsų rajono mer-
ginos iškovojo pirmąją vietą 
moterų futbolo varžybose, tad 
parvežėme apdovanojimą ir į 
Pavidaujį. Užmezgėme daug 

Pavidaujo bendruomenė 
Baigėsi pavasaris. Prasidė-

jo vasara. Jurbarko rajonas 
tradiciškai pavasarį palydi ir 
pasitinka vasarą grandioziniu 
renginiu „Panemunių žiedai“. 
Ne išimtis buvo ir šie metai. 
Gegužės 29 dieną į šį renginį 
susirinko tūkstančiai žmonių 
iš visos Lietuvos. Pavidaujo 
kaimo bendruomenė taip pat 
nutarė šventėje dalyvauti. 

Kadangi esame dar visiškai 
jauni (įsikūrėme šių metų sausio 
13 dieną), tai nutarėme neruošti 

„Panemunių žieduose“

Birželio 12-13 dienomis Klaipėdos rajono Karklės kaime įsikū-
rusioje poilsiavietėje „Žilvitis“ į šeštąjį Lietuvos kaimo bendruo-
menių sąskrydį suvažiavo per tūkstantį bendruomeniečių. Jurbar-
ko rajono bendruomenių sąjungos sudėtyje sąskrydyje dalyvavo 
ir 4 Pavidaujo kaimo bendruomenės  jaunimo atstovai.

naujų pažinčių, susidraugavom 
su kitų rajonų aktyviu jaunimu. 
Pavidaujiškiai džiaugiasi puikiu 
renginiu. 

Jūratė tutLiENĖ,
Pavidaujo kaimo 

bendruomenė 

jokios programėlės. Tačiau, ben-
druomenės entuziastų nuomone, 
negalėjome ten nuvykti ir pasi-
mesti tūkstantinėje minioje. Mes 
norėjome būti pamatyti ir išgirsti 
kaip Pavidaujo kaimo bendruo-
menė. Ilgai nesvarstę nutarėme, 
kad mūsų vardą geriausiai pa-
garsintų šauniųjų pavidaujiškių 
šeimininkių kepamas kugelis. 
Neapsirikome. Mūsų pečiuose 
keptas, paukštiena ir karkutė-
mis pagardintas kugelis, buvo 
išgraibstytas per keletą valandų, 
o atsiliepimų ir padėkos skam-
bučių sulaukiame iki šiol. Ren-
ginio organizatoriai, paragavę 
mūsų patiekalo, pakvietė mus į 
sekančių metų renginį. 

Esame labai patenkinti ne tik 
tuo, kaip mus įvertino plačioji vi-
suomenė, bet ir tuo, kad pirmasis 
bendras mūsų darbas parodė, 
kad mokame ir galime susitelkti 
bendram tikslui, derinti kasdie-
ninius ir visuomeninius  darbus, 
poilsį. Bendruomeniškumo 
egzaminas išlaikytas. Toliau 
laukia rimtesnės užduotys ir 
darbai puoselėjant Pavidaujį ir 
garsinant jo vardą.

Bendruomenės 
pirmininkas

 arūnas ČEPuLis 

bendruomenių sąskrydyje

Iš 12 seniūnijų Girdžiai išsi-
skyrė savo masiškumu. Visose 
rungtyse dalyvavo tik 4 seniū-
nijos, tarp jų ir mes. Labiausiai 
girdžiškiams sekėsi moterų 
krepšinio 3x3 rungtyje, kur 

Seniūnijų sporto varžybose Girdžiai užėmė penktąją vietą
Vėjuotą birželio 13 – ąją Jurbarke, Vytauto Didžiojo vidurinės 

mokyklos sporto komplekse vyko kasmetinės rajono seniūnijų 
sporto varžybos. Pati gausiausia Girdžių seniūnijos komanda 
bendroje įskaitoje užėmė penktąją vietą. 

pavyko iškovoti antrąją vietą. 
Moterų komandoje žaidė Odeta 
Vaitiekūnaitė, Laura Bardaus-
kaitė, Jolanta Šlikienė ir Jūratė 
Jokubauskienė. 

Puikiai pasirodė vyrai, žaidę 

tinklinį. Jie užėmė garbingą 
trečiąją vietą. Mūsų seniūnijai 
atstovavo Ramūnas Lužaitis, Do-
mas Vaitiekūnas, Arnoldas Per-
narauskas ir Marius Stanaitis.

Rimtai varžyboms ruošėsi ir 
Girdžių šachmatininkai, ku-
riems atstovavo Svajonė Vaice-
kauskienė, Alvydas Slušinskas 
ir Ričardas Stoškus. S. Vaice-
kauskienės indėlis varžybose 
pats didžiausias – ji laimėjo prieš 
visus varžovus! 

Jurbarko kabelinės televizijos 
žurnalistams duodamas interviu, 
seniūnas Darius Juodaitis pa-
sidžiaugė seniūnijos sportinin-
kais, o ypač seniūnaičiais - Linu 
Klijūnu, Ramūnu Budriumi ir 
Jurgita Šlyteriene, kurie subūrė 
Girdžių sportininkus seniūnijų 
varžyboms. 

Nuotraukas iš varžybų galite 
pažiūrėti Girdžių bibliotekoje. 

„Girdžiai“ inf. 
 

Girdžių krepšininkės užėmė garbingą antrąją vietą 

Puikiai šachmatų rungtyje pasirodė Svajonė Vaicekauskienė 
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Girdžių bažnyčia

Maža, medinė, tarp kapų parimus,
Ramybę jau išėjusiųjų saugo ji.
Toli tik pempė klykteli arimuos.
Ir vėl tyla. O, atmintie gaji!-

Čia protėvių kapai, tėvų, kaimynų.
Jie ligi laiko ilsis tarp gėlių,
Kol angelo trimitas nuaidės, kol mini 
Juos atmintis dar, jų visų gailiu.

Vaikystės tolių valandėlės skaisčios.
Procesijoj čia žiedlapius barsčiau.
Drovi jaunystė, lyg aušra nukaitus, 
Prie Mituvos stovėjo... Vis arčiau 

Skambėjimas varpelių  sidabrinių.
Žolynai vysta – kaip andai atlaiduos.
Ir kaip tada užlieja man krūtinę
Vaiski širdies ramybė po maldos.

Čia vaško, smilkalų kvapus užuodi.
Pilioriai mėlyni su vynuogių keke.
Ji išstovėjo ir skelbė Dievo žodį
Karų, marų ir netekčių laike.

aldona Elena PuišytĖ

Skaitytojų kūryba
Įvairių mokslo sričių 

literatūra
1. Visuotinė lietuvių enci-

klopedija T. 16: iliustruotas  
mokslinis informacinis lei-
dinys apie Visatą, pasaulį  ir 
Lietuvą.-Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos inst., 
2009.-800p.

2. Moku bendrauti be pa-
tyčių: knyga vaikams ir pa-
augliams/ Povilaitis R.  ir kt.  
–Vilnius: Švietimo ir mokslo 
ministerija, 2008.-46 p.

3. Ką kiekvienas vaikas turi 
žinoti apie smurtą ir kaip 
išlikti saugiam:  knyga apie 
smurtą/ Kurienė A. –Vilnius: 
Švietimo ir mokslo ministeri-
ja, 2007.-47p.

4. Galiu padėti savo vaikui: 
knyga tėvams apie smurtą 
prieš vaikus/Arlauskaitė Ž. 
–Vilnius, Švietimo ir mokslo 
ministerija, 2007.- 47p.

5. Mano kelionė mokykliniu 
autobusu: knyga mokykli-
nio autobuso vairuotojams/
Čereška A. ir kt. –Vilnius.-
Švietimo aprūpinimo centras, 
2003.-63p.

6. Laiškai žiūrovams:  rašy-
toja pasakoja apie teatre patir-
tus įspūdžius/Girdzijauskaitė 
A.  –Vilnius, Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla,2009.-218p.

Grožinė literatūra
1. Iš pa Utenas: šią kny-

gą rašė trys Utenos Adolfo 
Šapokos gimnazijos klasės/
Eitminavičius S. - Utena, UAB 
,,Utenos spaustuvė, 2009.-
96p.

2. Pokalbiai su Sigitu Paruls-
kiu: šioje knygoje atskleidžia-
ma  S. Parulskio asmenybė/
Jonušas L. –Vilnius: Alma 
litera, 2009.-144p. [16]iliustr. 
lap. 

3. Rudens ir pavasario pa-
sikalbėjimas: epinis romanas 
apie išblaškytas žydų, lietu-
vių ir kitų tautybių Lietuvos 
gyventojų šeimas/ Zinge-
ris M.-Vilnius: Alma litera, 
2009.-328p.

4. Sekmadienis: lyriška, 
žemiška, ironiška eilėraščių 
knyga/ Kancevyčius S.-Klai-
pėda: Druka, 2009, 57p.

Parengė 
vilija stoškiENĖ

Naujos knygos

,,Jei Spalvotų Pieštukų Dėžutę turi,
Prisiminti, nupiešti Pasaulį gali:
Žemės rutulį, mišką, geltonas žvaigždes,
Pūkuotuką, Paršelį, Kengūrą, Bites,
Asiliuką ir Triušį, Pelėdą lizde, - 
Apšerkšnijusią žiemą pusnies patale;
Pasinerti į minkštus vaikystės sapnus –
Ir nuskristi tenai, ten, kur žydras dangus...‘‘

Saulius MykolaitiS 

Girdžių kaimo bibliotekoje - parodos
Šiuo metu Girdžių kaimo 

bibliotekoje eksponuojamos 2 
parodos: 

vaikų piešinių paroda 
,,sveika, vasara‘‘ 

Girdžių pagrindinės 
mokyklos 10 kl. moki-
nės Gintarės kundrotaitės 
paroda.

Parodos veiks 
iki rugsėjo 1d. 

Gintarės par-
odoje ekspo-
nuojama net 
190 piešinių, jos 
rinkta gyvūnų 
enciklopedija, 
drabužių eski-
zai ir brėžiniai. 

Birželio viduryje ištuštėjo kla-
sės, mokiniai užvėrė mokyklos 
duris. Prasidėjo ilgai lauktos 
vasaros atostogos. Tačiau mo-
kykloje jau ruošiamasi naujiems 
mokslo metams. Nuo to, kaip 
pasirengsime ateinantiems, ko-
kią sukursime ugdymo aplinką, 
daug priklausys ir ugdymo(si) 
rezultatai. Visiems malonu at-
verti naujai išdažytus, išvalytus, 
jaukius mokomuosius kabinetus, 
švara spindinčius koridorius. 
Kasmet mokyklos mokytojams 
noriai talkina techniniai dar-
buotojai: Danutė Gendrikienė, 
Marytė Klijūnienė, Aušra Re-
meikienė, Jolanta Šlikienė, Juo-
zas Marčiulaitis ir technologijų 
mokytojas Rimantas Kontenis. 
Tegul visų bendras darbas tar-
nauja vieninteliam tikslui – kurti 
jaukią mokyklos aplinką, kurioje 
gyvename, kurioje auga ir moko-
si mūsų mokiniai. 

Direktorės pavaduotoja
 ugdymui 

Nijolė kairaitiENĖ 

Ruošiamės 
rugsėjui
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Per paskutinį penktadieninį 
susitikimą dešimtokams buvo 
įteikti Pagrindinio išsilavinimo 
pažymėjimai, aštuntokams – 
Pagrindinio išsilavinimo pirmos 
dalies pažymėjimai. Mokyklos 
padėkos raštas buvo įteiktas 
geriausiai sportininkei Ugnei 
Jankauskaitei. 8 klasės moki-
niams padėkota už  sumaniai 
organizuotą renginį ,,Nemigos 
šešėliai“.

Nekalbėjome apie negatyvius 
dalykus, norėjome išsiskirti su 
gera nuotaika, gerais prisimi-
nimais apie praėjusius mokslo 
metus. Kiekvienam mokiniui 
ir mokytojui buvo pasiūlyta 
prisiminti patį gražiausią epizo-
dą, jausmą, patyrimą ir garsiai 
jį įvardinti. Lyg žemuoges ant 
smilgos suvėrėme  savo gerus 
darbus. Ilgiausia smilga buvo 
ta, ant kurios vėrėme mokyklos 
kultūrą nusakančius teiginius 
(draugiški mokiniai; mokykloje 
linksma ir smagu; manęs niekas 
nenuskriaudė; mokykloje buvo 
jauku, švaru ir tvarkinga; geri 
mokytojai ir bendraklasiai; stipri 
mokyklos bendruomenė; šiltai 
priimami naujokai ir t.t.). Visi 

Sueiga prieš išsiskyrimą
Kiekvieną penktadienį visi 5-10 klasių Girdžių pagrindinės 

mokyklos mokiniai rinkdavosi į aktų salę tam, kad išgirstų budė-
jusios klasės ataskaitą, pasidžiaugtų atskirų mokinių pasiekimais 
sporto varžybose, meno saviveiklos pasirodymuose, dalyvavimu 
konkursuose, olimpiadose, kad apie renginius mokykloje suži-
notų visi. Kalbėjome ir apie negatyvius reiškinius, ieškojome 
priežasčių, kodėl kai kurie mokiniai nenori gyventi pagal mūsų 
mokyklos bendruomenės susitarimus. Šie susirinkimai mums 
visiems buvo labai svarbūs, nes  kas savaitę mes ,,suderindavome 
laikrodžius“, visi turėjome progą išsisakyti įvairiais klausimais, 
sužinodavome operatyvią ir neiškreiptą informaciją.

plojome ir džiaugėmės, kai mo-
kiniai pastebėjo jiems svarbius 
dalykus ugdymo ir mokymosi  
procese (labai daug gerų rengi-
nių; labai geri mokytojai; griež-
tos, bet geros mokytojos; gerai 
organizuojamos varžybos; geras 
infocentras ir t.t.)  Mokyklos tei-
kiama pagalba mokiniams buvo 
įvardinta šiais teiginiais: smagu, 
kad mokykloje kiekvienas moki-
nys yra matomas; patinka moky-
tojų rūpestingumas; gyvenimas 
mokykloje nestovėjo vietoje; 
labai geras maitinimas; džiau-
giuosi, kad visuose kabinetuose 
yra žaliuzės; patinka mokyklos 
pasikeitimai (remontas, nauji 
daiktai ir kt.)

Atsisveikinome iki rugsėjo 
pirmosios. Vieni kitiems linkė-
jome saugiai, turiningai, sveikai 
pailsėti, kad rudenį sėkmingai 
pradėtume naujuosius mokslo 
metus.

Janė PociENĖ
Girdžių pagrindinės 

mokyklos direktorė

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

DĖKOJAME

liudmilos Norkaitienės indi-
vidualiai įmonei „laNMEta”  
už paramą, kad šis numeris 
išvystų dienos šviesą.

Geriausia mokyklos sportininkė Ugnė Jankauskaitė

Baigėsi 2009-2010 mokslo metai. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės puikiai ir gerai besimo-
kančiais mokiniais, tais, kurie puikiai ir gerai lankė 
mokyklą.

Puikiai mokėsi:
1. Gendrikaitė Irma – 7 kl
2. Matonaitė Austėja – 7 kl

Gerai mokėsi:
1. Žilinskas Deividas – 5 kl
2. Šeškevičiūtė Rūta – 6 kl
3. Pociūtė Justina – 7 kl
4. Rachmetova Sandra – 7 kl
5. Jankauskaitė Ugnė – 8 kl
6. Grubliauskaitė Viktorija – 8 kl

Gerai mokyklą lankė:
1. Šeršniovas Arnas – 5 kl
2. Kavaliauskaitė Džeirana – 5  kl
3. Naudulaitis Evaldas – 9 kl
4. Levulytė Aušra – 8 kl

visiems mokyklos šaunuoliams linkime linksmų ir turi-
ningų vasaros atostogų.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė kairaitiENĖ

Liepos 5 – 16  dienomis dvi-
dešimt Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokinių vėl kviečia 
,,Aitvaras“ - Švedijos Kristians-
tado lietuvių – švedų draugijos 
remiama vaikų vasaros poilsio 
sto-vykla. 

Jau 10 metų kaip Kristianstado 
bendruomenė organizuoja sto-
vyklas Lietuvos vaikams. 2010 
m. stovyklos veikla orientuojasi 
į pažintinį mokymą, o pagrindi-
niai tikslai yra:

• mokyti vaikus saugoti gamtą, 
rūpintis, tvarkyti ir prižiūrėti 
aplinką, kurioje jie gyvena ir 
auga;

• mokyti vaikus sveikai maitin-
tis ir saugoti savo sveikatą;

• vesti diskusijas ir mokyti vai-
kus socialinio bendravimo;

• suteikti informaciją apie 
negatyvias nūdienos realijas ir 

Atostogos kartu su ,,Aitvaru“
kaip jų išvengti;

• organizuoti pažintines iš-
vykas.

Siūloma veiklos kryptis at-
sispindi stovyklos ,,Aitvaras“ 
veiklos programoje.  Planuojama 
tokia veikla, kad būtų plečia-
mas mokinių akiratis, ugdomi 
sveikos gyvensenos įgūdžiai, 
valia. Bus suteikiama galimybė 
apsilankyti ten, kur dar nebuvę, 
pamatyti bei sužinoti tai, ko dar 
nežinojo, nepatyrė, su kuo dar 
nebuvo susidūrę.

Tikiuosi, kad ir šią vasarą  
Girdžiuose  skraidys linksmi 
stovyklautojų aitvarai!

stovyklos ,,aitvaras“ vadovė, 
direktorės pavaduotoja 

ugdymui 
Nijolė kairaitiENĖ 

Puikiai mokyklą lankė:
1. Grencevičius Ramintas – 5 kl
2. Petrikis Regimantas – 5 kl
3. Jurkutė Orinta – 4 kl
4. Gendrikas Rytis – 4 kl
5. Kisielius Lukas – 4 kl
6. Levulis Jonas – 4 kl
7. Biletavičiūtė Žydrūnė – 3 kl
8. Celencevičius Airidas – 3 kl
9. Kisielius Ignas – 3 kl
10. Zaronaitė Gabrielė – 3 kl
11. Girdžiūtė Iveta – 2 kl
12. Jankauskaitė Meda – 2 kl
13. Užkuraitytė Evelina – 2 kl
14. Grencevičius Rokas – 1 kl
15. Kvedys Aurimas – 1 kl
16. Pinaitis Elvijus – 5 kl
17. Miliūnas Žygimantas – 9 kl

REKLAMA, SVEIKINIMAI
Jei norite reklamuoti savo 

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

Girdžių renginių nuotraukos yra archyvuojamos Girdžių 
bibliotekoje. Gyventojai, renginių dalyviai visada gali užsukti 
į biblioteką pažiūrėti nuotraukų, arba jas persirašyti į skai-
tmenines laikmenas.”


