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Vasario 16- osios minėjimas 
Girdžiuose prasidės Šv. Mišio-
mis. Po jų visus kviečiame da-
lyvauti šventiniame renginyje 
Girdžių kultūros namuose. 

Pagrindinis renginio akcen-
tas – nominacijų „Gyvenimo 
burė“ įteikimas nusipelniusiems 
seniūnijos gyventojams. Kaip ir 
pernai, šiemet bus apdovanoti 
trys nominantai. Primename, 
jog praėjusiais metais statulėles 
gavo vargonininkė Irena Jasiu-
lytė, informacinių technologijų 
mokytoja ir seniūnijos lai-
kraščio bei interneto svetainės 
redaktorė Liudmila Norkaitienė 
bei istorijos puoselėtojas Vytau-
tas Lekutis. 

Lauksime Jūsų renginyje, 
tam kad pagerbtume Lietuvą 
bei mūsų visų labui dirbusius 
žmones. 

„Girdžiai“ inf. 

Vasario 16-ąją bus 
teikiamos 

„Gyvenimo burės“
Sausio 13 dieną vyko pirmo-

ji naujos kadencijos Girdžių 
seniūnijos seniūnaičių sueiga. 
Ši diena sutapo su Lietuvai 
svarbios datos, sausio 13-osios 
įvykių, minėjimu, todėl seniū-
nas Darius Juodaitis pakvietė 
seniūnaites dalyvauti tradici-
niame Trispalvės pakėlime prie 
Nepriklausomybės atkūrimo 
proga pasodinto ąžuolo.

Seniūnaitės Jurgita Šlyterienė, 
Irena Molčankinienė ir Nijolė 
Kairaitienė kartu su visais giedojo 
Tautišką giesmę, klausėsi įvykių 
liudininkų pasakojimų.

Sueigos metu seniūnas D. Juo-
daitis pristatė seniūnaitėms 2011 
metų seniūnijos veiklos ataskaitą, 
svarbiausius per metus nuveiktus 
darbus. „Praėjusiais metais dau-
giau rūpinomės Girdžių miestelio 
grožiu, tvarkėme parką, Atgimi-
mo ąžuolyną, pagaminome Gir-
džių užrašą ant bunkerio prie įva-
žiavimo į seniūnijos teritoriją, o 

Pirmoji seniūnaičų sueiga 

šiais, 2012 metais, didesnį dėmesį 
skirsime seniūnijos atokesnių vie-
tų tvarkymui“, - kalbėjo seniūnas. 
Anot jo, seniūnija tam jau spėjo 
įsigyti rotacinę šienapjove, su ku-
ria bus apipjaunamos pakelės, na, 
o apleistų pastatų savininkams jau 
surašyti raštai tvarkytis teritoriją, 
priešingai jų lauks baudos.

Seniūnaitės domėjosi įgyvendi-
namais projektais, hidroelektrinės 
statybų klausimais.

Seniūnijos veiklos ataskaitai 
už 2011 metus sueigos metu 
pritarta.

„Girdžiai“ inf. 

 

Žiema - tai toks metas, kai 
kaimas gali truputį pailsėti. 
Pavidaujo kaimo bendruomenė, 
labai intensyviai dirbusi visą 
vasarą, taip pat ilsisi. Po visų 
darbų, po šaunios tradicinės 
rudeninės „Bulvės šventės“, po 
Kalėdų Senelio apsilankymo ir 
Naujųjų šventimo, Pavidaujyje 
„štilius“.

Tačiau tai nereiškia, kad užmi-
gome giliu žiemos miegu. Staty-
bininkams baigus bendruomenės 
namų pirmojo aukšto remontą, 

Persikraustėme į naujas patalpas
keletą savaitgalių kraustėme savo 
turtą į naująsias, dažais kvepian-
čias patalpas. Buvo labai smagu 
matyti džiugius bendruomenės 
narių veidus, kai jie pamatė, kad 
pasmerktas Pavidaujo pradinės 
mokyklos pastatas nušvito ne 
tik naujais šviesiais plastikiniais 
langais, durimis, šviestuvais, bet 
ir yra suremontuotas pastato 
stogas, lietaus sistema, pakeistos 
supuvusios grindys,  pakeistas 
šildymo katilas ir visa šildymo sis-
tema, nusilupusius tapetus pakeitė 

švelnių ramių spalvų dažai.
Savo vietą atrado, jau anksčiau, 

už Europos ir Lietuvos Respu-
blikos vyriausybės skirtas lėšas, 
nupirkti biuro, biliardo ir teniso 
stalai, kėdės, įgarsinimo įranga. 
Viską sumontavę ir pastatę į vie-
tas, susirinkome pasitarti, kaip gy-
vensime toliau, kokie planai atei-
čiai, kaip išlaikysime įgytą turtą. 
Džiugu, kad, prie jau buvusių 56 
bendruomenės narių, prisijungė 
dar du nauji, kuriuos susirinkimo 
metu priėmėme į bendruomenę. 

Kadangi bendruomenė stiprėja ir 
atsiranda vis sudėtingesnių už-
davinių, nutarėme ir susirinkimo 
metu perrinkome bendruomenės 
valdybą. Dabar svarbiausius už-
davinius, be pirmininko ir seniū-
naitės, spręs ir Angelė Macaitienė, 
Sonata Dabulskienė bei Dainius 
Ramanauskas. 

Pasidžiaugėme, kad 2011 metais 
Girdžiuose įsikūrė Šeimų centras, 
su kuriuo užsimezgė nuoširdūs ir 
draugiški santykiai. Buvome pa-
kviesti į jų organizuotą vakaronę 
su Eržvilko bandonijų ansambliu, 
o girdžiškiai apsilankė mūsų 
„Bulvės šventėje“. Tikiuosi, kad 
mūsų draugystė stiprės ir ateityje 
turėsime ne vieną bendrą renginį. 
Esame labai dėkingi Jurbarko 
rajono savivaldybei už bendruo-
menės namų remonto projektą, 
kurio dėka tapome ne benamiais 
našlaičiais, o pilnateisiais ben-
druomenės nariais. Dėkojame S. 
Jančaro statybos įmonei už puikiai 
atliktą bendruomenės namų re-
montą ir padovanotą elektroninę 
smiginio lentą bei malkas.

Arūnas ČEPULIS, Pavidaujo 
bendruomenės pirmininkasBendruomenės namai prieš renovaciją ir po jos.
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Ataskaitos santrauka. 

2011 metų gruodžio 30 dienos 
duomenimis, Girdžių seniūnijoje 
gyveno 1 266 gyventojai. Ataskai-
tinių metų pradžioje buvo 1 287 
gyventojai. Per metus sumažėjo 
21 gyventoju.

2011 metams seniūnijos asi-
gnavimų planas – 114 300,00 Lt. 
Seniūnijos reikmėms panaudota 
108 985 Lt, asignavimų panau-
dojimas – 95,30 proc. 

 Už  socialinio būsto nuomą 
metų pabaigoje, lyginant su metų 
pradžia, įsiskolinimas sumažėjo 2 
785,00 Lt, visos surinktos lėšos, 
t.y. 6 393,91Lt, visiškai panaudo-
tos. Pirkta pagrindinių priemonių 
už 2 650 Lt, kt. prekių pirkta už 3 
505,23 Lt ir 238,68 Lt sumokėti už 
elektros energiją.

Komunaliniam ūkiui buvo 

2011 metai – seniūnijos veiklos ataskaitoje
Mielieji, greitai prabėgę 2011 – ieji metai buvo kaip niekada 

darbingi ir kupini naujų išbandymų bei patyrimų. Džiaugiuosi 
darniu seniūnijos darbuotojų darbu, tariantis, diskutuojant kartu 
su nevyriausybinėmis seniūnijos organizacijos bei seniūnaičiais 
priimtais sprendimais, įgyvendintais projektais. Jums pateikiu 
metinės veiklos ataskaitos santrauką. Su visa ataskaita galite su-
sipažinti seniūnijos skelbimų lentoje, ataskaita bus pristatyta ir 
ataskaitinio susirinkimo metu, kuris vyks jau artimiausią mėnesį. 
Stengsimės ir 2012 – aisiais metais pateisinti Jūsų lūkesčius, pagal 
galimybes spręsti problemas. 

Su pagarba, seniūnas Darius JUODAITIS

skirta 23000 Lt, panaudoti – 13 
619 Lt. Liko žiemos tarnybai skirti 
pinigai ir dalis kapinių priežiūrai 
skirtų lėšų.

Su kreditoriais atsiskaitoma 
laiku, nes racionaliai naudojant 
lėšas jų pakanka.  

  Kaip ir kasmet, sudarius 
sutartį su Darbo birža, įdarbin-
ta 16 darbininkų viešiesiems 
darbams. 

Pagal viešųjų darbų vykdymo 
programą atlikta daug aplinkos 
priežiūros darbų seniūnijoje: 
genėti medžiai ir krūmai  Girdžių 
parke, Pavidaujo gyvenvietėje, 
kirsti krūmai pakelėse. Nuolat 
prižiūrėtos gatvės, šaligatviai, 
šienauta žolė, grėbti lapai, rinktos 
šiukšlės viešuosiuose seniūnijos 
plotuose. Šių darbininkų darbo 
užmokesčiui kartu su Darbo bir-
žos skirtais pinigais, panaudota 

29 599,00 Lt.
Girdžių seniūnijos teritorijoje 

yra trejos kapinės. Jų priežiūrai 
per metus išleista 7 577,00 Lt. 

Seniūnijoje užregistruoti  177 
gauti ir 177 išsiųsti  įvairūs raštai. 
Su įvairiais pasiūlymais ir prašy-
mais  raštu į seniūniją kreipėsi 
67 asmenys. Dėl pažymų ir kitų  
dokumentų juridiniams faktams 
patvirtinti  prašymus  pateikė 
52 asmenys, jiems išduota  51 
pažyma.

2011 m. metais priimtos 256 
paraiškos dėl tiesioginių išmo-
kų už žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus, atskirąsias tiesio-
gines išmokas už baltąjį cukrų 
ir paramą pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 m. programos 
priemones. Paraiškų duomenys 
suvesti ir įbraižyti elektroninėje 
laikmenoje.

2011 m. socialines išmokas 
gavo 258 asmenys.  Seniūnijoje 
yra 3 šeimos, kurios turi nuolatinę 
globą vaikams. 1 gyventojas apgy-
vendintas Adakavo pensionate.

Visus metus buvo  vykdoma 
maisto iš intervencinių atsargų 
teikimo labiausiai nepasiturin-
tiems asmenims programa. Per 
ataskaitinius metus priimti 137 
prašymai, maisto produktus gavo 
305 asmenys. Iš viso per ataskaiti-

nius metus priimta 410 prašymų 
įvairioms socialinėms pašalpoms 
gauti. 

Per 2011 metus į socialinės  
rizikos šeimų sąrašą įrašyta dvi 
naujos šeimos, o viena šeima įra-
šyta pakartotinai. Metų pabaigoje 
socialinės  paslaugos teiktos 8 so-
cialinės rizikos šeimoms, kuriose 
auga 17 nepilnamečių vaikų.

Seniūnijoje yra 11 stebimų 
šeimų, kuriose auga 22 nepil-
namečiai vaikai. Šios šeimos 
lankytos iškilus problemoms, 
domėtasi tėvų ir vaikų užimtumu, 
tėvai skatinami pozityviai auklėti 
vaikus.

Gavus informaciją iš Jurbarko 
rajono Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus, kad šeima įrašyta į so-
cialinės rizikos šeimų apskaitą, 
užtikrintas ir raštu informuotas 
rajono savivaldybės administraci-
jos Vaiko teisių apsaugos skyrius 
apie šeimai teikiamas paslaugas. 
Periodiškai vertinti teigiami ir 
neigiami pokyčiai socialinės rizi-
kos šeimų gyvenime, devynioms 
šeimoms teikta socialinė piniginė 
parama paslaugomis. Surašyta 
130 pakartotinio apsilankymo 
šeimose aktų.

Gyventojus, besidominčius as-
bestinių stogų dengimo progra-
ma, kviečiame VASARIO 7 D. 14 
VAL. į Girdžių seniūnijos salę. 
Paaiškinsime visus reikalavimus 
ir galimybes dalyvauti šioje 
programoje. Supažindinsime su 
paramos paraiškos pateikiamais 
dokumentais. 

Prie paraiškos pridedami šie 
dokumentai:

1. Seniūnijos arba Gyventojų 
registro tarnybos pažyma apie 
pareiškėjo deklaruojamą gyvena-
mąją vietą kaimo vietovėje per ne 
trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį 
iki paramos paraiškos pateikimo 
dienos arba seniūnijos pažyma 
apie pareiškėjo faktinę gyvena-
mąją vietą kaimo vietovėje per 
ne trumpesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį iki paramos paraiškos 
pateikimo dienos.

2. Asbesto turinčių gaminių in-
ventorizacijos ataskaitos kopija.

3. Paprastojo remonto aprašas 
(ir jei taikoma, įgaliotų valstybės 
tarnautojų rašytiniai pritarimai 

Dėl stogų, savo sudėtyje turinčio 
asbesto, keitimo

projektui).
4. Dokumentai, įrodantys pa-

reiškėjo prioretiškumo kriterijus 
(vaikų gimimo liudijimo kopija, 
pažyma iš mokyklos, pažyma iš 
darbdavio, ūkininko ar įmonės 
pažymėjimas, seniūnijos pažyma 
apie pareiškėjo grįžimą iš emi-
gracijos).

5. Prekių, darbų ar paslaugų 
teikėjų komerciniai pasiūlymai 
arba viešai tiekėjų pateikta in-
formacija (internete, reklaminėje 
medžiagoje ir pan.).

6. Dokumentai, užtikrinantys 
tinkamą finansavimo šaltinį (sko-
linimosi atveju).

7. Rašytinis sutuoktinio sutiki-
mas investuoti į jam (jiems) pri-
klausantį nekilnojamąjį turtą.

8. Įgaliojimas teikti paramos 
paraišką (jeigu planuojama in-
vestuoti į dvibutį arba daugiabutį 
namą).                                                                                      

9. Jungtinės veiklos sutartis ( 
jeigu planuojama investuoti į dvi-
butį ar   daugiabutį namą).

Girdžių seniūnija 

Metų pradžioje Girdžių seniū-
nija bei kultūros namai sulaukė 
vertingos dovanos iš pavidaujiš-
kio verslininko Kęstučio Putnos. 
Šis dovanojo naują, dailiai paga-
mintą tualeto būdelę.

Pritaikius kultūriniams rengi-
niams Girdžių miestelio Mituvos 
upės lanką ir čia įgyvendinus Eu-
ropos Sąjungos lėšomis finansuo-
tą projektą, susiduriama su tam 

Sulaukėme dovanų 

tikra problema – projekto rengė-
jai nenumatė įrengti tualeto. Ka-
dangi kilnojamą plastikinį tualetą 
nuomotis yra brangu, nuspręsta į 
šią problemą pasižiūrėti ūkiškai ir 
per renginius pastatyti atvežamą 
medinę tualeto būdelę.

Kultūros darbuotojai bei seniū-
nija dėkoja K. Putnai už vertingą 
dovaną.

„Girdžiai“ inf. 
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Kartą gedulinių pietų metu, 
vienas žmogelis paklausė velio-
nio sūnaus, užimančio neeilines 
pareigas: „Tu žmogus apsiskaitęs, 
daug pasiekęs, daug matęs ir 
girdėjęs, pasakyk, kaip manai, ar 
yra pomirtinis gyvenimas?“ Tas 
žmogus kiek patylėjęs, atsakė: „O 
ko tu manęs klausi tokių daly-
kų?“, ir pasukęs veidą į netoliese 
sėdintį kunigą, pridūrė: „klausk 
va pas jį“. Kunigas nugirdo jų 
pokalbį ir pats paklausė: „O kaip 
jums atsakyti – pagal mokslą ar 
pagal religiją? Pagal mokslą: yra 
tik materija ir jokia egzistencija 
už jos ar šalia jos nėra įrodyta, 
todėl kokios nors kalbos apie ją, 
mokslo požiūriu, nėra tikslingos 
ir pagrįstos. Pagal religiją: taip, 
žmogus turi nemirtingą sielą, 
ir su mirtimi jo gyvenimas ne-
sibaigia, tai mums paties Dievo 
apreikšta tiesa. Yra dar trečias 
atsakymas – pagal sąžinę. At-
sakymas pagal sąžinę yra: aš 
nežinau.“

Iš tiesų niekas nežino to, kas 
yra anapus mirties slenksčio. 
Galima tikėti apreikštąja tiesa, 
jog yra gyvenimo testinumas 
po mirties. Toks tikėjimas labai 
pravartus asmenybės brandai, ir 
jis gali būti labai stiprus, tačiau 
tai nėra žinojimas. 

 Iš vienos pusės galim išgyven-
ti, nujausti kažką panašaus ką 
jautė Šventoji Kūdikėlio Jėzaus 
Teresė, užrašiusi tokias savo 
mintis: „Negaliu patikėti, kad 
gyvenimas, turintis tikslą, nu-
trūktų, kad visa, kas buvo žmo-
gus, savaime išnyktų. Leisk man 
suvokti, kad mirtis yra vartai pas 
Tave, vartai į Gyvenimą. Mane 
pašauks ne mirtis, bet Dievas!”. 
Pasitraukę bent trumpam nuo 
viso kasdienybės šurmulio ir 
visokių rūpesčių sūkūrių, galim 
patirti paprastą ir nuostabų da-
lyką: mintis, kad „aš esu aš. Aš 
nesu jis ar ji, tas ar ta. Esu esybė 
kitoniška ir kita, vienintelė tokia 
pasaulyje“. Ar galiu toks būda-
mas pranykti visiem laikam, tarsi 
nieko ir nebūtų buvę? 

Iš kitos pusės – mus supa daž-
nai šaltas nebylus nakties dan-
gus, nesuskaičiuojama daugybė 
žvaigždynų, akimi nematomų 
juodųjų skylių, kurios nuolatos 
ryja ištisas galaktikas. Kas gi 
yra žmogus ant šios menkos 
dulkelės, Žeme vadinamos, 
tūkstančius kartų menkesnės už 

Ar yra gyvenimas po mirties?

mūsų saulę – vieną iš milijardų 
žvaigdžių? Mokslas šiandien 
pakankamai įtikinamai kalba jog 
žmogus tesąs tik viena išlikusi 
iš daugybės antropoido (žmog-
beždžionės) atšakų. Kokia nesu-
skaičiuojama daugybė jų visokių 
gauruotų ir nuplikusių myniojo 
mūsų žemelę per tą trisdešimt 
tūkstančių jų gyvavimo metų! Ir 
kiek jų dar bus ateityje! „Paklau-
sos ir pasiūlos atžvilgiu, gyvybė 
– tai pats pigiausias produktas 
visatoje“ – tvirtina Vilkas Lar-
senas Džeko Londono knygoje 
„Jūrų Vilkas“. Ir tai dažnai atrodo 
tikra tiesa, ypač kada matom 
tūkstančius, milijonus gyvybių, 
kurias nusineša visokie karai, 
marai ir gamtos stichijos.

Turbūt šiandien astronomijos, 
biologijos, paleontologijos ir kitų 
mokslo šakų gausybės duomenų, 
kurie mus verčia jaustis gerokai 
nesmagiai ir neužtikrintai, aki-
vaizdoje, būtų nepakankama 
kalbėti apie sielos nemarumą ir 
amžinąjį gyvenimą, vien tiktai 
Šventojo Rašto ar Bažnyčios 
Tradicijos mintimis. Galbūt 
kaip tik todėl šalia Dieviškojo 
Apreiškimo, šių dienų žmo-
gui vis labiau atsiveria ir kita 
Anapusinės tikrovės pažinimo 
galimybė, kurią atneša tas pats 
mokslas. Šįkart medicina, dar ne 
taip senai atvėrusi kelią moksli-
niam žmogaus mirimo patirties 
tyrinėjimui. 

Toji medicinos mokslo sritis 
vadinama tanatologija (nuo 
graikų kalbos žodžio „tanatos“ 
reiškiančio „mirtis“). Medicinos 
mokslo įstaigose tanatologija 
jau kuris laikas dažnai dėstoma 
kaip atskira disciplina. Moksliš-
kai tiriama klinikinė žmogaus 
mirtis – būsena kada pilnai 
sustoja širdis, smegenims dar 

esant gyvoms. Smegenys miršta 
tik po dvylikos valandų. Ta-
čiau tas tarpsnis, kuris tiriamas 
nėra toks ilgas. Žmogaus, kurio 
širdis sustojusi, atgaivinimo – 
grąžinimo į gyvenimą riba yra 
laikoma penkios minutės. Po 
jų dabartinėmis priemonėmis 
atgaivinti jau nepavyksta, nors 
yra pasitaikę ir fenomenalių 
atvejų kada mirusieji – o būtent 
skenduoliai buvo atgaivinti ir po 
penkiolikos ar net dvidešimties 
minučių.

Maždaug pusė atgaivintųjų 
pasakoja nuostabius dalykus: 
apie nežemišką Šviesą, iš kurios 
sklido nežemiška Meilė, apie 
kontaktą su ja, klausimus apie 
tai kaip mylėta ir kas išmokta 
gyvenime. Daugelis tos Šviesos 
akivaizdoj staiga labai gyvai per-
matė visą savo gyvenimą, visas 
savo giliau išgyventas džiaugs-
mingas ir skaudžias, šviesias ir 
tamsias patirtis. Daugelis susi-
tiko pirmiau iškeliavusius savo 
artimuosius, gimines ir draugus. 
Ir faktiškai visi, sužinoję kad turi 
grįžti atgal, labai nenorėjo grįžti. 
Daugelis iš aukščiau ar iš šalies 
matė savo gulintį nebegyvą kūną 
ir net bandė sutrukdyti medi-
kams jo gaivinimo darbus, tačiau 
jutiminio kontakto su materija 
nebebuvo: vaizdas yra, bet jis 
kaip oras, nebeužčiuopiamas.

Žinoma mokslas nebūtų 
mokslas jei nebandytų kritiškai 
įvertinti savo tyrimo objekto. Ir 
šiuo atveju minėtą reiškinį ban-
doma paaiškinti psichologiškai 
ir farmakologiškai. Spėjama 
jog mirties metu organizmas, 
būdamas šoko būsenoje, pa-
gamina natūralius narkotikus, 
kurie patekę į smegenis sukelia 
euforijos, palaimos būseną. O 
vaistai kurie leidžiami gaivinant 

numirėlį, sukelia taip vadinamą 
dissociaciją – pajautimą buvimo 
virš savęs. Na o visa kita gan 
paprasta – žmogaus smegenys 
dar gyvos, jis girdi kaip konsta-
tuojama jo mirtis, na ir to pasė-
koje prasideda patys ryškiausi 
sapnai – susitikimai su mirusiais 
ir panašiai. Įdomu tik tai kad 
tarkim narkozės būsenoje esantis 
žmogus, kurio sąmonė laikinai 
išjungta, mirties momentu kaž-
kodėl atkunta, dažniausiai girdi 
visus chirurgų ir asistentų pokal-
bius ir atgaivintas bei pabudęs 
iš po narkozės, atpasakoja viską 
žodis žodin.

Žinoma, visaip galim mastyti. 
Tačiau du dalykai čia niekaip 
nepasiduoda jokiem paaiškini-
mam. Pirmiausia tos neregimos 
žmogaus dalies, kurią galim 
pavadint žodžiu siela, migraci-
ja – kelionės. Ir ne po dangų ar 
pragarą, o pavyzdžiui, tos pačios 
klinikos kurioje tas žmogus mirė 
aukštais, koridoriais ir palato-
mis, kada nei lubos nei sienos 
nėra kliūtys ir durys visai nerei-
kalingos. Tokių pasakojimų nėra 
labai daug. Tačiau jie įspūdingi. 
Kaip iš po narkozės kątik pabu-
dęs žmogus pasakoja, jog tuo 
metu kai jis mirė ant operacinio 
stalo, nežinoma jėga jį nuvedė į 
kitą klinikų fligelį, čia jis tiksliai 
nurodo aukštą ir palatos numerį, 
kurioje tuo metu taipogi mirė 
jam visai nepažįstamas žmogus. 
Ir šis „keliautojas“ apibudina to 
numirusiojo išvaizdą ir netgi 
pasako nuo ko jis mirė. Visų 
nuostabai, pasirodo, jog visa 
tai tiesa.

Ir antras jokia psichologija 
nepaaiškinamas reiškinys. Dau-
guma iš Ten parėjusiųjų, kurie lig 
tol gyveno nerūpestingą, Dievą 
išbraukusį ir dažnai giliai nuodė-
mingą gyvenimą, tampa visiškai 
kitais žmonėmis. Jų gyvenimo 
vertybės pasikeičia pilnutinai. 
Kaip gali tas pats mokslininkas, 
kuris visą gyvenimą buvo ateis-
tu ir ilgą laiką savo studentams 
skiepijo ateistinę pasaulėžiūrą, 
išgyvenęs klinikinę mirtį, staiga 
tapti giliai tikinčiu žmogumi, 
visiems sakančiu: „Neabejoju 
kad yra sielos pasaulis“?...

   
 Parapijos klebonas, 

kun. Saulius PAVALKIS
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Š. m. sausio 14 d. Girdžių kultūros namuose vyko kino filmo va-
karas, kurio su nekantrumu laukė ne vienas. Tą vakarą žiūrėjome 
„Lūšnynų milijonierių”. Filmas triumfavo 2008 m. tarptautiniame 
Toronto kino festivalyje, o juosta laimėjo net 8 „Oskarus“. Tai 
istorija apie aštuoniolikmetį vaikiną Džamalį Maliką. Džamalis 
dalyvauja indiškoje „Kas nori tapti milijonieriumi“ žaidimo 
versijoje. Nuo didžiojo prizo jį skiria tik vienas klausimas, į kurį 
jis turi atsakyti teisingai. Tačiau kyla klausimas, kaip Džamaliui, 
kuris gimė ir augo Indijos lūšnynuose, pavyko tiek daug pasiekti. 
Ar jis sukčiauja? O gal jam tiesiog pasisekė, kad žaidimo vedantieji 
užduoda klausimus, kurių atsakymus jis žino? Gal tai lemtis? 
Į šiuos ir dar daugybę kitų klausimų žiūrovai stengėsi surasti 
atsakymus žiūrėdami filmą „Lūšnynų milijonierius“.

Neformalios jaunimo grupės „Veikiam“ inf.

Kino filmo vakaras

Sukanka 130 metų nuo kun. 
Juozo Jovarausko gimimo. 
Jis gimė 1882 05 28  Butrimų 
kaime. 1919-1923 karo ka-
pelionas. Nuo 1932m.  buvo 
Lietuvos konsulas Liepojoje. 
Mirė 1944m.

Sukanka 100 metų nuo avia-
cijos ltn. Juozo Kasperavičiaus 
gimimo. Gimė 1912 08 17 Jokū-
baičių kaime. J. Kasperavičius 
buvo pirmasis partizanų Kęs-
tučio apygardos vadas ir žuvo 
bunkeryje prie Batakių 1947 04 
06 . Partizanų vadų suvažiavime 
1949 02 16  apdovanotas 1-jo 
laipsnio Laisvės Kovų Kryžiu-
mi.

2012 m. sukaktys
Sukanka 100 metų nuo kunigo 

saleziečio Stanislovo Petraičio 
gimimo. Jis gimė  1912 10 28 
Jokūbaičių kaime. 1949-1958m. 
buvo Vatikano dienoraščio ,,Os-
servatore romano‘‘ (Romos ap-
žvalgininkas‘‘) administratorius. 
Mirė  1995m.

Sukanka 90 metų nuo buvusio 
partizano Antano Kisieliaus 
gimimo.  Gimė  1922 09 25  
Pavidaujo kaime. Apdovanotas 
Vyčio kryžiumi.  1999m. išleista 
jo atsiminimų knyga ,,Blėsta 
laužų žarijos‘‘. Mirė  2010m.

Vytautas LEKUTIS 

Šių metų sausio 17-ąją dieną 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
9 ir 7 klasių mokiniai kartu su 
auklėtojomis vykome į R. Pi-
naičio individualią įmonę, kuri 
yra visai šalia mūsų mokyklos. 
Mūsų laukė įmonės savininkas 
Eligijus Pinaitis. Pasipuošę 
baltais chalatais, kepurėm ir 
„batais“, pradėjome ekskursiją 
po gamybos cechą.

Įmonės savininkas aprodė 
mums darbuotojų darbo vietas, 
visus mechanizmus, pasakojo 
apie mėsos apdorojimą, deda-
mus prieskonius, eksportavi-
mą... Viską nuo pat paršiuko 
garde iki skilandžio ar dešros ant 
mūsų stalo...

Po šios ekskursijos įmonės 
valgykloje mūsų laukė vaišės.  

Dar kokią valandą klausinėjome 
ir kalbėjome apie verslą, kuriuo 
užsiima inžinerijos mokslus 
baigęs E. Pinaitis.

Širdingai dėkojame Eligijui 
Pinaičiui už ekskursiją ir pasako-
jimą bei R.Pinaičio individualiai 
įmonei už labai šiltą priėmimą, 
atsakymus į visus mūsų žin-
geidžius klausimus. Linkime 
visokeriopos sėkmės ateityje, 
bei skanių, sveikų produktų ant 
mūsų stalų!

Už sustabdytas akimirkos 
iš mūsų viešnagės svetingoje 
įmonėje dėkojame mokytojai 
Jolantai Pocienei.

Irma GENDRIKAITĖ
9 klasės mokinė

2012-01-13 dieną Eržvilko 
gimnazijoje vyko Jurbarko ra-
jono kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų mažojo fut-
bolo varžybos. 

Mažasis futbolas - antri!

Išvyka į Pinaičių įmonę

Mūsų mokyklos berniukų ko-
mandą iškovojo antrąją vietą !

SVEIKINAME!!!
Linas KLIJŪNAS

kūno kultūros mokytojas
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Sausio 27-ąją Jurbarko ra-
jono savivaldybės didžiojoje 
salėje vyko konferencija – dis-
kusija „Saugios ir palaikančios 
mokyklos kūrimas“. Viskas 
prasidėjo 10val., todėl iki to 
laiko prie registracijos staliukų 
visi norintys galėjo pasivaišinti 
karšta arbata/kava ir pasmagu-
riauti sausainiais.

Renginį muzikiniu kūriniu 
pradėjo A. Sodeikos meno mo-
kyklos mokinės, vėliau sveikini-
mo žodį tarė ir Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus vedėjas Anta-
nas Gvildys bei Jurbarko rajono 
savivaldybės  švietimo skyriaus 
vyr. specialistė Zita Tytmonie-
nė.

Registracijos metu kiekvienas 
išsitraukė norimos spalvos da-
lyvio kortelę, pagal kurias visi 
dalyviai buvo skirstomi į keturias 
grupes, kuriose kartu su Jur-
barko Naujamiesčio vidurinės 
mokyklos mokinėmis gvildeno 
temas:
•	 „Socialinė	nelygybė“
•	 „Skurdas“

VO „Gelbėkit vaikus” 

•	 „Smurto	prevencija“
•	 „Savo	 tikslų	 siekimas,	

vystymasis paauglystėje“
Ir suaugusiųjų grupė, kalbėjusi 

tema „Minimalios priežiūros 
įstatymas mokykloje“.

Grupės per tam tikrą laiką 
turėjo ne tik susipažinti, išna-
grinėti savo temą remiantis ar-

gumentais, bet ir pastatyti mini 
vaidinimą.

Ištiksėjus paskutinėms minu-
tėms, kiekviena grupė pristatė 
savo nuveiktus darbus. Kon-
ferencijos pabaigoje didžiulis 
būrys norinčiųjų buvo priimtas 
į VO „Gelbėkit vaikus“ gretas.Iš 
mūsų mokyklos į šią organiza-

ciją priimti:
Onutė Petrikytė (6kl.)Rai-

monda Giedraitytė (9kl.) Karo-
lina Virbickaitė (9kl.)Viktorija 
Grubliauskaitė (10kl.). Sveiki-
name!

Irma GENDRIKAITĖ
9 klasės mokinė

Gruodžio 8 dieną Jurbarko 
rajono sveikuoliai rinkosi į 
Vytauto Didžiojo vidurinę 
mokyklą. Nuo 9 valandos pra-
sidėjo pirmasis pradinių klasių 
mokinių konkursas ,,Sveikuo-
lių sveikuoliai“. Nors į konkur-
są atvyko tik trys komandos, 
norėdamos parodyti, ką žino 
apie sveikatą, sveiką gyvenimo 
būdą,  kovoti dėl pergalės buvo 
nusiteikusios visos.

Vienai komandai sekėsi ge-
riau, kitai ne taip gerai, vaikai 
liko patenkinti. Konkurso nuga-

„Sveikuolių sveikuoliai“

lėtojais pripažinti Naujamiesčio 
vidurinės mokyklos komanda. 
Visi konkurso dalyviai buvo ap-
dovanoti padėkos raštais, atmi-
nimo dovanėlėmis. Konkursas 
atnešė vaikams naujų įspūdžių 
ir geros nuotaikos.

Mokytojams  ir sveikatos 
priežiūros specialistams Šilalės 
sveikatos biuras taip pat  nelei-
do nuobodžiauti. Ir jiems buvo 
paruoštos  užduotys.

Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
Girdžių pagrindinės mo-

kyklos sveikatos priežiūros 
specialistė 

MŪSŲ TVIRTYBĖ. IŠ KUR JI?

IŠ PRAEITIES. IŠ MŪSŲ ŽEMĖS, 

GRAUDŽIŲ LIETUVIŠKŲ DAINŲ.

O DAR?

 IŠ VIENINGUMO,

  DOROS,

   MEILĖS,

    SANTARVĖS,

     PASIAUKOJIMO. 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Girdžių pagrindinėje moky-
kloje prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Klasių auklėto-
jos kartu su mokiniais uždegė LAISVĖS UGNĮ simbolizuojančias 
žvakutes ant palangių. Paskui visi susirinkome mokyklos fojė, kur 
žuvusiųjų atminimą pagerbėme tylos minute. Kalbėjo Girdžių 
seniūnijos seniūnas Darius Juodaitis, skambėjo dešimtokų de-
klamuojamos eilės, vyresniųjų klasių mokinių ansamblis dainavo 
mūsų mokyklos muzikos mokytojos O. Patašienės sukurtą dainą 
„ Kruvinoji naktis“.

PUG – 4 klasių mokiniai paruošė piešinių parodėlę Laisvės 
gynėjų dienai paminėti.

Rima MIKALKĖNIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja 

Laisvės kaina
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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.

Jau trečius metus iš eilės ši 
diena minima ir Girdžių pagrin-
dinėje mokykloje.  Apie vyks-
tančius ir vyksiančius renginius 
kitame laikraščio numeryje, nes 
speigas pakoregavo planus. 

Šį kartą – Tėvams apie vaikų 
naudojimąsi išmaniosiomis tech-
nologijomis.  

Suaugusieji dažniausiai nau-
dojasi internetu ieškodami in-
formacijos ir norėdami palaikyti 
ryšį elektroniniu paštu. Jie rečiau 
juo naudojasi filmams ar muzikai 
atsisiųsti, skambinti arba užsi-
registruoti socialiniame tinkle, 
pvz., Facebook. Dėl darbo ir 
šeimos įsipareigojimų internetas 
suaugusiesiems nėra toks svarbus 
nei paaugliams ar netgi vaikams. 
Iš tikrųjų daugeliui vaikų ir paau-
glių internetas, mobilūs telefonai  
tapo neatsiejama jų socialinio 
ir asmeninio tapatumo dalimi. 
Jūsų vaikai mobiliuosius telefo-
nus laiko savaime suprantama 
priemone, kuri atlieka daugybę 
funkcijų – ne tik bendravimo. 
Šios funkcijos – tai palaikyti ryšį 
su draugais, dalytis mintimis ir 
jausmais bei ypatingomis gyve-
nimo akimirkomis su kitais žmo-
nėmis arba jaustis grupės dalimi. 
Tačiau naudojantis mobiliaisiais 
telefonais taip pat gali iškilti 
įvairių problemų, pvz., draugų ir 
artimųjų kišimasis, netinkamas 
ir kartais besaikis naudojimasis, 
patyčių keliami pavojai, išlaidos 
ir reklamos bei komercializmo 
įtaka. Paaugliai sugeba nuveikti 
daugybę darbų vienu metu. Jie 
gali naršyti internete, naudotis 
mobiliuoju telefonu, žiūrėti tele-
vizorių ir kitaip nei mes, kai buvo-
me paaugliai, jie sugeba mokytis 
tuo pačiu metu klausydamiesi 
radijo ar sklaidydami žurnalą. 
paauglys taip pat turi teisę į soci-
alinį gyvenimą, kuris turėtų būti 
harmoningas ir atitikti jo amžių. 
Užuot įtariai vertinę naująją įtaką, 
galėtumėte pasidomėti, ar ji galėtų 
praplėsti jūsų vaiko interesų ratą 
ir sustiprinti jo(s) gebėjimą prisi-
imti atsakomybę. 

Jei nerimaujate, kad jūsų vaikas 
nesugeba nustatyti ribos tarp nau-
dojimosi mobiliuoju telefonu ir 
kitų jo(s) gyvenimo aspektų, tokių 
kaip, pvz., šeimos pietūs, miegas, 
mokymasis ir pramogos, pravartu 
kartu su vaiku aptarti, kokį priori-
tetą skirsite mobiliajam telefonui. 
Nufotografuoti ar nufilmuoti 

Tarptautinė saugesnio interneto diena
vaizdą užtenka vieno mobiliojo 
telefono mygtuko paspaudimo; 
paspaudę dar kartą šiuo vaizdu 
galite pasidalyti su kitais per 
mobilųjį telefoną ar internetu. 
Jaunajai kartai tai dažniausiai yra 
automatiški veiksmai, tačiau jūsų 
vaikai gali tapti patyčių elektro-
ninėje erdvėje iniciatoriais arba 
aukomis. Jei sąmoningai ketina-
ma kam nors pakenkti, patyčios 
elektroninėje erdvėje (mobiliuoju 
telefonu ar internete) gali būti 
laikomos tiesiog dar viena patyčių 
forma. Tai nėra naujas reiškinys. 
Mobilieji telefonai ir kompiuteriai 
suteikia papildomų galimybių, 
tačiau psichologiniai šio reiškinio 
mechanizmai lieka tie patys. 

Norėdami išspręsti patyčių 
elektroninėje erdvėje problemą 
turėsite pasikalbėti su savo vai-
kais ir padėti jiems suprasti, ką 
jie jaučia, bei paaiškinti, ką reiš-
kia pagarba sau ir kitiems. Taip 
siekiama paskatinti kritiškai bei 
savarankiškai mąstyti ir veikti 
atsakingai. Svarbu, kad mūsų 
vaikai suprastų, kad visi esame 
atsakingi už savo veiksmų pase-
kmes. Ypač tai galioja tuomet, 
kai naudojamės technologiškai 
pažangiais bendravimo tinklais, 
kuriuose mūsų veiksmai dažnai 
gali sukelti nenumatytų padari-
nių. Taip pat svarbu išugdyti vaikų 
pareigos jausmą, kad reikia ginti 
savo privatumą, asmeninį savo ir 
kitų saugumą. Vaikai turi žinoti, 
kad vaizdinės medžiagos su kitais 
asmenimis viešinimas (internete 
ar kitais būdais) ne tik pažeidžia 
teisę į privatumą, bet ir priešta-
rauja daugumos šalių teisei, net jei 
susiję asmenys yra nepilnamečiai.  
Galiausiai, nepamirškite, kad šiuo 
atveju ypač svarbus draugų grupės 
vaidmuo: tiek kurstant atlikti 
neteisėtą veiksmą, tiek palaikant 
asmenį, kuris buvo įžeistas. Ypač 
paauglystėje svarbiau yra tai, ką 
jaučia ar sako grupė, nei tai, ką 
apskritai sako tėvai ir kiti suau-
gusieji. 

Vartotojo profiliai yra svarbi 
socialinių tinklų dalis.  Varto-
tojo profilis – tai tarsi interneto 
puslapis, kurį asmuo kuria siek-
damas atspindėti savo asmenybę, 
naudodamas vaizdus, filmuotą 
medžiagą, tekstus, aprašydamas 
interesus, pateikdamas savo min-
tis ir nuomonę. 

Tėvai gali nustebti pamatę, kiek 
daug laiko vaikai praleidžia savo 

vartotojo profiliuose. Tačiau daž-
nai tai tėra būdas kurti savo asme-
nybę, kaip kad mes apsimesdavo-
me kitais asmenimis, kai buvome 
paaugliai. Užuot nerimavę dėl 
laiko, kurį jūsų vaikai praleidžia 
savo profiliuose, pasistenkite su-
telkti dėmesį į galimus motyvus. 
Gal jūsų vaikai siekia emocinio 
ryšio ir bendrumo jausmo, kurio 
jiems galbūt trūksta realiame 
gyvenime? Jei vaikai naudojasi 
internetu norėdami palaikyti 
santykius su draugais, su kuriais 
jie iš tiesų susitinka, vadinasi, 
jie dar nėra atitrūkę nuo realaus 
gyvenimo. Tačiau jei šie santykiai 
egzistuoja tik internete, gali kilti 
pavojus atsiskirti nuo realaus pa-
saulio ir užsidaryti „žiniasklaidos 
burbule“. 

Taip pat gali iškilti kitų proble-
mų, susijusių su perdėtu dėmesiu, 
skiriamu profiliams internete: 

- gali atsirasti tikras psicholo-
ginis stresas, jei vaikams ir pa-
augliams kiekviena jų gyvenimo 
akimirka ir situacija pradeda 
atrodyti vertinga tik tiek, kiek ji 
gali praturtinti jų profilį; 

- tapatybės vagystė yra dar 
vienas pavojus, nes vartotojo pro-
filį gali keisti ar netgi pasisavinti 
tretieji asmenys (pvz., juo gali 
naudotis kažkas kitas). Tai gali 
būti patyčių elektroninėje erdvėje 
atvejis arba paprasčiausiai draugų 
kvailystės. 

Kitaip sakant, paklauskite savęs: 
ar mano vaiko naudojimasis in-
ternetu papildo ar pakeičia realius 
santykius? Jei jaučiate, kad jūsų 
vaikas praranda ryšį su realybe, 
paskatinkite jį (-ą) susitikinėti 
su savo bendraamžiais, labiau 
domėtis mokyklos gyvenimu, taip 
pat sudarykite galimybes lankyti 
sporto būrelius ar užsiimti kitais 
pomėgiais. Paklauskite savęs, ar 
netyčia patys nuo jų neatitolote 
per savo darbus ir kitus įsipareigo-
jimus. Vienas iš sprendimų galėtų 
būti bendras pomėgis, kuriuo 
galėtumėte užsiimti kartu su savo 
vaiku bent kartą per savaitę.

 
Pagal 

www.draugiskasinternetas.lt 
parengė Informacinių 

technologijų mokytoja 
Liudmila NORKAITIENĖ

Pasibaigė 2011 – 
2012 mokslo metų 
pirmas pusmetis. 

Džiaugiamės visais, 
kurie pusmetį baigė 
gerais rezultatais:

1 klasė
1. Andriulaitytė Gabrielė 
2. Barčas Titas
3. Jurgilaitė Milda
4. Petrošius Eimantas 
5. Šipkaitės Augustė
6. Ušinskas Justas

2 klasė
1. Antanaitis Arnas
2. Gaižauskas Dovydas
3. Jakubaitis Eimantas
4. Laukytė Miglė
5. Masaitis Titas
6. Vaičys Naglis
7. Remeikytė Miglė

3 klasė
1. Kvedys Aurimas
2. Piliukaitytė Greta
3. Pinaitis Elvijus
4. Vasiliauskaitė Giedrė

4 klasė
1. Antanaitytė Akvilė
2. Gadliauskaitė Giedrė
3. Girdžiūtė Iveta
4. Jankauskaitė Meda
5. Pernarauskaitė Kamilė

5 klasė
1. Aukštkalnis Carolina
2. Barčas Karolis
3. Budrius Haroldas
4. Celencevičius Airidas
5. Kisielius Ignas
6. Zaronaitė Gabrielė 

6 klasė
1. Gendrikas Rytis
2. Kisielius Lukas
3. Žilinskaitė Inga

7 klasė
1. Žilinskas Deividas

9 klasė
1. Gendrikaitė Irma

10 klasė
1. Grubliauskaitė Viktorija
2. Levulytė Aušra


