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Balandžio 27 dieną, penk-
tadienį, Jurbarko kultūros 
centre vyko renginys, skirtas 
Nacionalinei bibliotekų dienai 
paminėti. Jo metu apdovanota 
ir pati geriausia 2011 metų 
bibliotekininkė, kuria tapo Gir-
džių bibliotekos vedėja Vilija 
Stoškienė. Nugalėtoją sveikino 
kolegos bibliotekininkai, rajo-
no valdžios atstovai, Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis bei 
girdžiškė Jurbarko viešosios 
bibliotekos darbuotoja Laimutė 
Pernarauskienė. Skaitytojams 
pateikiame Jurbarko viešosios 
bibliotekos  pranešimą apie 
Viliją Stoškienę.

Išanalizavus  2011 m. rajono 
bibliotekų veiklą, matosi, kad   
metai ir vėl nebuvo lengvi, tačiau 
bibliotekos, kaip ir anksčiau, vyk-
dė savo užsibrėžtus uždavinius, 
pagal esamas galimybes tenkino 
gyventojų informacinius, kultū-
rinius poreikius, skatino vaikų 
skaitymą. Projektas „Bibliotekos 
pažangai“ ypatingai rūpinosi kai-
mo gyventojų mokymu naudotis  
informacinėmis technologijomis, 
jų pritraukimu dalyvauti įvairio-
se akcijose. Lietuvoje neliko nė 
vieno gyventojo, negirdėjusio re-
klamos, kviečiančios apsilankyti 
bibliotekoje, kur bibliotekininkės 
viską žino ir gali visiems padėti. 

Pagrindinė bibliotekų misija 
išliko ta pati: kaupti bei saugoti 
dokumentus, skleisti informaci-
ją, įdiegti naujas informacines 
technologijas, plėsti ryšius su 
visuomene, kaupti kraštotyrinę 
medžiagą, propaguoti etnokul-
tūrą.

Bibliotekos buvo populiarina-
mos įvairiomis priemonėmis: or-
ganizuota nacionalinė bibliotekų 
savaitė, tradicinės Knygų šventės, 
paminėti rašytojų jubiliejai, ka-
lendorinės ir valstybinės šventės. 
Dalyvauta „Metų knygos“  rin-
kimuose, bibliotekų veikla dau-
giausia orientuota etnokultūros, 
kraštotyros kryptimi, renginiai 
skirti Laisvės gynimo ir didžiųjų 
netekčių atminties metams.

Geriausia 2011 bibliotekininkė – Vilija Stoškienė

Gana ryškiai ši veikla atsi-
spindėjo Girdžių bibliotekoje. 
Vilija Stoškienė šioje bibliotekoje 
pradėjo dirbti prieš 12  metų, 
pareigas perėmusi iš savo ma-
mos, ilgametės Girdžių biblio-
tekininkės, Elenos Damušienės. 
Bedirbdama mokėsi Klaipėdos 
kolegijos Pedagogikos fakultete, 
kurį baigė 2005 metais. 

Bibliotekos mikrorajone yra 
virš 1200 gyventojų, tolimiausi 
kaimai nuo centro nutolę apie 10 
km. Todėl populiari knygnešystė, 
22 knygnešiai neša knygas savo 
šeimos nariams , kaimynams. 
Bibliotekoje sutelkta 430 varto-
tojų, iš kurių 112 vaikų. Girdžių 
biblioteka – tikras informacijos 
centras, kurioje yra vieša inter-
neto prieiga, galima turiningai 
praleisti laisvalaikį, organizuo-
jama vaikų kūrybinė veikla, 
įvairios darbelių, kraštotyrinio 

pobūdžio parodos (nors bibli-
otekoje jau darosi per ankšta). 
Jau tradiciniais tampa renginiai, 
skirti Tarptautinei vaikų knygos 
dienai, Nacionalinei bibliotekų 
savaitei paminėti, kraštotyros 
parodos iš Vytauto Lekučio fon-
dų – „Girdžių bažnyčiai – 85“, 
kur buvo eksponuojamos foto-
grafijos apie buvusius kunigus, 
vargonininkus, chorus, straips-
niai iš senosios spaudos, taip 
pat paroda „Červenės dangumi 
užsikloję“, kuri skirta iš Girdžių 
seniūnijos Jokūbaičių kaimo 
kilusių kunigų Prano ir Antano 
Petraičių atminimui. Dažnai 
organizuojami vaikų darbelių 
konkursai – Velykinių atvirukų, 
medžių lapų kompozicijų, rudens 
gėrybių, piešinių parodos. Vaikų 
darbeliai visada būna įvertinti, 
vaikai apdovanojami Padėkos 
raštais, saldžiaisiais prizais. Be 

to, seniūnijos tinklapyje www.
girdziai.lt eksponuojamos virtua-
lios parodos, kurių 2011 m. buvo 
surengtos penkios. Nesuspėję 
pažiūrėti parodos bibliotekoje, 
gali ją rasti internete. Šiame 
tinklapyje yra bibliotekos skiltis, 
kur talpinama informacija apie 
renginius, akcijas, naujas knygas. 
Taip pat Vilija yra  ir laikraštuko 
„Girdžiai“ viena iš sudarytojų. 
Laikraštyje informuoja gyvento-
jus apie renginius, talpina gyven-
tojų skelbimus, straipsnius.

Vilija rašo puikius bibliotekos 
metraščius ir kronikas. Už pras-
mingą ir pasiaukojamą kraštoty-
rinę veiklą, už meilę ir pagarbą 
savo krašto istorijai ir žmonėms 
apdovanota rajono savivaldybės 
mero ir administracijos direk-
toriaus padėkos raštu.  Ji rajono 
kraštotyros konferencijoje skaitė 
pranešimą „Šiandienos gyveni-
mo išsaugojimo svarba“, Girdžių 
seniūnijoje vykusiame renginy-
je pristatė trečiąjį „Gyvenimo 
burės“ nominantą – bibliofilą 
Vytautą Lekutį.

Kai bibliotekoje pradėjo veikti 
VIPT-as – dar labiau padidėjo 
galimybės plėsti paslaugų spek-
trą: atlikti paieškas internete, 
apmokyti gyventojus kompiu-
terinio raštingumo pradmenų, 
daryti kopijas. Per metus suteikta 
122 konsultacijos, individualiai 
apmokyti 3 žmonės, tęsta pra-
dėta paieška močiutės dingusio 
anūko, netgi susisiekta su Rusijos 
paieškų tarnyba. Tenka padėti 
surinkti kompiuteriu tekstus 
ir nusiųsti straipsnius į rajoni-
nę spaudą, rašyti sveikinimo 
tekstus. Tai, aišku, dar labiau 
sustiprino bibliotekos įvaizdį.  
Gyventojai skatinami mokytis 
naudotis kompiuteriais, ieškoti 
informacijos, naudotis elektro-
niniu paštu, elektronine ban-
kininkyste, dalyvauti projekto 
„Bibliotekos pažangai“ organi-
zuojamose akcijose.

Nukelta į 2 psl.

Vilija Stoškienė - geriausia 2011 bibliotekininkė. 
Foto Loretos Cikaitės
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Balandžio 21 dieną visoje 
Lietuvoje vyko aplinkos šva-
rinimo akcija “Darom 2012”, 
kurios metu į rankas šiukšlių 
maišus paėmė uolūs ir gamta 
basirūpinantys šalies gy-
ventojai. Tarp jų ir Girdžių 
seniūnijos žmonės, kurie 
noriai jungėsi į grupeles ir 
išsiskirtė po įvairius šiukšlių 
tvarkymo taškus.

“Mažiau šiukšlinti – mažiau 
tvarkyti”,- taip visus susirinku-
sius akcijos dalyvius pasvei-
kino Girdžių seniūnas Darius 
Juodaitis. Tikra tiesa, jei visi 
žmonės suvoktų, kaip yra 
svarbu mylėti gamtą ir kurti 
grožį ne tik aplink save, niekas 
aplinkos neterštų. Tačiau taip 
gyvenime jau yra, kad vieni 
teršia, o kiti tvarko. Džiugu, 
kad kiekvienais metais atsi-
randa vis daugiau žmonių, 
kuriems atsakomybė ir pilie-
tiškumas nėra svetimi.

Šeštadienį oras buvo tarsi 
užsakytas, todėl susirinku-
sieji noriai kibo į darbus. 
Šiais metais labiausiai reikėjo 
tvarkyti lanką, kad būtų ga-
lima užsėti žolę ir jau vasarą 
džiaugtis sutvarkyta aplinka. 
Dar vienas tvarkymo taškas 
buvo prie vadinamosios Žal-
girio gyvenvietės, kur daugelį 
metų neatsakingi gyventojai 
vežė buitines atliekas, kol 
galiausiai susidarė sąvartynas. 
Todėl Girdžių jaunimas ir 
Drebulynės kaimo gyventojai 
jungėsi kartu ir užkirto kelią 
tolimesnei sąvartyno plėtrai. 
Dabar tik nuo žmonių pri-
klauso ar visa tai vėl nepasi-
kartos. Taip pat aktyvūs buvo 
ir Pavidaujo gyventojai, kurie 
užsibrėžė tikslą sutvarkyti 
bendruomenės namų teritori-
ją ir sėkmingai jį įgyvendino. 
Taip pat pavidaujiškiai tvarkė 
ir pakeles.

D. Juodaitis džiaugiasi pui-
kiai pavykusia talka, o taip 
pat dėkoja rėmėjams: Rimo 
Pinaičio individualiai įmonei 
ir UAB "Scanprekyba".

Ši akcija yra puiki žmonių 
pilietiškumo ir bendruome-
niškumo išraiška, todėl kie-
kvienas pilietis kasmet turėtų 
prisijungti prie šios akcijos ir 
jausti atsakomybę už aplinką, 
kurioje pats gyvena.

Ema BilEvičiūtė

“Darom 2012”

Šiais metais Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija 
skiria lėšų vietos bendruome-
nių sprendimams įgyvendinti. 
Šiuo tikslu Girdžiuose įsteigta 
Bendruomenės taryba, išrinkta 
jos vadovybė.

Seniūno Dariaus Juodaičio 
įsakymu į tarybos sudėtį įeina 
visos trys seniūnijos teritorijoje 
esančių seniūnaitijų seniūnaitės: 
Irena Molčankinienė, Nijolė 
Kairaitienė ir Jurgita Šlyterienė, 
taip pat Girdžių bendruomenės 
pirmininkė Nijolė Petraitienė, 
Pavidaujo bendruomenės pir-
mininkas Arūnas Čepulis, Gir-
džių šeimų centro pirmininkas 
Kęstutis Mockaitis bei Girdžių 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Janė Pocienė. 

Pirmasis Bendruomenės ta-
rybos posėdis įvyko balandžio 
13 d. Jo metu buvo išrinktas 
tarybos pirmininkas - A.Čepulis, 
pavaduotojas – K. Mockaitis, 
sekretorė – J. Šlyterienė. 

Seniūnas susirinkimo metu su-
pažindino su savivaldybės tary-
bos sprendimu dėl lėšų skyrimo 
ir panaudojimo bei akcentavo tai, 
kad nors suma ir nėra didelė, kiek 
daugiau nei 3 tūkst. litų, laukia 
didelis bendruomeniškumo eg-
zaminas – šias lėšas paskirstyti ne 
tik teisingai, bet ir naudingai. 

Tad visų organizacijų atstovai 
išvyko su tam tikrais „namų dar-
bais“, savo kolektyvuose apsitarti, 
kur šiuos pinigus panaudoti.

„Girdžiai“ inf. 

Bendruomenės 
taryba

Nuo 2012 m. balandžio 1 d. 
Jurbarko rajone įvedus vietinę 
rinkliavą už buitinių atliekų su-
rinkimą, atokiai gyvenantiems 
gyventojams pastatyti 1.1 kub. 
metro bendri konteineriai.

Girdžių seniūnijoje tokių kon-
teinerių pastatyta aštuonetas. 
Į bendrus konteinerius drau-
džiama pilti kompostavimui 
tinkamas atliekas, šakas, karštus 
pelenis. 

Pastebėjus, kad prie kontei-
nerių vežamos padangos, stam-
biagabaritinės atliekos, prašome 
pranešti seniūnijai. Konteineriai 
išvežami kas antrą trečiadienį. 

„Girdžiai“ inf. 

Pastatyti 
konteineriai

Šiemet įsigaliojo pakeistas 
Piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
įstatymas. Remiantis juo, darbo 
biržoje užsiregistravęs žmogus 
jau nuo pirmos dienos gali 
kreiptis socialinės pašalpos. Be 
to, maksimali pašalpa padidin-
ta nuo 315 litų iki 350 litų. Ji 
skiriama vienam gyvenančiam 
nepasiturinčiam asmeniui arba 
vieninteliam šeimoje pašal-
pą gaunančiam asmeniui. Jei 
šeimoje yra daugiau pašalpų 
gavėjų, parama mažėja: antram 
socialiai remtinam asmeniui 
mokama 80 procentų (280 Lt.), 
o trečiam ir kitiems 70 procentų 
(245 Lt.) valstybės remiamų 
pajamų dydžio išmoka.

Šiais metais paramos prašytojų 
skaičius išaugo trigubai lyginant 
su praėjusių  metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Ateina daug vienišų 
žmonių, ilgalaikių bedarbių, jau-
nimo. Turbūt greitai pasieksime 
rekordą, išmokėdami socialines 
išmokas ir metų pabaigoje trūks 
lėšų.

Padidėjęs pašalpų gavėjų skai-
čius kelia nerimą. Mūsų seniū-
nijos gyventojai piktinasi, kad 
pašalpų gavėjai dirba nelegaliai, 
arba pašalpas išleidžia ne pagal 
paskirtį. Todėl mes, seniūnijos 
socialiniai darbuotojai, esame 
priverti kontroliuoti pašalpų 
išmokėjimą, įstatymų laikymąsi. 
Piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems asmenims įsta-
tymo 25 str. 4 punktas numato, 
kad asmuo privalo deklaruoti 
turimą turtą, įskaitant ir pajamas. 
Ši prievolė privaloma, kai asmuo 
paramos gavimo metu įsigyja 
turto.

Socialinių pašalpų gavėjams
Pašalpa skiriama tik būtiniau-

siems poreikiams patenkinti, o ne 
turtui įsigyti.

Primenu, kad asmenys turin-
tys nelegalių pajamų socialinės 
pašalpos neprašytų, nes bus 
tikrinama ir pranešama Darbo 
inspekcijai.           

Nuo balandžio 1 d. yra nau-
jas socialinės paramos aprašo 
pakeitimas, kuriame sakoma, 
kad asmuo, pats persiregistravęs 
Darbo biržoje savo noru, tris 
mėnesius praras teisę į piniginę 
paramą.

Yra ir kita grupė asmenų, ku-
riems reikia paramos, - ilgalaikiai 
bedarbiai. Jų socialiniai ryšiai 
siaurėja, prarandami darbo įgū-
džiai.

Dirbant su įvairiais žmonėmis 
matau, kad formuojama socialinė 
politika yra paranki pasyvaus pa-
ramos gavėjo vaidmeniui. Viskuo 
pasirūpinama, žmogui patogu 
neprisiimti atsakomybės už savo 
gyvenimą. Motyvacija dirbti taip 
pat sumenksta – patogiau nedėti 
pastangų, tuo labiau kad socialinė 
pašalpa neretai didesnė už galimą 
atlyginimą. 

Informuoju, kad iki lapkričio 
20 d. bus priimami prašymai 
televizijos priedėliams bei te-
levizoriams įsigyti. Maksimali 
kompensuojama suma – 100 Lt. 
Pajamos vienam šeimos nariui – 
525 Lt. Atvykstant rašyti prašymą 
turėti jau apmokėtą sąskaitą 
faktūrą, pirkimo čekį, asmens 
dokumentus, su darbo santykiais 
susijusius dokumentus. 

Bronė ButkuviENė, 
seniūnijos socialinė 

darbuotoja

Atkelta iš 1 psl.

Ypač aktyviai šiose akcijose 
dalyvavo vaikai. Jiems patiko 
laida apie atsargų elgesį inter-
nete, „Protų kovos“ ir „Šeimų 
kovos“, kuriose dalyvavo net dvi 
komandos ir užėmė gana aukštas 
vietas. Vaikai aktyvūs, nes žino, 
kad bibliotekininkė visada juos 
apdovanos, pavaišins.

Vilija nuolat savarankiškai 
gilino savo žinias įvairiuose 
nuotoliniuose kursuose, kuriuos 
organizavo projektas „Bibliotekos 
pažangai“.  Tai „Viešieji ryšiai 
bibliotekininkams“, „Žiniatinklis 
2.0 bibliotekininkams“, todėl 
puikiai sugeba naudotis įvairiais 

interneto tinklaraščiais, sociali-
niais tinklais, dalyvavo projekto 
„Suaugusiųjų neformalusis švie-
timas“ renginių organizatoriaus 
mokymo programoje. 

Daug darbo  įdedama gražinant 
bibliotekos interjerą, apipavidali-
nant knygų fondus ir katalogus. 
Bibliotekoje nuolat veikia vaikų 
piešinių parodos.

Už darbštumą, kruopštumą, 
kūrybingumą Girdžių filialo 
vyresn. bibliotekininkė Vilija 
Stoškienė išrinkta geriausia 2011 
metų rajono bibliotekininke.   

 
Jurbarko viešosios bibliote-

kos vyriausioji metodininkė 
Genovaitė JokūBAitytė                                                                                                      
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Balandžio mėnesio 29 dieną – 
ketvirtą Velykų sekmadienį, po 
šventų Mišių, parapijos namuose 
susirinko Bažnyčios komitetas. 
Vienas pagrindinių šio susirin-
kimo tikslų – mūsų bažnyčios 
stogo dažymo numatomi darbai. 
Jeigu dabar nesiimsim reika-
lingų pirmiausia organizacinių 
veiksmų, tai po metų kitų, gali 
tekti ne tik dažyti, bet ir lopyti 
ar skardas keisti. 

Turtingų sponsorių laikai, 
kada buvo madinga rimčiau 
paremti bažnyčias, deja praėjo. 
Tai nereiškia, kad jų negalima 
ieškoti, tačiau vilčių nėra daug. 
Parapijos bažnyčia nėra klebono 
nuosavybė. Tai visų parapijiečių 
maldos namai. Klebonas tik 
administruoja parapijos turtą ir 
organizuoja reikiamus darbus. 

 Todėl buvo nutarta:  
1. Surasti aukštalipius dažy-

tojus, turinčius patentą (vietoj 
firmos su kuria visi darbai būtų 
brangesni).  

2. Padaryti darbų samatą.  
3. Įkurti atskirą bažnyčios 

stogo dažymo fondą su atskira 
sąskaita Ūkio banke. Parapijos 
kasos, kurioje šiuo metu yra 
netoli 3000 Lt., su minėtu fondu 
nemaišyti, kadangi yra ir kitų 
svarbių darbų, tarp kurių ir Ge-
dulo namų (buvusios špitolės) 
interjero tolimesni sutvarkymo 
darbai.  

4. Užvesti atskirą aukotojų 
bažnyčios stogo dažymo dar-
bams ir išlaidas pateisinančių 
dokumentų knygą.  

5. Nustatyti minimalų meti-
nės aukos vienam pilnamečiui 
parapijiečiui (ne šeimai) dydį: 
dirbančiajam – nuo 100 Lt.,  
bedarbiui, pensininkui ir neį-
galiajam – nuo 50 Lt.  Kodėl yra 
nustatomas minimalios aukos 
dydis vienam asmeniui? Todėl, 
kad daugelis, kurie užmiršta, kad 
infliacija neaplenkia ir bažnyčių, 
dar vis bando išsisukti su dvide-
šimčia ar netgi dešimčia litų, kas 
mūsų laikais jau faktiškai nėra 
joks pinigas, ir jeigu leistume 
vienam kitam taip išsisukinėti, 
tai šitaip gudraujančių būtų kaip 
grybų po lietaus.

6. Bažnyčios stogo darbus 
pradėti sukaupus ne mažiau 80 
procentų reikiamos sumos.  

7. Bažnyčios stogo dažymo 
fondo priežiūrą pavesti baž-

Bažnyčios komiteto susirinkimas

nyčios komiteto ekonominei 
tarybai, kurią sudaro trys pa-
rapijiečiai: Onutė Ravinienė, 
Gintas Kisielius ir bažnyčios 
zakristijonas Vincentas Pinke-
vičius. Parapijos klebonas šitų 
pinigų nelies.  

8. Jeigu nepavyktų reikiamos 
pinigų sumos surinkti šįmet, 
tuomet pakartotinai ji bus ren-
kama kitąmet. Tokiu atveju visi 
bažnytiniai patarnavimai (išsky-
rus tiktai ligonių sakramento 
teikimą sunkiai sergančiajam) 
kitąmet būtų teikiami tiktai tiem 
parapijiečiam, kurie yra paau-
koję bažnyčios stogo dažymo 
darbams. Tuo tarpu tie parapijie-
čiai, kurie nebus paaukoję, atėję 
tartis dėl krikštynų, santuokos, 
laidotuvių, įvairių šventų Mišių, 
ar norėdami gauti reikiamus iš-
rašus iš archyvinių knygų, turės 
visų pirma paaukoti bažnyčios 
stogo dažymo darbams. 

Kadangi vargiai ar pavyks 
surinkti reikalingą sumą pinigų 
per vienerius metus, nes akty-
vesnių parapijiečių (t.y. bažnyčią 
lankančių ir ją mylinčių) tėra 
tik koks dešimtadalis iš visų 
parapijiečių skaičiaus, todėl tiem 
patiem aktyvesniem gali tekti 
aukot ir antrais, o gal ir dar kitais 
metais, pakol bus surinkta reika-
linga pinigų suma. Tuo tarpu tie 
parapijiečiai, kurie yra daugiau 
viskam abejingi, ir į bažnyčią 
žiūri tik kaip į laidojimo biurą, 
zaksą ar panašiai, liks visiškai 
neprisidėję. Siekiant atitaisyti 
tokią neteisybę, net ir tuo atveju, 

jeigu stogas bus jau nudažytas, 
ir toliau ateityje bus laikomasi 
tokios tvarkos: bažnytiniai patar-
navimai bus teikiami tik tiem pa-
rapijiečiam, kurie savo auka bus 
prisidėję prie bažnyčios stogo 
dažymo darbų. Pavėlavusieji pa-
aukoti bus laikomi skolininkais, 
o jų įnašai bus grąžinami sko-
lintojams – t.y. tiems aktyviems 
parapijiečiams, kurie faktiškai 
už tuos skolininkus, siekiant 
kad bažnyčios stogas nesupūtų, 
buvo priversti aukoti antrus o 
gal ir trečius metus. Arba, jeigu 
skolintojai atsisakys tų pinigų, 
jie bus skiriami kitų numato-
mų remonto darbų bažnyčioje 
įgyvendinimui (žaibosaugos 
sutvarkymui, langų, išorės sienų 
ir grindų dažymui).

Jeigu dabartinis klebonas atei-
tyje būtų iškeltas iš Girdžių 
parapijos, tai aukščiau aprašyti 
principai, sykiu su aukotojų 
bažnyčios stogo dažymui są-
rašo knyga ir banko sąskaita 
bus perduoti būsimam Girdžių 
parapijos klebonui, kuris tęs šį 
pradėtą darbą.

Belieka tik pridurti, jog mūsų 
bažnyčios komiteto sprendi-
mai yra privalomi visiem, save 
katalikais laikantiem Girdžių 
parapijiečiam.

Parapijos klebonas kun. 
Saulius PAvAlkiS

Iš buvusio ilgamečio Girdžių 
parapijos klebono kun. Viktoro 
Šauklio pamokslo, skirto Moti-
nos dienai:

Bažnyčia gerbia šventąją Mo-
niką. Kuo ta šventoji pasižymė-
jo? Kodėl mini ją šimtmečiais? 
Kuo ji pelnė altorių garbę? Gal 
tuo, kad Augustinui (vienam 
ryžkiausių Bažnyčios šventųjų) 
davė gyvybę? Ne, ne dėl to. Po 
jos buvo šimtai Monikų, kurios 
taip pat gimdė ir gimdo Augus-
tinukus. Tai kodėl tai afrikietei 
tokia pagarba? Kodėl jos vardas 
šventas?

Motinos 
dienai

Todėl, kad ji savo sūnų Augus-
tiną šventuoju išauklėjo. Monika 
ne vien gimdytoja. Ji ir auklėtoja. 
Savo maldomis ir dūsavimais, 
savo ašaromis ir pasninkais at-
vertė sūnų į tikėjimą. Ji du kartus 
pagimdė Augustiną: iš pradžių 
kūniškai, vėliau dvasiškai.

Toks buvo šv. Monikos kelias į 
garbę. Toks kelias yra ir kiekvie-
nai motinai. Garbė motinoms 
už tai, kad jos išauklėja dangui 
piliečius, kad dangų praturtina 
naujais gyventojais. Tą tikslą 
pasiekė Monika. Jai garbė! Garbė 
ir kiekvienai motinai, kuri šitaip 
supranta ir vykdo motinystę.

Duoti kūdikiui gyvybę, jį 
išauginti – tai tik pusė Dievo 
pavesto darbo. Svarbiausia vaiką 
padaryti žmogumi.

Motinos! Dievas jums davė 
didelę jėgą, kuri vadinasi meilė 
arba motiniškumas. Naudokite 
protingai tą jėgą, kad įdieg-
tumėte vaikams dorybes, kad 
įtvirtintumėte juose meilę Die-
vui, pagarbą viskam, kas šventa 
ir dieviška.

Parinko kun. 
Saulius PAvAlkiS
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Juozas Kasperavičius gimė 
1912m. rugpjūčio 17 d. Jo-
kūbaičių km. Jurbarko raj. 
Baigęs Jurbarko gimnaziją 
1933-1935m. mokėsi Karo 
mokykloje  Kaune ir ją baigęs 
buvo paskirtas į arterijos pulką. 
1938m. baigė karo aviacijos 
mokyklą ir jam buvo suteiktas 
leitenanto laipsnis.

Pirmoji sovietų okupacija jį 
užklupo Ukmergėje, o prasidė-
jus karui dalis lietuvių lakūnų 
neįvykdė rusų įsakymų trauktis 
į Rytus ir nusileido Lietuvoje 
netoli Ukmergės, kur vokiečių 
buvo internuoti ir daugiau kaip 
pusę metų praleido karo belais-
vių stovykloje.

Grįžęs į Lietuvą J. Kasperavi-
čius įsidarbino kooperatyvo ve-
dėju Panevėžio apskr. , įsitraukė 
į LLA veiklą. Artėjant antrajai 
sovietų okupacijai su žmona ir 
dukra išvyko į tėviškę Jokūbaičių 
km. Jurbarko vlč.  Kelis kartus 
visa šeima rengėsi trauktis į 
Vakarus, bet taip ir nepasiryžo 
palikti gimtinės.

1945m. pavasarį broliai Juozas 
ir Antanas Kasperavičiai buvo 
suimti. Stribams inscenizavus 
pabėgimą, Antanas buvo nu-
kautas, o Juozas sužeistas ir 
paguldytas į Biliūnų ligoninę 
(Raseinių apskr.). Vietos parti-
zanai, vadovaujami kpt. J. Čepo-
nio, J. Kasperavičių iš ligoninės 
išvadavo.  Pasveikęs  jis prisidėjo 

Juozo Kasperavičiaus gimimo šimtmečiui 
ir žūties 65 metų sukakčiai

prie partizanų.  
1946m. rugsėjo 25 d. J. Kas-

peravičius – Vysvydas tapo 
pirmuoju Kęstučio apygardos 
vadu.

Apygardos štabas tuo metu 
buvo įsikūręs Tauragės apskr.. 
Batakių vals. Antagluonio km. 
eigulio Juozo Juknos sodyboje 
ant Agluonos upės kranto.

Šį bunkerį 1947 04 09 apsupo 
MGB Tauragės apskr. skyriaus 
karinė grupė. Viduje buvę J. 
Kasperavičius ir jo adjutantas 
Albinas Biliūnas – Džiugas 
atsišaudė, degino dokumentus, 

kurie trūkstant deguonies vos 
ruseno.  

Galiausiai  nenorėdami pasi-
duoti priešams gyvi, partizanai 
susisprogdino. Jų kūnai buvo 
atvežti į Tauragę  ir numesti gar-
siosios Šubertinės kieme.

 J. Kasperavičiaus atminimui 
jo gimtinėje Jokūbaičių kaime 
pastatytas kryžius, o Girdžių 
seniūno D. Juodaičio iniciatyva 
Jokūbaičių gatvė pavadinta Juo-
zo Kasperavičiaus  vardu. 

vytautas lEkutiS 

Maloniai kviečiame 
apsilankyti Girdžių 
seniūnijos interneti-
nėje svetainėje www.
girdziai.lt.  

Bibliotekos skiltyje 
virtualios parodos, eks-
ponuojama bibliofilo, 
kraštotyrininko V. Le-
kučio virtuali paroda 
,,Prisilietimas prie erš-
kėčiuotosios praeities‘‘, 
skirta Juozo Kasperavi-
čiaus gimimo šimtme-
čiui ir žūties 65 metų 
sukakčiai atminti. 

Parodoje eksponuoja-
mos iš V. Lekučio asme-
ninio archyvo surinktos 
nuotraukos apie avia-
cijos leitenanto Juozo 
Kasparavičiaus gyve-
nimą.  Ši paroda eks-
ponuojama  ir Girdžių 
kaimo bibliotekoje.

Sėkmingos ir turinin-
gos viešnagės virtualios 
parodos erdvėje!  

Vytauto 
Lekučio 

virtuali paroda

Balandžio 13 d.  Girdžių kai-
mo biblioteka pakvietė mažus 
ir didelius į tradicinę Atvelykio 
popietę ,,Rieda Velykų margu-
tis‘‘. Popietės metu vaikai piešė 
velykinį margutį, minė mįsles, 
vardijo paukščius. Vyko mar-
gučių ridenimo varžybos, žaidė 
žaidimus ,,Spalvoti kiaušiniai‘‘, 
,,Atspėk kas esu‘‘, ,,Surask 
kiaušinį‘‘. 

Vaikai rinko spalvingiausiai 
ir gražiausiai nupieštą margutį. 
Gražiausią ir spalvingiausią 
margutį nupiešė Gabija  Ma-
saitytė. Ridenimo varžybose 
daugiausia surinko margučių 
– Goda Masaitytė. Šv. Velykų 
papročių ir tradicijų žinovės: 

Atvelykio popietė ,,Rieda Velykų margutis‘‘

Aviacijos leite-
nantas Juozas 
Kasperavičius 
- „Visvydas”, 
Kęstučio apy-
gardos vadas, 
žuvo bunkeryje 
Tauragės aps. 
prie Batakių 
1947.04.12.

Raminta Piliukaitytė ir Augustė 
Šipkaitė. 

Smagus popietės praleidimas, 
margučių ridenimas, įdomūs 
žaidimai dovanojo vaikams gerą 
nuotaiką. 

vilija StoškiENė
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Balandžio 6 d. Girdžių pa-
grindinėje mokykloje vyko 
Girdžių seniūnijos „Velyki-
nis šeimų - draugų turnyras“. 
Varžėmės tinklinio aikštelėje, 
prie šaškių lentos ir smiginio 
rungtyje.

Asmeninėse šaškių ir smiginio 
rungtyse varžėsi mažiausieji 
mūsų žaidėjai. Gintarė iškovojo 
ketvirtąją vietą, Nojus ir Harol-
das buvo treti, Elvijui atiteko 
antroji vieta, o nugalėtoju tapo 
Gerardas.

Vyresniųjų grupėje dalyva-
vo šešios komandos. Šį kartą 
nutarta į sportines varžybas 
įtraukti ir šeimos narius, todėl 
viena iš komandos sudarymo 
sąlygų buvo – du šeimos nariai 
ir vienas draugas. Džiugu, kad šį 
sąlyga įvykdyta, o prie kiekvie-
nos rungties komandos stengėsi 
pelnyti kuo daugiau taškų savo 
pusėn. Susumavus visų rungčių 
rezultatus prizinę trečiąją vietą 
iškovojo „Giminių komanda" 

„Velykinis šeimų - draugų turnyras“
(žaidėjai Alvaidas, Tadas, ir 
Jolita). Antroji vieta atiteko 
„JP“ komandai, kurią sudarė 
Donatas, Modestas ir Neringa. 
O „Velykinio šeimų – drau-
gų“ turnyro nugalėtojais tapo 
„Mildutės“ komanda (žaidėjai 
Vaidas, Linas ir Milda).

Prizinių vietų laimėtojai apdo-
vanoti medaliais, kurie nupirkti 
iš projekto „Girdžių bendruo-
menės aktyvinimas ir socialinės 
atskirties mažinimas" Nr. LEA-
DER-11-NEMUNAS-03-032.

Dėkojame už turnyro organi-
zavimą ir vedimą: Irmai, Ramū-
nui, Linui ir Laurai.

Taip pat ačiū mūsų akimirkų 
įamžintojams – Vaivai ir Nojui. 
O nuotraukas iš šio turnyro 
siūlome pasižiūrėti Seniūnijos 
foto galerijoje.

organizatoriai

Girdžių bendruomenė, įkvėp-
ta gražaus ir tauraus pavyzdžio 
apie Tautos atgimimo ąžuolyną 
Ožkabaliuose ir paskatinta vie-
tinio Sąjūdžio aktyvistų, 1990 
metų kovo mėnesį nutarė pa-
sodinti ąžuolyną. Tinkamiausia 
ir gražiausia vieta pasirodė plo-
telis prie pat kelio ant kalniuko, 
įvažiuojant į Girdžių miestelį. 
Balandžio pirmomis dienomis 
buvo nupirkta 60 ąžuoliukų 
iš Raudondvario medelyno. 
Sodinimas virto tikra švente: 
susirinko daug gyventojų su 
šeimomis, vaikais. Kiekvienam 
medeliui buvo iškasta didelė 
duobė, pripilta juodžemio, 
o vaikai su kibirėliais laistė. 
Pasodinę ąžuolus, dar ilgai 
nesiskirstė, dainavo “Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ 

Laikas bėgo. Ąžuoliukai prigijo 
beveik visi, nes apie ketverius 
metus stengtasi juos rūpestingai 
prižiūrėti. Prasidėjus nuosavybės 
grąžinimui, jaunutis ąžuolynas 
atsidūrė A.Jonušienės teritorijoje 
ir virto karvių ganykla. Kad ne-
trukdytų šienauti, didžioji dalis 
medelių buvo išrauti ir sumesti į 
pakrantę. Buvo daug kur kreipta-
si, ieškota, kaip išsaugoti, tačiau 
visur atsakymas buvo vienas: 
„Negalima kištis į privačią nuo-

Kodėl Girdžių Atgimimo Ąžuolynas virto ...?
savybę...“ O kodėl tas ypatingas 
lopinėlis nebuvo pripažintas 
kaip neprivatizuojamas? Kodėl 
tuometinė seniūnijos valdžia taip 
abejingai žiūrėjo į bendruomenės 
reikalus?

Per vieną susirinkimą pagalbos 
imta ieškoti pas buvusį Seimo 
narį Saulių Lapėną. Gražus su-
tapimas ar reali pagalba, bet 
ąžuolynas buvo grąžintas ben-
druomenei, netgi imta iš naujo 
jį prižiūrėti ir tvarkyti, nors buvo 
telikę 23 ąžuoliukai. Pradėjus 
dirbti seniūnui Dariui Juodaičiui, 
minėta teritorija imta daugiau 
rūpintis, visus pradžiugino graži 
lenta su užrašu „Nepriklauso-
mybės Ąžuolynas“. 2011 metais 
mokinai, kartu su mokytojais ir 
seniūnu pasodino daugiau ąžuo-
liukų. Tikėjomės, kad įvairiomis 
progomis pasodinsim vis dau-
giau medelių ir turėsime Girdžių 
miestelio pasididžiavimą. 

Deja, įvykiai rodo ką kita. Šį 
pavasarį sužinojome, kad  visų 
gyventojų sodintas, puoselėtas 
„Nepriklausomybės ąžuoly-
nas“ tapo neseniai Girdžiuose 
apsigyvenusio Žilvino Židulio 
šeimos privačia valda, jis netgi jį 
paįvairino eglaitėmis! 2012 metų 
vasario mėn. vietiniame Girdžių 
laikraštyje (Nr. 24) spausdintame 

interviu naujakurys Ž. Židulis 
teigia: „Tiesa, jog mūsų sklype 
gyventojai yra pasodinę ąžuo-
lyną, kuris šio miestelio žmones 
džiugina jau porą dešimtmečių. 
Štai dabar ir mes galime di-
džiuotis, jog gyvename visai šalia 
miško, o kad jis tikrai primintų 
mišką, mes nusprendėme šalia 
pasodinti dar ir eglaičių, bei tiki-
mės, kad lapuočių bei spygliuočių 
gojelis ateityje pradžiugins mus 
miško gėrybėmis.„ .

Naujasis gyventojas painio-
ja įvykių eigą, teigdamas, kad 
gyventojai sodino jo sklype. 
Klausimą reikėtų kelti kitaip: 
kaip visų kaimo žmonių sodintas 
ąžuolynas atsidūrė jo teritorijoje? 
Jis didžiuojasi istorinius įvykius 
menantį ąžuolyną pavertęs eiliniu 
mišriu miškeliu, niekais pavertęs 
visų kaimo žmonių nesavanau-
dišką idėją. Ar tikrai asmeniniai 
interesai turėti miškelį su gėry-
bėm po nosim svarbiau už visos 
bendruomenės triūsą puoselėti 
ir gražinti visuomeninius plo-
tus? Gal po šio pavyzdžio atsiras 
norinčių ir Girdžių centrinį ar 
Jurbarko Vytauto parką paversti 
nuosavu „gojeliu“  ?

Jūratė šEdAuSkiENė  

Sugrįžę po švenčių, bet vis 
su šventinėm nuotaikom, 
5-10 klasių mokiniai ir mo-
kytojos, nešini margais ir 
vienspalviais margučiais rin-
kosi „Nebūk kiaušinis, nelik 
paskutinis“ ralio varžybose, 
kurios vyko aktų salėje.

Iš pradžių pasidalinome į 
dvi grupes: 5-7 klasės ir 8-10 
kartu su mokytojomis. Tuo-
met prasidėjo varžybų pirma-
sis etapas – važiavimas be tai-
syklių, daužant priešininkus. 
Šio etapo nugalėtojai- Ignas 
Kisielius (5kl.) ir Simona 
Bakšytė (10kl.). Pasirodžius 
visiems, savo sugebėjimus 
parodė ir mokyklos direktorė. 
Vėliau, greičio ruože visiems 
nosis nušluostė Augenija Ta-
mošaitytė (10kl.)

Visų margučiai buvo labai 
gražūs ir nei vieno, nei dviejų 
gražiausių išrinkti nepavyko. 
Todėl apdovanoti buvo be-
veik visi dalyvavę. Dėkojame 
visiems dalyvavusiems ir tiki-
mės, kad kitais metais dalyvių 
skaičius bus didesnis! 

irma GENdrikAitė

„Nebūk kiaušinis, 
nelik paskutinis“
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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.

Ankstų balandžio 20 dienos 
rytą penki Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokiniai ir lydinti 
mokytoja išvykome į Smalinin-
kų TVM, į konferenciją „Vai-
kystės spalvos“. Pirmiausiai 
mums buvo surengta ekskursi-
ja po Smalininkus, paskui visi 
dalyviai susirinko salėje.

Nors pranešimus ruošėme 
kruopščiai ir atsakingai, repe-
tavome jų pristatymą, vis tiek 
jaudinomės ir nerimavome. 
Mokiniams sekėsi gerai, audi-
torija buvo ne tik dėmesinga, 
bet ir draugiška, visus palaikė 
plojimais. Karščiausių plojimų 
sulaukė 10 klasės mokinys Jonas 
Rekešius, pristatęs rašinį „Mano 
ateities svajonės“. Jis pats sako, 
kad labiausiai jaudinosi, nes 
pirmą kartą kalbėjo per mikro-
foną. Melanija Damušytė, 9 kl. 
mokinė, tokioje konferencijoje 
dalyvavo jau antrą kartą, todėl 
jautėsi drąsiai. Ji deklamavo 
Maironio eilėraštį „Pavasaris“ ir 
pristatė konkursinį darbą „Sau-
gus internetas“. Šeštokai Dei-
mantė Steponaitytė ir Jonas Le-
vulis pristatė per lietuvių kalbos 
pamokas parengtą pranešimą 
„Gamtos vaizdo aprašymas. Me-
ninės raiškos priemonės“. Mums 
visiems labai patiko Smalininkų 
mokinių koncertas, skambios 
dainos, energingas, linksmas 
merginų šokis „Pašėlusios ko-
jotės“, nustebino „Madų šou“ ir 
vienintelis vaikinas, demonstra-
vęs rankines. Renginys baigėsi 
irgi labai smagiai, buvo galima 
smagiai pašokti „Beždžioniukų 
diskotekoje“, pasivaišinti prie 
švediško stalo.

Namo grįžome gerai nusi-
teikę, susiradę naujų draugų, 
apdovanoti padėkos raštais. Visi 
kartu norime pasakyti AČIŪ 
konferencijos organizatoriams ir 
rengėjams, padėkoti Smalininkų 
TVM specialiojo ugdymo sky-
riaus vedėjai Ritai Grybienei už 
pagalbą organizuojant mokinių 
pavėžėjimą į konferenciją.

Laukiame susitikimo kitoje 
konferencijoje!

Specialioji pedagogė 
rima MikAlkėNiENė

Konferencija 
„Vaikystės 
spalvos“Balandžio 19 d. Jurbarko 

rajono savivaldybės salėje vyko 
rajono kraštotyros konferenci-
ja „Kraštotyra. Žmogaus, isto-
rijos ir laiko santykis“, kurios 
metu pranešėjai kalbėjo apie 
kraštotyros svarbą Jurbarkui ir 
šio krašto istorijai. Tarp prane-
šėjų buvo ir Girdžių seniūnas 
Darius Juodaitis, jis kalbėjo 
tema „Istorijos ir šiandienos 
gyvavimo faktų išsaugojimo 
svarba Girdžiuose“. Todėl no-
rėtume pasidalinti kaip mums 
sekėsi reprezentuoti Girdžius.

Į konferenciją, kurioje dalyva-
vo ir kraštotyrininkas Vytautas 
Lekutis bei bibliotekos vedėja 
Vilija Stoškienė, nuvykome 
gerokai anksčiau, tačiau savival-
dybės didžiojoje salėje jau būria-
vosi nemažai dalyvių. Visiems 
užėmus savo vietas muzikinį 
sveikinimą skyrė Jurbarko An-
tano Sodeikos meno mokyklos 
smuikininkai. Po gražaus svei-
kinimo rajono meras Ričardas 
Juška pakalbėjo apie kraštotyros 

Kraštotyros konferencija

svarbą ir vainikuodamas kon-
ferencijos pradžią apdovanojo 
keturis geriausius rajono kraš-
totyrininkus, kuriems įteikė 
„Garbės ženklą už nuopelnus 
Jurbarko kraštui“. Šiuos žmones 
visi nuoširdžiai sveikino, nes jų 
indėlis atkuriant krašto istoriją 
yra didžiulis. 

Konferencijoje dalyvavo ne-
mažai pranešėjų iš viso rajono, 
kurie kalbėjo ne tik apie krašto-
tyrininkų indėlį krašto istorijai, 
bet ir susirinkusiai auditorijai 
pasakojo apie Mažąją Lietuvą, 
Skirsnemunės kapinių kryžius, jų 
autentiškumą. Girdžių seniūnas 
kalbėjo apie seniūnijos laikraštį 
ir jo svarbą vietos gyventojams. 
Iš tiesų, laikraštis kiekvienam iš 
mūsų labai reikalingas, nes čia 
įamžinti nuveikti darbai, aprašy-
tos vykusios šventės, pagerbiami 
nusipelnę kraštui žmonės. Itin 
svarbūs yra kraštotyrininko 
Vytauto Lekučio straipsniai, 
apie mūsų praeitį. Kaip teigė 
seniūnas, laikraštyje niekada 
nespausdinami kriminalai ar 
straipsniai, kurie žmonėms keltų 
pasipiktinimą. Tokia spauda yra 
svarbi norint išsaugoti gražią 
seniūnijos praeitį ir pasidžiaugti 
ja su ateities kartomis.

Ema BilEvičiūtė 

Lietuvos bibliotekininkų 
draugija 2012 metų balandžio 
23 –29  dienomis skelbia 12-ąją 
Nacionalinę Lietuvos bibliote-
kų savaitę „Biblioteka: spausk 
Patinka!“.

Šiais metais Nacionalinė bibli-
otekų savaitė Lietuvoje prasidėjo 
Maironio poezijos skaitymais. 
Prie šios gražios akcijos prisijun-
gė ir Girdžių kaimo  biblioteka.

Balandžio 24 d.,  14 val. Gir-
džių kaimo bibliotekoje vyko 
literatūrinė popietė su ,,Su Mai-
ronio knyga‘‘, kurios metu vaikai 
skaitė Maironio poeziją. Popietės 
metu bibliotekininkė trumpai 
supažindino su Maironio gy-
venimu, vaikai skaitė eilės, Me-
lanija Damušytė rodė sukurtas 
skaidres pagal poeto eilėraštį 
,,Pavasaris‘‘. 

Balandžio 27 d. vyko piešinių 
konkursas ,,Mano svajonių bibli-
oteka‘‘. Šią dieną mokiniai piešė 
piešinius apie biblioteką, kaip jie 
galvoja kokia turėtų būti biblio-
teka. Ši vaikų piešinių paroda yra 
eksponuojama bibliotekoje. 

Balandžio 28 d.,  14val. vyko 
popietė  ,,Atverkime knygai 

„Biblioteka: spausk Patinka!“

duris'', skirta tarptautinei  vai-
kų knygos dienai paminėti . 
Popietės metu bibliotekininkė 
perskaitė vaikams Meksikos 
rašytojos Francisko Hinojosa 
kreipimasi  su tekstu „Kitą kar-
tą, seniai seniai, pasaulyje buvo 
sekama pasaka". Popietės metu 
vaikai interpretavo pasakas: 
ukrainiečių ,,Pirštinė‘‘, lietuvių 
liaudies ,,Dangus griūva‘‘. Po 
to žaidėme žaidimą ,,Susimai-
šiusios pasakos‘‘. Patys vaikai 

vaidino pasakų herojus ir juos 
spėliojo. Popietės metu buvo 
apdovanojama geriausia skaity-
toja Giedrė Gadliauskaitė, kuri 
apdovanota Padėka ir saldžiuoju 
prizu. Visi dalyvavusieji Nacio-
nalinės bibliotekų savaitės rengi-
niuose apdovanoti Padėkomis ir 
saldžiaisiais prizais. 

vilija StoškiENė


