
 

Graži vakarykštė diena... 

 

Nuoširdžiausi sveikinimai! Linkiu 

atrasti tai, kas kiekvieną dieną skatintų 

stiebtis, kilti aukštyn ir sėkmingai pasiekti 

savo tikslus, kad mintyse gimtų kuo 

daugiau planų ir idėjų, kurios darytų 

kiekvieną bendruomenės narį reikalingu, 

mylimu, naudingu, kad visada būtų kuo 

didžiuotis, ką mylėti, kuo pasitikėti ir į ką 

atsiremti sunkią akimirką. Tegul šis 

jubiliejus mokyklos bendruomenei suteiks 

naujų jėgų ir pakylės ieškot naujų 

gyvenimo iššūkių! Sėkmės! 

 

Gražina Skardžiuvienė 

 

 Niekada neliūdėjau, 

šypsojausi, stengiausi gerai atlikti savo 

darbą. Gerbiau ir mylėjau visus 

bendradarbius, tad ir toliau būkite laimingi, 

darbštūs, teisingi, padėkite vieni kitiems ir 

būkite sveiki. 

Stefanija Pelėdienė. 

 

 Darbą 

šioje įstaigoje pradėjau 1978 m. Kadangi 

darbas yra malonumas, tai nepastebėjau 

kaip praėjo keletas, keliolika ir net 40 

metų. Darbą pradėjau kaip jauna 

specialistė, todėl buvo smagu dirbti su 

jaunais, veržliais, atsakingais darbuotojais. 

„Eglutės“ komanda visada buvo ir yra 

gebanti ir norinti, ieškanti naujovių, nuolat 

besidominti, nestovinti vietoje.     

Džiaugiuosi Jūsų  pasiekimais, 

rengiant jaunuosius ugdytinius, išugdytais 

garsiais šalies žmonėmis,                                                                                             

žadinant meilę ir  puoselėjant gražias 

ugdymo tradicijas, už gebėjimą kasdien 

atrasti kažką nepaprasta ir įdomaus.  

Šią dieną visame darželyje-

mokykloje vilnijantis šurmulys reiškia 

pagarbą ir dėkingumą Jums, po kruopelytę 

iš žodžių, žinių ir išminties kuriantiems 

ateities žmogų. Dėkoju likimui, kad 

buvome kartu tiek metų, už Jūsų širdies 

gerumą ir pasitikėjimą. Linkiu, kad visuose 

keliuose Jus lydėtų sėkmė ir dvasios 

tvirtybė, kantrybė ir išmintis,  jaunatviška 

energija ir kūrybingumas. Tegul ši Jūsų 

Diena būna graži, spindinti dėkingumu,  

jaučianti švelnų, patikimą` ir drąsinantį 

Jūsų žvilgsnį. Su švente ! 

Virgilija Kutkienė 
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Turbūt nė trupučio nesuklysiu 

„Eglutę“ pavadindama antraisiais savo 

namais. Prieš 40 metų šios įstaigos slenkstį 

peržengė trys mano šeimos moterys: 

mamytė, dirbusi medicinos sesele, mažoji 

sesutė ir aš, tuometinė pradinukė, bet po 

pamokų nuolat „auginama“  medicinos 

kabineto izoliatoriuje ... Čia pirmą kartą 

pajutau svetimų žmonių gerumą, šilumą, 

supratimą, rūpestį, globą... Čia pačiais 

sunkiausias gyvenimo momentais man ir 

mano sesutei nuolat buvo tiesiama 

pagalbos ranka... „Eglutėje“, užaugo mano 

berniukai, globojami ir mokomi nuostabių 

pedagogių: Ritos, Giedrės, Zitos, Renatos, 

Žydrės, Nidos, Janytės... Dvidešimtmetis 

„mažylis“ ir šiandien pamena virėjos 

Stefutės nepakartojamų sausainių 

„Gaidelis“ skonį... Čia prasidėjo mano 

profesinis kelias - buvau pastebėta,  nuolat 

skatinama tobulėti, siekti, ieškoti, atrasti, 

eiti pirmyn ir patikėti tuo, kuo kartais pati 

netikėjau ar nedrįsau patikėti... Mano širdis 

kupina pačių gražiausių ir šilčiausių 

prisiminimų. Klestėk „Eglute“ dar daug 

daug metų!!! Tegul ir toliau tavo skarotos 

šakos teikia pavėsį karštą vasaros dieną, 

saugo nuo vėtrų, tampa ramybės oaze savo 

vaikam ir darbuotojam šiame pašėlusiai 

greitai besikeičiančiame pasaulyje...              

                                           

Su meile – Rita Špokienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patys gražiausi ir šilčiausi 

prisiminimai kada kūrėme visos kartu 

regos korekcijos (tuo laiku vadinosi 

Ortoptiniu) kabinetą, tada aš buvau 

naujame kolektyve (žinoma labai 

jaudinausi kaip priims mane į savo 

kolektyvą) tačiau  visos buvo labai 

vieningos, geranoriškos, draugiškos, 

supratingos. Todėl to paties linkiu ir toliau 

mūsų „Eglutės“ kolektyvui išlikti 

vieningam ir draugiškam. Ilgiausių metų! 

Danguolė Juozaponienė 

 

 Pėdos liko 

įmintos darželyje, kurį  prieš 35 metus 

kartu su rajono švietimo  skyriumi 

nusprendėme specializuoti vaikams, 

turinčiais regėjimo sutrikimų ir negalia. 

Kolektyvas tuomet pasipildė  naujomis 

iniciatyviomis medikėmis:  Danguole, 

Milda, Žydrūne, Vida. Įsikurti joms leido 

erdviose patalpose ir užsakinėjo aparatūrą, 

kuri tik buvo prieinama Lietuvos 

medikams.  

Emilija Federavičienė 

      Asta     

Jankauskai

tė   Golden 

      Rita    

Jankauska

itė  

      

Genovaitė 

Rita 

Jankauskaitė 

 Špokienė 
Genovaitė 

Jankauskie

Asta 

Jankauskaitė 

 Golden 
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  Kaip greitai 

bėga laikas... ,,Eglutėje“ išdirbau 30 metų. 

Dirbti teko su pačiais mažiausiais. Darbas 

patiko, nes myliu vaikus. Šiandien 

sveikinu Jūsų bendruomenę 40 – ojo 

Jubiliejaus proga. Linkiu, kad darbas teiktų 

džiaugsmą, malonumą, o gyvenimo kelias 

vestų vis į didesnę sėkmę. 

Dalia Gaučienė 

 

 Daug metų kartu 

kūrėme gražiausią ir neužmirštamą 

vaikystės pasaką. Pilną emocijų, kūrybinių 

ieškojimų ir atradimų, smagaus juoko ir 

paslapčių. Kiekvieną šventę vaikučius 

aplankydavo Kiškis Piškis, Pasakų fėja, 

Burtų Karalienė ar Spalvotieji Nykštukai... 

Daug ką atradau, išbandžiau, daug ko ir 

pati išmokau iš vaikų… Šiandien gera 

prisiminti surengtų švenčių akimirkas, 

spektaklių, koncertų ar konkursų jaudulį… 

Miela sutikti jau užaugusius ir savo 

gyvenimą sukūrusius mažuosius savo 

artistus. 

Sveikinu visą „Eglutės“ bendruomenę su 

švente. Gražiausių Jums akimirkų! 

Irena Leikauskienė 

 

Branginkit kiekvieną gyvenimo 

akimirką, nes jos negrįžta, branginkit 

kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina, 

branginkit prisiminimus, nes jie suteikia 

gyvenimui pilnatvės, saugokit savo viltis ir 

svajones, nes jos padeda gyventi, pagaliau 

saugokit pačios save, nes esat  labai 

reikalingos - auginant, ugdant, mylint. 

O  juk net ir tai kas kadais kitų padaryta, 

gyvenime turi savo atsiminimų vertę. Su 

švente! 

 

Zita Mackevičienė 

 

 

 Auklėtojos darbą 

pradėjau darželyje ,,Saulutė‘‘. Ten atėjau 

dirbti ir atsivedžiau vienerių metų dukrytę. 

Tada galvojau, kad kai dukrelė adaptuosis 

kolektyve, aš išeisiu iš darbo. Bet pasilikau 

net trisdešimt ketveriems metams. Atėjusi 

į ,,Eglutę‘‘ išdirbau penkiolika metų. 

Darbas patiko, kolektyvas puikus. Būnant 

su vaikais sustoja laikas ir pats džiaugiesi, 

šypsaisi. Vaikai – tai didžiausias turtas, 

kurį gyvenime turime.  Išėjusi  į užtarnautą 

poilsį ir toliau žaidžiu su vaikais. Tai mano 

mylimiausi anūkai, su kuriais gražiai 

draugaujame. 

 

Birutė Malinauskienė 

 
40 metų - tai jau ne juokai! O taip 

neseniai šventėme 25-ąjį darželio 

gyvavimo jubiliejų! Norėjosi, kad šventė 

būtų tobula tiek vaikams, tėveliams, 

svečiams bei mums, darbuotojams!!! 

Daugybė reikalų, liko vos kelios valandos 

iki iškilmingo vakaro, turėjau kažką 

nuvežti į šventės vietą, galinis langas 

užkrautas daiktais ir bac.... šventiniai 

fejerverkai! Įvairavau į direktorės 
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Gražinos mašiną! Tąkart man šventė ir 

pasibaigė! Gavau pamoką pavadinimu - 

skubėk lėtai! Tad direktorės Gražinos dar 

kartą atsiprašau, o visam kolektyvui linkiu, 

kad 40 - mečio jubiliejų atšvęstumėte su 

pakilia nuotaika, sklandžiai ir gražiai! Na o 

jei rimčiau, norėčiau jums skirti A. 

Baltakio žodžius.   „Žmogus gražus, kai 

savo darbu puošia žemę, žmogus gražus, 

kai vertina kitus, kai savo širdį gerą ir 

neramią dalija lyg lietaus lašus....“ 

Gitana Petrauskienė 

 

 
Dar mokydamasi mokykloje 

svajojau apie darbą su vaikais. Svajonė 

išsipildė. Eglutėje išdirbau nei daug, nei 

mažai- 42 metus. Darbas džiugino, nes 

niekada nesigailėjau pasirinkusi tokią 

profesiją. Noriu palinkėti labai nedaug ir 

tuo pačiu labai daug. Tegul užtenka laiko 

iššūkiams, atradimams, tobulėjimui, 

patirčiai, atsa-komybei, pokštams, tegul 

užtenka laiko sau, o šventes te įžiebia geri 

žodžiai ištarti vieni kitiems. 

Giedrė Vanagienė 

 

Darželis- mokykla „Eglutė“- labai 

svarbi mano gyvenimo dalis . Galvojant  

apie šioje įstaigoje praleistus metus  

suskamba žodžiai : vaikystė, šypsenos, 

draugai, svajonės, juokas, džiaugsmas, 

polėkis, kūryba. Tegul taip ir išlieka. Tegul 

čia būna gera ir jauku visiems! 

Lina Gudienė 

                                                                     

 

 

 

 

 Linkiu visoms 

buvusioms kolegėms prasmingo ir 

kūrybingo darbo. Linksmų vaikų, 

draugiškų tarpusavio santykių. Visoms, 

palikusioms „Eglutę“ sakau: 

nenusimename, gyvenimas tęsiasi... 

Julija Medžiuolienė 
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...rūpestinga 

šiandiena 
 

 

 

 

 

 

 40 metų – tarsi 

amžiaus vasara. O sukaupta patirtis – 

tvirtas pagrindas, pasiektas ieškojimų, 

patirtų sėkmių ir nesėkmių, bandymų, 

pokyčių keliu. Linkiu kolektyvui daug 

gražių metų einant tobulėjimo keliu. Te 

nuolat atsirandantys iššūkiai, išbandymai 

nepalaužia, o tik užgrūdina. Tegu išlieka 

tie darbai, kurie yra pasiekti 

nenusižengiant bendražmogiškumo 

vertybėms.   

  Birutė Kaušylienė  

Be darbo „Eglutėje“ aš mėgstu 

megzti. Seniau megzdavau 

megztinius. Raštuotus, iš „Sandros“ 

žurnalų. Dabar mezgu žaislus. Vilkas ir 

lapė. Trys paršiukai. Dar meška ir 

varlė. Taip dėliojasi pasakos... 

 

Vilma Kranauskienė 
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 Be 

darbo „Eglutėje“ mėgstu keliauti ir būti 

gamtoje. Mėgstu būti sodyboje ir ją 

puoselėti. Savo darbą mėgstu, nes myliu 

vaikus ir noriu su jais būti.  Čia linksma ir 

jauku. Tegul šildo širdį džiaugsmo 

šypsena, vienybės, bendradarbiavimo, 

ryžto, ištikimybės. pagalbos, ramybės, 

kūrybos, susižavėjimo, įkvėpimo ir ugnies 

gražaus jubiliejaus proga.  

Grita Kalytienė 

 

 

 

 
„Eglutė" - lyg antri namai..., pirmųjų 

žmogaus žingsnių į gyvenimą namai... 

Tokie šilti ir jaukūs, spalvingi ir kupini 

gražiausių vaikystės įspūdžių...  Gyvuok ir 

žaliuok, ,,Eglute“, dar antrą tiek ir dar 

daugiau... Klestėk, teikdama džiaugsmą 

mažiems ir dideliems. Tegul Tavyje, 

,,Eglute" , dar ilgai gyvena pasakos, klega 

vaikų juokas, skamba muzika.  Tegul 

puošia  Tave nuoširdžios vaikų šypsenos...  

  Zita Pačekienė  

 

Linkėjimai mylimai „Eglutei“   

 
Jau daugelį metų visi bendruomenės 

nariai yra begalinio atsidavimo, 

sąžiningumo ir darbštumo pavyzdys. Visi 

kartu sutelktai dirbome, dosniai  dalinomės 

patirtimi, išugdėme gražų būrį vaikučių. 

Šiandien noriu pasveikinti mylimą 

„EGLUTĘ“ garbingo jubiliejaus proga ir 

linkiu, kad niekada neišblėstų visų 

veržliose širdyse degančios kūrybinės 

ugnelės, kad gyvenimas nepašykštėtų dar 

ilgų aktyvaus ir vaisingo darbo metų. 

Visoms kolegėms dovanoju margą 

pavasarinių gėlių puokštę, kurioje 

gražiausiais žiedais žydėtų energija, 

tvirtybė, ištvermė ir, žinoma, bekraštė 

asmeninė laimė. Jūsų  

Rasa Bakšienė 

 

 

Mielas darželi, spindėk džiaugsmu, į 

šypseną atsakyk šypsniu, už šilumą - 

žodžiu, už klaidą - švelnumu ir taip kasdien 

ratu, ratu. 

Nijolė Matulionienė 
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Niekada nepamiršiu dviejų atvejų 

darželyje. Pavadavau auklėtoją vienoje 

grupėje kur buvo mergaitė, kuri labai 

nenorėdavo miegoti ir kartais 

nepaklausydavo auklėtojų. Kartą ji sako 

savo auklėtojom,: Kai ateis Andželika tada 

aš klausysiu. Auklėtojos ilgai viena kitos 

klausinėjo, kuri ta Andželika, kol 

išsiaiškino kad tai auklėtoja Renata. Tuo 

metu pas mus darželyje buvo auditas ir 

auditorė klausia ar  jūs turite du vardus? 

Šiais metais viena mergytė šaukia 

bobute, o pasirodo, kad aš turiu ir tokį 

vardą. Vaikai jai sako čia Renata, o ji: - ne 

čia mano bobutė.  

Čia ne visi prisiminimai iš paskutinių 

darbo metų. O kiek visokių įdomybių būta 

per tuos gražius metus! 

  Renata Urbanavičienė  

 
 

Mokyklai – darželiui „Eglutė“ 40 

metų. Tai daug ar mažai? Jei žmogaus 

nueitu keliu – tai daug. Jei skaičiuotume 

pradinę baigusių mokinių prirašytais 

sąsiuviniais, vaikų svajonėmis, linksmais 

pokštais ir išdaigomis, visos kolektyvo 

bendruomenės nuveiktais darbais – 

susidarys labai ilgas ir gražus margaspalvis 

kelias... Jubiliejaus proga linkiu: gyvuok ir 

klestėk mūsų šaunioji „Eglute“, kurioje 

būtų gera VISIEMS. 

Daiva Anavičienė 

       
Šioje mokykloje dirbu virš 20 metų. 

Džiaugiuosi, kad kas rytą pasitinka 

nuoširdžios, linksmos, nuolat padedančios 

kolegės. Galėčiau apie jas daug ką pasakyt. 

Bet... mūsų kasdieniniai rūpestėliai – 

vaikai. Visur jie išlieka vaikais. Bet šioje 

mokykloje jie ypatingi. Žavi jų vaikiškas 

supratimas apie pasaulį, nuoširdumas, 

gerumas, supratingumas. O ir į paauglystę 

žengiantys geba išlikti dori, geri. Širdyje 

lieka nuotrupos iš bendravimo su 

mokiniais. Ar nejaudina, kai ant stalo randi 

saldainiuką, obuolį, piešinuką su užrašu. 

Kai užklumpa liga, vaikai puola virti 

arbatą, patys geba vesti pamokas, kadangi 

mokytoja neprakalba. Moka pagirti, 

pasakyti užjaučiantį žodį. 

     Gal kas nors ir pasakytų, kad visur tokia 

mūsų vaikų karta. Mes, mokytojos, labai 

didžiuojamės ir džiaugiamės „Eglutės“ 

mokiniais ir visos dėkojame, kad jie yra 

mūsų mokiniai. 

Dalė Bagdonienė 
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Ko norėčiau 

palinkėti „Eglutei“ mažo 40 -ties 

jubiliejaus proga. Dar ne vieną 

„kankorėžiukų“ kartą užauginti, Nuo 

šalčio, vėtrų ir audrų apginti Visus, kas 

nepraeis pro šalį, užsuks į laukiančias 

klases, darželį. 

Jolita Ruzgienė 

 

Linkiu „Eglutei“ gražėti ir jaunėti 

.Būti jaukiai ir šviesiai. Kad niekada 

netrūktų skambių vaikų balsų ir juoko. O 

visiems: mažiems, didesniems ir dideliems 

čia būtų gera, o širdyje liktų tik malonūs ir 

šilti prisiminimai. 

Inga Bitautienė 

  Štai ir prabėgo 40 

gražių mokyklos – darželio „Eglutė“ metų. 

Gražaus jubiliejaus proga norėčiau 

palinkėti dar ilgai gyvuoti ir sulaukti kito 

nuostabaus jubiliejaus. O gražiam 

„Eglutės“ kolektyvui norėčiau palinkėti 

kantrybės, pasitikėjimo, tarpusavio 

sutarimo, kūrybiškumo, nuoširdumo 

ugdant jaunąją kartą. 

Aldona Šimonėlienė 

 

Dvi linksmosios Nykštukės Valda ir 

Violeta linki „Eglutei“ dar ilgai žaliuoti, 

kad Eglutėje dar ilgai skambėtų vaikų 

juokas, kad darbas teiktų džiaugsmą, 

o  visoms linkime širdyje nešiotis saulę ir 

dalinti ją kitiems. 

 Violeta Pečentauskienė 

Valda Venclovienė 

 

,,Eglutėje“ dirbu nuo 1982 m. Nors 

nuo darbo pradžios pasikeitė ištisos 

vaikučių kartos, stengiuosi su tokia pat 

energija  įsilieti į vaikystės pasaulį, 

kuriame daug pasakų, auklėjimo ne 

moralais, o per praktines smulkmenas.  

Myliu vaikus, moku su jais 

bendrauti. Vaikučiai pats didžiausiais 

turtas ir džiaugsmas mūsų gyvenime. O 

kaip malonu ryte atėjus į darželį vėl sutikti 

besišypsančias mažas akeles, apkabinti 

ištiestas mažas rankytes… Tada supranti, 

kad esi būtent ten, kur ir trokšti būti…. 

Rita Katinienė 
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Čia vaikams padedame užaugti – nuo 

viščiuko iki spindulėlio. Niekada 

negalvojau, kad būsiu mama ir turėsiu 

dešimtis vaikų. Tai vieta, kurioje galima 

leisti pasireikšti savo kūrybingumui. Čia 

gali būti ne tik auklėtoja, bet ir tapti bet 

kokiu personažu: gėlių fėja, klounu, Šreko 

žmona Fiona. Vaikai leidžia sugrįžti į 

vaikystę ir vieną dieną tapti jų drauge – 

Pepe Ilgakojine. Šioje darbovietėje galime 

žydėti kaip gėlių fėjos, žiūrėti į pasaulį 

žaismingai kaip Pepė Ilgakojinė, galime 

nustebinti net koleges ir likti nepažintos. 

Aušra Paškevičienė 

 
Be darbo „Eglutėje“ aš labai mėgstu 

keliauti. Nuotykių patirta įvairių: 

Lenkijoje viena bendrakeleivė iškrito iš 

lovos (antro aukšto), susižalojo ir teko 

laukti gydytojų rekomendacijų; Kroatijoje 

po maudynių jūroje krante pasitiko 

laukiniai asiliukai, bet labai norintys 

bendrauti; Prancūzijoje mugėje prisipirkus 

pelėsinio sūrio kitą dieną autobuse nuo 

kvapo, kuris priminė neskalbtas kojines, 

turėjome priimti visiems tinkamą 

sprendimą - išmesti pirkinį. Bet tik 

Amsterdame sustojus prie gatvės ir 

ruošiantis ją pereiti buvome apsupti dar 

keleto žmonių su plakatais ir filmavimo 

kameromis. Nustebę, ištįsusiais veidais, 

nesupratome, kas vyksta... Pasirodo 

protestavome prieš kažkokį miesto 

valdžios sprendimą ir patekome į vakaro 

žinių laidą. 

Rasa Drungienė 

 

Aš ,,Eglutei" linkiu 40 metų 

jubiliejaus proga gyventi dar tiek pat ir 

daugiau. Linkiu gero sutarimo ir 

bendradarbiavimo tarp įstaigos kolegų. 

Labai norėčiau, kad darželį lankančių 

vaikučių tėveliai būtų supratingi ir 

geranoriški .Mums, darbuotojoms linkiu 

kūrybiškumo, naujų idėjų, kantrybės 

sunkesniais momentais. Svarbiausia - 

didelės didelės sėkmės ir gražios šventės 

gegužės 31dieną. 

 

 
 

Gražina Mozūrienė  
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Lai mūsų „EGLUTĖJ“ visada bus 

linksma, įdomu, patrauklu- visiems 

dideliems ir mažiems.  

Audronė Nikštuvienė 

   Dar tik antri 

metai, kaip aš su „Eglute“. Tai nauji 

potyriai, išgyvenimai džiaugsmai, 

išmoktos pamokos ir patirtis, sutikti nauji 

žmonės. Tegul mūsų bendruomenė būna 

laiminga, tegul nuo mažo vaikystės uosto 

gyvenimo laivelis plaukia į meilės, 

džiaugsmo, tikėjimo ir vilties uostus. 

Lina Kaziukaitienė 

 

 

 

 

 

 

 


