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DJ Acidless –Vakaris Vitkūnas, DJ Rbnr – Rokas Reizgys. Abu gim-
nazistai, Rokas – abiturientas, šiemet baigia mokyklą

Žiežmarių kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė ir kultūros 
darbuotojas Aivaras Jonyka, šio projekto siela, padėkomis apdova-
nojo visus jaunuosius pagalbininkus, padėjusius gražinti tunelį. Pa-
dėka įteikiama vilniečiui Kristijonui Leonavičiui, buvusiam kaišiado-
riečiui

Projekto iniciatoriams ir organizatoriams dėkoja Seimo narė Laimutė Matkevičienė (dešinėje) su pa-
dėjėjomis Stase Kazakevičiene ir Joana Jociene, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pava-
duotojas Voldemaras Maziliauskas

Mažieji dažytojai-menininkai

Į ,,Vaikystės dvarą“ – spalvinga požemine perėja!

Požeminė perėja suspindo švie-
siomis ir ryškiomis spalvomis

◄ Atkelta iš 1 psl.

Po renginio prie ,,Vaikystės dvaro“

Pasiruošimui, darbams prireikė tik 
mėnesio. Visi, kurie norėjo, galėjo 
čia ateiti, gramdyti, šluoti, skusti, 
glaistyti, piešti – nuo vaikų iki su-
augusiųjų, prisidėjo ir ,,Vaikystės 
dvaro“ darbuotojai. Ir ne tik žiež-
mariečiai, ir kaišiadoriečius paviliojo 
šis projektas. Visą šį juodą ir spalvin-
gą darbą – ir dar per karantiną dėl 
koronaviruso pandemijos! – puikiai 
koordinavo Aivaras Jonyka. 

Požeminė perėja čia atsirado dau-
giau kaip prieš keturiasdešimt metų, 
kai Žiežmariuose, taip vadinamame 
melioratorių kvartale, buvo pastaty-
tas šis lopšelis-darželis. Kad vaikai 
saugiai patektų į įstaigą. Tai – vienin-
telė požeminė perėja rajone. 

Edukacinio projekto ,,Gatvės me-
nas“ organizatoriai – Žiežmarių 
kultūros centras, partneriai – Žiež-
marių mokykla-darželis ,,Vaikystės 
dvaras“, Žiežmarių seniūnija ir Žiež-
marių Skirgailos draugovės skautai.  

Pasidžiaugti šiuo bendrystės pro-
jektu, pasivaikščioti po tunelį, pa-
dėkoti  iniciatoriams ir organizato-
riams, vykdytojams atvyko ir svečių: 
Seimo narė Laimutė Matkevičienė 
su padėjėjomis Joana Jociene bei 
Stase Kazakevičiene, Kaišiado-
rių rajono savivaldybės administ-
racijos direktoriaus pavaduotojas 

Voldemaras Maziliauskas, rajono 
savivaldybės tarybos narė Vaida 
Babeckienė, vėliau įteikusi rajono 
savivaldybės mero Vytenio Tomkaus 
ir administracijos direktoriaus Min-
daugo Nasevičiaus pasirašytą padėką  
Aivarui Jonykai, Žiežmarių kultūros 
centro kultūrinių veiklų koordinato-
riui ir organizatoriui, ,,už asmenines 
iniciatyvas, idėjas bei svarų indėlį 
prisidedant prie sėkmingo Žiežmarių 
kultūros centro edukacinės progra-
mos ,,Gatvės menas“ įgyvendinimo, 
už šiuolaikinio meno sklaidą ir Žiež-
marių viešosios erdvės gražinimą“. 
Renginyje dalyvavo ir mero patarė-
jas Tautvydas Krilavičius, Žiežmarių 
seniūnė Edita Kerdokienė, Kultūros 
centro direktorė Irena Taukinaitie-
nė, Žiežmarių šv. apaštalo Jokūbo 
parapijos klebonas Rokas Puzonas, 
rezidentas kun. Marius Talutis, vėliau 
pašventinęs, palaiminęs tuos, kurie 
eina ir eis šiuo tuneliu, kad jie eitų 
saugiai, kad būtų kam eiti. ,,Pasa-
kykit tėveliams, kad daugiau būtų 
broliukų ir sesučių...“ – į susirinku-
sius vaikus šypsodamasis kreipėsi 
kunigas Marius. 

Simbolinę perėjos atidarymo juos-
telę perkirpo ,,Vaikystės dvaro“ di-
rektorė E. Raudeliūnienė, projekto 
vykdytojas A. Jonyka, seniūnė E. 
Kerdokienė ir rajono valdžios at-
stovas V. Maziliauskas.

I. Taukinaitienė ir A. Jonyka Žiež-
marių kultūros centro padėkas už ak-
tyvų dalyvavimą projekte ir prisidėji-
mą gražinant Žiežmarių miestą įteikė 
Dianai Grybenienei, Austėjai Balčiū-
naitei, Samintai Janulytei, Deividui 
Kursevičiui, Laurynui Valkauskui, 
Kajui Mickevičiui, Gustui Staknevi-
čiui, Godai Mickevičiūtei, Vytautei 
Janulytei, Matui Digaičiui, Rokui 
Mikučiui, Karolinai Petraškaitei, 
Aistei Knašaitei, Kotrynai Jašauskai-
tei, Nedui Gulbickui, Simonui Gri-
gui, Kristijonui Leonavičiui, Mėjai 
Neringai Zazerskytei, Viltei Micke-
vičiūtei, Evelinai Petrauskaitei.

Žmonėms, susijusiems su šiuo pro-
jektu, dėkojo ir ,,Vaikystės dvaro“ 
direktorė E. Raudeliūnienė, ir par-
lamentarė L. Matkevičienė.

Renginio metu muzikiniu fonu rū-
pinosi ir prie savęs susirinkusiuosius, 
ypač jaunąją kartą, traukė didžėjai 
Rokas Reizgys ir Vakaris Vitkūnas.

Laimos Kmeliauskienės nuotr.

Šventėje dalyvavo Žiežmarių parapijos klebonas kun. Rokas Puzo-
nas ir  rezidentas kun. Marius Talutis




