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     Virginija Šimkūnienė 
„Vaikystės dvaras“ – tokiu gražiu vardu prieš kurį pavadinta švietimo įstaiga Žiežmariuose 

sukaupė didelę  patirtį. Čia spalvingą vaikystės kelią pradėję ir jau seniai užaugę Melioratorių 

kvartalo vaikai jau atveda į darželį ar mokyklą savo atžalas. Čia ilgus metus dirbusios darželio 

auklėtojos, auklytės ir  mokytojos prisimena bei atpažįsta savo buvusius auklėtinius, dabar jau 

tėvelius, kurie šiandien patiki šiam darbščiam, išradingam ir nuolatos naujovių ieškančiam 

kolektyvui savo vaikus.  
Mokykla – darželis „Vaikystės dvaras“ turi du skyrius: „Varpelį“, esantį kitoje Žiežmarių miestelio 

pusėje, nei centrinis pastatas, ir Pakertų skyrių „Aitvaras“. Švietimo įstaigoje darbuojasi  67 įvairių 

specialybių žmonės, mokyklą – darželį lanko 250 vaikų. Įstaiga išsiskiria etninio paveldo bei etninės 

kultūros puoselėjimu. Etninė kultūra šioje įstaigoje integruojama į ugdymo programas. 
„Vaikystės dvaras“ gegužės 28 – ąją paminėjo savo gyvavimo 45 metų sukaktį. Sakoma, kad žmogaus 

gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Tą patį galima pasakyti ir apie įstaigą, kuri jau 

keturiasdešimt penkerius metus rugsėjo pirmąją pasitinka  mažylius, įsikibusius į tėvelių ranką. Ir nuo 

čia dirbančių žmonių atsakingo, kruopštaus darbo priklauso sėkmingas vaikų ugdymas, jų ėjimas į 

mokslo žinių šalį. 
Jau ne vienerius metus – nuo 2015 metų –  sėkmingai kolektyvui vadovaujanti direktorė Eglė 

Raudeliūnienė subūrė darnų ir vieningą kolektyvą. Jam pritarus, įstaigos 45 – erių metų gimtadienis 

buvo paminėtas skambiai. Žiežmarių kultūros centre šia proga vyko festivalis „Čyru vyru“. Kartu vyko 



akcija „Draugystės tiltai“, gimtadienį švenčianti įstaiga organizavo ir paramą ukrainiečiams, dainavo iš 

Charkivo atvykę ukrainiečiai.  
Renginyje sveikinimo žodį tarė Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas, Kaišiadorių 

savivaldybės vicemeras Darius Vilimas, Kaišiadorių rajono tarybos nariai, Seimo narės O. Leiputės 

padėjėja A. Lankelienė, kiti svečiai. Susirinkusiems koncertavo Kaišiadorių Meno mokyklos 

pučiamųjų instrumentų orkestras, dainavo Žiežmarių chorinio dainavimo programos kolektyvai, šoko 

mokyklos – darželio vaikai bei svečiai iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gal kiek nedrąsiai tarp 

suaugusiųjų jautėsi patys mažiausieji atlikėjai, bet visi kūriniai buvo atlikti nuoširdžiai, sulaukė 

gausaus žiūrovų palaikymo. Pasirodė ir grupė „MINI STARS“, kuri dalyvavo konkurse „Lietuvos 

balsas- kartos“, trys grupės atlikėjos ukrainietės dainavo populiarias ukrainiečių liaudies dainas.   
Beje, renginį organizatoriai planavo daryti Žiežmarių miesto aikštėje, ten tikrai būtų užtekę visiems 

vietos. Deja, lietus bei darganotas oras privertė keisti planus ir šventė persikėlė į Žiežmarių kultūros 

centro salę, kuri jubiliejiniam renginiui pasirodė … per ankšta. Mat norinčių pasveikinti, pažiūrėti 

vaikų ir suaugusiųjų atlikėjų pasirodymų buvo labai daug. Žiūrovai stoviniavo net salės tarpduryje, 

būriavosi lauke. Aišku, smagu sulaukti tokio dėmesio, bet kitą kartą, manau, organizatoriai,  turėtų dar 

kartą permąstyti renginio vietą. Gal šį kartą būtų labiau tikusi erdvesnė  Žiežmarių gimnazijos salė…  
Na, bet vienaip ar kitaip, šventė įvyko, ji buvo spalvinga ir linksma, su gausybe padėkos žodžių ir 

linkėjimais sulaukti dar daug jubiliejų. Tikėkimės, kad kitos jubiliejinės šventės bus pažymėtos dar 

įspūdingiau.  
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