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Mažieji gelgaudiškiečiai ugdomi 
atnaujintame darželyje

Gelgaudiškio vaikų dar-
želis „Eglutė“, įsikūręs 
1967 metais statytame 
mūriniame pastate, nuo 
pat pastato pastatymo 
nebuvo darytas kapita-
linis remontas. Dėl to, 
pasak darželio direk-
torės Vilmos Vidrie-
nės, pastato ir patalpų 
būklė buvo nepaten-
kinama. Ypač prastą 
vaikų grupių patalpų 
ir sanitarinių mazgų 
bei metodinio kabineto 
išvaizdą padėjo pakeisti 
iš ES struktūrinių fondų 
finansuojamas projek-
tas. 

2011 metų kovo 31 dieną 
Gelgaudiškio vaikų darželis 
„Eglutė“ baigė vykdyti pro-
jektą „Gelgaudiškio vaikų 
darželio „Eglutė“ renova-
cija“. Jis buvo įgyvendintas 
pagal  2007 – 2013 metų 
Sanglaudos skatinimo veiks-
mų programos 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė 
ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė infras-
truktūra“ VP3-2.2-ŠMM-
06-R priemonę „Investici-
jos į ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas“. Projektas, kurio 
vertė 216 tūkst. 721 Lt 78 
cnt, įrašytas į Marijampolės 
regiono projektų sąrašą Nr. 
VP3-2.2-ŠMM-06-R-41. Su-
teikiamas finansavimas yra 
Europos regioninės plėtros 
fondo ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lėšos, 
kurios įtrauktos į Lietu-
vos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijai skirtus 
biudžeto asignavimus. Iš ES 
struktūrinių fondų projektui 
skirta 183 tūkst. 628 Lt 
97 cnt. Projekto partneris 
– Šakių rajono savivaldybės 
administracija  prie projek-
to prisidėjo 33 tūkst. 92 Lt 
81 cnt. 

Didelis noras 
gyventi gražiau

Smulkūs Gelgaudiškio 
vaikų darželio „Eglutė“, 
kuriuose kasmet ugdoma 
apie 80 auklėtinių, patalpų 
kosmetiniai remontai buvo 
atliekami periodiškai iš ra-
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Gelgaudiškio vaikų darželį lankantys vaikučiai džiaugiasi po rekonstrukcijos išgražėjusia žaidimų erdve.

Ypač darželio auklėtojos ir vaikučiai džiaugiasi nauja interaktyvia lenta.

jono savivaldybės adminis-
tracijos ir vaikų tėvų surinktų 
lėšų, tačiau šių lėšų komplek-
siniam patalpų atnaujinimui 
nepakako. Netenkino per 
mažas metodinis kabinetas, 
bloga grindų, sienų, lubų 
būklė, nebuvo tinkamų baldų 
metodinių priemonių saugo-
jimui, šiuolaikinės įrangos. 
Vaikų grupėse verkiant reikė-
jo suremontuoti miegamąsias 
patalpas, pakeisti baldus, nes 
dauguma jų buvo senesni nei 
25 metų, suremontuoti WC 
patalpas, pritaikant jas ma-
žiesiems. Siekiant išspręsti 
minėtas problemas, ir buvo 
nuspręsta, pasitelkiant ES 
paramos lėšas,  įgyvendinti 
projektą „ Gelgaudiškio vai-
kų darželio „Eglutė“ reno-
vacija“ ir atlikti metodinių, 
ugdymo ir bendrųjų patalpų 
remontą, įsigyti reikiamą 
įrangą bei baldus.

Papuolė tiesiai 
į darbų sūkurį 

Pasak Gelgaudiškio vaikų 
darželio „Eglutė“ direkto-
rės Vilmos Vidrienės, vos 
įsidarbinusi, ji papuolė į 
projektinių darbų sūkurį 

– reikėjo pradėti vykdyti 
projektą, skelbti viešuosius 
pirkimus, kad būtų gali-
ma pradėti patalpų, kurios 
prašyte prašėsi remonto, 
renovavimo darbus. „ES pa-
ramos dėka buvo sutvarkyta 
viena vaikučių grupė, visos 
vaikų WC patalpos, meto-
dinis kabinetas, - pasakojo 
direktorė. – Taip pat įsigyta 
vaikiškų lovyčių, kėdučių, 
staliukų, stalų ir kėdžių 
auklėtojoms, minkštasuolis 
poilsiui. Atnaujintose patal-
pose pastatytas naujas sta-
cionarus kompiuteris su rei-
kalinga programine įranga, 
įsigytas naujas nešiojamas 
kompiuteris, daugiafunkcinė 
biuro įranga – spausdintu-
vas, skeneris, kopijavimo 
aparatas, interaktyvi lenta, 
videokamera.“ Taip ne tik 
vaikams, bet ir darželio 
auklėtojoms buvo sukurtos 
puikios sąlygos. 

Rūpesčius jau pamiršo
2010 metų balandžio 2 

dieną prasidėjęs remontas 
įnešė į darželio darbą šiek 
tiek chaoso. Labiausiai ne-
rimavo darbuotojos, kur dėti 

iš grupės iškraustytus daik-
tus, kaip reikės organizuoti 
darbą ir įtikinti tėvelius, 
kad nepatogumai tik laiki-
ni. Tačiau nedidelio darže-
lio bendruomenė puikiai 
susitvarkė su iškilusiomis 
problemomis. „Gal todėl, 
kad visus projekto darbus 
atliko vietinė įmonė - UAB 
„Šakių monolitas“, kuriai 
vadovauja Vincas Pulokas. 
Dirbo savi žmonės, todėl 
remontas vyko sklandžiai ir 
be jokių problemų, - džiau-
gėsi darželio direktorė. – Su-
sitvarkėm. Spėjom laiku. 
Viskas spindi švara ir tvar-
ka. Naujai suremontuotos 
patalpos sukuria begalinį 
jaukumą tarsi būtum savo 
namuose.“  Pasak ilgametės 
darželio auklėtojos Elenos 
Jurkšaitienės, dirbančios 
čia jau 40 su trupučiu metų, 
tėveliai taip pat džiaugiasi 
nauja grupės išvaizda, pa-
stebi kiekvieną pasikeitimą, 
pagiria, kad gražu. 

Svajoja apie 
fasado renovaciją

Nors bendruomenė vis 
labiau sensta ir vaikų ma-

žėja, tačiau šiam darželiui 
auklėtinių užtenka. Kad 
ir kiek jų bebūtų, ugdymo 
ir priežiūros sąlygos turi 
būti puikios. Atlikus Gel-
gaudiškio vaikų darželio 
„Eglutė“ patalpų renovaciją, 
jos tapo patrauklesnės ne 
tik vaikučiams, bet ir tėve-
liams bei čia dirbantiems 
specialistams.  „Dabar būtų 
smagu iš išorės apsišiltinti 
pastatą ir susitvarkyti fa-
sadą, - apie ateities planus 
prasitarė direktorė. – Ka-
dangi turime savo katilinę 
ir patys žiemą apsišildome 
darželio patalpas, galime 
šilumą pasireguliuoti patys. 
Tad sutaupytume ir išleistu-
me dar mažiau pinigų kuro 
įsigijimui.“ Pasak jos, labai 
reikėtų įsirengti ir lauko ste-
bėjimo kameras, nes neretai 
darželio teritoriją vakarais 
nusiaubia vietos sau neran-
dantis jaunimėlis, tad po 
to tenka įdėti lėšų ir darbo 
taisant sulaužytus vaikų žai-
dimų įrengimus. Tikimasi, 
kad ES paramos dėka ir šios 
problemos bus išspręstos, o 
vaikai turės puikias sąlygas 
lavintis ir pažinti pasaulį.

Auklėtoja 
Elena Jurkšaitienė

Po remonto patalpos neat-
pažįstamai pasikeitė. Jūs 
nematėte, kaip viskas atro-
dė prieš renovaciją. Buvo 
baisu. O dabar viskas visai 
kitomis spalvomis nusidažė.
Aišku, vaikai reagavo vai-
kiškai, aikčiojo ir smalsiai 
viską apžiūrinėjo. Neatpa-
žįstamai pasikeitė ir grupė, 
ir metodinis kabinetas, ku-
riame stovi nauji kompiute-
riai, daugiafunkcinė biuro 
įranga. 

Direktorė 
Vilma Vidrienė
Be ES paramos būtu-

me tikrai neišsivertę. Nors 
suma nedidelė, tačiau dar-
bai atlikti dideli. Suremon-
tuotos šešios WC patalpos. 
Pagalvokite, vien santech-
nika kiek kainuoja, o dar 
vaikams pritaikyti mažyčiai 
klozečiukai, prausyklos 
ir visa kita.  Smagu, kad 
vaikai bus ugdomi jaukiose 
ir sutvarkytose patalpo-
se. Turime begales idėjų 
ir veiklos, o dabar dar ir 
puikias sąlygas viskam įgy-
vendinti. Vien interaktyvi 
lenta ko verta. Tai didelis 
džiaugsmas ir auklėtojoms, 
ir mažiesiems. 

ES paramos dėka, metodinis kabinetas aprūpintas naujais baldais ir šiuolaikiška 
įranga: kompiuteriais, spausdintuvu, skeneriu, kopijavimo aparatu. 


