
 

 
Panevėţio lopšelis-darţelis ,,Kastytis” 

 

            PADĖKA 
Panevėţio lopšelio-darţelio ,,Kastytis” vaikučiai, darbuotojai ir vadovai 

nuoširdţiai  d ė k o j a  visiems ugdytinių tėveliams, jų šeimos nariams, draugams, 
pervedusiems 2 % GPM lėšas mūsų įstaigai 

 

 
 

Dėkojame uţ geranorišką tėvelių pagalbą ir paramą: 
 

 

1 ,,Bitučių“ grupės vaikučių tėveliams uţ san. higienos priemones, Mindaugui Šukiui uţ 
pastovų aprūpinimą elementais ţaislams, namines obuolių sultis.  
2 ,,Eţiukų“ grupės vaikučių tėveliams uţ pagalves (8 vnt.), uţ kanceliarines, ugdymo 
priemones, ţaislus, kalėdines dekoracijas grupei.  
3 ,,Nykštukų“ grupės vaikučių tėveliams uţ aktyvų dalyvavimą grupės projekte 
,,Advento siurprizas“, uţ padovanotą šviesos stalą, Kęstučiui ir Daivai Kamarauskams- 
uţ padovanotus rėmelius stendui (3 vnt.), Daivai Mileškaitei-Beinorienei uţ lėles (4 vnt.), 
Salvinijai Kalendei- uţ adventinį kalendorių,  Šarūnei Leikienei uţ Kalėdinį laišką 
darţeliui, Dţiugintai Tamošiūnienei- uţ bendrabarbiavimą organizuojant šventinį 
koncertą ,,Pasveikinkime tėtį“, skirtą Tėvo dienai, prekybos centre ,,RYO“.   
4 ,,Pelėdţiukų“grupės vaikučių tėveliams uţ magnetinį konstruktorių, lėles (5 vnt.), 
konstruktorius (3vnt.), pastabumo ţaidimą, knygą, dėliones (2vnt.), gydytojo rinkinį, 
medinį namą, pratybų knygeles, ugdymo ir kanceliarines prekes.  
Beno Kybarto šeimai uţ padovanotas priemones meninei veiklai. Beno Jasiūno šeimai uţ 
padovanotą girliandą eglutei.  
5 ,,Zuikučių“ grupės vaikučių tėveliams uţ kanceliarines priemones, ţaislus ir ţaidimus. 
Lolitai Simanavičienei uţ popierių, Ramunei Daunorienei padedant organizuoti išvyką į 
teatrą ,,Menas“, Andriui ir Laurai Mateikiams uţ ,,Lego“ konstruktorius.  
6 ,,Ţvaigţdučių grupės vaikučių tėveliams uţ kanceliarines ir ugdymo priemones, ţaislus 
ir kalėdines dekoracijas (2 vnt.).  
7 ,,Ţvirbliukų“ grupės vaikučių tėveliams uţ kanceliarines ir ugdymo priemones, uţ stalo 
įrankius, indus, magnetinius konstruktorius (2vnt.), konstruktorių (2 vnt.), kilimą.  
8 ,,Boruţiukų“ grupės vaikučių tėveliams uţ virtuvės ţaidimų komplektą, vėţimėlius 
(2vnt.), kalėdines dekoracijas eglutei.  



 
 
9 ,,Mikės Pūkuotuko“ grupės tėveliams uţ aktyvų dalyvavimą grupės projekte 
,,Adventinis siurprizas vaikams“, ţaidimus (3 vnt.). 
Vaivai Montrimienei- uţ ţaidimus (2 vnt.), 
Daivai Janulytei- Venclovienei- uţ ţaidimą, Astai Reikienei- uţ stalo ţaidimą, 
Sonatai Vavilovei- uţ ţaidimą, Kristinai Grigaliūnaitei, Astai Reikienei, Linai 
Dumbrienei- uţ įvairias priemones ugdymo veiklai. Kristinai Grigaliūnaitei- uţ 
geranorišką pagalbą grąţinant įstaigos teritorijos aplinką. Arvydui Mikeliūnui- uţ obuolius (4 
dėţės), Laurai Januškevičienei- uţ medinę eglutę.  
10 ,,Kačiukų“ grupės tėveliams uţ ţaislus, pratybų knygeles, spalvinimo knygeles, 
kanceliarines ir ugdymo priemones, san. higienos priemones, kalėdines dekoracijas, uţ 
dalyvavimą grupės projekte ,,Adventinis siurprizas vaikams“.  
Rūtai Petrauskienei- uţ padovanotas kalėdines dekoracijas (ţaisliukus eglutei, girliandas) 
grupei ir dėliones (2 vnt.), Giedrei Rudienei- uţ rūpestį ir pagalbą įsigyjant ugdymo priemones, 
uţ pasakų rinkinį (CD), Alei Armonaitei- uţ padovanotą lėlę, Egidijai Glemţaitei- uţ 
elementus kalėdinėms dekoracijoms, Giedrei Norkūnei- uţ padovanotą knygelę, uţ dekoruotas 
vardines vaikučių spinteles, Justinai Sidarkevičiūtei- uţ padovanotą kalėdinių pasakų 
knygelių rinkinį.  
11 ,,Girinukų“ grupės tėveliams uţ uţ karučius ţaidimams (2 vnt.), smėlio ţaislus, 
kalėdines dekoracijas grupei.  
Egidijui Kurkliečiui- uţ dekoraciją ant sienos ,,Metų laikai“.  
12 ,,Drugelių“ grupės tėveliams uţ ugdymo ir kanceliarines priemones, uţ organizavimą 
ir dalyvavimą Kalėdiniame renginyje, Gintai Navaruckienei uţ dalyvavimą 
respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Šiltos, dţiaugsmingos Kalėdos“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėkojame visiems uţ paramą, glaudų bendradarbiavimą kuriant jaukią 
aplinką mūsų vaikams. 
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