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2021 m. gruodžio 27 d. 10.00 val.  
 

10.00 – Renginio atidarymas: direktorė, Loreta Simanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita 

Miežinienė. 

PU (priešmokyklinės) „Nykštukų“ grupės vaikų muzikinė choreografinė kompozicija „Ledinukų 

pasaka“: PU mokytojos  Aušra Žaromskienė, Lina Lapinskienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. 

 Suėjimas-šokis pagal Neringos Lapinskienės muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“ „Įžangos“ muziką. 

 Daina „Snaigių valsas“ iš Neringos Lapinskienės muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“, muzika ir 

žodžiai Neringos Lapinskienės. 

 Šokis pagal Neringos Lapinskienės muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“ „Meškučių fokstrotas“ 

muziką. 

 Grojimas dūdelėmis: Sarah Watts „Groovy“; „Really Groovy“. 

 Daina „Besmegeniai“, muzika ir žodžiai Andriaus Dariaus Borisevičiaus, „Džimbos dainos“. 

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4)  

https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4


 Vaikų sveikinimai darželiui. Fejerverkai. 

 Saldus siurprizas. 

11.0 – Sveikinimo žodis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. 

IU (ikimokyklinės) „Smagučių“ grupės vaikų muzikinė choreografinė kompozicija „Nykštukų pasaka“: 

IU mokytojos Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė, IU 

mokytojo padėjėja Rita Bistrienė. 

 Daina „Nykštukai“, muzika ir žodžiai Neringos Lapinskienės. 

 Muzikinė improvizacija „Nykštukai miške“ pagal Andriaus Dariaus Borisevičiaus dainelės 

„Balta diena“ muziką. 

 Daina „Nykštuko namelis“, muzika ir žodžiai Romo Trijonio, dainavimo studija „Svirplys“.  

 Grojimas barškučiais „Polka išdykėlė“ (muzika N. Veresokinos). 

 Gimtadienio žaidimas. 

 Vaikų sveikinimai darželiui. Fejerverkai. 

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4) 

 Saldus siurprizas. 

 

2021 m. gruodžio 28 d., 10.00 val. 

(Interaktyvus renginys per Zoom) 

9.30 – 10.00  Dalyvių prisijungimas. 

10.00 – 10.15 Minėjimo atidarymas. Direktorė Loreta Simanavičienė.  

Įstaigos priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės ugdytinių muzikinis sveikinimas svečiams – 

muzikinė choreografinė kompozicija „Ledinukų pasaka“. PU mokytoja Aušra Žaromskienė, 

meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. 

10.15 – 10.20 Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Lauras Jagminas. 

10.20 – 10.25 Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis. 

10.25 – 10.30 Seimo narys Deividas Labanavičius. 

10.30 – 11.00 Pranešimas „Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ metraštis“, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė, PU mokytoja, įstaigos tarybos pirmininkė Aušra 

Žaromskienė, IU mokytoja, įstaigos darbo tarybos pirmininkė Jolanta Lašinienė, direktorė Loreta 

Simanavičienė.  

11.00 – 11.10 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ tėvų komiteto nariai: Saulius Rudzevičius,  

Raminta Butkienė, Jonas Boguško.  

https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4


11.10 – 11.15 „Prisiminimų takais Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Buvusi meninio 

ugdymo mokytoja Aldona Ramoškienė.  

11.15 – 11.20 Panevėžio miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė, 

Panevėžio regos centro „Linelis“ direktorė Vera Janikūnienė; 

11.20 – 11.35 Panevėžio lopšelių-darželių sveikinimai: lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė Regina 

Mikalauskienė, lopšelio-darželio „Taika“ direktorė Irena Meiduvienė ir kiti pageidaujantys.   

11.35 – 12.10 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ socialinių partnerių sveikinimai:  

1) Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas; 

2) Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dekanė Rasa Glinskienė; 

3) Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Vaikų ir jaunimo 

kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė Toma Apynytė-Kirslienė; 

4) Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Breskienė; 

5) Panevėžio Gamtos mokyklos direktorė Vaiva Jankauskienė; 

6) Panevėžio rajono, Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorė Rūta Stankevičienė; 

7) Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Vijolė Miškinienė. 

12.10 – 12.30 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“, socialinių partnerių, Lietuvos ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ sveikinimai:  

1) Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorė Snieguolė Bružė;  

2) Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Angelika Genevičienė; 

3) Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Rasa Vaisietienė; 

4) Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Raimonda  Jaruškevičienė. 

12.30 – 12.40 Minėjimo uždarymas, filmukas „Šventinis darželis“.  

2021 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. 
 

10.00 – Sveikinimo žodis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. 

IU (ikimokyklinės) „Boružėlių“ grupės vaikų muzikinė choreografinė kompozicija „Sniegiukų pasaka“: 

IU mokytojos Inga Abduveleva, Lina Lapinskienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. 

 Suėjimas-šokis pagal Neringos Lapinskienės muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“ „Įžangos“ muziką. 

 Šokis-žaidimas su skarelėmis pagal „Strazdanėlių“ muzikinę kompoziciją „Snaiges-marakasai-2005“. 

 Daina „Nykštukas ledinukas“, muzika ir žodžiai Romo Trijonio, dainavimo studija „Svirplys“. 

 Ritmo žaidimas „Per pusnis“, Muzika Sabinos Sinkevičienės. 

 Grojimas barškučiais pagal Burt Blanca muziką „Clap, clap Sound“. 



 Vaikų sveikinimai darželiui. Fejerverkai. 

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4) 

 Saldus siurprizas.  

11.00 – Sveikinimo žodis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. 

IU (ikimokyklinės) „Meškiukų“ grupės vaikų muzikinė choreografinė kompozicija „Linksmi žiemos 

vaikai“: IU mokytojos  Sandra Belazaravičienė, Rasa Stulpinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva 

Andriūnienė, IU mokytojo padėjėja Skirmutė Kuncienė. 

 Šokis „Snaigių šokis“ (muzika Nijolės Lapinskienės iš muzikinio spektaklio „Vabalų miestas“, 

„Spalvoti debesėliai“). 

 Šokis rokenrolas (muzika Nijolės Lapinskienės iš muzikinio spektaklio „Vabalų miestas“, „Skubame 

namo“). 

 Daina „Žiemos vaikai“ muzika Simono Bradūno, žodžiai Zitos Gaižauskaitės,  

 Daina „Balta diena“ muzika ir žodžiai Andriaus Dariaus Borisevičiaus, „Džimbos dainos“. 

 Vaikų sveikinimai darželiui. Fejerverkai.   

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4) 

 Saldus siurprizas.  

 

2021 m. gruodžio 30 d. 9.30 val.  
 

9.30 – Sveikinimo žodis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. 

IU (ikimokyklinės) „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų muzikinė pramoga „Šaltukai“: IU mokytojos Edita 

Lasienė, Jolanta Lašinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė, IU mokytojo padėjėja Eglė 

Mackevičienė. 

 „Šaltukų šokis“ su baltais žaisliukais pagal Jacques Offenbach „Barcarolle“, iš  „The Tales of 

Hoffmann“. 

 Žaidimas su baltomis skarelėmis pagal Nijolės Lapinskienės  muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“ 

dainelės „Snaigių valsas“ muziką. 

 Žaidimas su baltais kamuoliukais pagal Nijolės Lapinskienės muzikinės pasakos „Žiemos pasaka“ 

muziką „Meškiukų fokstrotas“. 

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4)  

 Saldus siurprizas.  

10.00 – Sveikinimo žodis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4
https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4
https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4


IU (ikimokyklinės) „Lašelių“ grupės vaikų muzikinė pramoga „Šaltukų žiema“: IU mokytojos Inga 

Zelionkienė, Rasa Stulpinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. 

 „Šaltukų šokis“ su baltais žaisliukais pagal Jacques Offenbach „Barcarolle“, iš  „The Tales of 

Hoffmann“. 

 Šokis su baltomis skarelėmis pagal  „Strazdanėlių“ muziką „Snaigės – marakasai“. 

 Grojimas-žaidimas su baltais barškučiais kamuoliukais pagal  Burt Blanca muziką „Clap, clap Sound“. 

 Daina „Su gimimo diena“. Dainelės vaikams. Mažylio TV 

(https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4) 

 Vaikų sveikinimai darželiui.  

 Saldus siurprizas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcjOgTvKKv4

