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Pelėdnagiai



Bendra informacija apie įstaigą

1950-1958 m. Labūnavos septynmetė mokykla.

1959-1986 m. Labūnavos aštuonmetė mokykla. 

1987-1992 m. Labūnavos devynmetė mokykla. 

Nuo 1992 m. Labūnavos pagrindinė mokykla.

Mokykla turi tris skyrius:

Nociūnų skyrius nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.;

„Ąžuoliuko“ skyrius - nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Labūnavos darželio 

„Ąžuoliukas“ reorganizavimas  vykdomas prijungimo būdu prie 
pagrindinės mokyklos. Nuo 2014 -09-01 tampa  skyrius.

Pelėdnagių „Dobiliuko“  skyrius - nuo 2014 m. rugsėjo 1 d..



Labūnavos pagrindinė mokykla 
ir jos skyriai



Mokyklos struktūra

Labūnavos 
pagrindinė 

mokykla

Pradinis, 
pagrindinis 
ugdymas

Ąžuoliuko“ 
skyrius

Ikimokyklinis, 
priešmokyklinis 

ugdymas

Nociūnų skyrius

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis, 

pradinis ugdymas

Pelėdnagių

“Dobiliuko“ skyrius

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis, 

pradinis ugdymas



UGDYTINIAI

287

Pagrindinė 
mokykla 

105 mokiniai

Pelėdnagių 
„Dobiliuko“ sk.

46 mokiniai

12 priešmokykl.

43 ikimokykl.

Nociūnų skyrius

18 mokinių;

7 priešmokykl.

21 ikimokykl.

„Ąžuoliuko“  sk.

10 priešmokykl.

36 ikimokykl.



Žmogiškieji  ištekliai (1)

2014 metų pabaigoje mokykloje dirbo 93 darbuotojai: 

 Labūnavos pagrindinėje mokykloje – 37 

(24 pedagogai, 13 nepedagoginių darbuotojų);

 „Ąžuoliuko“ skyriuje – 12 

(5 pedagogai, 7 nepedagoginiai darbuotojai); 

 Nociūnų skyriuje - 12 

(6 pedagogai, 6 nepedagoginiai darbuotojai);

 Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje – 32 

(18 pedagogų, 14 nepedagoginių darbuotojų).

 77-iems darbuotojams Labūnavos pagrindinė mokykla 
yra pagrindinė darbovietė, nepagrindinė – 16-ai. 

 Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriui vadovauja skyriaus vedėja, 
„Ąžuoliuko“ ir Nociūnų skyriuose yra paskirtos auklėtojos 
atsakingomis už skyriaus veiklą.

 Standartizuotų testų vertinimo ekspertai – 3.



Žmogiškieji  ištekliai (2)
 Iš 53 pedagogų:

1 pavaduotojas ugdymui, 

25 mokytojai (7 mokytojai metodininkai, 14 vyr. mokytojų, 
4 mokytojai), 

3 vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

11 auklėtojų (8 vyr. auklėtojai ,  3 auklėtojai ),

3 meninio ugdymo pedagogai.

vyr. socialinis pedagogas, vyr. specialusis pedagogas-
logopedas, vyr. specialusis pedagogas, vyr. logopedas, 

bibliotekininkas.

 Mokykloje iš v iso dirba 40 nepedagoginių darbuotojų 

(direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir bendriesiems reikalams, 
raštvedys, vyr. buhalteris, buhalteris, maitinimo organizatoriai, 
auklėtojų padėjėjai, el. duomenų bazių tvarkytojas, 
informacinių technologijų specialistas, sandėlininkai, 
skalbėjai, budėtojai, valytojai, naktiniai sargai, virėjai,  
kiemsargiai, vairuotojai, darbininkai).



Žmogiškieji  ištekliai (3)
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas orientuotas į mokyklos veiklos 
prioritetus. 

 Metodiniai seminarai visai mokyklos bendruomenei:

„Vertinimas ugdant”, 

„Turizmo renginių vadovų mokymas saugos ir sveikatos 
klausimais”;

 Mokyklos komandos dalyvavo mokymuose bei seminaruose:

“Lyderystė, vadybos pagrindai”, 

“Lyderystės ugdymas bendraujant ir bendradarbiaujant”, 

“Vadovo vaidmuo ir motyvacijos šaltiniai formuojant mokyklos 
mikroklimatą”, 

“Darbas su mokinių savivaldomis”,

“Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES 
online Lietuva.  Mokymas bendradarbiaujant”;

 Mokykloje vyko „Lyderių komandų kūrybinė stovykla“;

 Vidurio Lietuvos švietimo lyderystės forume – “Kaip  ugdysime rytojaus 
lyderius”. 



Įstaigos veiklos rezultatai

 2014 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 7 mokiniai, du 
neatvyko į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. 

PUPP lietuvių k. vidurkis yra 6,0, o matematikos - 5,41. 

Vienas mokinys tęsia mokymąsi gimnazijoje pagal 

vidurinio ugdymo programą, 6 mokiniai mokosi 

profesinio mokymo centruose.



Įstaigos veiklos rezultatai (1)

Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Įgyvendinant 2014 metų veiklos planą buvo 

siekiama didinti pasirinkimų galimybes, 
atsižvelgiant į mokinių poreikius, tobulinti 

pamokos organizavimą, tarpdalykinius ryšius, 
pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio 
kompetencijas. Tobulinti mokinių saviugdos 

sistemą, stiprinti tapatumą su mokykla, teikti 
veiksmingą pagalbą ugdytiniui stiprinant 

bendradarbiavimą su tėvais, skatinti lyderystę
visose mokyklos bendruomenės žmonių 
grupėse, užtikrinti ugdytinių saugumą, ugdyti 

sveikos gyvensenos įgūdžius.



Įstaigos veiklos rezultatai (2)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai 
diskutavo temomis: 

 „Ikimokyklinukų vertinimas“, organizavo ir stebėjo 
atviras, vaikų kūrybiškumą skatinančias veiklas, 

 Vykdė ir dalyvavo įvairiuose konkursuose, projektuose:

„Gyvenk sveikai ir žaisk linksmai“,

„Mano žalioji palangė“,

„Vaikų sveikata ir saugumas“. 

 Priešmokyklinukai dalyvavo rajono sportinėse 
varžybose „Linksmosios estafetės 2014“, kurios vyko 
Kėdainių arenoje. 



Įstaigos veiklos rezultatai (3) 
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

 Įgyvendinti sveikatingumo projektai pradinių klasių 
mokiniams:

„Sveikatos stiprinimo mokyklėlė“,

„Pyktis – ne brolis“,

 Judėjimo savaitė 1 - 10 klasių mokiniams. 

 1-5 kl. mokiniams organizuotos išvykos į baseiną 
pagal programą „Mažasis jūrų arkliukas – III“.

 5-10 klasių mokiniams organizuoti sportiniai 
sveikatingumo renginiai,  įvairios akcijos.



Įstaigos veiklos rezultatai (4)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Siekti asmeninės mokymosi ir elgesio pažangos mokiniams 
padėjo:

 1- 4 kl. mokomosios – praktinės konferencijos  „Mūsų -
sparnuočiai“,  „Žeme, mes tavo vaikai!“.

 bendri  renginiai, akcijos, edukacines išvykos, vaikų 
vasaros stovyklas : „Gyvenimo meno pamokos“ , 
„Gėrio taku“;

 mokyklos bibliotekoje vykstančios  įvairios edukacinės 
veiklos;

 ES fondo projekto  „Aukštos kultūros impulsai 
mokykloms (AKIM)“ žymių menininkų pamokos;

 asmeninės pažangos planai;

 socialinės veiklos dienoraščiai.



Įstaigos veiklos rezultatai (6)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Mokyklos bibliotekoje:

 vyksta įvairios edukacinės veiklos, 

 diegiama kompiuterinė mokyklų 
bibliotekų programa MOBIS,

 veikia profesinio informavimo taškas (PIT), 
kuriame yra vykdomas karjeros 

ugdymas.



Įstaigos veiklos rezultatai (7)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Parodos bibliotekoje

 Literatūrinės:
 Antanui Baranauskui – 180

 Justinui Marcinkevičiui – 85

 Henrikui Radauskui – 105

 Julijai Žemaitei - 170

 Konstantinui Čiurlioniui - 140

 Vytautei Žilinskaitei – 85

 Teminės:
 „Niekas negali nugalėti tautos einančios į 

laisvę“.

 „Lietuv iais esame mes gimę“.

 „Kas uždegs žvakelę ant knygnešio kapo?“.

 „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
diena”.

 „Sveiki, atykę į Mokslo ir žinių pasaulį”. 

 Paroda, skirta Šiaures šalių bibliotekų
savaitei.

 „Balto gerumo šv iesoje”.



Įstaigos veiklos rezultatai (8)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas

Renginiai bibliotekoje



Tarptautinis projektas “Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė”



Projektinė diena “SVEIKS, SVIETELI MARGS”
skirta K.Donelaičio metams



Popietės pradinukams



Popietė vyresniems:
“KNYGOS GERBĖJŲ ARBATĖLĖ”



Būrelis “KNYGAS 
SKAITYTI SVEIKA”



Pertraukos 



Įstaigos veiklos rezultatai (9)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Dalyvavimas respublikiniame projekte “Aukštos kultūros 

impulsai mokykloms”

 Daugiau nei du metus gavome 11 pavadinimų 

kultūros žurnalų.

 Vyko kūrybos pamokos, kurias vedė žymūs Lietuvos 

menininkai.



Projektas „AKIM“



Projektas „AKIM“



Įstaigos veiklos rezultatai (9) 
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Vyksta KARJEROS UGDYMO veikla:

 Rengiami KU planai.

 Kaupiama literatūra KU.

 Individualios konsultacijos.

 Lankstinukai.

 Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

 Klasės valandėlės.

 Piešinių parodos.

 Išvykos į Kėdainių, Kauno profesines mokyklas.

 Dalyvavimas  profesinių mokyklų mugėse.



KU (karjeros ugdymo) veikla



Įstaigos veiklos rezultatai (1)
Neformalusis švietimas.

 Užsiėmimus lankė 89 proc. mokykloje besimokančių 
mokinių. 

 Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių 
pasirinktoms saviraiškos programoms – tautiniam 
tapatumui, meniniams, kalbiniams ir socialiniams, 
sporto, sveikatos ugdymo ir gamtosaugos gebėjimams 
ugdyti:

 Mokyklos tradicijomis rūpinasi ne tik mokyklos mokiniai 
ir mokytojai, aktyvūs dalyviai yra mokinių tėvai, 
seneliai, aptarnaujantis mokyklos personalas. 

 Mokinių tarybos nariai dalyvavo tarptautinio projekto 
„Volume of democracy“ mokymuose.

 Mokyklos muziejuje kaupiama informacija apie esamus 
ir buvusius mokyklos darbuotojus, mokinius, mokyklos 
muziejuje vyksta  kraštotyros būrelio užsiėmimai.



MUZIEJUS



Kraštotyros

būrelis



Įstaigos veiklos rezultatai (1) 
Pasiekimai.

Dalyvauta

 rajoniniuose konkursuose : dailaus rašto, meninio 
skaitymo;

 rajoninėse  matematikos, chemijos olimpiadose;

 3 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Būk saugus”, 

 matematikos konkurse „Kengūra 2014” (3 kl. 
mokinys rajone užėmė pirmą vietą);

 5 - 6 kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kėdainių 
krašto istorijos paslaptys” (padėka).



Įstaigos veiklos rezultatai (2)
Pasiekimai.

Folklorinis ratelis „Pėdelis” dalyvavo Lietuvos dainų 

šventėje „Čia mano namai”; 



Įstaigos veiklos rezultatai (3)
Pasiekimai.

Folklorinis ratelis „Pėdelis”.



Įstaigos veiklos rezultatai (4)
Pasiekimai.

 1 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame vaikų kūrybos 

dailės darbų konkurse „Piešiam” (padėka); 

 respublikiniame pradinio ugdymo mokinių dailės 

kūrybinių darbų konkurse „Metų laikų spalvos” 

(padėka); 

 respublikiniame 1-4 kl. mokinių kompiuterinių piešinių 

konkurse „Mano šeimos šventės” (1 kl. mokinys  buvo 

nominuotas už gražiausią piešinį);

 N. Kazanovos kompiuterių mokyklos tarptautinio 

kompiuterinio kalėdinio ir naujamečio atviruko 
konkursas „Žiemos fantazija“ 2014“ (1 kl. mokinys -

laureatas, I vieta).



Įstaigos veiklos rezultatai(5) 
Pasiekimai.

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kroso 
estafečių varžybose (3 vieta);

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio lengvosios 
atletikos keturkovės varžybose (vaikinų komanda 
- 1 vieta, merginų  - 2 vieta);

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kvadrato 
varžybose  (3 vieta).



Įstaigos veiklos rezultatai (6) 
Pasiekimai.

 Sporto, krepšinio būrelis



Įstaigos veiklos rezultatai (1)
Pagalbos teikimas.

 19 ugdytinių gyveno šeimose, gaunančiose 
socialinę pašalpą;

 98 mokiniai gavo nemokamus pietus, 3 - ir 
pusryčius;

 58 ugdytiniai gyveno nepilnose šeimose;

 mokykloje mokėsi 7 globotiniai .



Įstaigos veiklos rezultatai (2)
Pagalbos teikimas.

Švietimo pagalba buvo teikiama 70 ugdytinių. 

 Ugdymo programos:

pritaikytos -10 mokinių; 

individualizuotos - 4 mokiniams; 

Pradinių klasių mokiniai turi galimybę lankyti pailgintos 

darbo dienos grupę.



Įstaigos veiklos rezultatai (3) 
Pagalbos teikimas.

Teikiamos specialistų paslaugos:

 logopedo, 

 specialiojo pedagogo, 

 socialinio pedagogo, 

 sveikatos priežiūros,

 ugdymo karjerai patarėjų.



Įstaigos veiklos rezultatai (4) 
Pagalbos teikimas.

Į  mokyklą ir jos skyrius mokykliniais autobusais 

pavežami  103 ugdytiniai .



Finansų ištekliai (1)
Finansavimo iš savivaldybės ir valstybės biudžeto 2014 m. asignavimų 
panaudota -2 225,2 tūkst. Lt.

 Buvo vykdomos veiklos, organizuotos išvykos į užsienio šalis, įsigytos 
priemonės: nešiojamas kompiuteris, projektorius, multimedija, 
skaitmeninis fotoaparatas ir kamera  už 2013 m. gautas ES 
papildomo finansavimo lėšas, dalyvaujant Comenius projekte: 
"From story to story" (35 909,12 Lt),. 

 Papildomas finanansavimas taip pat buvo gautas laimėjus įvairius 
savivaldybės skelbtus konkursus. Įgyvendinti projektai: „Gyvenimo 
meno pamokos“(2000,0Lt) „Sveikatą stiprinanti mokyklėlė“ 
(2850,00Lt), „Pyktis ne brolis“ (2230,00 Lt),  „Gėrio taku“ (1151,15 Lt). 

 2,3 tūkst. Lt  papildomai gautų lėšų panaudota  higienos normų 
trūkumams šalinti, 4,5 tūkst.Lt klasės ir rūbinės remonto darbams 
atlikti .

 Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama už 2014 m. –
8687,30 Lt. 

 Iš ūkininkų ir kitų rėmėjų gauta finansinė parama - 3159,25 Lt., 
materialinė parama - už 12876,35 Lt., parama maisto produktais – už 
1129,6 Lt.



Finansų ištekliai (2)

 

Išlaidų straipsniai 

Mokinio 

krepšeliui 
skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Savarankiškoms 

funkcijoms atlikti 

skirti asignavimai 
(aplinka) (tūkst. 

Lt) 
 

Atsitiktinės 

paslaugos, 

patalpų nuoma 

(tūkst. Lt) 

Tėvų įnašai 
(tūkst. Lt) 

Parama 
(tūkst. Lt) 

Darbo užmokestis 895,8 493,3 - - - 
Soc. draudimo įmokos 279,3 146,8 - - - 
Mityba - - - 63,2 - 
Medikamentai - - - - - 
Ryšių paslaugos - 2,9 - - - 
Spaudiniai 4,1 - - - - 

Transporto išlaikymas - 34,8 1,4 0,7 - 

Kitos prekės 12,1 5,5 1,0 14,6 9,9 

Komandiruotės - 1,3 - - - 
Kvalifikacijos kėlimas 4,6 0,4 - - - 
Šildymas - 175,0 - - - 
Elektros energija - 48,8 - - - 
Vanduo - 9,5 - - - 

Kitos paslaugos 4,5 13,6 - 0,3 1,8 

Kt. mašinos ir 

įrengimai 
    - 

Iš viso: 1200,4 931,9 2,4 78,8 11,7 

 



Įstaigos partnerystė ir 

bendradarbiavimas (1)

Labūnavos pagrindinė mokykla dalyvaudama projekto 
Lyderių laikas 2 veiklose bendradarbiavo su:

 Kėdainių šviesiąja gimnazija; 

 Akademijos gimnazija; 

 Šėtos gimnazija; 

 Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindine 

mokykla;

 Kėdainių specialiąja mokykla.

Partneriški ryšiai užmegzti su Surviliškio V. Svirskio pagrindine 

mokykla, Josvainių gimnazijos Skaisgirių skyriumi; Akademijos 

gimnazijos Šlapaberžės skyriumi.



Įstaigos partnerystė ir 

bendradarbiavimas (2)

Įgyvendindama formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, 
organizuodama prevencinę veiklą mokykla bendradarbiavo su: 

 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, 

 Vaiko teisių apsaugos skyriumi, 

 Pelėdnagių seniūnija, 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 

 Kėdainių sveikatos biuru,

 Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, 

 Policijos komisariatu, 

 Kėdainių krašto muziejumi, 

 Kėdainių sporto, dailės, muzikos, kalbų mokyklomis, kitomis rajono 
mokyklomis, kultūros centru. 



Įstaigos partnerystė ir 

bendradarbiavimas (3)

Vykdant mokinių profesinį švietimą pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su :

 Kėdainių PRC, 

 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija,

 Kauno  taikomosios dailės, 

 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklomis,

 Kauno statybininkų rengimo,

 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrais.



Įstaigos partnerystė ir 

bendradarbiavimas (4)
Pagal švietimo mainų programą ir mokymosi visą gyvenimą 
nuostatas įgyvendinant Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projektą užmegzti ryšiai su septyniomis užsienio 
šalių:

Lenkijos, Vengrijos,  Rumunijos, Prancūzijos, Turkijos, 
Ispanijos, Anglijos mokyklomis.

Tikslai: 

 supažindinti mokinius su perspektyviomis ateities 
profesijomis, 

 karjeros galimybėmis Europoje. 

 tobulinti mokinių ir mokytojų anglų k. įgūdžius. 

 ugdyti mokinių kūrybingumą.



Įstaigos veiklos rezultatai (5)
Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Bendradarbiavimas su tėveliais  vyksta: 

 per individualią klasės mokytojo/grupės auklėtojo 
veiklą, 

 visuotinių tėvų susirinkimų metu pasitelkiant įvairius 
specialistus,

 Bendrų renginių metu;

 Įgyvendinant projektus;

 parengiant lankstinukus tėvams. 

 „TAMO“ elektroninio dienyno pagalba virtualus 

bendravimas.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (1)
Grėsmės ir silpnybės: 

 Mokinių skaičiaus nepastovumas dėl išvykimo į užsienį, dėl 
vietos gyventojų amžiaus, dėl mokyklos geografinės 
padėties (priemiestinė, rajono paribio mokykla);

 Didėja socialinė atskirtis, mokinių, turinčių įvairių sutrikimų; 

 Tėvų ir vaikų bendravimo stoka; 

 Plintanti socialinių veiksnių įtaka kultūros ir bendravimo 
elgsenai;

 Didėja elgesio ir emocijų problemų bei mokymosi 

sunkumų turinčių vaikų; 

 Dėl senų ir nerenovuotų mokyklos pastatų bei aukštų 
kainų ypatingai didelės išlaidos šildymui;



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (2)

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: 

 mokymosi veiklos diferencijavimas pamokoje, 

 mokymosi nuostatos ir būdai,

 išmokimo stebėjimas,

 mokymasis bendradarbiaujant,

 partneriški ryšiai su mokinio šeima.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (3)

Galimybės (vidinės) veiklos tobulinimui siekiant kiekvieno 

vaiko pažangos:

 gerinti ugdymo kokybę kūrybingai taikant ugdymo 

turinį, 

 rengti integruotas programas, 

 organizuoti ugdymą įvairiose aplinkose, 

 tobulinant bendradarbiavimą su vaiko šeima per 
švietėjiškus užsiėmimus, kitas edukacines veiklas,

 stiprinti mokyklos savivaldų veiklą,

 vystyti  komandinį darbą.



Įstaigos problemos ir jų 

sprendimas (4)

Aplinkos ir valdymo galimybės veiklos tobulinimui:

 valdymo modelio tobulinimas, 

 jaukios ir svetingos aplinkos palaikymas,

 tradicijų puoselėjimas, 

 dalyvavimas ES projektuose,

 mokyklos sėkmės istorijų viešinimas, 

 kabinetuose įrengtų kompiuterinių darbo vietų 

stiprinimas ir optimalus jų galimybių išnaudojimas,

 rėmėjų įvairių veiklų įgyvendinimui paieška.



VEIKLOS PRIORITETAI 
2015 METAIS

Ugdymo proceso tobulinimas siekiant 

kiekvieno vaiko pažangos.

Bendradarbiavimo kultūros tobulinimas.

Saugios ir motyvuojančios ugdymo/si 

aplinkos kūrimas.



Tikslai

 Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir jų įgyvendinimą.

 Kūrybiškai organizuojant ugdymo procesą, sudaryti palankias 
galimybes įvairių polinkių, gebėjimų ir interesų vaikams patirtį 
sėkmę.

 Skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą puoselėjant mokyklos ir 
tautos kultūrą, tradicijas, papročius.

 Tobulinti mokinių saviugdos sistemą.

 Užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą.

 Tobulinti mokyklos veiklos planavimo procedūras.



VIZIJA

Labūnavos pagrindinė mokykla - gera
pradžia Pelėdnagių seniūnijos vaikams –

besimokanti ir besikeičianti, bendraujanti

ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti

tautos kultūros tradicijas bendruomenė.



Ne mūsų galioje didūs darbai – tik maži, bet su didele 
meile. 

Motina Teresė

„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas 
įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką 

manėte esant neįgyvendinama.“

Šv. Pranciškus Asyžietis


