
IŠ UŽKULISŲ... 

Dažniausiai mus matote scenoje, šventėse, renginiuose, dirbančius savo 

darbą. Šiandien kviečiame į mus pažvelgti kitu kampu- iš užkulisų. 

 

Arvydas Griškus 

Artimieji, paprašyti jį apibūdinti vienu 

žodžiu atsakė – „kosmosas“ arba „neužmušamas 

optimistas“, tą savybę tik patvirtina Arvydo 

dažniausiai kartojama frazė –„Viskas bus gerai!“. 

Šeimos nariai Arvydą lygina su inspektoriumi 

Kluzo iš „Rožinės panteros“ arba su Dirsu iš filmo 

„Neliečiamieji“. Paklaustas, ką pats mano apie 

šiuos palyginimus Arvydas šypteli- „Galėčiau 

ginčytis, bet ar verta...“. 

 

 

 

 

               Rima Lukošienė 

Skaičiukų ir tikslumo fanatikė Rima 

apie save nedaugžodžiauja- „Esu tokia, kokia 

esu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kristina Martinaitytė- Glinskienė 

Kristina dievina pasivaikščiojimus 

gamtoje. Sako taip atgaunanti jėgas, pasisemianti 

naujų idėjų, apmąstanti nuveiktus darbus. 

Gamtoje įsijungia kūrybiškumas. Kristina 

krepšinio fanė nuo paauglystės, kažkada žaidusi 

krepšinį ir pati, dabar mieliau renkasi stalo 

tenisą. Daug metų bendradarbiauja su skautais, o 

prieš metus pati davė skauto įžodį.  

Kristina sako dievinanti liaudies 

dainas, jose sukaupta visa mūsų senolių išmintis. 

Dainuoja ji visur, net ir šiltnamyje, kuriame labai 

mėgsta leisti laiką, o kaimynus džiugina ne tik 

savo užaugintomis daržovėmis, bet ir spalvingais 

gėlių vazonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saulius Šmuilaitis 

 

Šmaikštuolis 

Saulius apie save kalba 

taip : „Kai jaunas buvau 

prie Jurbarko vargonais 

grodavau, dabar Mažojoje 

Lietuvoje groju nervais“. 

Saulius aistringas Žalgirio 

ir krepšinio gerbėjas, į 

visas situacija žvelgiantis 

optimistiškai ir linksmai. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Juškevičienė 

Linksmuolė, mylinti gamtą ir 

ypač vandenį. Net ir šaltą rudens dieną 

Violeta nebijo maudytis po Viešvilės 

kriokliu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Babilienė 

„Atsakinga, kruopšti, rūpestinga ir be galo linksma“- taip 

Daivą apibūdina ją pažįstantieji. Daiva visada kupina įvairiausių idėjų, 

minčių, kuriomis noriai dalinasi su aplinkiniais. 

 

 

     Sniežana Šašienė 

Auksarankė 

rankdarbių meistrė. Mokiniai ir 

būrelio „Adatėlė“ nariai 

Sniežaną apibūdina kaip labai 

gerą, tačiau kartais mokančią 

būti ir griežta, reiklia.  

Sniežana pati 

būdama rūpestinga, kruopšti, 

atsakinga, tokias vertybes 

skiepija ir vaikams. 

 

 

 

 

 



Inesa Kazikaitienė 

Inesa savęs neįsivaizduoja be teatro, skautų, 

knygų, šratasvydžio ir žvejybos. Sako negalinti nieko 

neveikti, todėl dažnai ir visur kiša savo nosį. Artimieji 

Inesą lygina su Pepe Ilgakojine, o mokykloje draugai ją 

vadindavo Karlsonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


