
 KALBA VAIKAI  

Muzikos vadovė į ,,Drugelių“ gru-
pę atnešė žaislų. Logopedė klausia: 

-Kas atnešė žaislų? 
-Meduolė,-  atsako Emilija. 
 
 

,,Boružėlių“ grupės mergaitė rengia 
lėlę undinėlės rūbais. Viktoras pa-
žiūrėjo ir sako: 

-O aš būsiu undinas. 
 
 
Pietums vaikai valgo cepelinus.  

-Ką valgote? - klausia logopedė. 
-Pilipinus,-  atsako Federika. 

      -Auklėtoja, nebeturiu rankose jėgų,- 
sako Benas. 
      - Kur jos dingo?- klausia auklėtoja. 
      - Išnaudojau,- atsako berniukas. 
 
 
,, Boružėlių“ grupės auklėtoja pasakoja 
vaikams, kad valgyti darželyje verda 
kitos virėjos. Auklytė parnešė pusry-
čius. Viktoras pažiūrėjo į košę ir sako: 
      -Virėjos naujos, o košė tai sena. 
 
 
Vaikai  su auklėtoja stebi akvariumą. 
   -Ką žuvytės valgo?- klausia auklėtoja.  
   -Akmenis,- atsako berniukas. 
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Tarptautinė neįgaliųjų diena– visada pergalės, pripažinimo, solidarumo, draugystės, vil-
ties ir meilės šventė. 
     Meilės, nes ji nieko neaukština ir nieko nežemina. Jai visi lygūs. Ji pati savaime pa-
neigia visus skirtumus ir priešpriešas. Ji visus ne tik sulygina, bet ir suvienodina.  
     Tik meilė žino paslaptį, kaip apdovanojant kitą– praturtėti  pačiam.  
     Nes meilė– vienintelis dalykas, kuris eikvojamas auga... 
     Te meilė įprasmina gyvenimą. Kuo labiau įstengsime mylėti ir atsiduoti,- tuo pra-
smingesnis bus mūsų gyvenimas. 
     Te suteikia Viešpats mums visiems galios kiekvienoje gėlėje pamatyti amžinybę, 
     kiekviename pumpurėlyje– auštančią dieną, 
     kiekviename sniego lopinėlyje– artėjantį pavasarį, 
     kiekvienoje audroje– būsimą vaivorykštės šypsnį. 
     Ir te nežinomoji ateitis pateiks mums įstabių staigmenų!                            

Centro auklėtoja 
 
  

Gruodžio 3 d.– tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena 

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti 
plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmo-
nėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuome-
nėje. Bemaž po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė 
gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami ren-
giniai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.  

PATARIMAI TĖVAMS 
 

Jeigu aš galėčiau iš naujo auginti savo vaiką… 
Pirmiau aš “pastatyčiau“  jo savigarbą, o namą vėliau. 
Pirštus daugiau naudočiau piešimui, o ne rodymui, kas ne taip. 
Sakyčiau mažiau pastabų, daugiau paaiškinčiau. 
Žiūrėčiau ne į laikrodį, o į akis… 
Rūpinčiausi žinoti mažiau ir žinočiau daugiau rūpintis. 
Dažniau apsikabinčiau ir skraidinčiau aitvarus. 
Nevaidinčiau rimto, o rimtai žaisčiau. 
Daugiau po pievas lakstyčiau ir į žvaigždes žiūrėčiau.. 
Vaiką dažniau paimčiau ant rankų ir mažiau tampyčiau. 
Šalia namų augantį ąžuolą dažniau pastebėčiau. 
Rečiau būčiau nepalenkiamas ir daug dažniau pritarčiau. 
Mažiau rodyčiau meilės jėgai, o daugiau- meilės jėgą.    

       Pagal Diane Loomans            

JŪSŲ GERUMAS PASIEKIA MUS 
 

    Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie labdaringai parėmėte mūsų įstaigą, pravedėte 2 % 
gyventojų pajamų mokesčio. Už 2011 metus gavome 8288 Lt. Europarlamentaras Vincas 
Justas Paleckis pravedė į labdaros sąskaitą 6000 Lt, už kuriuos pakeistos ikimokyklinių 
grupių lovelių pagalvės, antklodės ir jų užvalkalai. Telšių miesto meras Vytautas Kleiva 
skyrė 4000 Lt, už kuriuos nupirkta ir pakeista 55 ikimokyklinių grupių vaikų lovelių čiu-
žiniai. Lovelių čiužiniai ir patalynė buvo naudojami nuo įstaigos įsteigimo - 25 metus. 
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono dėka įsigijome 
naują akvariumo įrangą, o moksleivių parlamentas padovanojo žuvytes ir augalus. UAB 
“Banduva” padovanojo dažų, kuriais atnaujinome klasės—grupės patalpų sienas. 
Gauta parama naudojama ugdytinių kelionėms, grupių remontams, padalomosios me-
džiagos kopijavimui, kanceliarinėms prekėms ugdytinių užimtumo organizavimui ir ki-
toms būtiniausioms prekėms. Pagal Centro sąmatą kitoms prekėms iš steigėjo 2012 me-
tams gauta 800 Lt, todėl labai reikalinga Jūsų parama. AČIŪ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anksčiau dabar 



 
2012-2013 metų Telšių rajono vaikų su negale centro veiklos tikslas - užtikrinti 

kokybišką ir efektyvų, į vaiko sėkmę orientuotą, ugdymą. 
Šiais mokslo metais Telšių rajono vaikų su negale centrą lanko 102 ugdytiniai: 

36 – ikimokyklinio amžiaus, 10 – priešmokyklinio amžiaus, 42 – mokyklinio am-
žiaus vaikai ir 14 socialinės globos skyriaus klientų. 

Cente veikia 11 grupių: 5 jungtinės specialiosios lavinamosios klasės, 1 specia-
lioji lavinamoji klasė, 4 mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio 
ugdymo grupė. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi vaikai su įvairiais specialiaisiais porei-
kiais: kompleksiniai sutrikimai, kurių įvairius derinius sudaro intelekto sutrikimai ir 
fiziniai, judėjimo sutrikimai, silpnaregystė, neprigirdėjimas,  sutrikdyta kalbos raida, 
kalbos ir komunikacijos sutrikimai, emocijų ir elgesio sutrikimai, lėtiniai, somatiniai 
ir neurologiniai sutrikimai. 

Mokykliniame skyriuje ugdomi mokiniai su kompleksiniais sutrikimais, kurių 
įvarius derinius sudaro intelekto sutrikimai (vidutinis, žymus ir labai žymus intelek-
to sutrikimai), fiziniai, judėjimo sutrikimai, kurtumas, neprigirdėjimas, silpnaregys-
tė, kalbos ir komunikacijos sutrikimai, sutrikdyta kalbos raida, emocijų ir elgesio su-
trikimai. 

Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas pamokų metu. Darbas 
organizuojamas su skirtingų gebėjimų mokiniais pagal individualizuotas programas, 
diferencijuojant ir pritaikant užduotis. 

Centro socialinės globos skyrius teikia nestacionarias socialines paslaugas asme-
nims, kurių amžius virš 21 metų. 

Skyriuje teikiamos paslaugos yra mokamos. Teikiamų socialinių  paslaugų paketą 
sudaro: individualių poreikių stiprinimas, kasdienė priežiūra,   bendravimo ir sociali-
nių įgūdžių lavinimas, užimtumas ir darbo terapija,   meno terapija, kasdienio apsi-
tarnavimo įgūdžių palaikymo ir kitos paslaugos, pagal kliento savarankiškumo lygį. 

Centre dirba 70 darbuotojų (55,5 etato), iš jų:  
- Pedagoginiai darbuotoja: mokytojai - 8; meninio ugdymo mokytoja - 1; judesio 
korekcijos pedagogai - 2; specialusis pedagogas - 1; specialusis pedagogas 
(tiflopedagogas) - 1; logopedai - 2; socialinis pedagogas - 1; auklėtojai - 16. 
- Nepedagoginiai darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūrą, socialinę pagalbą ir 
kitas paslaugas - 35. 
- Administracijos darbuotojai - 4. 

 

     Centro teatro trupė „Būk artistas“ keletą metų kviečiami dalyvauti Neįgalių-
jų teatrinės saviraiškos skatinimo ir puoselėjimo regionuose „Iš širdies-į širdį“ 
tęstiniame projekte, kurį vykdo Dienos veiklos centro Salantų padalinys, ben-
dradarbiaudamas su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija (SIŽGB) 
„Kretingos viltis“. Projekto tikslas - neįgaliųjų teatrinės veiklos vystymas ir 
puoselėjimas regionuose.  
     Šią galimybę mums suteikė Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Telšių 
viltis“ vykdomas projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems ben-
druomenėje“. Teatro trupė paruošė spektaklį „Keistuolis muzikantas“. Lapkričio 30 
d. vyks baigiamasis renginys Salantų kultūros centre, kur paminėsime Tarptautinę ne-
įgaliųjų žmonių dieną. 
     Teatrinė saviraiška padeda atskleisti ir ugdyti jaunuolių kūrybinius gebėjimus, 
skatinti interesus, polinkius, puoselėti dvasinę, meninę bei estetinę kultūrą. Teatri-
niuose užsiėmimuose siekiame, kad jaunuoliai įgytų bendrąją teatrinę kompetenciją 
ir pajėgtų savarankiškai dalyvauti teatriniame bei kultūriniame gyvenime. Meninį ne-
įgaliųjų ugdymą vertiname kaip vieną iš neįgaliųjų integracijos į visuomenę spartini-
mo būdų. 
     Mūsų teatro trupės kai kuriems „aktoriams“ yra sunku kalba perduoti tai, ką jau-
čia jų personažai, todėl spektaklio turinį, jausmus ir nuotaikas atskleidžiame ne tik 
veiksmais, bet ir kūno plastika, mimika. 
     Intensyviai repetuojame ir nekantriai laukiame tos dienos, kai galėsime pamatyti 
kitus ir parodyti save. Pasijusime reikšmingais, visaverčiais, nebijosime būti savimi, 
patirsime netikėčiausių emocijų ir jausmų, galėsime augti, skleistis, turtėti ir turtinti 
kitus.  
                                       Mokytoja Asta Lukošienė ir auklėtoja Loreta Stancelienė 
                                                                                                      

      Šiais mokslo metais jubiliejus švenčia: 
 
     Živilė Austytė, Irena Kniukštienė, Ina Rudnikienė, Jūratė Kazalupskienė, Albinas Bytau-
tas, Loreta Čėsnienė, Virginija Vaitkienė, Genovaitė Šimkienė, Laima Alūzienė, Vilija Ka-
veckienė, Jolanta Mikienė, Asta Lukošienė, Zita Balnytė, Daiva Jakavičienė, Nijolė Petrei-
kienė, Loreta Stancelienė, Vitalija Riškienė, Jadvyga Kryžienė, Valentina Bistrickienė. 
             
                           Sveikiname! 



     Nuo šių mokslo metų Centro pavaduotojos ugdymo 
reikalams pareigose dirba Lina Leinartienė.  
     Pavaduotojos gimtasis miestas – Telšiai. Čia ji gimė, 
baigė “Atžalyno” vidurinę mokyklą ir grįžo dirbti baigu-
si studijas.  
     2004 m. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulte-
te baigė vaikystės pedagogikos ir psichologijos studijas. 2009 m. Mykolo Romerio univer-
sitete viešojo administravimo fakultete įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį.  
     2003- 2012 m. dirbo mokytoja ir auklėtoja Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindi-
nėje mokykloje.  
     Lina namie meilę ir dėmesį skiria dvyniams sūnums. Laisvalaikiu mėgsta būti  gamtoje, 
vaikščioti prie jūros, nuostabia Masčio pakrante.  
     Pavaduotoja sėkmingai įsiliejo į Centro kolektyvą, šiltu žodžiu, meile ir dėmesiu apgau-
bė ugdytinius.  
     Lina visai Centro bendruomenei linki niekada neprarasti optimizmo, ištvermės, gerumo, 
vilties ir tikėjimo.  
    
 

     Nuo šių metų lapkričio 1 d. mūsų įstaigos ugdytinių 
maitinimą organizuoja UAB “Lisitėja”.      Virtuvėje 
pluša virėjos Angelė ir Birutė. Kasryt pravėrus  Centro 
duris, nosis ima kutenti nuostabus kepamų pyragų kva-
pas. Ant ugdytinių stalų garuoja puikaus skonio sriu-
bos, cepelinai, plovas ar kiti gardumynai. Kasdien ug-
dytiniai valgo dar šiltas bandeles, pyragus, riestainius. 
Smagu, kad Centro ugdytiniai 4 kartus per dieną gali 

mėgautis puikiu, su meile pagamintu maistu.  

“Skambalėlių “ grupė      “Drugelių” grupė        “Žirniukų” grupė 

“Pagrandukų” grupė     “Boružėlių” grupė a specialioji  lavinamoji klasė 

1-4 jungtinė specialioji lavinamoji 
klasė 

b jungtinė specialioji lavinamoji 
klasė 

d jungtinė specialioji lavinamoji 
klasė 

c jungtinė specialioji lavinamoji 
klasė 

e jungtinė specialioji lavinamoji 
klasė 

Socialinės globos    skyrius 


