
Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė:  Stasė Giedrienė, Daiva Bagužienė, Jolanta Mockevičienė, Lina 
Gerinksonaitė Klumbienė, Loreta Čėsnienė, Reda Stulpinienė, Daiva Žindžiuvienė,   Birutė Lakštutienė 

Kasryt su pirmaisiais vilties spinduliais 
Palydi mokyklon mamytė. 
Čia klasė šviesi ir jauki, ir sava, 
Čia meilė ir rūpestis žydi.  
 
Čia laukiamas, mielas, svarbus aš esu. 
Mane čia be žodžių supranta. 
Knygelės, žaidimai, kasdieniai darbai 
Takelį į širdį suranda.  
 
Aš stengiuosi augti stiprus ir drąsus, 
Svarbus savo krašto pilietis, 
Pasižadu gerbti save ir kitus 
Ir savo tėvynę mylėti. 
 
   Priedainis: 
   Čia mano svajonės, 
   Čia mano draugai, 
   Čia mano džiaugsminga vaikystė. 
   Kas žino ir mato 
   Kaip augam gražiai- 
   Tas tiki ir niekad neklysta. 
 
                                  
                                   Birutė Lakštutienė     
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KLASĖS DAINA 

Tomas Lukšas, 7 m.  

Goda Motuzaitė, 9 m. 

Matas Toliušis, 7 m.  

Gvidas Beržanskis, 11 m.  

Gvidas Beržanskis, 11 m.  

Aurimas Norkus, 8 m.  

Lukas Antonovas, 10 m.  

Urtė Monstavičiūtė, 10 m.  



      Geriausiai laiką moka saugoti smėlio laikrodžiai – nė kruopeltės pro šalį. Tačiau daug 
svarbiau, kad laikas tekėtų prasmingai. Per 20 darbo metų Centras įrodė, kad kaip ir 
žmogaus gyvenimas skaičiuojamas ne metais, o nuveiktais darbais, kurių įstaigos darbuotojai 
padarė daug ir gerų. Tai – 20 atsakingo, kupino ieškojimo, kruopštaus darbo metų, atiduotų 
prasmingam darbui – vaikų ugdymui, gydymui, socialinei priežiūrai. 

      Sveikiname mūsų bendruomenę su įstaigos 20-tuoju jubiliejumi. Nuoširdžiai dėkojame 
Jums už nepavargstančias rankas, mylinčias širdis, pozityvų požiūrį į gyvenimą, iniciatyvias 
pažiūras ir efektyvią darbo patirtį. Linkime Jums stiprybės, kantrybės, profesinio pasididžia-
vimo ir gražių siekių. Ir toliau skleiskite šilumą, gėrį, jaukumą, neškite išminties žiburį savo 
kely. 

socialinis skyrius  
 

  Šį skyrių lanko patys vyriausi mūsų ugdytiniai. Šiuo metu turime 14 klientų. Vyriausiam 33 metai, o jauniausiam 22 metai. 

Centro socialinės globos skyrius teikia nestacionarias socialines paslaugas. Dienos socialinės globos ir kitas paslaugas asmenims 

su visiška negale, proto ar kompleksine negale, kurių amžius per 21 metus. Teikiamų socialinių paslaugų paketą sudaro: individua-

lių poreikių stiprinimas, kasdienė priežiūra, bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimas, užimtumas ir darbo terapija, meno terapi-

ja, kasdienio apsitarnavimo įgūdžių palaikymo ir kitos paslaugos, pagal kliento savarankiškumo lygį. O gabesniems klientams yra 

suteikiama galimybė kompiuterio pagalba įgyti raštingumo pradmenis.   

  Skyriuje dirba du socialiniai darbuotojai ir du socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas, kuris veda individualius bei 

grupinius užsiėmimus ir masažuotojas, atliekantis skyriaus klientams klasikinį, gydomąjį masažą.  

 Kiekvienas lankantis mūsų Centrą gali pasakyti: „Čia mūsų antrieji namai, čia mums šilta, malonu, jauku ir gera“. Cent-
ro bendruomenė siekia, kad įstaiga taptų šiuolaikiška vaikų ugdymui, atvira naujovėms, puoselėjanti tautines tradicijas, stipri-
nanti vaikų dvasines  ir fizines galias, kurioje saugūs  vaikai, bendraujantys darbuotojai ir tėvai.  

     20-tojo įstaigos jubiliejaus proga Jus sveikina laikraštuko                          
“Vilties žiburėlis”  išleidimo iniciatyvinė grupė 

             Dėkojame Centro rėmėjams:   

 Vokietijos Diuseldorfo St. Paulus parapijos “Månnerforum” organizacijai,  
 Austrijos piliečiui Josefui Hacklui, 
 Vokietijos Gronau– Eppe “Bund ohne Nahmenn” organizacijai,  
 Vokietijos Karben miesto socialinės paramos skyriui,  
 Nevarėnų seniūnijai (Stasiui Grigalauskui) ir kitoms rajono seniūnijoms,  
 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai “Viltis”,  
 Augustino Baltmiškio firmai,  
 Telšių miškų urėdijai, 
 Telšių rajono savivaldybės nariui Alfredui Balsiui, 
 UAB “Banduva”,  
 Raimondui Šilanskui bei Telšių žvejų ir medžiotojų draugijai, 
 Palangos senajai gimnazijai,  
 Europarlamentarui Vincui Justui Paleckiui, 
 Anders  Strånge iš Sävsjö miesto Švedijoje,  
 visiems kitiems geradariams ir 2% gyventojo pajamų mokesčio skyrėjams. 



                                                        

     Nepavykus integracijai, remiantis Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis ir tėvų prašymais komplektuojamos 

mokyklinės klasės. Klasės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžių bei gebėjimus, pedagoginės psichologinės tarnybos reko-

mendacijas.  

     Klasėje dirba  7 mokytojai, 1 muzikos mokytojas, 2 judesio korekcijos mokytojai ir 7 auklėtojai. Socialinę pagalbą teikia socialinis 

pedagogas. Šiai dienai klasės mokosi 41 mokinys. Kiekvienas vaikas ugdomas pagal jam sudarytą komandos individualią ugdymo 

programą. Prioritetai skiriami bendravimo mokymui, savarankiškumo įgūdžių formavimui, aplinkos ir savęs suvokimo lavinimui bei 

skaitymo, rašymo, matematinių žinių bei gebėjimų lavinimui. Po pamokų mokiniai meninius ir saviraiškos įgūdžius tobulina nefor-

maliojo ugdymo būreliuose: folkloriniame ansamblyje „Viltis“, dailės būrelyje „Smalsučiai“ ir kt. Didelis dėmesys skiriamas sociali-

niams buitiniams gebėjimams ugdyti socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. 

     Centre sveikatos priežiūrą ir socialinę pagalbą ugdytiniams teikia ir nepedagoginiai darbuotoja: gydytoja, socialinis darbuotojas, 

bendrosios praktikos slaugytoja, kineziterapeutai, masažistai. 

 

Mokyklinis skyrius  

Miela direktore,  

...Širdis nesensta ir nežyla,  
Jeigu ji turtinga ir dosni. 

Lyg saulės spinduliuos sušyla 
Tie, kuriems gerumą dalini. 

Praėję metai 
Jums širdy gerumo neužgniaužė, 

Kuris išsaugotas tarp vėjų 
Visus mus šildo, tarsi laužas... 

 
Įstaigos 20– mečio proga Jus    

sveikina kolektyvas  

           Ugdytiniams/klientams 

 Nuoširdžiai linkiu, kad Jūsų gyvenimo kelyje būtų daug     
rankų, kurios Jums padėtų, 

 Kad nuoširdūs būtų žmonės, kuriuos jūs sutiksit, 

 Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi.... 

 

         Tėveliams/kolegoms 

 Mums skirta tik viena gyvenimo kelionė..., 

 Tad yra suteikta proga parodyti dėmesį, užuojautą, meilę, 
bei padaryti ką nors gera   savo bendrakeleiviams. Visa tai turime     
daryti dabar, neatidėliodami ir nekeisdami savo ketinimų, juk šiuo  
gyvenimo keliu daugiau eiti neteks.... 

 Tikėjimo, meilės, vilties! 

 Pagarbiai Jūsų,  
 Direktorė Stasė Giedrienė 



     Prieš 20 metų, mūsų įstaiga atvėrė duris neįgaliems vaikučiams. Pradžioje, 1991 metais, lopšelio darželio "Vaivorykštė" pas-

tate buvo atidaryta viena grupė  vaikučiams  su įvairiais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ją sudarė 10 ugdytinių. Neįgalių vai-

kų skaičius išaugo, atsirado ir poreikis plėstis. Ir taip duris atvėrė vaikų su negale centras.  

     Centro direktorė Stasė Giedrienė subūrė jauną, darbštų kolektyvą. Daug dėmesio darbuotojos skyrė grupėms turtinti. Pačios 

gamino žaislus, metodines priemones vaikų gebėjimams lavinti. Stengėsi, kad viskas mūsų vaikučiams būtų gerai. Šiandien mū-

sų įstaigą lanko104 ugdytiniai. Centre veikia 13 grupių, iš jų: 4 ikimokyklinės grupės, 1 priešmokyklinė, 6 jungtinės specialiosios 

lavinamosios klasės, 1 specialioji lavinamoji klasė ir socialinės globos skyrius, kurį lanko patys vyriausi mūsų ugdytiniai.  

     Į Centrą priimami ugdytiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių: ne-

žymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas; kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, 

vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas; nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) 

emocijų sutrikimai; vaikystės autizmas, atipiškas (netipiškas) autizmas, Rett‘o sindromas ir kitų įvairiapusių raidos sutrikimų 

turintys.  

                                                                         

     Šiais mokslo metais ikimokyklinį skyrių lanko 49 ugdytiniai.  

     Ikimokyklines grupes lanko vaikai nuo 2 iki 6 metų amžiaus, išimties atvejais ir jaunesni. Grupėse dirba darbščios, kūrybingos 

darbuotojos. Visos pedagogės turi vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginę pagalbą teikia 10 auklėtojų, 2 logopedai 

(1,5 et), 1 specialusis pedagogas (1 et), 1 specialusis pedagogas/ tiflopedagogas (0,5 et), 2 kineziterapeutai (1 et) ir 1 meninio 

ugdymo mokytojas (0,5 et). 

      Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui ugdytis pagal jo gebėjimus, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias, sau-

goti ir stiprinti fizinę sveikatą.  Ugdomoji veikla- tai žaisminga socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, meninę ir komunikavi-

mo kompetencijas integruojanti veikla. Komandiniu principu įgyvendinami ugdytiniui išsikelti ugdymo tikslai bei uždaviniai. Iki-

mokyklinio amžiaus ugdytiniai integruojami į bendrojo lavinimo mokyklas. 

  Vieni siekia žinojimo dėl paties žinojimo: tai smalsumas. 

  Kiti siekia žinojimo, kad jie patys būtų žinomi: tai puikybė. 

  O dar kiti siekia žinojimo, kad galėtų kitiems tarnauti ir juos ugdyti  

         (Šv. Bernardas Klervietis ) 

     Linkiu kad Jūsų žinios būtų įgyvendintos, svarbūs sumanymai būtų sėkmingi, kad visada pavyktų 
pradėti darbai, kad neišsektų kūrybiniai lobiai.  

Pavaduotoja ugdymo reikalams Daiva Bagužienė 

  Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, 
nuskaidrinti bendravimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais 
pasiekimais.  

  Nuoširdžiausi sveikinimai visai Centro bendruomenei gražaus įstaigos jubiliejaus pro-
ga. Telydi Jus visus geriausia sveikata, asmeninė laimė, o gerumas Jūsų išgalintas kitiems, 
Jums tegrįžta su kaupu. 

Centro tarybos pirmininkė Irena Kniukštienė 

     Mano sūnus Mantas šią įstaigą lanko jau 14 m. Mantas čia augo, mokėsi, sportavo, pramogavo. Mažas ber-
niukas atėjo i darželio grupę. Vėliau perėjo į klasę ir baigęs 9kl. gavo pirmąjį Centre mokymosi pasiekimų pažy-
mėjimą. Aš kaip mama džiaugiuosi, kad sūnui baigus mokslus, nereikėjo ieškoti kitos įstaigos- Mantas buvo per-
keltas i socialinį skyrių, kurį šiuo metu sėkmingai lanko. Ši įstaiga jau seniai yra tapusi antrais namais. 

     Nuoširdus Ačiū žmonėms, kurie visus šiuos metus rūpinosi, mokė ir globojo mano sūnų. 

     Ačiū Direktorei S. Giedrienei už prieš 20 metų įkurtą įstaigą. 
Centro tėvų komiteto pirmininkė Asta Juškėnienė  

Būkit stiprūs ir mylėkit mūsų vaikus. Mes jus mylim ir džiaugiamės, kad jūs esat.  

“Telšių vilties” bendrijos pirmininkas Viktoras Norkus 

 Nuoširdžiai sveikinu Jūsų įstaigą gražaus 20-ties metų jubiliejaus proga! Tariu didelį AČIŪ už tai, kad jūs buvote 
ir esate bei linkiu, kad dar ilgai gyvuotumėte! 

 Mano sūnui Mantu teko galimybė lankyti si centrą. Atėjome būdami visai mažulyčiai. Net nepajutome kaip 
užaugome mielų, rūpestingų centro darbuotojų apsuptyje. 

 Šiandiena mūsų šeima gyvena užsienyje. Mantas lanko kitą neįgaliųjų dienos centrą ir dažnai prisimena dienas, 
praleistas jūsų įstaigoje. Prisimename kaip nekantraudamas jis laukdavo švenčių, diskotekų, išvykų. Ir šiandien jis dar 
pasakoja apie išvykas su Raimondu Šilansku į kasmetines žvejybos šventes, apie kelionę į Vilnių, kur matė „tikrus“ 
dinozaurus. 

 Metai praleisti jūsų įstaigoje paliko šiltus prisiminimus Manto ir visų mūsų šeimos narių širdyse. Dar kartą 
 sveikinu Centro darbuotojus jubiliejaus proga, dėkoju už prasmingą darbą, linkiu dideles ištvermės ir        
 kūribiškumo! 

Manto mama, dabar gyvenanti Anglijoje, Loreta Stancelienė 

ikiMokyklinis skyrius 



1.    Džiaugiuosi, kad gyvenu Telšiuose 
ir jau 20 metų dirbu Vaikų su negale 
centre. Esu paprasta, nekonfliktiška, 
nuoširdi ir turinti humoro jausmą auk-

lėtojos padėjėja. 

2.   Viską skaičiuoti pradedame nuo vieneto. Su metais pras-
tėjo mūsų centro būklė. Centro  direktorė  kiekvienais 
metais ieško išeities, kad gerėtų darbo sąlygos, kad ugdy-
tiniams būtų gera. Pasikeitė pastato langai, įrengtas lif-
tas, grupėse atnaujinti baldai. Keičiasi ir darbuotojai, be 
to, mes ir pačios senstame, nes bėga metai. 

3.   Man įsimintiniausias įvykis, kai Telšius pasiekė dideli šal-
čiai. Ta bėda neaplenkė ir mūsų centro. Trūkinėjo radia-
toriai, kabinetai ir koridoriai skendėjo pelkėse. Visur šalta 
ir šlapia, nebuvo vandens. Buvo neramu, kaip gyvensime. 
Savo jėgomis valėme, tvarkėme. 

4.  Vertinu paprastumą, gebėjimą suprasti. Patinka tobulėjan-
tys, siekiantys naujų tikslų žmonės. Mokantys džiaugtis 
dabartimi, nesisielojantys dėl praeities, nelaukiantys ste-
buklų iš ateities. 

5.  Savo gyvenimo neįsivaizduoju be gerų, nuoširdžių žmonių. 
Be meilės žmogui, be meilės darbui. Per tiek metų supra-
tau- su žmonėmis reikia bendrauti iš širdies. 

6.  Lydekai paliepus, man panorėjus, kad lydėtų gera sveikata, 
kad turėčiau darbą, kad sulaukčiau gražios senatvės. Kad 
visa tai išsipildytų, norėtųsi didesnio atlyginimo. 

7.    Visoms savo kolegėms norėčiau palinkėti išmokti žvelgti į 
tikrovę optimistiškai, nes toks žvilgsnis padeda įvairiose ir 
sunkiausiose situacijose. Centro bendruomenei - sveika-
tos, kantrybės, šilumos šalia esantiems. 

Danguolė Bugenienė 

1. Vaikų krykštavimas, malonūs apkabinimai, bučinukai, stebuklingas jų sielos pasaulis mane lydi jau 
39-erius metus. 

2. Dirbdama su neįgaliais vaikais, išmokau džiaugtis ne vien galutiniais rezultatais. Čia džiugių išgyve-
nimų teikia pats ugdymo procesas, o laimę - kiekvienas mažas žingsnelis, vedantis tikslo link. Jie man padėjo tapti optimiste. 
Didžiuojuosi, kad galiu tarnauti ugdytiniams. 

3. Mano darbe daug įspūdingų įvykių, nuotykių. Nežinau, kuriam teikti prioritetą. Jie man visi svarbūs, brangūs, nes tai mano 
gražiausių gyvenimo metų dalis. 

4. Dėkoju Dievui už visus sutiktus žmones, kurie vedė mane pažinimo keliu, suteikdami įvairiausių jausmų, emocijų, išgyvenimų, 
skatinančių tobulėti ir mylėti juos tokius, kokie yra, džiaugtis jų gyvenimais ir pasiekimais. Be jų neįsivaizduoju savo gyveni-
mo. 

5. Lydekai paliepus, man panorėjus, tegul kolegės, centro bendruomenė turi prasmingų svajonių ir jėgų joms        įgyvendinti. 

Jaroslava Liakienė 

1. Pirmuosius pedagogi-
nio darbo žingsnelius pra-
dėjau žengti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje ,,Vaivorykštė”, kuri po dviejų metų reor-
ganizavosi į Telšių rajono Vaikų su negale centrą. Ir štai 
jau dvidešimt metų minu šios įstaigos slenkstį. Džiaugiuo-
si, kad iki šiol dirbdama jaučiu malonumą ir pasitenkini-
mą. Matyt, esu užsigimusi mokyti. 

2. Pasikeitė visuomenės požiūris į neįgalių vaikų ugdymą, 
sumažėjo socialinė atskirtis. Pasikeitė mano pačios asme-
ninė pedagoginė patirtis. 

3. Įsimintinų akimirkų buvo daug. Visad atmintyje ilgai išlie-
ka kiekviena Rugsėjo 1-oji su išgąsčio, nerimo kupinais 
tėvų ir vaikų veidais. Neblėstančius įspūdžius paliko kelio-
nė į Saremos salas.  

4. Labiausiai vertinu sąžiningumą, teisingumą, pakantumą 
kitokiai nuomonei, gėriuosi tais, kurie geba atleisti sil-
pnesniems už save. 

5. Nors labai prisirišu prie žmonių, daiktų, netgi gyvenamo-
sios aplinkos, tačiau jaučiu, kad išgyvenčiau įvairiai, kar-
tais net labai liūdnai susiklosčiusiose situacijose. Būtų 
labai neįprasta be ilgų vasaros atostogų, kavos puodelio 
ankstų rytą. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus… sustok, nepastebimai 
skubanti metų tėkme. 

7. Mylėkite kiekvieną savo dieną, nesvarbu, kokia ji. Pasida-
lykite su šalia esančiais savo širdies šiluma ir ji sugrįš pas 
jus su kaupu. Drąsiai priimkite gyvenimo iššūkius, nes 
drąsiuosius lydi sėkmė. 

Daiva Bergaudienė 

1999 m.  Kelionė į Lenkiją, Slovėniją, 
Vengriją.   

2001 m. spalio mėn. Pasirodymas 
Maskvos tarptautiniame ypatingų 
teatrų festivalyje, kuriame tapome 

laureatais. 

2003 m. spalio mėn. Išvyka į    Kijevo 
tarptautinį neįgaliųjų teatrų festivalį 

“Saulėtoji banga”. 

2000 m. spalio mėn. Išvyka į  Renavo 
dvarą.  

2004 m. Kelionė į Ventės ragą.  2007 m. birželio mėn. Centro folk-
lorinio ansamblio “Viltis” ir folklo-
rinio ansamblio “Rataa” išvyka į 
Vokietijos Gronau– Epe miesto 

šventę. 

2007 m. rugsėjo  mėn. Kelionė 
Šilansko kvietimo į jo vedamą 

renginį Raseiniuose. 

2007 m. spalio mėn. Išvyka 
į Rundalę ir Rygą.  

2008 m. birželio mėn. Kelionė į    
Saremos salą.  



Gyvenimas susideda iš didelių ir mažų įvykių, kurie paįvairina kasdienybę, ir kuriais matuojama gyvenimo  kelionė. Jų būna 
smagių, ir liūdnų, reikalingų ir nereikalingų, prasmingų ir neturinčių ilgalaikės prasmės.  

Gražus ir svarbus įvykis – VSNC 20-ties veiklos metų paminėjimas. Šiame dviejų dešimtmečių gyvavimo laikotarpyje, 
nedidelę 7 metų atkarpą, VSNC kolektyvo dalimi buvau ir aš. Įstaigos duris pravėriau 1996 – ųjų rudenį, baigusi specialiosios peda-
gogikos ir logopedijos studijas Šiaulių pedagoginiame institute. Tai buvo mano pirmasis žingsnis profesiniame kelyje. Mano auk-
lėtiniais tapo tuo metu vyriausieji centro ugdytiniai – Vaidotas, Rasuolė, Ilona, Marius, Sigutė, Petras, Inga. Darbo rūpesčius ir prob-
lemas, iškilusius klausimus padėjo spręsti toje pačioje grupėje dirbusi a.a. Bronislava Mazrimienė. Patarimų negailėjo ir kiti kolegos, 
padrąsinantį, pamokantį žodį visada išgirsdavau iš direktorės Stasės Giedrienės lūpų. Jausdama, kad šis darbas man patinka, kad 
galiu susidoroti su sunkumais, ieškoti naujovių specialiajame ugdyme, priėmiau ir dar vieną svarbų sprendimą – tapau direktorės 
pavaduotoja ugdymo reikalams. Šį darbą dirbau iki 2004 metų.  

Visi šie septyneri metai man – didelės patirties, gražių prisiminimų, džiugių išgyvenimų, aišku, ir nelengvos kasdienybės, 
bagažas. Džiaugiuosi, dirbusi šioje įstaigoje, buvusi šio kolektyvo dalimi, kartu su visais siekusi įstaigos veiklos tikslų.  

Miela, Direktore, buvę kolegos, centro bendruomene, sėkmės ir ryžto dirbant įstaigos labui, siekiant išsikeltų tikslų.  

                                                          Buvusi pavaduotoja ugdymo reikalams Lina Vičkačkienė 

     Vaikų darželio auklėtinis visuomet nešiojosi su savim dvi nosines. Auklėtoja paklausė vaiko kodėl. 
Berniukas atsakė: ,,Viena nosiai nusišluostyti, o kita – nušluostyti ašaras tiems, kurie ver-
kia“.             /Bruno Ferrero/ 

     Ačiū Jums, kad visuomet turit dvi nosines, kad prisiminus namelį prie ežero darosi šilta ir gera.  

Buvęs auklėtojas– režisierius Kastytis Brazauskas 

     Metų tėkmė nenunešė užmarštin tų gražių prisiminimų ir to gerumo, kurį čia patyriau. 

     Jubiliejaus proga linkiu, kad į Jūsų gyvenimą įeitų tas gražusis, gerasis pasaulis, kad taptumėte jo dali-
mi, jo didybė padarytų Jus mylimus, mylinčius, stiprius ir laimingus. 

Buvusi pirmoji auklėtoja Genovaitė Brazauskienė 

Buvęs darbų mokytojas Valdemaras Eitutis 

1. Esu Valentina, auklėtojos padėjėja. 
Didžiąją gyvenimo dalį dirbu su vaikais. 
Centre esu nuo pat įkūrimo. Labai myliu 
vaikus, todėl džiaugiuosi, kad Dievas man 

davė galimybę dirbti ne tik su svetimais vaikais, bet ir ap-
dovanojo gera dukra bei dviem mielomis anūkėlėmis. No-
rėčiau, kad jos gyventų arčiau ir daugiau laiko galėtumėm 
praleisti kartu. 

2. Per 20 metų išaugo kelios vaikų kartos. Dabar, sutikusi gat-
vėje pirmuosius centro vaikus, kai kurių neatpažįstu. Jie 
mane prisimena, pasisveikina, pakalbina. 

3. Labiausiai įsiminė prieš keliolika metų įvykęs lifto atidary-
mas. Liftas ne tik naudingas centro bendruomenei, bet ir 
smagi atrakcija vaikams. 

4. Labiausiai vertinu draugiškumą, patikimumą, išmintingumą 
ir dvasingumą. 

5. Savo gyvenimo neįsivaizduoju be geros knygos. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, visi žmonės pasidarykite 
sveiki ir laimingi. 

7. Visiems linkiu ištvermės, geros sveikatos, kantrybės ne-
lengvame mūsų darbe. 

Valentina Bistrickienė 

1. Gimiau ir visą gyvenimą gyvenu Telšiuose. Studijavau Klaipėdoje, įgijau ikimokyklinio                          
ugdymo auklėtojos specialybę. Jau daugiau kaip 30 metų dirbu su mažaisiais, iš kurių 22       
metus - su spec. poreikių vaikais. Turiu šeimą, išauginau du vaikus - sūnų ir dukrą.    Esu  linksmo būdo, mėgstu pašmaikštauti. 

2. Kas pasikeitė darbe per 20 metų? O… labai daug kas. Pradėjau dirbti dar buvusiame ,,Vaivorykštės” lopšelyje-darželyje, kai 
atidarė pirmąsias dvi grupes. Tada ir pati atvedžiau savo sūnų. Tuomet mes nežinojome, kaip tokius vaikus ugdyti, neturėjome 
nei žinių, nei patirties. Kai įsikūrė VSNC, viskas ėmė keistis. Kaip sakoma, ,,pradėjome nuo šaukšto”, ir pasižiūrėkite, kas po 20 
metų. Manau, ir pasakoti nereikia, viskas matosi kaip ant delno. 

3. Per 20 metų įsimintinų įvykių daug. Liūdnų ir iki ašarų linksmų, nes čia dirba nuostabus kolektyvas, kuris moka ir dirbti, ir šven-
tes švęsti, ir pakeliauti. Esant reikalui, ir nelaimėje tikrai padės. Tai patyriau ir pati, kai prieš 13 metų buvo dingęs mano sūnus. 
Paieškai reikėjo susirasti kuo daugiau žmonių. Kreipiausi į koleges, maniau, atvyks ir padės 5-6 draugės. Pamačiau, kad atvyko 
didelis būrys, dar ir pažįstamų atsivežė. Tada supratau, kokiame kolektyve aš dirbu. AČIŪ,  mielosios, už ištiestą pagalbos ran-
ką.  

4. Žmonėse labiausiai vertinu nuoširdumą, draugiškumą, taktiškumą, supratingumą, atsakingumą ir humoro jausmą. 

5. Gyvenimo neįsivaizduoju be šeimos ir be darbo, nes kitokio neturėjau. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, norėčiau, kad nebeliktų tokių šeimų su savo ,,kryželiu”, tada nebereikėtų ir tokių įstaigų. 
Norėčiau, kad visi būtų sveiki ir laimingi. Mūsų kolektyvas ir toliau gyvuotų tame pačiame pastate, tik su kitokiais vaikais. 

7. Norėčiau palinkėti ramybės, kuo daugiau šypsotis sau ir kitiems. Mylėkime vieni kitus ir būsime laimingesni ir geresni. 

Salomėja Kelpšienė 

1. Esu auklėtojos padėjėja. Dirbu 
daug metų. Kartais paniurusi, kartais linksma, tačiau 
laiminga, kad čia dirbu. 

2. Darbas - tas pats, žmonės - tie patys, tik aš kiek vy-
resnė. 

3. Įsimintiniausia kelionė į Nidą su kolektyvu. 

4. Man patinka draugiški žmonės. 

5. Savo gyvenimu neįsivaizduoju be darbo. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, norėčiau būti visa-
da sveika ir linksma. 

7. Visiems palinkėčiau kantrybės ir sveikatos. 

Genovaitė Šimkienė 

     Gyvename šalia vienas kito, dėl to pirmiausia gyveni-
me privalome padėti kitiems. O, jeigu negalime padėti, 
tai bent neskaudinkime jų.      /Dalai Lama XIV/ 

     Mielosios, su neišmatuojamojo darbo švente! Būkit 
stiprios! Sveikatos ir stiprybės direktorei S. Giedrienei. 

     Buvusios ilgametės centro darbuotojos: masa-
žuotoja Jurgita Gineitytė ir fizioterapeutė  Ona 
Birutė Mikuckienė 



1. Trumpai apie save. 
2. Kas pasikeitė jūsų darbe per 20 metų? 
3. Įsimintiniausias įvykis darbe. 
4. Kokius žmonių bruožus labiausiai vertinate? 
5. Savo gyvenimo neįsivaizduoju be... 
6. Lydekai paliepus, man panorėjus... 
7. Ko palinkėtumėte kolegėms, centro ben-
druomenei? 

                    Stasė Giedrienė 

 Dania Kontrimienė 

1. Prieš 22 metus, dėl neįgalaus 
sūnaus Simono ir kitų į jį panašių 
vaikų, kartu su Birute Gedgaudiene 
inicijavau Vaikų su negale centro 
steigimą, kuris buvo įkurtas prieš 20 
metų. Buvo pasiūlytos direktorės pareigos. Tebedirbu, 
stengiuosi, kad ugdytiniai noriai lankytų centrą, tėvai 
džiaugtųsi jų pasiekimais, darbuotojams būtų gera dirbti ir 
būti visiems kartu. 

2. Sunkiai, bet keičiasi visuomenės požiūris į mūsų 
įstaigą. Į gerąją pusę keičiasi įstatymai. Keičiasi pavaduoto-
jos. Darbuotojai tobulėja ir beveik visi jau yra tikri profe-
sionalai savo darbe. Ugdytiniai keičiasi - išauga, ateina 
nauji. Senstu. 

3. Centro pastato ,,gelbėjimas“ susprogus karšto van-
dens trasai vidury žiemos. 20 metų besitęsiantis įvykis– 
darbas dėl kitų... 

4. Labiausiai vertinu norą dirbti pasirinktą darbą. Atsi-
davimą neįgaliesiems, nuoširdų bendravimą su kolegomis, 
jautrumą kitų nelaimėms. Kantrybę darbe su direktore. 

5. Savo gyvenimo neįsivaizduoju be geros sveikatos ir 
aplinkinių supratimo įvairiais reikalais. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, kad kuo mažiau 
gimtų neįgalių vaikų. 

7. Prieš palinkėdama, noriu padėkoti visiems už vieny-
bę sprendžiant centrą užgriūdavusias negandas, už dalyva-
vimą džiaugsmuose ir bėdose. Linkiu ir toliau būti kartu ir 
kad Dievulis Jums padėtų visur ir visada!  

1.  Nuo vaikystės svajojau dirbti su                                             
vaikais. Ši svajonė išsipildė ir tęsiasi                                          
iki šiol. Esu draugiška, tvarkinga,    darboholikė. Esu reikli 
sau ir kitiems. 

2. Per 20 metų teko pažinti daug ugdytinių. Kai kurie jau išėjo 
Anapilin. Dirbau su įvairiais žmonėmis. Šiemet labai pradžiu-
gino grupėje atliktas remontas, nupirkti nauji baldai. 

3. Niekada nepamiršiu baimės dėl grupėje mirštančio ugdyti-
nio. Jam buvo sutrikęs širdies darbas. Tada, skubios pagal-
bos ir komandinio darbo dėka, nelaimės išvengėme. 

4. Labiausiai vertinu žmogaus vidinę kultūrą ir mandagumą. 

5. Savo gyvenimo neįsivaizduoju be šeimos - tai gyvenimo pil-
natvė. Taip pat be darbo - tai mūsų pragyvenimo šaltinis. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, visi gyvenkime draugiškai. 

7. Kolegėms palinkėčiau tolerancijos ir niekada neteisti žmo-
gaus nepažinus jo vidinio pasaulio. Centro bendruomenei 
linkiu draugiškumo, komandinio darbo, nebrėžti griežtų 
linijų tarp pareigų ir žmoniškumo. Tada į darbą eisime kaip į 
šventę. 

1. Esu tokia, kokia esu. Dirbu daug metų ir džiaugiuosi. Darbas patinka. Neįsivaizduoju savęs 
dirbant kitur ir kažką kitką. Toliau keisti nieko nežadu, dirbsiu, kad tik sveikata leistų. Po 
truputį artėja pensija. 

2. Viskas keitėsi 180 laipsnių. Pradžioje buvo kelios grupės, grupėse po kelis vaikus. Dabar daug grupių, vaikų taip pat daug. 
Vietoje vieno kineziterapijos kabineto yra du, salės erdvios ir šiltos, daug treniruoklių, priemonių, pakeisti langai. 

3. Įsimintiniausia išvyka į Saremos salas su kolektyvu. 

4. Vertinu nuoširdumą, paprastumą, draugiškumą, pagarbą vienas kitam. 

5. Savo gyvenimo neįsivaizduoju be mūsų centro, be vaikų - mažesnių ir didesnių, užsispyrusių ir paklusnių. Man jų trūksta, 
jie yra visur: darbe ir namie. Jie - mano kasdienybė, jie - mano gyvenimas, kaip ir darbuotojai, jie artimiausi, nes yra šalia 
nuo ryto iki vakaro. Nuo jų nepabėgsiu, nors ir nežadu, nes man jie patinka. 

6. Lydekai paliepus, man panorėjus, algele, truputį pakilk. 

7. Linkiu visiems begalinės sveikatos, kantrybės, susiklausymo, daug gražių ir saulėtų dienų. 

Jadvyga Kryžienė 

2008 m. birželio mėn. Kelionė į 
Ventspilį. 

2008 m. birželio mėn. Išvyka į Jūrų 
muziejų.  

2008 m. spalio mėn. Kelionė į 
Anykščius.  

2009 m. kovo mėn. Ke-
lionė į Vilnių.  

2009 m. biželio mėn. Išvyka į          
Kauną.  

2009 m. birželio mėn. Kelionė į 
Nidą.  

2009 m. spalio mėn. Kelionė  

Panemune į Kauną.   

2012 m. Išvyka į Klaipėdą.  2013 m. spalio mėn. Kelionė į      
Biržus.  



1994 

VAIKŲ SU NEGALE CENTRO ĮKŪRIMAS 

1995 

STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE SU       
NUOLATINIAIS CENTRO RĖMĖJAIS        
DIUSELDORFO „MANNERFORUM“ 

1996 

KURČIŲJŲ KLASĖ 

1997 

KIEMELIO ATIDARYMAS 

1998 

SVEČIUOSE ISPANAI  

1999 

ŠEIMOS PARAMOS CENTRO                               
ATIDARYMAS 

2000 

SUTARTIES SU ŠIAULIŲ                                                        
UNIVERSITETU SUDARYMAS 

2001 

KELIONĖ Į MASKVĄ (NEĮGALIŲJŲ                                      
TEATRŲ FESTIVALIS) 

2002 

ŽVEJYBA ( R. ŠILANSKO ORGANIZUO-
JAMAS KASMETINIS RENGINYS)                                                    

2003 

VAIKŲ KELIONĖ Į KIJEVĄ                   
(NEĮGALIŲJŲ TEATRŲ                                       

FESTIVALIS) 

2004 

PREMJERO G. VAGNORIAUS                                       
APSILANKYMAS 

2005 

NETRADICINĖ EGLUTĖ PARODŲ 
SALĖJE 

2006 

ŽMONIŲ SU NEGALE DIENOS                                     
MINĖJIMAS KŪLTŪROS                            

RŪMUOSE  TELŠIŲ ŽEMAITĖS               

2007 

CENTRO RĖMĖJO EOROPARLAMEN-
TARO J. V. PALECKIO                       

APSILANKYMAS 

2008 

SOCIALINĖS GLOBOS                                 
SKYRIAUS ATIDARYMAS 

2009 

SVEČIUOSE “IŠSIPILDYMO”                                
AKCIJOS ORGANIZATORIAI 

2010 

TELŠIAI, JURBARKAS, MAŽEIKIAI 
NEĮGALIŲJŲ ŠVENTĖJE 

2011 

S. URBONO APSILANKYMAS 

2012 

KELIONĖ Į KLAIPĖDĄ (BOSŲ ZOO 
MUZIEJAUS APLANLKYMAS) 

2013 

IŠVYKA Į “VINETU KAIMĄ” 

2014 

AKCIJA “TELŠIUOSE ANTRĄ     
KLASĘ BAIGI–                      

PLAUKTI MOKI!” 


