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Kalėdiniai sveikinimai 

 
 Kalėdos – atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas.  
 Naujų metų šventė - tai laiko permainos ir supratimas:  
 kad praėję metai nenuplasnojo veltui,  
 kad ateinantys visada neša viltį,  
 kad viskas visada priklauso nuo mūsų pačių siekių, išminties, meilės bei   
 širdies gerumo šalia esantiems. 
 

 Direktorė  Stasė Giedrienė 
 

„Metā… 
Vės retiau anus skaičioujo. 

Dėinas… 
Kāp laukam ateinontiu! 

Nepagalvuojem, 
Palīdiedamė anas. 

Valondas… 
Kuokės trapės anuos, 

Nesolaikuomas. 
Mėnotas… 
Sekundės… 

Akėis mėrksnis“ 
(Danutė Ramuonātė-Mukienė) 

 
Artėjančių švenčių proga, noriu       
visiems palinkėti patirti tą tikrą 
santykį su kitu žmogumi: šeimos 
nariu, kolega, kaimynu. Tegul 

kiekviena gyvenime patirta akimirka 
dovanoja Jums kažką įsimintino ir 

malonaus.  
 

Pavaduotoja socialiniam darbui    
Aušra Motuzaitė 

 

Tai metas, kai sušyla širdys, 
Kai namuose jaukiai dega žvakelės. 

Ir švelniai kvepia eglutės šakos, 
O žmonės dalinasi gerumu ir meile. 

Tad artėjančių švenčių proga, noriu visai 
centro ,,Viltis“ bendruomenei palinkėti 

neblėstančios meilės, atjautos, gerumo bei 
šilumos  visiems aplinkui esantiems 

žmonėms. Linkiu sustoti nors akimirką ir 
pasimėgauti mus supančiais gražiais, 

tikrais ir prasmingais momentais. 
 

Centro tarybos pirmininkė                    
Donata Butikytė 
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Kalėdiniai „nykštukai“ iš Palangos senosios gimnazijos 
 Kiekvienas susitikimas su kitu žmogumi, mūsų centro klientams dovanoja didžiulę 
laimę. Kasmet  sulaukiame svečių iš Palangos senosios gimnazijos. Mokiniai, jų tėveliai, visa 
gimnazijos bendruomenė su didžiule meile, rūpesčiu renka dovanas, jas gražiai, spalvingai 
supakuoja ir atvyksta Advento laikotarpiu aplankyti mūsų Centro. Palangos senosios 
gimnazijos mokytoja Nijolė Redikienė, šio kilnaus tikslo organizatorė, renginio metu sakė, kad 
Palangos gimnazijos bendruomenė žino, kas yra Telšiai, o Telšių centras „Viltis“ žino, ką 
reiškia žodis ˗ Palanga. Šių dviejų įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas suteikia įvairių 
„spalvingų“ emocijų tiek mokiniams, tiek mūsų klientams. Šiais metais susitikimas su mūsų 
draugais iš Palangos įvyko gruodžio 12 dieną.  

 
Pavaduotoja socialiniam darbui  Aušra Motuzaitė 

drauge. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas, tai bendravimas, santykis su kitu 
žmogumi.  

 
 Džiaugiamės, kad šiais metais turime galimybę būti su Jumis, 
patirti bendrystę, dalintis ir juoktis. Kiekvienas apie save sužinojo labai daug, kiekvienas Jūsų 
dėka patyrė Kristaus artumą. Pradžioje ateidavome pas Jus nenoriai, tačiau kaskart 
suprantame, kad išeisime nenoriai. 
Tikimės, kad likusieji metai suartins mus 
dar labiau. Jūsų nuoširdumas ir 
paprastumas įkvepia mus neprarasti 
vilties kasdienybėje. Palaiminto ir 
viltingo Kristaus laukimo, prisimename 
Jus maldoje. Ačiū, kad esate! 
 Lietuvos kunigų seminarijų 
parengiamasis kursas: Artūras, Arminas, 
Audrius, Kristijonas, Saulius, Ignas, 
Ernestas, Jokūbas.  
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Centro klientų kalėdinės svajos: 

Ką tau reiškia Kalėdos ? Kas tau svarbiausia belaukiant Šv. Kalėdų?   
Ką palinkėtum savo grupės draugui, darbuotojui artėjančių švenčių       

proga?  

 

 

 

 

Donata - Per Kalėdas gimsta Kristus. Po eglute gauname dovanas ir praleidžiame laiką su šeima. 

Man svarbiausia, kad būtų sniego, kad galėčiau su draugais žaisti sniego karą. Draugams ir 

darbuotojoms palinkėčiau sveikatos, meilės, šilumos ir gero poilsio. 

Indrė - Buvimas su šeima. Laimė ir džiaugsmas. Man svarbiausia ramybė. Palinkėčiau 
sveikatos, daug laimės ir gerų švenčių. 
 
Viktorija - Tai meilė, šiluma, ramybė. Laukiant Kalėdų man svarbiausia artimųjų meilė. Dar 
filmas „Vienas namuose“ ir mandarinai. Linkiu visiems sveikatos, laimės ir džiaugsmo. 
 
Laurynas - Kalėdos - tai graži šventė, kurioje yra daug meilės ir gerumo. Tą dieną gauname 
dovanų, galima linksmintis ir išsakyti, ką jaučiame. Svarbiausia surasti tinkamas dovanas, daryti 
tai iš širdies. Visiems linkiu gerumo, meilės, geros nuotaikos ir nuolat šypsotis. 
 
Darius - Buvimas su šeima, pasiruošimas šventei ir 
dovanų laukimas. Svarbu pasipuošti eglutę ir paruošti 
dovanėles. Aš palinkėčiau svarbiausia meilės, laimės, kad 
visi būtų linksmi ir smagūs. 
 
 
Viktoras -  Kalėdos man, tai šeimos susibūrimas ir 
dovanos. Laukiant švenčių man svarbiausia gerumas ir 
draugiškumas. Palinkėčiau draugams laimės ir sveikatos. 
O darbuotojoms taip pat sveikatos ir , kad visada išliktų 
tokios geros mums, kokios yra ir dabar. 
 
Kęstutis - Tai linksma šeimos ir draugų šventė. Linkiu 
gerų švenčių, laimės, sveikatos ir būti visiems linksmais. 
 
Ernestas  - Kalėdos yra šeimos šventė, dovanų metas, 
kuomet visus aplanko Kalėdų senelis. Svarbu susitvarkyti 
namus, pasipuošti , uždegti žvakes, parinkti dovanas.  
Aplankyti artimuosius, gimines ir kaimynus. Sveikatos, 
gauti daug dovanų ir pasilinksminti su draugais. 
 

 

Rasuolė: Kalėdos yra žaislai, papuoštos eglutės. Linkiu sniego lauke, pabūti su 
gimine, laimės ir daug šypsenų. 
 
Gintarė: Linkiu laimės, džiaugsmo, gražių Kalėdų.   
 
Ričardas: Kalėdos yra Šv. Kristaus gimimo diena. Per Kalėdas užsidegame 
lemputės, sudedame visi prie stalo. Kalėdom palinkėčiau sėkmės, sveikatos ir 
didžiausios laimės.  
Simona: Kalėdos asocijuojasi man su mandarinais, nes Kalėdos kvepia mandarinais. Kalėdos 
tai pagrindinė metų šventė. Linkiu norų išsipildymo, laimės, sveikatos, mylėti ir būti mylimiems. 
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Ernestas G.                                                                                        Evelina  

Tai stebuklų metas, Jėzaus gimimo šventė.    Dovanų metas.  
Šiluma, meilė, supratimas, kontaktai, vienas kito apsikabinimas. Kad greičiau jos ateitų. 
Stiprybės, išminties ir geros sveikatos.    Laimės ir sveikatos.   
Donatas  
Kalėdos reiškia nuvažiuoti kur nors.         Samanta  
Sulaukti Kalėdų senelio.         Man svarbios dovanos, kvepalai, saldainiai,  
Daug meilės ir sveikatos.                          coca cola. Linkiu laimės, sveikatos, pinigų. Aš jus myliu. 
Ernestas 
Mėgstu gauti dovanų ir švęsti su šeima. Draugams linkiu laimės, sveikatos, gerų švenčių. O 
darbuotojams džiaugsmo, stiprybės, kantrybės. 
Ligita 
Svarbu gauti dovanų ir patinka Šv. Kūčios, nes daug valgom silkių, atsilaužiam plotkelį, geriam 
kisielių. Draugams linkiu laimės ir sveikatos, džiaugsmo. Darbuotojams, kad nesirgtų ir sveikatos, 
laimės ir draugų. 
Andrius 
Pasiilgau Šv. Kalėdų, nes gausiu daug dovanų. Daug valgau skanių balandėlių ir važiuoju tada į 
Klaipėdą ir ten švenčiu. 
Žanas 
Svarbiausia, kad būtų dovanų, gali pasidžiaugti gautomis dovanomis. Labai gražūs prisiminimai ir 
tokios nuoširdžios šventės su šeima ir artimaisiais. Draugams linkiu daug daug įspūdžių. O 
darbuotojams linksmų Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų. 
Edvinas. Man patinka Šv. Kalėdos, nes gaunu dovanų. Linkiu visiems sveikatos, laimės ir 
pinigų. 
Audronė. Per Kalėdas aplanko Kalėdų Senelis. Patinka rasti dovanų. Palinkėčiau: sėkmės, 

nesikeikti, nemeluoti. Linksmų šv. Kalėdų.  

Eridana. Kalėdos labai linksmas laikas, laukiama šventė. Eisiu į bažnyčią, nes tai yra kūdikėlio 
gimimas.  Reikia su visais susitaikyti, susitaikyti su draugais, atleisti vieni kitiems. Draugams ir 
darbuotojams palinkėčiau daug sveikatos, laimės, kad gerai praleistų šventes.     
 
Mindaugas. Kalėdos tai šeimos susibūrimas, bendrumas, papuošti namai.  Draugams ir 
darbuotojams linkiu  sveikatos, laimės, pinigų, gerų ateinančių metų.     
 
Egidijus. Kalėdos tai kai visi suvažiuoja namo. Visiems linkiu  daug laimės, sveikatos, turtingų 
metų.     
Gediminas. Kalėdos – tai mandarinai, balta mišrainė, šeimos susibūrimas Kūčių vakarą. Linkiu: 
daug šviesių spalvų gyvenime, kad tos spalvos niekad nebūtų niūrios ir suteiktų žmonėms šypsenų. 
Ilona 
Šv. Kalėdos tai didelė šventė tikintiesiems, nes gimsta kūdikėlis Jėzus. 
Belaukiant Šv. Kalėdų svarbiausia viską susitvarkyti. 
Švenčių proga darbuotojams noriu palinkėti sveikatos ir Dievo palaimos.        
O savo draugams linkiu būti laimingais.                     Laima    
       Šv. Kalėdos tai graži eglutė. 
Vaidotas 
Per Šv. Kalėdas einame į bažnyčią ir laukiame svečių. Belaukiant Šv. Kalėdų 
ruošiame skaniausius valgius perkame šakotį. Švenčių proga aš draugams linkiu būti 
draugiškiems, o darbuotojams geros nuotaikos ir visada būti su mumis kartu. 
Marius 
Šv. Kalėdos tai kai puošiame eglutę. 
Šv. Kalėdų belaukiant svarbu pasipuošti stalą, kad būtų pilnas vaišių ir kad visi artimieji būtų prie 
stalo. 
Švenčių proga darbuotojams linkiu juoko, o draugams, kad visi būtų sveiki. 

Susipažinkime... 
Nuo šio rudens kiekvieną savaitės trečiadienį mūsų Centro bendruomenę aplanko 

Telšių kunigų seminarijos seminaristai. Visi džiaugiamės, mėgaujamės buvimu 



 

6 

Susipažinkime... 

Nuo rudens prie mūsų kolektyvo prisijungė: 

Socialinė darbuotoja Vilma V.  (4 grupė) 

Socialinio darbuotojo padėjėja Alina V. (klientų lydinčioji autobusėlyje) 

Gražiausias metų laikas... Ruduo... Bobų vasara... Šilta saulė, 
tyras oras, gamtoje tvyranti ramybė -tai atgaiva ne tik kūnui, bet ir 
sielai.. 

Gauti dovanų... kuo daugiau, tuo ger iau J. Jei rimtai, tai nesvarbu 
ką, svarbu, kad iš „dūšios“. 
Mėgstamiausias patiekalas... žinoma, cepelinai. 
Dirbti ... su meile ir  atsidavimu. Nebijoti klysti, mokėti pr iimti 
kritiką, pasitikėti savimi. 
Laisvalaikiu... poilsis, pasivaikščiojimai gamtoje, gryname ore, 
kulinariniai „eksperimentai“ virtuvėje - tiesiog stengiuosi skirti laiką 
sau. 
Svajoju... tyliai... 
Didžiausia šventė... KALĖDOS  
Gyvenime man svarbiausia... mylėti ir  būti mylimai. 
Apie save manau..., kaip ir  visi, tur iu ir  trūkumų ir  pr ivalumų. 
Manau, jei stengiesi nelaikyti savyje pykčio, visiems linki tik gero, moki džiaugtis paprasčiausiais 
dalykais, gali drąsiai teigti – kad ir kas benutiktų - viskas bus gerai!!!... Tokia ir stengiuosi būti.  
Įsimintiniausias įvykis darbe per pirmuosius mėnesius... kiekvieną dieną vis nauji įspūdžiai ir  
patirtys... Labai gilų įspūdį paliko Tarptautinės neįgaliųjų šventės koncertas Centre. Tokiam 
koncerte lankytis dar neteko - tiek daug tyrumo, nuoširdumo ir meilės tvyrojo aplinkui, kad lūpos 
pačios šypsojosi, rankos pačios plojo, o akyse tvenkėsi dėkingumo ašaros... Tai nenusakoma 
žodžiais... 
Ką palinkėtum sau, Centro klientams ir kolegoms artėjančių švenčių proga?  
Sau - sėkmės darbe  ir  gyvenime. 
Centro klientams –Senelio Šalčio su pilniausiu maišu dovanų, nes jie  - Šauniausi!!! 
Kolegoms - svajonių išsipildymo, šilumos ir  jaukumo namuose. Manau, sėkmė pirmiausia 

pasibeldžia į tuos namus, kuriuose tvyro santarvė. 

Gražiausias metų laikas... man yra vasara, nes tuomet 
gamtoje tiek daug įvairiausių spalvų, formų, garsų  ir kvapų.   
Gauti dovanų... maloniausia tada, kada dovanos yra par inktos 
iš širdies.  
Mėgstamiausias patiekalas .... tai pirmosios braškės su pienu.  
Dirbti ...tai išreikšti save. 
Laisvalaikiu... mėgstu grožėtis gamta su šeima. 
Svajoju ... šventė man yra Kalėdos, kur ių metu visi tarsi 
tampame geresni, atidesni vienas kitam. 
Gyvenime man svarbiausia žmogus. 
Apie save manau, kad esu draugiškas, šiltas ir  malonus 
žmogus.  
Įsimintiniausias įvykis darbe per pirmuosius mėnesius - tai 
Adventinė popietė. 
Ką palinkėtum sau, Centro klientams ir kolegoms artėjančių 

švenčių proga? Artėjančių švenčių proga visiems palinkėčiau 

ramybės širdyse, įsiklausymo ir džiugesio. 
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Įrengtos naujos higienos patalpos 

 Telšių centro „Viltis“ bendruomenė džiaugiasi naujai sutvarkytomis, neįgaliesiems 
pritaikytomis higienos patalpomis, tai antroji higienos patalpa sutvarkyta iš Telšių rajono 
savivaldybės biudžeto lėšų. 2019 m. rugsėjo 24 d. susirinkome į salę  padėkoti už gražiai ir 
kokybiškai įrengtas higienos patalpas UAB „Arjo“ direktoriui Algirdui Levanauskui ir 

 Telšių centro „Viltis“ kolektyvo išvyka į Anykščių kraštą 
 

 2019 m. spalio 5 d. Telšių centro „Viltis“ bendruomenė, paminėdama neseniai praėjusią 
Lietuvos socialinių darbuotojų dieną išvyko į ekskursiją po Anykščių apylinkes. Lietuvos gamta 
graži kiekvienu metų laiku. Kelionės metu aplankėme Siauruko muziejų, poeto ir vyskupo 
Antano Baranausko klėtelę, stebėjome rudenėjančią gamtą iš apžvalgos aikštelės Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšte. Nuvykome prie Puntuko akmens bei į Medžių lajų 
taką. Visiems galvas 
apsuko apsilankymas 
„apverstame name“. 
Galiausiai užkopėme 
į Laimės žiburį. 
Didžiausia laimė yra 
būti vieniems su 
kitais, to ir norisi 
palinkėti kitiems. 
Dėkojame Centro 
direktorei Stasei 
Giedrienei už 
dovanotą kelionę, bei 
ekskursijos vedlei 
Laimai Uosytei už 
pažintį su 
Anykščiais. 

Pavaduotoja         
socialiniam darbui 
Aušra Motuzaitė 

http://www.vsncentras.lt/?p=3563
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TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“ 

Įm. kodas  180703499. Kauno g.  9a, LT-87148  Telšiai.  Tel .: (8-444) 78501; (8-444) 78502;  
El.p. vsnc.telsiai@gmail.com Internetinės svetainės adresas: http://www.vsncentras.lt/ 

 Atsiskaitomoji sąskaita LT834010042800060058   
AB DNB  bankas Telšių sk. b/k 40100 

 Sąskaita iki 2 procentų pajamų mokesčio sumai pervesti LT674010042800090028 

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė: Stasė Giedrienė, Aušra Motuzaitė,     
 Rovena Ribinskienė ir Centro socialiniai darbuotojai 

Telšių centro „Viltis“ bendruomenės narių     
nupintas Advento vainikas 

Ir mes gaminome žaisliukus miesto eglei Dalyvavome Kalėdinėje mugėje 

 

Palangos senosios gimnazijos ir Telšių  
miesto mero kalėdinės dovanos 


