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Tu ris tų gat vės praei vius ma lo-
niai ste bi na žais min gos ka lė di-
nės de ko ra ci jos. Nuo kal no bė ga 
se niai be sme ge niai, o už kam po 
tū no iš eg li ša kių pa ga min ti Ka-
lė dų Se ne liai. Ši taip žais min gai 
pa si puo šę šven čių lau kia Klai-
pė dos su tri ku sio vys ty mo si kū-
di kių na mai.

„Pas mus Ka lė dų lau ki mas be ga-
lo įspū din gas – ne tgi ste buk lin-
gas“, – džiau gė si Klai pė dos su-
tri ku sio vys ty mo si kū di kių na mų 
di rek to rė Auš ra Ni ko la je vie nė.

Ori gi na lias de ko ra ci jas su kū-
rė dai li nin kė Mo ni ka Trum piš-
ky tė, ku ri ir ini ci ja vo šios įstai-
gos puo ši mą.

Dai li nin kė tei gė, kad idė-
ja šiems šven ti niams pa puo ši-
mams ki lo in ter ne te pa ma čius, 
jog įstai ga ieš ko sa va no rių.

„No rė jo si, kad Ka lė dų lau ki-
mas vi siems bū tų džiu gus. Taip 
ir pa gal vo jau: ko dėl ne nu pie šus 
ko nors vai ku čiams? Juk vi sa da 
ma lo nu da ly tis gė riu“, – pa sa-
ko jo M.Trum piš ky tė.

Ši ini cia ty va kū di kių na muo se 
bu vo šil tai įver tin ta, vi si pa ste-
bė jo pa švie sė ju sią ap lin ką.

„Mū sų įstai ga la bai dė kin ga 
dai li nin kei už jos sun kų dar bą ir 
lin ki įkvė pi mo ki tiems pra smin-

giems dar bams“, – sa kė A.Ni ko-
la je vie nė. Nuo tai kin gos de ko ra-
ci jos įkvė pė pa čius dar buo to jus 
pri si dė ti prie šven ti nės at mos-
fe ros kū ri mo.

„La bai sma gu, kad vi si dar buo-
to jai nuo tai kin gai lau kia Ka lė dų ir 
pri si de da prie įstai gos gra ži ni mo. 
Jie tai da ro ne pai sant to, kad dėl 
siau čian čio vi ru so šis laik me tis 
yra psi cho lo giš kai su dė tin gas“, – 
ti ki no A.Ni ko la je vie nė.

Kū di kių na muo se dir ban tys 
žmo nės pri pra tę Ka lė das pa si-
tik ti kar tu ir da ly tis po zi ty vio-
mis nuo tai ko mis.

„Daž niau siai šiuo me tų lai ku 
pas mus ap si lan ky da vo daug sve-
čių, o ir pa tys lauk da vo me šven-
čių drau ge“, – pri si mi nė A.Ni ko-
la je vie nė.

Ta čiau šie met ten ka pri si tai ky ti 
prie ka ran ti no są ly gų ir už tik rin ti 
sau gu mą pa lai kant at stu mą.

Įs tai go je bu vo su si rgi mų, o 
šiuo me tu vi si dar buo to jai svei-
ki, veik la vyks ta sklan džiai.

Su si bur ti ir švęs ti kar tu įstai-
gos dar buo to jai šiuo me tu ne ga-
li. Ta čiau yra ki tų bū dų, kaip da-
ly tis šven ti niu džiaugs mu.

„Šie met yra ki taip – vis ką da ro-
me per nuo to lį. Pa puo šė me kie mą 
ir ši taip sklei džia me ge ru mą vie-
ni ki tiems. No ri me, kad vi si lau-
kian tys šven čių pa tir tų to kį pa tį 
džiaugs mą, ko kį jau čia me mes“, – 
lin kė jo A.Ni ko la je vie nė.
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Kū di kių na mai da li ja si šven ti niu džiaugs mu


