
Buvo  Šiandien 2020 m. kovo 4 d. 
Klientų tarybos pirmininko rinkimai.
1 ture dalyvavo 10 žmonių. Į 2 turą išėjo 
5 žmonės. 3 ture varžėsi Gerta -8  
Vytas -18 Ieva -4 Karolina -6. Išrinktas
pirmininkas aš Vytautas ir mano
pavaduotoja Greta.
Šiandien buvo Godos  atidarymas.
Šiandien yra 1 diena kai esame naujoj
Godoj. Lentoje reikėjo pasirašyti. Viskas
nauja. Naujai gyvensim kol įsivažiuosim
į naują ritmą. 
Kovo 11 artėja šventė. Reikia atšvęsti
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Artėja kovo 8 moters diena. Noriu
pasveikint visas moteris su kovo 8 diena.
Kad būtumėt stiprios ir laimingos. Kad
būtumėt mylimos kad išliktumėt geros
nuotaikos ir linksmos. 
VYTAUTAS 
Buvo atidarymas. Darėm grupių   atidarymą. Vakar buvo taryba. Mane  
išrinko pavaduotoja. Vytautas yra mano direktorius. Laukiam Teatro dienos.  
GRETA
Ryte atvažiavau su 2 autobusu į naują Godą. Mus pasitiko su muzika 
Natalija ir Ilona su dovanėlėm nosinaitėm ir muilais. Man labai patinka 
naujoj Godoj. 
Po Godos važiuosiu iki Saulės miesto pas kirpėją Margaritą kirptis plaukus. 
Po to važiuosiu pas merginas. 



Buvo rinkimai. Sveikinam Vytą ir Gretą. Linkim
jiems daug dirbti ir sėkmės darbuose. Turim 
naują muzikos kabinetą naują dailės kabinetą ir 
turim daug naujų grupių ir fizinio salę. Turim 
naują virtuvę ir kabinetus. 
Ačiū mūsų valdžiai ir statybininkams kad jie 
mums sutvarkė Godą. 
ŽIDRŪNAS
Būnu Godoj. Atidarymas buvo daug balionų. 
Atėjom sutiko dviese davė raktus didelius 
muzika grojo. Apšalo ausys didelės. Davė raktus.
Duris rakinti reikėjo. Parašyti sienoje vardą. 
Duoti dovanėlę. Matėm grupes. Žiūrėjom. 
Susirinko. Pavaikščiojom mes. Gerai grojom 1 
dieną. Linksmai leidom laiką ačiū. 
EDITA         

   
  Laiškas Lietuvai                   
  Laba diena sveiki                 
  Su 30 gimtadieniu Lietuva  

Aš moku Lietuvių kalbą, dainuoju
lietuviškai, myliu valstybę, kabinu vėliavą
ir gerbiu Lietuvą, moku giedoti valstybės
himną, dalyvauju visose valstybės
gimtadieniuose.
DOMAS
Esu doras, mylintis, pareigingas,
demokratiškas, sąžiningas, gerbiantis
Tėvynę, man patinka TS-LKD, laukiu
Seimo rinkimų. Lietuva yra vakarietiška ir
europietiška. Lietuvai – 30 metų kai mes
esam laisvi. 
EDVINAS



Yra LKL lyga. Myliu krepšinį. Vasario 16 d. švenčiau šimtmetį. Mėgstu 
koncertuoti. Giedu himną liepos 6 d. Šiltinami pastatai patinka. Krepšinio 
aikštelė. Švenčiu šventes.
JAN 
Kovo 13 eilėraštį skaitysiu. Švenčiu Velykas, Kaziuko mugėj dalyvausiu, 
žinau Lietuvos valstybės dieną, grojam su lazdelėmis liaudiškai.
KAROLINA 
Gražiai dainuojam, koncertuojam, turiu žemės, esu žemaitė, važinėjam į 
ekskursijas žiūrim Lietuvą ir kiti važinėja žiūri Lietuvą, gražiai elgiuosi. 
Skanius žemaičių blynus kepu, myliu Lietuvą.                                                  
EDITA
Rudais būgnais groju, gerai piešiu ir dalyvauju parodose, groju Balta linija. 
Žaidžiu krepšinį, žiūriu TV, blynus moku kepti.
MARIUS
Geros dienos miela Lietuva. Aš niekada nemeluoju Lietuvai, Lietuva man 
viskas, Lietuva graži mūsų Tėvynė, visų mylima ji yra kaip saulė mūsų 
Lietuva.
IEVA 

Mes mylim Lietuvą.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Širdis -vienintelis paukštis, kuris pakenčia narvelį. 



Žmogus negali būti laimingas be laisvės.
Laisvė - aukščiausias tautos gėris, 
žmogus  gims ne tam, kad vilktų grandines, bet kad išskleistų sparnus, 
prievarta žmogų padaro viskam abejingą, prievarta žmogų atbukina. 
Laisvas žmogus myli laisvę ir tada, kai jos netenka. 
ŽANETA 
Aš buvau Patrulių koncerte sėdėjau pirmoje eilėje. Jie dainavo naujas dainas.
Juozas mane pabučiavo į žandą. Tenai su jais dar koncertavo gitaristas, 
būgnininkas, su yamaha ir pagaliukais. Dar su jais nusifotografavau. Ir dar 
gavau jų parašą. Man patiko jų koncertas. Aš jiems padėkojau už tokį gražų 
koncertą.
JONITA
100 laikraščio numeris išeina sudėtingu laiku, kai nėra galimybės visiems
susieiti ir atšvęsti. Bet jūs esate stiprūs nes parašėte 100 laikraščių per 10
Klientų tarybos gyvavimo metų. Taigi gerbiami KT nariai. 10 metų jūs 
aktyviai dirbote, leidote laikraštį ir suorganizavote daug renginių dienos 
centre. Dabar bendrausime kiekvienas iš savo namų. Jūs galite rašyti 
žinutes, žiūrėti reportažus Godos facebook ir siūlyti temas naujoms 
video žinutėms.
Laukiu visų prisijungiant prie puslapio draugų.
Būkite stiprūs išradingi ir sveiki. Stiprinkite vieni kitus gera nuotaika ir 
maloniomis žinutėmis.
Iki.       

Su  gimtadieniu sveikinam Liliją 
Viktoriją Liną Ivetą Domą Andrių
Neringą Donatą Žanetą. Linkim
nenuobodžiauti žiūrėti televizorių 
visokius filmus ir skambinti 
draugams. Būkite sveiki ir 
optimistai.


