
Buvau žirgyne su Danute. Pažiūrėjom kur švęsti gimtadienį. Grįžom vakar į 
Godą. Reikėjo matuoti temperatūrą. Negalima eiti į koridorius. Ėjom žaisti 
sportą į lauką 12val. Edita vedė rankdarbius. Teatrą turi pasiimti 15val. Ėjom 
žaisti krepšinį. 2X2. Solveiga nebuvo. Būti lauke sakė numerį. Ėjau iš Godos 
namo. Jolanta vedė. Iš ryto buvo užrakinta teko skambinti Jolantai tada 
įleido. Buvo dailė. Pasiėmė. 
JAN 

Vyko susirinkimas. Daug kalbėjom apie kolekcijas. 10 metų mūsų laikraščiui.
Balsavom už renginius. Gimtadienis – 8, Puodeliai – 6 balsai. Vedantieji 
Domas ir  Židrūnas. Bus paroda. 
VYTAUTAS
Šiandien susirinkome po ilgos pertraukos į Klientų tarybos susirinkimą 12.00
val. kuris įvyko lauke. Buvo labai smagus ir įdomus susirinkimas 
nusprendėme organizuoti Klientų tarybos ir laikraščio Vietoj televizoriaus 10 
metų sukaktį ir išsirinkome renginio vedėjus tai tapo DOMAS L. ir Židrūnas. 
Renginys vyk birželio 10 dieną esant geram orui lauke. Manau, kad bus geras
oras ir lauke bus galima sukurti gerą nuotaiką. Per gimtadienį nukelsime ir 



teatro dienos spektaklį kuris turėjo būti, bet dėl valstybinio karantino nebuvo 
tai spektaklis bus ateinantį trečiadienį.
DOMAS L. 
Pirmą dieną buvo tas virusas buvo baisiau o antrą dieną  pripratom ir 
namuose gaminom mišrainę iš krabų lazdų ir kiaušinių ir paskiau atradom tą 
puslapį Godos facebooke ir radau laikraštį ir kai  būdavo gražūs orai 
galėdavau išeiti pasivaikščioti ir apžiūrėti mieste remontus kaip daro Vytauto 
gatvę ir kitą dieną mokiausi iš knygos anglų kalbą ir  nuvažiavau prie  jūros 
vanduo šaltas 10 laipsnių. Remontavo Draugystės gatvę labai gražiai  atstatė 
stoteles. Ir padarė naujas lempas. Viskas atrodo labai gražiai. 
LINAS
2020-06-10 Buvo Klientų tarybos
susirinkimas. Aptarėme laikraščio
gimtadienio renginį ir dar bus mūsų
orkestro gimtadienis 25 metai.  Šiandien 9
val. buvo 
užsiėmimas. Ten darėme tokius
užkandžius su kotletukais.  Paskui   buvo
salotos sūris agurkėliai ant  viršaus. Visai
patiko man.

2020 m. birželio 23 dieną 14.00 val. bus
renginys skirtas teatro praėjusiai dienai
paminėti. Mes visi vaidinsim linksmus ir
nuotaikingus spektaklius kuriuos turėjom
parodyti. Nuotaikingas spektaklis bus labai
linksmas ir smagus. Aš labai laukiu to
renginio ir vaidinimo.
DOMAS L.
2020 m. birželio 24 dieną mieste prie Žaliūkių malūno turėtų vykti Joninių 
šventė kuri turėtų būti prie Žaliūkių Malūno sodybos. Ar jis bus neaišku. 
Manau, kad turėtų vykti nes nuo šiandienos pasibaigė karantinas ir labai 
smagu yra. Man patinka, kad viskas yra labai gražu pagaliau lauke sušilo.
DOMAS L.
2020 m. liepos 1-5 dienomis Spalvų muzikos orkestras vyks į muzikinę 
stovyklą Druskininkuose. Ten mes grosim su rudais būgnais savo programą 



kuri vadinasi Paslaptinga kelionė. Bus labai faina kelionė su draugais 
važiuosim į Druskininkus. Labai laukiu tos kelionės. Man labai patinka groti 
Spalvų muzikos orkestro sudėtyje.
DOMAS L.
Igoris kalbina naują centro lankytoją
Vilių.
1. Kiek tau metų?
2.Ar turi gyvūną kokį namuose?
3.Ar patinka Godoj?
4.Kiek moki užsienio kalbų ir kokias
moki kalbas?
5.Ar moki gaminti maistą?
6.Koks maistas tau skaniausias?
7.Kokiose šalyse esi buvęs?
8.Kiek klasių baigei?
9.Kokia tavo profesija?
10.Ar patinka groti?   
1. Man 32 metai, nors esu vėjavaikis ir
jaučiuosi jaunesnis.
2. Turiu du. Mylačka(Myla)kaip aktorė Mylla Jovovich :) ir Persu Himalajų 
katytę Megę (kaip iš Simsonų). Žydromis kaip Jūra akimis.
3. Godoje atradau tikslą. Jaučiuosi, kažko svarbaus dalis. Nebevienišas ir 
reikalingas. Ir taip, man labai patinka Godoje.
4. Moku rusų ir anglų kalbas. Suprantu ukrainietiškai, nes tėvas iš Ukrainos.
5. Taip, moku. Esu baigęs pagalbinio virtuvės darbininko kursus Šiaulių 
darbo rinkos mokymo centre.
6. “Dievinu” Itališka virtuvę. Gaminti ir valgyti. Mėgstu lazzaniją (kaip 
Garfildas) picas, apkepus, pastą (įvairius makaronus) ir gnocchi (bulvių 
virtinukus), tartą, daržovėmis ir mėsa įdarytus pyragus. Cacciatore, biscotti, 
galette ir brusketos. Desertus, jų paruošimą ir žinomą valgymą. Tiramisu, 
panakotą, panettone ir dar daugelis kitų man patinka. 
7. Ukrainoje, Kipre ,Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje.
8.Esu baigęs tik 9 klases. Buvau neklaužada vaikas, bet esu baigęs pagalbinio
virtuvės darbininko kursus ir healf and safety su food higiene. ESOL(anglų 
kalbos kursus užsieniečiams).
9.Atsakiau aštuntame klausime



10.Jaučiuosi euforijoje būdamas orkestro dalis. Visada mane lydėjo muzika  o
dabar tapo mano gyvenimo dalis.
Vilius Fonotovas.
Ruošiamės 25 gimtadieniui orkestrui 25 metai. Visi galvoja pasiūlymus kaip  
švęsti tą šventę. Man patiko kai važiavom su dviračiais kai buvo 15 metų  
orkestrui. 

Sekmadienį su sese teta ir
Jokūbu buvome
Daraičiuose. Ten yra mini
200 loggos sodas. Yra
įvairių gyvūnų. Mačiau
margų triušių lamų patiko
labai. 
GRETA
Aš namuose per karantiną
nuspalvinau  šešias knygas
ir padariau parodą
Mandalų. Buvo birželio 22
d. žalioj salėj dar Ilona
nupaveikslavo mane su Fausta Rasa ir dar kartą nusipaviekslavom su šeštos 



grupės vaikinais ir ta proga sušokom du šokius ratelinę kalvelį tiltą ir dar A 
ram sam sam. Buvo daug žiūrovų  ir socialinė darbuotoja Kirstina 
nupaveikslavo prie mandalų. Štai ir praėjo mano paroda. 
ŽANETA

Buvom išvažiavę į Palangą. Nuvažiavom 
9.40. pavaikščiojom. Pavalgėm cepelinų. 
Ėjau per tiltą iki galo. Deda lentas naujai. 
Buvo laivas. Aš neplaukiau po jūrą. Ėjom 
maudytis. Vanduo šaltokas. Ėjau iki kelių. 
Pažaidžiau su smėliu. Ėjom į Birutės kalną. 
Lipau. Ėjom į gintaro muziejų buvo 
užrakinta. Ėjau prie skulptūros Jūratė turiu 
nuotrauką. Vėliavų buvo pakabinta daug. 
Stasio Povilaičio skulptūra buvo. Ėjom prie 
grojančio fontano. Šviečia naktį. Ėjom 
valgyti picą. Kokteilis buvo. Laukėm 
autobuso. Važiavom link namų. Buvo mašina 
vežė. Link ežero.
JAN

Pirmadienį važiavom į ekskursiją į Palangą prie jūros. Ėjom visur 
pasivaikščioti. Maudžiausi. Labai patiko  kelionė. Ačiū už kelionę  Danutei ir
Evelinai.
Vakar buvo Teatro diena. Ji turėjo būti  kovo 27 bet buvo karantinas.   
Labai patiko buvo susiję
viskas su  Eurovizija visas
teatras. Mes kūrėme
vaidinimus apie
Euroviziją .Visi atsinešė
dainas visi pasiūlė. Mes
norėjom parodyti  kaip vyko
Eurovizija nuo 2006 – iki šių
metų. Aš vaidinau Mažulę
Serdiučką ir Something tiny.
Ar žinojote kad centre dirba
naujas  kineziterapeutas
Tomas. Yra naujų žmonių



įstaigoje. Dirba  su projektais. Yra naujų  lankytojų: 8 grupėj  Vilius. 2 grupėj
Gabija ir Laura, 5 grupėj  Rūtenis. Dar yra rankdarbių vadovė  Edita. 6 
grupėje nauja soc. darbuotojos  padėjėja Ramunė. Daug  įvyko visko per 
vieną mėnesį  parėjus į Godą labai daug pasikeitimų.  
Dar buvo Joninės. Šventėm.
Važiavom į Rėkyvą prie ežero
dainavom. Kalbėjo vedantieji.
Vainikus leidom, žaidimai
visokie. Vaišės buvo.  Papuolė
šiltas oras. Smagi šventė Joninės.
Jau susilygino naktis ir diena.
Naktys ilgės o  dienos trumpės.
VYTAUTAS
Birželio 22 d 7.30 buvom
Palangoj su Danute ir Evelina.
Buvom Basanavičaus gatvėje
valgėm cepelinus. Paskiau
buvom prie jūros. Paskiau ėjom
prie Birutės kalno. Valgėm
pietus. Paskiau ėjom iki gintaro
muziejaus ir prie grojančio fontano. Paskiau ėjom link kavinės ir važiavom 
19 valandą namo su autobusu Šiauliai Palanga ekspresu. 
Liepos 19 - 26 važiuosim į stovyklą į  Šventąją su Spindulėliu. 27 dieną buvo
susirinkimas 18 valandą. 
Liepos 1 - 5 važiuosim į Druskininkus. Iš Godos išvažiuojam 8 valandą ryto. 
Mus veža „Juozas veža“ o rugpjūčio 2 - 5 važiuosim į Klaipėdą groti o 
rugpjūčio 24 - 30 važiuosim į Palangą.
ŽIDRŪNAS
Kaip atsirado orkestras Godoje pasakoja Natalija.
1. Kaip atsirado idėja įkurti Orkestrą Godoje?  
Grįžę iš Danijos 1995 m kilo  idėja suburti Spalvų Muzikos Orkestrą. 
2. Kaip atsirado spalvotos natos? 
Spalvotų natų sistema buvo atvežta iš Olandijos, Žaneta  Barenson  dovanojo 
pirmus instrumentus ir ,,Spalvotas natas. 
3. Kiek anksčiau grojo orkestre muzikantų?
Pradėjome groti 6 muzikantai.



4. Kiek ankščiau turėjot Yamahų?
Pradžioje turėjome tik vieną Yamahą, kuri ir dabar dar groja.
5.Kaip jums buvo idėja susijungi su vilnečiais, Alytum  Klaipėda ir padaryti  
bendrą orkestrą Lietuvos? 
Po muzikinio festivalio vadovai V. Vitaitė , Romas ir Valerija nusprendėme.  
6.Kaip susidraugavot su olandais muzikantais?
Kaip kilo idėja kartu  pagroti? 
Annelies Kars yra geri mūsų  orkestro draugai.
Ilgus metus muzikavome  kartu. Smagu draugauti
ir turėti draugų.  
Aš matau kad idėja gera nes grojame su vienais ir
su kitais muzikantais.
VYTAUTAS
Birželio mėnesį gimė Gitana, Marius, Donatas,
Laurynas, Deividas, Donatas. Sveikinam juos su
gimtadieniu ir linkim puikios vasaros, daug
maudytis ir būti lauke.


