
 

Sveikinu visus socialinius 

darbuotojus su socialinių 

dabuotojų diena ir linkiu daug 

laimės džiaugsmo ir sėkmės 

tokiame nuostabiame darbe. Ir 

labai Jums ačiū visiems už 

suteiktą pagalbą.      JUSTAS 
 

 
Buv  o važiavo 3 mašinos. Donato Tado ir Ievos. Aš įsėdau į Donato mašiną buvo paskirstyta. Aš važiavau pas 

Donato mamą pavalgėm pyragą. Važiavom į Palangą. Stojom pirkti benziną. Važiavom tiesiai į Palangą. 

Buvom 11.30. ėjau prie jūros bangos didelės raudona vėliava negalima maudytis. Ėjau žiūrėti kaip groja. 

Vaida dainavo. Buvo kambarius suskirstė. Iš ryto buvo mankšta žiūrėjau. Ėjau į dušą grojom su lazdelėm. 

Grojom salėj repetavom. Išėjom lauke groti. Buvom prie jūros maudėmės. Jau mūsų koncertas buvo Gintaro 

muziejuje. Dar grojom Pelėdos namelyje. Grojo Petras Vyšniauskas su saksofonu. Saulę leidom 3 kartus. 

Pavaikščiojom po Palangą. Važiavom namo. 1 mama Donato atvažiavo. 2 Ievos mama aš įlipau o 3 mama 

Tado buvo nemačiau. Stojom  degalinėj. Greitai važiavo. Per 2val. atvažiavo.                                         

JAN    

Mes važiavom su Solveiga padėti parodą. Buvo 2 dėžės. 

Lipau į mikrą. Reikėjo kaukę užsidėti. Važiavom į pietinį 

Lieporių biblioteką. Pradėjom dėti daiktus. Židinius ant 

palangės. 35  mano yra paveikslai 6 stalčiai buvo. Galėsit eiti 

žiūrėti mano parodą. Vyks iki spalio.                                                                                             

JAN         

Mes buvome stovykloje Vyturys. Labai patiko  ėjom 

pasivaikščioti. Grojom su Vyšniausku ėjom prie jūros piešėm 

kas norėjo koncertavom buvom Gintaro muziejuje. Labai graži Palanga. Bėgiojau stadione. Buvo vakar žinių 

diena rugsėjo 1 diena ir buvo šiandien eismo diena. Visas mašinas tikrino prieš mano akis buvo 2 pagauti. 

VYTAUTAS  

Rugsėjo 1 sakėm kokį  žodį kas nori kas buvo. Kas moka eilėraštį. Gražiai dainavo  Židrius ir visi šoko.  

GRETA 



 
Važiavom į Palangą. Ėjom pasivaikščioti, eidami matėm paukščių net gi du man mojavo. Ėjom prie Gintaro 

muziejaus. Prie jūros. Buvom ir Birutės parke. Apsigyvenom Palangos sanatorijoje „Vyturys“. Prie Palangos 

koncertų salės matėm ant šaligatvių parašyta „Išsirink ką myli“ ir gražiai padaryta Lietuvos vėliava. Vakare 

ėjom žiūrėti koncerto palaikyti Vaidos Butautaitės. Mes ėjom išlydėti saulės. Buvo labai gražus Saulėlydis. 

Mes vakare koncertavome prie Gintaro muziejaus, grojom su lazdelėm ir paskui aš dainavau. Dar grojom su 

Petru Vyšniausku. Buvo įdomu viskas. Labai patiko. Puikūs įspūdžiai. 

EDVINAS 

Aš nuo rugpjūčio 24 iki 29 dienos buvau truputį atostogų išėjęs.  Jas praleidau labai smagiai. Rugpjūčio 26 

dieną ryte aš su tėvais važiavau į Anykščius. Mes Anykščiose vaikščiojom Lynų keliu dar mačiau Puntuko 

akmenį. Kai pavaikščiojom tada lipom aukštyn į apžvalgos aikštelę. Aš su tėčiu pamačiau labai gražią 

panoramą. Pavaikščiojom po Anykščių miestelį labai gražus miestelis. Dar lipom kur yra laimės žiburys kur 

palaidotas Jonas Biliūnas. Tada pavalgėm pietus mašinoj ir po pietų važiavom į Arklio muziejų. Ten 

pamatėm senus arklio padargus ir senas sodybas kaip netoli Kauno rajone esantis miestelis Rumšiškės. 

Labai ačiū mano mieliems tėveliams už kelionę. Man labai patiko ačiū. 

DOMAS L. 

Važiavau prie ežero žvejoti  pagavau Raudelę ir tą pačią paleidau. Tada sugalvojau sutvarkyti pakrantę. 

Radau daug šiukšlių surinkau ir išmečiau į 

specialiai skirtą konteinerį juk reikia gamtą 

tausoti. Per karštas  vasaros dienas  

norėjosi būti lauke.  Ėjau į šalia esančią 

naują  ,,Norfa,,.  Padėjau namuose tvarkyti 

kambarius. Kai reikėjo eiti į parduotuvę  

dėjausi kaukę.    

LAIMONAS 

Rudens dienelės eilėraščių poezija 

giedri  dienelė. Rudens saulelė  

auksu nubarstė liūdinčias pievas. 

O vėjužėlis šneka, vis šneka. 

Baigias, jau baigias gėlių jaunatvė; 

O tu giedrioji, rudens dienele, 

Skaisčios saulelės auksu aplieta,  

Meni man vėlei, meni man vėlei  

Gražųjį sapną jau rudenėlis. 

ŽANETA  

Buvau Druskininkuose. 18val vakare buvo 

koncertas Rotary. Mes žaidėm su muilo burbulais. Gražiai merki ir varo. Repetavom. 16val. Susistatėm. 



18val buvo koncertas. Dar buvo vakarienė. Kitais metais buvo šventė. Ėjau žiūrėti prie fontano. Važiavom į 

Vilnių vakare. Per pusryčius reikėjo mautis pirštines. Ėjau vaikščioti. Radau vietoj perėjos gatvėje pianiną. 

Vaikščiojom kur nėra žmonių. Didžiojoj salėj repetavom. Ėjom vaikščioti. Po parką. Ėjom kur Seimo rūmai. 

Žiūrėjom sausio 13d. parodą. Lietuva Ukraina. 2021 sausio 13d. bus 30 metų. Nebuvom mugėj. Ruošėmės 

Kotrynos bažnyčioj koncertui. Buvau Trakuose. Plaukėm su laiveliu. Yra laivas kur neplaukia. Buvau Šiaulių 

dienose. Radau baltą mūsų palapinę. Grojo akordeonas. Žiūrėjau mugę. Chorą pažiūrėjau. 2 scenos buvo.   

JAN       

Orkestro klausėmės jūsų. Labai patiko. Buvo gimtadienis ir pakvietė mus pasiklausyti jūsų dainų. Kaip Ieva 

dainavo labai patiko Židrūnas. Edvinas labai patiko kaip su Ieva dainavo. Aš einu pas grožio specialistę ir 

grupėje auklėtoja pasako daryti ką reikia.  Piešiu jūrą per dailę. Greitai bus internete paroda. Dar kelis 

piešinius sugalvojau kokį dalyką norėčiau padaryti su akvarele. Buvo atėjus tokia teta ir kalbėjom kaip 

galima valyti dantis kaip nebijoti traukimo dantų ir kokį šepetuką reikia naudoti. Kristina turi daug 

nuotraukų su ta dantų gydytoja su kauke.  

ARŪNA 

Šiandien koncertavom Godoje darbuotojams ir lankytojams 25 metų proga. Dabar grosime ketvirtadienį. Aš 

linkėčiau kad tas orkestras gyvuotų ir gyvuotų dar. Sveikinu su 25 gimtadieniu. Pirmas koncertas važiavome 

į Druskininkus Rotary klubui, koncertavom. Grojom savo programą ritminę paskui ėjome burbulų prieš 

koncertą. Antras koncertas buvo Kotrynos bažnyčioje buvo kitoks koncertas. Vilniečiai sėdėjo apačioj o mes 

 
viršui. Kitaip bu vo prieš koncertą ėjome pasivaikščioti  po Vilnių. Vedė 2koncertus Jurgis Bruzga. Trečias 

koncertas buvo Trakuose. Vaikščiojome po Trakus. Pasakojo istoriją. Plaukėme su laivu pasakojo gidė. Mes 

koncertavome Rūdiškėse susipažinom su gyventojais Rūdiškių. Buvo paroda Vilniuje Kotrynos bažnyčioje. 

Ačiū vadovams kad vežėsi. 

VYTAUTAS  

Važiavom į Druskininkus 

koncertuoti. Buvo suvažiavę 

rotariečiai. Paskui iš ten važiavom 

į Vilnių. Vilnius – Lietuvos sostinė. 

Labai gražus miestas. Buvom prie 

Vyriausybės. Buvom Tauro kalne, 

iš ten labai gražus vaizdas. 

Vaikščiojom prie Nėries, ir ten 

labai graži vieta. Vaikščiojom 

visur. Buvom ir prie Seimo. 

Koncertavom šv. Kotrynos bažnyčioje. Buvom Trakuose. Apžiūrėjom Trakų pilį. Labai gražu ten. Labai gražus 



Galvės ežeras. Paskui su laivu plaukėm. Labai faina buvo. Paskui važiavom į Rūdiškes, Trakų rajoną 

koncertuoti. Koncertavom Rudiškių kūlturos centre. Labai patiko. 

EDVINAS 

2020-09-29 dieną  DC Goda Spalvų muzikos orkestras 25metų gimtadienį. Orkestras įkurtas 1995 metais. 

Orkestre groja penkta karta. Per šį laikotarpį orkestras aplankė nemažai šalių pabūvojo Belgijoje Olandijoje 

ir Rusijos mieste Sankt Peterburge. Aš prisijungiau prie orkestro 2014 metais man labai patinka groti 

orkestre. Sveikinu DC GODOS Orkestrą, kad mes visi mylėtumėm muziką. 

DOMAS L. 

Susipažinkite - 3 grupės naujokė Agnė.  

1. Koks tavo zodiako ženklas? Svarstyklės. 

2. Koks mėgstamas maistas? Neturiu. 

3. Kokias gėles turi namie? Vazonines. 

4. Ką mėgsti veikti? Dainuoti. 

5. Ką mėgsti gerti? Coca-Cola. 

6. Ar mėgsti dėlioti dėliones? Nemėgstu. 

7. Ką veikti mėgsti namuose? Žiūrėti 

televizorių. 

8. Ką perki parduotuvej? Daug ką. 

9. Ar patinka 3 grupėj? Taip. 

10. Ar kepi sausainius ar tortus? Ne. 

11. Ar turi namuose gyvūną? Taip. Katiną. 

12. Kokioj mokykloj mokeisi? Du gaideliai. 

13. Kiek tau metų? 30 metų. 

 

 
Važiavom į Pakruojo dvarą. Pasivaikščiojom. Ant tilto buvo labai daug spynų. Buvo ir gražių gėlių. Graži 

vieta. Buvom ir prie malūno. Gražiai ąsotis padarytas. Ėjom pažiūrėti gražius darbelius iš vilnos. Vežlys labai 

gražiai padarytas iš gėlių. Labai gražiai iš gėlių padaryta arka. Matėm ten ir senovinių mašinų. Buvo ir kelios 

palmės. Paskui pietavome bajoriškai Baltojoj pokylių salėje, labai graži salė. Gražus Pakruojo dvaras. Buvo 

smagu. Labai patiko.  

EDVINAS 

Vakar rytą važiavom į Pakruojo dvarą iš Godos išvažiavom 9 valandą rytą. Su mumis važiavo Edita  Evelina 

Arina ir Direktorė Danutė. Nuvažiavę vaikščiojom visur po to ėjom kavos su spurgom. Į mane mėtė peilius aš 

ramai stovėjau. Po to ėjom valgyti pietus. Po pietų buvom pas paukščius ir važiavom namo. Matėm gėles. 

Ačiū Editai ir Evelinai o Direktorei už autobusą.  

Rugsėjo 4 dieną buvome Druskininkuose koncertavom Rotary klubui. Koncertas prasidėjo 18 valandą. Po 

koncerto ėjom valgyti Totorišką sriubą paskiau gėrėm arbatą su 100 lapiu. Pavalgę susidėjom instrumentus 

ir važiavom į Lenkų namus miegoti. Vilnuj buvome 21. 06. Rugsėjo 8 koncertavom Kotrynos bažnyčioj o 

rugsėjo 9 koncertavom Rudiškių kultūros centre. Po koncerto važiavom atgal į Vilnių valgyti vakarienės.  



Buvom 9 dieną Trakuose ekskursijoje. Vaikščiojom po pilį plaukėm laivu per Trakų ežerą po to ėjom į kitą 

laivą žiūrėti filmo atskirom grupėm. Po to ėjom valgyti kibinus gėrėme sultinį. Po to atnešė pyragą su gira. 

dėkojame Viktorijai Vitaitei. 

Kotrynos bažnyčioj gavom tortą mums labai patiko. Dėkojam Direktorei kad davė mums autobusą.  

Po visko 10 dieną pavalgėm pusryčius ir atvažiavo 10 valandą Juozas veža ir važiavom į Šiaulius į Godą. 

Godoj buvom 12 .45 ir ėjome pietauti. 

ŽIDRŪNAS 

Buvau Pakruojo dvare pažiūrėjom milžinus skulptūras. Buvo milžinas vėžlys. Dar didesnė buvo. 

Pavaikščiojom. Viduj pažiūrėjom. Dar buvo pakabintas narvas. Į Židrūną mėtė peilius. Dar buvo žirgas vedė. 

Buvo pietai apačioj. Sekmadienį grįžom į Godą. 

JAN 

Buvau boulinge.  Aš pataikiau ir surinkau daug taškų. Gerai  žaidžiau. Paėmiau kamuolį ir mušiau kėglius ir  

paskui pataikiau. Nežinau kas laimėjo. Tada gavom diplomus.  

GRETA 

Kelionė. Įlipom. Daug 

žmonių buvo vadovės 

buvo. Labai įdomu 

buvo. Daug kalbėjo. Ir 

važiavom. Jau matėm 

sustojom. Ir vėl 

sukom atgal ir vėl 

sustojom. Kelias 

uždarytas. Ėjome 

pavaikščioti. Buvo 

karšta diena. Padėjau 

megztinį šiltą 

autobuse. Daug nuotraukų padarėm. Daug filmavau. Gėlių 

labai daug buvo. Gražu. Labai šilta diena. Linksma buvo. 

Ėjome į vidų su kaukėm. Tepėm skystį rankom. Įdomų kitokį. 

Vėl fotografavom. Buvom rūsyje. Tamsu. Išėjom lauk vėl. 

Spurgas pirkom 3 žmonės ir kapučinu trims. Vaikščiojom 

kitur. Prasidėjo renginys. Žydrius ėjo su  balionu taikyti. 

Buvo įdomu ir juokinga. Daug žmonių žiūrėjo ir buvo 

ekskursija. Ušsibaigė laimingai. Ir vėl ėjom pasivaikščiot. 

Ėjom pavalgyti. Susėdom prie didelių apvalių stalų. 

Pavalgėm duonos buvo šlapia nepatiko. Sriuba labai skani ir 

mėsytė buvo visokia. Išėjom lauk ir namo. Išlipom atskirai. 

Ačiū už dėmesį. 

EDITA  

Buvo 14 valandą renginys laivų mūšis kur dalyvavo 13 komandų. 1 vietą laimėjo Donatas ir Janas 2 Edvinas 

Rūta ir Arūnė. Sveikinam nugalėtojus laimėjus 1-2 vietas. Renginį vedė Justas ir Greta. Ačiū vedėjams už 

renginį.  Lauksime kitų renginių šiemet. Buvom Kanės arenoj. Žaidėm krepšinį 4x4. Žaidė Židrūnas Donatas 

Marius Vytas Liuda treneris Arvydas ir asistentas Tomas. Varžybas stebėjo Domas. 4 partijas laimėjo 

draugystė. Ačiū vadovams ir ačių vairuotoju Egidijuj kad nuvežė ir parvežė. O šiandien Rėkyvoj buvo 

repeticija kur dainavo moterys Magnolijos.     ŽIDRŪNAS 



Buvo sekmadienis. Važiavom į Pakruojo dvarą .Pažiūrėjom gėles buvo ekskursija. Pasakojo. Man patiko 

požemiai. Graži gamta.Trečiadienį buvo renginys laivų mūšis buvo suskirstytos komandos. Vedėjai Greta ir 

Justas. Jie ten mums sakė kokius langelius braukti. Laimėjo Donatas ir Janas 1 vietą o antrą vietą lamėjo  

Rūta ir Edvinas ir Arūna.   

VYTAUTAS 

  

 

Tęsiasi Lietuvos gražus ruduo saulėtas. Primena bobų vasarą 

ir kartais lapai krenta ir vakarai būna rudens labai gražūs ir 

labai gražiai leidžiasi saulė ir labai gražiai matosi kaip lempos 

apšviečia.  

LINAS 

Giedros rudeninės nuotaikos jums visiems ir savaitgalį 

ilsėkitės ir neužmirškite džiaugtis jus supančiomis 

rudenėjančiomis spalvomis. 

 

Sveikiname su gimtadieniu 

Liną Lukošiūtę, Mantą 

Rubašių ir Gintarą 

gimusius rugsėjo mėnesį. 

Linksmų  jums 

gimtadienių, torto ir 

draugų.  
 

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namų Dienos centras „Goda“, Žalgirio 3, Šiauliai, 
tel./faks.(841)523979, el. paštas: globa@siauliai.lt, internetinis puslapis:  
https://www.siauliuglobosnamai.lt/, https://www.facebook.com/dienoscentrasgoda/. 
„Vietoj televizoriaus“ redakcija: dienos centro paslaugų gavėjų taryba ir užimtumo specialistė Ilona. 
Tiražas 100 egzempliorių, laikraštis leidžiamas nuo 2010 metų kovo 23 dienos. 

 
 

mailto:globa@siauliai.lt
https://www.siauliuglobosnamai.lt/
https://www.facebook.com/dienoscentrasgoda/

