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Rugsėjis ir liaudies prietarai 

 

* Kuo sausesnis ir šiltesnis rugsėjis, tuo vėliau ateina žiema. 

* Jei rugsėjo rytas apniukęs, laukite gražios dienos. 

* Jei vorai tankius tinklus pina – laukite vėjo ir lietaus. 

* Jei gervės ir žąsys skrenda aukštai – bus ilgas ruduo, jei žemai – 

greitai užšals. 

* Saulėtas su griaustiniais rugsėjis pranašauja daug sniego žiemą, o 

žemę apklojantys voratinkliai – gerą orą. 

* Griaustinis rugsėjo mėnesį žada ilgą rudenį. 

* Jei grybų mažai, o riešutų daug – žiema bus snieguota ir žvarbi. 

Uogų gausumas žada šaltą žiemą. 

* Jei rugsėjį ąžuolai užaugino daug gilių, prieš šv. Kalėdas bus daug 

sniego. 

* Jei rugsėjį medžiai greitai numeta lapus, laukite šaltos žiemos. 

* Jei šermukšniai vėlai žydi – bus ilgas ir šiltas ruduo. Jei aplinkui 

raudonuoja šermukšnių uogos – laukite šalto ir ilgo rudens. 

 



Spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. 

 

 

 

 

Gerbiami Senjorai, 

 

Nuoširdžiai sveikiname su Tarptautine pagyvenusių 

žmonių diena. 

Jūsų gyvenimo išmintis, patirtis, gerumas ir kantrybė, – 

tai neišsenkantis vertybių šaltinis, iš kurio mes semiamės 

stiprybės dirbdami kasdieninius darbus. 

Linkime Jums stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, 

optimizmo ir meilės. Džiaukitės kiekviena diena, dalinkitės 

išmintimi su artimaisiais, draugais ir pažįstamais.  

Tegul ši diena dar kartą primena Jums ir visiems mums, 

kad kiekvienas žmogus yra nuostabus ir nepakartojamas.  

 

Gražios ir prasmingos šventės! 

 

 

 

 

 



 

Aktualijos 

Motinos diena 

Motina, man saulė tavo veidą mena,  

Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai,  

Visą šitos žemės klaidų kelią mano  

Tegu švies man tavo veido spinduliai.  

Motinos dienos proga susirinko gausus būrys 

senolių, aplankė bendrijos "Viltis" draugai bei 

Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovai. Visi kartu 

prisiminėme mamas, būtent Joms skyrėme 

dainas, eilėraščius, meilę. Juk mama - 

brangiausias turtas! 

 

 

 

l/d “Atžalynas” vaikų pasirodymas 
 
 

Mus aplankė l/d „Atžalynas" vaikučiai. Mažieji mūsų draugai 

padovanojo gražių dainelių, eilėraštukų, šokių. Visi patys gražiausi 

žodžiai buvo skirti mamoms, 

tėveliams, močiutėms ir 

seneliams! Vaikučiai taip pat 

pamokė, kaip reikia daryti 

masažą, norint atsipalaiduoti po 

dienos. Labai džiaugiamės ir 

dėkojame darželio auklėtojoms 

bei vaikučiams už tokį šiltą, 

gražų, pilną juoko ir šypsenų 

pasirodymą! 

 

 



Tėvo diena 

     „Mintie, pilna linkėjimų šviesos, 

Skrisk pūko lengvumu pas širdžiai 

mielą… Nutūpus ant ramios jausmų 

bangos Jam išdainuoki tai, ką kalba mano 

siela..." 

     Prisiminėme Tuos, kurie mus supo ir 

kėlė iki debesų, Tuos, kurie mumis 

rūpinosi, Tuos, kurie savo tvirtomis 

rankomis mus saugojo nuo blogo. Prisiminėme savo TĖVELIUS ir 

skyrėme Jiems gražiausius žodžius, gražiausias melodijas ir dar kartą 

mintimis pabuvome kartu su Jais. 

 

Senjorų stovykla 
 

Birželio 22 d. vykome į senjorų stovyklą, kurią organizavo 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras.  

Aplankėme žirgyną, maitinome arklius, 

glostėme ožius. Klausėmės žirgų trenerės 

paskaitos apie žirgų sportą, žirgų auginimą ir 

priežiūrą. Ragavome žirgų maistą – avižas! Po 

pietų susitikome su bibliotekininke L. 

Naujokiene, kuri pravedė pažintinę paskaitą 

„Gyvūnai meno kūriniuose". Vakare grįžome 

šiek tiek pavargę, bet pilni įspūdžių ir geros 

nuotaikos!  

Sveikinome Jonus ir Janinas! 
 

 

      Visi mes žmonės, visi esam panašūs. Kas mus atskirtų, 

jei ne vardai? Visi mes gimstam nuogi ir gražūs, kaip mus 

vadinti nusprendžia tėvai. Birželio 23 dieną sveikinome 

savo Jonus ir Janinas su Joninių švente! Dovanojome mūsų 

pačių darytas puokštes bei linkėjome ilgų ir kupinų laimės 

metų! 



Garbingas jubiliejus 

 

     Liepos 7 d. paminėjome garbingą mūsų gyventojos, Malvinos 

Vaičienės, jubiliejų! Pasveikinti 

atvyko Akmenės vicemeras A. 

Nicius, seniūnas R. Juozapavičius, 

laikraščio „Vienybė" reporterė R. 

Jonikienė bei Mažeikių skyriaus 

„Sodros" direktorė L. Nagienė su 

pavaduotoja J. Gargasiene. Svečiai 

linkėjo jubiliatei gražių metų, 

sveikatos, stiprybės! 

Prisiminimai iš mūsų 25 metų jubiliejaus.... 
 

Savo šventinę savaitę pradėjome aplankydami bendruomenės 

kapus, prisimindami savo anapilin išėjusius gyventojus. Prieš Šv. 

Mišias socialinės darbuotojos ir 

gyventojai paruošė pasirodymą, 

kuris privertė prisiminti prabėgusias 

dienas. Šv. Mišiose dalyvavo ir 

bažnyčios choras, kuris padovanojo 

nuostabių giesmių puokštę. Po Šv. 

Mišių visi drauge žiūrėjome 

nuotraukų montažą ir prisiminėme 

prabėgusius metus. 

Kitą dieną mus aplankė mūsų 

miesto šaunosios kirpėjos, kurios papuošė 

mūsų gyventojus. Norime pasidžiaugti, 

kad pirmą kartą mūsų namuose rengtoje 

tokioje akcijoje dalyvauti sutiko tiek daug 

miesto auksiarankių kirpėjų! Buvo smagu 

stebėti, kad šypsenos nedingo tiek 

senelių, tiek kirpėjų veiduose. Tikimės, 

kad visoms kirpėjoms širdyje išliks šiltas 



ir jaukus šio ryto prisiminimas. Esame labai dėkingi už geras emocijas 

ir suteiktą galimybę seneliams pasijusti ypatingais! 

Antradienio popietę pradėjome iškilmingu vėliavos įnešimu. 

Vėliavą įnešė jauniausias įstaigos gyventojas R. Staponkus bei nuo 

pirmų įstaigos įkūrimo dienų gyvenanti A. Diržinskienė. Visi kartu 

sugiedojome įstaigos himną. Po iškilmingos dalies prasidėjo 

linksmybės! Į svečius atvyko NVO kolektyvai: „Dzin", "Vilties" 

bendrija , „Žėrutis", kurie padovanojo 

daug gražių žodžių, gerų emocijų, 

juoko. Vakarą užbaigė Giulija bei 

broliukas Evaldas ir sesutė Silvija. 

Drąsiausieji ne tik plojo atsistoję, bet 

ir šoko. Visi išėjome su šypsenomis 

bei kupini gerų emocijų, kurios, 

tikimės, ilgai išliks visų širdyse.  

Trečiadienio popietė mūsų namuose buvo pripildyta vaikiško 

juoko, balsų ir dainų! Aplankyti ir su 

gražiu jubiliejumi pasveikinti atvyko 

draugai iš „Saulėtekio" progimnazijos, 

l/d „Buratinas", „Atžalynas", 

„Žvaigždutė", o taip pat ir draugai iš 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 

bei Naujosios Akmenės kultūros centro 

vaikų šokių kolektyvas. Norime 

pasidžiaugti ir visiems nuoširdžiai padėkoti už gražius prisiminimus, 

nuoširdžius žodžius bei sveikinimus! Džiaugiamės, kad per visus 

gyvavimo metus subūrėme tokį būrį draugų! 

Ketvirtadienis – seniūnijų diena. Gražią popietę seniūnai atvyko 

pasveikinti čia gyvenančių gyventojų. Kiekvienam padovanojo po 

gėlės žiedą, palinkėjo 

gražių metų. O taip pat, 

gražų koncertą surengė 

kultūros namų kolektyvai 

iš Akmenės, Ventos, 

Papilės ir Kruopių. 

Triukšmingai vakarą 

užbaigė grupė„Svajokliai"! 



Paslaugų namuos ąžuolai žaliuos, 

Ąžuolai žaliuos paslaugų namuos... 
 

 

     Visi kartu pasodinome jubiliejinį ąžuolą. Tikimės, kad 

ąžuolas augs stiprus ir gražus, 

primindamas prabėgusius 

metus! 

 

 

 

 

 

PRISIMINIMAI... 

 

Apie gandrus 

1977 m. balandis 

Pavasaris. Gandrai parskrido. Kaimynų sodyboje 

aukštai pakeltas gandralizdis. Lizdą remontuoja 

porelė gandrų. Vos prašvitus abu gandrai braido po pievą, pelkę. 

Pasistiprinę vėl neša šakas lizdui. Greitai perės vaikučius. 

Mano tėvelis piemenavo, tas buvo senai turbūt 1913 metais, 

kažkur prie Vadaksties upelio pas ūkininką latvį. Daug kartų yra 

pasakojęs mums apie nemalonų atsitikimą gandrų gyvenime. Pas tą 

ūkininką buvo gandralizdis medžio viršūnėje, gandrai perėjo 

vaikučius. Vieną rytą pastebėjome, kad gandrai pykstasi savo lizde. 

Gandras snapu kapojo savo žmoną. Ši nesipriešino, tupėjo ir tiek. Po 

kiek laiko gandras išskrido. Po trejeto valandų, netoli sodybos pievoje 

ėmė rinktis gandrai. Skrido iš visų pusių ir leidosi pievoje. Iš viso 

būrio pakilo du gandrai ir atskrido į lizdą, tada vėl nusileido į pievą. 

Gandrai užvertę galvas kaleno snapais. Tada trys gandrai iš to būrio 

nuskrido į kitą pievos galą ir vėl visi kalena snapais. Žiūrėjome visi 



kas čia dedasi. Tada vėl iš to būrio du gandrai pakilo į lizdą. Savo 

ilgais snapais kapojo gandrienę, kuri ramiai tupėjo lizde. Užkapotą, 

negyvą gandrienę, gandrai išmetė iš lizdo. Po tokios egzekucijos 

gandrai išskrido. Neiškentęs šeimininkas įlipo į medį, pasižiūrėti kas 

čia dedasi. Lizde tupėjo keturi gandriukai ir vienas žąsiukas. 

Šeimininkas išėmė iš lizdo žąsiuką. Tada buvo aišku, kad gandrienę 

taip žiauriai gandrų teismas nubaudė už neištikimybę. 

Buvo greitai išaiškintas kaltininkas, tai bernas Janis įdėjęs į lizdą 

žąsies kiaušinį. Už tokį darbą Janį atleido iš darbo, smarkiai barė. Po 

šito įvykio dirbdami visi pažiūrėdavome į lizdą. Gandras tėvelis 

vienas užaugino savo vaikučius. Gandriukai augo, o gandras vis nešė 

varles, kol gandriukai paliko lizdą. 

 

Gyventoja Zofija Monienė 

 

Gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais mus paliko:  

Olga Neimantas gim. 1938-06-14, mirė 2017-05-30 (Akmenės seniūnija).  

Elzbieta Mačienė gim. 1926-07-30, mirė 2017-06-02 ( Mažeikių seniūnija). 

Genovaitė Šaulienė gim. 1932-09-24, mirė 2017-06-03 ( Akmenės seniūnija). 

Pranas Daunys gim. 1936-02-20, mirė 2017-06-22 (Akmenės seniūnija). 

Stasė Jurgutienė gim. 1940-10-14, mirė 2017-07-07 (Naujosios Akmenės 
miesto seniūnija). 

Aleksėjus Anikejevas gim. 1949-03-20, mirė 2017-07-08 (Trakų seniūnija). 

Pranas Skabeikis gim. 1928-08-15, mirė 2017-07-17 (Naujosios Akmenės 
miesto seniūnija). 

Ona Gudžiūnienė gim. 1928-05-17, mirė 2017-07-26 (Naujosios Akmenės 
miesto seniūnija). 

Juozas Perminas gim. 1951-09-18, mirė 2017-08-14 (Mažeikių seniūnija). 

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,  

Brangiausi žmonės eina ir palieka... 

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 

Ir atminty gyvi išlieka. 


