
Mieli draugai,
Visus, Jūs, sveikiname su atėjusiu pavasariu ir siunčiame Jums 1-ąjį 2021 metų Kauno „Arkos“ ben-

druomenės naujienlaiškį! Gaila, karantinas tęsiasi ir negali jūsų pakviesti susitikti gyvai. Bet gyvenimas 
bendruomenėje vyksta. Ir vyksta įvairiomis formomis.

Pati svarbiausia žinia, kad bendruomenė sausio mėnesį pasirinko metinę temą – IŠGIRSTI KITĄ! Tai su-
kėlė daug klausimų – kaip išklausyti vienas kitą? Kaip išklausyti kitą, kai reikia bendrauti per kompiuterį? 
Kokia turime būti bendruomenė, kad norėtųsi klausytis kitų?

Šie klausimai rodo, ką Jūs ir perskaitysite mūsų naujienlaiškyje, kad sausio – kovo mėn. bendruomenė 
ir toliau išgyvena nelengvą, bet viltingą laikotarpį. Mes mokinamės išgirsti ir klausyti įvairiais būdais – ar 
per kompiuterį, ar gyvai. Karantino laikotarpis vertė ir toliau mums bendrauti per nuotolį, tad su kai kuriais 
bičiuliais susitikimas vyksta tik lauke. Džiaugiamės, kad Gyvenimo namų bičiuliai ir darbuotojai, vieni pirmųjų, 
buvo paskiepyti sausio pradžioje. Tad įgavus imunitetą daliai mūsų bičiuliams, vasario pabaigoje vėl atsidarė 
Dienos centras ir Socialinės Dirbtuvės. Koks buvo džiaugsmas mus visiems vėl susėsti prie stalo, kartu 
pietauti. Bet atsirado nauji rūpesčiai – kaip išgirsti vienas kitą, kai didžiulis klegesys prie stalo 😉.

Na, o didžiausias išklausymo momentas – Susitaikymo pamaldos vykusios Didįjį ket-
virtadienį. Skyrėme laiko maldai, diskutavome, kam esame neatleidę, kas padeda 
mums atleisti ir saugiai nuplovėme vienas kitam rankas. Buvo daug ašarų ir 
džiaugsmo. O pasiruošimą Velykų slėpiniui užbaigėme iškilmingomis vaišė-
mis – kaip žydai per Velykas švenčia išėjimo iš Egipto šventę, taip ir mes 
valgėme panašiai – tikrą ėriuką, tarptautinės savanorės Milos iškeptus be 
raugo paplotėlius ir salotas. Koks buvo bendrystės džiaugsmas!

Vienas iš pokyčių bendruomenėje – pas mus grįžo dirbti Ugnė. Šiuo 
metu ji savanorių koordinatorė ir stengsis pasiekti, kad kiekvienas 
bendruomenės padalinys turėtų bent po vieną ilgalaikį savanorį.  

Nežiūrint iššūkių, bandome išgirsti Ką Dievas mums sako šiuo laiko-
tarpiu. O jis sako paprastus žodžius – nebijok, aš esu mylintis, teisingas 
ir gailestingas Dievas. Ir mes eilinį kartą suvokiame, kiek daug mes gau-
name. Ir norisi dar ir dar kartą dėkoti Dievui! Ir nors visi esame pasiilgę gyvo 
fizinio kontakto, dar labiau išgyvename, kad esame priklausomi nuo Dievo ma-
lonės. O jis veikia ir per Jūs, draugai, kurių dėka bendruomenė auga ir stiprėja. 

Ačiū Jums. Skaitykite apie viską ir būkime ryšyje!  

Jūsų nuolankus tarnas,
Gedas 

2021 m. 
sausis,

vasaris,
kovas



Dienos centras – Draugystės laivas
Beveik du mėnesius Dienos centre buvome vieniši, bendravome su bi-

čiuliais per Zoom’ą, susiskambindavome telefonu ar retkarčiais trum-
pam susitikdavome lauke pasivaikščioti. Tiek asistentams, tiek bičiu-
liams trūko gyvo bendravimo, įprastų veiklų. Tačiau nuo vasario 15 
dienos į Dienos centrą pagaliau sugrįžo Gyvenimo namuose buvę bi-
čiuliai – Romas ir Asta, o vėliau prie jų prisijungė ir kiti – Rosita, Ma-
rius, Aistis ir Aidas. Labai buvome jų pasiilgę! Ta proga paklausėme 
Rositos, kaip sekėsi sugrįžti ir kaip dabar leidžia laiką Dienos centre: 

Rosita: – Būti namuose buvo sunku, o grįžus į Arką palengvėjo. 
Džiaugiuosi, kad kiti bičiuliai prisijungė, jei nesidžiaugčiau nebūčiau 
čia. Kartais gaminu valgyti, „pilinėju” šlikerį keramikoje, geriu kavą su 
draugais. Patinka pabendrauti su žmonėmis čia Arkoje.

Sugrįžimo proga šventėme Užgavėnes, kepėme blynus, puošėmės bai-
siomis kaukėmis, deginome Morę ir vijome žiemą iš kiemo. Minėdami kovo 
11-ąją su bičiuliais gaminome trispalves, kėlėme Lietuvos vėliavą bei gie-
dojome himną. Šių metų pradžia prasidėjo naujienomis – su nekantrumu 
pristatėme netgi dvi naujas keramikinių indų kolekcijas: Šokoladas ir Pelenai. 
Gana svarbus atsisveikinimas buvo ir su senuoju Arkos autobusiuku Šreku, 
kurį padovanojome Caritas organizacijai. Asta dėl Šreko atidavimo liūdi:

 – Buvo labai gaila atiduoti Šreką, vos neverkiau. Jis labai primena man 
Kalėdų eglutę, nes žalias. O man labai patinka Kalėdos.

Romo nuomonė tuo tarpu visai kitokia:
 – Su Šreku nebuvo taip gaila atsisveikinti, jis jau senas, o turime du naujus au-

tobusiukus.

Gyvenimo namai – Gyvybės duona
Pradžia metų vis dar prašė susikaupti karantino laikotarpiui. Nebuvo lengva 

išbūti tiek ilgai namų aplinkoje, bet tai įpareigojo, kad nesuklysti ir saugoti svei-
katą. Emocijos tai kilo, tai leidosi. Išmokome išgirsti save, pažinti ir atjausti kitą. 
Bendruomeniška pagalba, SMS žinutė, pokalbiai su asistentais, darbuotojais ir arti-
maisiais, vėl įkvėpdavo, kad viskas bus gerai. 

Atėjo apsisprendimo momentas priimti skiepus. Sveikatos svarba buvo pir-
mame plane ir bičiuliai tai suprato. Tarėsi  su  gydytojais ir šeimos nariais, 
darbuotojais. Bičiuliai didesnių sveikatos pokyčių, nei buvo paprastai, 
nepatyrė.  Nors, prieš pirmąjį, nes nežinomybės jausmas laukė, kiek 
baiminosi. Bet viska įveikė ir po to tik šypsojosi. 

Edita. – Namuose atsibodo, norėjau į dirbtuves. Atradau, kad iš-
mokau rašyti. Padėjo asistentė Skirmutė. Buvo baisiau antras skie-
pas. Susijaudinau. Patenkinta, kad skiepijausi. Pagražėjo kamba-
rys, turiu rašomą stalą. Naują telefoną gavau. 

Erika – Patiko Naujuosius metus švęsti kitaip, pasipuošti, pabūti 
šiltoje aplinkoje. Patiko dalyvauti projekte „Stipresnis už virusą“, 
kuriame ir laimėjau. Man faina, kad galėjau čia mankštintis. In-
ternetu galėjau daugiau bendrauti su žmonėmis. Atsibodo ilgai būti 
namuose, norėjosi greičiau grįžti į dirbtuvėles, pasijusti reikalingai. 
Nusibodo kaukes nešioti ir namie būti. Bijojau pirmo skiepo, antro 
jau ne, pirma nuėjau skiepytis.    

Šiandien jau visi bičiuliai kartu namuose. Kiekvieną rytą 
išvyksta į dirbtuvėles įvairioms veikloms. Šiuo laikotarpiu įvy-
ko ir pasikeitimų Gyvenimo namuose. Asistentė Neringa išėjo ir 
buvo šiltai palydėta. Atėjo Jolanda, kurią jau pasveikinome šiltai 
su gimtadieniu. Paliekam gražiausiose svajonėse belaukiant va-
saros, atostogų įspūdžių.  

Mantas : aš tą 
karantiną padegsiu. 

Po to rodys 
per televizorių. 
Mindaugas: o aš 
susprogdinsiu!



Pagalba priimant sprendimus – Pagalbos švyturys
Paskutinis ketvirtis komandai buvo vis dar karantininis. Užsibrėžėme 

tikslą bendruomenėje suvienodinti simbolių sistemą, tad kol bičiuliai 
atostogavo namuose mes plušome prie ekranų rinkdamos skirtingus 
simbolius Arkoje vietoms ir daiktams žymėti. Taip pat išmėginome 
naujovę – pradėjome daryti atvejo aptarimus online būdu ir atradome, 
jog tai puiki alternatyva, kai gyvai atvykti tėvai ar kiti specialistai neturi 
galimybės. Ir nors iš šono galėjo atrodyti, jog darbas individualiai su 
bičiuliais apstojo – prisukome šimtus kilometrų lankydamos bičiulius 
namuose. O tam, kad apsaugoti juos ir save – susitikdavome lauke 
pasivaikščiojimams. 

Ir kaip atrodo smagu! Vaikštom čiauškam... 1,2,..6 susitikimai ir su-
pranti – nebėra apie ką kalbėti. Pas bičiulius ir mus ta pati rutina. Karanti-
nas – niekur neišeisi, nieko labai reikšmingo nevyksta. Ir tada atsirado – tyla. 
Einame ir tylime. Ir žinokit, tylėti dažnai nepatogu. Atrodo, turi bičiulį kalbinti, 
linksminti... O kalbini dirbtinai – bičiuliai tą jaučia. Nepatogu, bet palaipsniui 
išmoksti patylėti. O toje tyloje gimsta pati gražiausia ramybė. Kai tiesiog gera 
eiti kartu ir nebūtina tuščiažodžiauti, kai girdi kito žmogaus tylą ir ją gerbi. Ir 
jei suteiki tai tylai šansą ir išlauki, po jos gimsta gyvas ir labai gilus pokalbis.

Noriu dainuoti... bet nesakyk mamai... ji sako, kad nemoku aš... kad geriau 
man rašyti išmokti. Bet aš labai dainuoti, noriu. Bet kartu su tavim... vienai ne-
pavyks... – droviai šnabžda bičiulė.

Aš svajoju nešioti raudonus aukštakulnius! Bet pirma sulieknėti reikia, – kukliai 
dalinasi kita bičiulė ir išsirenką savo asmeninį tikslą.

Tad nors ir prisukome šimtus kilometrų, nors iš nušalome nosis ir burbėjome dėl 
blogo oro – mes esame dėkingos šiam karantinui, nes išmokė mus mėgautis tyla ir 
padovanojo labai svarių pokalbių.

Socialinės dirbtuvės – Draugystės tiltas
Naujų metų pradžia socialinėse dirbtuvėse atnešė naujų idėjų medžio srityje. Mūsų 

meistras Alfonsas pasakoja apie tai, kaip niekam nebereikalinga paletė prisikelia 
antram gyvenimui. 

Audronė: – Kaip kilo idėja sukurti būtent tokį inkilą? 
Alfonsas: – Pradėkime nuo to, kad reikėjo sugalvoti kažką gaminti, bet 

gana ilgai nekilo minčių, ilgai ieškojau idėjų. Bičiulis Romas yra pasakojęs, 
kaip jis su savo tėčiu gamino inkilą, ir tai mane motyvavo pradėti inkilų 
gamybą. Kilo idėja pagaminti būtent rąstinio tipo inkiliuką. Visai neseniai 
esu dirbęs prie dviejų rąstinių namų. Tad pagalvojau, būtų smagu matyti 
tokio stiliaus inkiliuką mieste, miške ar prie buto balkono. Vieną su bičiu-
liais pagaminome, bet jo surinkimas nebuvo praktiškas. Todėl sugalvojau 
modelį, kurį galėtų surinkti pats pirkėjas (ir kiekvienas asmuo) savomis 
rankomis. 

Audronė: – Kuo šis inkilas ypatingas? 
Alfonsas: – Pats pirmiausias ir svarbiausias 

dalykas – jį gamina bičiulis. Tas, kas įsigys 
šį inkilą, matys, kokio sudėtingumo de-
talės yra gaminimo atžvilgiu. 

Audronė: – Kodėl pasirinkai paletes? 
Alfonsas: – O paletės todėl, nes 

jos dažniausiai dedamos sunaikin-
ti, supjaustyti, sutraiškyti ar tiesiog 
sukūrenti – paleisti į dangų. Bet me-
dis šioje žemėje auga ne be reikalo, 
o tam, kad tarnautų tiek mums, tiek 
gamtai. 

Indre: truputi 
vėjas šaltas 
Asta: nieko, 
prasiblaivysi 

galvą.



Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė

Kaip visuomet, prašome Jūsų maldos ir paramos! 
Daugiau – https://www.kaunoarka.lt/parama

Nauji gaminiai!!!
Stengiamės atskleisti bičiulių dovanas gaminant keramikos dir-

binius, inkilus. Mūsų gaminių ekspoziciją galite rasti Facebook‘o 
paskyroje:

https://www.facebook.com/KaunoArkosGaminiai/ 
Visus kviečiame pamėgti Facebook‘o paskyrą  
„Kauno Arkos gaminiai“ ir įsigyti patikusį gaminį.

AČIŪ 
Dėkojame visiems mūsų rėmėjams ir geros valios 

žmonėms, kurie reguliariai mus remia, dėl kurių gali-
me gyvuoti ir įgyvendinti savo svajones. Dėkojame 
UAB „Kaligrafas“, UAB „Novameta“, UAB „Pros-
pekto valda“, Andriui Valatkai ir geros valios 
žmonėms, kurie solidarizuojasi su bendruome-
ne ir teikia mums darbo – bičiuliai tvarko aplinką 
ir jūsų dėka užsidirba šiek tiek pinigų.

1.2% parama
Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų 

nereikalaujančių būdų padėti Kauno Arkos 
bendruomenės bičiuliams tapti pilnaverčiais 
visuomenės nariais – skirti 1.2% gyventojų pajamų 
mokesčio iki š.m. gegužės mėn. 1 d. Daugiau info – 
https://www.kaunoarka.lt/1-2-gpm-parama


