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Jeigu manai, jog esi per mažas, kad kažką pakeistum, pabandyk miegoti kambaryje, 

kuriame yra uodas. (Dalai Lama) 
 

ŠV. KŪČIOS 
 

  Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kurios metu išsivaduojama iš tamsiojo meto. Ši šventė 

tapatinama ir su krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis. Kūčių ritualiniam valgymui nuo 

seno skirta ypač didelė reikšmė. Kalėdų papročiuose vienodai reikšmingos ir šventės išvakarės, 

vadinamoji Kūčių naktis, ir dvi dienas trunkanti pati Kalėdų šventė, ir visi 

šventvakariai (jaunimo vakarėliai) iki pat Trijų karalių. 

Kūčios – tai šeimos santarvės diena. Net jei per metus pykotės ir 

kivirčijotės, prieš Kūčias visiems būtinai reikia susitaikyti. Iki Kūčių reikėtų 

skolas atsiteisti, kad metų sandūros slenkstį būtų galima peržengti ramia 

sąžine.  

Senovėje būdavę ant Kūčių stalo 9 patiekalai. Tai, ko gero, atitiko 

devyndienę Mėnulio kalendoriaus savaitę. Vėlesniais laikais kaip ir per 

Užgavėnes, stengiamasi patiekti 12 patiekalų, turint galvoje 12 mėnesių, nes ši 

vakarienė – tai padėka Dievui (senovėje – dievams) už praėjusius metus, už 

suteiktą globą.  

Dabar Kūčių vakarienė pradedama kalėdaičio – šeimos santarvės duonos simbolio – laužymu. 

Seniau būdavo laužomas ruginės duonos kepalėlis, vadinamoji Kūčių duona. Merkinės apylinkėse buvo 

toks paprotys. Tėvas, ėmęs į rankas tokį kepaliuką, triskart apeidavo trobą iš lauko, vis sustodamas prie 

durų, pasibelsdamas ir į klausimą: „kas čia eina?“, kiekvienąkart atsakydamas: „Dievulis su šventa 

kūčele“. Paskutinį kartą šeimininkas sakydavęs: „Čia prašosi Dievulis su šventa kūčele į jūsų grytelę“. 

Tada šeimininkė atverdavo duris ir įsileisdavo jį vidun.  

Valgyti pradėdavo visiems sustojus aplink stalą, persižegnojus, tėvui sukalbėjus maldą, palinkėjus 

visiems gerų ateinančių metų ir dalijantis kalėdaitį. Valgant visada prisimenami besibaigiantys metai, jų 

nelaimės ir pasiekimai. Seirijų apylinkių valstiečiai tikėjo, kad per Kūčias šeimininkui su šeimininke 

perpus suvalgius obuolį, kitais metais gerai seksis ūkininkauti. Kad vasarą ganomi gyvuliai nesiskirstytų, 

pavakarieniavus šeimininkė juosta draugėn surišdavo šaukštus, šluotą, botagą ir piemenį. 

Vertas dėmesio dar vienas bendras lietuvių ir latvių Kūčių vakaro paprotys. Kūčių vakarą po 

kaimus su triukšmu valkiojama kaladė (blukis), kurią paskui kryžkelėje sudegina. Kaladės valkiotojai 

vadinami blukvilkiais, o Kūčios – bluko vakaru. Kaladė turėjo apsaugoti kaimą nuo ligų, nelaimių, 

piktųjų dvasių. S. Daukantas kaladę identifikuoja su senaisiais metais, kuriuos esą blukvilkiai, giedodami 

„Bernelius“ (kalėdinę giesmę), išvelka už kaimo ir sudegina, manydami taip sudeginą ir sunkų praėjusį 

metą.  
Pagal spaudą straipsnį parengė Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis 
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GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI 
                       
 

2 d. Dalyvavimas tradicinėje socialinės globos įstaigų menų dienoje „Stiprus, kai tu šalia“, skirtoje 

tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti – Rokiškio kultūros centre; 

5 d. 13:30 val. salėje rodomas animacinis filmukas „Svajonių traukinys“; 

9 d. 11:00 val. koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios; 

14 d. koncertinė išvyka į Tauragės rajono Adakavo socialinės globos namus. 

15 d. 14:00 val. renginys salėje „Šimtas gerų darbelių“, skirtas pasaulinei neįgaliųjų žmonių dienai; 

20 d. 14:00 val. salėje „Advento“ popietė; 

22 d. 14:00 val. valgykloje Gimtadienių šventė;  

29 d. 14:00 val. salėje karnavalas „Kas pralinksmins sultonaites“. 

 

MĖNESIO EIGOJE: 

 ● Kalėdinės eglutės ir mugės lankymas Vilkaviškyje; 

 ● Dirbinių iš medžio paroda; 

   ● Kalėdinio jaukumo kūrimas, Kalėdinis paštas, Kalėdinių atvirukų paroda. 

 Už gruodžio mėnesio renginius atsakinga socialinė darbuotoja Agnė Čapskytė 

 

 
 

   

 

 

  ĮDOMYBĖS 
 

Virtuvės gudrybės tikroms šeimininkėms 
 

  Neretai maisto gaminimas virsta tikru pragaru: taškosi puodai, svyla keptuvės, bėga pienas... 

O kur dar ašaros pjaustant svogūną ir kitos bėdos... Štai keli patarimai, palengvinsiantys jums 

gyvenimą! 

   Kaip greitai nulupti kiaušinius? 

  Virdami kiaušinius į vandenį įberkite truputėlį sodos arba įpilkite acto. Abi šios priemonės 

prasiskverbia pro lukštą ir padeda lengviau jį atskirti nuo baltymo. 

  Kaip greitai pašalinti daržovių sėklas? 

  Jeigu norite greitai ir paprastai pašalinti moliūgo, cukinijos ar kurios kitos daržovės sėklas, 

naudokite specialų šaukštą ledams – aštrus jo kraštelis su šia užduotimi susidoros puikiai. Taip pat 

juo galėsite gražiai papuošti salotas                                                       

Kaip lengvai nulupti citrusinius vaisius? 

  Jei nemėgstate lupti citrinų, apelsinų ir mandarinų, šis patarimas bus kaip tik jums: įkiškite 

vaisių į mikrobangų krosnelę 20 sekundžių ir nulupkite – taip bus daug paprasčiau. 

  Kaip iš citrusinių vaisių išspausti daugiau sulčių? 

  Iš pradžių atvėsinkite vaisių, o tada įkiškite į mikrobangų krosnelę 15-20 sekundžių. 

  Parinko Gediminas Jurkša: http://pasmama.tv3.lt/straipsnis/virtuves-gudrybes-tikroms-

seimininkems-3252?category=77&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt 
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MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA 
 

DIDELIS  AČIŪ 
 

Aš gyvenu globos namuose ir man čia gerai. Tariu DIDELĮ AČIŪ už tokią likimo kelio stotį. Kaip 

smagu ir džiugu man svajoti, galvoti ir rašyti apie savo išgyvenimus ir pamąstymus. DIDELIS AČIŪ 

VISAGALIUI DIEVUI už gyvenimo ir svajonių bei troškimų laiką. Visa tai mane jaudina tartum vaiką. 

Ir gerai, kad aš kartais vaikiškai galvoju ar elgiuosi. Vienas mąstytojas yra pasakęs „Pasigailėjimo yra 

vertas tas žmogus, kuriame jau nieko nėra vaikiško“. Didelis ačiū ir žmonėms, kuriuos man teko sutikti 

gyvenimo ir likimo kely. Visa tai buvo kultūringo bendravimo lygmeny. DIDELIS AČIŪ ir globos namų 

darbuotojams ir gyventojams, kurie mane teigiamai supranta ir gerbia kaip neįgalų žmogų ir pilietį šiame 

gyvenime. DIDELIS AČIŪ ir sau pačiam nugalėjus blogus įpročius. Aš džiaugiuosi, kad nerūkau, negeriu 

ir nevartojau niekada jokių narkotikų. Aš esu dvasioje stiprus ir nenugalimas, turintis valią žmogus. Mano 

gyvenimo credo - gerumas ir teisingumas. Visa tai yra mano kasdienybė laiko tėkmėje. Didelis ačiū už 

tikėjimą, viltį ir meilę, kuriuos patyriau savo gyvenime. Už optimizmą ir kūrybinį kelią, kuriuo einu ir 

eisiu iki paskutinio atodūsio. DIDELIS AČIŪ visiems už teigiamą dėmesį, pagarbią meilę, reiškiamą man 

čia - globos namuose. Tegul mano gyvenimas būna pilnas dvasingumo, geraširdiškumo, kuklumo ir 

taikos kultūringam bendravime.  
Narvydas Paulionis 
  

 

SVEIKA  MITYBA,  KAS  TAI? 
 

Į šį klausimą galėtų nesunkiai atsakyti kiekvienas, pripažįstantis sveiko gyvenimo būdo 

privalumus ir suprantantis, kad viso to gero pagrindas – sveikas maistas. Tai aktuali 21 – ojo amžiaus 

tema, nes įprastą natūralų maistą, prie kurio mes buvome pripratę, keičia dirbtinis ir su tuo mes, norime ar 

nenorime, privalome susitaikyti. Tad šiandien, minint Europos sveikos mitybos dieną, ir mūsų globos 

namuose surengta popietė norint mus supažindinti su galimais būsimais pakitimais maisto racione. 

Suprantama, kad šių pasikeitimų mes galbūt ir nepajusime, bet žinių niekada per daug nebūna ir kad iš 

anksto būtume „pasikaustę“ morališkai. O kad mūsų pasąmonėje neįvyktų lūžis ir tolimesnėje ateityje 

išliktume optimistais ir ruošiami tokie visiems labai reikalingi renginiai.  

Už lapkričio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Sigita Akelaitytė pirmoji ir 

pradėjo šią popietę, supažindindama globos namų bendruomenę su renginio darbotvarke. Kadangi žinome 

patarlę, kad „Sveikas maistas – sveika siela“ ir į tai atsižvelgiant, visiems gerai matomoje vietoje ant 

sienos pakabintas plakatas, kuriame pavaizduota mitybos piramidė. Toje piramidėje ant kiekvienos 

pakopos parodyti maisto produktai, reikalingiausi mūsų organizmui. Apžvelgus visą piramidę galima 

susidaryti apytikrį vaizdą kas stovi viršuje, o kas apačioje. O bendrai viską paėmus prieinama nuomonės, 

kad labai daug produktų yra naudingi organizmui, tik reikia juos tinkamai paruošti ir saikingai vartoti. 

Tada galbūt rečiau ir išgirsime „Ajajai kaip negerai“. Šio renginio vedėja Sigita Akelaitytė, skaitydama 

apie sveiką mitybą, gyventojams pateikdavo klausimėlius „Ar visi laikosi čia išvardintų mitybos 

receptų“? Taip pat visiems išdalinti popieriaus lakštai su įvairiausiais klausimėliais. Pvz.: „Ką labiausiai 

mėgsta iš maisto, kaip žiūrima į dietą, kokią vietą jūsų racione užima daržovės bei vaisiai“? Bet kokį 

klausimą paliesi – visa kalba sukasi apie sveiką mitybą. Taip pat supažindinti su įvairiausiais sveikos 

mitybos receptais bei būdais. Labai aktyviai Sigitai talkino ir kita SPĮ užimtumo specialistė Lolita 

Stankienė. Lolita nedavė ramybės ir foto aparatui, vis rasdavo priežasčių „prie ko nors prikibti“, o jam to 

tik ir tereikėjo... 

Renginio pradžioje kartais atrodydavo, kad gyventojus apėmęs kažkoks abejingumas, bet vėliau 

renginiui įsibėgėjant, viskas pakrypo į priešingą pusę „tik laikykis“. Būdavo momentų, kad po Sigitos 

skaitymų ir gyventojams pateiktų klausimų nenurimdavo šurmulys.  

Nors mums iki tokio lygio dar labai toli, bet ir šios popietės sumanytoja Sigita įrodė, kad sugeba 

geranoriškai pateikti informaciją aktualiais klausimais, priversdama klausytojus reikiamu momentu 

susikaupti. Šios popietės tema paimta iš mūsų kasdienybės, visi dalyviai liko patenkinti, o tai – 

svarbiausia! Kaip seni žmonės sakydavo „Ir vilkas sotus, ir avys cielos“. 
Algirdas Žatkus 



 

GYVENIMO VISUMA 
 

Visas einamas laikas yra gyvenimo visuma. Tiksi laikrodis ir skaičiuoja žmogaus gyvenimą, 

džiaugsmus ir nusivylimus. Juk gyvenime pasitaiko visko. Kartais gėrio, kartais blogio, juoko ar ašarų. 

Nuo įvairių įvykių nėra apsaugotas nei vienas žmogus. Taip ir eina laikas, kasdienybę ženklindamas 

įvairiais įvykiais ir sėkme. Kartais būna ir nepasisekimo trapiame žmogaus gyvenime. Tai dėsninga ir 

natūralu. Juk žmogus ne robotas, turi jausmus ir patiria išgyvenimus. Koks gi žmogus be savo įsitikinimų 

ir tikslo siekimo. O siekti gyvenime yra tikrai daug ko. Žmogų visą gyvenimą lydi pojūčiai ir potyriai. 

Žmogus yra didis eidamas per tikėjimą, viltį ir optimizmą į naujus gyvenimo plotus ir tolius. Taip jau 

lemta ir priimtina, kad žmogus gyvena žmonėse. O žmonės yra įvairūs, vieni kilniadvasiai, kiti kartais 

būna bedvasiai. Bet reikia gyventi kartu, stengiantis normaliai bendrauti ir gražbyliauti, nes žmonės yra 

skirtingi savo pasauliu ir poreikiais. Visais atvejais reikia susiprasti ir priprasti prie įvairios liaudies. Gera, 

kai gyvenime galioja pasakymas „Vienas už visus, visi už vieną.“ Gyvenimas visuomenėj yra sunkus, bet 

dalykiškas ir garbingas. Žmogaus gyvenimo laikas yra stebuklingas ir suteikiantis laimės pojūtį visiems, 

kas nestokoja savyje gerumo bendravime su kitais. Priimti visus iššūkius, kurių gyvenime pasitaiko, gali 

tik sveikas ir drąsus žmogus. Taip ir norisi pasakyti: Teesie Dievo palaimintas žmogus, kuris tvirtai 

pasiryžęs eiti per gyvenimą iškėlęs galvą ir niekam nepasiduodantis dėl prasmės ir tikslo.  
Narvydas Paulionis  
 

ŠYPSENŲ ŠALYJE 
 

Visiškai netikėtai nusišypsojo laimė pabuvoti „Šypsenų šalyje“. Kas tai? Apie tokios šalies 

egzistavimą daugelis net nebuvo girdėjęs, o čia pasitaikė proga netgi pabuvoti joje. Ir še tau, kad nori, o 

dar sakoma, „kad stebuklų nebūna“. Stebuklai stebuklais tegul ir lieka, o mes grįžkime į realybę. 

Pažymint Tarptautinę šypsenos dieną, kuri būna spalio mėnesio pirmąjį penktadienį ir norint 

gyventojus atitraukti nuo įprastinės kasdienybės ir surengta ši įmantriu pavadinimu popietė. Tai iš tikrųjų 

labai reikalinga ir įdomi pramoga, kurioje kiekvienas gali parodyti savo šmaikštavimo sugebėjimus 

malonaus ir mandagaus bendravimo su kitais srityse. 

Šis renginys vyko bibliotekoje, kurioje šeimininkauja socialinė darbuotoja Agnė Čapskytė. Ji taip 

pat ir šio užsiėmimo sumanytoja, tad nuo jos įdėto triūso ir priklauso sėkmė ar nesėkmė. Nors ji šiose 

pareigose dar naujokė, bet, atrodo, kad debiutas pavyko puikiai. Visi dalyviai liko labai patenkinti, o tai ir 

yra svarbiausia. Gyventojų susirinko labai daug iš abiejų gyvenamųjų korpusų, biblioteka pilnutėlė. Kaip 

sakoma - „uodas nosies neįkištų“. Kas vyko renginio metu neverta ir pasakoti, nes vis tiek visko išsakyti 

neįmanoma. Vien tik renginio pavadinimas „Šypsenų šalyje“ pasako pagrindinį tikslą. Popietėje dalyvavo 

ir mūsų globos namų skaitovai, kurie keisdami vienas kitą tarsi duodavo foną įvairiausiems 

pajuokavimams, įtraukdami į renginio eigą ir kitus dalyvaujančius gyventojus. Esantys šioje popietėje į 

visus vedančiųjų pašmaikštavimus, kalbas reagavo puikiai - palydėdami plojimais. Didžiulis bibliotekos 

stalas papuoštas rudens lauko gėrybėmis, tarp kurių matėsi ir „Rojaus obuoliukai“. Dalyvavo labai daug 

darbuotojų iš visų grupių, iš visų pusių girdėjosi aštrūs klausimėliai, sukeliantys juoką. Prasidedant 

renginiui vedančioji visiems išdalino šypsenėles, jose kiekvienas galėjo užrašyti palinkėjimus – draugams 

ar darbuotojams, ar savo širdies išrinktiesiems. Šie palinkėjimai suteikia malonius pojūčius, praskaidrina 

nuotaiką, įkvepia optimizmo, skatina labiau pasitikėti savimi. O SPĮ užimtumo specialistė Sigita 

Akelaitytė visa tai fotografavo. Taip, kad darbuotojams ruošiant renginį ir jam vykstant, rūpesčių buvo 

per akis, na o gyventojai visa tai, ką pamatė ir išgirdo – įsisavino. Manau, kad ir gyventojai šiam 

šauksmui neliks „kurti“. To jiems ir linkime! Laikas, praleistas šioje popietėje, prabėgo nepastebimai 

greitai. Gyventojų akyse galima buvo išskaityti, kad tokia savijauta būtų visą laiką, o ne tik renginio metu 

ar iškart po jo. Tai suprantama, bet negalime pamiršti, kad visa tai priklauso nuo mūsų pačių. Norint tai 

pasiekti nereikia didelių pastangų, o paprasčiausiai išlikti pačiam savimi ir pamatysime, kad gyvenimas 

nutapytas ne niūriomis spalvomis, o tokiomis, koks iš tikrųjų yra. Tad daugiau optimizmo! 
Algirdas Žatkus 

 

Dvylikos pyragų diena 
 

Lapkričio 10 dieną mūsų globos namų salėje vyko renginys „Dvylikos pyragų diena“. Prisistatė 

kepėjai ir kepėjos - globos namų gyventojai ir darbuotojai su savo gamybos pyragais. Vienais už kitą 



gardesniais ir gražesniais. Ekrane keitėsi paveiksliukai su įvairiais kepiniais. Lolita Stankienė klausinėjo 

grupių atstovų, pristačiusių savo keptą pyragą – kaip gamino, su kokiais priedais, pagardais? Esantys 

salėje taip pat atsakinėjo į pateiktus klausimus apie pyragų kepimo ypatumus. Pyragai buvo po gabalėlį 

padalinti. Jais gyventojai vaišinosi grupių svetainėse.  
            Už gerą renginį ir pakilią nuotaiką dėkoju visiems prisidėjusiems.  

Laima Butkevičiūtė 
 

Kiekviena grupė pristatė savo keptus pyragus. Vieni pasakojo kaip kepė, kiti pasidalino receptu. 

Buvo ir tokių, kurie pyrago receptą ir darbo procesą sueiliavo. Pyragais vaišinomės po renginio, grupių 

svetainėse. Jie buvo labai skanūs. 
Modestas Brusokas  

  

 

Žvakių šviesoje 
 

Pradedant 2012 - aisiais metais mūsų globos namuose, jau tapęs tradicija, vyksta kasmetinis 

garsinis sutemų skaitymas. Skaitymas vyksta žvakių šviesoje, nes tuo metu jau už lango tamsu, kad 

gyventojai pajustų ramybę, susikauptų apmąstymui to, kas bus perskaityta, išgirsta ar pamatyta.  Žvakių 

šviesa – viena iš šios popietės sudedamųjų dalių, kartu pajungianti dar ir kasdienybės paįvairinimą, 

atsipalaidavimą. Negalima pamiršti, kad papildomai gilinamos ir žinios. 

Šiais metais Šiaurės šalių bibliotekų savaitė susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoji - lapkričio 14 dieną 

žvakių šviesoje buvo skaitoma rašytojos Emi Itarantos ištrauka iš knygos „Vandens skonis“. Sutemų 

skaitymuose dalyvavo daugiau kaip 30 globos namų gyventojų. Antroji dalis - 17 dieną vyko popietė 

„Ateitis“. Popieriaus lape kiekvienas privalėjo parašyti ar pavaizduoti kaip įsivaizduoja ateitį. Bendrai 

paėmus, sudarytos sąlygos pasireikšti lakios vaizduotės savininkams. O tai sudaro prielaidas naujoms 

mintims. Iš visų užrašytų ar pavaizduotų ateities planų buvo sudarytas Ateities katalogas.  

Kiekvienas renginys bet kokia tema duoda gyventojams ką nors naujo. Apie nuobodžiavimą 

nesinori net kalbėti. Rengėjams už tai Ačiū!  
Algirdas Žatkus 

  

 

TRUMPAI 
 

         Lapkričio 8 dieną bibliotekoje vyko popietė „Ką valgau, toks esu“. Popietės metu visi kartu 

sudarėme mitybos piramidę. Taip pat sprendėme testą, kur reikėjo atsakyti į klausimus, ką mėgstu valgyti. 

Pagal gautus atsakymus užimtumo specialistė Sigita kiekvienam paskaitė, koks jis esantis. Popietė labai 

patiko, sužinojom daug naujo. Dėkoju užimtumo specialistei Sigitai Akelaitytei.  

            Lapkričio 16 dieną mes paminėjome Tolerancijos dieną. Ryte bibliotekoje vyko kūrybinės 

dirbtuvės. Gaminome šių metų tolerancijos simbolį – Paukštį. Kiekvienas kūrėme savo paukštį, kuris 

puošė didįjį mūsų tolerancijos paukštį. Džiaugiuosi, kad dauguma gyventojų noriai kūrė savo paukštį.  Po 

pietų žiūrėjome kiną. Man  kinas labai patiko, turėjau apie ką pagalvoti.  
Modestas Brusokas 

  

 

KULINARIJOS  PASLAPTYS 
 

ŠOKOLADINIS MOLIŪGAS SU GRIKIŲ MILTELIAIS 
 

Reikia: 700 g. moliūgo; 0,5 puodelio maltų migdolų; 0,5 puodelio grikių miltų; 15 – 20 datulių; 

keturi šaukštai kakavos miltelių; trys šaukštai klevų sirupo; žiupsnelis druskos. 

Darbo eiga: 1. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių temperatūros, kepimo formą iškloti popieriumi. 2. 

Moliūgą supjaustyti kubeliais ir išvirti arba iškepti 190 laipsnių temperatūroje - orkaitėje moliūgus 

kepkite 25 min. 3. Moliūgą su datulėmis supjaustyti, po to su elektriniu trintuvu sutrinti iki vientisos 

masės. Suberti migdolų miltus, grikių miltus, kakavos miltelius, druską, supilkite sirupą ir gerai 

išmaišykite. 4. Masę įdėkite į kepimo formą, išlyginkite ir dėkite į orkaitę. Kepkite apie 30 min. Išėmus 

atvėsinkite 15 min. ir supjaustykite kvadratėliais.  
Irena Darčionovaitė 



 

 
 

 
SVEIKINAME GRUODŽIO MĖNESĮ GIMUSIUS 

 

 

Žemę puošia žiemos baltuma 

O širdy tokia ramuma 

Jums atėjo gimimo diena 

Tai ir sveikinam džiaugsmo daina 

Tegul lydi Jus laimė ir meilė 

Tegul būna gyventi smagu 

Neskubėkit be laiko pasenti 

Nes jaunystę širdy išlaikyti svarbu. 
Narvydas Paulionis 
 

 
 

Tomašaitę Danutą – 35 m.  

   Bajoraitienę Kristiną 

Daržinkevičių Vladimirą 

   Diraitį Klaidą 

Grikietytę Oną 

   Grubliauską Nerijų 

Judicką Povilą 

   Lebedevą Aną 

Liutkų Arvydą                                
   Mazaliauskaitę Aušrą 

Padaigaitę Jūratę 

    Rugevičių Zenoną 

Vaškevičių Renatą 

 
 

 

Valdo Paulausko pamąstymai  
 

Labai džiaugiuosi, kad dalyvavau sutemų skaitiniuose. Man labai patiko - degė žvakės, grojo rami 

muzika. Po truputį skaitėme ištraukas iš knygos. Skaitymai vyko valandą, o aš jaučiausi kaip rūmuose.   

Man dar labai patiko renginys – „Mediniai namukai“, juose degė šviesa. Labai patiko švyturys, 

kuris mūsų jūreiviams rodo kelią. Tikrai man patiko renginys, jis vyko pusantros valandos.  

Noriu padėkoti darbuotojams už gražų renginį „Dainų sparnai“. Dėkoju muzikos vadovei Vidai 

Valentienei, kad taip gražiai suorganizavo ir paruošė šį renginį. Dėkoju ir globos namų gyventojams, 

kurie labai gražiai padainavo. Prieš pabaigą direktorius aktyviausius gyventojus apdovanojo diplomais. 

Dėkui už gražų renginį, man labai patiko koncertas, dėkoju iš visos širdies.  
  

 

PAMĄSTYMUI    
 

Ne išvaizda, ne darbas, ne norai, ne laimėjimai, ne padėtis visuomenėje, 

ne svajonės, o meilė lemia mūsų būties prasmę. Anie dalykai tėra kuras, kad 

mūsų gyvenimo laivas galėtų plaukti. Iš tikrųjų esame tokie, kokia yra mūsų 

meilė, kaip ir ką sugebame mylėti. 

         Daphne Rose Kingma 

 



 
 

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

              

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

         Lapkričio mėnesį mus paliko: 

Vidmantas Jonas Auštra 

 Milda Radzevičienė 
  

ILSĖKITĖS RAMYBĖJE...                            
   

 

Nakties ramybė 
 

Tyla už lango, tarsi naktis šoktų – žvaigždėmis... 

Užmerkiu akis – sapną regiu... 

Ir vėl eiti tuo pačiu keliu!!! 

Aš nežinau – kas yra tavo sapnai... 

Ir tu nežinai... 

Debesų ritme kai surasi mane... 

Sugrįžki pas mane ir vėl ir vėl būki ramus. 

Todėl, kad meilė tikrai sugrįžta... 

Tuo patikėki... 

Pagaliau!!! 
Laima Butkevičiūtė 

 

Šviesa lange 
 

Tave pamačiau vėlų vakarą... 

Ir pavargusios mano kojos, 

Braidžiojo po vaiskią – Rasą... 

Mylėk Mane – ir dėk viltį 

Ir vėl... 

Aš nežinau, kas yra netektis... 

Apie – Tave – aš nieko – nežinau... 

Suprask – esi ... 

Suprask – ir būsi... 

Ir meilės ilgesy aš vėl Tave – 

surasiu... 
Laima Butkevičiūtė 

 

 

Mano kelyje 
 

Į audringą nakties tylą, juodą ir tamsią žvelgiu... 

Atmerkus – akis... 

Mano laivas - „Amadėjus“ vėl –  

Audros – kelyje... 

Apsauga vėl palydi į reisą mane... 

Pristatysiu vėl gerų produktų į miestelį... 

Nusišypsos man ir pardavėjos... 

Ir pirksiu aš ir vėl... 

Ir.. Ačiū – pagaliau!!! 
Laima Butkevičiūtė 

 

 

 

Ir vėl lietus 
Ir vėl už lango – Meilės lašai... 

Taip lyja ryto – pradžioje... 

Tarsi Meilė ir ašaros pabyra iš – 

Dangaus!!! 

Mano Dieve - ten broliai ir mano 

vaikai 

Mano anūkai... Būkit – Ateities 

kelyje... 

Ir lietus – mūsų ašaras nuplaus... 

Ir vėl viskas bus gerai... 
Laima Butkevičiūtė 

 

 

Būk man – tarsi Malda 
 

Atsikėliau ryte – Tavo Maldą 

išgirdus! 

Būk man saulės šviesa, Būk man 

dienos pradžia. 

Būk saugi pagaliau, būki Mama 

rami – tu vėl!!! Gera būki 

pagaliau – amžina!!! 
Laima Butkevičiūtė 



 
 ŠVENTINIAI  SVEIKINIMAI, PALINKĖJIMAI 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tik pažiūrėkit - už lango sninga švelnumu, 

Ir apkabinkite save, savo draugus, nusišypsokit... 

Tik negailėkit švelnumo paukščiui mažam 

Ir, pastebėję žvaigždę danguj, kam nors padovanokit. 

Ir jeigu jau šiandieną liūdna - neliūdėkit, 

Savo svajonę, laimę likimui patikėkit. 

Mieli gyventojai ir darbuotojai, 

Tegul kiekvieni Naujieji Metai išsitiesia prieš Jus plačiu ir gražiu keliu, kuris veda ten, kur 

saulė žėri, kur visi rūpesčiai, vargai ir bėdos nublanksta saulės šviesoje.  

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! 
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė 

Vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

 

Imk šypseną ir dovanok Tam, 

Kuris niekada jos neturėjo... 

Paimk ašarą ir padėk ant veido Tam, 

Kuris niekada neverkė... 

Paimk drąsą ir padėk į Tą sielą, 

kuri nemoka kovoti... 

Paimk gyvenimą ir papasakok Tam, 

Kuris nesupranta... 

Atrask meilę ir padaryk, kad ji augtų žemėje, 

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi, 

Kad visad pavyktų pradėti darbai, 

Kad brangūs žmonės būtų laimingi. 

Švenčių proga linkiu  globos namų darbuotojams ir 

gyventojams būti visiems laimingiems. 
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Šernienė 

 

 

Mieli gyventojai ir darbuotojai, 

Sveikinu Jus visus su Šv. Kalėdom, 

Naujaisiais metais ir linkiu: 

Svajonėms – sparnų, 

Tikslams – aukščio, 

Siekiams – ryžto ir atkaklumo, 

Pradėjimams – kūrybiškumo ir 

visokeriopos sėkmės, 

Šeimai – santarvės ir meilės, 

Kolektyvui - nuoširdumo, draugystės 

ir savitarpio supratimo, 

Ir visiems kartu – asmeninės laimės, 

džiaugsmo, sveikatos. 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam 

darbui Ona Budrienė 
 

Kalėdos – dalijimosi gražiausiais jausmais 

metas, kai susitinkame su brangiais žmonėmis, 

prisimename esančius toli. Kalėdos sušildo ir 

sujungia mus visus, dovanoja džiaugsmą, viltį, 

ramybę. Tad atverkime savo širdis gerumui, o 

Šventų Kalėdų rytą teišsipildo visos Jūsų svajonės. 

Geros Jums nuotaikos ir daug malonių staigmenų! 
 

Rimvydas Žiemys, 

Didvyžių SGN direktorius 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Naujiesiems Metams artėjant 
 

Mieli Didvyžių socialinės globos namų gyventojai ir 

darbuotojai, sveikinu Jus su artėjančiomis šventėmis – Šv. Kūčiomis, Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 

Metais. Linkiu visiems – sveikatos, turto, pinigų, švarių ir naujų drabužių, sveiko ir skanaus maisto, 

įdomių užimtumų, gerų darbų ir rezultatų.  

 Sveikinu gerbiamus mūsų vadovus – Rimvydą Žiemį, Onutę Budrienę ir kitus administracijos 

darbuotojus. Kūrybingų ir gerų idėjų, puikių vadovavimo metų ir rezultatų linkiu Jums. 

 Linkiu visiems – laimės ir geros ateities!!! 
 Laima Butkevičiūtė 

 
 

 

Jau kvepia Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! Noriu Jums 
visiems palinkėti polėkio ir šilumos, palaimos ir ramybės širdžiai, 
tikrumo ir skaistumo, vilties ir tikėjimo, pakilumo ir klestėjimo 
bei vidinės ramybės! 

Su šventėmis, brangieji! Puoškite savo namus ir savo širdis! 
Gražių ir jaukių švenčių…  

        Socialinė darbuotoja Agnė Čapskytė 
 

 

 

 

Sveikinam šiandieną Jus visus 

Tegul Naujieji Metai Jums prasmingi bus 

Tegul lydės sėkmė ir laimė 

O meilė su džiaugsmu savaime 

  Linkėjimų Kraitelė Jums pilnės 

Jums linkim daug vilties 

Gerų darbų ir šviesios ateities 

Tegul garbinga laimė Jus kiekvieną lies 

Tegul būna širdys pilnos gerumo 

Žmogaus žmonėse didelio Kilnumo 
Su Naujaisiais Metais visus globos namų 

DARBUOTOJUS ir GYVENTOJUS sveikina Globos 

namų taryba 
 

 

Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta 

Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, 

Laimingi būkite Naujus Metus sutinkant, 

Lai Jūsų dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu. 

Saviveiklininkų kolektyvą Šv. Kalėdų ir Naujųjų 

Metų proga 

sveikina muzikos vadovė V. Valentienė 

 

 

Mieli darbuotojai ir gyventojai, 

Ištirpo žvakių liepsnose 

Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas. 

Ir vėl nušvito mūsų širdyse 

Vilties ugnis lyg pranašas paguodos. 

Linkim ramybės Kūčių vakarą, ir 

linksmų Šv. Kalėdų. 
Devintos grupės darbuotojos 

 



 

Naujieji Metai 
 

Kaip greit praeina metai 

Kai džiaugsmo buvo ne viena diena 

Kaip greitai sukasi laiko ratai 

Skambi gyvenimo prasmės daina 

 

Kiek buvo meilės ir pagundų 

Naujųjų Metų fejerverkai dunda 

Sustok akimirka žavinga nors sekundę 

Padovanok nors mažą laimės lašą 

 

Kažkas eilėraščius vis uoliai rašo 

Kažkas kas neįmanoma vis prašo 

Kažkas nuo veido nubraukia akių rasą 

Arba įgyja Dievo galybės drąsą 

 

Tebus Naujieji Metai pilni laimės 

Prasmingų ir tiktai gerų darbų 

Nes tai gyvenime labai svarbu 

Sakyt aš meile nuostabia degu 

 

Naujieji Metai jau atėjo 

Svajonėm ir troškimais kupini 

Mes laiką ir gyvenimą mylėjom 

Tiktai karštai ir jautriai širdimi 
Narvydas Paulionis 

 

 

 

      

 

 

 
 

  

                  Lai šios Kalėdos džiaugsmingai užbaigia šiuos metus ir paruošia 

kelią naujiems šviesiems metams. Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. 
Jus sveikina 6 gr. gyventojai ir darbuotojos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Kalėdos – didelių ir mažų stebuklų metas, 

Kai širdys prisipildo gerumu ir meile, 

Įsižiebia naujos viltys, pildosi patys netikėčiausi norai, 

Aplink tvyro ypatinga, šventinė nuotaika. 

Linkime Jums šiltų, jaukių ir kūrybingų metų, 

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų artimiausių žmonių apsuptyje. 

Lai stebuklai Jus lydi visus ateinančius 2017 – uosius Metus! 
8 gr. gyventojai ir darbuotojos 

 

 

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų 

Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu. 

Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku – 

Taip metai iš metų ir viskas ratu. 

Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl 

Į naują rytojų tikriausiai todėl, 

Kad viską pradėtume jau be klaidų 

Ir meilė pripildytų širdis visų! 
I gr. gyventojai ir darbuotojos 

 

Išmokim atleisti, 

Išmokim pamilti,  

Ant angelo sparno į  

dangų pakilti. 

Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę - 

Tegul ji apšviečia 

Kiekvieną kertelę... 

Su Šventom Kalėdom! 

Gerų Naujų Metų! 
II gr. gyventojai ir darbuotojos 

   



 

Sniego sūkurys 
 

             Ir vėl artėja ramybės ir susikaupimo metas!!! Ant palangių gėlės spindės 

Naujametiniais žiedais. Bus papuoštos Kalėdinės eglutės vilties ir džiaugsmo žaislais. 

 Dėkoju antros grupės darbuotojoms – Linai, Dalei, Loretai, Kazimierai ir mūsų grupės 

socialinei darbuotojai – Sonatai Dambrauskaitei!!! 

             Būkime ištikimi savo darnioms mintims. Ir, Viešpats Dievas, mums nuodėmes 

atleis...Ir viskas bus gerai... 

            Būkime laimingi visi!! 
  Laima  Butkevičiūtė  

            

 
 

Sveikiname Jus su artėjančiomis 
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 

Metais. 
Linkime Jums geros 

sveikatos, gausaus vaišių stalo ir 
visų 

Troškimų išsipildymo. 
10gr. gyventojai ir darbuotojos 

 

 

 
 

Te Naujieji lyg paukščiai ant savo sparnų 
Neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę. 

Tegul tyliai, it fėja, į Jūsų namus 
Įžengs meilė, darna ir ramybė. 

4 gr. gyventojai ir darbuotojos 
 

 

Tegul Jus apgaubia tyra Šv. Kalėdų nuotaika, tebūnie dosnūs ir 
laimingi Naujieji metai, tegul negandų šešėliai niekada neperžengia 
Jūsų namų slenksčio. Tegul Kalėdų žvaigždės jaukia šviesa užlieja 
Jūsų namus, o širdis pripildo tikėjimo, vilties, noro prasmingai dirbti ir 
gyventi Naujaisiais Metais. 

 7 gr. gyventojai ir darbuotojos 

              

           Mes norim Jums padovanoti snaigę, tyliai krentančią iš beribio dangaus. 

Tik nelaikykit jos ilgai delne, nes ji, tarsi Jūsų svajonės – per ilgai užsibuvusios 

ištirpsta, paleistos laiku – tampa pačiomis nuostabiausiomis idėjomis ir darbais. 

Nepristikite nuostabiausių idėjų, drąsiai jas įgyvendinkite ir eikite į priekį su 

šypsena ir džiaugsmu širdyje. 
            III gr. gyventojai ir darbuotojos 



 

 

 

Kai Kalėdų žvaigždė padangėj sušvis 

Ir prie šventinio stalo šeima susirinks, 

Viens kitam palinkėkim ramybės, vilties, 

Gerumo, sveikatos, šviesios ateities. 

5 gr. gyventojai ir darbuotos 
 

 
Vėl sulaukėme gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų 

Metų. Atrodo, niekas nepasikeitė. Vis dėlto kiekvieni ateinantys 
metai atsineša savo kraitėje naujų vilčių, naujų planų ir siekių. 
Prašau jūsų, Naujieji, nepašykštėkite ir kruopelytės sėkmės, juk visi 
trokštame, kad mūsų svajos virstų tikrove... 

SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė 
 

Kaip sutikti 2017 metus, kad jie neštų laimę ir sėkmę? 
 

Tikima, kad ateinantys metai bus tokie, kaip jie bus sutinkami. Ugninio Gaidžio metai tikrai bus 

palankūs, jei sutikdami Naujuosius metus pasirinksite tinkamus drabužius bei aksesuarus, pasirūpinsite 

gausiu vaišių stalu bei papuošite namus. Pasitikti Ugninį Gaidį vertėtų ne bet kaip – jei norite pelnyti jo 

palankumą, reikės šiek tiek pasistengti. Pagal kiniečių kalendorių ugninio Gaidžio metai prasidės 2017 

metų sausio 28 dieną, o baigsis 2018 metų vasario 15 dieną. 2017 metų elementas yra Ugnis, metų spalva 

– Raudona. 

Kaip sutikti Gaidžio metus? 

Gaidys dažnai laikomas atgimimo simboliu – kas kitas, jei ne jis praneša naujos dienos pradžią. 

Taigi, ir ateinantys metai žada daug naujovių. Pagalvokite, kaip neįprastai galėtumėte paminėti šią progą. 

Galbūt jau seniai planavote senus metus išlydėti būdami užsienyje, o galbūt seniai organizavote didelį 

vakarėlį? Jei darysite kažką naujo, galite būti užtikrinti, kad ir ateinantys metai bus kupini naujovių ir 

nepamirštamų įspūdžių. Jei svajojate apie permainas gyvenime, joms ryžkitės jau sutikdami 2017 metus. 

Spalvingi fejerverkai – tiesiog būtini. Kinai tiki, kad tai padeda atbaidyti piktąsias dvasias, todėl nauji 

metai bus pradedami be jokių rūpesčių. Jei keliausite į svečius, būkite punktualūs – Ugniniam Gaidžiui 

niekada nereikia priminti, kad jau laikas giedoti. 

Apranga ir aksesuarai 

Metai bus sėkmingi, jei savo dėmesį skirsite ir smulkmenoms, tokioms kaip aksesuarai. 

Naujuosius metus pasitikite dėvėdami Žemės ir Ugnies spalvų (žalia, ruda, geltona, raudona) drabužius, 

puikiai tiks ir tokių pat spalvų aksesuarai. Pasitinkant Ugnino Gaidžio metus blizgesys nepakenks, taigi 

rūbai ir papuošalai turi būti spindintys, žėrintys, kad iškart prikaustytų aplinkinių dėmesį.  

Vaišių stalas 

Dosnumas tikrai sužavės Ugninį Gaidį, todėl pasistenkite, kad vaišių stalas būtų gana gausus. 

Vaišės turi būti spalvingos kaip ir Ugninio Gaidžio plunksnos – taip pelnysite jo palankumą, galėsite 

tikėtis turtingų ir derlingų metų. Eidami į svečius taip pat nusineškite vaišių, tikrai tiks oranžinės ar 

raudonos spalvos valgiai ar jų papuošimai. Ant vaišių stalo neturi trūkti duonos, įvairių grūdinių valgių, 

patiekalų iš uogų. Tinkamiausi patiekalai: plovas, paelija, kuskusas, įvairūs apkepai su ryžiais ar kitomis 

grūdinėmis kultūromis. Jeigu renkatės mėsą, patariama vengti paukštienos ir triušienos. Geriau šių metų 

šventėms rinktis kiaulieną, avieną, jautieną, įvairią žuvį ir jūrų gėrybes. 

Uždekite raudonų, geltonų ar oranžinių žvakių, kuo daugiau, tuo geriau. Nevenkite medžio 

dekoracijų, natūralių medinių indų, padėkliukų. Metų simboliui pagerbti paberkite ant staltiesės grūdų, 

dekoracijoms galite rinktis džiovintus javus didelėse vazose.  
 Pagal spaudą straipsnį parengė Leonora Barauskienė 
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