
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Didvyžių socialinės globos namų laikraštis 

Leidžiamas nuo 1995 m. 

LIKIMO DRAUGAS 

2018 m. lapkritis Nr. 228 

Lapkričio mėnesį minimos dienos: 

 11-01 Visų šventųjų diena 

 11-02 Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės 

 11-03 Tarptautinė vyrų diena 

 11-06 Pyragų diena 

 11-08 Europos sveikos mitybos diena 

 11-15 Tarptautinė nerūkymo diena 

 11-16 Tarptautinė tolerancijos diena 

 11-29 Draugo diena 

 11-30 Advento pradžia 

 

Lapkritis 

Pr   5 12 19 26 

A   6 13 20 27 

T   7 14 21 28 

K 1 8 15 22 29 

Pn 2 9 16 23 30 

Š 3 10 17 24   

S 4 11 18 25 

 
 

Įdomūs faktai apie vėlines: 
 Vėlinės – pagoniška ir pagrindinė rudens šventė. Baltų gentys tikėjo, kad, žmogui mirus, nuo kūno atsiskiria vėlė, 

kuri niekur toli neiškeliauja: lanko gyvuosius ir su jais bendrauja. O dažniausiai jos tą daro tamsų, niūrų ir šaltą 

rudenį. 

 Vėlinės dar žinomos kaip Ilgės. Tai senoviškas Vėlinių pavadinimas, kuriame telpa ilgesys ir mirties nuojauta. 

Vėlių dievu laikomas Žemininkas – požemio ir mirusiųjų dvasia. 

 Senovėje per Vėlines arba Ilges žmonės rinkdavosi kapinėse, atsinešdavo vaišių. Dažniausiai ant kapų palikdavo 

virtų kiaušinių, žemę palaistydavo vynu ar medumi. Šiek tiek jų palikdavo ir vėlėms, kurios, tikima, slėpdavosi 

medžių viršūnėse ir tarp kryžių. Šventė trukdavo kelias dienas. Būdavo kūrenama šventoji ugnis, atnašaujamos 

aukos dievams, ypač Perkūnui. 

 Prie Vėlinių švenčių stalo reikia sėsti švariems, tarsi atsinaujinusiems. Kai nusiprausdavo patys, pirtyje palikdavo 

rankšluosčių, drabužių ir vaišių vėlėms. 

 Ant Vėlinių stalo būdavo patiekiama duonos, juka, kraujiniai vėdarai ir kiti tamsaus atspalvio patiekalai. Šiek tiek 

maisto prieš valgant būtina paaukoti vėlėms. Po Vėlinių likusį maistą žmonės išdalindavo elgetoms. 

 Žvakės kapinėse pradėtos deginti palyginus neseniai. Iki tol kapinėse būdavo sukuriamas didelis laužas, kuriame 

deginami seni, nuvirtę kryžiai. 

 Žemaitijoje buvo tikima, kad po Vėlinių visos vėlės yra paleidžiamos iš skaistyklos ir nebeturi kentėti. 

 Per Vėlines dažnai pučia stiprūs vėjai. Tikima, kad vėjas kyla dėl to, kad vėlėms būtų lengviau judėti ir iš 

anapusinio grįžti į gyvųjų pasaulį. 

 Senovėje Vėlinės būdavo neatsiejamos nuo grojimo dūdomis. 

 Vėlinių vakarą būdavo pasakojamos šiurpios vaiduoklių istorijos. 

 Jeigu Vėlinių vakarą užklysdavo koks prašalaitis, namų šeimininkai visada jį kviesdavo užeiti ir mielai 

priimdavo. Mat tikėdavo, kad šie keleiviai – tai vėlės arba vėlių pasiuntiniai, atėję aplankyti gyvųjų ir paprašyti 

kokių nors malonių. 

 Palangėse ir patvoriuose švilpiantis vėjas Vėlinių naktį visai ne vėjas, o raudančios, iš šio pasaulio išėjusios 

vėlės. 

 Senovės lietuviai taip pat tikėjo, kad negalima deginti surištos šluotos, nes galima sudeginti vėlę, negalima ir 

pagalių, malkų kirsti ant slenksčio, nes galima perkirsti vėlę. 

 Nuo numirėlių baimės padeda karštas gėrimas iš šermukšnių. 

 Pagoniškoje Lietuvoje gyvavo paprotys vėles pagerbti keturis kartus per metus, t. y. visais metų laikais. 

 Panašią, tik šiurpesnę šventę dvasioms pagerbti minėjo ir keltų gentys. Keltai – tai pagonys, gyvenę dabartinėje 

Anglijos, Škotijos, Airijos ir šiaurės Prancūzijos dalyse. Jie degindavo laužą, atlikdavo įvairias apeigas, 

melsdavosi, kad ateinantys metai atneštų laimės. Keltai šią dieną persirengdavo kostiumais iš gyvulių odos ir 

galvų. 

 

https://day.lt/diena/2018.10.0%C2%A0
https://day.lt/diena/2018.11.05
https://day.lt/diena/2018.11.12
https://day.lt/diena/2018.11.19
https://day.lt/diena/2018.11.26
https://day.lt/diena/2018.10.0%C2%A0
https://day.lt/diena/2018.11.06
https://day.lt/diena/2018.11.13
https://day.lt/diena/2018.11.20
https://day.lt/diena/2018.11.27
https://day.lt/diena/2018.10.0%C2%A0
https://day.lt/diena/2018.11.07
https://day.lt/diena/2018.11.14
https://day.lt/diena/2018.11.21
https://day.lt/diena/2018.11.28
https://day.lt/diena/2018.11.01
https://day.lt/diena/2018.11.08
https://day.lt/diena/2018.11.15
https://day.lt/diena/2018.11.22
https://day.lt/diena/2018.11.29
https://day.lt/diena/2018.11.02
https://day.lt/diena/2018.11.09
https://day.lt/diena/2018.11.16
https://day.lt/diena/2018.11.23
https://day.lt/diena/2018.11.30
https://day.lt/diena/2018.11.03
https://day.lt/diena/2018.11.10
https://day.lt/diena/2018.11.17
https://day.lt/diena/2018.11.24
https://day.lt/diena/2018.12.0%C2%A0
https://day.lt/diena/2018.11.04
https://day.lt/diena/2018.11.11
https://day.lt/diena/2018.11.18
https://day.lt/diena/2018.11.25


LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI 
 

2 d. 11
00

val. lankysimės Didvyžių kapinėse  

9 d. 11
00

val. Šv. Mišių aukojimas koplytėlėje 

12-16 d. Šiaurės šalių bibliotekos savaitė 

15 d. Globos namų gyventojų pintų darbelių paroda 

20 d. 14
00

 val. Viktorina ,,Išsisuk iš padėties” 

22 d. Globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ išvyka į Kalvarijos kultūros centre 

organizuojamą muzikinį festivalį, skirtą Lietuvos šimtmečiui 

29 d. 14
00

 val. Renginys salėje ,,Būk vyras” 

 

Mėnesio eigoje: 

 Popietė ,,Sveika gyvensena“ 

 Išvyka į „Ąžuolo“ progimnaziją su edukacine programa „Tolerancija ir 

draugiškumas“ 

 Globos namų bendruomenės susirinkimas 

 

Penktadieniais: 

 11
00 

val. Maldos ir susikaupimo valandėlės koplytėlėje 

 13
30

 val. Šokiai poilsio kampelyje 

 

Už Lapkričio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė. 

 

Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir 

nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje 

hhttp.dsgn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusišypsokime 

Dvi blondinės sėdi bare prieš veidrodį. Viena sako: 

- Žiūrėk, ten sėdi dvi labai panašios į mus, einam 

pas jas. 

Viena atsistoja ir jau ruošiasi eiti. Kita sulaiko draugę ir 

sako: 

- Sėdėk, jos jau pačios pas mus ateina. 

Važiuoja blondinė ir brunetė. Brunetė sako: 

- Tu pasižiūrėk, koks gražus miškas. 

- Nematau, medžiai užstoja.. – atsako blondinė. 

Šneka dvi blondinės: 

- Žinai, šiemet Naujieji metai bus penktadienį. 

- Kad tik nebūtų trylikta... 

- Ar galiu tavo nuotrauką padėti spintoje? 

- O kam? 

- Kad vaikai saldainių neimtų.. 

Renatas Burkšaitis 

Dėmesio! 
Jau šie metai eina į pabaigą. Metas ruoštis 

naujiems, 2019 metams. Kad būtų linksmiau ir 

įdomiau visiems gyventi, norim paklausti jūsų 

nuomonės - kokių renginių ir popiečių 

norėtumėt ateinančiais metais. 

 Kokio žanro kino filmų norite, kad 

būtų rodoma salėje? 
 Ar norite, kad butų rodoma filmuota 

medžiaga ir nuotraukos iš globos 

namų gyvenimo? 

 Gal norite viktorinų įvairiomis 

temomis? Kokių? 

 Gal norite daugiau linksmų renginių?  

Kokių? 

 Gal turite konkretų pasiūlymą  kokio 

renginio norite? 

Visus pasiūlymus prašome mesti į 

„Pasiūlymų, klausimų“ dėžutę, esančią prie 

paradinių durų iki lapkričio 15 dienos. 

 



MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA 

Pasaulinei muzikos ir psichinės sveikatos dienai  ,,Pražydę muzikos garsuos...“ 

2018 m. spalio 12 dieną globos namų salėje vyko Edukacinės programos Muzikavimas -

pojūčių raiška - skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čiui ,,Mano kūryba 

Lietuvai“ finalinis pristatymas ,,Pražydę muzikos garsuos...” 

Edukacinės  programos  vadovė  Vida Valentienė susirinkusiems pristatė veiklos, vykusios 

nuo sausio mėnesio, rezultatus ir darbus: salėje eksponavo 

gyventojų piešinius, perskaitė gyventojų išreikštas ir užrašytas 

asociacijas ir mintis, laiškus, parašytus Lietuvai. Gyventojai 

skaitė savo ir žymių poetų kūrybą. 

Skambėjo tranki Polkutė, senjorų ansamblio ,,Sidabrinė gija”, 

programos dalyvių ir žiūrovų dainos Lietuvai. Gražiai 

padainuotomis  dainomis ir savo amžiumi renginio dalyvius 

stebino vyriausias programos dalyvis Albinas (97m.). 

Dalyviai ir žiūrovai grojo muzikinėmis lazdomis – bumčikeriais. Finalinio pristatymo 

programos pradžią ir pabaigą dainomis Lietuvai papuošė globos namų kolektyvas ,,Vilties 

spindulys”. 

Nuoširdus ačiū globos namų gyventojams už aktyvų dalyvavimą ir darbuotojams už paramą  

Edukacinėje programoje ,,Mano kūryba Lietuvai” Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-

čiui  ir finaliniame renginyje ,,Pražydę muzikos garsuos...” 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

 

Popietė „Stenkis gyventi sveikiau“ 

Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad  sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, 

o ne tik ligos nebuvimas. Žmogaus sveikatą lemia: 20% genetika, tai ką paveldite iš tėvų; 

10% - aplinka; 50% - žmogaus gyvensena; 10% - sveikatos priežiūra.  

Sveikata labiausiai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų požiūrio į save. Priklauso nuo mūsų 

kasdienio gyvenimo. Didelę reikšmę sveikatai turi  maitinimasis. Žmogui reikia įvairių maisto 

produktų. Todėl dienos meniu turi sudaryti grūdinės kultūros, mėsa ar žuvis, daržovės ir 

vaisiai, pieno produktai. Fizinis aktyvumas - tai viena sveikos gyvensenos sudedamųjų dalių 

ir geriausias vaistas nuo visų ligų. Žmonės, kurie juda, gyvena ilgiau ir ilgiau išlieka jaunais. 

10 tūkstančių žingsnių per dieną – štai paprastas receptas. Kad gerai jaustumėtės, reikia ir 

gerai pailsėti. Ramus ir gilus nakties miegas labai svarbus žmogaus sveikatai. Ir labai svarbu, 

ar žmogus turi žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas, alkoholio vartojimas.  

Reikia stengtis gyventi sveikiau – laikytis dienos rėžimo, maitintis, ilsėtis ir pakankamai 

judėti. Stengtis atsisakyti ar mažinti žalingus įpročius.   

 

Spalio 23 dieną globos namų bibliotekoje vyko paskutinė prevencinės programos „Saugokis! 

Šie įpročiai griauna tavo sveikatą“ popietė. Popietės pradžioje prisiminėme jau vykusias 

popietes apie rūkymo, alkoholio ir psichiką veikiančių priemonių žalą žmogaus sveikatai ir 

likimui. Pasidžiaugėme, kad šios popietės išliko gyventojų atmintyje ir, galbūt, kažkam 

padėjo atsisakyti šių žalingų įpročių. O šiandien popietės „Stenkis gyventi sveikiau“ metu 

kalbėjome kaip kiekvienas iš mūsų galime patys sau padėti gyventi pilnavertiškesnį, 

prasmingesnį ir sveikesnį gyvenimą. Žiūrėjome video medžiagą apie tai, kas yra sveikata, iš 

ko ji susideda. Žaidėme aktyvų žaidimą, kur kiekvienas galėjo pasisakyti kas svarbiausia, kad 

būtum sveikas. Kaip ir kitomis popietėmis rankdarbių užimtumo nariai pristatė pačių sukurtą 

koliažą „Žingsnis po žingsnio sveikesnio gyvenimo link“. Atsisveikindami palinkėjome vieni 

kitiems gyventi sveikiau ir laimingiau. 

SPĮ užimtumų specialistė Lolita ir socialinė darbuotoja Rita 

 

 



Veltų darbų paroda  
 

Spalio 25 dieną globos namų kampelyje vyko veltų 

darbelių paroda ir veltinio kūrybinės dirbtuvės. 

Rankdarbių užimtumo nariai parodė, kokius darbelius  

išmoko velti ir ką dar vis mokosi. Nors šiais laikais vilnos 

vėlimas patobulėjo, bet pagrindiniai vilnos vėlimo būdai 

išliko tie patys. Visi norintys galėjo pamėginti sausuoju 

ar šlapiuoju būdu suvelti veltuką. Buvo tokių, kurie tai 

bandė pirmą kartą ir, galbūt, ateityje tai taps mėgstama 

veikla.   

 SPĮ užimtumo specialistė Lolita  

 

 

VĖLINIŲ PROCESIJA  „Atminkime išėjusius...“ 

2018 m. spalio 31 d. Didvyžių socialinės globos namų bendruomenė - gyventojai, tikintieji, 

giesmininkai ir darbuotojai rinkosi į Didvyžių kapines Anapilin išėjusių globos namų 

gyventojų pagerbimui. 

Vėlinių procesijai ,,Atminkime išėjusius“ vadovavo gerbiamas kunigas Mindaugas 

Martinaitis. Globos namų giesmininkų giedama giesmė ,,Rūsčią dieną“, kunigo Mindaugo 

Martinaičio ir eisenos dalyvių Maldos, gėlės ir žvakelių liepsnos ant kiekvieno kapo - pagarba 

Anapilin išėjusiems globos namų gyventojams. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

„Ir aš galiu“ 

 

Spalio 25 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojams teko didelė garbė būti 

pakviestiems į Adakavo socialinės globos namų organizuojamą Respublikinį renginį ,,Ir aš 

galiu“, kuris vyko Tauragės kultūros centre. Šventė buvo organizuojama labai gražiu ir kilniu 

tikslu –  kad žmonės, turintys negalią, visiems galėtų įrodyti, kokie jie talentingi, unikalūs ir 

savo nuoširdumu gali pranokti mus, negalios neturinčius žmones. Tokios gausybės kolektyvų 

iš įvairių socialinės globos namų tikrai pamatysi ne kasdien. Žmonės pasirodymuose šoko, 

dainavo dainas, vaidino ir pasakojo savo nepakartojamas istorijas. Su savo programėle šioje 

šventėje dalyvavome ir mes. Mes žiūrovams parodėme tris nuotaikingus vaidybinius siužetus 

,,Trys senos spintos istorijos“. Apdovanojimų metu komisija būtent mus pastebėjo 

pirmuosius.  Kaip artistiškiausią ir puikiai atlikusį savo vaidmenis įvardino mūsų globos 

namų gyventoją – Antaną Čeką. Visa mūsų grupė buvo apdovanota kaip artistiškiausias 

kolektyvas.  

  

 

 



Gyventojų įspūdžiai po spektaklių 

 

Iš Didvyžių išvykome 10:30 val. Stebėjome du pasirodymus: „Gudri našlė“ ir „Piktoji 

gudrybė“. 

Man labiausiai patiko „Gudri našlė“ ir kitiems 5gr. globos namų gyventojams taip pat patiko. 

Spektakliai vyko Vilkaviškio kultūros centre. Kartu važiavo socialinė darbuotoja Rita ir 

socialinio darbuotojo padėjėjas Jonas. Visiems išvyka paliko gerą įspūdį ir daug gerų emocijų. 

Labai noriu padėkoti Ritai už šią išvyką. 

5gr. gyventojas Renatas Burkšaitis 

 

Spalio 26 d. mūsų Didvyžių socialinės globos namų gyventojai vyko į Vilkaviškio kultūros 

centrą. Ten mums teko garbė pasižiūrėti mėgėjų teatro „Žalvarinis“ spektaklį „Nerimstanti 

širdis“. Į spektaklį vykome 17 globos namų gyventojų lydimi SPĮ užimtumo specialistės 

Danguolės Dereškienės. Nors spektakly vaidino aktoriai ne profesionalai, įspūdį mums tikrai 

paliko. Po vaidinimo grįžti namo neskubėjome. Apžiūrėjome Albino Šileikos medžio 

drožybos darbus. Antrame kultūros centro aukšte aplankėme nuostabius Romo Dalinkevičiaus 

tapybos darbus. Jo darbai paliko teigiamą įspūdį. 

Globos namų gyventoja Meilutė Varnaitė 

 

Noriu labai padėkoti už du spektaklius Vilkaviškyje. Man jie labai patiko. Pirmas spektaklis 

vadinosi „Gudri našlė“, o antras buvo apie velniuką, man jie labai patiko. Išvažiavome į 

Vilkaviškį 10:30, o grįžome 13:15, prieš pietus. Spektaklis truko vienas kažkur apie valandą 

laiko. Man jie labai patiko. Noriu labai padėkoti darbuotojoms, ačiū. 

Valdas Paulauskas 

 

Gyventojų pamąstymai 

 

... noriu padėkoti už renginį gyvenimo sveikesnio būdas. Bibliotekoje žaidėm su kamuoliu 

žaidimą, grojo muzika, pauzėmis reikėjo duodant kamuolį pasakyti, koks yra sveikas 

gyvenimo būdas. Man tai patiko, dar žiūrėjom filmuotą medžiagą. Dėkui. 

Valdas Paulauskas 

 

... gyvenu čia 8 metai. Pasikeitė daug darbuotojų per tą laiką. Rimvydą Žiemį 2017 m. buvau 

išrinkęs geriausiu draugu. Geras žmogus. Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė daug man 

padeda ir rūpinasi, visada nuveda apsipirkti. Aušra Buzienė leidžia pasikalbėti su artimaisiais. 

Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė visą laiką man apsilankius palinki geros 

dienos. 

Irenius Maldeikis 

... mylėk, bet nepamesk galvos.. 

... aš tavęs lauksiu nors 1000 metų... 

... senas bernas ir senas vynas – kuo ilgiau išlaikytas, tuo geresnis... 

... įstatymas tai stulpas, iš kurios pusės nori, iš ten apeisi... 

Irenius Maldeikis 

  

 



Mes, 6 gr. gyventojai ir darbuotojai, norim truputį papasakoti, 

ką nuveikėme šią vasarą. Mes įsikūrėme daržą, kuriame 

prisodinome vaisių ir daržovių. Daržą visą vasarą prižiūrėjome 

visa grupė, laistėme ir ravėjome. Vasaros pabaigoje mums 

užderėjo gausus derlius, iš kurio mes gaminome įvairius 

patiekalus ir mėgavomės šviežiais. Gaminome morkų mišrainę 

su česnaku, valgėme visa grupė, buvo labai skanu. 

Po to atėjo laikas nuimti didžiausią daržo gražuolį – moliūgą, 

kurį mes išskobėme ir paruošėme lapkričio 31 d., Helovinui. 

Kartu su mumis, gyventojais, dalyvavo ir darbuotojos. 

6 gr. gyventojai ir darbuotojos 

 

Paklajokim rudens takais! 

 

Spalio 18 – ąją įvyko globos namų gyventojų keramikos darbų paroda pavadinimu „Rudens 

taku“. Pabandykime ir mes pavaikštinėti bei atidžiai pasižvalgyti aplinkui, kas gi taip 

sudomino gyventojus, kad net susigalvojo apie tai, ką pamatė bežioplinėdami ir dar 

pajungdami į bendrą visumą savo mintis, svajones bei lakią vaizduotę išdėstyti parodoje, kad 

ir visi kiti galėtų įvertinti, ką jie rado. Tuo pačiu ir mes, grįžę po šių netikėtų klajonių, 

galėtume savo radinius palyginti su eksponuojamaisiais. Galbūt galėsime džiaugtis savaisiais 

pasiekimais, jausdamiesi laimėtojais, o gali prisieiti ir liežuvius prikąsti. Kadangi panašiais 

atvejais dažnai nutinka, kad kitus laikydami kvailiais mes patys atsiduriame jų vietoje. Na, bet 

tiek to. Kaip bus, taip bus – parodys laikas, o dabar jau metas grįžti į parodą, atidžiai 

pasidairyti ir mintyse pasidžiaugti arba gal ir nuliūsti dėl sėkmės ar nesėkmės. Tad ir kibkime 

į kitokio pobūdžio darbą. 

Tik įėjus į patalpą pasijunti tarsi kitame pasaulyje. Ir ko tik čia nėra? Įvairiausių sutvėrimų 

atvaizdai: jų veidai, snukučiai, kaukolės, net ir skalpų matėsi (tai iš knygų aprašymo apie 

indėnus, jų kovas). Daugybė įvairiausių indų, indelių bei dalykėlių apie kuriuos mes niekada 

nesame girdėję ar jų regėję. Ir visa tai – tvarinių sudedamosios kūno dalys, bet, pasitelkus 

mūsų gyventojų nuovokumą, išradingumą bei neaprėpiamą lakią vaizduotę, tos dalys virto 

buities įnagiais ar įrankiais ir jų paskirtis – jau visiškai kita. Ilgėliau pasižiūrėjus gali 

susidaryti išankstinė nuomonė, kad iš krokodilo kaukolės kabini smegenis, o iš tikrųjų tai 

paprasčiausia arbūzinė košė. To ar panašaus į jį plika akimi galima pamatyti ar net liežuviu 

palaižyti ir kituose eksponatuose. Praktiškai visko išvardinti bei apsakyti neįmanoma. Reikia 

ir patiems paklajoti po laukymes, pabraidžioti po raistus, pagrioviais, nepasibodėti ir miško 

glūdumon žvilgtelėti. Tada gal ir pajėgsime suvokti visą rudens žavesį, pasijusime savimi, o 

ne stenėsime dėl mažmožių, suprasime, kad iš tikrųjų nieko neįmanomo nėra. Kadangi ne 

visiems gali atsirasti noras visa tai išbandyti savo kailiu, o kai kas gali ir teisintis, kad tam 

nėra net minimalių sąlygų, tad ir stengiamasi, kad tokių šnekų nesigirdėtų ir visi liktų 

patenkinti, rengti tokių radinių ir darbelių parodas. Skatinti, kad visi jaustųsi pabuvoję 

gamtoje. Nors spalis jau persiritęs į antrąją pusę, bet, žvilgtelėjus į dangų, to tikrai pasakyti 

negalima, tik augmenija jau pakeitė savo apdarą. Vietoj vaiskios, vešlios žalumos atsirado 

įvairiaspalviai augalų apdangalai, bet netrukus ir tie užleis vietą kitiems. Juk Žiema ne už 

kalnų, tad ir kviečia – netgi primygtinai prašo – nesnauskime, o išnaudokime kiekvieną 

minutę, nes gamtos kaprizai, kaip ir žmonių charakteriai – nenuspėjami. 

Algirdas Žatkus 

 

 

 

   



GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS 

 

Pasaulinė psichinės sveikatos diena 
 

1992 m. Pasaulinė psichinės sveikatos federacija pasiūlė minėti Pasaulinę psichinės sveikatos 

dieną. Spalio 10 d. kasmet minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ją paminėjo ir mūsų 

globos namai. Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo, prevencijos 

svarbą. Džiugu, jog psichikos sveikatos problemoms ir jų sprendimų būdams skiriamas 

didelis dėmesys. Pirmoji psichologinė pagalba turėtų būti prieinama kiekvienam. Ji yra skirta 

žmonėms, išgyvenantiems įvairias krizes, stichines nelaimes, katastrofas, netektis. 

Šią dieną organizuojamuose renginiuose skatinama dalyvauti ne tik pacientus ir gydytojus, bet 

ir visą plačiąją visuomenę. Konferencijose siekiama supažindinti žmones su psichinių ligų 

(šizofrenijos, epilepsijos, priklausomybės nuo narkotikų ir kt.) atsiradimo priežastimis, kad 

būtų galima iš anksto užkirsti joms kelią. Svarbu kuo anksčiau stiprinti žmogaus psichinę 

sveikatą, kad žmogus nepasiduotų depresijai užpultas menkiausios nesėkmės. Deja, Lietuvoje 

tarp Europos šalių vis dar didžiausias savižudybių skaičius, daugybė žmonių kenčia nuo 

priklausomybės alkoholiui ir narkotikams. 

Kad žmogaus psichinė sveikata būtų stipri, rekomenduojama iš anksto neišgyventi dėl galimų 

sunkumų, mokytis prisiimti atsakomybę, nebijoti įveikti sunkių užduočių, džiaugtis tuo, ką 

turi (draugus, artimuosius, maisto ir pan.), susirasti mėgstamą veiklą, nuolat tobulinti save. 

Psichinė sveikata priklauso ir nuo fizinės sveikatos – sportuojantis, sveikai besimaitinantis, 

gerai išsimiegantis žmogus yra energingas ir optimistiškai nusiteikęs. 

Globos namų tarybos narės Leonora Barauskienė ir Eglė Kriščiūnaitė 

 

*** 

Būkim laisvi 

 

Laikas ir gyvenimas skuba pirmyn. To mes norime ar 

nenorime, su įvairiais veiksmais ir padariniais. Tačiau mes 

esame žmonės ir viską turime protingai ir atsakingai 

akumuliuoti. Tai reiškia, tinkamai įvertinti ir stabdyti tada, 

kai to labai reikia. Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra pilnas 

įvairių reiškinių ir pasekmių. Bet, rimtai pagalvojus ir 

apsisprendus, galima nuo šito laiku apsidrausti. Būtent pačiu 

opiausiu ir sunkiausiu momentu tinkamai išsilaisvinti nuo 

žalingų įpročių ir veiksmų, kurie kartais pasitaiko mūsų 

kasdienybėje. Tad norisi dar kartą pakartoti - būkim laisvi 

nuo pykčio, apmaudo, patyčių, nešvankių žodžių ir blogo 

negražaus elgesio. Būkime laisvi nuo bet kokio negerumo. Ir 

mes gyvenime patirsime neapsakomą laimę. Būkim laisvi ir 

nepasiduokim jokiai blogio įtakai. Ir mes būsime 

džiaugsmingai ir supratingai laimingi. Gyvenimas ir laikas 

eina ir keičia aplinką ir mus pačius - žmones. Būkim teisingi 

ir visada geri ir tolerantiški, nes gražus bendravimas 

priklauso nuo mūsų pačių elgesio. Taigi, budėkim ir 

galvokim, kas ir kada blogai ar gerai. Būkim gyvenime orūs 

ir geraširdžiai. Visada kultūringi ir prasmingai geri. Nes žmogaus gerumas žmogui keičia 

gyvenimo būdą. O tai reiškia, kad pasakymas – būkim laisvi ir garbingi – yra teisingas ir 

prasmingas. Būkim laisvi ir pajausime kasdienybėje tikrai gražių ir mielų pojūčių ir potyrių. 

Būkim laisvi šiandien, rytoj ir visada. 

Narvydas Paulionis 

 

  



Mūsų užimtumai 
 

Mūsų globos namuose gera gyventi. Čia galima užsiimti įvairia veikla. Norinčius ir galinčius 

dainuoti repeticijų metu moko SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė. Kad geriau 

skambėtų dainos, saviveiklininkams reikia klausytis muzikos vadovės nurodymų. Lipdymo iš 

molio specialistė Danguolė Dereškienė moko ir kartu su gyventojais nulipdo ir padaro įvairių 

gražių ir meniškų darbelių. Vienu žodžiu, puikių suvenyrų. Čia nepamiršti ir piešėjai. Prie 

valgyklos erdvės kartais vyksta ant specialių stovų piešinių parodos kai kurių gyventojų. 

Rugsėjo mėnesį buvo eksponuojama Meilutės Varnaitės gražūs ir meniški piešiniai. Didelis 

ačiū ir bravo Meilutei už spalvingus piešinius. SPĮ užimtumo specialistė Aldona 

Kardauskienė vadovauja pynimui ir įvairių paveikslų kūrimui. Šiuose užimtumuose dalyvauja 

patys kantriausi gyventojai. Ačiū Aldonai už kūrybiškumą ir kantrybę. Labai veikli ir reikli 

SPĮ užimtumo specialistė yra Lolita Stankienė, mokanti kurti ir padaryti iš įvairių medžiagų 

kokybiškus ir vertus tikrai meniško dėmesio kūrinius. Juk vadovės Lolitos fantazija ir gražūs 

sumanymai be ribų. Visuose užimtumuose dalyvauja aktyviausi ir darbščiausi gyventojai. 

Laikas eina ir nesustoja. Tačiau palieka meniškumo indėlį įvairiuose vadovių ir gyventojų 

kūriniuose. Reikia tik džiaugtis, kad globos namuose yra ir veikia tiek daug kūrybinių 

dirbtuvių. Ačiū administracijai, kad aprūpina reikiamomis medžiagomis. Ačiū užimtumo 

specialistėms už kantrybę ir kūrybiškumą. Sėkmės Jums visur ir visada. 

Narvydas Paulionis 
 

Gyvenimo vežimas 
 

Rieda gyvenimo vežimas ir nesustoja iki paskutinio žmogaus atodūsio. Rodos, nieko čia 

reikšmingo ir nėra, ir niekada negali būti. Tačiau ne viskas gerai kasdienybėje ir priimtina. 

Juk būna ir pasitaiko gyvenime ir gėdingų dalykų, dėl kurių verta pamąstyti ir apie tai 

parašyti. Mano manymu, yra didelis blogis kitus žmones pravardžiuoti ir apkalbėti. Pamiršus 

kultūringo bendravimo etiketą. Kas negerbia kitų, ir pats yra negarbingas. Protingas žmogus 

apie tai, kas negerai kito gyvenime, draugiškai pasikalbės ir patars kaip geriau gyventi toliau. 

Skubus priešiškumas kito žmogaus atžvilgiu ir gimdo nepagarbą bei piktus, niekšingus 

plepalus. Tačiau nieko čia baisaus nėra, tik nemokėjimas protingai ir garbingai bendrauti ir 

atstovauti save kito žmogaus asmenyje. Kiekvieno žmogaus gyvenimas nėra toks ilgas, kad 

galėtum piktžodžiauti ir įvairiems niekams leisti laiką. Čia dabar yra pats momentas ir aš 

pajuokausiu – kas raštingas, tas ir protingas. Blogų pamąstymų niekas niekada neužrašo. Taip 

ir eina laikas mus ženklindamas įvairiais įvykiais ir reiškiniais. Kas kultūringas, tai ir taktiškai 

draugiškas, ir savo vietoj normalus. Gyvenime yra būtinumas vienas kitą gerbti iki skausmo 

maloniu gerumu, švelniais žodžiais ir supratingu priėmimu žmogų tokį, koks jis yra. Žmogus 

žmogui turi būti artimas bičiulis ir draugas. Gyvenimas šioje žemėje yra vienas ir negalima jo 

švaistyti niekams, kurie nedaro garbės sau nei kitiems. Gyvenimo vežimas rieda ir veža mus į 

ateitį, kuri turi būti šviesesnė ir gražesnė. 

Narvydas Paulionis 

Baltam rūke paskendo mano laimė. Sudužo 

gražiausios viltys. Tik vėjas ūžia ūžia. Supratau, 

kokia tai sunki našlaitės dalia. Širdis tapo lyg 

ledinė. Kas gi ją atitirpdys, jei ne Dievulio šiltos 

rankos ir jojo begalinė meilė... 

*** 

Žėrinti naktis. Ėjau per gyvenimą svajingom 

akim, pavargus ant kelmelio prisėsdavau. Tai 

rudeninį lapą priglausdavau prie širdies. O naktį 

atvėrus plačiai langą skaičiuodavau tas 

nuostabias žvaigždeles. O miegui atkeliavus 

kaip visada ranka pamodavau ir tik tuomet 

panirdavau sapnų karalystėje. 

Onutė Valaitytė  

 

         
     Nuėjęs savo gyvenimo kelią,                               

ilsėkis amžinoje ramybėje... 
 

      Spalio mėnesį mus paliko 
 

 Ona Joana Baltrimavičiūtė 
Stasys Urbanavičius 

 



    

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NAUJIENOS 

 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi renginiuose  
 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai rugsėjo 24 dieną ėjo į Vilkaviškio Kultūros centrą 

pasižiūrėti lietuviškos romantinės komedijos „Moterys meluoja geriau. Robertėlis“. Grįždami 

po filmo gyventojai grožėjosi J. Basanavičiaus aikštėje įrengtu fontanu, kuris įspūdingai 

atrodė tamsiu paros metu, apšviestas besimainančių spalvų. Neišdildomą įspūdį paliko ir 

didingas apšviestos Katedros vaizdas. 

Rugsėjo 30 dieną keletas gyventojų dalyvavo Vilkaviškio žemdirbių šventėje „Rudens 

prijuostė 2018“ Kultūros centro prieigose. Apsilankė prekybininkų turgelyje, stebėjo 

žemdirbių pagerbimą ir madų šou, klausėsi grupės „Biplan“ ir skrabalų muzikos.  

 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi parodoje 
 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai aplankė  veltinių dirbinių parodą  „Kristinos 

Alkevičienės rankų stebuklai“ Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje. Vaikų literatūros skyriuje, 

užimtumų kambaryje skaitė knygas, dėliojo dėliones, klausėsi bibliotekininkės skaitomų A. 

Matučio eilėraščių. 
  

Turiningai praleista savaitė 
 

Antradienį Grupinio gyvenimo namų gyventojai sulaukė svečių. Apsilankė Vilkaviškio 

Psichikos sveikatos centro socialinės darbuotojos, kurios apžiūrėjo gyventojų gyvenamąsias 

patalpas, artimiau pabendravo su gyventojais ir darbuotojais. Socialinės darbuotojos pakvietė 

gyventojus lankytis Psichikos sveikatos centro užimtumuose. 

Ketvirtadienį  gyventojai išsiruošė į ekskursiją po Marijampolės miestą. Dauguma gyventojų 

pirmą kartą važiavo visuomeniniu transportu, pirko autobuso bilietą. Pasivaikščioję 

Marijampolės J. Basanavičiaus aikštėje, pasigėrėję rudenio spalvų žaismu Poezijos parke, 

gyventojai apsilankė Marijampolės Marijonų Šv. Arkangelo Mykolo Bazilikoje, Kačių 

kiemelyje senamiestyje, o vėliau valgė mėsainius užkandinėje „Hesburger“. 

Penktadienį keletas gyventojų dalyvavo minėjime Vilkaviškio Katedros šventoriuje. Kartu su 

miesto bendruomenės nariais uždegė žvakutes, pagerbdami gyvus ir mirusius organų donorus. 

Savaitgalį gyventojai ėjo pasivaikščioti po Vilkaviškio miestą, sportavo „Aušros“ gimnazijos  

stadione.  

 

Grupinio gyvenimo namuose apsilankė mokiniai 
 

Spalio 24 diena Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijoje buvo 

skirta savanorystei. Grupelė mokinių su mokytoja apsilankė 

Grupinio gyvenimo namuose. Gyventojai džiaugsmingai 

pasitiko svečius. Papasakojo, kaip jie gyvena, ką veikia. Visi 

kartu iš gamtinės medžiagos kūrė rudenines dekoracijas: 

voratinklį, saulėgrąžą. Vėliau prie arbatos puodelio dalijosi 

įspūdžiais ir sutarė, kad ir toliau tęs užsimezgusią draugystę 

ir bendradarbiavimą.  

 

Savaitgalis paskirtas teatrui 
 

Spalio 26 - 28 dienomis Vilkaviškio kultūros centre vyko Lietuvos suaugusiųjų teatrų 

apžiūros-šventės ,,Atspindžiai“ regioninis turas. Vilkaviškiečiai galėjo pamatyti net 18 

skirtingų spektaklių. Grupinio gyvenimo namų gyventojai apsilankė kultūros rūmuose ir 

pamatė penkis spektaklius. Po spektaklio gyventojai apsilankė tautodailininko Albino Šileikos 

prieverpsčių parodoje. 



Lapkričio ramybė ir rimtis  

Jūsų širdyse amžina viltis 

Gimimo metų ateitis 

Gražiausioj šventėje nušvis 

Daug laimės ir prasmės 

Ir laiko skubančio versmės 

Linkėjimai geriausi 

Šiandieną Jums skambės 

Narvydas Paulionis 
 

SVEIKINAME LAPKRIČIO MĖNESĮ GIMUSIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 

 

 

Jūratę Albavičienę 

Virginijų Bačiuliūną 

Aliciją Čapkauskaitę 

Valerij Daržinkevič 

Algimantą Jucaitį 

Rolandą Klanauską 

Ivetą Korsakienę 

Andrių Lazauską 

Eglę Norkeliūnaitę 

Linutę Račiukaitienę 

Janiną Slavinskaitę 

Arvydą Sriubą 

Marijoną Stakutienę 

Eugeniją Stankevičienę 

Vytautą Valinską 

Raimundą Vosylių 
 

Jadvygą Matulevič 70 m. 

Joną Mileiką 60 m. 

Algirdą Žatkų 70 m. 

Gailutę Paišytę 55 m. 
 

Mano meilės širdis 
 

Man ašarėlė nukris 

Ir žaizdelė užgis 

Ir daugiau nebeverks 

Mano meilės širdis 

 

Man negęsta viltis 

Jau toli praeitis 

Ir gerumo mintis 

Kokia bus ateitis 

 

Tyli sapno naktis 

Man gera išeitis 

Aš laimingas esu 

Ir gyventi šviesu 

 

Dar pėdelė viena 

Po naktelės diena 

Ir netyla daina 

Jau liūdėti gana 

 

Man optimizmo ugnis 

Duoda džiaugsmą man vis 

Mano meilės širdis 

Plaka Tau mylimoji 

Narvydas Paulionis 
 

Aš laimingas 
 

Aš laimingas minčių svaiguly 

Ar mane Tu suprasti gali 

Man moja beržai pakely 

Ar mane tu mergaite myli 

 

Man širdy skamba meilės daina 

Man tylėti tikrai jau gana 

Tu mano laimės gražiausia pana 

Mano svajonė seniausiai sena 

 

Pučia vėjas ir debesis gena 

Paukštis gieda padangėj aukštai 

Pasakyk mylimoji ar Tu 

Man akyse meilę skaitai 

 

Gal Tu ramybėj atminimų knygą vartai 

Visą gyvenimą mano matai 

Laukimu man svajonėj likai 

Tu manęs vieno dar nesutikai 

 

Viskas eina greitai praeina 

Aš ramus sau dainuoju gyvenimo dainą 

Kokia gali būti meilės kaina 

Kai šitaip dienos pašėlusiai eina 

Narvydas Paulionis 

Laikraštį rengė SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė 

Didvyžiai, tel.: (8-342)20521 

Tiražas 25 egz. Lapkritis 


