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Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. 
   Johanas Volfgangas Gėtė 

Rugpjūtis     

Ž O L I N Ė 
Į raudonėlio kuplųjį žiedyną 

Tris smilgas švytinčias smeigiu. 

Takažolę rausvai baltom žvaigždelėm 

Veju apie kotelį viržio skaudžiu violetu. 

Laukinį astrą – viržio spalvos brolį – glaudžiu 

Prie avižos šluotelės, besiblaškančios kančioj. 

(Nespėjo ji pagelsti ir sunokt su sesėm). 

                                           Rugpjūčio mėnesio aštriakvapes skinu: 

                                               Kraujažolę ir aukso katpėdėles. 

                                              Visas raudonu kaspinu sidabro krašteliu 

                                                Į giedantį spalvom pėdelį surišu... 

                                                 Pašventintos nuo negandų apsaugos mus. 

                                                 Tarytum į Marijos karstą – bažnyčion jas nešu. 
                                                                                                    (Eil. nežinomo autoriaus) 

Žolìnė – Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė (rugpjūčio 15 d.). Romėnai 

šią dieną garbindavo deivę Dianą, graikai – Artemidę. Šios deivės buvo laikomos augalų ir gyvūnų 

globėjomis. Aptinkama žinių, kad 500 m. prieš Kr., rugpjūčio 15 dieną buvo atidaryta deivės Dianos 

šventykla Romoje, ant Avetino kalvos. 

Žolinė (Dzūkijoje – Kopūstinė) – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Javai jau nupjauti ir 

suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėles 

(rugiagėles, ramunes, raudonuosius dobilus, aguonas, vėdrynus, 

čiobrelius, rūtas, diemedžius, linelius, karkliukus, jurginus ir daugybė 

kitų), vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai 

šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo alaus, giros. 

Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės 

mirusieji. 

Šventės dieną buvo aukojami gyvuliai ir rituališkai kepama duona: 

naujojo derliaus miltų tešlos paplotėliai svaidomi iš rankų į rankas per 

ugnį, kol iškepdavo. 

Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi Žolinės 

atlaidai. Bažnyčiose šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. 
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Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo morką, griežtį, buroką ar net kopūsto galvą. Pašventintų 

daržovių valgydavo visa šeimyna, padalydavo su pašaru gyvuliams, tikėdami, kad taip visi bus apsaugoti 

nuo ligų. 

Merginos nusipindavo ir pašventindavo devynis skirtingų augalų vainikėlius. Sudžiovinti žolynai būdavo 

laikomi pirkioje už šventųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais smilkydavo namus, susirgę gerdavo iš jų 

išvirtą Žolinių arbatą  

Tai padėkos diena, kai valgomos ankstyvosios bulvės ir grybai, uogos (iš jų virtos uogienės), skinami 

žalumynai salotoms ar kitų valgių pagardams. 

Per Žolinę, kaip ir Kūčių vakarą, susirenka visa šeima prie stalo ir vaišinasi 12 patiekalų, pagamintų iš 

naujojo derliaus grūdų, vaisių ir daržovių. 

Ant stalo uždegama žvakė, ji nešama aplink valgius ir leidžiama per rankas aplink stalą. Vaišių likučiai 

atiduodami elgetoms – taip buvo pagerbiami protėviai. 

  (parinkta iš interneto) 

 

Tarptautinė kairiarankių diena 

Rugpjūčio 13-oji paskelbta Tarptautine kairiarankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta 1992-ais metais 

Britų kairiarankių klubo iniciatyva. Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairiarankių. Jie 

sudaro apytikriai nuo 12 iki 15%. Statistika rodo, kad kas penktas garsus žmogus – kairiarankis. 

Kairiarankiai buvo Liudvikas Van Bethovenas, Čarlis Čaplinas, Albertas Einšteinas, Merlina Monro, 

Mikelandželas, Napoleonas Bonapartas, A.S. Puškinas, L. Tolstojus, Leonardas Da Vinčis, F. Šopenas… 

N. Armstrongas pirmą kartą išlipo į mėnulį kaire koja. 

Garsūs kairiarankiai yra Bilas Geitsas, Garis Kasparovas, Polas Makartnis, Princas Viljamas, Demi Mur, 

Silvestras Stalonė, Nikolė Kidman, Tomas Kruzas, Briusas Vilisas, Keanas Rivesas, Deividas Duchovnas 

ir kt. 

Ilgą laiką vaikai buvo baudžiami, jei rašydavo kaire ranka. Tai laikyta trūkumu. Reikia tikėtis, kad dabar 

mokytojai jau nedaužo vaikui per pirštus, jei šis rašo kaire ranka... Kairiarankiui dešiniarankių pasaulyje 

išgyventi ne taip ir paprasta, kai viskas pritaikyta ne jiems. Pastebėta, kad kairiarankiai dažniau, nei 

dešiniarankiai, turi miego sutrikimų, tačiau jie yra gabesni matematikai ir architektūrai. 

Įvairiose šalyse kairiarankių klubai šią dieną rengia įvairius renginius ir varžybas, kur dalyviams 

neleidžiama naudotis dešine ranka, valgant ir atliekant įvairius veiksmus. 

(parinkta iš interneto) 

 

RUGPJŪČIO MĖNESIO RENGINIAI  
 

3 d. 11
00

 val. Šv. Mišios koplyčioje; 

3 d.  13
30 

val. Vasaros šventė lauke; 

3 d. 13
30

 val. Taikliosios rankos varžybos lauke; 

9 d. 11
00

 val. Dailės užsiėmimo valandėlė ,,Mano emocijos šiandien“ lauke; 

14 d. 13
30

 val. Žolinės šventė ,,Žolynų magija“ lauke; 

22 d. Piešinių paroda „Žalingi įpročiai“ didžiajame kampelyje; 

23 d. 14
00 

val. Renginys Baltijos keliui ,,Lietuvos pirmieji žingsniai link Nepriklausomybės“ salėje; 

30 d. 14
00

 val. Edukacinė valandėlė „Lipdymas iš molio“ didžiajame kampelyje. 

 

Už rugpjūčio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Aldona  Kardauskienė   

 



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

bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA 
ŠIMTMEČIO ŽIEDAS 

Žydram dangaus skliaute plasnoja taikūs paukščiai, 

O jūros mėlis raibuliuoja gintarais... 

Kiek akys mato - žalios girios, klonių toliai, 

Kaip gera tai vadinti - mūs gimtais namais. 

 

Didybė Lietuvos - sakmių, kūrybos klodai, 

Gaivių šaltinių versmės, vyturio giesmė. 

Čia skamba dainos mūsų, Jai - viltis ir meilė, 

Tegul per amžius - žiedas Šimtmečio žydės! 

(Žodž. Vida Valentienė) 

2018 m. liepos 5 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo Strėvininkų 

socialinės globos namuose vykusioje šventėje ,,Šimtmečio žiedas“ – Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai paminėti. Šventę atidarė ir dalyvius pasveikino Strėvininkų socialinės globos namų 

direktorius. Programoje pasirodė Linkuvos ir Skėmų socialinės globos namų kolektyvai, sveikinimo 

žodžius tarė jų vadovai. Neatsiliko ir Didvyžių socialinės globos namų kolektyvas: nuskambėjo nuoširdūs 

šventiniai sveikinimai dalyviams, šiai progai sukurtas eilėraštis „Šimtmečio žiedas” (Žodž. Vida 

Valentienė), globos namų kolektyvo ,,Vilties spindulys” atliekama V. Šiškausko daina „Čia mūsų žemė” 

ir padovanotas iš vilnos veltas paveikslas, sukurtas rankdarbių užimtumo veikloje.  

Šventinius prisistatymus ir pasirodymus vainikavo visus šventės dalyvius suvienijusi bendra G. 

Paškevičiaus daina „Mano kraštas”. 

Sportinės programos metu šventės dalyviai galynėjosi draugiško bėgimo – kroso, BOČIOS, smiginio 

varžytuvėse. Pakviesti išskirtiniai svečiai – Baikerių klubo atstovai – drauge su visais šventės dalyviais 

varžėsi sportinėse rungtyse, pasakojo apie savo aistrą motociklams bei džiaugėsi galimybe drauge švęsti 

šventes su globos namų gyventojais. 

Po skambių dainų, aistringų sporto varžytuvių, turiningo tarpusavio bendravimo, gausių vaišių, 

apdovanojimų visi laimingi, pasikrovę teigiamų emocijų sugrįžome į namus. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida 

Šventės „Šimtmečio žiedas“ sportinė programa prasidėjo smagiu apšilimu ir draugišku bėgimu – krosu, 

pirmasis trasą įveikė mūsų globos namų gyventojas Modestas T. Bočios varžytuvėse ir smiginio 

varžybose taiklumą išbandė 5 mūsiškiai sportininkai. Smiginio varžybose meistriškumą parodė ir 

medalius iškovojo Darius V. ir Kęstutis S., kurie užėmė antrąją vietą. Jie nusileido tik baikerių klubo 

nariams. Po įnirtingų varžybų visi dalyviai bei svečiai pasistiprino puikiu šiupiniu, atsigaivino gira ir 

atsipalaidavo šokių aikštelėje. 

                    SPĮ užimtumo specialistė Jurgita  

Lietuvos stiprybė iš praeities  
Švenčiant Mindaugo karūnavimo dieną globos namų gyventojai jėgas 

išmėgino viktorinoje „Lietuvos stiprybė iš praeities“. Į salę rinkosi 

komandos ir sirgaliai, pasipuošę atributika, atitinkančia komandos 

pavadinimą. Viktorinoje reikėjo atsakyti į istorinius klausimus, prisiminti 

senovinius suvalkietiškus žodžius ir pasakyti jų reikšmę. Atlikti keletą 

kūrybinių užduočių. Nupiešti lietuvybės simbolius, iš smulkių detalių 

sudėti Lietuvos žemėlapį, dainuoti dainas išsitraukta tema. Nors tai ir 



viktorina, bet nugalėjo gera nuotaika ir draugystė.  

SPĮ užimtumo specialistė Lolita 

Aktų salėje dalyvavome renginyje, skirtame Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Šioje viktorinoje 

nemažai buvo sirgalių bei 4 komandos, kurios atliko tam tikras užduotis. Komandų pavadinimai – 

Mindukai, Draugai, Liepukai ir Sūduviai. Labai gražus buvo renginys.  

Modestas Brusokas 

 

 

Liepos 6 dieną 21 val. sugiedojome Tautišką giesmę 1 grupės svetainėje. Ačiū visiems, kurie buvote ir 

dalyvavote bei netingėjote atvykti sugiedoti Tautišką giesmę.  

Modestas Brusokas 

 

 
 

Koncertas Gudkaimio globos namuose 

2018 m. liepos 12 d. Didvyžių socialinės globos namų kolektyvas 

,,Vilties spindulys” dovanojo koncertinę programą ,,Atnešiu laimės 

gintarų“ Gudkaimio globos namų bendruomenei. Žinomos ir skambios 

dainos apie Lietuvą, meilę ir draugystę džiugino klausytojų širdis. Sena 

ir graži draugystė tarp Didvyžių ir Gudkaimio globos namų pražydo 

tarsi naujai – nevystančiais žiedais... 

SPĮ užimtumo specialistė Vida 

 

Sporto šventė „Judėsi – sveikatos turėsi“ 

Liepos 20 dieną vykome į Gudkaimio globos namus, tarptautinę sporto šventę „Judėsi – sveikatos turėsi“. 

Puikioje šventėje dalyvavo Prienų, Kukarskės globos namų, Ežerėlio slaugos namų, Ružnovos globos 

namų iš  Lenkijos atstovai ir kiti svečiai. Po kiekvienos komandos išradingo prisistatymo prasidėjo 

linksmosios varžytuvės, kuriose dalyvavo po vieną globos 

įstaigos atstovą. Mūsų globos namų gyventojai taip pat 

išbandė savo jėgas visose 5 rungtyse ir užėmė prizines 

vietas: mini boulingo ir šaškių varžybose užėmė III – iąsias 

vietas, o smiginio ir biliardo rungtyse iškovojo I – ąsias 

vietas. 

Po vaišių ir apdovanojimo ceremonijos, kurioje buvo 

įteikiami medaliai, padėkos raštai ir taurė, visi šventės 

dalyviai išsiskirstė su puikia nuotaika. Dėkojame 

organizatoriams už nuostabią, pilną gerų emocijų šventę, 

kurioje visi smagiai ir turiningai praleidome laiką, susipažinome ir pabendravome su likimo draugais. 

                     SPĮ užimtumo specialistė Jurgita 

Vasaros šventė 
Noriu kartu pasidžiaugti vasaros švente. Man labai patiko. Grojo graži muzika, prieš žaidimus ir varžybas 

darėme mankštą. Man labai patiko žaidimai – kempinė su vandeniu ratuku siųsti. Kitas žaidimas buvo 

tinklu gaudyti žuvis – patiko susikabinus rankomis padaryti tinklą žuvims. Vėliau mėtėm kamuoliukus, 

davė prizų.  

Dar kartą noriu padėkoti darbuotojams už gražią vasaros šventę.  

Valdas Paulauskas 

 



   

 
 

Į svečius pas Onutes 

Liepos 26 dieną po pietų globos namuose, lauke prie  tvenkinio vyko nuostabiai gražus renginys „Į 

svečius pas Onutes“. Į renginį, kurį vedė dvi „Onytės“, susirinko gyventojai ir darbuotojai iš visų grupių. 

Kiekviena grupė paruošė gėlių puokštes ir sveikinimus savo grupės Onutėms, o grupėje Onučių neturintys 

sveikino kitas Onutes ir Onas. Renginio metu šoko ne tik Onutės, bet ir kiekvienas galėjome linksmai 

pasišokti. Jau nuo pat ryto prie tvenkinio mūsų šauniosios šeimininkutės ant laužo žarijų virė skanią 

grikių košę ir šventės pabaigoje ja vaišino visus dalyvius. Košė buvo labai skani. 

 Modestas Brusokas 

Besišypsanti saulė, margu kilimu pasipuošusi vidurvasario gamta liepos 

26 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus 

sukvietė į Onines, į tradicinę Didvyžių socialinės globos namų vasaros 

šventę „Į svečius pas Onutes“. 

Renginio metu visus susirinkusius džiugino Onutė ir Onytė, kurios 

kvietė grupes pasveikinti Onas su vardo diena. Visos dvylika grupių 

išradingai, šmaikščiai, dainingai, teatrališkai, nuoširdžiai... pasveikino 

Onas.  

Onutė ir Onytė nepaliko nė vieno svečio nešokdinto. Šventės 

kulminacijoje visi susirinkusieji vaišinosi SPĮ užimtumo specialistės Lolitos Stankienės ant laužo virta 

grikių koše. 

Šventės organizatorės nuoširdžiai džiaugėsi visais dalyvavusiais, iš visos širdies dėkojo visiems 

susirinkusiems į kasmetinę Oninių šventę. 

                  Socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė  

Onų diena 

Tą saulėtą liepos 26-osios popietę šventėme Onų vardadienį. Skambėjo muzika, eilės Onutei Budrienei – 

mūsų Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai, kitoms Onutėms. Dovanojome Joms 

margaspalvių gėlių, dovanų. Visi smagiai pasišokome, pasivaišinome grikių koše. Šventė buvo tikrai 

prasminga ir graži! 

            Laima Butkevičiūtė 

 

Globos namuose lankėsi pareigūnė 

Liepos 26 dieną globos namuose lankėsi Vilkaviškio r. PK 

bendruomenės pareigūnė Vilija Grybauskienė. Pareigūnė 

kalbėjosi su gyventojais apie globos namų bendruomenėje 

kylančias problemas, ypač atkreipė dėmesį į pačių gyventojų 

dažną pagalbos kvietimą numeriu 112. Pareigūnė sakė, kad 

ne visi skambučiai būna pagrįsti, kai kurie net melagingi ir 

už juos gali būti skiriamos baudos nuo 200 iki 2000 eurų. 

Susirinkusių gyventojų paprašė prieš kviečiant pagalbą pasitarti su budinčiais darbuotojais ir išsiaiškinti, 

ar tikrai būtina kviesti būtinąją pagalbą, ar problemą galima išspręsti vietoje. Taip pat pareigūnė priminė 

dviratininkų eismo taisykles, kalbėjo apie internetinės prekybos apgaules, smurto viešoje ir artimoje 

aplinkoje pasekmės, atsakinėjo į gyventojų klausimus. Vėliau su keletu gyventojų apžiūrėjo globos namų 

sporto salę, pasidžiaugė gausiu sportiniu inventoriumi, ten esančius dviračius pažymėjo skiriamaisiais 

ženklais ir užregistravo registre. Manau, kad šis susitikimas buvo labai naudingas, nes įgijome daug naujų 



žinių. Pareigūnė pažadėjo atvykti kitą kartą ir pažymėti gyventojų asmeninius telefonus, kad vagystės 

atvejų būtų lengviau juos surasti. Dėkojame pareigūnei už mums skirtą laiką. 

Modestas Brusokas 

 

SAUGOKIS! ŠIE ĮPROČIAI GRIAUNA TAVO SVEIKATĄ  
 

Psichiką veikiančios priemonės griauna tavo sveikatą 

Psichiką veikiančios priemonės yra tokios, kurios pakeičia mūsų kūno cheminius procesus ir tokiu būdu 

sutrikdo natūralią proto ir jausmų pusiausvyrą. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik 

narkotinės, psichotropinės, bet ir kitos medžiagos, su kurių vartojimu tiesiogiai ar netiesiogiai galima 

susidurti kasdieniame gyvenime – tai alkoholis, nikotinas, kofeinas,  raminamieji ir migdomieji vaistai, 

cheminės buitinės priemonės.  

 

Daugelio iš mūsų diena prasideda nuo kavos puodelio. Reikia nepamiršti, jog kofeinas turi teigiamą ir 

neigiamą poveikį žmogaus organizmui. Naujausi tyrimai teigia, kad 3-5 puodeliai per dieną  pati 

mažiausia rizika susirgti širdies-kraujagyslių sistemos ligomis. Kiek kavos puodelių derėtų išgerti, kad 

sau nepakenkti. Kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl reikia stebėti kaip į kofeiną reaguoja jūsų  

organizmas. 

 

 NEIGIAMAS kavos poveikis sveikatai:  

• Kava sukelia ilgalaikę ir nepageidaujamą nemigą.   

• Kartais net ir galvos skausmą.  

• Dažnai ir didesniais kiekiais geriama kava nuvargina kūną, veidui suteikia 

geltoną atspalvį.  

• Mažina lytinį pajėgumą.  

• Kava didina kraujospūdį, todėl turintiems šią ligą sukelia problemų.  

• Kava gali sustiprinti skausmus skrandyje. 

• Kava trukdo pagrindinių mineralų ir B grupės vitaminų įsisavinimui.  

• Kava skatina šlapimo išsiskyrimą.  

 

Nereikėtų daug kavos gerti esant stresui, nuovargiui ir tokiam karštam orui. Idealu, jei po kavos puodelio 

išgersite pusę stiklinės vandens, tai sumažins neigiamą kavos poveikį organizmui. Ar gerti kavą ir kiek 

puodelių per dieną atsakingai turit pasirinkti patys.  

SPĮ užimtumo specialistė Lolita  

 

 

Teisingas vaistų naudojimas  

Noriu parašyti apie vaistų svarbą. Reikia gerti vaistus teisingai ir tik tuos, kuriuos paskiria daktaras. Tai 

reiškia, kad Dievas gydo per vaistus.  

Aš juos geriu visada laiku. Todėl man jie padeda, gerai jaučiuosi ir gerai miegu. 

Dėkui daktarams.  

Valdas Paulauskas  

 

 



 

 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS  

Mūsų skaitymai laukiami 

Tarybos įsipareigojimu vieną kartą mėnesyje Tarybos nariai Ernesta ir Narvydas skaito įvairią literatūrą 

sunkios negalios grupėse. Mielai pravedam šias literatūrines valandėles. Gyventojai ir darbuotojai 

klausosi skaitymų susidomėję. Skaitydami praskaidrinam nuotaiką ir paįvairinam užimtumą. Tai gera 

Tarybos veikla, kuri jau ilgai tęsiasi ir teikia daug džiaugsmo visiems.  Tai džiugu ir malonu, kad 

jaučiamės laukiami ir reikalingi. Mes mielai ateisime pravesti literatūrines valandėles ir kitose grupėse, jei 

tik norite.  

                 Tarybos nariai Ernesta ir Narvydas  
 

 

PAMĄSTYMUI.... 

Ne viskas yra taip, kaip atrodo 
Du it paprasti žmonės  atrodantys angelai keliavo po šalį ir kartą apsistojo 

turtingos šeimos namuose nakvynei. Žmonės nebuvo svetingi ir paklojo jiems 

lovas šaltame namo rūsyje, o ne svetainėje, kaip įprasta. Besiruošiant gultis, 

vyresnysis angelas pamatė sienoje skylę ir ją užtaisė. Tai pastebėjęs jaunesnysis 

angelas paklausė kam to reikia. Vyresnysis atsakė: 

– Ne viskas yra taip, kaip atrodo. 

Kitą naktį jie apsistojo labai neturtingo, bet svetingo žmogaus namuose. Vyras ir žmona pasidalino su 

angelais savo negausia vakariene ir pasiūlė jiems gultis į jų lovas, kur galima buvo gerai išsimiegoti. 

Nubudę ryte angelai išgirdo šeimininkus verkiant. Jų vienintelė karvė, kurios pienas buvo vienintelis 

šeimos pajamų šaltinis, gulėjo be gyvybės tvartelyje. Jaunesnysis angelas paklausė vyresnio: 

– Kaip taip galėjo nutikti? Pirmasis vyras turėjo viską, o tu jam padėjai. Kita šeima turėjo labai nedaug, 

bet buvo pasiruošusi dalintis viskuo, o tu leidai, kad jų vienintelė karvė nugaištų. Kodėl? 

– Dalykai yra ne tokie, kaip atrodo, – atsakė vyresnysis angelas. – Kai mes buvome rūstyje, aš supratau, 

kad sienos plyšyje paslėptas aukso lobis. Šeimininkas buvo grubus ir nenorėjo daryti gera. Aš užtaisiau 

plyšį, kad lobis nebūtų surastas. Kai sekančią naktį mes miegojome šeimininko lovoje, atėjo mirties 

angelas pasiimti jo žmonos. Aš atidaviau jam karvę. 

Dažnai dalykai yra ne tokie, kokie atrodo. Bet žinok, kad visada nutinka tik tai, kas 

turi nutikti, niekas nenutinka šiaip sau. Galų gale, vienaip ar kitaip – viskas išeina į 

gera. Kadangi nežinome visko iki galo – daug kam išties suprasti, pamatyti, gali 

prireikti daug laiko. 

Vakar – tai istorija. Rytoj – paslaptis. Dabartis – tai dovana. Gyvenimas yra 

stebuklas ir kiekvieno mirksnio skonis nepakartojamas! 

(parinkta iš interneto) 

 



 

Brangink šią dieną. Teisingai nugyventa diena vakarykštę dieną paverčia laimės 

kupinu sapnu, o rytojų - vilties kupina vizija. (Vedų išmintis) 

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NAUJIENOS 

Grupinio gyvenimo namų atidarymo šventė 

Vilkaviškio rajone duris atvėrė pirmieji Grupinio  gyvenimo namai, psichikos ir proto negalią turintiems 

asmenims. Juose jau birželio 29 dieną apsigyveno 10 Didvyžių socialinės globos namų gyventojų: 4 vyrai 

ir 6 moterys. Šie neįgalūs asmenys tam ruošėsi dar 

gyvendami socialinės globos namuose. Jie mokėsi, kaip 

galima savarankiškiau tvarkytis buitį, atlikti įvairius namų 

ruošos darbus, gamintis maistą, domėjosi, kokios galimybės 

turiningai leisti laisvalaikį mieste. Socialinių darbuotojų 

pagalba buvo ugdomi jų savarankiško gyvenimo ir 

socialiniai įgūdžiai, siekiant jų sėkmingesnės integracijos 

bendruomenėje.  
Nuo pat pirmos apsigyvenimo dienos Grupinio gyvenimo 

namų gyventojai ir darbuotojai kibo į darbus: kūrė jaukumą 

gyvenamuosiuose kambariuose, tvarkė namų aplinką, 

pasisodino gėlių, šiltnamyje daržovių, susipažino su aplinka. Pagal savo gebėjimus ir pomėgius mokėsi 

atlikti įvairius buitinius darbus: vieni labiau rūpinosi šiltnamyje augančiomis daržovėmis, kiti stengėsi 

laiku nupjauti žolę, išravėti gėlynus, apsipirkti parduotuvėje, gaminti maistą ir pan. 

Liepos 19 d. Grupinio gyvenimo namuose šurmuliavo įkurtuvės. Šventiškai nusiteikę grupinio gyvenimo 

namų gyventojai, darbuotojai laukė svečių.  Atvyko artimiausi kaimynai, seimo nario Kęstučio Smirnovo 

atstovės, Vilkaviškio rajono  meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio dekanato  dekanas prelatas Vytautas 

Gustaitis, rajoninio laikraščio „Santaka“ darbuotojos, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorė 

Rita Mickuvienė,  regioninio lygmens pertvarkos procesų ekspertė Daiva Jermalienė, Marijampolės 

televizija ir kiti svečiai.  

Šventės pradžioje Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys pasveikino 

naujakurius, palinkėjo jiems geros sveikatos, sutarimo, gražaus bendravimo su kaimynais, dėkojo 

darbuotojams už jaukiai įrengtą gyvenamąjį namą, suburtą darnų darbuotojų kolektyvą, iš didelio neįgalių 

asmenų būrio atrinktus pačius savarankiškiausius gyventojus. 

Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka pasveikino naujakurius, pasidžiaugė, kad jie taip šauniai,  

šeimininkiškai tvarkosi ir padovanojo didelę pintinę saldumynų.  

Dekanas Vytautas Gustaitis pasidalino mintimis, kad grupelė neįgaliųjų turės savo namus, nors šie namai 

ir nėra jų gimtieji namai, palinkėjo gyventojams geros sveikatos, gerų kaimyniškų santykių 

pajuokaudamas, kad kaimynai yra geriau už gimines, pašventino namus, gyvenamuosius kambarius, 

padovanojo kiekvienam po rožinį. Taip pat gyventojus pavaišino ledais. 

Rajoninio laikraščio “Santaka” redaktorė Dangyra Apanavičienė sveikino laikraščio redakcijos vardu ir 

pakvietė gyventojus apsilankyti redakcijoje ir pasiimti rajoninį laikraštį, o kaimynų vardu pastebėjo, kad 

gyventojai gražiai tvarkosi aplinką, draugiškai sugyvena ir padovanojo pintinėlę šilauogių iš savo sodo. 

Socialinės pagalbos centro direktorė Rita Mickuvienė pasidžiaugė  Lietuvoje vykstančiais pokyčiais 

neįgalių žmonių atžvilgiu, atsirandančiomis naujomis bendruomeninėmis paslaugomis, o gyventojams 

palinkėjo kuo savarankiškesnio gyvenimo naujuose namuose ir pakvietė bendradarbiauti. Kiti svečiai taip 

pat sveikino naujakurius, išsakė pačius nuoširdžiausius linkėjimus, kvietė įsilieti į Vilkaviškio miesto 



bendruomenės veiklą, globos namų gyventojų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ susirinkusius 

pasveikino ir pamalonino savo dainomis. 

 

 

 

 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai svečiams aprodė patalpas, gražiai sutvarkytą kiemą, jų pačių 

pasodintas gėles, šiltnamyje nokstančius pomidorus, svečius vaišino savo keptu obuolių pyragu.  

 

Mes galime gyventi kaip visi 

Norėtume padėkoti visiems, kurie mums suteikė galimybę gyventi tokiame gražiame ir jaukiame name. 

Štai, jau beveik mėnesis, kai kiekvieną rytą namas prisipildo šurmulio. 10 namo gyventojų keliasi, eina 

praustis, tvarkosi gyvenamąsias patalpas, gaminasi valgį. O dar reikia bėgti į kiemą tvarkyti aplinką, sode 

surinkti obuolius, palaistyti šiltnamyje augančius pomidorus, 

eiti į prekybos centrą apsipirkti. Darbai veja darbus… juk jie 

gyvena tokį pat gyvenimą kaip ir visi kiti. Nudirbus darbus 

smagu visiems, kaip šeimai, susėsti prie kavos puodelio, 

pasivaišinti  keptu obuolių pyragu ar išsivirta uogiene, 

pasidalinti dienos įspūdžiais, idėjomis ar aptarti iškilusias 

problemas. Juk  tiek daug dar reikia išmokti, prisiminti, 

išbandyti, patirti. Mes mokomės vieni iš kitų ne tik atlikti 

darbus, bet ir gyventi drauge didelėje  šeimoje.  Pagarbos, 

užuojautos, padrąsinimo, paskatinimo reikia kiekvienam: ir 

gyventojui, ir darbuotojui. 

Nors prabėgo dar tiek mažai laiko, tačiau galime pasidžiaugti, jog gyventojai džiaugiasi savo 

apsisprendimu apsigyventi šiuose namuose. Štai keletas citatų, kurias išsakė gyventojai, gyvenantys 

Vilkaviškio Grupinio gyvenimo namuose: „Man čia ramu“, „Aš labai gerai išsimiegojau, net nepabudau 

laiku, reikėjo pažadinti“, „Aš maniau, kad nieko nemoku’’, „Kaip skaniai išsivirėme sriubą“, „Aš moku ir 

galiu skusti bulves“, „Bet kaip čia pas mus gražu“, ,,Aš ėjau viena į turgų ir man gerai sekėsi“, „Aš noriu 

gyventi kaip visi kiti žmonės”. 

Socialinės darbuotojos Ramunė ir Lolita 

 
Valdo pamąstymai... 
Liepos 2 dieną, tai buvo pirmadienis, žiūrėjome salėje filmuotą spektaklį apie Gediminą ir jo žmoną 

Mortą. Patiko, iš to istorinio spektaklio daug ką supratau. 

O 5 liepos, tai buvo ketvirtadienis, paminėjom Mindaugo Karaliaus dieną. Buvo graži viktorina. Tai buvo 

keturios komandos, atsakinėjo įklausimus, man patiko. O liepos 6 dieną 9 valandą vakaro buvo man dar 

gražesnė šventė. Giedojom himną Lietuvos. Mane matė pasaulis ir Lietuva. Man buvo didelė garbė. Ačiū.  

 

Noriu kartu pasidžiaugti brolio siuntinuku. Man siuntinys atėjo pačiu laiku. Tai liepos 

tryliktą dieną aš jį gavau.  

Man brolis atsiuntė batukus. Ačiū jam. Truputį saldumynų, kavos ir cigarečių.  

Dar noriu pasidalinti futbolo rungtynėmis finalinėmis. Tai Prancūzija – Kroatija, liepos 15 

diena. Trise spėjom kaip baigsis. Vienas sakė – 2-1, antras – 3-1, o aš sakiau – 5-3. O 

varžybos baigėsi 4-2, prancūzai laimėjo, iškovojo taurę. Buvo įdomu pažiūrėti varžybas. 

 



Noriu pasidžiaugti švente. Tai Oninės. Lauke prie estrados buvo šventė. Leido gražią lietuvišką muziką. 

Pasveikino visas merginas Onas su švente. Pašokom ratelį smagiai. Pasivaišinom koše grikių skania. 

Buvo graži šventė.   

 
 

Žmonės baltais chalatais 
Globos namuose gyvenimas nestovi vietoje. Prie visų kitų teikiamų paslaugų čia 

teikiamos ir medicininės paslaugos. Šioje srityje dirba grupė medicinos 

slaugytojų. Procedūriniuose kabinetuose visada laiku išduodami vaistai, 

gyventojams gerti gydytojų paskirti. Čia daromos injekcijos, perrišimai ir kitos 

procedūros. Reikalui esant gyventojai vežami į polikliniką Vilkaviškyje, lydimi 

slaugytojų ir padėjėjų. Tai yra labai gerai ir miela, nes nuo ligos ir kitų susirgimų 

niekas nėra apsaugotas. Gyventojus konsultuoja iš Vilkaviškio atvykstantys 

psichiatras ir terapeutė. Dėl sunkaus sveikatos pablogėjimo seselės kviečia 

greitąją pagalbą iš Vilkaviškio nugabenimui į ligoninę. Visam medicinos kolektyvui principingai ir 

reikliai vadovauja sveikatos priežiūros padalinio vedėja Asta Mikalonienė. Mes, gyventojai, Jums visiems 

reiškiam padėką ir žemai lenkiamės. Visi medicinos darbuotojai labai maloniai bendrauja su gyventojais 

– dalykiškai ir kultūringai. Kaip gera gyventi čia, globos namuose, kai žinai, kad seselės patars, paguos ir 

nuoširdžiai padės. Ačiū Jums už rūpestį ir gerumą. Tai nuteikia mus labai optimistiškai. Juk gyvenime 

reikia ne tik vaistų ligai sustabdyti, bet ir gražių, padrąsinančių žodžių. Tai yra nepaprastai svarbu ir gera, 

kad tai daro žmonės baltais chalatais. Telydi Jus kilnumas ir pasišventimas šiam darbui visą gyvenimą.  

                              Narvydas Paulionis 

 

Pagarbos padėka 

Didvyžių socialinės globos namuose aš gyvenu nuo 2002 metų spalio 14 dienos. Man čia smagu ir gerai. 

Kiekvienam žmogui su laiku darosi smagiau ir geriau, nes taip visiems būna. Iš pradžių viskas sekasi 

sunkiai, vėliau geriau ir net visai gerai. Nuo pirmos dienos gyvenimo globos namuose manimi rūpinasi 

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai (t.y. globėjos ir sanitarai). Labai malonu iš Jūsų jausti ir patirti 

teigiamą dėmesį ir reiškiamą pagarbą man. Aš esu paprastas ir kuklus savimi nesididžiuojantis bernaitis. 

Ką darau, darau gerai be jokio paskaičiavimo ar naudos. Man tai daryti nesunku nuolatos pagal esamas 

galimybes. Man patinka ramybė ir reiškiama pagarba vienas kitam. Deja, kaip bebūtų gaila, čia visko 

pasitaiko. Nes čia daug gyventojų ir darbuotojų. Bet visiems aišku ir suprantama – čia galima rasti išeitį iš 

aklavietės, nes įvairūs kompromisai keičia susidariusią padėtį. Kas yra aktualu, be abejo, yra ir 

reikšminga. Geri patarimai ir pastabos nesudaro jokių sunkumų. Tai pagyvina mąstymą ir geras veiklas. 

Aš reiškiu pagarbos padėką visiems darbuotojams, administracijai ir gyventojams, kurie mane gerbia kaip 

žmogų ir pilietį. Ačiū už parodytą teigiamą dėmesį, gerus žodžius, kurie tikrai mane šiltai jaudina. Aš 

jaučiuosi tikrai gerai ir laimingas. Ačiū visiems, kurie už mane, ne prieš mane. Telydi mus gera nuotaika 

ir sėkmė 

                              Narvydas Paulionis 

 
 

Aš, Modestas Brusokas, padedu užimtumo specialistei Aldutei prižiūrėti globos 

namų gėlynus bei dalyvauju renginiuose, padedu darbuotojoms įvairiose 

veiklose, prisižiūriu savo gyvenamąjį kambarį bei butą, kad būtų viskas 



tvarkinga. Šiuo metu mano 10 grupę pavaduoja socialinis darbuotojas Kęstutis, pasiilgau savo auklėtojos 

Birutės.  

                                                                             Modestas Brusokas 

 

 
SVEIKINAME RUGPJŪČIO MĖNESĮ GIMUSIUS 

 

Žydi vasaros gėlės gražiausios 

Jūs širdyse jausmas mieliausias 

Jūs gimtadienio šventė brangiausia 

Telydi Jus meilė giliausia  

Pabūkit šią dieną kartu 

Jūs su geriausiais draugais 

Tegul žydi Jūs svajos ir laimė 

Tegul būna gyventi smagu 

Jūs gimtadienio šventė ateina 

Čia pačiu nuostabiausiu laiku 

                                 Narvydas Paulionis 

Bašinską Juozą 

Čeką Antaną 

Dvilinską Antaną 

Dzedulionienę Ireną 

Dzidoliką Valdą 

Gendvilį Antaną 

Govoruchiną Vilmą 

Gruinių Andrių 

Jurgelevičiūtę Jolantą 

Kačerauskaitę Eleną 

Kairaitį Alvydą 

Karpavičiūtę Danutę 

Lukoševičių Raimundą 

Maldeikį Irenių 

Misevičiūtę Virginiją- 65 m. 

Navicką Rimantą 

Pajaujienę Ziną – 70 m. 

Pliuškaitį Kęstutį 

Pliuškaitį Leonardą 

Stebuliauską Rimantą 

Šidiškytę Nijolę 

Tekorytę Gražiną – 75 m. 

Valaitytę Oną 

Lisiukienę Vidą 

 

 
Prisiminimų banga 

Taip jau gyvenime yra, kad mane kartais užlieja prisiminimų banga. O prisiminti iš tiesų yra ką. Tai 

vaikystėje sapnuoti spalvoti sapnai, kuria suaugus virto tikrove. Labai gera daug ką prisiminti iš savo 

gyvenimo. Negaliu pamiršti įdomių ir prasmingų susitikimų su įžymiais žmonėmis. Tai būtent Vilniuje su 

operos solistais. Prisimenu kaip šiandien kaip viskas buvo. Važiuojant taksi mane skrybėlėtos ponios 

užkalbino ir sakė važiuojančios į operą „Traviata“. Klausė, kokius solistus aš žinau. Aš pasakiau, kad 

žinau Eleną Saulevičiūtę ir Čiudakovą. Moterys plojo ir mane išbučiavo ir kvietė kartu važiuoti į operą. 

Tačiau mūsų keliai išsiskyrė, nes man reikėjo važiuoti karininko nurodymu į psichiatrijos ligoninę. Kitas 



susitikimas įvyko Lazdijuose BGAK avalynės remonto skyriuje. Kaip tik išvakarėse kultūros namuose 

koncertavo vokalinis instrumentinis ansamblis „Nerija“. Po nakvynės viešbutyje „Žibintas“ dainininkas 

Vygantas Keliauskas atvežė batus skubiam remontui. Aš, suremontavęs dėžę batų, nuėjau į kitą skyrių 

apšlifuoti. Apšlifavęs ateidamas į batų remonto salę uždainavau – „O, leisk man prie mėnulio pilnaties 

pasakyti tau, kad myliu, kad širdis pilna vilties“. Dainininkai išgirdę galvojo, kad tai jų dainininkas ir 

sakė, kur tu ten vaikštai. Zita, kuri susiuvo batą, sakė – čia mūsų mokinys. Aš atėjęs pasisveikinau su 

šypsena. Tai jie mane kvietė ateiti dainuoti į ansamblį. Sakė, kad tuoj bus konkursas solisto vietai užimti. 

Aš sakiau, kad man reikia pirmiau išmokti remontuoti batus. Supratau, kad tai yra ne taip paprasta. Taip 

mūsų keliai ir išsiskyrė. 

Kitas ypatingas susitikimas įvyko Palangoje netoli Gintaro muziejaus. Mūsų grupė ėjo jau pabuvojusi 

muziejuje, o gerbiamas maestro, dabar jau šviesaus atminimo Stasys Povilaitis, klausydamas savo įrašų, 

dainavo dainą „Švieski vėl“. Aš patyliukais irgi pradėjau dainuoti. Taip pasisveikinus ir maloniai 

pakalbėjus Povilaitis sakė – jūs turit dainuoti. Aš atsakiau, kad dainuoju Didvyžių pensionate saviveikloj. 

Povilaitis pasakė, kad ir tai labai gerai ir kad jūs turit dainuoti. Štai tokie įdomūs ir ypatingai svarbūs 

prisiminimai iš praeities savo gyvenime. Visa tai aš prisiminsiu kol esu gyvas. Geri prisiminimai 

neišdildomi.  

                              Narvydas Paulionis 

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 
 

Meilės širdies daina 

Kaip greitai vasara praeina 

Su lietumi perkūnija ir vėju 

Gražiausios gėlės nužydėjo 

Mane į ateitį lydėjo 

 

Einu gyvenimo aš laiptais 

Svajoju ir myliu karštai 

Aš Dievui ir likimui padėkoju 

Čia mano laimė visa tai 

 

Žvelgiu į šį pasaulį nekaltai 

Nesu aš velnias anei šventas 

Svajonėse kylu labai aukštai 

Kur mano meilės krantas 

 

Toli prisiminimuose paliko 

Mano jaunystės draugės ir draugai 

Kokie čia gali būt vargai 

Jeigu gyvenimo kely mes susitikom 

 

Kaip greitai vasara praeina 

Girdžiu aš meilės širdies dainą 

Juk žemėje žmonių keliai sueina 

Ir laimė nejučiom ateina 

                                 Narvydas Paulionis 

 

 

 

 

Gyvenimo grožis 

Jau tamsu jau naktis 

Bet negęsta viltis 

Jau žiburėliai languos 

Žmonių laimė namuos 

Čia susirinkę į būrį 

Vėl draugai uždainuos 

 

Taip gyventi smagu 

Laikas bėga taku 

O jaunyste palauk 

Į senatvę nešauk 

Dar pabūk dar palauk 

Ir į ateitį plauk 

 

Ak likimo keliai 

Veda kur nežinai 

Ką gi drauge manai 

Kurgi džiaugsmą radai 

Tu sustok pažiūrėk 

Koks gyvenimo grožis 

 

Jau tamsu jau naktis 

O danguj pilnatis 

Žvaigždės žiūri žemyn 

Laikas eina pirmyn 

O širdy ramuma 

Guos šventa tyluma 

                   Narvydas Paulionis 

 

 



Po ilgos kelionės lai būna poilsis ramus. 

Liepos mėnesį mus paliko 

Aleksandra Panfilova 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521 

Tiražas 25 egz. Rugpjūtis 


