
 

Tavo paletėj visoki dažai.  
Liepas ir beržus prie kelio,  

Klevus ir kaštonus pakiemiais  
Geltonai, rudai ir raudonai paišai,  

O dangui nesigaili pilko  
Su mėlynom properšom  

Ir šitais lengvais debesėliais  
Iš balzgano šilko.  

Pro juos į pakalnės šešėlius antai  
Dar spindulius saulės  

Kur ne kur barstai.  
 

Dėkoju tau spali,  
Už tuos stebuklingus dažus,  

Kad, baigiantis mano šių metų kelionei,  
Palydi mane į tamsą ir šaltį  

Šviesiai nusiteikęs  
Ir toks gražus! 

 
Vincas Mykolaitis Putinas 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Didvyžių socialinės globos namų laikraštis 

Leidžiamas nuo 1995 m. 

LIKIMO DRAUGAS 

2018m. spalis Nr. 227 

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena 

1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos 

Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine 

pagyvenusių žmonių diena. 

Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo 

problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, 

ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus 

žmonėms. Kai kuriose šalyse šią dieną sudaromos 

būtent pagyvenusiems žmonėms skirtos televizijos ir 

radijo programos. Pagyvenusių žmonių teises 

ginančios asociacijos, visuomeniniai fondai 

organizuoja įvairius renginius, konferencijas, paramos 

akcijas. 

 

Taip pat spalio mėnesį minimos dienos: 

 Tarptautinė kavos diena 

 Pasaulinė muzikos diena 

 Angelų sargų arba Policijos diena 

 Tarptautinė Veltinio diena 

 Pasaulinė rankų plovimo diena 

 Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena 

 Boso diena 

 
 



 

 

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI 

5 d. 11
00 

val. Šv. Mišių aukojimas koplytėlėje 

10 d. 14
00 

val. Pasaulinei muzikos ir Psichinės sveikatos dienai Edukacinės programos 

Muzikavimas – pojūčių raiška Lietuvos atkūrimo 100–mečiui „Mano kūryba Lietuvai“ 

finalinis pristatymas – „Pražydę muzikos garsuos“ – salėje 

16-17 d. 10
00 

val. Visuotinė talka kapinėse 

18 d. Edukacinė lipdymo iš molio valandėlė „Molinis ąsotėlis“ poilsio kampelyje 

25 d. Išvyka į Adakavo socialinės globos namus dalyvauti Respublikiniame renginyje „Ir 

aš galiu“ 

31 d. Vėlinių procesija „Atminkime išėjusius“ kapinėse. 

 

Mėnesio eigoje: 

 Veltinio kūrybinės dirbtuvės – paroda 

 Popietė, skirta priklausomybių prevencijai „Stenkis gyventi sveikiau“ bibliotekoje 

 

Penktadieniais: 

SPALIS ROŽANČIAUS MĖNUO 

 11
00 

val. Rožinio malda koplytėlėje 

 13
30 

val. šokiai poilsio kampelyje 

 

Už spalio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė. 

 

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

nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje 

hhttp://www.dsgn  

Rudeniui jau nuo pat pirmųjų dienų garsiai (ir šlapiai) pranešus apie 

save, pristatome keletą galbūt dar negirdėtų faktų apie šį metų laiką. 
 

Ruduo ne visame pasaulyje prasideda tuo pačiu metu: šiauriniame pusrutulyje jis ateina 

rugsėjį, tuo tarpu pietiniame – kovą. Gyvenantys šalia pusiaujo, deja, niekada negali 

pasidžiaugti rudeniu ar kitais metų laikais. 

Rugsėjo 22-oji vadinama rudens lygiadieniu – tądien visame Žemės rutulyje dienos ir 

nakties trukmė tampa vienoda. Įvairios pasaulio šalys turi tradicijų šiam lygiadieniui 

pažymėti. Šiais laikais mes jo nešvenčiame, tačiau senovės lietuviai būtent tada dievui 

Žemininkui dėkodavo už derlių ir jam aukodavo gyvulius. 

Astronominiu požiūriu, ruduo prasideda rudens lygiadieniu ir baigiasi gruodžio 21-ąją. 

Paukščiai migruoja visus metus, tačiau būtent ruduo – pats šių kelionių pikas. Beje, 

atstumai, kuriuos jie įveikia, tiesiog milžiniški. Sakykime, žuvėdros kiekvienais metais 

įveikia apie 17 tūkst. kilometrų. 

Voverės taip pat ruošiasi šaltajam metų laikui, todėl visą rudenį renka ir slepia riešutus, 

pagrinde tik pačius kiečiausius.  

Vakarietiškoje kultūroje ruduo labiausiai siejasi su Helovyno švente, tuo tarpu Lietuvoje – 

su Vėlinėmis, kurių tradicija siekia VII amžių. 

Medžių lapų sudėtyje yra pigmentų. Chlorofilas, atspindintis žalią spalvą, rudenį suyra, 

todėl lapai nusidažo įvairiomis kitomis spalvomis.  

 

ĮDOMYBĖS 



MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA 

 

 

Dviračių žygis „Žvaigždžių orbita“ 

 

2018 m. rugsėjo 11 dieną vykome į Druskininkus, į dviračių 

žygį ,,Žvaigždžių orbita“, kurį organizavo Suvalkijos 

socialinės globos namai. Šis aktyvus ir turiningas laiko 

praleidimas buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti, taip pat pabūti visiems kartu su gera 

kompanija, pasimėgauti puikiu oru. Drauge su kitais globos 

namų dalyviais, gidais Antanu ir Genute, mynėme pedalus 

gražiomis Druskininkų vietovėmis, įveikėme 7 km trasą bei 

išgirdome įdomių pasakojimų apie šį miestą. Pasigrožėję 

miško bei miesto takais vykome į skulptoriaus A. Česnulio 

parką, kuriame apžiūrėjome įspūdingas drožinių ekspozicijas - iš ąžuolo drožtų figūrų personažus. 

Dėkojame už puikiai praleistą laiką,  įspūdžius ir gerą nuotaiką! 

  

Rudeninės žvejybos savaitė 

 

Praėjusi savaitė buvo paskelbta rudeninės žvejybos savaite. Gyventojas Kęstutis atsakingai žvejus 

registravo, laimikį skaičiavo, net pastebėjimus apie oro sąlygas užrašė. Aktyviausiai žvejojo šeši 

globos namų gyventojai. Tai - Kęstutis ir Darius, Antanas, Juozas, Dalius ir Zenius. Viso pagavo 83 

žuveles. Penktadienį žvejai surengė rudeninės žvejybos savaitės pabaigtuves. Ant laužo virė gardžią 

žuvienę, kuria vaišino visus globos namų gyventojus.  

SPĮ užimtumo specialistė Lolita  

 

Didvyžių globos namų žvejų būrelis suruošė vasaros sezono 

palydėjimą. Visi žvejai gaudė žuvis keturias dienas. Aš, Kęstutis 

Sobeckis, užrašiau kiekvieno žvejo sugautas žuvis bei oro 

prognozes. Viso sugavome 83 žuvis. Jas nuskutom ir padėjom į 

šaldytuvą, o rugsėjo 14 dieną visi suruošėme laužą ir išvirėme 

žuvienę. Didvyžių globos namų merginos, kad žuvienė būtų 

skanesnė, priskuto bulvių, morkų, svogūnų ir pridėjo prieskonių. Išvirus žuvienę, visi globos namų 

gyventojai vaišinosi ja. Pabaigoje visi žvejai buvo apdovanoti kabliukų rinkiniais. Visi buvo 

patenkinti, kad pavyko žvejų vasaros sezono palydos. 

Kęstutis Sobeckis 

 

Šiemet itin gausus obuolių derlius, tad 8 grupės 

gyventojai ir darbuotojos žiemos atsargas papildė 

obuoliene. Visi drauge prisirinkę obuolių juos 

kruopščiai nuplovėme ir nulupome, kad neliktų 

žievelių. Paskui smulkiai supjaustėm, įbėrėm cukraus 

ir pavirėm puode. Supilstėm į stiklainius ir žiemą 

smaguriausim.  

8 grupės gyventoja Eugenija 

 

 

  

 



 

 

Gyventojai mokėsi kaip elgtis susidūrus su korupcija ir kyšininkavimu 
 

Rugsėjo 19 dieną 52 globos namų gyventojai 

dalyvavo VŠĮ „Vilties žiedas“ įgyvendinamo 

projekto „Už skaidrią Lietuvą“ įvadiniuose 

mokymuose „Korupcija ir kyšininkavimas“.  

Projekto tikslas – padidinti visuomenės 

nepakantumą korupcijos apraiškoms, ugdyti ir 

gerinti visuomenės sąmoningumo lygį susiduriant su 

korupcija. Mokymuose  gyventojai gavo žinių apie 

dažniausiai pasitaikančias korupcijos apraiškas, 

korupcijos žalą visuomenei ir valstybei, buvo 

mokomi kaip elgtis susidūrus su korupcijos ar kyšio reikalavimo atvejais viešąsias paslaugas 

teikiančiose institucijoje. Mokymus vedė patyrę teisininkai ir socialinių paslaugų specialistai. 

Dauguma gyventojų liko patenkinti įgytomis žiniomis, o lektorių prašė juos įtraukti ir į kitus 

mokymus. 

 

 

Rudens estafetė 

 

Ruduo - nuostabus metas. Jis savo kišenėse mums turi daug daugiau dovanų, nei kiti metų 

laikai. Ruduo išsiskiria ir savo darbų gausa. Rudeninės estafetės metu aiškinomės kaip  

gyventojams sekasi atlikti rudenėlio darbus.  

Prie starto linijos išsirikiavusios komandos turėjo savo pavadinimą, šūkį ir atributiką. 

Rudeninėje estafetėje dalyvavo keturios komandos: Obuoliukai, Giliukai, Kaštonai ir 

Originalieji kaimiečiai. Užduotys buvo rudeniškos. Patikrinom komandos darnumą – nariai iš 

rankų į rankas turėjo perduoti obuolį. Komandos varžėsi, kas greičiau iš krūvos perneš 

obuolius. Šioje rungtyje buvo nepralenkiami kaimiečiai, panaudoję ilgus sijonus. Sekanti 

linksma rungtis buvo - kas eis grybauti? Vaikštant po mišką, renkant grybus dažnai reikia po 

šakom pasilenkti ar kelmelį peršokti. Tad komandos dar turėjo įveikti ir kliūčių ruožą. 

Paskutinėje užduotyje komandos parodė savo žinias ir kūrybingumą - turėjo nulipdyti ir 

pasakyti grybų pavadinimus, kuriuos dėtų į savo pintinę. Taip pat išskyrė grybus, kurių jokiu 

būdu negalima rinkti.  

Visos komandos puikiai pasirodė. Kiekvienam komandos nariui buvo įteiktas rudens estafetės 

dalyvio pažymėjimas ir draugystės apyrankė, juk su draugu ir dirbti, ir pramogauti linksmiau.  

SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Žygis į Žynius 

 

Penktadienį dvylika Didvyžių socialinės globos namų gyventojų ir dvi darbuotojos leidosi į 

tradicinį žygį pėsčiomis. Žygis buvo skirtas žydų genocido aukų paminėjimui. Visi buvo pilni 

motyvacijos, susikaupimo ir rimties. Pasiekę žydų 

kapines, uždegėme žvakeles ir sudėjome akmenėlius su 

užrašytais aukų vardais, tada paskaitėme dalį genocido 

aukų vardų ir pagerbėme žuvusiuosius tylos minute. 

Pakeliui atgal į globos namus užsukome į Sūdavos 

krašto muziejų. Ten mus priėmė gerbiama mokytoja R. 

Naujokaitienė. Ji papasakojo šiek tiek istorijos apie 

tragišką laikmetį. Kaip priimta šią dieną, kartu su 

mokytoja perskaitėme dar 180 genocido aukų vardų ir 

pagerbėme aukas tylos minute. Kadangi po žygio visi buvome išalkę, muziejaus svečių 

priėmimo salėje papietavome, pasivaišinome ir dieną pratęsėme muziejuje, kurį mums aprodė 

R. Naujokaitienė. Padėkoję ir atsisveikinę mes iškeliavome atgal į socialinės globos namus. 

Nors visi jautėme nuovargį, tačiau nuotaikos buvo puikios, nes dienos įspūdžiai atpirko viską.  

 

Grupė Didvyžių globos namų gyventojų rugsėjo 21 dieną ėjome į žygį, skirtą paminėti 

holokausto aukoms. Prie paminklo padėjome akmenukus su aukų vardais, prie jų uždegėme 

žvakutes, pagerbėme tylos minute ir paskaitėme aukų vardus ir pavardes. Po pagerbimo ėjome 

pėsčiomis link globos namų. Užsukome į istorijos muziejų, kur valgėme atsineštinius pietus, o 

muziejaus vadovė dar pavaišino kava. Pavalgę buvom supažindinti su istoriniais eksponatais. 

Kęstutis Sobeckis 

 

 

  

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS 
 

 

Visuotinis Didvyžių socialinės globos namų susirinkimas 

Rugsėjo 25 dieną globos namų salėje vyko globos namų bendruomenės visuotinis 

susirinkimas. Tarybos pirmininkas pristatė Globos namų tarybos 2018 metų II ketvirčio 

veiklos ataskaitą. Gydytojas psichiatras Audrius Mozūraitis atsakė į gyventojams rūpimus 

klausimus tema „Psichiką veikiančios priemonės“. Plačiau pasakojo apie savipagalbos grupės 

narių vaidmenį krizės įveikimo atveju. Paaiškino, kaip kuriasi savipagalbos grupės, kokios jos 

funkcijos, kaip grupė galėtų veikti globos namuose.  

Rugsėjo 25 dieną įvyko globos namų bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo pristatyta 

globos namų tarybos II ketvirčio veiklos ataskaita. Ataskaitą pristatė tarybos pirmininkas K. 

Sobeckis. Ataskaitoje buvo paminėti svarbiausi nuveikti darbai: tai dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo darbuose, du neeiliniai posėdžiai – svarstymai ir trys posėdžiai. Lolita Stankienė 

priminė vidaus tvarkos taisykles. Pagal darbotvarkę buvo pakviestas gydytojas psichiatras 

Audrius Mozūraitis, kuris papasakojo apie psichiką veikiančias priemones. Susirinkimo 

dalyviai ne tik klausėsi, bet uždavinėjo klausimus, į kuriuos gavo išsamius atsakymus. Be to, 

pavaduotoja O. Budrienė pasiūlė naujovę susirinkimams - tai savipagalbos grupės įsteigimą, 

kuri labai aktuali krizės įveikimo atveju. 

Tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis 

 



Minint Socialinio darbuotojo dieną  

 

Dėkingumas 

 

Mes, neįgalūs, ne vieni: 

Socialiniai darbuotojai šalia. 

Mielai paklausia: „Kaip tu gyveni?“ 

Kalbasi kaip draugai seni. 

 

Globos namuose gera ir puiku, 

Viską darome visi kartu. 

Mus guodžia ir ramina, 

Vardais gražiausiais mus vadina. 

 

Čia – mūsų metai, mūsų dienos 

Ir džiaugiasi žmogus ne vienas, 

Kad laimė ir prasmė – 

Viso gyvenimo brangi esmė. 

 

Už didį rūpestį ir džiaugsmą, 

Už kupinus žodžius švelnumo, 

Mieli socialiniai darbuotojai, 

Jums – nuoširdus mūsų dėkingumas. 

 

Budėkit dieną ir nakčia, 

Kai šypsosi danguj delčia. 

Tai Jūsų darbas, ne kančia, 

Tai Jūs kilnumas, supantis mus čia! 

 

Su šiais nuostabiais globos namų gyventojo Narvydo Paulionio žodžiais bei gėlėmis rankose 

rugsėjo 27 – osios rytą socialinio darbo padalinio darbuotojus pasitiko Globos namų taryba. O 

po pietų visa globos namų bendruomenė žiūrėjo mėgėjišką spektaklį. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valdo pamąstymai... 

...Noriu padėkot darbuotojoms, kad galėjau dalyvaut seminare. Mums 

kalbėjo, kas yra korupcija renginio svečiai. O po renginio pavaišino kava ir 

arbata, ir saldainiais. 

...Noriu padėkoti mūsų kunigėliui Mindaugui už gražų pamokslą, Dievo žodį. 

Man kunigėlis davė Komuniją, ačiū jam. O po mišių davė man ir dovanėlę. 

Tai buvo labai įdomus ir gražus žaisliukas. Paminėjome Dievo motinos 

Marijos gimimo dieną. 

...Man brolis atsiuntė siuntinuką, jis atėjo man pačiu laiku, ačiū jam. 

...Dėkoju darbuotojoms, buvo labai skani žuvienė, ačiū. 

...Dar noriu padėkot globos namų personalui, kad priėmė mano jauniausią 

broliuką, jis dabar saugus. 

...Norėčiau paprašyti, jei mano brolis nori, tegul nešioja barzdą, iš anksto 

dėkoju. 

...Noriu padėkoti, kad galėjau dalyvauti rudens estafetėje. Buvo labai įdomu 

ir man patiko. Buvo daug komandų, aš priklausiau Giliukų komandai, 

pralaimėjusių nebuvo, gavom visi po diplomą. Ačiū. 

Valdas Paulauskas 

 

 Mano saviraiška 

 

Mano saviraiška atsispindi visur, kur aš esu ir ką veikiu. Pirmiausiai tai pasireiškia mano kūryboje. 

Būtent eilėraščiuose ir straipsneliuose laisva tema. Man tai daryti gera, miela ir malonu. Mano 

elgesys kasdienybėje irgi yra saviraiška. Kitaip būti ir negali. Nes žmogus kur gyvena, tai kažką gero 

ir veikia. O tai yra prasminga ir reikalinga šiame gyvenimo laiko skubėjime. Pagal laiko kaitą reikia 

keistis ir pačiam žmogui. Nesvarbu, kur ir kokioj padėty bebūtum. Negalima įsivaizduoti gyvenimo 

be žmogaus gerų manierų ir emocijų. Tai nepaprastai aktualu ne tik šiandien, bet ir rytoj. Gyvenime 

gyvenimo linijos gali keistis ir viską pakreipti kita linkme. Tačiau saviraiška turi išlikti garbinga ir 

išradinga kultūringumo labui. Kiekvieno žmogaus saviraiška yra individuali ir niekas kitas čia nieko 

pakeisti negali. Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas ir prestižas save auklėti ir nuolat 

tobulėti. Vienu žodžiu, nepasiduoti jokiems niuansams, kurie kartais užgožia visą žmogaus 

gyvenimo ir veiklos planą, kurį reikia vykdyti, siekiant įvykdyti užsibrėžtą tikslą. Mano saviraiška 

paprasta, bet labai jausminga. Kartais net įnoringa ir žavinga. Tai rodo kiekvieno žmogaus gabumą ir 

dėmesingumą sau ir kitiems. Saviraiška tai ir yra savojo aš parodymas. Be kurio negali būti 

gyvenime ėjimo pirmyn ir persilaužimo gerumo labui. Mano tokia nuostata savo pažinimo ir 

įvertinimo. Mano tokia neginčijama saviraiška su pliusais. 

Narvydas Paulionis 

 

Palaiminta vienatvė 

 

Mano vienatvė palaiminta Dievo visagalybės. Aš tikiu ir meldžiuosi, savo gyvenimu gėriuosi Dievo 

apvaizdoj. Kitiems, galbūt, neįtikėtina, tačiau man tai akivaizdžiai suteikia stiprybę ir ramybę 

kasdienybės eigoj. Be kurio nebūtų nei mano mielo gyvenimo, nei gerumo kitiems. Man viskas taip 

miela ir gera, kad be vienatvės aš nebūčiau toks, koks esu savo laike ir metuose. Man visa tai būtina 

ir priimtina. Nes tai mano stiprybė su šventais atodūsiais. Yra pasakyta, kad artistui gyvenime reikia 

erdvės ir vienatvės. Taigi, aš ir esu savo gyvenimo artistas. Savo rolę vaidinu be repeticijų ir 

specialaus pasiruošimo. Šioje vietoje mane visada gelbsti vienatvė, be kurios aš negaliu gyventi. 

Viskas, kas gera ir gražu, man gimsta vienatvėj. Toks mano tikėjimas į Dievą gyvenimo kely su 

optimizmu ir viltim, kad viskas bus geriau rytoj nei šiandien. Taip aš ir gyvenu, teikdamas 

pirmenybę vienatvei, kuri mane kelia aukštyn į tobulybę savo metų esybėj ir laiko tėkmėje. Taip 

buvo, yra ir bus, kol aš esu gyvas. Tegul niekam nebūna nuostabu, kad aš kartais atrodau keistai 

beprotiškai vienišas. Vienatvė - mano gerovė ir kūrybos sparnai kilti aukštyn. Aš svajoju, galvoju ir 

rašau apie viską, kas man aktualu. Visa tai mane keičia kaip žmogų į gerąją pusę gyvenime ir 

bendravime su kitais. Aš vienatvės žmogus, telaimina mane Dievas ir aukštas dangus. 

Narvydas Paulionis 
 



  

Sveikiname spalio mėnesį gimusius 
 

Rudens delnuose astros žiedas 

Danguose saulė balzgana 

Jūsų gimtadieniui atėjus 

Gražiausių žodžių negana 

Sveiki sulaukę šitiek metų 

Gyvenimo ir laimės ratų 

Telydi visad Jus džiaugsmo šypsena 

Ilgiausių metų ir sveikatos dovana. 

                                  Narvydas Paulionis 
 

 Alytą Egidijų  

Baliuckają Frosiniją 75 m. 

Bielskų Juozą  

Bilevičiūtę Veroniką  

Daktaraitę Aistę 30 m. 

Globytę Ramutę Apalioniją 75 m. 

Jančiauską Gintarą 35 m. 

 

Kazlauską Mantą  

Križioką Virgilijų 

Mikalajūnaitę Stefą  

Orentą Renatą  

Pečkį Kęstutį 55 m. 

Smoliagą Liudmilą  

Tamulevičių Aldą  

 

Dvasios turtas 

 

Dvasios turtas žmogaus gyvenime yra didelis lobis, kuriuo galima dalintis su kitais. Šią temą 

pradėjau gvildenti neatsitiktinai. Tarp kitų man mielų suvenyrų aš turiu ir keramikinį suvenyrą. 

Būtent šiame suvenyre pavaizduota atversta knyga su plunksna. Jame pakiliai užrašyta žodžiai: 

„Kūrybos žodis – žmogaus dvasios turtas“. Tai teisingi ir neginčijami žodžiai. Šis teiginys 

daugumą priverčia apie tai pagalvoti rimtai ir dalykiškai. Ką gero ir gražaus žmogus gyvenime 

sukuria yra nepaprastas lobis ateities kartoms. Tik tai reikia reikšmingai pripažinti ir tinkamai 

įvertinti. Juk žmogui gyvenimas tam ir yra duotas. Degti kūrybos ugnele ir tobulėti dvasios turtais 

kasdien. Iš šito pamąstymo išsirutulioja graži ir prasminga mintis. Dvasios turtas yra amžinas lobis. 

Tai gyvenimo kelrodis švyturys ir laimės stimulo pripažintas, kad kūryba – gyvenimo variklis. Be 

kūrybos žmogaus gyvenimas ne toks gražus, geras ir prasmingas šių dienų kasdienybėje. Tai yra 

svarbu ne tik man, bet ir kitiems, kurie nori ir gali kurt grožį, kuris teigiamai stebina ir jautriai 

jaudina širdį ir protą. Tai gyvenime yra nepaprastai smagu, gera ir jauku. Kas galime, kurkime 

nepakartojamą grožį, žodžiuose išreikštas mintis, požiūrį ir džiaugsmą. Dvasios turtas yra daug ką 

aprėpiantis ir priimtinas. Būkime verti didelio gyvenimo tikslo ir veiklos. Kurti ir tobulėti niekada 

nevėlu. 
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Grupinio gyvenimo namų naujienos 

 
Sportas - puikus ir sveikas būdas leisti laisvalaikį 

 

Tyrimais įrodyta, kad pusvalandžio trukmės 

pasivaikščiojimas gryname ore žymiai sumažina streso 

poveikį, stiprina imunitetą, dailina išvaizdą, teigiamai 

veikia nuotaiką. O sportas yra puikus ir sveikas būdas 

leisti laisvalaikį. Todėl gyventojai daug laiko praleidžia 

lauke, eina pasivaikščioti į parką, mankštinasi ant lauko 

treniruoklių,  savaitgaliais eina sportuoti į puikiai įrengtą 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos stadioną. Rugsėjo 16 

dieną gyventojai dalyvavo Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 

lengvosios atletikos varžybose „Pasiek daugiau“, kurias 

organizavo neįgaliųjų sporto klubo prezidentas Tomas 

Kairys. Kartu su rajono neįgaliaisiais gyventojai dalyvavo 100 metrų bėgimo rungtyje. Nors 

prizinių vietų neužėmė, tačiau emocijų, įspūdžių ir džiaugsmo patyrė daug. O seimo narys Kęstutis 

Smirnovas gyventojus apdovanojo dar ir  saldžiosiomis dovanėlėmis. 

 

 

Kelionė į Vilnių ir Trakus 

 

Rugpjūčio 16 dieną devyni grupinio gyvenimo namų gyventojai 

aplankė Lietuvos sostinę Vilnių. Pasivaikščioję Neries pakrante, 

perėję Baltąjį tiltą, pasigrožėję įspūdinga senamiesčio 

architektūra, apsilankėme Šv. Archangelo Rapolo bažnyčioje. 

Vėliau vykome į Trakų pilį, „Senojoje Kibininėje“ ragavome 

pagal karaimų receptą keptus kibinus. Grįžome namo su gera 

nuotaika, patyrę daug įspūdžių ir įgiję naujos patirties. 

 

 

 

Apsilankėme Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje 

 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai tęsia pažintį su Vilkaviškio miestu -  apsilankėme Vilkaviškio 

viešojoje bibliotekoje. Mus pasitiko darbuotoja, kuri trumpai papasakojo apie bibliotekos  istoriją, 

supažindino su veikiančiais skyriais, knygų išdavimo ir grąžinimo, naudojimosi kompiuteriu ir 

internetu taisyklėmis, taip pat pakvietė tapti skaitytojais bei dažnai lankytis bibliotekoje. 

Aistė ir Agnė įsigijo skaitytojo bilietą - magnetinę kortelę, su kuria knygas galės pasiimti ne tik 

Vilkaviškio bibliotekoje, bet pasinaudoti paslaugomis ir kituose miestuose esančiose viešosiose 

bibliotekose. Kęstutis nutarė ateiti į bibliotekoje veikiančią kompiuterių svetainę, o kiti gyventojai 

dalyvauti renginiuose, kurie vyks viešojoje bibliotekoje. 

 

 

 

 

 

 
 



KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 

 

  

Laimės džiaugsmas 

 

Laimė, džiaugsmas ir viltis 

Man krūtinėj mylinti širdis 

Karštas jausmas kaip ugnis 

Vieną kartą ateitis nušvis 

 

Man gyvenime didi svajonė 

Laukia žemiška miela kelionė 

Man neduos ramybės ši vilionė 

Mane saugo dieviška malonė 

 

Į rytojų kelias ilgas 

Kartais ašaros akyse žvilga 

Atvirai aš jums sakau 

Kad drąsus gyvenime tapau 

 

Aš likimą tartum brolį 

Sutinku tikrai labai ramiai 

Aš žvelgiu į laimės tolį 

Laikas eina man smagiai 

 

Aš ir eisiu kol sustosiu 

Kai bus linksma aš kvatosiu 

Širdies maldą lūpomis kartosiu 

Geram viešpačiui gražiai dėkosiu 
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Nuostabus laikas 

 

Tokia ramybė ir tyla 

Tokia gero spalio byla 

Nuskries labai toli 

Žila voratinklių gija 

 

Toks laikas nuostabus 

Rūkai paslėps namus 

Sakyki kur eini 

Na kaip gi gyveni 

 

Mes esame draugai 

Tikrai labai seni 

Sakyki, tokį rudenį 

Ar tu kada meni 

 

Šventa malda džiaugsminga 

Gyvenimui lemtis dėkinga 

Dienų tėkmė prasminga 

Taip nuostabiai žavinga 

 

Rudens gėlė spalvinga 

Už mirusius ir gyvus 

Jautri širdis meilinga 

Ar jaunas ar senyvas 
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Į amžino poilsio kelionę išlydint... 
Rugsėjo mėnesį mus paliko 

Marius Bondarenka 

 

 

 

Laikraštį rengė SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė 
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