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1. Amerikiečiams Velykos yra antra šventė pagal didžiausią kiekį išleistų pinigų po Helovino. 

Velykiniams saldainiams amerikiečiai nepagaili 1.9 milijardo dolerių. 

2. Amerika turi Velykų paprotį, per kurį dažo viščiukus. Gyvūnų teisių gynėjams tai sukelia daug 

diskusijų. Bet yra šį paprotį vertinančių ir teigiamai, nes teigiama, kad dažai viščiukams nėra 

kenksmingi. 

3. Valgant Velykinį šokoladinį kiškutį, net 76 procentai žmonių pirmiausia atsikanda jo ausies, 5 

procentai pradeda valgyti nuo kojų ir tik 4 procentai nuo uodegos. 

4. Didžiausias Velykinis kiaušinis sveria 10 tonų, o jo ilgis yra 8 metrai. Šis gražuolis randasi 

Vegrevilyje, Centrinėje Albertoje, Kanadoje. 

5. Aukščiausias visų laikų margutis siekė 15 metrų ir buvo pagamintas Portugalijoje. Sekantis 10 metrų 

kiaušinis buvo pagamintas Italijoje ir svėrė 7,200 kg. Šis margutis buvo sunkesnis už dramblį ir didesnis 

už žirafą. 

6. Kiaušinių mėtymo festivalis buvo populiarus bažnyčiose. Šią šventę pradėdavo kunigas, kuris 

mesdavo kietai virtą kiaušinį į choristą, o šis sviesdavo jį kažkam kitam. Nugalėtoju tapdavo tas, pas 

kurį per vidurnaktį į rankas patekdavo margutis. 

7. Egiptiečiai, persai, romėnai ir graikai kiaušinį laikė gyvybės simboliu. Todėl paprotys per Velykas 

naudoti kiaušinius yra kilęs iš jų. 

8. Kai kurios Europos šalys turi neįprastą paprotį per Velykas. Išvakarėse yra paslepiami margučiai, o 

Velykų rytą vaikai eina ieškoti išslapstytų šokoladinių margučių ir zuikučių. 
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Balandžio mėnesio renginiai 
 

 1 d. 14:00 val. salėje vyks viktorina „Juokas juokais“. 

 5 d. 11:00 val. Šv. Gavėnios mišių aukojimas koplytėlėje. 

 9 d. 10:00 val. visuotinis globos namų gyventojų pasivaikščiojimas po globos namų teritoriją. 

 Nuo 15 d. globos namuose vyks Velykinių margučių paroda. 

 18 d. 14:00 val. popietė bibliotekoje „Prisiminkime senuosius Velykinius papročius“. 

 19 d. 13:30 val. renginys lauke „Laikyk kiaušinį“. 

 24 d. fraktalinio meno piešinių paroda „Žmogaus Vidinis pasaulio žemėlapis“ globos namuose. 

 26 d. 13:30 val. popietė bibliotekoje „Žemė – mūsų namai“. 

 

Mėnesio eigoje: 

 
 Pirmą balandžio savaitę globos namuose vyks paroda „Žydi žemė“; vėliau paroda bus išvežta į 

Vilkaviškio PSPC. 

 Išvyka į spektaklį „Įsilaužėlis“ Vilkaviškio kultūros namuose. 

 

Penktadieniais: 
GAVĖNIOS LAIKOTARPIU 

 11:00 val. Graudūs Verksmai ir Kryžiaus Kelias - koplytėlėje.  

 

 
Už balandžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Pasijuokime 
 

Sūnus klausia tėvo: 

- Kaip susikalba gyvatės? 

Tėvas pažiūri į uošvienę ir sako: 

- Tai ko tylit? Anūkas jūsų teiraujasi. 

*** 

 

Lankytojas klausia padavėjos: 

- Ar ši žuvis šviežia? 

- Nežinau... Aš čia pradėjau dirbti tik 

prieš savaitę... 

 

Susitinka dvi kaimynės. Viena klausia: 

- Na kaip tavo galvos skausmas? 

- Ach, net neklausk... turbūt išėjo pas 

meilužę... 

*** 

Du sliekai susitinka dirvožemyje. Vienas 

klausia: 

- Kur tavo žmona? 

Kitas nubraukia ašarą: 

- Žvejoja... 

 

http://www.dsgn.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su sprogstančia žilvičio šakele, 

Su žydinčiom žibuoklėm ir 

purienom, 

Su kupina margučių kraitele 

Pasitinkame Velykų dieną 

Visa širdim tikėdami pradžios: 

Gražaus pavasario, derlingų startų 

Ir, kad kiekvieno mūsų kelyje 

neliktų neatidarytų vartų. 

Su Šv. Velykom! Su Prisikėlimu! 

 

Profesinės sąjungos pirmininkė 

Irena Šernienė 
 

Nors dar nežydi lauko gėlės  

Ir drugio sparnas skruosto 

nepalies, 

Tegul pakils, kas rudenį nunyko,  

Tegul Velykų saulė mums vėl švies! 

 

Su Šv. Velykomis sveikina 

trumpalaikės, 5 ir 12 grupių 

gyventojai ir darbuotojai. 
 

Mielieji, 

Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime 

tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir 

meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o 

namus apgaubs ramybė ir viltis. Su Velykom! 

Darbuotojų taryba 

Sveikiname sulaukus gražiausios pavasario šventės – Šv. Velykų! Tai metas, kai po 

žiemos miego pabunda ne tik gamta, bet ir kiekvienas iš mūsų. Atgimstant gamtai, 

keiskimės ir mes, kad dar labiau mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau 

prisipažintume klydę. Kviečiame džiaugtis visomis mums suteiktomis gyvenimo 

dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums duotu žmogumi. Tad skleiskime šilumą, 

dalinkimės meile, užkrėskime vieni kitus džiugia nuotaika!  

Margų, skanių, stiprių margučių linki 7 ir 9 grupės!!! 

 

Jau Velykos štai atėjo 

Ir margučiai atriedėjo. 

Džiaugsmo linki Jums geltonas, 

Meilės žada Jums raudonas, 

Žalias linki būt laimingiems, 

O mėlynas - ištvermingiems 

Su Šv. Velykomis visus sveikina 6 ir 8 

grupės gyventojai. 

 

Tegul šventų Velykų ryto varpas 

pamaitina mus visus Tikėjimo, 

Meilės ir Vilties duona, te suteikia 

jėgų išmokti atleisti, dalintis akių 

šiluma, širdies gerumu ir džiaugtis 

didžiuoju Prisikėlimo stebuklu. 

Linksmų, šiltų, saulėtų šventų Velykų, 

ateinančių į kiekvieno mūsų namus ir širdį. 

Renata, socialinio darbo padalinio vedėja 

Aušra, vyresnioji socialinė darbuotoja 

 



             Mieli gyventojai ir darbuotojai, Brangūs  gyventojai ir darbuotojai,                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                           Saulės zuikučių, gražių margučių, 

                  Gaivi, lyg pavasario vėjas,                                                                             Pavasarinio vėjo ir lietaus gaivos,                                                                                                                                       

                  Alsuojanti meilės dvasia                                                                                Ryto rasos, pavasarinės aušros 

               Šviesiausioji šventė artėja –                                                                               Šventinės nuotaikos geros!!! 

                  Pasveikinkim ją mintyse                                                                                             4 grupės gyventojai ir darbuotojai 

             Sudėkim į maldą karščiausią 

               Plakimą kiekvieno širdies, 

             Su Jėzum kartu prisikelkim 

                Ir sielas palaima užlies... 

                        Su Šv. Velykom!!! 
                    2 grupės gyventojai ir darbuotojai 
 

Žalingiems įpročiams ir smurtui – NE! 

Žalingiems įpročiams ir smurtui - ne! 
 

Gyvenimas yra gyvenimas, atrodo, visiems turi būti gražus ir mielas. Tačiau mūsų gyvenime taip gerai ne 

visada ir ne visiems būna. Kažkas kažkam nepatinka. Kažkas kažką erzina ir pykdo, o šiuo momentu ir 

įvyksta smurto proveržis. Kartais pasitaiko neprognozuojamas ir nevaldomas žmogaus elgesys. Tai yra labai 

blogai santykiuose ir bendravime su kitais. Laimingas žmogus yra tas, kuris turi stabdžius ir laiku sustojęs 

pagalvoja apie pasekmes, kurios būtų nemielos nei sau, nei kitiems. Aš pats gyvenime išmokau apie viską 

galvoti ir žinoti, kas gerai sau ir kitiems, kas yra žalinga. Reikia suprasti, kad dėl smurto gali iškilti 

nemalonių problemų ir akistatų su policija, kuri niekada nepaglosto ir veikia pagal įstatymą. Dar yra kitas 

pasitaikantis atvejis su žalingais įpročiais. Tai yra rūkymas, girtavimas, keiksmažodžiai, kuriais teršiam savo 

gimtąją kalbą. Aš galiu drąsiai ir tvirtai pasakyti, kad sėkmingai atsikračiau žalingų įpročių, kurie trukdė 

blaiviai mąstyti ir gyventi gražiai ir laimingai. Būti geram ne tik sau, bet ir kitiems – yra būtina gyvenimo 

norma. Taigi, ir kviečiu visus aktyviai dalyvauti apsivalyme nuo žalingų įpročių ir nepageidautino smurto. 

Norisi visiems dar kartą priminti – žalingiems įpročiams ir smurtui - NE! Maloniai ir pagarbiai bendraukime 

vieni su kitais ir nelinkėkime, nedarykime kitam nieko blogo. Žmogaus gyvenimas turi būti gražus ir 

prasmingas, be nemalonių įvykių ir skaudžių pasekmių, kas trikdo mūsų kasdienybę. Būkim vienas kitam 

geri ir pagarbiai protingi.          

Narvydas Paulionis 
 

Prasmingas laikas 
 

Kiekvienas žmogus gyvenime turi kažką gera veikti. Padaryti kasdienius namų darbus. Vieniems tai sekasi 

nelabai gerai, kitiems labai puikiai. Ačiū Dievui ir likimui, kad aš turiu meno gyslelę. Kadaise, kai gyvenau 

namuose, tapiau akvarele ir guašu įvairius paveikslus. Kartais dalyvaudavau tautodailininkų parodose 

Lazdijuose ir Alytuje. Man tai daryti neblogai sekėsi, tačiau aš turiu pomėgį rašyti eilėraščius ir straipsnelius 

laisva tema. Tai paįvairina mano kasdienybę ir kartu praturtina mano gyvenimą. Ką nors gera nuveikti man 

labai miela ir smagu. Aš darau tai, ką galiu ir sugebu. Nepraleidžiu veltui nei vienos įkvėpimo valandos. 

Galvoju ir vis rašau, ir rašau. Paskendęs savo jausmuose ir išgyvenimuose, viską stengiuosi pateikti raštu 

kitų aplinkinių dėmesiui. Tai man pavyksta padaryti laikraštyje „Likimo draugas“. Didelis ačiū laikraščio 

leidėjai Karolinai Buzaitei – Bisikirskienei, jos dėka mano visi rašiniai laikraščio puslapiuose skaitytojų 

dėmesiui. Aš jau toks esu labai paprastas ir kuklus. Toks esu visam savo gyvenime. Mano kasdienybė pilna 

įvairių pamąstymų ir gero jaudulio, kurie atsispindi mano kūryboje. Aš labai džiaugiuosi, kad tai galiu 

daryti, kada tik panorėjęs. Tai mano gyvenimo laiko pilnatvė, be kurios aš nebūčiau aš, su savo mintimis ir 

požiūriu. Viskas priklauso nuo mano kūrybinio pajėgumo palaimintoj vienatvėj. Ačiū visiems, kurie su 

įdomumu ir teigiamu dėmesiu skaito mano kūrybą. Aš džiaugiuosi, kad savo mintis galiu užrašyti ir pateikti 

kitiems maloniam skaitymui. Ačiū Dievui už šviesų protą ir palankų likimą man gyventi čia – globos 

namuose. 

Narvydas Paulionis 



MŪSŲ GYVENIMO KRONIKOS 

 
Užgavėnių šventė ,,Žiemužėle, iškeliauk!…“ 

2019 m. kovo 5 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai – Užgavėnių kaukių 

personažai – su puikia nuotaika ir linksma muzika iš pat ryto vyko į miestą padėti išvyti žiemą iš Vilkaviškio 

sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos, Pirminės sveikatos priežiūros centro, Grupinio gyvenimo 

namų, ,,Santakos“ redakcijos, Socialinės pagalbos centro ir Vilkaviškio raj. Savivaldybės viešosios 

bibliotekos kiemų.  

Po pietų Užgavėnių šventė ,,Žiemužėle, iškeliauk!…“ pagal visas tradicijas vyko globos namuose. Gera 

nuotaika, linksmi žaidimai ir rateliai pagal globos namų kapelos ,,Armonikytė“ atliekamą muziką, gausaus 

būrio persirengėlių šėlsmas, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas ant laužo ir gardžiausi pasaulyje 

blynai šventės dalyvius džiaugsmingai nuteikė, jog pavasaris jau čia pat!  

Visiems šventės dalyviams – gražaus ir saulėto pavasario! 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

Prevencinė popietė 

Kovo 6 dieną 1 ir 3 grupės gyventojams buvo suorganizuota prevencinė popietė „Smurtui ir patyčioms 

sakau – NE“. Popietėje dalyvavo beveik visi dviejų grupių gyventojai. Popietę pradėjome filmuota medžiaga 

apie patyčias „Patyčios – nekentėk tyloje“. Peržiūrėję filmuotą medžiagą, ją aptarėme, padiskutavome. 

Toliau sekė žaidimas, kurio tikslas buvo parodyti, dėl ko kartais iškyla konfliktinės situacijos, 

pasibaigiančios patyčiomis ar netgi smurtu. Paskutinė popietės dalis buvo bendro piešinio kūrimas, kuris 

turėjo visus sutelkti draugystei. 

 

Gyventojų keramikos darbų paroda „Atverk duris į moters pasaulį“ ir moters diena 

Buvau toje parodoje, labai viskas patiko, iš molio darbai patiko ir piešiniai patiko. Norėčiau, kad ir mano 

piešiniai būtų kada pakabinti parodoje. Sutikau žmonių linksmų parodoje kovo 8 dieną. Žodžiu, viskas gerai. 

Darbuotojos geros, draugiškos, linksmos. Pavasaris, smagu. Ir mano gimtadienis jau čia pat. Gavau gėlytę 

nuo Aldo per kovo 8. 

7 gr. gyventoja Irena Kolomenčikovaitė 

,,Dainuoju Lietuvą širdy...“ 
 

2019 m. kovo 8 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas ,,Dainuoju 

Lietuvą širdy...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Buvo giedamas Lietuvos 

Respublikos Himnas, susirinkusius sveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. 

Iš visos širdies skambias dainas apie Lietuvą dainavo globos namų kolektyvai - ,,Vilties Spindulys“, senjorų 

ansamblis ,,Sidabrinė gija“ ir Rimvydas Žiemys. Prasmingas eiles Lietuvai skaitė jų autorius, globos namų 

poetas Narvydas Paulionis ir tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai. 

Gražiausiomis dainomis ir posmais vyrai pasveikino salėje susirinkusias moteris su Tarptautine Moters 

diena. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė  

 

,,Kuriame laimę“ 

 

Kovo 20 d. Didvyžių socialinės globos namuose visą dieną vyko projektas ,,Kuriame laimę“, skirtas 

Tarptautinei laimės dienai. Su dideliu entuziazmu gyventojai kūrė laimę bibliotekoje, poilsio kampelyje ir 

salėje. Prisijungdami prie globos namuose esančių užimtumo veiklų drauge piešė, pynė, šoko, grojo, dainavo 

ir skaitė savo kūrybą. Visi švytėjo džiaugsmu ir buvo laimingi.  

Nuoširdus ačiū projekto „Kuriame laimę“ dalyviams. Būkite laimingi kiekvieną dieną! 

     SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 



GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NAUJIENOS 
 

Kaziuko mugė 

Kovo 1 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre šurmuliavo Kaziuko mugė, kurioje dalyvavo ir Grupinio 

gyvenimo namų gyventojai. Šventės metu gyventojai pardavinėjo ir dovanojo savo padarytus darbelius. O 

darbelių buvo įvairių: popierinės gėlės, knygų skirtukai, megztos servetėles, pavasarinės puokštės, įvairūs 

skanėstai. Buvo smagu pabendrauti, pasigrožėti kitų pagamintais darbeliais. Prisipirkę suvenyrų ir 

visokiausių skanėstų, į namus sugrįžome geros nuotaikos ir pilni įspūdžių. 

 

Ekskursija į Kauną 

Gyvendami Grupinio gyvenimo namuose aktyviai siekiame paįvairinti savo laisvalaikį, tad kovo 4 dieną 

vykome į Kauną. Pasivaikščiojome po prekybos ir laisvalaikio centrą ,,Mega‘‘, pasigrožėjome akvariumu 

bei susipažinome su jo atsiradimo istorija. Kavinėje valgėme ledus, saldumynus bei gurkšnojome kavą. 

Gyventojai patys savarankiškai ir lengvai susitvarkė su užsakymu bei apmokėjimu. Šaunuoliai. Kino teatre 

pažiūrėjome filmą ,,Belos sugrįžimas namo‘‘. Tai gana jautri ir jaudinanti istorija…   Pakeliui į namus, 

autobuse dar ilgai dalinomės įspūdžiais, kalbėjomės apie filmo siužetą. Kadangi oras pasitaikė lietingas, 

negalėjome pasigrožėti Kauno senamiesčiu, Laisvės alėja, tačiau visų nuotaikos ir taip buvo puikios. 

 

,,Šalta žiema šalin eik, o pavasari – ateik!” 

Užgavėnės – šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą ir prišaukti pavasarį. Tai viena savičiausių ir 

žaismingiausių tradicinių švenčių. Seni žmonės sakydavo - jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo 

nelaimių neapsiginsi. Užgavėnių rytą Grupinio gyvenimo namų gyventojai kepė blynus, pyragus ir laukė 

persirengėlių. Su puikia nuotaika, linksma muzika apsilankė Didvyžių socialinės globos namų, Vilkaviškio 

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio persirengėliai. Daktarai rekomendavo sveiką maistą ir 

gyvenimo būdą. Čigonės būrė ateitį kiekvienam, kas panorėjo, o velniukas gražiai grojo dūdele.  Visi buvo 

pakviesti prie stalo ir pavaišinti šios dienos tradiciniais kepiniais. Vakare, persirengę Užgavėnių kaukėmis, 

mes dalyvavome Vilkaviškio kultūros centre vykusioje Užgavėnių šventėje. Šioje šventėje netrūko nei 

šokių, nei dainų, persirengėlių ir juokų. Iki soties prisiragavome įvairių blynų. Stebėjome Lašininio ir 

Kanapinio kovą, kurią laimėjo Kanapinis ir džiaugsmingai pranešė apie grįžtantį pavasarį. Šventę vainikavo 

vienas pagrindinių Užgavėnių simbolių – Morės deginimas. 

 

,,Muzikinė kaukė‘‘ 

Džiugu, kad su Vilkaviškio Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padaliniu užsimezgusi draugystė, puiki 

kaimynystė ir  bendradarbiavimas nenutrūksta, o tęsiasi toliau. Kovo 8–ąją buvome pakviesti dalyvauti 

renginyje ,,Muzikinė kaukė‘‘. Grupinio gyvenimo namų gyventojai labai atsakingai tam ruošėsi. Išmoko 

pasirinktų atlikėjų dainas, stengėsi atkartoti judesius, aprangą ar net šukuosenas. Visiems buvo gera ir 

linksma pabūti kartu ir pamatyti, kaip visi išradingai geba parodyti savo kūrybiškumą ir muzikinius 

gebėjimus. ,,Muzikinės kaukės‘‘ komisija negailėjo visiems atlikėjams pagyrų bei įteikė prisiminimo 

dovanėles. Visus linksmino administracijos paruoštas muzikinės grupės ,,Antikvariniai Kašpirovskio 

dantys‘‘ pasirodymas. Taigi, graži draugystė tik plečiasi ir tvirtėja. 

 

VSPŽG bendrijos susirinkimas 

Kovo 5 dieną Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijoje vyko ataskaitinis susirinkimas už 

2018 darbo metus. Susirinkime dalyvavo ir Grupinio gyvenimo namų gyventojai. Po susirinkimo visus 

linksmino ansamblis ,,Draugai‘‘ iš Kalvarijos. 

 

 

 

 



Grupinio gyvenimo namų gyventojai šventė Kovo 11-ąją 

Grupinio gyvenimo namų gyventojai kartu su Vilkaviškio bendruomene šventė Kovo 11-ąją, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventiškai nusiteikę, su vėliavėlėmis rankose Jono Basanavičiaus 

aikštėje stebėjo iškilmingą vėliavų pakėlimo ceremoniją. Kartu su visais į minėjimą susirinkusiais žmonėmis 

sugiedojome Lietuvos valstybės himną. Aikštėje visus susirinkusius sveikino Seimo narys Kęstutis 

Smirnovas. Po pietų Vilkaviškio kultūros centre dalyvavome šventiniame minėjime ,,Labas, aš – Lietuva‘‘. 

Susirinkusiuosius sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės vadovas 

padėkos raštais apdovanojo rajonui nusipelniusius žmones. Klausėmės Vilkaviškio kultūros centro 

kamerinio choro ,,Uosija‘‘ bei atvykusių svečių - Vytauto, Eglės ir Ievos Juozapaičių atliekamų dainų. 

Nesvarbu kokiame kampelyje begyventume – esame viena tauta. Mus jungia tie patys džiaugsmai ir 

rūpesčiai. Būkime verti šios laisvės, kurios simboliu tapo Kovo 11-oji. 

 

 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS 
 

Globos namų tarybos 2019 metų I ketvirčio veiklos ataskaita 

 

2019 metų I ketvirtį Globos namų taryba savo veiklą vykdė pagal I ketvirčio mėnesinius planus: 

bendradarbiavo su Globos namų bendruomenės nariais, darbuotojais, administracijos atstovais, sprendė 

iškilusius klausimus ir problemas, stebėjo gyventojams teikiamų paslaugų kokybę bei ją vertino, padėjo 

silpnesniems globos namų gyventojams, talkino darbuotojams organizuojant globos namų gyventojų 

kultūrinę veiklą bei užimtumą, dalyvavo renginiuose. 

Vasario mėnesį buvo suorganizuotas bendras Globos namų bendruomenės susirinkimas, kurio metu  Globos 

namų taryba pateikė savo 2018 metų veiklos ataskaitą. Taip pat susirinkime atviru balsavimu buvo išrinkta 

nauja Globos namų taryba 2019 metų veiklai. Naują Globos namų tarybą sudaro 6 globos namų gyventojai, 

4 darbuotojai ir 1 globos namų gyventojo interesus atstovaujantis globėjas. 

I ketvirčio eigoje suorganizuoti 7 Globos namų tarybos posėdžiai, kurių metu spręsti įvairūs globos namų 

gyventojams aktualūs klausimai, tokie kaip gyventojų tarpusavio bendravimas ir elgesys, jų maitinimo 

įvairovė, pagalba tvarkant globos namų aplinką ir kiti aktualūs klausimai. 

Kiekvieno mėnesio pirmomis savaitėmis buvo organizuojami Tarybos narių kūrybiniai užimtumai. Jų metu 

gaminome atvirutes, kurias įteikėme kiekvieną mėnesį sveikindami globos namų gyventojus -  jubiliatus.  

Visą ketvirtį nuolat buvo stebima globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybė, analizuojami kitų 

gyventojų išreikšti pastebėjimai ir ketvirčio pabaigoje buvo atliktas gyventojams teikiamų paslaugų kokybės 

vertinimas už 2019 metų I ketvirtį. Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos normoms buvo pateikiami pasiūlymai. 

Globos namų laikraštyje „Likimo draugas“ Tarybos nariai publikavo straipsnius apie Globos namų tarybos 

veiklą, globos namų bendruomenės aktualijas. Taip pat laikraštyje pradėtai naujai rubrikai „Žalingiems 

įpročiams ir smurtui – NE!“ tarybos narys parašė vieną straipsnį pavadinimu „Žalingiems įpročiams ir 

smurtui - ne!“. Aktyviai dalyvavome įvairiose veiklose ir renginiuose. Nuolat raginome ir kitus gyventojus 

aktyviau įsitraukti į renginius ir užimtumo veiklas. Stebėjome, kaip gyventojai laikosi drausmės ir etikos 

renginių, parodų metu, esant poreikiui juos sudrausmindavome. 

Ketvirčio eigoje sunkią negalią turintiems gyventojams skaitėme literatūrą, globojome literatūrinių popiečių 

metu. 

Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojų interesus, objektyviai, nešališkai ir 

atsakingai vykdėme Globos namų tarybos funkcijas. 

 

  

                                      PADĖKA 

        Giedriui Savickui už kruopštų darbą  

     tvarkant kapus. 

                             Socialinė darbuotoja Rasa 



  

SVEIKINAME BALANDŽIO MĖNESĮ  

GIMUSIUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikraštį rengė SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė 

Didvyžiai, tel:. (8342)20521 

Tiražas 25 egz. Balandis 

Aušra Rasa Butenytė 50 m. 
Julė – Juzė Eidukaitienė 85 m. 
Algirdas Ignatavičius 60 m.  
Regina Kristina Januškevičiūtė 60 m. 
Arūnas Jurevičius 55 m. 
Juozas Lapinskas 55 m. 
Mindaugas Viesa 55 m. 
Ramunė Arminaitė 
Antanas Austrevičius 
Simonas Bakšys 
Zuzana Draugelienė 
Romualdas Kalvaitis 
Erdmė Kniežienė 
Irena Kolomenčikovaitė 
Ramūnas Lapinskas 
Ona Adelė Lisauskienė 
Dalė Lukšytė 
Rolandas Simanavičius 
Tatjana Smirnova 
Robertas Šliavas 
Vida Tautkevičiūtė 
Vida Žukauskaitė 
 

 
Gimimo dieną mielą 

Džiaugsmingai pakylėta siela 
Daug žodžių Jums puikių 

Ir metų daug ilgiausių 
Gėlių žiedų gražiausių 

Ir laimės nuostabios 
Tegul Jums gyvenimas būna 

Šventė be pabaigos 
 

Narvydas Paulionis 

Šventų Velykų rytas 
 

Atėjo nuostabi diena 

Varpai bažnyčių aidi 

Šventų Velykų rytas 

Ir džiaugsmas neišpasakytas 
 

Jėzus mirtį nugalėjo 

Gražios giesmės nuaidėjo 

Jėzus mielas prisikėlė 

Didi laimės valandėlė 
 

Po šventų Mišių susikaupimo 

Viešpaties brangiausio atminimo 

Sielos atgaivą pažinę  

Visi linksmi nenusiminę 
 

Eina skuba į namus 

Nes seklyčioj šventės stalas bus 

Su margučiais margaspalviais 

Ir maldom širdingom 
 

Jėzau laimink žmones savo 

Kas giliu tikėjimu alsavo 

Drąsą ir ryžtą gavo 

Prasmingos palaimos maldavo. 

 

Narvydas Paulionis 
 

 

Kovo mėnesį mus paliko.... 
 

Antanas Gendvilis 

Edvardas Dagilis 

 


