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LIKIMO DRAUGAS 

 
                                               Leidžiamas nuo 1995 m. 

                   2020 m. birželis – liepa Nr. 242 
Pamąstymui...  

 

Ką pasėsi tą ir pjausi.. 

Kartą ūkininko paklausė, kaip jam pavyksta taip gerai ūkininkauti: kasmet jo auginami kukurūzai vis 

geresni. 

– Paslaptis paprasta: geriausias sėklas nuo kiekvieno pasėlio aš išdalinu visiems kaimynams. 

– Kam gi dalinti sėklas, jei galite pats vis didinti ir gerinti savo derlių? 

– Matote, – šyptelėjo ūkininkas, – vėjas nešioja žiedadulkes iš mano laukų į kaimynų, ir atvirkščiai. Jei 

kaimynų pasėliai bus menkesni, tai ir maniškiai gali pablogėti. Jei aš išauginau gerus kukurūzus, tai turiu 

pasirūpinti, kad ir kaimynai pasodintų tokius pačius. 

Panašiai vyksta ir gyvenime. Kiekvienas, norintis pasiekti sėkmės, turi pasirūpinti ir kitais bei padėti 

jiems siekti sėkmės. Kas nori gerai gyventi, turi padėti kitiems gerai gyventi. Todėl, kad kuo geriau 

visiems aplinkui, tuo geriau ir tau pačiam. Mes visi esame viena šiame pasaulyje – susaistyti ir 

priklausomi vieni nuo kitų. 

Parinkta iš interneto 

Padėka 
Aš ir Giedrius šioje įstaigoje praleidome beveik 15 metų. Čia susipažinome, išgyvenome begales 

įvairiausių akimirkų ir dabar norime padėkoti už laiką kartu, už rūpestį, globą, stabilias gyvenimo 

sąlygas, bet, nors ir labai gaila, atėjo metas, kai tenka atsisveikinti ir jus palikti.  

Reiškiame nuoširdžią padėką visam 6 grupės personalui, su kuriuo praleidome didžiąją gyvenimo dalį 

šiuose namuose iki paskutinės mūsų išvykimo dienos. 

Prisimenu lyg šiandien tą 2005 m. gruodžio 15 dieną, kai atvykau čia, nepažinodama nei vietovės, nei 

šioje aplinkoje esančių žmonių, su savimi atsiveždama daugybę man vienai neišsprendžiamų socialinių, 

juridinių, finansinių bei sveikatos problemų. Dabar, mintimis grįždama atgal, galiu drąsiai teigti, kad 

jokie žmonės kitoje aplinkoje nei maža dalele nebūtų padėję išspręsti visų reikalų taip, kaip padėjo man 

šios įstaigos administracija ir socialiniai darbuotojai. Už tai būsiu dėkinga visą likusį gyvenimą.  

Laiko tėkmėje čia išgyvenau daugybę nuostabių atradimų, bet, bėgant metams, atidžiai stebėdama 

situacijas ir jose esančius mūsų įstaigos gyventojus, dažnai apgailestaudavau, kad didžioji dauguma 

nemoka vertinti nuostabių kasdienybės smulkmenų ir jausti už jas dėkingumo. Gyvenimas – 

nenuspėjamas, mes nei vienas nežinome, kur pasisuks likimo vingiai, kokie iššūkiai ar išbandymai 

lauks ateityje, o įvertinti ir dėkoti išmokstame tik tada, kai kažko netenkame...  

Tad džiaukimės tekančia rytmečio saule, kvepiančios kavos puodeliu, žydinčiomis gėlėmis, dėkokime 

šios įstaigos darbuotojams už šypsenas, rūpestį, už saugų, stabilų, garantuotą rytojų, kol esame čia... 

Kol kartu... Nes jokie pasaulio stebuklai neatneš vidinės ramybės ir laimės tol, kol to nepajausime savo 

širdimis nuostabiose kasdienybės dovanose. Būtent tai ir sukuria tikrosios prasmės pilnatvę.  

Iveta ir Giedrius 



Liepos mėnesio renginiai 
 

2 d. 14
00

 val. Visuotinė talka – kapinėse. 

3 d. 14
00 

val. Minėjimas – koncertas Lietuvos Valstybės Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai „Čia 

žemė mūsų - Lietuva“ - lauke. 

8 d. 13
30

 val. Filmas „Tadas Blinda“ -  demonstravimas  salėje. 

10 d. 13.
30

 val. Vasaros šokiai – lauke. 

18 d. Globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ Gatvės Muzikos dienoje  Vilkaviškyje. 

24 d. 14
00

 val. ONINIŲ šventė „Vien tik Tau...“ – prie lauko estrados. 

31 d. 13
30

 val. Vasaros šokiai - lauke. 

Penktadieniais: 

10 d. ir 31 d. 11
 00

 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė – lauke arba koplytėlėje. 

Už 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.lt 

 

Jūratė Albavičienė sveikina 

85 metai sukako Petronėlei Ruočkutei, Elenutei Stepulaitytei – 

90 metų! Su gimtadieniu, Jus, su gimtadieniu!!! Ne tik aš 

sveikinu Jus, bet ir visos mūsų skyriaus moterys. Linkime, kad 

Jūs sulauktumėte 100 metų. Būkit stiprios, energingos. Visos 

skyriaus moterys smagiai paminėjome šiuos gražius jubiliejus, 

linksmai pasisėdėjome, pasivaišinome tortu, vynuogėmis, 

braškėmis. 

Su gimtadieniu, Petrute ir Elenute!!! 

Jūratė Albavičienė 

 

 

2020 m. birželio 12 dieną – Erikos Muleckaitės gimtadienis, suėjo 39 metai. 

Tą dieną šventėm gimtadienį. Erika pakvietė draugus – Renatą, Algį, Liną ir 

mane, Ireną. Vaišinomės skaniu tortu, raguoliu, ledais, saldainiais. Visi 

Erikai palinkėjome sveikatos, laimės, pinigų. 

Erika nori padėkoti socialinei darbuotojai Jurgitai Tamulevičienei už balių 

ir dovanas. Daug balionų buvo, fotografavomės, smagiai praleidome laiką. 

   Irena Kolomenčikovaitė ir Erika Muleckaitė 

 

 

Saldaininis gimtadienis 
Mano gimtadienis – gegužės 17 dieną. Taigi, kai socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius man pirko 

maisto produktus, aš buvau užsakęs nupirkti už 7 eurus šokoladinių saldainių. Tai aš nekantraudamas 9 

buto gyventojus gimtadienio proga vaišinau saldainiais. Visi gavo po saują saldainių. Mano kambario 

kaimynai mane sveikino su rankos paspaudimu ir geriausiais linkėjimais. Kęstutis Sobeckis man 

padovanojo pakelį skutimosi peiliukų, Gediminas Jurkša – pakelį kavos. Mane su linkėjimais sveikino ir 

kitų butų kai kurie kaimynai. Tai – Janina Čepaitė, Jonas Salanauskas ir Vilma Govoruchina. Gimimo 

dieną mane sveikino ir budinti valgykloje socialinė darbuotoja Neringa Parulienė su geriausiais 

linkėjimais ir rankos paspaudimu. Man smagu, kai tokią reikšmingą dieną kas nors pasveikina ir mielai 

linki paties geriausio. Gimtadienis, kaip ir kitos dienos, praeina, lieka tik malonūs prisiminimai. Mano 

bendravimo draugas Algirdas mane pasveikino atviruku ir šokoladu, išsiųstais paštu vokuose. Labai ačiū 

visiems, kas mane sveikino ir prasmingai linkėjo kūrybos, sveikatos ir daug metų, gražios ateities. 

Narvydas Paulionis 

http://www.dsgn.lt/


Mūsų gyvenimo kronikos 
Pasaulinė kokteilių diena 

Gegužės 8 dieną, penktadienį, mes rinkomės į virtuvėlę spausti sulčių kokteilių dienai 

paminėti. Spaudėme iš obuolių, kriaušių, apelsinų, citrinų, pridėjome ledų, bananų, 

jogurto. Padėjo spausti socialinės darbuotojos Jurgita ir Vilmutė. Mes: Algis, Aldas. 

Linutė, Erika, Marija, Irena, Ekvelina lupome morkas, apelsinus, citrinas, vienu 

žodžiu, paruošėme žaliavą spaudimui. Padarę kokteilius virtuvėlėje dirbusieji 

pasivaišino, kiti buvo vaišinami kokteiliais svetainėje, o kurie nepajėgė ateiti, tai jiems 

atnešėme į kambarius, kad ten pasivaišintų. Jurgutė mus nufilmavo. Po vaišių 

patenkinti išsiskirstėme po savo kambarius.  

Ekvelina Vaitkevičienė  
 

Visus sveikinu su pasauline kokteilių ir meilės diena. Buvo labai skanių kokteilių - vaisinių ir pieniškų. 

Buvo labai skanios vaišės. Su pagarba dėkojame darbuotojoms – Vilmutei ir Jurgitėlei – už skanią ir 

gražią šventę.  

Aldas Tamulevičius 
 

Draugiškos vaišės 
Devintam bute mes gyvename septyni gyventojai, akivaizdoje gerai sutariantys. Tarp mūsų yra draugiškų  

ir vaišingų. Kai nusiperkame maisto daugiau, tai tarpusavy vaišinamės. Kęstutis Sobeckis perka kiaušinių, 

aliejaus, pomidorų, svogūnų, česnako ir majonezo. Taigi, dažnai padaro skanių salotų ir draugiškai 

vaišina. Taip pat kepa kiaušinius su svogūnais ir vėl vaišina. Gediminas – virtom spurgom ir kartais dar 

kai kuo. Aš, Narvydas, irgi kuo nors pavaišinu – netikru zuikiu, dešrelėm ar kitokia dešra, sausainiais ar 

saldainiais. Aš tai darau nuoširdžiai be jokio paskaičiavimo. Man visi yra lygūs ir gerbtini. Tegul taip 

normaliai gerbia ir mane. Mes esame likimo draugai. Smagu, kai bute gyvena nesavanaudiški ir vaišingi 

žmonės. Tai yra žmogaus tikėjimas žmogumi su pagarba ir gerumu. Kartais virdami vandenį kavai 

užplikinti pagelbstim ir kitiems kaimynams užplikydami kavą, arbatą ar kakavą. Taip išnaudojamas 

verdantis vanduo. Taigi, būkim paslaugūs ir pagarbūs vienas kitam ne tik prie vaišių stalo, bet ir už akių. 

Gyventi santarvėje yra didis dalykas gyvenime. Pagarba ir draugiškos vaišės mus suartina. Būkim mes 

kasdienybėje vaišingi ir protingai garbingi. 

Narvydas Paulionis 
 

Sportuok ir būk sveikas 

Geriausias būdas išlaikyti sveiką kūną yra fizinis aktyvumas. 4 grupės 

bendruomenė vasarą pasitiko sportuodami. Saulučių žiedais pasidabinusioje 

pievelėje vyko tempimo pratimų užsiėmimai. Susirinko nemažas būrys 

gyventojų. Gyventojai drąsiai ėmėsi atkartoti socialinės darbuotojos rodomus 

judesius, pratimus. Pradžia kėlė daug juoko. Treniruotei įpusėjus juoko buvo 

vis mažiau, nes nenoriai kilo rankos, kojos, darėsi sunku pritūpti, pasilenkti. 

Juokas, teigiamos emocijos lydėjo visą užsiėmimą. Kiekvienas galėjome 

įsivertinti savo jėgas. Pasirodo, kad ištiesti koją, ranką, pasisukti nėra taip 

paprasta. Užiėmimas taip visiems patiko, kad žadam vėl ir vėl kartoti. Sportas, 

sveika gyvensena juk taip visiems reikalinga.  

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė  

 

 

Noriu padėkoti už filmuką „Na, palauk“, kurį rodė salėje. Apie vilką ir zuikį.  

Rodė beveik visas serijas, man labai patiko, pakėlė nuotaiką neblogai.  

Ačiū  

  Valdas Paulauskas 

 



Gimtadienis gamtoje 
Gimtadienio šventę nori švęsti visi žmonės, kur begyvens. 2 grupės 

gyventojai švenčia jau kelis metus ir jiems tai patinka. Šias metais šią 

tradiciją sutrukdė nauja liga COVID-19, nes karantinas tęsėsi 3 mėnesius. 

Tai mes šventėme gimtadienius kovo, balandžio, gegužės ir birželio 

mėnesiais gimusių. Šventėje dalyvavo dauguma grupės gyventojų, ji vyko 

lauke prie estrados. Noriai sutiko pagroti užimtumo specialistė Aldona 

Kardauskienė, padainuoti Eugenijus Baranauskas. Arvydas Sriubas - 

pagroti bei padainuoti su gitara. Mūsų šventėje prisidėjo mano draugas 

Antanas Dvilinskas bei Gintaras Guoga ir Marius Vosylius.  

Socialinė darbuotoja pasidžiaugė puikiu oru ir kad daug gyventojų susirinko į grupės šventę. Ji pasveikino 

su praėjusiais gimtadieniais. Užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė su Eugenijumi Baranausku 

padainavo, po to Antanas Dvilinskas papasakojo labai linksmai savo įspūdžius kaip gydėsi dviejose 

ligoninėse, kaip jam buvo daromi tyrimai ar neserga nauja liga -,,karona‘‘. Šiuo metu džiaugiasi, kad 

sugrįžo į ,,laisvę‘‘. Visi sudainavome dainą ,,Išėjo tėvelis į mišką‘‘, grojant akordeonui ir gitarai. Arvydas 

Sriubas padainavo savo kūrybos dainą. Po to visi linksmai pašokome. Galiausiai pasivaišinome 

saldumynais, atsigaivinome gaiviuoju gėrimu.  

Šventės pabaigoje padėkojome svečiams už dalyvavimą šventėje.  

Kristina Stecenko  
 

 

Jono nuotykiai 
Kai tik oras pagerėjo 

Mūsų Jonas švęst išėjo. 

Didi šventė tos Joninės, 

Kurios laukėme ilgai. 

Nuotaikos labai geros, 

Džiaugsmo sklidinais žandais. 

Kaip priklauso - pasiruošęs, 

Pasipuošęs vainiku, 

Išsipustytas, parėdytas, 

Pasikvietęs draugelius 

Jonas šėlo, trypė, šoko... 

Nuo linksmumo ir dainų 

Susisuko jam galva. 

Ir patraukė link namų 

Jis trumpiausiu keleliu. 

Tiško kūdra į šalis, 

Taškėsi vandens purslai, 

Šlapo Jono parėdai. 

Ir, kaip dera, iš tiesų 

Jonas grįžo ne laiku. 

Nei paparčio, nei žiedų, 

Šlapios buvo Jono kelnės 

Ir iš lėto, taip ramiai 

Jonas ėjo gan ilgai... 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

Laukta šventė 
Birželio 23 dieną Didvyžių 

socialinės globos namuose 

vėl suskambo muzika, 

juokas ir pražydo šypsenos 

žmonių veiduose. Visgi nėra 

ką slėpti, nuo kovo mėnesio 

visi buvome išties sunerimę 

dėl paskelbto karantino, 

suvaržymo, laikymosi tam tikrų taisyklių, kad kiekvienas 

išvengtume šio klastingo viruso. Šiandien džiaugėmės 

gyvenimu, puikia muzika, lauke sklindančiu verdančios 

ant laužo žuvienės kvapu. Šiandien, apsupti vasariškos 

šilumos, pasveikinome Jonus ir Janinas, valgėme kvapnią 

ant laužo virtą žuvienę, dalinomės gera nuotaika. Ir 

neieškojome šį katrą paparčio žiedo. Lai jis žydi, lai jis 

gyvena mūsų visų širdyse, mūsų stiprybėje, mūsų 

svajonėse. Geros ir nuostabios visiems vasaros, puikios 

nuotaikos ir geros sveikatos.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 
  

Gražios 2020 m. Joninės 

Štai ir sulaukėme Joninių. Pas mus buvo du Jonai ir viena 

Janina, kuriuos papuošėme gražiais žolynų vainikais. Ant 

laužo katiluose virė skanią žuvienę. Labai visiems patiko, 

visi labai išgyrė, kad skanu. Todėl visi dar pakartojo 

sriubos. Dar grojo muzika ir degė Joninių laužas. Visi 

smagiai pasišoko.  

Petras Blažauskas 
 

Noriu padėkoti už šventę – tai Joninės. Per pietus davė 

šnicelį skanų, o po pietų prasidėjo šventė. Valgėm 

skanios žuvienės, leido gražią muziką, pašokom rately. 

Man labai patiko. Dar pasidarėm nuotraukų, degė gražus 

laužas. Visus su Joninėmis   

Valdas Paulauskas 



Žvejo žuvys 

12 grupės 9 bute gyvena šaunus žvejys Kęstutis Sobeckis. Kai geras ir tinkamas oras, dažnai žvejoja 

tvenkinyje. Tai laimės ir sėkmės žvejys. Kam žuvys kimba, kam nekimba, o Kęstučiui dažnai sekasi. Kai 

daugiau žuvų ištraukia, tai pats išskrodžia ir paruošia su prieskoniais kepimui. Kai virtuvėje iškepęs 

parneša, tai kvepia visas butas kepta žuvim. Draugiškai vaišina norinčius paskanauti kaimynus. Kęstučio 

keptos žuvys tikrai labai skanios. Ačiū Tau, Kęstuti, už vaišingumą ir skanias žuvis. Kaip gera, kad bute 

gyvena patyręs žvejys ir mums nuotaiką praskaidrina savo sėkme žvejyboje. Kęstutis – gamtos žmogus ir 

geras žvejys. Globos namų tvenkinyje žvejoja ir kiti gyventojai. Ir kaip kam gerai sekasi. Gera, kad yra 

žuvingas tvenkinys, kur galima sugauti ir nemažų žuvų. Linkiu sėkmės visiems žvejams, o mūsų 

Kęstučiui – labiausiai. Kibkite, žuvytės, didelės ir mažos, bus laimikiui didelis bagažas. 

Narvydas Paulionis 
 

Rubrika „Žydinti senatvė“ 
Primename, kad labai laukiame straipsnelių į rubriką „Žydinti senatvė“ 

Labai smagu, kad į šią rubriką mums parašė ilgametis Narvydo Paulionio draugas.  

Ačiū Jam! 
 

Pirmą kartą rašau į Jūsų leidžiamą 

laikraštuką „Likimo draugas“. Jūsų 

globos namuose turiu seną bičiulį – poetą 

Narvydą Paulionį, išleidusį jau dvi 

eilėraščių knygeles: „Širdingi žodžiai“ 

(2005 m.) ir „Svajonių meilė jausmų 

albume“ (2010 m.). Mes abu pažįstame 

vienas kitą jau trečia dešimtis metų, mus 

sieja literatūrinė meilė: Narvydas man 

atsiunčia kiekvieną naują „Likimo draugo“ numerį (tik paskutiniu metu 

jo leidyba smarkiai sustreikavo), o aš jam  siunčiu kas pusę metų 

išeinantį Rokiškio psichiatrijos ligoninės pacientų ir darbuotojų numerį 

„Saulėtekis“. Ir taip jau penkti metai. Esu surinkęs visus „Likimo 

draugo“ numerius ir priedus prie jų nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio. 

Kiekvienas „Likimo draugas“ mane vis iš naujo džiugiai nustebina: 

randu po kelis Narvydo įvairiomis temomis parašytus straipsnelius ir po 

kelis sukurtus eilėraščius. Ačiū likimui, kad davė pažinti tokį žmogų kaip Narvydas. Nors mums abiem su 

Narvydu jau po septinta dešimtis metų, tačiau širdyse – dar ne ruduo! 

Algirdas, Rokiškio ligoninė 

2020 m. birželis 
 

Mūsų gerovė 

Gyvenimas globos namuose yra mūsų likimo vieta. Čia kiekvienas gali jaustis kaip savo namuose. Tam 

yra sudarytos visos sąlygos, nes mus prižiūri ir reguliuoja socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Čia 

daugeliui gyventi yra normaliai gerai ir patogu. Čia, po globos namų stogu, mums, globotiniams, yra kur 

pasireikšti. Kas gali ir sugeba, gali dalyvauti įvairiuose užimtumuose. Tai yra veiklos būreliuose. Galima 

tik pasidžiaugti, kad daugeliui sekasi tai daryti neblogai. Mūsų gerovė priklauso ne tik nuo mūsų pačių, 

bet ir nuo mus globojančių darbuotojų. Reikia tik rasti bendrą kalbą ir susiklausymą. Taip visa tai ir 

vyksta mūsų kasdienybėje. Laikas nesustodamas eina ir mums būtina patirti įvairius išbandymus ir 

reiškinius, kurie neleidžia stovėti vietoje. Nuolat reikia judėti ir tinkamai veikti. Veikla turi būti gera, kad 

pateisintų žodį gerovė. Gerovė yra nuolatinis mūsų prasmingas darbas, be kurio nebūtų gyvenime nieko 

gera. Mūsų esama gerovė yra mūsų rankose. Būkim verti savo gyvenimo laimės. 

Narvydas Paulionis 

Skiriu senam bičiuliui poetui 

Narvydui Paulioniui 

Man į langą pabeldžia lietus 

Susirinkęs žibuoklių rasas. 

Paklebena į kiemo vartus 

Iššukuoja berželio kasas. 

 

Langas švinta ankstyva aušra 

Tokia, kur kadaise sutikom 

Ašarėle per skruostą tyra –  

Gyvenimo kryžkelėj likom. 

 

Širdyje įsiplieskia viltis 

Grįš pavasaris sodų žiedais 

Jeigu laimės mes būsim verti 

Ji per sodą rasotą ateis. 

2020-05-02  



Žalingiems įpročiams ir smurtui – ne! 
Kaip aš mečiau rūkyti... 
Mano sprendimas nerūkyti brendo jau seniai. Suvedus finansines išlaidas buvau pritrenktas, jos rūkalams 

sudarė daugiau kaip 30 procentų gaunamos pensijos. Rūkyti pradėjau 24 

metų, dėka amžiną atilsį tetėno Pijaus. Mes išeigines dienas praleisdavome 

prie kortų, jis ragindavo „uždūminti“, kad nematytų kortų. Pradėjus rūkyti, 

pakelio cigarečių užtekdavo savaitei, rūkiau bulgariškas ir lietuvišką 

„Kastytį“. Vėliau, globos namuose, sprendimą nerūkyti paskatino žvėriškos 

rūkalų kainos ir solidus amžius. Nerūkau jau beveik pusmetį, traukia 

užrūkyti, bet susilaikau. Pradžioje buvo kančia, bet susilaikiau. Aš patarčiau 

mesti rūkyti visiems, pradedant mažinti rūkalų kiekį. Aš ilgą laiką kasdien 

surūkydavau keturias cigaretes. Viskas Tavo valioje! 

Psichologinis momentas – aš turiu kišenėje pakelį cigarečių, bet nerūkau. 

8 grupės gyventojas Algimantas Jucaitis   

 

Žalingus įpročius keičiame gerais darbais 
Popiečių apie žalingus įpročius metu su gyventojais tarėmės, kaip ir 

kuo  keisti neigiamą veiklą. Dauguma gyventojų pasisakė, kad būtų 

puiku atnaujinti sūpynes prie butų. Išsakė tai, kad supantis jiems 

laisvalaikis tampa prasmingesnis, randa nusiraminimą ir netgi 

pamiršta, kad nori parūkyti. Tad  sutarėme nudirbti visiems 

prasmingą, gerą darbą. Vieni gyventojai pasirūpino kuo nudažyti, 

pritvirtinti sūpynes, kiti ėmėsi fizinio darbo. Daugiausiai prie sūpynės 

atnaujinimo prisidėjo Aleksandr Ovčinnikov, Kęstutis Sobeckis ir 

Jolanta Montvilaitė. Labai smagu, kad ir kita dalis gyventojų prisidėjo 

savo rankomis ar gražiu žodžiu prie šio darbo. Džiaugiamės, kad 

pavyko įgyvendinti mūsų sumanymą ir gali visi gyventojai džiaugtis 

atnaujintomis sūpynėmis. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 

 

Kaip cigaretės veikia žmogaus organizmą? 
Š. m. birželio mėn. 30 d. 2 grupėje (pavėsinėje) vyko prevencinė popietė, kurioje dalyvavo 8 gyventojai, 

kurie rūko. Šioje valandėlėje buvo kalbama apie tai, kas įvyksta rūkant ir kaip cigaretės veikia žmogaus 

organizmą. Aiškinomės, kaip nikotinas absorbuojamas organizmo ir per kraujotakos sistemą pasiekia 

smegenis, kalbėjome apie dervas. Likusi neiškvėpta derva ,,prilimpa“ 

prie plaučių ir gerklės ir žudo sveikas plaučių ląsteles, kenkia širdžiai 

ir odai. Cigaretėje esančios cheminės medžiagos, pasiekusios 

plaučius, greitai patenka į kraujotaką. Širdies ritmas pagreitėja 10 - 25 

dūžiais per minutę ir pakyla kraujospūdis maždaug 10 - 15 procentų.  

Rūkymas ne tik veikia kraujo spaudimą, tačiau labai kenkia pačiam 

kraujui. To pasėkoje pavojus patirti širdies smūgį ar insultą padidėja.  

Popietėje buvo aktyvūs Kristina Stecenko, Aldona Bruožytė ir Ona 

Valaitytė. Aldona Bruožytė nutarė atsisakyti vienos cigaretės ir į dieną 

surūkys 9 cigaretes, o rūkė po 10 cigarečių per dieną. 

 

Aš, Kristina Stecenko, atidžiai klausiausi  šios paskaitos apie cigarečių daromą žalą organizmui. 

Socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė skaitė ir uždavinėjo klausimus apie tai, kaip mus veikia 

cigaretės. Aš ir kiti geranoriškai atsakinėjom į klausimus. Aš papasakojau kaip vienas žmogus susilažino, 

kad surūkys per 5 minutes 5 cigaretes. Tas žmogus surūkė, po to jį ėmė pykinti, o vėliau jis pradėjo vemti. 

Aš supratau, kad reikia atsisakyti rūkymo, mažinant po truputį. Šita tema paskaitos yra reikalingos, taip 

pat reikėtų kalbėti ir apie alkoholio daromą žalą.  

Sonata Dambrauskaitė ir Kristina Stecenko 



Kūryba – gyvenimo variklis 
 

Lietuva, šalele mano, 

Kiek vargų ir kančių 

Teko iškentėti. 

Kovojai Tu dėl laisvės žiedo, 

O kiek bernelių suguldė galvas 

Į šaltą žemę... 

Te duoda Jiems Dievulis 

Ramybę ir poilsį. 

Ona Valaitytė 
 

 

Bučinys Naktyje 
Danguje Žvaigždės mirgės. 

Mūsų Laivas į Jupiterį skris. 

Tvirtai laikyk Mane glėbyje. 

Štai ir Miestai, Miesteliai, 

Upės, Ežerai, Jūra ir Miškai. 

Ir Naujieji Mūsų Draugai. 

Laima  Butkevičiūtė Domerkaitė 

 

 

Atskubėjo vasara pas mus 

Visi džiaugiasi Joninių švente. 

Laužo liepsna dega prie upės 

kranto. 

Linksminasi žmonės, ieško 

paparčio žiedo, 

Gal kažkam nusišypsos laimė, 

Surandant  jį. 

Kristina Stecenko 

 

Narvydo Paulionio kūryba  
Aš rašau dainuodamas 

Kaip gyvenime yra taip yra ir niekas nieko čia nepakeis. Taigi, kaip daugelis 

žinote, aš rašau eilėraščius paprastai ir aiškiai, nepaslėpdamas minties. Taip 

man rašyti patogu ir labai gerai. Tai yra mano rašymo stilius, be kurio aš 

negaliu nurimti ir gyventi. Mano poezija lengvai įsimintina ir aiški kaip tiesa 

ant delno. Aš poezijoj galiu išreikšti savo gražias mintis ir pagalvojimus, kurie 

mane masina rašyti. Nors aš jau sulaukiau garbaus amžiaus, tačiau mano galvos 

smegenų ląstelės yra gyvybingos. Aš pagal savo amžių protingai mąstau ir 

rašau taip, kaip man geriausiai išeina. Mano kūryboje nieko ypatingo ir baisaus 

ar negražaus nėra. Nors aš dėdė metuose, tačiau mano širdis jauna. Taigi, aš ir 

rašau jaunatviškai ir svajingai apie meilę, draugystę, gyvenimą ir gamtą. Aš esu 

kuklus ir paprastas Lietuvos bernelis. Toks ir mano poezijos žodelis. Ačiū 

visiems, kas mano kūrybą skaitot ir teigiamai vertinat. Pagrindinis mano gyvenimo tikslas – reikšti mintis 

raštu ir žodžiu. Tegul taip gerai būna ištisus metus su širdies virpuliais ir minčių gausa, iš kurių gimsta 

nauji eilėraščiai. Tesaugo mane Dievo angelas ir duoda kasdienybėj impulsą rašyti. Taip man smagu 

rašyti, o jums – skaityti. Telydi mus ramybė ir garbė abipusė ir prasminga. Aš rašau mintim dainuodamas. 
 

 

Tokia likimo dovana 
Tokia likimo dovana 

Ir džiugina ir guodžia 

Kur tėvas ir mama 

Vaikai laimingi krykščia 
 

Nėra sunki jokia našta 

Prasmė gyvenime jau surasta 

Nes tėvas viską gali 

Nuvest į meilės šalį 
 

Tau tėve mielas tėve 

Gėlių žiedai gražiausi 

Tau tėve žodžiai padėkos 

Tebūna visada mieliausi 
 

Vaikai užauga ir išeina 

Ir kuria savo laimę 

Nauja karta ateina 

Dainuoja savo dainą 
 

Tokia likimo dovana 

Ir šypsos tėvas kai kada 

Negęsta jaukus namų židinys 

Tėviškos meilės brangus pavyzdys 
 

 

Birželio laikas 
Ak vasara auksinė 

Daug pievose gėlių 

Laimingas aš dainuoju 

Einu savo keliu 
 

Aš negaliu suklysti 

Tarp žodžių ir maldų 

Nenoriu niekada prarasti 

Gražių eilėraščių valdų 
 

Birželio naktys šiltos 

Ir miegas be sapnų 

Esu aš neapviltas 

Su meile gyvenu 
 

Prisimenu merginą aš viliokę 

Su šypsena veide 

Tarytum grakščią antilopę 

Kuri užbūrė ir mane 
 

Birželio laikas toks malonus 

Su žodžiais vasarą myliu 

Dairausi aš į šonus 

Šią naktį virpėsiu drugeliu 
 



 

 

Neregėta laimė 
Mes susitikome kely 

Kai buvome jauni 

Pražydo meilė mums širdy 

Esi brangiausia man glėby 

 

Tu neišeisi iš širdies 

Dėl mano meilės ir vilties 

Tau rožių tūkstančiai žydės 

Gražaus gyvenimo garbės 

 

Praėję metai dyvini 

Su džiaugsmo laime nešini 

Kažkas paklaus kaip gyveni 

Jau ačiū Dievui mes seni 

 

Tai buvo lemta ir smagu 

Aš šiandien meile vėl degu 

Širdy taip gera ir ramu 

Toks mūsų laikas be tabu 

 

Žydėk gyvenime žydėk 

Ir mus į ateitį lydėk 

Maldauju Dieve mums padėk 

Į neregėtą laimę pakylėk 

 

 

Tebūna Lietuva miela 
Atminty istorija gyvena 

Lietuvos šalies brangios 

Senoliai praeitį mena 

Nepamiršę savo pareigos 

 

Valstybės dieną šventą 

Vėliavos trispalvės plazda 

Taip buvo lemta 

Ir prasmingai gyventa 

 

Kai Mindaugą kadaise karūnavo 

Lietuva drąsiai į ateitį žygiavo 

Su krikšto pergale tvirta 

Tebūna amžiais pagerbta 

 

Tebūna Lietuva miela 

Pasaulio tautų sesė 

Visada laiminga pagirta 

Dainom gražiausiom papuošta 

 

Tegul amžių amžiai praeis 

Lietuvos vardo niekas nekeis 

Tegul skambės daina ir nenutils 

Lietuva niekada mūsų neapvils 

 

 

Gyvenimas – gerumo mokykla 

Taip jau yra ir kitaip būti negali. Gyvenimas žmonėse moko gerumo. Kiekviena diena duoda kažką gero, 

jeigu mes patys tarpusavy bendraudami darome vienas kitam kažką gera be jokio savanaudiško 

paskaičiavimo ar kokios nors naudos. Aš pats gyvenime esu geras žmogus, nes man yra malonu daryti ką 

nors gera šalia esantiems. Jeigu ko nors labai reikia, esu labai geraširdis ir nesivaikau jokios naudingumo 

mados. Kažkas yra pasakęs: „Aš tau siją, tu man – dvi“. Tai yra labai geras pavyzdys gyvenime darant ką 

nors gera kitam žmogui. Man tai yra priimtina ir teisinga mūsų bendravime ir apskritai kasdienybėje. 

Kaip bebūtų keista ar netaktiška, tačiau žmogaus gerumas kitam žmogui turi ribas. Juk būtų neetiška iš 

kito ką nors daug imti, o pačiam nieko neduoti. Nors gyvenimo eigoje gali pasitaikyti visko, kartais 

negražių ir nedorų dalykų. Gyvenimas tam yra ir duotas, kad būtume žmonės ir darytume vienas kitam 

gera su džiaugsmu ir dėkingumu. Čia, globos namuose, mes esam likimo draugai. Čia mūsų gyvenimas ir 

kasdienybė, pilna įvairių įvykių ir nuotykių. Toks yra gyvenimas ir turi būti - pilnas gerumo prasmės ir 

pagarbos vienas kitam. Taigi, būkim malonūs ir darykim vienas kitam gera dėl žmogaus kilnumo. Dosnus 

žmogus negali būti šykštuolis. Gyvenimas – gerumo mokykla, tai ir būkim uolūs mokiniai. Gerumas daro 

stebuklus ir keičia žmonių požiūrį į bendravimą ir draugystę. Būkim draugiški ir geri.  

Narvydas Paulionis 

 

Tai, kas mus užburia, sykiu veda ir globoja. Kai mes netenkame galvos dėl ko nors, ką 
mylime ar mėgstame, – laivų, lėktuvų, idėjų, – toji stebuklinga aistra nutiesia mums kelius į 

priekį, panaikina taisykles, priežastis, užglaisto nesutarimus, neša mus pirmyn, 
nepaisydama prieštaravimų, nuogąstavimų, abejonių. Jei ne ta meilės galybė, mes 

būtumėm nelyginant laivai, sustingę negyvose nuobodulio jūrose… 
R. Bachas 

 

 



Gyvenimas karantino sąlygomis 

Koronavirusas ir karantinas – tai tokia naujiena mums visiems, nes to neteko patirti per visą gyvenimą, 

kurį nugyvenau. Man gal buvo lengviau tai išgyventi, nes teko padėti siūti veido kaukes globos namų 

gyventojams. Darbas nelengvas, bet užvedantis. Greičiau praeidavo dienos ir nelabai jausdavomės 

uždaryti kambaryje. Iš visų buvo prašoma plauti rankas, valyti butus, dezinfekuoti durų rankenas ir 

rengtis kiek galima labiau atsižvelgiant į oro sąlygas, kad neperšaltume. Tai, žinoma, įmanoma, nes visi 

turime pakankamai rūbų. Bet visi laukėme, kad koronavirusas neateitų pas mus ir mūsų viltys, tikėkimės, 

išsipildė. Mes visi tuo džiaugiamės. 

Leonora Barauskienė 
 

Kaip sustiprinti imuninę sistemą? 

Imunitetu vadinamas žmonių atsparumas užkrečiamosioms ligoms. Imunitetas atsako už du svarbiausius 

mūsų organizmo procesus: įvairių organų senas ir pažeistas ląsteles keičia naujomis, geba nepriimti 

infekcijos ir pašalinti bet kokį svetimą audinį ar organizmą – bakterijas, virusus, vėžines ląsteles. Deja, 

natūralų imunitetą gerokai susilpnina bet kokia liga, antibiotikai, psichologinės problemos – pervargimas, 

stresas, netaisyklinga mityba, nikotino ir alkoholio vartojimas ir begalė kitų veiksnių. Imunitetą labai 

silpnina ilgalaikis stresas, fizinis ir emocinis nuovargis, endokrininės sistemos sutrikimai ir susilpnėjusi 

priešvirusinė gynyba, o dažniausi simptomai, pranešantys apie nusilpusį imunitetą yra greitas nuovargis, 

mieguistumas, ilgai trunkančios viršutinių kvėpavimo takų ligos su komplikacijomis.  

Norint išvengti neigiamų padarinių, imuninę sistemą galima stiprinti būnant gryname ore, daugiau judant, 

gerai vėdinant patalpas. Be to, būtina sveikai maitintis, nes organizmas turi gauti visų jam reikalingų 

medžiagų. Žmogaus organizmui ypač svarbūs baltymai, kurių yra varškėje, kiaušiniuose. Organizmas taip 

pat turi gauti angliavandenių ir riebalų, todėl svarbu valgyti žuvį, mėsą, daržoves, vaisius, gerti įvairių 

sulčių ir vandens.  Liaudies medicina siūlo būdų, kaip sustiprinti imunitetą valgant tam tikrus produktus. 

Populiariausi iš jų – česnakas, citrina, ežiuolė, medus. Česnakas – stipri antibakterinė, antivirusinė ir 

antimikrobinė priemonė, turinti uždegimą slopinančių, imunitetą stiprinančių savybių. Citrina turi daug 

vitamino C, reikalingo imuniteto apsaugai. Ežiuolė kovoja su bakterijomis ir 

virusais, nes jame esantis inulinas stiprina organizmo gynybą. Šis vaistinis 

augalas priverčia žmogaus imunines ląsteles kovoti su bakterijomis, virusais, 

malšina uždegiminius procesus ir veikia kaip stiprus antioksidantas. Medus 

stiprina imunitetą, skatina ląstelių atsinaujinimą, gerina kraujo sudėtį, gydo 

nemigą ir nervų ligas. 

Parinkta iš interneto 
 

Mano dvasios stiprybė 
Dvasios stiprybė mane lydi visą gyvenimą. Ateinanti iš tikėjimo ir Dievo apvaizdos. Aš esu dvasiškai 

stiprus ir nepalaužiamas žmogus su savo mintimis ir svajonėmis, pomėgiu rašyti ir mąstyti. Savo laisvą 

laiką skiriu kokiai nors gerai veiklai. Taip ir eina gyvenimo dienos su naujais atradimais likimo kely. Kas 

buvo – praėjo ir liko toli. Kas bus dar geresnio šviesioj ateity. Mano dvasios stiprybė man duoda 

įkvėpimo valandėles mąstyti, rašyti ir kurti gyvenimiškus eilėraščius. Aš toks esu ir būsiu iki paskutinio 

atodūsio – kuklus, ramus, geraširdis ir nešykštus. Aš atkėliau į savo laimę vartus ir einu savo likimo keliu 

su meile ir džiaugsmu. Apverkti praeitį jau nėra jokio reikalo ir prasmės. Aš glaudžiuosi prie Dievo esmės 

ir galybės. Čia ir yra mano dvasios stiprybė. Kaip gerai, kad aš tai įgijau per poreikį melstis ir tikėti. Tai 

yra pagrindinis mano ėjimas pirmyn į naują laiką. Viskas gyvenime mane liečia kaip vaiką. Ačiū Dievui 

ir likimui už viską, ką gyvenime turiu ir galiu drąsiai patirti. Aš esu vienas, tai mano visos dienos ir 

naktys su svajonėmis ir gražiomis mintimis. Aš viską priimu savo jautria širdimi tikėdamas gražia ateitim. 

Mane gyvenime lydi ramybė ir susiklausymas su aplinkiniais, kuriuos aš gerbiu kaip save patį. 

Gyvenimas žmogui duotas vieną kartą, tai aš ir stengiuosi ką nors gero nuveikti. Toks yra mano požiūris į 

gyvenimą ir save patį. Aš esu laimingas, nes mane valdo dvasios stiprybė.  



Narvydas Paulionis  
 

Noriu pasigirti, kaip laukiau siuntinio, laukiau gerą savaitę. Man atsiuntė vitaminų gerų, arbatos ir taip 

toliau. Kęstučiui perdaviau kavą ir šokoladą. Už siuntinį ačiū broliukui iš Vilniaus. Dar žada atvažiuot pas 

mus birželio vidury, jeigu sveikata bus gera Arvyduko iš Vilniaus. 

Valdas Paulauskas 

Noriu padėkoti darbuotojoms ir 

kambariokui. Jis nusipirko 

televizorių, pirmadienį, birželio 

8 dieną, jį pajungė. Dabar žiūrim 

jį, matom labai gerų filmų per 

Baltiją. Gyventi pas jus man 

labai smagu. Labai dėkoju. 

Valdas Paulauskas 

Padėkos 

Nuoširdų ačiū tariame  

Dariui Venckui už nuostabiai 

dekoruotus sunkios negalios 

skyriaus svetainės langus. 

Jurga ir Vilma 

 

 

Noriu padėkot seselėms. Aš 

truputėlį buvau susirgęs. Mane 

jos gydė ir praėjo. Ačiū 

darbuotojoms ir sesutėms. Taip 

aš pasveikau. 

Valdas Paulauskas 
 

 
 

 

Globos namų bendruomenės dėmesiui!!! 
II grupės gyventojai kartu su socialine darbuotoja Sonata skelbia akciją 

„Išgelbėk kiemo katę – paaukok!“. 

Visi džiaugiamės po globos namų kiemą lakstančiomis katėmis, kurios nežinia iš kur atsiranda ar yra 

išmetamos neatsakingų žmonių. Ne vienas globos namų gyventojas jomis rūpinasi, pašeria, paglosto. 

Tačiau labai liūdna, kai iškviestos tarnybos kates gaudo ir jas išveža į prieglaudas...  

Siūlome šias kates sterilizuoti, tačiau tam reikia pinigėlių. Kviečiame globos namų bendruomenės 

narius nelikti abejingais ir aukoti pinigus kačių sterilizavimui. Pinigėlius nešti į II grupę iki 2020 m. 

liepos 17 dienos. Visą informaciją skelbsime „Likimo draugo“ laikraštyje. 
 

 

Netekus Tavęs džiaugsmas ir gėris neteko vardų. Šias eiles rašau mūsų pirmos grupės vardu. Mes 

Gailutės jau nematysim. Gailute, ilsėkis ramybėje, tebūnie Tau lengva žemelė. Ji viską jau paliko... 

Gailutė mokėjo ir piešti, ir šokti, ir vaidinti. Mėgo su manimi pabendrauti. Rašau ir byra ašaros... 

Tebūnie Tau šventi namukai... Užuojauta broliukui ir artimiesiems. 

Jūratė Albavičienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

„Ilgapirščiai“ 

4 – tos grupės bendruomenė nuo ankstyvo pavasario augino pomidorų daigus. Kartu džiaugėmės 

kiekvienu išleistu lapeliu. Pomidorams ūgtelėjus, juos pasodinome savo darže. Mylėjom, prižiūrėjom, 

bet džiaugėmės neilgai. Pomidorai nespėjo net įsišaknyti ir apsilankė vagys, palikdami tik septynias 

duobutes. Globos namų teritorija užtverta, įėjimą saugo sargai, pašaliniai asmenys neįleidžiami, o kiek 

dar teritorijoje yra viską stebinčių žvitrių akių. Na, bet nuo vagių neapsaugotas nei vienas. Taigi, 

galima daryti išvadą, kad ,,ilgapirščiai” vietiniai. Linkim jiems gero, gausaus derliaus. Skaniai 

suvalgyt!!! Žinokit, kad mūsų pomidorai - ypatingi. Nenustebkit sulaukę svečių. Ačiū Tau, kad sodini, 

augini ir dar vis nori dirbti.  

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

  

               Gegužės ir birželio mėnesiais mus paliko 
 

                              Ona Čapauskienė 

                        Albina Petronėlė Kubilienė 

                             Ona Sakalauskienė 

                                 Gailutė Paišytė 

                                  Julius Lankelis 

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, palikę  svajones, godas... 
 



Straipsnių stilistika mažai taisyta 


