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Pamąstymui...  
 

Kartą kokone atsirado nedidelis plyšelis ir pro šalį ėjęs žmogus, jį pastebėjęs, ištisas valandas stovėjo ir 

žiūrėjo, kaip per šį mažą plyšelį stengiasi ištrūkti drugelis. Praėjo nemažai laiko ir atrodė, kad drugelis jau 

visai netekęs jėgų, o plyšelis vis dar buvo toks pat nedidelis. Atrodė, kad drugelis padarė viską, ką leido 

jo jėgos, ir kad niekam daugiau jėgų nebeliko. 

Tada žmogus nusprendė padėti drugeliui. Jis išsitraukė sulankstomą peiliuką ir perpjovė kokoną. Drugelis 

iš karto išsilaisvino, bet jo kūnelis buvo silpnas ir bejėgis,  

jo sparnai buvo peršviečiami ir vos galėjo judėti. 

Žmogus toliau stebėjo, galvodamas, kad tuoj tuoj drugelio sparnai išsities ir sustiprės, ir jis pats nuskris. 

Nieko panašaus nenutiko! 

Visą likusį gyventi laiką drugelis vilko žeme savo silpną kūnelį, savo taip ir neišskleistus sparnelius.  

Jis taip ir nesugebėjo skraidyti. 

Ir visa tai nutiko tik todėl, kad žmogus, ketindamas jam padėti, nesuprato, kad pastangos, kurių reikėjo 

drugeliui išlysti pro menką kokono plyšelį būtinos tam, kad skysčiai iš jo kūno patektų į sparnelius ir 

drugelis sugebėtų skraidyti. Gyvenimas vertė tokiu sunkiu būdu drugelį ištrūkti iš tos plėvelės,  

kad taip jis galėtų augti ir vystytis. 

Kartais būtent pastangos mums reikalingos gyvenime. Jei mums būtų leista gyventi nepatiriant 

sunkumų, mes būtume nuskriausti. Mes nebūtume tokie stiprūs, kokie esame dabar.  

Mes niekada nesugebėtume pakilti. 
 

Aš prašiau jėgų... O gyvenimas man davė sunkumus, kad tapčiau stiprus. 

 

Aš prašiau išminties... O gyvenimas man davė problemas, kad jas išspręsčiau. 

 

Aš prašiau turtų... O gyvenimas man davė protą ir raumenis, kad galėčiau dirbti. 

 

Aš prašiau galimybės skristi... O gyvenimas man davė kliūtis, kad galėčiau jas įveikti. 

 

Aš prašiau meilės... O gyvenimas man davė žmones, kad padėčiau jiems spręsti jų problemas. 

 

Aš prašiau gerovės... O gyvenimas man davė galimybes. 

 

Aš negavau nieko iš to, ko prašiau. Tačiau gavau viską, ko man reikėjo... 

 

Parinkta iš interneto platybių 



VASARIO MĖNESIO RENGINIAI 
 

Vasario 14 d. 11
00

 val. Šventos mišios koplytėlėje 

  13
30

 val. Šokiai su širdelėmis ir atrakcionai, skirti Šv. Valentino dienai didžiajame 

kampelyje 

Vasario 17 d. 14
00

 val. renginys „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

dienai paminėti salėje 

Vasario 21 d. Užgavėnių kaukių paroda didžiajame kampelyje ir fojė prie valgyklos 

 13
30

 val. šokiai didžiajame kampelyje 

Vasario 25 d. 14
00

 val. Užgavėnių šventė „Varom žiemą iš kiemo garsiai ir linksmai“ lauke 

 

PENKTADIENIAIS:   

11
00

 val. Maldos ir susikaupimo valandėlės koplytėlėje 

 

Vasario mėnesio eigoje - dailės darbų paroda 

Už renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė  

 

Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama, video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių 

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

 

Praėjusių dienų aidas 

Gyveni žmogus ir kartais iš šalies žiūrint nieko ypatingo nėra. Viskas tas pats, tarsi kasdienybės rutina. 

Tačiau rimtai pagalvojus taip nebūna. Kiekvieno žmogaus gyvenime būna daug šviesių valandų, kurių 

užmiršti negalima. Tai susitikimai ir pašnekesiai su pažįstamais ar draugais. Įvairių reikalų ir malonumų 

laikas, be kurių gyvenimas nebūtų toks įdomus ir gražus. Labai gera prisiminti savo parodytą gerumą 

kitiems ar pačiam sulaukti gerumo iš kitų. Tai labai svarbu ir būtent šiandien aktualu. Kur žmogus prie 

žmogaus vyksta kažkoks bendravimas ir pojūčiai, kurių kartais net neįmanoma apsakyti. Niekur kitur toli 

tokios tiesos ieškoti nereikia. Juk viskas čia pat, kur gyvename. Kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro tenka 

susitikti su kitais gyventojais. Ir, kaip nekeista, pajusti mūsų bendrystę, dvelkiančią gerumu vienas kitam. 

Taip ir lieka atminty praėjusių dienų aidas. Diena iš dienos reikia eiti pirmyn, nes laikas nestovi vietoje. Ir 

mus kviečia veikti gerąja to žodžio prasme. Būtent pačiam būti geram ir puoselėti gerumą kitiems. 

Kilniadvasis ir kilniaširdis yra tas žmogus, kurio širdis pulsuoja gerumu iki skausmo mūsų visų 

bendravime. Kaip gera žinoti, kad mūsuose yra tokių pasišventusių gerumu žmonių. Gerumas ne pagal 

naudą taurina kitų ir savo veiksmus ir jausmus. Praėjusių dienų aidas daro gyvenime didelius stebuklus 

mūsų prisiminimuose, kurie švenčia pergalę prieš blogį. Taigi, būkim vienas kitam geri ir kraukim kraitį 

ateičiai, kad būtų gyvenime šviesu ir miela.  

Narvydas Paulionis 

 

 

Marija Krutilina, 

Daug, daug vilčių, minčių, svajonių 

Širdis sutiks ir išlydės, 

O metai kaip tie paukščiai tolin 

Skubės ir vėl skubės. 

Tebūna ilgas Tavo kelias 

Ir toliai saulės sklidini, 

O metai kaip sraunus upelis 

Tegul gaivina laimės vilnimis. 

Su praėjusiu jubiliejumi Tave sveikina 11 grupės gyventojai ir darbuotojos.  



Linkime Tau daug sveikatos, laimės ir ištvermės. 

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKOS 

 
Trijų Karalių šventė „Vilties ir džiaugsmo nešėjai“. 

Sausio 6 dieną, kaip ir kiekvienais metais, į globos namus atkeliavo Trys  

Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras su linksmuolių Nykštukų 

palyda. Karaliai, pasipuošę gražiausiais aprėdais, atvyko ne tuščiomis, o 

kupini nuoširdžiausių linkėjimų kiekvienam, gyvenančiam ar dirbančiam 

globos namuose. Trijų Karalių giedama Džiaugsmo giesmė, linkėjimai 

Naujaisiais Metais būti sveikiems, turtingiems ir mylimiems globos namų 

bendruomenę nuteikė džiaugsmingai su viltimi pradėti naujus darbus, būti 

mylimiems ir laimingiems. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

 

2 grupės prisiminimai po Naujametinio karnavalo ir filmo ,,La Troškinys‘‘ žiūrėjimo 

 

La Troškinys 

Mūsų 2 grupė ir 4 grupė kartu dalyvavo Naujametiniame karnavale. Vaidinom ištrauką iš kino filmo ,,La 

Troškinys‘‘. Aš, Olga, vaidinau pagrindinį herojų, vardu Remis, 

buvau berniukas, kuris nemokėjo gaminti maisto. Tačiau man į 

pagalbą atėjo žiurkė Emilis, kurį aš išvijau iš virtuvės, bet vėliau 

susidraugavau su juo. Draugas žiurkė Emilis man padėjo 

gaminti maistą su savo visa komanda  - nuostabiomis žiurkėmis. 

Po Naujų metų, sausio mėn. 16 d. Sonata grupėje parodė filmą 

,,La Troškinys‘‘. Man jis labai patiko. Taip pat buvo patenkinti 

ir kiti grupės gyventojai.  

Olga Voložko 

 

Per naujametinį karnavalą vyko ypatinga šventė - vaidinom žiurkės metus. Mūsų 2 grupė, drauge su 4 

grupe vaidinom ištrauką iš filmo ,,La Troškinys‘‘. Visi stengėmės, kad žiūrovams būtų smagu ir įdomu. 

Manome, kad visiems patiko, nes žiūrovai plojo.  

Sonata Dambrauskaitė parodė grupėje mums filmą ,,La Troškinys‘‘. Visiems buvo smagu ir įdomu.  

Ačiū socialinei darbuotojai už parodytą filmą.  

Ona Valaitytė 

  

Parodų maratonas 

Kaip gera, kad globos namuose yra gabių ir norinčių piešti gyventojų, taip pat yra norinčių atrasti save 

meno srityje. Labai malonu ir miela, kad globos namų erdvėse sienos papuoštos įvairiais ir tikrai vertais 

dėmesio paveikslais su rėmeliais ir be jų. Tai tarsi yra gyventojų pojūčiai ir suvokimai, nauji požiūriai 

mus supančio pasaulio ir gamtos atžvilgiu. Smagu matyti tapybiškai su polėkiu nutapytus įvairius 

paveikslus. Reikia tik pasidžiaugti, kad yra nemažai norinčių piešti, tapyti paveikslus įvairia tematika ir 

daryti iš „dūšios“ kitokius įvairius darbelius. Noriu geranoriškai pabrėžti, kad čia yra SPĮ užimtumo 

specialistės Danguolės Dereškienės svarus nuopelnas subūrus tokį nemažą būrį meno mylėtojų ir 

darbštuolių, kurie netingi kurti grožį. Gebėjimas ką nors kurti yra didelė likimo dovana. Norisi tikėti, kad 

įvairios parodos mūsų globos namų neaplenks ir ateity. Būrelio užimtumo specialistei linkiu sėkmės ir 

didelio polėkio, drąsių potėpių ir spalvų kolorito su meno mylėtojais gyventojais. Būkite drąsūs ir visada 

išraiškingi savo darbuose.  

Narvydas Paulionis  



 

Atminimo žiedai 

Sausio tryliktą dieną globos namuose vyko renginys Laisvės gynėjų 

dienai „Atminimo žiedai“. Buvo pilna salė gyventojų su lydinčiais 

darbuotojais. Lygiai 14 valandą prasidėjo renginys. Renginį aš, 

Narvydas Paulionis, pradėjau skaitydamas eilėraštį. Po to visis 

stovėdami sugiedojome Lietuvos himną, tai yra Tautišką giesmę. 

Buvo suteiktas žodis globos namų direktoriui Rimvydui Žiemiui. 

Globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ koncertą 

pradėjo daina „Trečias atsidusimas“. Koncerte dalyvavo skaitovai – 

aš, Narvydas Paulionis, Kęstutis Sobeckis ir Leonora Barauskienė su 

tautiniai rūbais. Tarp dainų skaitėme žmonių, dalyvavusių sausio 

tryliktos įvykiuose, liudijimus. Po pirmos dainos Eugenijus 

Baranauskas taip pat skaitė eilėraštį sausio tryliktai atminti. 

Koncertinėj programoj dalyvavo ir ansamblis „Sidabrinė gija“. 

Padainavo dainą „Brangiausia žemė“. Vėliau „Vilties spindulys“ 

dainavo dainą po dainos. Po liudijimų, koncerto pabaigoj aš, 

Narvydas Paulionis, skaičiau savo kūrybos eilėraštį, skirtą sausio 

tryliktai. Dainuojant paskutinę dainą „Žemėj Lietuvos“ visi žiūrovai 

ir klausytojai, kas mokėjo, dainavo kartu. Renginys praėjo labai 

gražiai ir prasmingai. Renginio eigoje buvo pagerbti tylos minute 

žuvusieji sausio tryliktą. Mes gražiai ir tinkamai paminėjome sausio 

tryliktą – Laisvės gynėjų dieną. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir 

neabejingi šiam renginiui. Ačiū SPĮ užimtumo specialistei – muzikos 

vadovei Vidai Valentienei už gerai organizuotą renginį ir koncertą. 

Narvydas Paulionis 

 

 

11 grupės užimtumas 

11 grupės gyventojai grupės užimtumo metu pamėgo dėlioti dėlionę. Kaip žinoma, dėlionė – rami veikla, 

kuri priverčia smegenis „prakaituoti“, skatina loginį mąstymą. Dėlionių dėliojimas moko koncentracijos ir 

atkaklumo baigti tai, kas pradėta. Galiu pasidžiaugti, kad dauguma gyventojų bandė dėti dėlionę, tačiau 

labai daug ir pasidavė. Atkakliausia buvo Marija Krutilina, kuri ir pabaigė dėti. Nemažai prisidėjo ir 

Jolanta Montvilaitė, Darius Venckus, buvusi 11 grupės gyventoja Olga Voložko (ji padarė pradžią). 

Dėlionę dėjo ilgiau nei mėnesį laiko, nes pati dėlionė buvo gan sudėtinga. Sudėjus dėlionę, ją reikėjo ir 

suklijuoti, šį darbą apsiėmė padaryti Marija. Darius pasirūpino faneros plokšte bei rėmelių apdaila. 

Paveikslą pakabinome Marijos buto koridoriuje, juo labai patenkintos viso buto gyventojos. Dėlionės 

dėliojimas nesibaigė, pradėjome dėlioti naują ir šiek tiek lengvesnę dėlionę su gorila. Šį kartą iniciatorė 

vėl Marija. Taip 11 grupės gyventojai prasmingai praleidžia savo laiką. 

Socialinė darbuotoja Romana Vasiliauskaitė  

 

Rankos lavinimas 

Sausio 14 dieną užimtumo metu trečios grupės gyventojai lavino rankas. Kadangi 

dauguma gyventojų jau primiršę kaip reikia rašyti, sugalvojome paįvairinti mūsų 

užimtumus. Prisispausdinome rankai skirtų lavinimo užduočių ir jas atlikome. 

Gyventojai, kurie iš pradžių nenorėjo atlikti užduočių, pabandę liko patenkinti ir 

nustebę, kaip neblogai visgi jiems sekasi. Užimtumo pabaigoje visi iki vieno 

kartojo, kad norėtų tokias užduotis atlikti dažniau. 

Socialinė darbuotoja Neringa Parulienė 

Sausio tryliktos atminimui 

Sausio tryliktą žuvo 

Broliai ir sesė Lietuvos 

Prie televizijos bokšto 

Reikėjo taikios kovos 
 

Už laisvę žuvusiems 

Bus amžina garbė 

Nes laisvė Lietuvai 

Labai didelė šlovė 
 

Tebūna pergalė tautos 

Gyvybės ir mirties taku bėgimas 

Tebūna atminimas iš širdies 

Ir vėl laužų degimas 
 

Tegul vėl skamba dainos 

Didvyriams amžina šlovė 

Mūsų laikas skuba mainosi 

Tokia gyvenimo prasmė 
 

Skambėkit žodžiai prakilnumo 

Mūsų širdingo dėkingumo 

Už laisvę naujo ryto 

Neužmirštuolės atminty dar 

nenuvyto 

Narvydas Paulionis 



 

Darbštuolės roželės 

Sausio 21-os dienos popietę pirmos grupės moterys sugalvojo pasisiūti nosinaičių. Tam 

buvo panaudotas senas chalatas, pasiskolinta siuvimo mašina. Vienos gyventojos su 

darbuotojų pagalba karpė nosines, kitos jas ženklino, dar kitos stebėjo, kaip yra 

atsiuvamos nosinaitės su siuvimo mašina. Į grupės svetainę, kur vyko intensyvus darbas 

užsukusi Jūratė Padaigaitė panoro prisiminti, kaip yra siuvama su siuvimo mašina.  

Socialinė darbuotoja Edita 

 

Mūsų šventė 

Tai nors padūkau! Pašokau, gavau saldainių! Vidutė muzikavo, o mes šokom. Buvo ir atrakcionų su 

kėdėm. Man labai patinka visur dalyvauti. Ir šokti iki pabaigos šokių. Pašokau su visais. Muzika mane 

atgaivina.  

Dar noriu padėkoti gydytojui Mozūraičiui už gerus vaistukus. Širdingai Jums dėkoju. Tad su praėjusiomis 

šventėmis. Tai tiek   

Su pagarba Jūratė Albavičienė 

 

Vardų sienelė  

2020 m. sausio 28 dieną mes rinkomės į svetainę piešti, kiti 

skaitė žurnalus. Piešė Erika, Renatas, Ekvelina, Irena, Janutė. 

Buvo susirinkę ir socialinio darbuotojo padėjėjos, jos padėjo 

mums piešti. Socialinė darbuotoja Jurgita atspausdino lapus, 

juose buvo mūsų vardai. Mes vardus nuspalvinome – kas guašu, 

kas pieštukais, kas flomasteriais, o apačioje lapų nupiešėme kas 

gėlyčių, kas mašinų, saulių. Jurgita pavaišino mus skaniais 

sausainiais. 

7 grupės gyventojos Irena Kolomenčikovaitė  ir Ekvelina Vaitkevičienė  

 

Draugystės blynai 

12 Grupės gyventojai 2020 metus pradeda su šūkiu „Gyvenkime draugiškai, 

gyvenkime be smurto ir patyčių, ir be žalingų įpročių''. Viskas prasidėjo nuo 

pokalbių apie draugiškų santykių kūrimą, jų palaikymą ir gerų santykių 

išlaikymą. Taip pat kalbamės, diskutuojame ir  apie žalingų įpročių prevenciją.   

Pravedamus pokalbius, diskusijas buvo nutarta įtvirtinti maisto gaminimu. Ne 

veltui liaudies išmintis sako ,,Sotus žmogus - laimingas žmogus''. Tad 12 grupės 

gyventojai pradėjo mokintis ir/ar gilinti jau turimus maisto gaminimo įgūdžius. 

Pradėjo nuo blynų kepimo. Blynai gavosi apvalūs ir labai skanūs. O apvalius 

blynus visi valgė susėdę į apvalų draugystės ratą. Labai džiaugiamės, kad 

draugiško blyno kepimas ir geri santykiai įgauna pagreitį.  

Socialinis darbuotojas Kęstutis   

 

,,Padovanok man šypseną“ 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo akciją ,,Padovanok man 

šypseną“, skirtą tarptautinei ligonių dienai paminėti. Jos tikslas - dovanoti geras emocijas ir palinkėti 

sveikatos visiems – ne tik sergantiems, bet ir sveikiems, taip pat visų sveikata besirūpinantiems medicinos 

darbuotojams. Prie šios akcijos mielai prisidėjo 4 – os grupės bendruomenė. Su meile lankstėme, 

karpėme, piešėme gėlių žiedus, dalinomės šypsenomis, gera emocija. Mokėmės naujų gėlių darymo 



metodų, prisiminėm primirštus. Šiandien septyniasdešimt įvairiaspalvių gėlių žiedų buvo perduota akcijos 

sumanytojams. 

Socialinė darbuotoja Ona Š. 

Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuras organizavo akciją „Padovanok man šypseną“. Mes, visi grupės 

gyventojai, karpėm ir klijavom lapukus, darėme gėles. Mums padėjo darbuotojos, ačiū joms. Gėles 

perdavėme į Vilkaviškį. 

Valdas Paulauskas 
 

Prevencinė popietė 

Š. m. vasario 4 dieną 6-osios grupės svetainėje, vadovaujant socialinėms darbuotojoms Rasai 

Barkauskienei ir Ritai Zakarauskienei, vyko aktuali diskusija – pašnekesiai kaip išlikti sveikiems ir 

išvengti įvairių infekcinių ligų. Į popietę susirinko nemažai 

norinčių dalyvauti šiame renginyje, išklausyti šia tema dėstomų 

minčių. Socialinės darbuotojos Rita ir Rasa buvo puikiai 

pasiruošusios vedamai popietei – buvo paruošti video siužetai, 

rodomi televiziniai pokalbiai kaip reikia kovoti su infekcinėmis 

ligomis ir būti sveikam, kaip apsisaugoti nuo šiuo žiemos sezonu 

plintančių virusinių ligų, kaip kovoti su jomis. Vyko atvira, įdomi 

diskusija, liečianti ne tik šių namų gyventojus, bet ir visus kitus.  

Viena iš aktualesnių spalio – kovo mėnesių ligų – populiarusis 

nušalimas, gripas. Kaip išvengti jo, kokių imtis priemonių – receptų? Atidžiai klausėmės dėstomų minčių 

– dėl ko tai gali atsitikti, kokios yra priežastys. Labai gražiai buvo sprendžiamos 6-osios grupės gyventojų 

higienos ir švaros problemos – kaip reikia elgtis ne tik prausykloje, vonioje, duše, bet ir tualetuose, 

supažindino ir analizavo rankų plovimo technikas. Atvirai, puikiai buvo aiškinama kaip reikia 

apsisaugoti, kaip reikia elgtis, kad neužkrėsti kitų gyventojų. Malonioje aplinkoje vyko šilta diskusija. 

Kas norėjo, galėjo išsakyti savo mintis, pasitarti, kaip padėti vienas kitam. Popietės atmosfera buvo tikrai 

puiki. Pasisėmę įdomių patarimų, minčių ir palinkėję vienas kitam sveikatos gražiai išsiskirstėme.  

P.S. Gyvenkite sveikai ir sveikai maitinkitės! Būkite švarūs ir tvarkingi!  

6-os grupės gyventoja Rasa Bernotaitė 
 

Prevencinė popietė „Būkime sveiki“ 

Jau prasidėjo virusinių ligų sezonas. Grupėse atsirado sergančių 

žmonių. Vasario 4 dieną 6-os ir Trumpalaikės grupių gyventojai 

susirinko į prevencinę popietę „Būkime sveiki“. Su gyventojais 

prisiminėme kaip apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, kaip taisyklingai 

plautis rankas, pasirūpinti asmens higiena, kambarių vėdinimu. Šiai 

popietei pasiruošti padėjo vienas grupės gyventojas, internete surado 

naudingos informacijos šia tema. Informacija buvo pakabinta grupės 

stende. Visi dalyvavusieji popietėje pasižadėjo labiau rūpintis savo ir 

kitų sveikata, dažniau plautis rankas. 

Socialinės darbuotojos Rita ir Rasa 
 

Mano gyvenimas globos namuose 

Aš, Kęstutis Sobeckis, Didvyžių socialinės globos namuose gyvenu nuo 2007 metų 

birželio 27 dienos. Man čia gyventi patinka. Dalyvauju choro dainavimo būrelyje, 

prisidedu prie renginių vedimo. Dar esu išrinktas į globos namų bendruomenės 

tarybos narių pirmininkus. Todėl tenka didelė atsakomybė. Kartais būna sunku, kai 

žmonėms būna depresija, galima pasimesti situacijoje. Kol kas man sekasi gerai. 

Dirba patyrę darbuotojai, tad greitai ir gerai viską išsprendžia. Mėgstamiausias 

mano užsiėmimas - žvejyba. Meškerioju Duburyje ir mūsų kūdroje. Už dalyvavimą 



įvairiose veiklose esu išvažinėjęs visą Lietuvą. Tad linkiu visiems aktyviai dalyvauti užsiėmimuose ir 

jums bus atsidėkota.  

Kęstutis Sobeckis 

Sodininkystė  

Pavasaris asocijuojasi su bundančia gamta, o kartu ir primena apie primirštus sodo 

darbus lauke. Vieniems tai darbas, kitiems – atsipalaidavimas ir mėgstamas 

laisvalaikio praleidimo būdas. Nors ir ne pavasaris, bet ypatinga meile, 

neabejingumu žaliajai gamtai, augalams pasižymi devintos grupės gyventojai. Šį 

kartą grupės gyventojai, padedami darbuotojos, sodino svogūnus loveliuose. Į 

lovelius pripylė žemių, svogūnėlius iki pusės sukišo į žemę, prieš tai gausiai ją 

drungnu vandeniu sulaistė. Ir nukeliavo svogūnėliai ant palangės. Tyrimais įrodyta, 

kad sodininkystė galėtų būti puikus būdas siekiantiems malšinti stresą, tai taip pat 

teigiamai atsiliepia ne tik smegenų darbui, bet ir fizinei sveikatai. Šiuo užimtumu 

siekiama skatinti bendrystės jausmą, prasmingo laiko kartu leidimą, palaikant draugiškus 

bendruomeninius santykius tarp darbuotojų ir gyventojų.    

Socialinio darbuotojo padėjėja Rima Valaitienė  
 

Pirmoji pagalba 

Vasario 4 dieną dešimt gyventojų vyko į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Čia 

gyventojai mokėsi suteikti pirmąją pagalbą užspringus ir saugotis nuo gripo. Visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojos trumpai, bet pilnai papasakojo apie tai, kaip reikia saugotis nuo gripo, kaip suprasti ar esi 

susirgęs gripu, ar peršalimu. Nuodugniai papasakojo, kaip elgtis pajutus, kad pakilo temperatūra – 

nesikelti iš lovos, gerti vaistus bei arbatas ir sekti savo temperatūrą. Po to daug papasakojo kaip elgtis 

užspringus maistu, kaip padėti ištikus bėdai. Prieš suteikiant pirmąją pagalbą reikia įvertinti situaciją ir 

įsitikinti, ar tai tikrai užspringimas maistu. Visi labai domėjosi, kaip padėti nutikus nelaimei, manekeno 

pagalba patys ne tik bandė atgaivinti užspringusį žmogų, bet ir suteikti pagalbą sutrikus širdies plakimui. 

Išsiaiškinome viską, kas mus domino, gavome atsakymus į visus mums kilusius klausimus. Į namus 

grįžome šį bei tą išmokę.  

Leonora Barauskienė  
 

Truputį apie mane...  

Čia į „Likimo draugą“ straipsniuką sugalvojo parašyti 7 grupės gyventoja Ekvelina Vaitkevičienė. Man 

šiuo metu dar ne jubiliejus, bet sukako 69 metai. Mane gimtadienio proga pasveikino 

draugė Irena ir visas 7 grupės kolektyvas. Gavau dovanų sausainių dėžę, su likeriu 

saldainių, dezodorantą ir balioną, kurį dar ir dabar laikausi pakabinusi kambaryje. 

Rytojaus dieną sulaukiau svečių – tai sūnaus ir marčiukės, kurie man padovanojo 

veido kremą, kvepalų, didelį gabalą importinio muilo maudytis. Taip pat ant mano 

spintelės puikuojasi gražių gėlių puokštė, kurią įteikė vaikai. Aš galiu pasigirti, kad 

jau esu prosenelė, nes mano anūkė Airijoje susilaukė sūnaus. 

Dabar jam eina trečias mėnuo. Keliom dienom buvo parskridusi 

anūkė su savo vyru ir mane aplankė, padavė albumą su proanūkio nuotraukom. 

Gyvenu skyriuje, esu patenkinta užimtumų veikla. Jurga mums sugalvoja kasdien 

kažką naujo. Šiandien darėme Laisvės malūnėlius Vasario 16-ai ir Kovo 11-ai. Labai 

esame patenkinti savo socialine darbuotoja Jurga ir nenorime, kad ji mūsų grupę 

paliktų, nes ji mums labai gera, išmintinga, paprasta, nuoširdi. 

Truputį dar parašysiu apie savo sveikatą. Man labai skauda kairę koją per sąnarį ir raumenis iki kirkšnies, 

galiu miegoti tik ant dešinio šono, nes kai reikia gultis ant kairio, labai pradeda skaudėti visą koją. Guliu 

slaugos lovoje, tai išsikeliu galvą ir kojas specialiu jungikliu ir dar taip paguliu aukštielninka keletą 

valandų. Paskui ir pradeda skaudėti. Pavasarį žadu važiuoti pas traumatologą ar chirurgą, dabar žiemą 

neįsiaunu į jokius batus, tai apsiaunu kokius nors kroksus. Darau pratimus lovoje. Turiu draugą Algį, jis 



nuveža mane į užimtumus. Pati toliau savo jėgomis nueiti negaliu, tad turiu vežimėlį, kurį parūpino 

Jurgutė. Įdedu proanūkio ir savo nuotrauką į laikraštį. Dabar baigiu rašyti, nes jums nusibos skaityti.  

Ekvelina Vaitkevičienė 

Mūsų globa 

Aš gyvenu globos namuose dvyliktoj grupėj. Grupės socialinis darbuotojas – Kęstutis Alkimavičius. 

Labai reikliai ir geranoriškai reaguoja į visas pasitaikančias problemas. Sakoma: vienas lauke – ne karys. 

Taigi, socialinis darbuotojas turi padėjėjas – mūsų globėjas. Mūsų devinto buto pagrindinė socialinio 

darbuotojo padėjėja – Birutė Šimkevičienė. Labai pareigingai ir rūpestingai mus prižiūri. Kartais padeda 

tvarkytis, kartais mandagiai pabara ar pajuokauja. Labai geros ir malonios ir kitos butuose dirbančios 

padėjėjos. Reikia tik pasidžiaugti, kad butuose dirba tokios nuostabios ir geros padėjėjos. Jų dėka visada 

būna išskalbti ir sutvarkyti rūbai. Ačiū Jums už kilnų ir pasiaukojantį darbą mūsų gerovės labui. Gyventi 

butuose mums gera ir smagu. Svarbiausia yra tai, kad čia dirba atsakingi, puikūs darbuotojai. Butuose yra 

dar dvi grupės – 10 ir 11, kurioms vadovauja socialinės darbuotojos Rosana ir Birutė. Noriu nuoširdžiai 

padėkoti visiems butų darbuotojams už pagalbą ir žmonišką, kultūringą bendravimą. Už tai Jums 

DIDELIS AČIŪ, už kasdienį rūpestį ir taktiškumą. Telydi Jus sėkmė ir gerumas darbe su mumis. 

Narvydas Paulionis 

 

Mano kasdienybė 

Aš, Irena Kolomenčikovaitė, „Likimo drauge“ noriu parašyti, kad gaunu siuntinius per gimtadienius ir 

Kalėdas nuo sesers. Kartais paklausau radijo – žinias, orus, muziką. Kartais paskaitau knygutę sesers – 

Tikybos vadovėlį. Draugo neturiu, bet turiu sūnų. Draugę turiu namuose. Čia pasikalbame su Ekvelina, 

Danute Tamulevičiene, Renatu Vaškevičiumi.  

Irena Kolomenčikovaitė 

 

Globos namų tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus 

Globos namų tarybą sudarė 11 narių.  Metų eigoje vyko 16 Tarybos posėdžių.  5 neeiliniai posėdžiai, 

kurių metu svarstytas gyventojų netinkamas elgesys.  

Metų eigoje buvo suorganizuoti 3 visuotiniai susirinkimai:  

Vasario 22 dieną buvo pristatyta 2018 m. Tarybos veiklos metinė 

ataskaita. Susirinkime dalyvavo 146 bendruomenės nariai. Buvo 

renkami nariai į 2019 m. Globos namų tarybą.  

Gegužės 5 dieną susirinkime dalyvavo 89 bendruomenės nariai. 

Pirmininkas pristatė I ketvirčio Tarybos veiklos ataskaitą. Globos 

namų dietologė Daiva Versockaja išsamiai papasakojo kaip išvengti 

šiltojo laikotarpio ligų. Vėliau dietologė išsamiai atsakė į gyventojų 

užduotus klausimus. 

Gruodžio  17  dieną susirinkime dalyvavo 65 bendruomenės nariai. Pirmininkas pristatė III ketvirčio 

Tarybos veiklos ataskaitą. Sveikatos padalinio vedėja Asta Mikalonienė skaitė paskaitą tema  „Asmens 

higienos priežiūros procedūros“, Atsakė į aktualius globos namų gyventojams klausimus.  

Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė skaitė paskaitą „Žalingiems įpročiams – ne“, atsakė į aktualius 

globos namų gyventojams klausimus.  

Balandžio 25 d. Taryba organizavo ir dalyvavo pavasarinėje globos namų talkoje. Metų eigoje vyko 

kūrybiniai Tarybos narių užimtumai. Jų metu buvo gaminamos atvirutės jubiliatams sveikinti. Viso 

pasveikinta 35 globos namų jubiliatai. Metų eigoje buvo stebima ir vertinama globos namų gyventojams 

teikiamų paslaugų kokybė. Siekiant objektyviau atlikti teikiamų paslaugų vertinimą III ir IV ketvirčių 

vertinime dalyvavo Tarybos nariai ir gyventojų grupių atstovai. Metų eigoje pravestos 28 literatūrinės 

valandėlės. Kiekvieną mėnesį buvo skaityta įvairi literatūra keturių grupių gyventojams.   

Tarybos nariai skatino gyventojus dalyvauti užimtumo veiklose ir organizuojamuose renginiuose 

dalindamiesi gerąja sklaida ir savo aktyviu pavyzdžiu.     



Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojų interesus, atsakingai vykdė Globos 

namų tarybos funkcijas. 

Globos namų tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis 

 

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 
 

Ateik pas mane! 

Lauksiu Tavęs tikrai 

Apsikabinsiu ir pabučiuosiu. 

Mylėk Mane karštai 

Ir niekad nepaliki.... 

Už Langų – Lietus.. 

Debesys plauks tamsūs 

Ir Dievas, Perkūnas bars 

Visus nusidėjėlius.... 

 

Naktie Melodija 

Tyliai Bažnyčioje Vargonai užgros. 

Visi pasimels, išpažins savo 

Nuodėmes. 

Šventasis Viešpatie atleiski Visiems 

Nusidėjėliams kaltes.  

Šventas Viešpatie, 

     Laimink Mus Visus 

      Kaltus ir Nekaltus. 

 

Kas TU esi? 

Nepažįstamas Veidas ir Liūdesys... 

Kas iš Tikrųjų TU -  esi? 

Iš kur TU atkeliavai? 

Ką apie MANE TU žinai? 

Laima Butkevičiūtė  

 

 

Kūryba – tai natūrali gyvenimo dalis. Pats gyvenimas – tai tyra 

kurianti jėga. Gal dėl to mūsų vaikai ir mes, suaugusieji, turime 

prigimtinį polinkį kurti, užsiimti menine veikla?  

Juk atsiverdami savo kūrybiškumui, atveriame dievišką 

neišsenkantį kūrybinį šaltinį,  

slypintį mumyse ir mūsų gyvenimuose. 

„Atsisakymas būti kūrybiškais yra paremtas mūsų pačių 

Našlaitė 

Motule, atleisk už šaltą širdį 

Aš šiandien prie tavo kapo - 

Apkabinsiu beržą, 

Nes prie jo juodoj žemelėj 

Mano motulė ilsis. 

Jaučiu nukris man ašarėlė ne  

viena, 

Pasiilgau aš Tavęs Mamyte - 

Tavo karštų bučinių. 

Kaip visuomet išpuošiu kapą 

gėlėmis 

Ir pakėlusi akis į dangų 

Lauksiu Dievo ir Tavęs. 

Ona Valaitytė 

Priesaika 

Gražiai svajok 

Tik nekvailiok 

Ranka pamok 

Tik neklajok 

 

Dainuok ir šok 

Linksmai kvatok 

Tik neraudok 

Man meilę dovanok 

 

Kely sustok 

Tik nežiopsok 

Su rankom plok 

Rimtai kvatok 

 

Kasdien galvok 

Šuniu nelok 

Sakau nevok 

Dorai pralobk 

 

Visus pranok 

Ugnim liepsnok 

Gerai žinok 

Ir pakartok 

Narvydas Paulionis 

Švento Valentino dieną 

Jau atėjo laikas mielas 

Džiugina širdis ir sielas 

Šventą Valentino dieną 

Sveikinasi tarpusavy be vienas 

 

Kam širdelė kam žodelis 

Toks gyvenimo vaizdelis 

Baltas draugystės kelelis 

Meilės galingas žodelis 

 

Kaip smagu ir malonu 

Kalbėti švelniu tonu 

Lūpos lūpas liečia 

Ir bučiuotis kviečia 

 

Šitą brangią dieną 

Jaudina tikrai kiekvieną 

Meilė graži be tabu 

Taip gyventi nuostabu 

 

Susitinka pasauly draugai 

Būna pilni laimės namai 

Meilė liejasi per kraštus 

Koks likimas bebus 

Narvydas Paulionis 

Kodėl esi šalia MANĘS 

Neliūdėk, AŠ esu ir būsiu – TAVO. 

Tykiai ir lėtai snigs už lango sniegas 

baltas... 

Ateiki pas MANE baltu taku. 

Tavo būti tikrai – SUTINKU. 

Laima Butkevičiūtė 



valia, be to, tai priešinga mūsų prigimčiai“ 

                                                        (Džulija Kameron “Menininko kelias”). 

 

 

Pasijuokime 
 

                            Parinko Renatas Burkšaitis 
 

 

Valdo Paulausko Padėkos 
Noriu padėkoti mūsų kunigėliui. Jis čia 2020 m. sausio 10 dieną 11

00
 val. laikė mišias. Atėjęs buvo su 

draugu. Pasveikino su Naujais metais. Draugas jo davė dovanų. Gavau medalikėlį ir paveiksliuką. O 

Mindaugas kunigėlis laikė mišias, gavau Komuniją. Ačiū jam ir jo draugui.  
 

Noriu padėkoti už renginį. Tai sausio tryliktą paminėjom. Padėkojom žuvusiems už laisvę. Sugiedojom 

himną. Direktorius pačioj pradžioj pasakė gražių žodžių. Saviveiklininkai koncertavo gražiai ir padainavo 

daug gražių dainų, paskaitė daug gražių žodžių. Ačiū už laisvę žuvusiems. 
 

Noriu padėkoti už renginį „Pašaukime spalvas“. Didžiajame kampelyje piešėme spalvomis. Buvo šeši 

staliukai po šešis žmones ir piešėme. Aš piešiau saulę, upelį, pievą, smėlį ir medelį. Tik nežinau, kaip 

pavyko. Gal gerai   
 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia 

Petriuko: 

- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus? 

- Adomas. 

- O kokią didelę bausmę 

pasiuntė jam Dievas? 

- Ievą. 

  

Viena bičiulė skundžiasi kitai: 

- Niekaip negaliu pripratinti vyro prie 

tvarkos... 

- O kas Yra? 

- Jis kaskart slepia piniginę vis kitoje 

vietoje... 

 ----------- 

- Sako, kad 

geriausias vaistas nuo tukimo – 

plaukimas. 

- Nemanau... Pažiūrėk, kaip atrodo 

banginis... 

Vieną dieną mokytojas uždavė mokiniams klausimą: 

- Kodėl susipykę žmonės šaukia vienas ant kito? 

- Šaukia todėl, kad praranda ramybę, – pasigirdo atsakymas. 

- Bet kam šaukti ant žmogaus, jei jis šalia tavęs? 

- Na šaukia, nes nori, kad jį išgirstų, – įsiterpė kitas mokinys. 

Mokytojas neatlyžo: 

- Bet ar negalima kalbėtis tyliai? 

Sulaukė įvairių atsakymų, tačiau nė vienas mokytojo nepatenkino.  

Tuomet jis ėmė aiškinti: 

- Ar žinote, kodėl susipykę žmonės šaukia vienas ant kito? Reikalas tas, kad 

kai du žmonės susipyksta, jų širdys labai nutolsta. Kad paslėptum šį atstumą ir 

būtum išklausytas, reikia paleisti gerklę. Kuo labiau žmones trukdo 

nesutarimai, tuo garsiau jie rėkia, kad būtų išgirsti. Kita vertus, kas nutinka, 

kaip du žmonės įsimyli? Jie nekelia  balso, jie kalba tyliai tyliai. O kodėl? Nes 

jų širdys arti. Tarp jų mažas atstumas. Kartais jų širdys taip susilieja, jog jie nė 

nekalba, o šnabžda. O kai meilė dar karštesnė, nereikia nė šnabždėtis, pakanka 

žvelgti vienas kitam į akis. Jų širdys plaka vienu ritmu. Taip būna tada, kai du 

mylintys žmonės yra vienas šalia kito.  

Galiausiai mokytojas baigė: 

- Susiginčiję neleiskite, kad jūsų širdys nutoltų, netarkite žodžių, galinčių jas 

atskirti, nes ateis diena, kai atstumas taps toks didelis, jog niekuomet 

neberasite kelio atgal. 

Bruno Ferrero „Kai pražysta gėlės“ 

 

Visos mūsų maldos 
kasdieninės: 

- Viešpatie, duok 
tėviškės dangaus... 
Tik tenai pailsusios 

krūtinės 
Po visų kelionių 

atsigaus. 
B. Brazdžionis 

 

Sausio mėnesį mus 

paliko 
 

Vytas Petras 

Žukauskas 

 

 



Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 25 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta. 


