
Didvyžių socialinės globos namų laikraštis 
  

  

 

LIKIMO DRAUGAS 

 
                                               Leidžiamas nuo 1995 m. 

                   2020 m. rugpjūtis Nr. 243 
 

Pamąstymui...  
Vienas senas ir labai išmintingas žmogus pasakė savo draugui: 

— Gerai apžiūrėk kambarį, kuriame esame, ir pasistenk atsiminti rudos spalvos daiktus. 

Kambaryje buvo daug rudų daiktų ir draugas greitai susitvarkė su ta užduotimi. Tačiau išminčius netrukus 

jam uždavė dar vieną užduotį: 

— O dabar užmerk akis ir pasakyk visus mėlynus daiktus. 

Draugas pasimetė ir nustebęs atsakė: 

— Aš nieko mėlyno nepastebėjau, juk aš stengiausi prisiminti tik rudus daiktus! 

Į tai išminčius atsakė: 

— Atsimerk ir apžiūrėk kambarį – juk kambaryje labai daug mėlynos spalvos daiktų. 

Ir tai buvo gryniausia tiesa. 

Tada senolis tęsė: 

— Jeigu tu ieškai kambaryje tik rudų daiktų, o gyvenime tik blogų dalykų, tai tu tik juos ir matysi, matysi 

būtent juos, tik jie liks tavo atmintyje ir dalyvaus tavo gyvenime. Prisimink – jei ieškai to, kas bloga, tu 

būtinai rasi ir nepamatysi to, kas gera. 

Kinų išmintis 

 

Prasmingas gėris 
Gyvenime geri žmonių darbai yra prasmingas gėris. Tai visiems reikšminga ir prieinama. Juk žmogus be 

ambicijų ir užsispyrimo turi ir gerumo požymių. Čia viskas paprasta ir suprantama. Be gerumo vienas 

kitam nebus prasmingo gėrio ir gerų kilniadvasių darbų. Kiekvienas žmogus yra žmogus su jausmais, 

protu ir sąžine. Meilė ne tik sau, bet ir kitiems yra gerumo pradas. Geri darbai mus jaudina, džiugina ir 

veda į gyvenimo pilnatvę, kuri aukština kiekvieną žmogų. Geri darbai mūsų gyvenime yra neįkainuojami 

ir prasmingi kasdienybėje. Reikia gyventi ir dirbti taip, kad būtų kiekviena diena šventė. Prasmingi darbai 

įamžina žmogaus vardą šiame pasauly ir neleidžia patirti blogio. Toks turi būti žmogus kasdienybėje ir 

visam gyvenime. Toks mano požiūris mane jaudina ir neleidžia nurimti. Žmogui gyvenime reikia degti 

prasmingais darbais, bet nerusenti. Pajuskim ir puoselėkim savyje gerumą ir gerų darbų prasmę. Tai yra 

aktualu mūsų visų kasdienybėje, kuri jaudina širdis ir protą. Eikime per gyvenimą aukštai iškėlę galvas į 

ateities tikslą. Geri darbai yra prasmingi ir reikšmingi prieš bet kokį blogį. Telydi mus Dievo palaima ir 

gerumas, kuris skatina prasmingiems darbams. Tebūnie taip šiandien ir visados.  

Narvydas Paulionis 

 

Pirmiausia būkite geri; gerumas nuginkluoja daugumą žmonių.   
                                Žanas Batistas Lakorderas 



Rugpjūčio mėnesio renginiai 
4 d. 13

30
 val. Kino filmas ,,Tadas Blinda”- salėje.  

5 d. 10
00

 val. Visuotinė talka - lauke.  

7, 21 ir 28 dienomis 11
00

 val. Maldos ir susikaupimo valandėlės – koplyčioje arba lauke.  

7 ir 28 dienomis 13
30

 val. Vasaros šokiai - lauke. 

11 d. Kino filmas ,,Trys žingsniai iki tavęs”- salėje.  

13 d. Žolinių puokščių gaminimas ir paroda - lauke.   

13 d. 14
00

 val. Žolinių šventė ,,Žolinės - durys į rudenį” - lauke.    

20 d. 14
00

 val. Prevencinė programa ,,Alkoholis - problemų šaltinis”- salėje.  

Mėnesio eigoje:  

Dailės darbų paroda; 

Globos namų bendruomenės susirinkimas;                                                      

Išvyka į gamtą. 

Už rugpjūčio mėnesio renginius atsakinga užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė 

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

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

Katytės  
Jolanta Montvilaitė ir Antanas Čekas labai myli kates. Ši 

meilė joms yra nuo vaikystės. Myli jas už teikiančią ramybę, 

meilumą, jų švarą.  

Jų mylimiausia katė yra Rainė, kuri labiausia prisirišusi prie 

žmonių. Šią katę užaugino Marius Bondarenka. 

Liepos mėn. 24 d. buvo sterilizuotos trys katės: Rainė, Pūkė ir 

Rudė. Jas vežė Jolanta Montvilaitė, Antanas Čekas ir socialinė 

darbuotoja Sonata Dambrauskaitė į Virbalį. Mums kelionė 

patiko, galėjome apžiūrėti gyvulėlių kliniką. Mus veterinarijos 

gydytojas priėmė šiltai, 

papasakojo apie šių kačių 

sveikatą, kaip jas toliau prižiūrėti keletą dienų, papasakojo kokios jos bus 

vėliau apvalios, gražios. Jis geranoriškai sutiko aprodyti savo namų aplinką, 

kuri gražiai ir skoningai sutvarkyta, nuvedė prie tvenkinių, kurių yra trys, 

leido pasigrožėti avimis ir papasakojo apie jas. Taip pat supažindino su savo 

mylima belgų avigane, kuri mus priėmė  ,,gana draugiškai‘‘ – šiepė savo 

nasrus.  
 

Į  akciją „Išgelbėk kiemo katę - paaukok!“ atsiliepė šie globos namų bendruomenės nariai: Regina 

Januškevičiūtė, Juozas Lapinskas, Vida Tautkevičiūtė, Laimutė Bondarenkienė, Aurimas Auksutis, 

Viktoras Triukas, Marius Basangovas, Danuta Tomašaitė, Ramutė Prizinaitė, Rimantas Stebuliauskas, 10-

os grupės gyventojai, direktorius, sveikatos priežiūros padalinio vedėja.  

Viso akcijoje surinkta 134 eurai. 90 eurų sumokėta už 3 kačių sterilizaciją.  

Sonata Dambrauskaitė  
 

Labai smagu, kad globos namų bendruomenėje yra neabejingų narių, kurie geranoriškai prisidėjo prie 

akcijos pinigėliais. Tačiau to negana... Visi puikiai matome, kiek kieme laksto kačių ir kačiukų ir, 

tikriausiai, nenorime, kad jų pasipiltų dar daugiau. Todėl labai kviečiame ir toliau aukoti pinigėlius. Jei 

kiekvienas iš mūsų nepagailėtume bent 1 euro, paskaičiuokime, kokia suma susidarytų ir pagalvokime, 

kiek daug su tais pinigėliais nuveiktume. O mes to 1 euro trūkumo tikrai nepajusime... Mūsų kiemo katės 

būtų sveikos, gražios ir prižiūrėtos .  

Vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra 

Kokios  švelnios ir mielos jos yra 

būtybės 

Taip ir tiesiasi rankos paglostyti Jas,  

O ypač širdį suvirpina maži kačiukai,  

Kurie savo žaidimais pralinksmina mus.  

O kokie būtų mūsų globos namai 

Be šių mielų būtybių? 

Būtų nyku ir nejauku... 

Juk tai Dievo duota dovana – žmonėms.                                                            

Ona Valaitytė  
 

http://www.dsgn.lt/


Mūsų gyvenimo kronikos 
Ramybės išėjusiems 
Liepos 2 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojų taryba suorganizavo talką kapuose. Talkoje 

darbavosi net 28 globos namų gyventojai. Kiekvienas stengėmės sutvarkyti kapų kuo daugiau, padaryti 

gerą darbą išravint nuo kapų žoles, galbūt, sukalbėti maldą už mirusias mūsų pažystamų ir draugų sielas. 

Čia visuomet tvyro ramybė. Tik paukščių čiulbėjimas ir švelnus vėjo lapų šiugždenimas užgožia tylą. Čia 

nėra vietos pykčiui, pavydui, netgi gailesčiui. Čia tampame lygūs, tuščiomis kišenėmis ir vienodai gražūs. 

Čia liaujamės nešti atsakomybę, nebejaučiame skausmo. Ar verta to pavydėti, to dar nežinome. Žinome 

tai, kad  mes, gyvieji, privalome lankyti į amžiną poilsį išėjusiuosius, juos gerbti ir prižiūrėti jų amžino 

poilsio vietas.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 
 

Talka kapinėse 
Didvyžių socialinės globos namų gyventojų Tarybos nariai pakvietė gyventojus į talką kapinėse. 

Susirinko 28 žmonės, spėjome apravėti senųjų kapinių kapus. Kitus kapelius ravėti pabaigsime kitą 

sutartą dieną. 

Kęstutis Sobeckis 
 

Minėjimas –  Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai 
Liepos 3 dieną globos namuose, minint Lietuvos Valstybės Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dieną, vyko minėjimas - koncertas „Čia žemė mūsų 

- Lietuva...“. Buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos Himnas. Susirinkusius 

pasveikino Globos namų 

direktorius Rimvydas Žiemys. 

Prisiminėme Lietuvos istoriją, 

globos namų gyventojas Narvydas 

Paulionis padovanojo savo 

kūrybos eiles, sukurtas šiai progai. 

Dainas apie Lietuvą iš visos 

širdies dainavo globos namų kolektyvai - „Vilties spindulys“ ir 

senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“.  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė.  
 

Gatvės Muzikos dienoje  
2020 m. liepos 18 dieną  Didvyžių socialinės globos namų saviveiklos 

kolektyvas ,,Vilties spindulys“ dalyvavo Gatvės Muzikos dienoje 

Vilkaviškyje  – „Kiekvienas iš mūsų nuolat mušame ritmą“. 

Esame dėkingi  už suteiktą galimybę dalyvauti Gatvės  Muzikos 

dienoje. 

SPĮ  užimtumo  specialistė Vida Valentienė 

 
 

Vakar pusę dviejų salėje žiūrėjome kiną „Tadas Blinda“. Žiūrėjau tą kiną ir net nubraukiau ašarą. 

Sužinojau, kad Tado Blindos vaidmenį atliko Vytautas Tomkus. Šį kiną žiūrėjo daug žiūrovų, 

pažiūrėkite ir jūs, kurie dar nematėte.  

Ačiū darbuotojoms, kad į mano kambarį atkėlė Viliją Pranckevičiūtę. Iš karto pykomės, o dabar – 

geriausios draugės! 

Jūratė Albavičienė 
 

Šalele man gimtoji, 

Tu man tokia miela, brangi 

ir  sava. 

Čia mano žemė ir laukai.... 

Čia vyturio giesmė nuaidi 

danguje. 

Čia pievos gėlėmis nusėtos 

Čia banguoja ir ošia 

Baltijos jūra. 

Tu man esi brangiausia 

žemė – LIETUVA. 

Ona Valaitytė  



Noriu padėkoti už filmą „Tadas Blinda“. Aš jį buvau matęs, bet seniai. Žiūrėjome dvi serijas, man labai 

patiko. O kitą savaitę žiūrėsime kitas dvi serijas. Ačiū darbuotojoms. 

Valdas Paulauskas 

ONINIŲ šventė   
2020 m. liepos 24 dieną Didvyžių socialinės globos namuose 

vyko ONINIŲ šventė „Vien tik tau...“. Gražiausiais 

sveikinimais, eilėmis, gėlių puokštėmis ir dainomis buvo 

pasveikintos ir pagerbtos Onutės - globos namų gyventojos ir 

darbuotojos. Šventėje gražiausias dainas joms dovanojo globos 

namų vyrų ansamblis, o trankiomis polkutėmis ir melodingais 

valsais šokiui  kvietė kapela „Armonikytė“. 

SPĮ  užimtumo  specialistė Vida Valentienė 

 

Noriu padėkoti už šventę – Onines. Grojo pas mus mūsų gyventojų ansamblis, padainavo daug gražių 

dainų. Dar skaitovas skaitė eilėraščių gražių savo kūrybos. Sveikino Onutes (pas mus buvo 4 Onutės). 

Kiekvienai Onutei padovanojo po dainą ir eilėraštį, dovanojom gėlių ir atviručių su parašytais gražiais 

žodžiais. O pačioje pabaigoje pagrojo polką – kas norėjo, tas pašoko. Ačiū! 

Valdas Paulauskas 

 

Popietė „Pažaiskime futbolą kitaip!“ 
Sportas – sveikata! Todėl liepos 30 dienos popietę 

praleidome aktyviai - sportuodami, išbandydami savo ir 

varžovų jėgas. Šį komandinį žaidimą žaidėme kitaip – 

kamuolį į vartus ridenome šluotų pagalba, kurios ne tik 

padėjo, bet ir suteikė išskirtinumo. Atkakli ir draugiška kova 

tarp puolėjų ir vartininkų sukėlė didelį azartą ne tik abiem 

komandoms, bet ir sirgaliams.   

Kadangi laimėjo draugystė, visi kartu vaišinomės sveikuoliškomis picomis! 

Socialinės darbuotojos Jurgita ir Vilma 

 

Lankymas globos namuose 
Š. m. liepos 25 dieną mane aplankė mama. Ją atvežė kaimynas iš Kauno m., Sargėnų. Kartu atvežė ir 3 

grupės gyventojo Artūro Zakšausko mamą. Teritorijoje mus pasitiko socialinė darbuotoja Edita. Visi 

dėvėjome apsaugines kaukes, dezinfekavome rankas ir krepšius. Pabuvome lauke prie lauko estrados, 

pasikalbėjome, pabendravome po gerą pusvalandį. Vėliau palydėjome svečius ir patenkinti aš, Renatas 

Burkšaitis, ir Artūras Zakšauskas, grįžome namo, t.y., į globos namų teritoriją. Mamų mes su Artūru 

nebuvome matę pusę metų.  

Ačiū globos namų personalui už suteiktą galimybę pasimatyti su mama. 

Renatas Burkšaitis 
 



Noriu padėkoti darbuotojui Ričardui. Jis man apkarpo 

rankų ir kojų nagus, šią savaitę man iš sandėlio parnešė 

naujas šlepetes. Ačiū jam. 

Liepos 2 dieną po pietų buvome nuėję kapus patvarkyti 

kartu su kitais, aš ten pririnkau daug šiukšlių, kurias 

vėliau išmečiau į šiukšlių konteinerį. Dar pirmą liepos 

penktadienį buvo renginys, paminėjom Mindaugo 

karūnavimo dieną. Padainavo daug patriotinių dainų 

mūsų ansamblis. Direktorius pasakė daug gražių žodžių, 

pagiedojom himną kartu. Ačiū darbuotojoms.  

Valdas Paulauskas 

Saldi viešnagė 
Rugpjūčio 5 dieną gavę kvietimą pažintinei – edukacinei ekskursijai, 

dešimt Didvyžių socialinės globos namų gyventojų apsilankė Arūno 

Vitkausko šilauogių ūkyje. Ūkio vadovas Arūnas mums papasakojo kaip 

pradėjo įgyvendinti šilauogių auginimo verslą. Leido pamatyti ir 

pasivaikščioti po šilauogių plantacijas, lig soties prisivalgyti ir netgi 

prisiskinti po dėžutę šių itin sveikų uogų. Šeimininkui gyventojai turėjo 

išties nemažai klausimų apie šias sveikas uogas. Į kiekvieną klausimą 

ūkininkas Arūnas išsamiai atsakinėjo, pasakojo kaip ir ką reikia daryti, 

norint turėti ne tik gražius krūmus, bet ir uogas. Jis sakė, kad auginti šias 

uogas nėra taip sunku, tik reikia domėtis ir daug apie jas žinoti, kitaip 

derlius bus menkas, o uogos mažos. Pridūrė, kad šilauogė - pasaulyje sveikiausia uoga, turinti daugybę 

vitaminų ir stabdanti senėjimą. Na, po šiandien dienos apsilankymo šilauogių ūkyje kokį mėnesį tikrai 

nesensime, nes uogų privalgėme lig soties.  

Atsisveikinome, sėdome į autobusą, tačiau tikrai dar ne į namus. Pakeliui užsukome pas kitą ūkininką,  

Arūno Vitkausko brolį Kęstutį Vitkauską. Čia mus visus pasitiko nuoširdus šeimininkas, ištikimas jo šuo 

ir visas pulkas išdidžiai iškėlusių galvas alpakų. Čia ir vėl buvome nustebinti pasakojimu apie šiuos 

nuostabius minkštus gyvūnus. Šeimininkas kalbėjo, kad alpakos labai taikios, draugiškos, vegetarės ir 

tikrai nesispjaudo kaip daugelis linkę manyti. Mūsų gyventojai džiaugėsi šių gyvūnų draugija, nes alpakos 

nebuvo baikščios, drąsiai mus tyrinėjo uostydamos ir baksnodamos nosytėmis.  Dėkojome ūkių vadovams 

už pakvietimą, svetingumą ir vaišingumą ir, žinoma, žinias, kurių tikrai parsivežėme. Sėkmės ūkininkams 

Arūnui ir Kęstučiui. Sveikatos ir didelės sėkmės jų darbuose.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė    
 

 

Įspūdinga išvyka 
Rugpjūčio 5 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojai gavo 

pakvietimą atvykti į Arūno Vitkausko ūkį. Išvyką organizavo gyventojų 

Tarybos nariai – socialinė darbuotoja Ona Šernienė ir SPĮ užimtumo 

specialistė Danguolė Dereškienė, kuri turėjo ypač daug klausimų ūkio 

šeimininkui. Labai visus nustebino šilauogių ūkio didumas, tvarkingai 

prižiūrėti šilauogių krūmai, aplipę didelėmis mėlynomis uogomis. Arūnas 

Vitkauskas mums įteikė po 250 gr. dėžutes ir leido prisivalgyti bei 

prisirinkti uogų pavaišinti draugams. Mes taip ir padarėme.  

Po to nuvykome į Kęstučio Vitkausko alpakų ūkį, esantį netoli Teiberių 

kaimo. Visiems labai patiko tie mieli gyvūnėliai, vadinami alpakomis. Grįžome į namus labai geros 

nuotaikos, daug sužinoję naujo ir labai gyvenimiško. Dėkojame darbuotojoms ir ūkininkams už 

nuoširdumą. 

Visi žinome – vasara 

jau įpusėjo! Daržuose 

užderėjo gražus 

derlius, tad su 8 

grupės gyventojais iš 

agurkų gaminome 

gaivias salotas, 

kuriomis vaišinomės 

ir atsigaivinome 

karštą vasaros dieną. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Laimutė V. 



Leonora Barauskienė  
 

 

Dainų draugai 
Mūsų Didvyžių socialinės globos namuose nemažai gyventojų, kuriems patinka muzika ir dainos. Tačiau 

čia tik esmės pradžia. Labai miela ir gera, kad būtent čia, globos namuose, veikia kolektyvas „Vilties 

spindulys“, vadovaujamas SPĮ užimtumo specialistės Vidos Valentienės. Ištikimi dainų mylėtojai uoliai 

lanko salėje vykstančias repeticijas ir nei kiek nesiskundžia nuoboduliu. Juk smagu sueiti į būrį ir 

padainuoti sau ir kitiems. Tai yra prasminga ir naudingai gera visiems, kas globos namuose gyvena ir 

dirba. Reikia pasidžiaugti, kad saviveiklos repeticijas lanko patys kantriausi ir aktyviausi gyventojai. Nors 

kartais būna sunku, bet noras dainuoti nugali visus nepatogumus ir darbinį krūvį. Didelis ačiū muzikos 

vadovei Vidai, kad mus, dainorėlius, moko dainavimo, kuris žavėtų ne tik mus pačius, bet ir publiką 

koncerto metu. Būna faina, kai dainos skamba gražiai ir nepriekaištingai. Čia, globos namuose, mūsų 

dienos ir metai, visas mūsų gyvenimas ir prasminga veikla, kuri nuteikia mus pozityviai ir reikšmingai. 

Mūsų kasdienybė pilna muzikos ir dainų skambėjimo. Čia dar ne viskas ir ne pabaiga. Globos namuose 

dar yra senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“ ir kapela „Armonikytė“. Muzikos vadovė – ta pati šaunioji ir 

darbščioji Vida. Sėkmės muzikos vadovei ir dainorėliams bei muzikantams!  

Narvydas Paulionis 

 

 

Rugpjūčio 4 dieną Zinai Pajaujienei sukako 72 metai.  

Zinuke, sveikinu Tave su gimtadieniu! Linkiu daug sveikatos!  

Sveikinu ne tik aš, bet ir visos grupės moterys, taip pat ir darbuotojos.         

                                                             Jūratė Albavičienė 

 

Svajonių sparnai 
Mūsų gyvenimas globos namuose yra toks, koks yra. Mes galim pilnai ir nevaržomai kalbėtis, žavėtis tuo, 

ką turime. Mes galim turėti daug svajonių ir norų, kurie mus kelia aukštyn ir neleidžia sustabarėti. Tai yra 

dėsninga ir reikšminga mūsų gyvenime. Jeigu viena diena praėjo gerai, tai kita, galbūt, bus dar geresnė ir 

prasmingesnė su džiaugsmais ir laimėjimais. Ačiū likimui, kad mus čia atvedė. Gera svajoti ir tikėti 

svajonių išsipildymu. Tai didelis pliusas gyvenimo ateičiai. Smagu svajoti ir nebijoti nesėkmės ar 

pavyduliavimo. Žmogus tam ir gyvena šiam pasauly, kad svajotų ir kurtų geros veiklos vedamas pirmyn į 

didelius pasiekimus. Svajonių sparnai mus kelia aukštyn ir neša pirmyn į gyvenimo tikslą ir sėkmę. 

Svajonių sparnai mus augina ir brandina džiaugsmingų darbų pasiekimams ir naudingai veiklai. Juk 

kiekvienas turime gražių ir prasmingų svajonių šio gyvenimo meilės ir vilties kelyje, kuris žavi ir taurina 

jausmus ir mūsų širdingumą kasdienybėje. Taigi, svajokim ir kurkim planus prasmingai ir gražiai ateičiai. 

Mus neša pirmyn tvirti svajonių sparnai. Būkim visada laimingi ir gražiai svajokim. 

Narvydas Paulionis 

 

Mūsų kiemas 
Nuo ankstyvo pavasario mūsų kieme vyksta darbai. 

Organizuojam  talkas, tvarkome aplinką, sodiname ir 

prižiūrime gėles. Visi stengiamės, kad aplinka būtų 

graži ir jauki. Darius V. ant seno pastato sienos 

nupiešė didelį gražų  voratinklį. Greta pasodinome 

piliarožių. 



Kai pavargstame nuo darbų, lauko pavėsinėje geriame kavą, šnekučiuojamės. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta  Akelaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalingiems įpročiams ir smurtui – ne! 
Mes sakome: „Žalingiems įpročiams NE“ 

11 grupės gyventojai sudalyvavo popietėje „Žalingiems įpročiams - NE“. 

Grupės gyventojų  buvo domėtasi kaip jie supranta, kas yra žalingas 

įprotis. Jie supranta, kad tai ne vien alkoholio ir tabako naudojimas, bet ir 

besaikis valgymas, azartiniai žaidimai, priklausomybė televizoriui ar 

kompiuteriui. Kadangi didelė grupė gyventojų rūko, buvo akcentuojama, 

kas sudaro cigaretę ir kokią žalą ji daro žmogaus organizmui. Popietės 

metu buvo kalbama ir apie alkoholio vartojimą ir sukeliamas pasekmes. 

Grupės gyventojai taip pat sudalyvavo protmūšyje „Žalingi įpročiai“, 

dalinosi savo žiniomis, patirtimi. Galiu pasidžiaugti, kad gyventojai tikrai 

turi daug žinių šia tema, tik gaila, kad jomis ne visada pasinaudoja.  

Socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė 

 

Saugokit save 
Kiekvienas  mes  pagalvojame, kokiose sąlygose ir aplinkoje 

gyvename, kas mus supa, ko mes norime. Tačiau nepagalvojame, kad 

mus supantys dalykai, pavyzdžiui, tokie kaip: rūkymas, alkoholio 

vartojimas, besaikis valgymas ir vaistų vartojimas, kitos 

priklausomybės mums kenkia. Nepamąstome, kad išpūsti dūmai į 

nerūkantį žmogų jį žudo taip pat kaip ir tą, kuris rūko cigaretę. Aš 

pati rūkau, turiu šią didelę priklausomybę. Todėl visiems sakau - 

nepripraskit prie alkoholio, cigarečių, kavos ir vaistų. Šie dalykai gali 

pakenkti širdžiai. Saikingai valgykit ir daug vaikščiokit. Nepraraskit 

dėl šių blogų įpročių draugų, nes svarbiausia - būti kartu, palaikyti 

vienas kitą. Nežaiskit azartinių žaidimų, nes galit prarasti savo šeimą, turtą. Saugokit ir mylėkit save!  

Didvyžių socialinės globos namų gyventoja Marija Krutilina 

 

Prevencinė popietė „Nerūkyk – savęs nežudyk!“ 
Šiame renginyje, kuriam vadovauja socialinės darbuotojos Rasa 

Barkauskienė ir Rita Zakarauskienė, padiskutuoti ir pabendrauti 

susirinko visi norintys – kam aktualu ir neaktualu – 6-os ir 

trumpalaikės grupių gyventojai. Manome, jog ši tema labai liečia 

daugumą žmonių. Tikriausiai nereiktų kartot, kad rūkymas yra 

žalingas visų sveikatai? Žinoma, kai kam tai yra malonumas, o 



pasekmės, atrodo, tokios – tabako dūmuose randama per 4000 cheminių junginių, iš kurių net keli šimtai 

laikomi kenksmingais sveikatai, apie 40 iš jų – kancerogenai, kurie sukelia vėžį ar skatina jo vystymąsi. 

Tabako dūmai patenka į organizmą su dervomis ir labiausiai pakenkia lūpų, burnos ertmės, gerklų, 

bronchų gleivinei, todėl ilgalaikis rūkymas sąlygoja ryklės, gerklų, stemplės, plaučių, o taip pat ir 

skrandžio, kasos, kepenų ir šlapimo pūslės vėžio atsiradimą! Dervos yra pavojingiausios cigarečių 

cheminės medžiagos. Jos nusėda kvėpavimo takuose ir ilgainiui gali sukelti vėžį ir plaučių ligas. Be to, 

jos silpnina imuninę sistemą. Nėra nežalingo rūkymo būdo, todėl net ir pakeitęs įprastas tabako cigaretes 

cigaru, pypke, kaljanu ar elektronine cigarete neišvengsi su rūkymu susijusios rizikos sveikatai. 

Diskutavome labai įdomiai, aptardami kiekvieną rūkymo žalą 

rūkančiojo organams. Kalbėjome po vieną, apžvelgėme visą žmogaus 

vidų, jo anatomiją. Pakviesti po vieną prie popierinio karpinio – 

paruošto žmogaus silueto – kabinome specialiai šiam renginiui 

paruoštus karpytus paveikslėlius su įspėjimais – kokios pasekmės, kur 

žmogui skauda, atžymėjome, priklijavome atitinkamas vietas. 

Renginio intarpuose žiūrėjome specialiai šiam tikslui paruoštus video 

siužetus – filmukus. Taip pakaitomis – papuošėme žmogelį . Įdomu 

buvo tikrai! Visko buvo – ir truputėlis humoro, įvairių pasisakymų, 

na, aišku, ir rimtumo. Ačiū visiems dalyvavusiems ir rengėjams už 

gražią popietę! Manome, jog kiekvienas rūkalius, pabuvęs popietėje, 

padarys atitinkamas išvadas. Rūkyti ar nerūkyti? O tai priklauso 

individualiai nuo kiekvieno iš mūsų. Tai va! Būti sveikiems ar nebūti? 

Spręskite patys!!!  

P.S. popietės pabaigoje įdomu buvo įsiamžinti prie gražaus 

Manekeno, papuošto įspėjamaisiais ženklais ir pasakyti NE, nes 

rūkymas - tarsi saldainis, prie kurio greitai priprantama, o atsisakyti yra gana nelengva... 

Rasa Bernotaitė 
 

Nerūkysiu - savęs nežudysiu 
Trumpalaikės ir 6 grupės gyventojai dalyvavo prevencinėje popietėje „Nerūkysiu – savęs nežudysiu“. Šiai 

popietei gyventojai ruošėsi grupės užimtumų metu. Padedami 

darbuotojų jie piešė, spalvino, ieškojo informacijos apie rūkymo 

daromą žalą. Rugpjūčio 6 dienos popietę gyventojai susirinko 

poilsio kampelyje, kur aptarė pačių pieštus ir spalvintus 

paveikslėlius, žiūrėjo video filmukus, kuriuose paaiškinama kaip 

rūkymas kenkia žmogaus organams. Kad geriau įsimintų 

informacija, pakenktų organų paveikslėlius priklijavo ant iškirpto 

žmogaus silueto. Gyventojai aktyviai dalyvavo diskusijoje ar 

rūkymas tikrai kenkia. Palinkėjo rūkantiems atsikratyti šio žalingo 

įpročio, o nerūkantiems - nepradėti.   

Socialinės darbuotojos Rita ir Rasa 

................................................ 

Būkim gelbėtojai 
Taip kartais gyvenime būna, kad prireikia pagalbos. Juk kiekvienas žmogus gyvena žmonėse. Be dažnų 

susitikimų ir pokalbių kažkas kažko neturi ir prašo kito pagalbos. Būtent tokiu atveju ir išryškėja tikrasis 

žmogiškumas, be kurio būtų neįmanoma normaliai ir gerai gyventi. Mano gyvenime ir mąstyme 

dominuoja pagalba kitiems. Gyvenimas yra gerumo mokykla. Tai yra – tu man gerai, aš tau dar geriau. 

Kasdienybėje yra smagu patirti ir žinoti šią pagalbos svarbą gyvenime. Laikas skuba ir praeina, lieka geri 

prisiminimai apie suteiktą pagalbą kitam ko nors stokojančiam. Toli niekur kitur nereikia eiti ir ieškoti 

kažko nepamatuoto ir nepasverto žodžiais ar veiksmais. Visus nesusipratimus ir nesklandumus nugali 



gerumas ir sulaukta pagalba. Gerai, kad čia, globos namuose, yra tokių „dūšios“ žmonių, kuriais visada 

galima pasikliauti ir patirti Dievišką palaimą, be kurios gyvenimas būtų pilkas, skurdus ir žmoniškai 

neįdomus. Pagalba kitam įtakoja gyvenimo prasmę ir pagarbą kitam, šalia esančiam. Tad kviečiu visus šį 

teiginį paremti ir vykdyti principingai šią valią. Dangus nesugrius, jeigu savo laiką, gerumą, pagalbą 

paskirsime kitiems, suteikdami finansinę paramą ar gerą patarimą, kaip gyventi geriau ir gražiau. Taigi, 

būkim gelbėtojai vienas kitam suteikdami gyvenimo laimę ir gerovę. Kurkim savo gyvenimą ant tvirtų 

gerumo ir pagalbos pamatų.  

Narvydas Paulionis 

Kūryba – gyvenimo variklis 
Narvydo Paulionio kūryba  

 

Meilės lyra 
Nulingavo tie metai 

Kur jaunystė mana 

Nuvažiavo tie ratai 

Kur skambėjo daina 

 

Širdy meilė pražydo 

Ten kur lyra mana 

Argi ašaros byra 

Kur svajonė sena 

 

Tu buvai man žibuoklė 

Lietuvos žalių miškų 

Slinko laikrodžio švytuoklė 

Viskas praėjo laiku 

 

Nors buvau aš vaikinas 

Bet tapau jau vaiku 

Toks gyvenimo kinas 

Eiti meilės taku 

 

Jau atėjo pilnatvė 

Mano laiko lemties 

Dar viena gatvė 

Ir diena po nakties 

Rugpjūčio branda 
Atėjo rugpjūčio branda 

Skamba motorų gaida 

Atėjo šauni javapjūtė 

Ir byra auksiniai grūdai 

 

Toks Dieviškas jausmas 

Širdys pulsuoja džiaugsmu 

Kombainų riaumojimo gausmas 

Žemė derlių atiduoda laiku 

 

Baigiasi vasara mūsų 

Mes laimingi visi būsim 

Įvertinę rugpjūčio triūsą 

Mes į ateitį žinutes siųsim 

 

Javų pilni aruodai 

Mums ramybę duoda 

Šis vasaros rugpjūtis 

Mums didi paguoda 

 

Metų laikai skuba 

Lieka tik prisiminimai 

Meilė žemei nesibaigia 

Mes esam vasara apsvaigę 

 

Dieviškas gerumas 
Gyvena žmonės savo gyvenimą ir, atrodo, viskas gerai. Niekam nieko netrūksta ir visi laimingi. Betgi 

gyvenimas yra gyvenimas, pilnas įvairių poreikių, reikalų ar net neįgalumo. Ir kaip tik šiuo momentu 

prabyla sąžinė ir pasireiškia Dieviškas žmogaus gerumas žmogui. Tai nuoširdi padėka kitam žmogui už 

gerumą ir pagalbą šių dienų tėkmėje. Gyvenime tai yra 

natūralu ir būtina laikyti savo širdyje Dievišką gerumą. 

Laimingi yra tie žmonės, kurie, būdami geri, savo gerumu 

užkrečia kitus šalia esančius ir aplinkinius. Tai yra tikrai 

Dieviška ir kilnu. Taigi, būkime dosnūs savo gerumu kitiems. 



Man Dieviškas gerumas yra gyvenimo prasmė ir sąžinės reikalas. Kiekvieno žmogaus gyvenime gerumas 

yra didingas ir garbingas kasdieniam bendravime. Gerumo ypatumai žmonėse skatina daryti gerus darbus 

kitiems ir taurina jausmus meilėje ir tarpusavio pagarbą. Dieviškas gerumas gyvenime visais atvejais yra 

stimulas padėti kitiems. Tai yra labai kilniai gražu ir reikšminga kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Gyvenimas yra tobulas, kai Dieviškas gerumas dominuoja ir nugali blogį. Būkim geri ir kilnūs vienas 

kitam. Būkim dideli mažuose pagalbos dalykuose. Būkim geri žmonės žmonėse. 

Narvydas Paulionis 

 

10 optimisto įsakymų  
1. Nepamirškite išmesti šiukšlių… iš kibiro… iš galvos… iš gyvenimo! 

2. Jeigu jūsų reikalai einasi blogai – neikite su jais. 

3. Geriausias gyvenimo mokytojas – patirtis. Kainuoja brangiai, bet gerai paaiškina. 

4. Jeigu klaidą galima ištaisyti, vadinasi, dar nesuklydai. 

5. Dėkoju žmonėms, atėjusiems į mano gyvenimą ir padariusiems jį puikų. Ir dar žmonėms, išėjusiems iš 

jo ir padariusiems jį dar puikesnį. 

6. Visada atsiras kas nors, kam nepatiks, ką tu darai. Tai normalu. Tik kačiukai patinka visiems iš eilės. 

7. Jeigu kažkas jus bara, pyksta ar įsižeidžia – pritrenkite jį savo pozityvu. 

8. Savo gyvenimą reikia tvarkyti tol, kol jo tvarka tave visiškai tenkins. 

9. Jaunystės receptas: džiaukitės kiekviena smulkmena ir nesinervinkite dėl kiekvieno niekšo. 

10. Geriausia diena – šiandien! 

P. S. Ir atminkite:  

pyktis griauna mūsų kepenis, 

nuoskauda – širdį, 

o pavydas – protą. 

Nepykite, neįsižeiskite, nepavydėkite ir būkite sveiki   
 

 

Noriu padėkoti už filmą apie berniuką, kurio nesuprato tėvai. Paskui jį iškėlė į internatą, kur atsiskleidė 

to berniuko talentai. Tas berniukas rašė labai įdomiai ir piešė piešinius gražiai. Jam padėjo naujas 

mokytojas. O paskui tėvams papasakojo apie jį gražiai ir tėvai padėkojo darbuotojams. Ačiū už gražų 

filmą. Filmas sukurtas indų, o vadinasi „Žemės žvaigždutės“.  

Penktadienį, liepos 10 dieną, buvo maldos valandėlė, aš pasimeldžiau prie Marijos ir Jėzaus statulos. 

Paskui sukalbėjome maldą „Tėve mūsų“ visi kartu atsistoję.  

Ačiū darbuotojams. 

Valdas Paulauskas 
 

 

Tėvas prieš mirtį pasakė sūnui: 

"Šį laikrodį man padovanojo tavo senelis ir jam yra daugiau nei 200 metų. Bet prieš man tau jį 

perduodant, nueik į laikrodžių parduotuvę ir pasakyk, kad nori jį parduoti, pažiūrėk kokią tau pasiūlys 

kainą." 

Sūnus nuėjo ir grįžęs pasakė tėvui, jog laikrodininkas pasiūlė 5 dolerius, nes 

laikrodis senas. Tuomet tėvas paprašė nueiti į kavinę. Grįžęs sūnus pasakė 

jog ir ten jam pasiūlė už laikrodį 5 dolerius. 

"O dabar, sūnau, nueik į muziejų ir parodyk jiems šį laikrodį". Sūnus nuėjo 

ir grįžęs pasakė, jog jam pasiūlė 1 milijoną.  

Tėvas paaiškino: "Aš norėjau padėti tau suprasti, kad tinkamoje vietoje tave 

vertins tinkamai. Nepyk, jei tavęs neįvertins tau netinkamoje vietoje ir nebūk 

ten, kur tavo vertės nemato."  

Žinokite savo vertę 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

  

               Liepos mėnesį mus paliko 
 

                               Erdmė Kniežienė 

  Juzefa Samoškienė 
 

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


