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Pamąstymui...  

Kai kurie žmonės nežino, kad jie yra čia... 

Kai kurie žmonės nežino, kaip pasidaro gera vien 

tik juos pamačius... 

Kai kurie žmonės nežino, kaip nudžiugina jų šilta 

šypsena... 

Kai kurie žmonės nežino, koks padrąsinantis yra 

jų artumas... 

Kai kurie žmonės nežino, kiek daug netektume, jei 

jų čia nebūtų... 

Kai kurie žmonės nežino, kad jie yra dangaus 

dovana.. 

Tačiau sužinotų, jei mes jiems pasakytume... 

B. Ferrero 
 

PADĖKA 

Dėkojame Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų darbuotojų 

profesinės sąjungos Didvyžių socialinės globos namų darbuotojų profesinei sąjungai, 

ypatingai jos pirmininkei Irenai Šernienei, komitetui už paramą AA priemonėmis 

karantino metu, už produktyvų bendradarbiavimą, pagalbą siekiant bendrų globos namų 

tikslų, už darbuotojams organizuotus kompetencijos ir kvalifikacijos 

tobulinimo mokymus, už moralinę ir finansinę paramą profsąjungos nariams ir tikime, 

kad pradėti darbai bus sėkmingai tęsiami ir ateityje. 

Linkime gražių ir šiltų švenčių, drąsių idėjų, džiuginančių laimėjimų 2021 metais. 

Administracija ir profsąjungos nariai 
 

Žiemos daina 

Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais 

paukščiais, 

Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 

Apsitvėrė žiema, - neįžiūrimais aukščiais, 

Nepagaunamais, alpstančiais tonais 

švelniais. 

 

O eilėraštis gimsta - kaip vėjas - iš nieko 

Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 

Bet negali daina prasimušti pro sniegą 

Ir sugrįžta - kaip vėjas - į savo namus. 

                                           Henrikas Radauskas 



Geri darbai 
Eina į pabaigą 2020 – ieji metai. Turime pripažinti, kad tai buvo darbingi ir reikšmingi metai. Dabar pats 

laikas apmąstyti apie nuveiktus darbus. Galima tik pasidžiaugti, kad nuo ankstyvo pavasario iki rudens 

šalnų globos namų aplinką gėlynuose puošė įvairios žydinčios gėlės. Čia jau darbščios ir sumanios 

gėlininkės Loretos nuopelnas. Ačiū Tau, Loreta, už kruopštų ir sąžiningą darbą. Gėlynų priežiūroje ir 

laistyme padėjo globos namų gyventojai – šaunūs talkininkai. Aplinkos priežiūroje dalyvavo ir kiti 

darbuotojai. Tai darbštuoliai Valdas, Jonas, Gintas ir kiti. Laiku nupjaudavo žoliapjovėmis vejas ir kitas 

pieveles. Atėjęs ruduo padaugino darbo, nes pradėjo kristi medžių lapai. Džiugu, kad aplinkos tvarkymui 

ir lapų grėbimui neliko abejingi gyventojai ir Globos namų taryba. Tai tikri šaunuoliai ir aplinkos švaros 

patriotai. Prie butų aplinką tvarko gyventojai – Modestas, Jolanta Montvilaitė, Jonas Salanauskas, 

Deividas. Smagu ir gera gyventi švarioje ir gražioje aplinkoje. Ačiū visiems už darbštumą ir gerus darbus. 

Globos namuose mus ir darbuotojus džiugino įvairios piešinių parodos. Tai tikrai verti dėmesio tapybos 

darbai, kurie glostė žvilgsnį ir džiugino širdį. Ačiū meno mylėtojams darbštuoliams už tokią fantaziją ir 

spalvų žaismą. Tai yra į ką pažiūrėti ir gėrėtis gražumu. Ačiū visiems už grožį ir darbštumą. Visiems 

linkiu laimingų ir gerų Naujųjų Metų.  

Narvydas Paulionis 

 

Valdo Paulausko padėkos 
Noriu padėkoti, kad galėjau balsuoti. Aš prabalsavau pirmame ture, o šiandien – antrame. Rinkimai vyko 

labai gražiai. 
 

Noriu padėkoti medicinos sesutėms. Man buvo sutrikęs širdies ritmas. Pačiu laiku atvažiavo greitoji ir 

apžiūrėjusi vežėsi mane į ligoninę. Ten patikrino mane visą ir mano širdelę. Davė man daug gerų vaistų ir 

aš atsigavau. Jei ne greitoji, man būtų buvę labai blogai... Man dar Vilkavišky sulašino daug kalio, tai yra 

statė lašelinę, o prieš lašelinę man suleido į veną daug gerų vaistų. Ir apie pusę vienuoliktos vakare 

greitoji parvežė mane namo. Ligoninės daktarė parašė man vaistų. Ačiū Vilkaviškio ligoninei, daktarei ir 

personalui.  
 

Noriu padėkoti už mirusiųjų šventę. Tai visų Šventųjų dieną paminėjom. Trečiadienį buvom nuėję 

pagrėbti lapų. Mūsų buvo daug atėję. O po to, spalio 30 dieną, degėm žvakutes, dėliojom jas ant kapelių. 

Taip pat buvo ir kunigėlis – ėjom gedulingą procesiją, kartu visi meldėmės už išėjusius žmones. Buvo 

atėję nemažai žmonių. Ačiū už gražią šventę – mirusiųjų dieną. 

 

Buvom kareiviškoj palapinėj, nes dezinfekavo mūsų skyrių nuo viruso. Palapinėje pavaišino šilta arbata. 

Pabuvom gryname ore, mačiau ančiukes 6 atskridusias. Ačiū  

 

Noriu padėkoti darbuotojoms, kad per karantiną pagyvenom gerai. Gyvenau kaip viešbuty – nešė valgyt 

skaniai, atnešdavo vaistus. Pagyvenau kaip ponas. Ačiū.   

 

     Padėka   

      Dėkoju Jums už tai, kad globojot nuo 

               2020 m. liepos 21 dienos. 

        Linkiu visam kolektyvui sveikatos, 

             laimės, džiaugsmo ir ilgų ilgų 

                     gyvenimo metų. 

     Su pagarba, Arnas Galeckas 

     2020.11.09 

 

 

                 Dėkojame 12 grupės gyventojams 

                  MODESTUI TREČIOKUI ir  

                   JONUI SALANAUSKUI 

už pagalbą tvarkant 

globos namų aplinką, 

daug prisidedant 

prie rudeninių lapų 

grėbimo. 



Mūsų gyvenimo kronikos 

Švenčiame Linutės gimtadienį 
Lapkričio mėnesio 30 dieną 10 grupės 4 buto gyventojai šventė 

Linutės Račiukaitienės gimtadienį. Nors gimtadienis buvo ir ne 

jubiliejinis, bet buvo atšvęstas „prabangiai“. Socialinė darbuotoja 

Birutė Kauspėdaitė pasistengė padaryti šį gimtadienį skanų. Ji 

iškepė pilną lėkštę kibinų, kurie visiems taip patiko, kad net 

uždainavo keletą dainelių. Kibinų skoniui nenusileido ir vaisinis 

tortas. Valgiai lieka valgiais, bet Linutė gavo ir dovanų, kokių tik 

norėjo. Dovanos buvo iš kosmetikos „pasaulio“. Linutė visiems, 

o ypač socialinei darbuotojai Birutei, dėkojo už smagią popietę, 

kuri išliks atmintyje ilgam. 

Leonora Barauskienė 
 

Paprasta, bet ne prasta! 
Kai staiga atšalo ir pas mus atpūtė rudeninis vėjas, saugodami sveikatą, 

sugalvojome pasigaminti kažką skanaus ir įdomaus. Gaminome 

įvairiaspalvės želės desertus, kuriuos puošėme iš miško parneštomis 

spanguolėmis. Sunkiausia buvo išlaukti, kol šis lengvas, sveikas bei 

gaivus desertas sustings ir greičiau bus galima jį paragauti.  

Socialinio darbuotojo padėjėja Vilija Rucevičienė 
 

Originalumas slypi paprastume 
Mūsų globos namuose yra intensyvios slaugos skyrius, kuriame dažnas iš 

gyventojų turi sunkią fizinę negalią. Mano, kaip kineziterapeutės, užduotis – 

skatinti kiekvieno iš jų fizinį aktyvumą. O tai padaryti kartais yra labai paprasta. 

Tiesiog reikia gero nusiteikimo darbui ir paprastų smulkmenų, teikiančių 

džiaugsmą. Jau kurį laiką mes žaidimo forma judame su balionu. Taip juokdamiesi 

prisigaminame vitamino C, daug judame, skatiname taiklumą ir rankų koordinaciją. 

Juk sakoma, kad originalumas slypi paprastume. Tad linkiu visiems pajudėti su 

šypsena! Kartais tai taip paprasta... 

Kineziterapeutė Eglė Kriščiūnaitė   
 

Gyvenimo druska 
Gyvenimas yra gyvenimas, pilnas įvairių darbų ir požiūrių. Galima apie tai pamąstyti plačiau ir išsamiau. 

Reikia rimtai pagalvoti ir pripažinti, kad prasmingi darbai yra gyvenimo druska. Mums suteikia žmogišką 

laimę, džiaugsmą ir pasitikėjimą savimi bei kitais. Geras ir prasmingas darbas gyvenime duoda labai 

daug. Tai, visų pirma, mus kiekvieną apsaugo nuo bet kokio sugedimo. Mūsų jausmus ir širdis taurina ir 

stiprina dvasiškai. Mus paliečia dvasinis pakilimas, nepakartojama prasmės ekstazė. Kaip bebūtų keista, 

bet tai, mano manymu, yra tikra tiesa ir pasišventimas. Kasdien daryti gerus ir kilnius darbus, kurie mus 

kelia aukštyn į tobulybės oazę. Būkim nuoširdūs, paslaugūs, geri draugai ir kaimynai. Mes gyvename čia, 

tai čia ir darykime vienas kitam gera. Tai yra švelniai didinga ir labai reikalinga. Didelis ir garbingas yra 

tas žmogus, kuris supranta gerų darbų prasmę ir tikslą, kurie veda į didžią pareigą gyvenime. Gyvenimas 

yra sudėtingas ir reikšmingas kiekvieno kasdienybėje. Mokėkime valdyti savo laiką, kurio negalime leisti 

veltui. Telydi mus gerų darbų prasmė ir viltingas garbingumas, kuris visada nuteikia optimistiškai ir veda 

tikėjimo keliu pirmyn.  

Narvydas Paulionis 



Gerumo stebuklas  
Spalio 13 – tą kvietėme gyventojus žiūrėti filmą „Gerumo stebuklas“. Tai filmas 

apie berniuką, turintį įvairių sveikatos sutrikimų ir labai didelę širdį. Tai berniukas, 

kuris sugeba užjausti ir yra nuolat pasirengęs padėtis. Jis nugali išankstinius 

nusistatymus ir parodo, kad tikrasis žmogaus grožis visuomet slypi viduje. Iš jo 

mes galėjome pasimokyti būti kantresniais, draugiškesniais, tolerantiškesniais ir į 

savo problemas pažvelgti šiek tiek kitokiu kampu…  

P. s. filmą ,,Gerumo stebuklas“ rekomenduojame pažiūrėti kiekvienam. 

Gyventojų tarybos narė Ona Šernienė 

 

Pasivaikščiojimas...  
Nuostabią ir saulėtą rugsėjo popietę išsiruošėme 

pasivaikščioti, pasigrožėti rudenėjančiu rugsėju. 

Nuostabus tas rugsėjo dangus, kada gervės jau 

ruošiasi skrydžiui, beržas, rodos, žingsniuoja taku, 

gelsvą lapą numetęs netyčia... Aplankėme bažnyčią, 

kuri buvo pastatyta 1885 metais. Negalėjome 

nepastebėti religinio simbolio – kryžiaus, prie kurio 

pastatymo prisidėjo vietos ūkininkas, o realizavo 

teiberietis medžio meistras. Taip pat nusifotografavome prie pavasarininkų 

paminklo. Įspūdžiai išliks ilgam... Visa tai įgyvendinti padėjo ir įspūdžius 

užrašė socialinio darbuotojo padėjėja Marija Šalvaitienė. 

 

Mes nebadaujam! 
Nors ir sunkus laikotarpis, bet mes nebadaujam! 1 grupės moterys ir darbuotojos kepė duonutę. Vilija 

pjaustė duonutę, o aš tvarkiau česnaką. Dabar sėdžiu svetainėje ir rašau. Vakar kalbėjausi su dukra Gerda 

ir sūnumi Airidu. Jie sakė, kad atsiųs man pinigėlių. Dabar žiūriu serialą „Moterys meluoja geriau“.  

Jūratė Albavičienė 

 

Esam visada gražūs 
Žmogus visą laiką turi atrodyti gražiai ir tvarkingai. Mūsų globos namuose gyvena daug gyventojų ir 

jeigu nebūtų mielos kirpėjos Ivetos, mes būtume kudloti ir netvarkingi. Mūsų kirpėja labai miela ir 

paslaugi, visada kerpa pagal pageidavimą. Tai yra labai malonu ir reikšminga mums, gyventojams. 

Nepamirštos ir mūsų brangios moterys. Gražinti moteris, tinkamai pakirpti ir trumpinti ar dažyti plaukis - 

tai ypatingai kruopštaus darbo reikalaujantis triūsas. Iveta maloni ir visada spėja mus pagražinti ir suteikti 

pasigėrėjimo džiaugsmą. Ačiū Tau, šauni kirpėja, už nepailstantį darbštumą, reiklumą ir labai svarbų 

darbą mūsų gyvenime. Mes jaučiamės laimingi ir tvarkingi Tavo dėka. Didelis ačiū Tau už nepakartojamą 

gerumą ir paprastumą. Telydi visada Tave dvasinė ramybė ir gerumas, kuris nepakartojamai mus žavi ir 

įpareigoja laiku ateiti į kirpyklą kirptis. Tegul viskas visada būna gerai ir tvarkingai. Tavo rankų darbas 

yra nuostabus ir prasmingas. Juk visiems yra smagu gražiai atrodyti.  

Narvydas Paulionis 

 

Helovino diena 
Puikiai paminėjome helovino dieną skaptuodami moliūgus, kurie papuošė mūsų 

svetainę.  Gyventojai noriai  įsitraukė į pyrago kepimą iš moliūgo, kurį vėliau visi 

draugiškai suvalgė.   

Socialinės darbuotojos Vilma ir Agnė 

 



Rudėlio nuotykiniai 
Kaip greitai nuplasnojo žieduotoji vasara... O derlingasis, margaspalvis 

rudenėlis gausiai apdovanojo savo gėrybėmis. 4 grupės gyventojai visą vasarą 

augino moliūgus. Ravėjo, laistė ir vis skaičiavo, kiek šių gražuolių yra. 

Skaičiuoti tikrai reikėjo, nes, kaip žinot, ilgapirščiai nugvelbė tik ką pasodintus 

pomidorus. Tai šįsyk vyrai buvo budrūs, akylai saugojo 

savo derlių ir vis stebėjo, kas šmirinėja po jų daržą. 

Pavyko užsiauginti, prisirinkti savo augintų ir puoselėtų 

daržovių. Bet, kaip visada, neapsieita be nuotykių. Vieni 

užaugo dideli, kiti dailūs, bet atsirado ir ,,bėglys”, 

sugalvojęs pasprukti per tvorą. Turbūt įtakos turėjo  

Covid -19. Iškišo savo oranžinę nosytę per tvorą ir 

įstrigo. Taip ir užaugo - pusė lysvėje, o nosis už tvoros. O kiek buvo juoko, kai 

reikėjo jį iš ten iškrapštyti. Savo užsiaugintais moliūgais galėsime mėgautis visą 

žiemą, gamindami įvairius patiekalus, o dabar jie puošia mūsų grupę ir ne tik… 

Socialinio darbuotojo padėjėja Daiva Ūsaitienė 

 

Aplinkos tvarkymas 
Visiems yra smagu, kai matome gražiai nušluotą kiemą, nugrėbtus nukritusius 

medžių lapus, sutvarkytą aplinką. Ar dažnai pagalvojame, kas tai padarė? 

Manau, kad ne. Todėl noriu padėkoti gyventojai Jolantai Montvilaitei už 

iniciatyvą tvarkant butų kiemą. Jolanta neprašyta kiekvieną dieną pati pasiima 

šluotą ir gražiai nušluoja kiemą.   

Negaliu sakyti, kad kiti 11 grupės gyventojai neprisideda prie aplinkos 

tvarkymo.  Prisideda, tačiau tai dažniausiai 

vyksta užimtumo metu.  Kai imamės 

darbo, tai dirbam visi iš širdies. Grupės 

užimtumo metu aktyviausiai aplinką 

tvarkant dirba Deividas, Antanas, Tauras, Virgius. Šaunuoliai, vyrai! 

Tad tikiuosi, kad aktyviau įsitrauks į šią veiklą ir grupės moterys .  

Taigi, tikimės, kad tokių iniciatyvių gyventojų kaip Jolanta bus ir 

daugiau. Ačiū Tau, Jolantėle! 

Socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė 

 
 

Ruduo - nuostabus metų laikas. Medžių lapai pasipuošia įvairiomis spalvomis. Tačiau ateina laikas, kai 

tas grožybes reikia sugrėbti. Butų gyventojai gan tankiai eina tvarkytis savo gyvenamosios aplinkos. 

Skatiname juos būti savo kiemo šeimininkais. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artėjant Vėlinėms 12 grupėje vyko pokalbiai. Kalbėjomės apie pagarbą 

kitiems, apie gražius ir draugiškus santykius vienas kitam. Po vykusių 

diskusijų  gyventojai parodė gražią iniciatyvą. Patys pareiškė norą nupirkti 

vėlinių žvakių ir gėlių puokštėms. Parnešė eglės šakų. Daug prisidėjo prie 

vėlinių puokščių darymo. Džiaugiamės gyventojų gerumu. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis   

 

Dideli maži dalykai 
Kiekvieno žmogaus gyvenime yra didelių ir mažų dalykų. Bendravimas ir gražbyliavimas yra didelis 

dalykas, be kurio nebūtų normalių tarpusavio santykių kasdienybėje ir bendrai visame gyvenime. Didelis 

dalykas yra duoti neturinčiam ir sulaukti atsako, jeigu tai įmanoma ir būtina. Dideli maži dalykai lydi mus 

visur ir visada. Ir nelieka be jokio atgarsio. Vis vien kažkas už tai yra labai dėkingas ir šių didelių mažų 

dalykų tikrai reikalingas. Taip ir eina gyvenimas mus liesdamas dideliais mažais dalykais. Tai yra gerai ir 

pagyvina gerąja prasme mūsų būtį šiame pasaulyje. Gera žinoti ir daryti puikius dalykus ne tik sau, bet ir 

kitiems šalia esantiems. Tai yra kilnu ir tikrai prasminga. Ir, netgi, savotiškai žmogiškai garbinga. 

Niekada nepalikite vieni kitų vienų be didelių mažų dalykų, kurie taurina jausmus, gimdo širdy meilę ir 

žmoniškumą. Būkim dvasingi ir supratingi, nes dideli maži dalykai turi būti ir yra tarp mūsų. Priimkim tai 

širdingai ir maloningai. Tai mūsų priedermė ir šio gyvenimo tikslas, kuris daro mūsų gyvenimą geresnį ir 

gražesnį dienų eigoje. Tebūnie gyvenime uždegta šviesa dideliems mažiems dalykams, kuriuos visada 

reikia tinkamai priimti ir įvertinti. Tegul būna taip visada ir visur.  

Narvydas Paulionis 
 

Rudens gėrybės 
12 grupės virtuvėlė pakvipo barščiais. Kodėl apie tai pasakojam? Ogi todėl, kad pažadėjom papasakoti, 

kaip sekėsi auginti daržoves, kurias sodinom pavasarį.  

Štai ir rezultatas – barščių sriuba ant stalo. Gyventojams smagu pasikasti pačių užaugintas bulves, 

pasirauti  burokėlių ar paskanauti svogūnų laiškų. Tiesa, morkų nebeliko, nes jas Modestas suvalgė dar 

nedideles. Jis jau turi planų kitiems metams morkų sėti daug daugiau. Svogūnų galvutės ir neužaugo, nes 

laiškai buvo nuskabyti vos išlindę. Bulvės pranoko visus lūkesčius, derlius nuostabus. Atsižvelgiant, kad 

šiemet daug kas skundėsi prastu bulvių derliumi. Gyventojai planuoja iš prikastų bulvių skanauti bulvių 

plokštainio ir bulvinių blynų. 

O kad daržovių derlius būtų geras, reikėjo pasirūpinti, kad piktžolės nenustelbtų, kad  neišdžiūtų per 

sausrą. Vagutes padaryti, kad neprigertų per liūtį, juk šiemet vasarą buvo visko... Tuo daugiausiai 

rūpinosi  Modestas Trečiokas, Jonas Zaveckas, Mindaugas 

Viesa ir Edita Gecevičiūtė. Darbų sunkumais ir teikiamais 

malonumais pasidalino daržovių augintojai. 

Modestui Trečiokui sunkiausiai buvo suberti sėklas į 

vagutę. Smagiausiai buvo valgyti užaugusias daržoves, o 

ypač -  morkytes. Gaminti ir mėgautis patiekalais iš savo 

daržo. 

Jonui Zaveckui sunkiai sekėsi rauti žoles. Patiko laistyti 

daržoves. 

Mindaugui Viesai buvo sunku nešti vandenį. Maloniausiai 

valgyti maistą iš užaugintų daržovių. 

Editai Gecevičiūtei sunku buvo ravėti. Sunkiausia sekėsi 

atskirti mažų morkų lapelius nuo žolių lapų. Editai 

maloniausiai buvo stebėti, kaip iš mažų daigelių užauga 

dideli gumbai. Gaminti maistą iš užaugintų daržovių ir juo mėgautis.   



Socialinis darbuotojas Kęstutis  

Pasivaikščiojimas… 
Neatsispyrusi rudeniškam grožiui, išėjau pasivaikščioti. Žavėjausi tvenkiniu, po 

kojomis šnarančiais margais lapais, bet akis užkliuvo už medžio šakos. Pastebėjau, 

kad prie tvenkinio ant medžio šakos kažką kybo. Priėjusi arčiau iš po lapų 

pamačiau du kabančius vaikiškus batukus. Iš kur jie ten ir kas juos čia pasikabino - 

nežinau, bet batukai dar ir šiandiena ten kybo…  

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

 

Pyragų dienos paminėjimas 
Nors šie metai ir šis sunkus laikotarpis diktuoja 

kitokias sąlygas, mes ramiai, saldžiai ir saugiai 

paminėjome Pyragų dieną. Nuo pat ryto 

pasiraitojome rankoves, prisiminėme geriausius 

pyragų receptus ir kartu su kepinių aromatu 

skleidėme gerumą ir atjautą vienas kitam. 

Socialinės darbuotojos Jurgita ir Vilma 

 

Pyragų diena 
Artinosi lapkričio 6-oji diena. Ji kalendoriuje pažymėta Pyragų diena. Atsikėlę mes pirmiausia puolėme 

lupti obuolius, kuriuos parnešė Marius. Moterytės maišė tešlą. Orkaitė 

įkaito ir būsimą pyragą įdėjome į orkaitę. Tai obuolių pyragas. Daugiau 

priluptų obuolių kepėme juos pagardinę cukrumi. Visam paradui vadovavo 

socialinė darbuotoja Onutė Šernienė. Kai viskas buvo baigta, nuėjome į 

kambarius atsinešti lėkščių. Visi pasivaišinę dėkojome moterims už 

pyragus. Taip ir praėjo popietė ir baigėsi Pyragų diena! 

Parašė Arnas Galeckas, 4 grupė 

 

Pyragų diena gyvuoja daugiau nei 10 metų ir jau tapusi tradicija. Jos 

nepamiršo 4 –os grupės bendruomenė. Šiandien nuo ankstyvo ryto grupės 

virtuvėlėje prasidėjo darbai. Buvo maišomas ir kepamas obuolių pyragas. 

Kad vaišintis  pyragu būtų įdomiau, išsikepėme obuolių su cinamonu ir 

savo pačių užsiaugintų moliūgų. Kalbėjome apie Pyragų dienos 

atsiradimą, tradicijas, pavaišinome draugus. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

 

Plaukime rankas - būkime sveiki 
Rankų švara yra viena svarbiausių priemonių, siekiant apsisaugoti nuo 

daugelio ligų, todėl spalio 22 dieną 6-oje grupėje susirinkę gyventojai 

dar kartą prisiminė, kaip svarbu plauti rankas, laikytis asmens higienos. 

Gyventojai mokėsi taisyklingai jas nusiplauti, tam skirti pakankamai 

laiko, naudoti muilą. Diskutavome, kokių ligų galima išvengti laiku ir 

gražiai nusiplovus rankas. Palinkėjome vieni kitiems plauti rankas ir 

būti sveikiems. 

Socialinė darbuotoja Rita 

 

Mes ne visada žinome, kas vyksta kito širdyje, bet visada galime padaryti 

kažką, nuo ko joje būtų šilčiau. 



 

Prevencinė popietė „Prieš patyčias“ 
Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka prieš kitą 

asmenį, kuriam sunku pačiam apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios 

gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant 

melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje.  

Šia aktualiai tema buvo kalbama spalio 13 d. su 10 grupės gyventojais. Su 

gyventojais kalbėjome apie patyčias, dalinomės savo patirtimi, 

nuoskaudomis. Gyventojai buvo skatinami netoleruoti patyčių, ginti 

silpnesnius, gerbti vienas kitą. Popietės pabaigoje kiekvienas buvo 

pakviestas pasivaišinti draugystės „šutbulve“, pasigardinant su sviestu. 

Bulvė buvo perlaužiama perpus, skatinant vienas su kitu dalintis.   

Noriu pasidalinti keleto gyventojų mintimis, kaip jie supranta, kas tai yra 

patyčios:  

Juozas: „Tai, kai iš žmogaus šaiposi ir tyčiojasi. Man taip pat teko tai patirti, vadino vertelga“. 

Deividas: „Neprasivardžiuoti, nesimušti, elgtis normaliai“.  

Vidas: „Patyčios - tai melavimas, šaipymasis, mušimas. Taip pat negalima prasidėti su mergom ir eiti į 

svetimus kambarius. Man pačiam patyčių neteko patirti“.  

Marija: „ Patyčios, kai žemina prieš visus žmones. Man teko tai patirti, buvo nesmagu“.  

Tikiuosi, kad mes būsime vienas kitam pakantesni, ginsime silpnesnius, elgsimės pagarbiai, nes tik tai 

daro mūsų bendruomenę stipresnę.  

Socialinė darbuotoja Rosana 
 

Patyčios – tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, 

sukeliantys psichologinę traumą. Kenčiantys nuo patyčių dažnai jaučiasi nesaugūs, išgyvena nerimą. Apie 

tai ir kalbėjo socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė susirinkusiems į popietę gyventojams. Pakvietė 

čia esančius žmones pasisakyti, bet niekas nenorėjo. Tik aš, Leonora Barauskienė, išsakiau, kad 

patiriantys patyčias privalo susikaupti ir nereaguoti į įžūlius priekabiavimus. Susirinkimas patyčių 

klausimu vyko kieme, pučiant vėjui, kuris tartum pritarė, kad patyčias būtina išgyvendinti iš mūsų globos 

namų ir gyventi draugiškai. Pabaigoje visus susirinkusius vaišino su lupenomis virtomis bulvėmis su 

sviestu. Visi džiugiai valgė ir tai rodė, jog galima gyventi santarvėje ir viskuo pasidalinti. 

Leonora Barauskienė  
 

Kultūra mūsų gyvenime 
Mūsų gyvenimas globos namuose yra toks, koks yra. Mes vienas kitam esam lojalūs arba ne, pakantūs 

arba ne visada. Tai priklauso nuo mūsų pačių išsiauklėjimo, pagarbos kitam žmogui ir požiūrio teigiamo 

ar neigiamo kitiems. Gerbtini ir pagirtini kultūringi darbuotojai ar gyventojai, kurie visada atsako į 

pasveikinimą. Tai tikrai geri ir protingi žmonės. Čia daug darbuotojų ir gyventojų, kurių tarpe pasitaiko 

įvairių nesusipratėlių ir didelės nepagarbos ligonių. Bet ką daugiau ir besakysi, čia tokie namai, tad visko 

galima tikėtis vienam iš kito tarpusavio bendravime. Pagarba yra sveiko proto, drąsos ir kultūringumo 

reikalas. Gyvenimas nestovi vietoje ir kasdieną skuba pirmyn mus įpareigodamas būti geresniais ir 

kultūringesniais. Tai štai, tokia realybė mūsų kasdienybėje ir apskritai bendravime kaip mes tai 

suprantame ir elgiamės bei kalbamės tarpusavy. Didelis dalykas yra kultūra ir supratimas mūsų gyvenime. 

Tebūnie virš mūsų galvų giedras dangus. Tevaldo mus geranoriškai blaivus protas, kuris visus veda į 

kultūringumą ir tobulybę. Būkim visada kultūringi ir pagarbūs vienas kitam, nes čia mūsų namai ir 

gyvenimas. 

Narvydas Paulionis 
 



Suprasti žmogų, padėti jam pažinti save, pažadinti tą galią, kuri slypi jame, o svarbiausia – meilę 

ir pagarbą į save panašiam, – toks būtų bendriausiais žodžiais mūsų uždavinys. 

Justinas Marcinkevičius 

Kūryba – gyvenimo variklis 

Žiema 
Tai žiemužėlės pirmas šokis su auksiniu rudenėliu. 

Atleiskit jai, kad rudenėlis mirė jos glėbyje. 

Ji, kaip mažas vaikas, tokia žavinga ir nuostabi, 

Nes mūsų žiemužėlės širdyje nežydi nė viena gėlė. 

Tačiau ji šalta kaip ledas. 

Vien savo grožiu ji pražudė rudenėlį. 

Nes pas ją širdis ledinė, 

Kadangi gimė šiaurės pilyje. 

Ona Valaitytė 

 

Mūsų žemė 
Žvaigždžių apsuptyje sukasi mūsų planeta. 

Ji visa paskendusi gėlėse.... 

Kaip puiku ir nuostabu gyventi! 

Tačiau ne veltui pragyventos dienos... 

Gyvenimas, kaip sapnas, kaip miražas, 

Palieka daug gražių akimirkų. 

Ateis valanda ir gyvenimo gija nutrūks, 

Palikusi tik mūsų pėdsaką 

Ant mūsų žemės mylimos. 

Ona Valaitytė 

Vėl ateis žiema 
Baigsis vėl Ruduo – vėl ateis žiema. 

Snaigės kris lėtai – Balti patalai. 

Raštais įvairiais pasipuoš landžia. 

Kaip gerai, kad  myli mane – Šokis. 

Aistroje pabučiuok - Mane! 

Kas yra Aistra? 

Kas Meilė – Širdyje... 

Apkabink mane. Apkabinsiu – Tave... 

Tą vėlų vakarą sutikau Tave 

Žvaigždžių Lietuje. 

Kas yra Meilė, paklausiau tavęs! 

Dviejų žmonių sąlytis, sielų Vienuma. 

Ateiki pas Mane, kai niekas nematys. 

Pabučiuosiu Tave, pabučiuosi Mane. 

Aš Tavęs netekau, kai dar Jauna buvau. 

Dėl kitos Tu Mane palikai.... 

Laima Butkevičiūtė – Domarkaitė 

 

 

Metų laikų pasaka 
Taip jau yra ir taip jau bus visada – keičiasi metų laikai ir seka grožio pasaką. Ruduo ateina su 

darganomis ir vėju, spalvingai nudažo medžių lapus. Kaipgi nesidžiaugsi pageltusiais beržų lapais – 

rudenio auksu, kaštonų rudumu ir ąžuolų gilėmis. Tai rudens pasaka, kuria galima žavėtis ir džiaugtis 

rudeniu su žydinčiomis gėlėmis. Kai ateina į mūsų žemę baltoji žiema, mes galime gėrėtis gražiomis 

snaigėmis, pirmu sniegu ir lengvu šaltuku. Kartais būna ir šalčiau, kad net apšerkšnija žemė, medžiai ir 

namai. Tai yra neapsakomai gražu ir nepakartojama. Tačiau žiema ilgai tęstis negali. Ateina laikas 

žydinčiam pavasariui. Kovo mėnesį tirpsta sniegas ir gurga upeliai, žydi žibutės. Balandžio mėnesį, kaip 

visi žinome, pradeda sprogti medžiai ir gegužės pradžioje žemę užlieja pirma žaluma. Koks neapsakomas 

jausmas užlieja mūsų širdis ir sielas. Žydintys sodai ir pavasario gėlės, atbudusi visa gamta ir gyviai. 

Galime gėrėtis skraidančiais drugeliais ir dūzgiančiomis žieduose bitėmis. Tai yra puiku ir žavinga iki 

didelio širdies jaudulio. Ateina vasara ir mus lepina šiluma su įvairiais malonumais prie vandenų ir 

pajūry. Vasaros laikas yra smagus ir visiems labai priimtinas kelionėms ir susitikimams su draugais. Mus 

žavi visi metų laikai ir seka gražią pasaką. 

Nemanau, kad tik man vienam taip yra. Aš 

galvoju, kad ir daugelis kitų myli visus 

metų laikus. Tai yra priimtinai prasminga 

ir reikalinga mūsų gyvenime, nes visais 

metų laikais mus džiugina įvairūs 

https://www.c1.lt/autorius/justinas-marcinkevicius/


paukščiai su savo nuostabiomis giesmėmis.  

Narvydas Paulionis 
 

Gyvenimas – tai ne tos dienos, kurios praėjo, o tos, kurios įsiminė. 
P. Pavlenka 

Eilėraštis neįgaliųjų dienai 
Kai toks prasmingas laikas 

Kai meilė širdyje gili 

Žmogus gyvenime kaip vaikas 

Nes šį pasaulį amžinai myli 

 

Yra diena neįgaliųjų 

Ši šventė kaip šviesa 

Nereik pamiršt silpnųjų 

Telydi pagarbos tiesa 

Švelnus žodelis kaip midus 

Gyvenimas yra labai slidus 

Gerai kada turi draugus 

Praeina laikas visada smagus 

 

Brangus gyvenimas kaip auksas 

Tikėjimas ir meilės ir vilties 

Svarbiausia ką mes turime 

Mylėti iš visos širdies 

Negalima prarast minties 

Kad esam žmonės mes 

Tegul šis laimės kelias 

Su džiaugsmu į ateitį nuves 

 

Atėjo baltos Kalėdos 
Atėjo baltos Kalėdos 

Žaislai eglučių parėdas 

Namuos gražios puošmenos 

Ir didelis smagumas 

 

Tau ačiū Dieve už laukimą 

Ir nuostabų šventimą 

Tau ačiū Dieve už palaimą 

Ir miestuose ir kaime 

 

Širdyse amžina garbė 

Tikėjimo gera prasmė 

Kalėdų spindinti žvaigždė 

Ir kūdikėlis Jėzus 

 

Skambės bažnyčiose varpai 

Aidės Kalėdų giesmės 

Mes Dievo mylimi vaikai 

Atėjome pagarbint Jėzaus 

 

Tebūna mūs gyvenimas puikus 

Skaitykime šventus raštus 

Ir būkime verti 

Švenčiausio Jėzaus meilės 

Man labai patinka 
Bėgau bėgau takeliu 

Ir sustoti negaliu 

Aš kalbėjau žodeliu 

Ką pasaulyje myliu 

 

Mano meilė purpurinė 

Mergužėlė man naktinė 

Dėkui tau likime 

Kad ne paskutinė 

 

Ką gyvenimas duoda 

Man didi paguoda 

Visada negali būt 

Vien tik juoda 

 

Aš svajonėmis tikiu 

Liūdesio laike verkiu 

Pirmenybę aš teikiu 

Ir einu sykiu 

 

Man labai patinka 

Taip kasdien rašyt 

Niekas čia neapsirinka 

Aiškiai čia matyt 

Mano laikas prasmingas 
Aš rašau ir rašau 

Meilės laiškus kasdieną 

Nieko daug neprašau 

Nes gerbiu jus kiekvieną 

 

Tviska ašara džiaugsmo 

Man akyse dažnai 

Aš ramus ir skausmingas 

Būsiu toks amžinai 

 

Nors tolyn nutekėjo 

Man dienų nemunai 

Ką likimas žadėjo 

Viskas bus dovanai 

 

Pasakyk ką praeivi 

Apie mane manai 

Aš paklydęs keleivis 

Ar Tu kelią žinai 

 

Mano laikas prasmingas 

Esu aš veiksmingas 

Normaliai sau garbingas 

Tarpe jūsų visų 

 

Narvydas Paulionis 
 



Gebėjimas kurti – tai didžiausia dovana, kuria gamta apdovanojo žmogų be galo ilgoje 

evoliucijoje. 
Rusų biochemikas Vladimir Engelgardt 

 

Rubrika „Žydinti senatvė“ 

Išgirdus frazę „Žydinti senatvė“, man pirmiausiai ji 

asocijuojasi su Elena Stepulaityte. Tai vyriausia 1-os 

grupės gyventoja. Šiemet Elenutė atšventė 90-ąjį 

gimtadienį. Elenutė - visuomet linksma, viskuo patenkinta. 

Labai mėgsta vaikštinėti po lauką. Dar vienas Elenutės 

pomėgis - pačiai išsiskalbti savo drabužėlius, kuriuos 

džiovina ant savo vaikštynės arba ant gyvatvorių  Tik 

bėda ta, kad dažnai jos skalbinius „pavagia“.   

Į globos namus Elenutė atvyko gyventi kartu su savo mama iš Šakių rajono prieš 

57-is metus. Kai Elenutei būna ūpas, ji mielai dalinasi prisiminimais iš jaunystės. Papasakoja, kaip ji 

prižiūrėdavo darbuotojų vaikus, rūpinosi savo mama. Mamai mirus 

prižiūrėdavo jos kapelį. Šalia mamos nori  būti ir ji palaidota. Pasakoja ir kaip 

virtuvėje padėdavo skusti bulves, todėl ir sočiau visuomet pavalgydavo. 

Elenutė dažnai nusistebi, kaip kiti globos namų gyventojai nenori nieko veikti, 

neatranda sau mėgstamos veiklos. 

Švęsdami Elenutės gimtadienį, mes jai linkėjom sulaukti 100-o metų. Tikime, 

kad po dešimt metų vėl kartu susėdę valgysime tortą.  

Dar viena 1-ojo skyriaus ilgaamžė – Petronėlė 

Ruočkutė. Jai 85-eri metai, o globos namuose gyvena 

53-is metus. Petronėlė sunkiai prigirdi, mažai 

bendrauja. Su ja dažnai susikalbam gestų pagalba. 

Nors pati jau sunkiai vaikšto, bet visuomet kambario draugei Aldonai pakloja 

lovą. Jei mato, kad skyriuje kažkam nutiko bėda, ji visuomet pakvies pagalbą. 

Petronėlės mėgstamiausias užsiėmimas -  mezgimas. Sunku jau kartais 

sučiupinėti siūlus, būna - ir akys mezginio pabėga, bet Petronėlė noriai mezga. O 

kai užbaigia mezginį, bėdavoja, jog neturi ką veikti. Kitas Petronėlės pomėgis, 

kurio niekaip atsisakyti negali, tai užtraukti dūmą ir atsigerti kavos. 

Socialinė darbuotoja Edita 

 

Anekdotas 
Rugsėjo – spalio mėnesių laikraščio ,,Likimo draugas“  rubrikoje ,,Žydinti senatvė“ buvo publikuojamas 

straipsnis apie Zenoną Rugevičių. O anekdotas tapo todėl, kad pats Zenonas 

Rugevičius, ilgai žiūrėdamas į nuotrauką laikraštyje ,,Likimo draugas“ nustatė, kad 

tas žmogus yra labai panašus į Zenoną. Aišku, jo pasakyta frazė sukėlė daug juoko 

visai mūsų bendruomenei. Zenonui teko paaiškinti, kad tai yra jis ir straipsnis 

parašytas būtent apie jį.  

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė  

 

 



Gyvename mes šiandien. Ir jaučiame šiandien. Ir veikiame šiandien. Tai, ką mes darome 

šiandien, kuria rytdienos būties pagrindą. Vadinasi, sprendimus reikia priimti šiandien. Nieko 

negali daryti rytoj ir nieko vakar. Galima kažką daryti šiandien. 

Louize Hay 

 

 

  

   
  

 

Šventinis priedas  

  
 
 

Kas yra Kalėdos? Tai švelnūs praeities prisiminimai, drąsa priimti dabartį ir viltis sutikti 

ateitį. Tai noras, kad kiekviena gyvenimo diena būtų perpildyta gausių ir amžinų Dievo 

palaiminimų, ir kad kiekvienas mūsų pasirinktas kelias vestų į dvasios ramybę. 
Nežinomas autorius 
 

Baigiantis 2020 metams noriu padėkoti Tarybos nariams ir personalui, gyventojams už darbus. 

Sveikinu su artėjančiomis šventėmis – Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Noriu palinkėti visiems 

sveikatos ir malonaus bendradarbiavimo.  

Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis 
 

Aš už žodžius, kurie sušildytų visus, 

Aš už gyvenimą, kuris mums ranką tiesia. 

Ir už viltis, meilę ir laimę. 

Aš už mintis, kurios mums leistų kilti. 

Už svajones, kurias mes nešim į namus. 

Aš už tuos žmones, kurie šypsosi kas dieną, 

Už jų stiprybę, darbus ir metus, 

Kurie gyvena ir supranta. 

Su šventėmis, mielieji, būkite sveiki ir 

laimingi. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams ir 

profesinės sąjungos pirmininkė 

Mieli globos namų gyventojai ir darbuotojai, 

Nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančiomis 

šventėmis ir linkiu, kad  ŠV. Kalėdos ir 

Naujieji - 2021 – ieji metai ateitų ramūs, 

gražūs ir laimingi – su lūkesčių ir vilčių 

išsipildymu, su meile, didele kantrybe, darna 

ir stipria sveikata. 

Būkit sveiki ir laimingi! 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 

Ona Budrienė 

 

https://sentencijos.net/mintys/a/nezinomas-autorius/


Irena Šernienė 
 

Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo ir sujungia mūsų širdis. Būkime vieni kitiems atidesni ir 

geranoriški. Išklausykime ir išgirskime. Atsiverkime gerumui. Tegul Kalėdų rytas dovanoja 

džiaugsmą, viltį, ramybę bei išpildo svajones. Linkim visiems sveikų, jaukių, šviesių ir kvapnių Šv. 

Kalėdų!  

Nuoširdžiausi sveikinimai globos namų gyventojams ir darbuotojams nuo 7 grupės 

Mielieji, 
Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų 

jautrumą ir gerumą, lai kiekvieno mūsų širdies 

Kalėdos tampa džiaugsmo šaltiniu ir sielos namais 

mūsų artimiesiems. Šiltos ir tikros mūsų mintys bei 

žodžiai tegul tampa žvakės liepsnele visiems, 

ieškantiems stebuklo... 

Sveikatos, Stiprybės, Vilties! 

Renata ir Aušra 

 

Tegul Naujieji 

Metai 

Bus laimės 

kupini 

Mes linkime 

geros 

sveikatos 

Darbų ir 

džiaugsmo 

sūkury 

Su Naujaisiais 

Metais  

butų 

gyventojai 

sveikina butų 

darbuotojus 

 

Gyvenimas 

dainų ir laimės 

Gyvenimas 

darbų prasmės 

Tegul širdy 

melodija 

gražiausia 

Jums visada 

skambės 

Su Naujaisiais 

Metais SPĮ 

užimtumo 

specialistę Vidą 

Valentienę 

sveikina  

„Vilties 

spindulio“ ir  

senjorų 

ansamblio 

 „Sidabrinė 

gija“ 

 

Būkit laimingi, 

sveiki ir tvirti, 

Turtingi ir 

saugūs dienų 

sūkury. 

Tegul 

neišblėsta 

namų šiluma, 

Te laimė išlieka 

lyg draugė 

gera. 

Gražių švenčių! 

12 grupės 

darbuotojai ir 

gyventojai. 

 

Tegul ateina laimė netikėta, 

Geru jausmu sušildo... 

Ir tai, ko laukta, kuo tikėta, 

Tegul šiais metais išsipildo. 
 

Šiuo neramiu metu linkime saugoti sveikatą, 

išlikti stiprios dvasios ir geros nuotaikos. 

Šiltų ir sveikų švenčių linki 

8 ir 9 grupių darbuotojos ir gyventojai! 



dainorėliai. 
 

 

Gimkime iš naujo - 

Juk Kalėdos jau artėja! 

Būkim švaresni, tyresni – Sieloje... 

Gal tada aplenks mus visos bėdos 

Ir kliūčių kelyje bus mažiau. 

Tad būkit laimingi ir stiprios sveikatos. 

Su Šventomis Kalėdomis ir Naujais metais! 

2 grupės gyventojai ir darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širdį suvirpinantys prisiminimai 
Atvažiavau čia gyventi prieš pat Naujus metus - 1996 gruodžio mėnesį. Mane šiltai pasitiko gydytoja 

Ramutė Grumandienė. Ji man leido pasirinkti į kokį nori kambarį gyventi. Aš pasirinkau tą, kur buvo 

viena moteriškė, vardu Paulina. O dabar trumpai papasakosiu kaip aš čia gyvenau. Vyko globos namuose 

įvairios ir įdomios šventės. Kambariai buvo be plastikinių langų, galėjome vasarą atidaryti langus, 

miegoti, kad ir vėliau, nebuvo jokių taisyklių. Kaip buvo malonu ir patogu, kai turėjome parduotuvėlę 

globos namuose. Išplaukia prisiminimai, kaip džiaugiausi auginamais gyvūnėliais - tai papūgėlėmis ir 

vėžliuku. Man buvo jauku ir smagu ten pabūti. Išplaukia dar vienas prisiminimas, kai su darbuotoja 

Sonata Dambrauskaite rinkom visų parašytus straipsnius į laikraštuką ,,Likimo draugas‘‘. Mano 

prisiminimuose globos namų laikraštis seniau buvo mielesnis ir įdomesnis, negu dabar. Vienu žodžiu, tai 

praeitis... 

Ona Valaitytė 

 

Apie Kalėdas visada galvojau kaip apie gerą laiką: mielą, atleidžiantį, gailestingą, malonų laiką 

– vienintelį tokį, kurį žinočiau per visus ilgus kalendorinius metus, kai vyrai ir moterys atrodo 

tarsi susitarę laisva valia atveria savo uždarytas širdis, ima galvoti apie žemiau nei jie stovinčius 

žmones, tarsi jie visi būtų bendrakeleiviai kapo link, o ne kitos rūšies būtybės, keliaujančios 

kitomis kryptimis. Todėl, nors ši šventė niekada nepapildė nei auksu, nei sidabru mano kišenės, 

manau, kad ji padarė mane gerą ir toliau darys mane gerą; ir aš sakau, telaimina ją Dievas!  

Čarlzas Dikensas "Kalėdų giesmė" 

 

Kaip mes kalbame 
Tokia yra mūsų kasdienybė. Mes vieni su kitais susitinkame ir laisvai kalbame nieko blogo negalvodami. 

Atrodo, viskas normalu ir gerai. O kas čia tokio, jeigu mes kalbame vartodami keiksmažodžius ir įvairias 

blevyzgas. Būkim protingi ir kultūringai garbingi. Sustokim minutei darydami tokias nesąmones. Ir gerai 

geranoriškai pagalvokim ar tai tikrai verta daryti. Juk mūsų šnekamoji kalba yra labai graži ir turtinga 

savo žodžiais ir įvairiais pasakymais. Jeigu yra galimybė pasakyti kitaip – nevartokime kalbėdami 

svetimžodžių kitų kalbų. Kalbėjimas negražiais žodžiais tikrai nepuošia mūsų gimtosios kalbos. Kalbos 

kultūra yra visų mūsų galvos skausmas ir nesusipratimas, tiesiog negerbimas savo kalbos. Taigi, būkime 

Uždėkime žvakes ir tyliai prisilieskim 

Prie Švento Kūčių stalo vakare. 

Be pykčio, be skriaudos, 

Su tyluma susėskim 

Ir taip kaskart, kasdien ir visados. 

Tesklinda šiluma 

Ir į kasdienę būtį 

Ateidami visi - savi ir svetimi, 

Uždėkime širdy po šventinę žvakutę, 

Pasidalindami šviesa ir ugnimi. 

Su Šventomis Kalėdomis ir artėjančiais 

Naujaisiais metais sveikina 10 ir 11 grupės 

darbuotojos ir gyventojai. 



išmintingi ir normaliai garbingi. Puoselėkime savo kalbą gražiu kalbėjimu be jokio pašalinio niekalo. Mes 

esame lietuviai, tai ir kalbėkime lietuviškai su pasididžiavimu ir malonumu. Tai yra mūsų visų garbės ir 

kultūros reikalas. Lietuva – mūsų mylima šalis ir mūsų tėvynė. Būkim verti tikro lietuvio vardo. Tegul 

tarp mūsų skamba graži lietuviška šneka.  

Narvydas Paulionis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

  

               Spalio ir lapkričio mėnesį mus paliko 
 

Vidmantas Jantauskas 

Marijona Stakutienė 
 

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


