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Pamąstymui... 
Vasarai atėjus, girioje apsigyveno ežių šeimyna. Dienos buvo šiltos, tad ežiai linksmai pramogaudavo 

medžių paunksmėje. Nupuškuodavo ir už miško, siausdavo laukymėje, tarp gėlių žaisdavo slėpynių, 

gaudydavo muses, kad prasimaitintų, o nakčiai atslinkus ramiai sumigdavo šalia savo buveinės. 

Vieną dieną išvydo krintantį medžio lapą: artinosi ruduo. Lapai krito vis labiau ir labiau. Ežiai sugalvojo 

naują išdaigą: gaudė krintančius lapus. Vis labiau šalo. Upę aptraukė plonytis ledo sluoksnis. Iškritęs 

sniegas užklojo lapus. Ežiai drebėjo iš šalčio, naktimis negalėdavo net užmigti. Vieną vakarą nusprendė 

susiglausti ir tokiu būdu sušilti, tačiau bandymas nepasisekė: žaibiškai išsilakstė į skirtingas puses, mat 

dygliais subadė vienas kitam nosis ir letenėles. Dar kartą nedrąsiai pamėgino priartėti vienas prie kito, 

tačiau ir vėl nesėkmingai. Reikėjo rasti būdą sušilti ir išlikti: juk ir paukščiai, ir triušiai, ir kurmiai, ir kiti 

gyvūnai sušildavo susiglaudę. Tuomet ežiai ėmė mokytis artėti vienas prie kito įtraukdami spyglius. Iš 

pradžių sekėsi sunkiai, tačiau ežiai kiekvieną vakarą mėgino vis iš naujo, kol pagaliau jiems pavyko 

susispausti nesusibadžius. Žvarbus vėjas daugiau jų nebegąsdino. Susiglaudę ežiai šiltai sau miegojo. 

Gyvenime labai praverstų kelios taisyklės: 

Kadangi gyvenimą nuskaidrina švelnumas, vadinasi, verta jo siekti kasdien... 

Atrask gerąsias žmonių savybes net ir tada, kai jie patys stengiasi jas nuslėpti... 

Nebijok nesutarimų ir barnių: tik mirusieji ir viskam abejingi nesipyksta. 

B. Ferrero 

 

Aš gyvenu gerai 
Globos namuose aš gyvenu labai gerai. Čia aš esu pavalgęs, apsirengęs ir dar daug kuo aprūpintas. Mano 

pomėgis – rašyti eilėraščius ir įvairius pamąstymus apie viską. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę 

gyventi vienas kambary. Čia aš pats susitvarkau ir puošiu kambarį įvairiomis grožybėmis. Džiaugiuosi, 

kad galiu gerti kavą ir arbatą. Tai yra mano malonumas ir laimė. Kartais mėgstu ir ką nors skanaus 

suvalgyti. Tai čia jau mano privilegija. Nes aš esu vienas ir nepakartojamas. Man smagu daryti tai, ką 

sugebu ir noriu daryti. Pagrindinis mano gyvenimo tikslas – parašyti kuo daugiau eilėraščių ir 

straipsnelių. Tai aš su įkvėpimu ir darau pasigėrėdamas. Ir niekaip kitaip negali būti. Aš gyvenu gerai ir 

esu visada labai laimingas. Man yra malonu bendrauti su kitais su kavos pavaišinimu. Mano nuoširdus 

gerumas yra nemeluotas. Aš esu svajonėse didžiai sparnuotas. Taip ir eina mano gyvenimas globos 



namuose su kasdieniniais darbais, kurie suteikia džiaugsmo laimę ir gyvenimo prasmę. Iš esmės aš dažnai 

esu kūrybiškai darbingas. Tai yra reikšmingas postūmis į ateitį, kuri suteikia daug vilties ir pasitikėjimo 

savimi ir kitais. Man patinka draugauti be jokio savanaudiškumo  ar pasididžiavimo. Mane gyvenimas 

išmokė būti geram ir atlaidžiam. Tikras gerumas nugali kitų blogį ir suvaldo pykčio jausmus. Džiaugiuosi 

turėdamas tokius puikius globos namus. Aš gyvenu gerai ir man čia yra tikrai labai gerai gyventi ir kurti. 

Ačiū visiems, kurie yra šalia ir einat už mane kaip gerą žmogų.  

Narvydas Paulionis 

 

Valdo Paulausko padėkos 
Noriu padėkoti už šventes – Kūčias ir Kalėdas. Per Kūčias valgėm skaniai, davė želė torto gabaliuką, per 

pietus – žuvies kotletą ir kūčiukus. O vakare davė žuvies pirštelių ir kalėdaitį. Pasimeldžiau. O Kalėdas 

irgi šventėm gražiai – per pietus davė torto. Mačiau filmą „Skorpionų karalius“ vakare. Dar broliukas 

atsiuntė siuntinuką. Ačiū. 

 

Noriu padėkoti už šventes – Naujus Metus. Mes juos sutikom gražiai ir gerai. Turėjome grybukų, 

dešrytės, limonado ir kukurūzų. Ir dar mineralinio. Dieną mačiau du filmus, o vakare aštuntą valandą 

žiūrėjome žiburėlį. Žiburėlis ėjo keturias valandas, patiko. O vidurnaktį sveikino per televizorių 

prezidentas su savo žmona. Mačiau daug solistų. O išmušus 12 –tai gėrėm mineralinį ir sudaužėm 

puodukais. Mes juos sutikom trise. O pačią sausio 1 dieną dar mums davė torto per pietus. Noriu visiems 

palinkėti laimės, džiaugsmo ir geros sveikatos. 

 

Noriu padėkoti darbuotojoms kaip mus skiepijo nuo koronos viruso. Tai buvo ketvirtadienį, sausio 14 

dieną. Pirmiausiai paėmė kraujo, patikrino ir man skiepytis nereikėjo, nes pas mane buvo antikūnių. O 

visus kitus skiepijo. Ačiū darbuotojams. 

 

Noriu padėkoti už šventę – Vasario 16-ą. Buvome lauke, pasidarėme nuotraukų su balionais. Mes per 

šventę valgėm skaniai labai ir dar apipirko mane. Ačiū darbuotojoms. 

Ir laukiu gimtadienio – vasario 18 dienos. Man brolis atsiuntė siuntinį gimtadienio proga, ačiū.  

 

 

Ačiū už šventę – Kovo 11 – ą. Per LNK mačiau filmą komediją, patiko. Vakare davė skanią vakarienę, 

ačiū. Paskui žiūrėjome per Baltijos televiziją šventinį koncertą. Rodė mūsų kariuomenę, padainavo gražių 

dainų, degė laužas. Ačiū darbuotojams. 

 

 
 

Padėka 
Dėkoju ,,savo“ - 4 – os grupės - vyrams. Jūs esate atsakingi, pareigingi. 

Ačiū Jums už tai, kad atsakingai nešiojat apsaugines veido kaukes, laikotės karantino reikalavimų  

ir niekada neatsisakote padėti. Ačiū… 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

 

Geri darbai 
Gerus darbus galime daryti kiekvienas iš mūsų ir kada tik norime. Šį kartą 

paparacių kameros užfiksavo globos namų gyventoja Rimą Jančiauską. Jis su 

džiaugsmu šveitė 3 –čio aukšto laiptinę. O pagirtas tik mėgavosi ir teigė, kad tai 

daryti jam visai nesunku, tik vienas malonumas. Ačiū Jam už tai.  

Globos namų tarybos narė Ona Šernienė 



Mūsų gyvenimo kronikos 
Globos namų gyventojų tarybos planuose yra numatytas grožinės literatūros skaitymas silpnesniųjų 

grupėse. Dažniausiai skaitydavau stebuklines pasakas, kurios labai patikdavo šių grupių gyventojams. 

Gyventojai labai atidžiai klausydavo ir vis prašydavo ir vėl ateiti. Per mėnesį nueidavau į šias grupes po 

du kartus. Susirinkdavo nemažai žmonių ir labai atidžiai klausydavosi, o pasibaigus užimtumui visi 

prašydavo nepamiršti ir vėl ateiti. Aš pažadėdavau ir ateidavau, o ateidama atsinešdavau naujas knygas. 

Paskutiniu metu grožinės literatūros valandėles vedžiau viena, o dabar dėl koronos viruso paskelbus 

karantiną visai nebesirenkame. Tikiuosi, kad manęs pasiilgo, aš ir pati pasiilgau šių užimtumų. Laukiu, 

kol vėl bus galima užsiimti šiuo darbu, t.y. literatūros skaitymu globos namų gyventojams.  

Leonora Barauskienė  
  

Tradicijos tęsiasi 
Jau keletą metų iš eilės 12 grupėje gyventojai kepa blynus  

Užgavėnėms. Blynų kepimas užtruko beveik visą dieną. Prikepta 

blynų buvo net keli puodai. Po pietų vyko Užgavėnių blynų vaišės. 

Blynais buvo vaišinami visi butų gyventojai. Visi gyrė, kad labai 

skanūs blynai. Džiaugėsi, kad tradicijos tęsiasi. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 

 

Tų blynelių skanumėlis 
Vasario 15 d.  butų gyventojai bandė išvaryti žiemą. 

Gyventojos Jolanta M. ir Leonora grupės virtuvėlėse kepė 

blynus, kuriais vėliau vaišinomės lauke. Blynai buvo labai 

gardūs, riebūs, su uogiene. Gyventojai pokštavo, laidėsi 

sniegu, skandavo: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Linksmai 

pasibuvę, pabendravę išsiskirstėme. Mes labai nekantriai laukiame atbundančios 

gamtos. 

Socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė  

 

 
 

Primename, kad vis dar labai laukiame straipsnių rubrikai 
„Žydinti senatvė“. 

 

Būkite aktyvūs, rašykite! 
 

 

Man širdy ne sutema 
Mano gyvenimas pilnas įvairių netikėtumų ir gerų pamąstymų. Taip ir turi būti. Nes žmogus gyveni ir 

kasdien kažką galvoji.  Kartais reikia tai ir užrašyti. Aš esu pragyvenęs jau nemažai metų, bet jaučiuosi 

jaunatviškai. Svajoju kaip jaunas, myliu gyvenimą ir jaunas merginas. Tai yra natūralu ir man priimtina. 

Man širdy ne sutema, nors jau slegia metų našta. Bet man smagu džiaugtis šia diena ir žiūrėti į ateitį su 

optimizmu, kad kažkada viskas bus dar geriau nei buvo praeity. Man malonu bendrauti ir draugauti kaip 

jaunam. Tai yra mano nusistatymas ir toks pasirinkimas. Nieko čia keisti ir nesuprantamo nėra ir negali 

būti. Viskas gražaus gyvenimo normoj ir padėty, kurioje aš esu. Tai yra tikrai puiku ir šaunu iš mano 

amžiaus pusės. Visiems savaime aišku, kad aš jau pasenau. Esu senjoras, bet ne bajoras ar koks princas. 

Aš paprastas bernelis su savo svajonėmis ir romantiškomis meilės eilėmis. Vis dar myliu, bučiuoju ir 

tikiu. Taip ir eina mano gyvenimas su džiaugsmais, liūdesiu ir kažko, dar nepatirto, laukimu. Laukti ir 

tikėti yra prasmė ir tikslas. Aš toks kuklus buvau ir būsiu, pajautęs vėjo gūsį eisiu į savo pilnatvės 

džiaugsmą ir didį pasiekimą gyvenime. Man gyventi smagu, nes aš kūryba degu. Tai yra mano gyvenimo 



variklis, kuris man padeda eiti pirmyn į tobulybę ir ateities pergalę. Taigi, aš dar kartą pakartosiu – man 

širdy ne sutema. 

Narvydas Paulionis 

 

Artėjant Lietuvos atkūrimo dienai Didvyžių socialinės globos namų 4-os 

grupės bendruomenės nariai sniege išbraižė ,,Mes       LIETUVĄ”, taip 

parodydami, kokia svarbi yra Vasario 16 – oji. 

Visą dieną mūsų širdis šildė trispalvė žvakių 

liepsna. Grupės gyventojai įsigijo du naujus 

stalo žaidimus - ,,Keliaukime po Lietuvą” ir 

,,Visa Lietuva”, tad, pasibaigus karantinui, 

galėsime smagiai praleisti laiką žaisdami, 

keliaudami ir plėsdami žinias apie Lietuvą.  

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė    

Jūratė Albavičienė 

 

 

Šventę kuriame pačios 
Noriu pasveikinti visas moteris su praėjusia Kovo 8-ąja. Mes, visos moterys, labai laukiam šios šventės. 

Mums čia labai smagu gyventi. Mes pačios viena kitą pasveikinam šios gražios šventės proga. Taip pat 

mus sveikino ir tulpės žiedą dovanojo trečios grupės vyrai. Ačiū jiems. Po pietų kepėme obuolių pyragą, 

kuriuo vaišinomės draugiškai susėdusios grupės svetainėje. Su šia švente pavasaris atėjo ir į mūsų 

kambarius, juos pasipuošėm pavasarinėmis dekoracijomis. 

Laimės  šventė 
Vyrai moteris myli 

Jaučia meilės gylį 

Dovanoja gražiausias gėles 

Poetai skiria eiles 

 

Kovo aštuntoji tulpėm pražydo 

Danguj vyturiai pragydo 

Kovo aštuntoji nėra jokio pavydo 

Saulė atkopdama šildo 

 

Ši diena mieloji 

Laimės šventė prakilnioji 

Moteris tartum šventoji 

Amžinai bus pagirtoji 

 

Moteris kas dieną mylimoji 

Švelnių žodžių lydimoji 

Moteris vyrams gerbiamoji 

Gyvenime yra žavioji 

 

Tegul bus taip visada 

Skamba džiugesio gaida 

Žydi gėlės nuostabiai 

Vyrai myli įtaigiai 



Kovo 8-oji 12 grupėje 
Kad ir kas vyktų pasaulyje ir mūsų aplinkoje, pavasarėlis vis tiek 

atėjo, o su juo ir nuostabi šventė -Kovo 8-oji. Dar vasarį iš vyrų pusės kilo klausimų. Kaip sveikinsim 

moteris? Teko internete pasiieškoti idėjų ir kibti į darbus. Drauge su grupės vyrais karpėm, klijavom, 

sukom ir gavosi šakelės su žiedeliais. Labai nuoširdžiai dirbo K. Sobeckis, E, Sokolov, J. Salanauskas ir 

kt. Štai ir Kovo 8-oji atskubėjo, vyrai pasipuošė ir išsiruošė sveikinti moteris. Tegul ta dovanėlė ir menka, 

bet vyrai gėles darė su didele meile moterims. Moterys buvo pasveikintos gražiais žodžiais, šiltais 

palinkėjimais. N. Paulionis moterims padovanojo gražų eilėraštį šia proga, kuris iškabintas stende. 

Tad, brangiosios moterys, sveikiname su Jūsų švente, linkime visko, kas geriausia, lai pildosi Jūsų 

svajonės.  

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius  

 

Žuvys žiemą 
Žvejų būrelio nariai, mėgstantys žvejoti 

vasarą, nepamiršo žuvų ir žiemą. Jie, žiemos 

metu sukausčius kūdrą ledui, gręžė eketes, į 

kurias prikišo priskintų nendrių, kad nedustų 

žuvys. Buvo įsitikinta, kad žuvys tikrai 

nedūsta. Aplink eketes per 2 metrus valėme sniegą, 

kad papultų šviesa ir žolės gamintų deguonį. To reikia žuvims išgyventi. Tad 

labai džiaugiamės, kad sulaukėme pavasario.  

Žvejų būrelio narys Kęstutis Sobeckis 
 

Tavo vardas brangus 
Kovo 12 dieną 11 valandą tokiu pavadinimu lauke vyko kovo 11 

– os minėjimas. Susirinko nemažas būrys gyventojų su 

darbuotojais. Minėjimą pradėjo globos namų direktorius 

Rimvydas Žiemys. Po pasisakymo visus pakvietė sugiedoti 

Lietuvos himną. Po himno tekstus apie kovo 11 – os ypatumus 

skaitė užimtumo specialistės – Danguolė, Loreta ir Aldona. Tarp 

tekstų ir dainų aš, Narvydas, ir Kęstutis Sobeckis skaitėm mano 

kūrybos eilėraščius apie Lietuvą. Užimtumo specialistė Vida 

Valentienė grojo akordeonu, o mes, „Vilties spindulio“ 

dainorėliai, dainavome geras ir gražias dainas. Susirinkusieji 

minėjimo dalyviai nepagailėjo plojimų. Dainuojant dainą 

„Žemėj Lietuvos“ visi, kas turėjo mūsų šalies trispalves 

vėliavėles, emocingai jomis mosavo. Visos dainos skambėjo 

melodingai ir gerai. Labai gerai, kad jau pavasarėja ir renginius 

galima daryti lauke. Žiūrovams ir dainorėliams neprailgo laikas, 

nes viskas iš tikrųjų buvo gražu ir nepakartojama. Mes visi 

esame Lietuvos vaikai, tai labai šauniai ir prasmingai 

paminėjome kovo 11 – ą. Ačiū už tokį pilietišką ir patriotišką 

renginį užimtumo specialistėms, dainorėliams ir žiūrovams. 

Narvydas Paulionis 

 

2021m. kovo 12 d. Didvyžių 

socialinės globos namuose vyko 

minėjimas Nepriklausomybės 

Narvydas Paulionis 

Telydi Lietuvą palaima 
Čia kur miškai laukai ir kloniai 

Mus jaudina labai maloniai 

Čia mūsų žemė Lietuva 

Čia mūsų šalis sava 
 

Kur teka Nemunas ramus 

Mes turime jaukius namus 

Čia laimę kuria sau žmogus 

Čia virš galvos taikus dangus 
 

Gyvuok brangi tėvyne amžinai 

Tau nuostabi daina nūnai 

Tau šlama vėliavos trispalvės 

Tau kiekvienas savo laimės kalvis 
 

Kur kelias veda ateitin 

Kur džiaugsmas netelpa širdin 

Gyvena žmonės čia viltim 

Ir žaidžia meile kaip ugnim 
 

Čia mūsų gyvenimas gražus 

Čia mūsų laikas ir prasmė 

Te neišsenka pergalių versmė 

Telydi Lietuvą palaima ir garbė 

Narvydas Paulionis 



atkūrimo dienai  paminėti – „Tavo vardas brangus“. Į renginį susirinkusius globos namų gyventojus ir 

darbuotojus sveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, buvo sugiedotas Lietuvos 

Respublikos Himnas. Renginio metu buvo prisiminti šios svarbios datos istorijos puslapiai, skaitomos 

gyventojo Narvydo Paulionio sukurtos eilės. Gražiausias dainas apie Lietuvą dainavo globos namų 

kolektyvas  „Vilties spindulys“. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 

Šventinis pyragas 
Socialinės globos namų 10, 11 ir 12 grupės gyventojai Kovo 11-osios proga 

tautine atributika išsipuošė medžius ir išsikepė pyragus, kurie yra tapę šios šventės 

tradicija. Dalindamiesi įžvalgomis, prisiminė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dieną, kuri kiekvieno širdyje yra ne tik svarbi istorinė data, bet ir ateities šauklys 

tautos tęstinumui kovoje už laisvę. 

Socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė 

Išgyventas karantinas 
Visą pasaulį sukausčiusi Covid -19 pandemija 

neaplenkė ir Lietuvos. Šalyje įvesti griežti 

karantino reikalavaimai, kurių turime laikytis 

visi, taip pat ir globos įstaigose gyvenantys 

asmenys. 4 – os grupės bendruomenės nariai 

labai dėl to nepergyveno. Jie turėjo kuo 

užsiimti, ką veikti. Užsiėmimai vyko 

savarankiškai – lauke, kambariuose, 

kampelyje, laikantis saugaus atstumo. Grupės vyrai nuolat tvarkė aplinką 

krepšinio aikštelės teritorijoje. Jie šlavė, rinko šiukšles, kasė sniegą. Mėgavosi 

žiemiškais malonumais, lipdė senius besmegenius. Vienu metu jų buvo net devyni . Piešė kalėdinius 

sveikinimus, Valentino dienai darė ir dovanojo širdis. Gamino sveikinimus Moters dienos proga, jais 

pasveikino grupėje dirbančias moteris ir savo drauges. Paminėjo 

vasario  16 – tą. Žaidė stalo žaidimus, žiūrėjo filmus, ėjo 

pasivaikščioti, spalvino knygeles, atlikinėjo įvairias užduotis, skaitė 

spaudą, dalinosi įvairiomis naujienomis. Reguliariai teikė pagalbą 2 – 

tos grupės moterims atsivežant ir pristatant maistą. Dauguma grupės 

vyrų noriai prisidėjo prie kasdieninės ruošos, rūpinosi ir teikė pagalbą 

silpnesniems grupės draugams, darbuotojams. Smagu pasidžiaugti, kad 

iš ,,savo“ grupės vyrų visada sulaukiam palaikymo, pagalbos. AČIŪ 

JIEMS. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė  
 

Mūsų naujokai 
Danutė Šlinkšaitė 
2020 m. lapkričio mėnesį 2 grupėje apsigyveno linksma moteriškė, vardu Danutė. Ji gimė, užaugo 

Raseinių rajone, Steponkaimio kaime, baigė Kauno naftos pramonės technologijos technikumą. 

Gyventojai patinka dainuoti ir ji moka daug dainų. Danutė teigia, kad jai gera gyventi šiuose globos 

namuose, nes čia skaniai maitina, geri darbuotojai. Danutei patinka pakalbėti žemaitiška tarme.  
 

Vieną pasakojimą užrašėme – paskaitykite: 
 

Vadinasi aš Vaškys Ontė 

Priešaky be viena dontė. 

Nu ir traukė, nu išrovė 

Aš kaip veršis 



Barbės, Onės ir Petronės. 

Atėjau aprišęs žandą, įsitempęs, išsigandęs. 

Kurį trauksim vėl paklausė 

Tą kur prišaky pirmiausia. 

Geležies krasle pasodina. 

Mano kramą atkragina 

Pjaudamas blioviau. 

Jau ištraukiau galit eiti, 

O aš noriu sėdėti, noriu į duon veizėti. 

Mergos vaikiai ratovokit, 

Kon daryti sugakvokit 

Per ton meilę visa burna bus bedontė. 

 

Socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė 
 

Meilė mano gyvenime 
Meilė mano gyvenime dominuoja pirmoje vietoje. Aš visus žmones myliu pagarbos meile. Nerūšiuoju nei 

į geruosius, nei į bloguosius. Man yra visi lygūs su savo paklydimais ir kitokiais pamąstymais. Nuomonės 

skirtumas negali būti pretekstas kitus ignoruoti. Tai yra neteisinga ir nebūtina. Gyvenime yra mano toks 

nusistatymas. Daryk gera kitiems ir kiti tau darys gera. Tai yra bendravimo prasminga meilė žmonėms, 

kurie yra šalia. Meilė yra didelė galia, galinti pakelti didžiausius sunkumus, kurie tik pasitaiko gyvenimo 

kely. Meilė yra didelis pasišventimas vienas kitam. Meilė taurina jausmus, skaidrina mintis ir širdį 

pripildo neapsakomo džiaugsmo bei pasiaukojimo didybės. Tikra meilė yra didi, galinga, prasminga ir 

garbinga. Taigi, mylėkim vienas kitą pagarbos meile. Ne dėl naudos ar kokio nors pasipelnymo. Tiesiog 

mylėkim ir stebėkim, kaip viskas eina į gera. Tai įtakoja mūsų išprusimą ir supratimą. Graži meilė yra be 

pavydo, kančios ir nesantaikos. Meilė mano gyvenime yra labai paprasta ir kartu garbingai didinga. Aš 

toks meilėje esu ir būsiu. Štai tokios mano mintys jautrios temos – meilės – pamąstyme. Tai yra mano 

nuostata, kurios niekas kitas negali pakeisti. Mano geras pasirinkimas mylėti ir padėti kitiems. Tai 

paprastas, bet labai svarbus dalykas gyvenime. Tad būkim gero meilės vardo verti. 

Narvydas Paulionis 
  

Juozo Juozinės 
Juozas Beinoravičius 12 grupėje apsigyveno vasario mėnesį. Kaip ir su kiekvienu 

nauju gyventoju, taip ir su juo buvo pravesti šilti pokalbiai apie jo norus, pomėgius, 

pageidavimus bei įpročius. 

Juozui buvo paaiškinta, kad šioje grupėje gyventojai gali švęsti savo gimtadienius, 

vardadienius ar kitokias šventes. Pokalbio metu Juozui buvo pasiūlyta švęsti savo 

vardadienį. Jam šis pasiūlymas patiko ir, likus porai savaičių iki Juozinių, jis 

paprašė padėti jam suruošti šią šventę. Pateikė pirkinių sąrašą ir pakvietė visus savo 

buto gyventojus. Aš labai džiaugiuosi, kad grupėje vystosi draugiški santykiai. 

Darbuotojų pagalba buvo suorganizuota vardadienio šventė. Nors ta proga Juozas 

materialių dovanų daug negavo, tačiau iš savo svečių sulaukė daug gražių palinkėjimų. Linkėjo sveikatos, 

laimės, pinigų, gerų draugų ir svajonių išsipildymo. Gal nuskambės juokingai, bet vyrai, sakydami tostus, 

sudaužė arbatos puodeliais, taip parodydami, kad galima švęsti ir be žalingų įpročių. 

Juozas švente liko patenkintas ir dėkojo darbuotojams už šią šventę vis džiaugdamasis ir kartodamas, 

„kad čia buvo tikros Juozo Juozinės“. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 
 

Skirtingos kojinės 
Pasaulinė Dauno sindromo diena minima kovo 21 dieną. Šią dieną 

dėvimos skirtingos kojinės. Prisidėti prie šia liga sergančių asmenų 

palaikymo, solidarizuotis su jais gali kiekvienas visuomenės narys. 

Labai noriai prie šio sumanymo prisidėjo  4 grupės bendruomenės 

nariai. Visą  dieną mūvėjome skirtingų spalvų kojines, kalbėjome apie 

tai, kokia tai yra liga, prisiminėme pažystamus, artimuosius, turinčius 

Dauno sindromą. Juk kiekvienas žmogus yra savaip vertingas, 

nepaisant to, kas jis yra ir ką sugeba.  



Socialinė darbuotoja Ona Šernienė  
 

Maži siurprizai džiugina 
Kiekvieno žmogaus gyvenimas susideda iš smulkmenų. Kaip smagu kasdienybėje iš ko nors gauti kokį 

daikčiuką, kuris džiugina. Tai tikrai yra smagu ir geranoriškai žmogiška. Gyvenimas negali būti rutina ir 

nuobodybė. Gyvenimas yra laiko prasmė ir ėjimas į tikslą, kuris suteikia sparnus kilti aukštyn. Maži 

daikčiukai suteikia galimybę draugauti ir bendrauti. Tai mūsų bendrystės forma, kuri gerina mūsų 

tarpusavio santykius ir geruma tikrąja to žodžio prasme. Ką nors dovanoti kitam ar pačiam gauti ką nors 

yra normalu ir nepakartojama su pagarbos meile. Toks puikus bendravimas auklėja ir džiugina kiekvieną, 

kuriam nesvetimas kito gerumas. Gyvenimas yra toks, koks yra. Su bendravimo pliusais ir minusais. 

Mažas daikčiukas įpareigoja teigiamą dėmesį kitam žmogui, kuris to nusipelno. Geraširdis žmogus negali 

būti šykštuolis ir savanaudis. Daugiau nieko apie tai galvoti ir nereikia. Čia viskas labai aiškiai pasakyta. 

Būkim vienas kitam dosnūs ir geri su mažom dovanėlėm, pelnykim pasitikėjimą savimi ir kitais. Maža 

dovanėlė daro didelius džiaugsmo stebuklus mūsų gyvenime. Tegul tokių stebuklų būna kasdienybėje kuo 

daugiau. Taigi, mes gyvensime geriau ir linksmiau.  

Narvydas Paulionis 

Pasaulinė žemės diena 
Pasaulinė žemės diena minima kovo 20 dieną. 4 – tos 

grupės bendruomenė minėjo Pasaulinę Žemės dieną šiek 

tiek ilgiau. Visą savaitę vyko aplinkos tvarkymo darbai. 

Grupės vyrai tvarkė krepšinio aikštelės teritoriją. Vyko 

pokalbiai apie mūsų planetos problemas, ekologiją, 

taupymą ir kaip prie šių problemų sprendimo galime 

prisidėti mes patys. Kalbėjome, kad mūsų maži ir, 

atrodytų, nežymūs darbai, tokie kaip elektros, vandens, 

šilumos taupymas, gamtos neteršimas, atliekų rūšiavimas gali prisidėti prie mūsų 

žemės saugojimo. O smagiausiu šios dienos paminėjimo akcentu tapo inkilo iškėlimas. Visi su 

nekantrumu laukiame grįžtančių paukščių.   

Rūpintis žeme privalome kiekvienas ir tai daryti turime kiekvieną dieną. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė  
 

Kovo 24 dieną mes, 4 grupės gyventojai, kartu su socialine 

darbuotoja Ona Šerniene ir socialinio darbuotojo padėjėja 

Jūrate Baziliauske kėlėme inkilą ir lauksime sugrįžtančių 

paukščių. Taip mes paminėjome Žemės dieną.  

4 gr. bengruomenė  
 

Kūryba – gyvenimo variklis 

Laikraštį „Likimo draugas“ pasiekė laiškas iš Rokiškio, kurį parašė Narvydo Paulionio draugas Algirdas 

Girdziušas „Galbūt kuriame nors „Likimo drauge“ išspausdinsite ir mano šį eilėraštį“.  

Tą ir darome, malonaus skaitymo. 
 

Tos mūsų dienos bėga, skuba 

Tarytum Nemuno vanduo, 

Kai apsidairę mes pamatom, 

Kad jau gyvenimo ruduo. 

 

Plaukų jau gijos sidabrinės 

Kaip pievų rūkas vakarais 

Nors akys žvelgia dar į tolį, 

Kažko vis ilgisi širdis. 

Su nerimu vis dar kartoji: 

Kažkas vis rodos, dar sugrįš. 

 

Sugrįš, atbėgs takeliais pievų 

Vaikystės sapno atspindys, 

 

Padėka 
Dėkojame ūkio dalies darbininkui 

Gintarui Nešukaičiui, nes jis padėjo 

mums iškelti inkilą. 
 



Ir tos raukšlelės pirmutinės 

Apraizgo veidą nelauktai. 

O gal Kastyčio linksmas juokas 

Tau širdyje ledus tirpdys. 
 

Laisvalaikio valandos 
Gyvenime šalia visų kitų reikalų yra ir laisvalaikio valandos. Mano laisvalaikio valandos pilnos kūrybos 

ir dvasinio pasigėrėjimo. Man yra labai smagu ką nors parašyti ir tinkamai pamąstyti. Tai yra man 

normalu ir priimtina tokioje veikloje. Kada linksma, kada liūdna ar džiugu – viskas atsispindi mano 

kūryboje. Kūrybos meilė yra nepakartojama ir prasminga su apčiuopiamu rezultatu, kuris įpareigoja 

nesustoti ir tobulėti. Taip ir eina gyvenimas su pretekstu ką nors kurti rašant. Rašymas irgi yra kūrybinis 

menas žodžiais daug ką apsakyti. Man tai daryti yra smagu ir džiugu. Tai susidariusių minčių iškrova 

raštu, pateikiant tai poetiškai ir literatūriškai. Tai yra mano asmeninis pasigėrėjimas laisvalaikio 

valandom, kurios mane aukština kaip normalų žmogų, kuris gali rašyti. Man nepaprastai gera rikiuoti 

žodžius į eiles. Man toks laisvalaikis yra malonus ir pagirtinas šioje supančioje aplinkoje. Duok, Dieve, 

kad mano kūrybinės laisvalaikio valandos nesibaigtų, kol aš esu gyvas ir mąstantis. Aš rašiau, rašau ir 

rašysiu, žodžių iš kitų neprašysiu.  

Narvydas Paulionis 

Mano meilės daina 
Ten kur plaukia svajonių laivai 

Mane vieną seniai pamilai 

Meilė buvo prasminga gili 

Tu mane ir šiandieną myli 
 

Prakalbėk žodeliu ko tyli 

Tie laikai jau praėjo toli 

Man nukris ašarėlė gaili 

Tai užmiršti tikrai negali 

Mūsų gyvenimas nenumaldomai eina 

Ar girdi mano širdies meilės dainą 

Mūsų likimo keliai susipynė 

Meilės rojus abiejų nakvynė 
 

Kaip gera man tai prisiminti 

Mintis vis į praeitį ginti 

Laimės džiaugsmą širdyje auginti 

Ir į gyvenimą dainą įpinti 

Tai skambėk nenutilk mano meilės daina 

Man neduoda ramybės svajonė sena 

Tu buvai man ir būsi gražiausia pana 

Nes man šiam pasauly jau visko gana 

Narvydas Paulionis 
 

Mirtis 
Pralėks gyvenimas kaip vėjas 

Ir ant kapų užsidegs geltona žvakutė. 

Nes Tu nepajausi,  kada jinai ateis 

Pabels į duris ir pati kaip svečias 

Įeis į tavo trobelę. 

Ir paglostys tavo švelnius plaukus, 

Pabučiuos Tave ir Tu tyliai sudejavęs 

Atsidursi jos glėbyje. 

Ona Valaitytė 

Meilės audronaša 
Meilės audronaša širdy 

Ir mano sieloj neramioj 

Tarytum džiaugsmo fiasko 

Gražioj gyvenimo dainoj 
 

Likimas lėmė man jaunystę 

Merginų nuostabią draugystę 

Pajaust jausmu tyru 

Mano meilėje širdies gilu 
 

Likimo angelo žinia 
Užgeso vakaro žara 

Ateis naktis gera 

Mūs meilės ir glamonių 

Ateities gražių svajonių 
 

Tu apkabink mane 

Aš būsiu nuostabiam sapne 

Likimo angelo žinia 

Meilė svaigins mane 
 



Žadėjo laikas laimę 

Ir bučinius švelnius 

Ėjau keliu savaime 

Geriausia ateity man bus 
 

O meile mano meile 

Mano širdy tyra 

Didingas ilgesio laukimas 

Kasdienė gyvenimo drąsa 
 

Tokios mano svajonės 

Audronašos mielos vilionės 

Negali būt dejonės 

Nes aš gyvenimą myliu 

Gyvenimo ir meilės žavesy 

Šioje beprotėje nakty 

Kur esam aš ir Tu 

Laimingi mes kartu 
 

Ak tie keliai keleliai 

Ir meilės geri žodeliai 

Tokia žmonių dalelė 

Širdelė prie širdelės 
 

Labai smagu gyventi 

Prasmingai degt bet nerusenti 

Turėti savo lemtį 

Su dieviška palaima 

Narvydas Paulionis 

 

 

 

 

 

 

Šventinis priedas   
 

 

 

 

Tikrai prasminga Velykas švęsti pavasarį, kai žiemos gruodo sutraukta žemė 

atgyja, kai keliasi visa gamta, pasipuošusi linksmomis spalvomis, naujais 

žiedais. Visur triumfuoja gyvybė. Ir Velykų varpai skelbia atėjusį pavasarį, 

prašvitusį džiaugsmą, naują, jau niekad nesibaigsiančią gyvybę. 

 
Jau pavasaris budina žemę 

Skleidžias gražūs pirmieji žiedai 

Šis laikas didelę prasmę lemia 

Su šiluma ir vėju 

Šventos Velykos į namus atėjo 

Su Verbom ir margučiais 

Su linkėjimais mielais 

Būkim šventės dieną 

Mes visi draugais 

Gaus bažnyčiose varpais 



Globos namų taryba sveikina visus globos namų gyventojus ir darbuotojus 
 

 

Pro sunkius debesis prasimušę saulės 
spinduliai jau nepasiduos ir 

netrukus virs šviesiomis dienomis. 
Todėl dalinamės su Jumis šventiniu 
džiaugsmu ir linkime švęsti Velykas 

su pilna tyrumo ir vilties širdimi. 
Visus globos namų gyventojus ir 

darbuotojus su Šv. Velykomis 

sveikina 1-os grupės gyventojai ir 

darbuotojos 
 

 
 

Mie

lieji saviveiklininkai ir Prevencinės programos 

dalyviai, 

Te pildos svajonės ir džiaugsmas dienų, 

Dainuokite dainą iš savo širdžių. 

Daug saulės zuikučių, margučių tvirtų, 

Sveikatos ir laimės, Velykų linksmų! 

Su Šv. Velykomis! 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 

  

Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai jį gyventi. Kviečia džiaugtis 

visomis mums suteiktomis gyvenimo dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums duotu 

žmogumi. Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes, kad dar labiau mylėtume, geriau suprastume 

vieni kitus, lengviau prisipažintume klydę ir taisytumėmės. Išgyvenkime šį džiaugsmą savo 

širdyse ir gyvenime ne tik Velykų rytą, bet ir kasdien vis iš naujo, kad patirtume mums 

suteiktą gyvenimo pilnatvę. 

Su Šv. Velykomis visus sveikina 10 grupės gyventojai ir darbuotojai 

 

Sveikiname visus sulaukus gražiausios 

pavasario šventės – Šv. Velykų… Tai metas, 

kaip po žiemos miego pabunda ne tik gamta, 

bet ir kiekvienas iš mūsų. Tad skleiskime 

šilumą, dalinkimės meile, užkrėskime vieni 

kitus džiugia nuotaika… 

4 grupės bendruomenė 
 

Su džiugesiu ir šviesa į duris beldžiasi pavasaris, kartu su gamtos atbudimu atnešdamas ir 

vieną gražiausių švenčių – Velykas. Tegul mus pasitinkanti pavasario šiluma  

suteikia naujų jėgų kurti ir tobulėti. 

Linkime pavasariškos energijos, veržlumo ir geros nuotaikos.  

Su Šv. Velykomis visus globos namų gyventojus ir darbuotojus sveikina  

11 gr. gyventojai ir darbuotojai 

Gražios pavasario tėkmės, 

Mažų stebuklų iš dangaus, 

Naujiems darbams geros kloties 

Ir laimės lyg gausaus lietaus. 

Tegul Velykos dovanos 

Ne tik Margučių pintines, 

Tegul širdis dainuos ir švęs 

Prisikėlimo minutes. 

Su šventėmis, mielieji! 
 

Didvyžių socialinės globos namų 
darbuotojų profesinės sąjungos 

pirmininkė 
 

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, 
Velykos kaip puokštė giedodama skris, 

Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, 

Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims. 

Telydi džiaugsmas ir pilnatvė! 

Su Šv. Velykomis! 

2 grupės gyventojai ir darbuotojai 
 

 

Gal dar ir nežydi lauko gėlės... 

O drugio sparnas skruosto nepalies. 

Tegul pakils, kas rudenį nunyko, 

Tegul Velykų saulė mums vėl švies! 
 

7, 8 ir 9 grupės linki visiems  

skaidrumo mintyse, 

gėrio darbuose ir karštos meilės širdyse!!! 

https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25
https://mintysapie.lt/sveikinimai/velykiniai/velykos-25


Šventų Velykų rytą 

Daug margučių nematyta 

Šviečia saulė danguje 

Meilės jausmas širdyje 

Būkim mes laimingi 

Mums visiems linkėjimai širdingi 

Narvydas Paulionis sveikina SPĮ užimtumo 

specialistę Vidą Valentienę ir visus  

„Vilties spindulio“ dainorėlius 

 

Pumpuro išsiskleidimas, žolės atbudimas, upės smagus tekėjimas ir paukščių skardus čiulbesys 

kasmet žadina Prisikėlimo viltį. Kaip ir atbundanti gamta, per žiemą sužvarbusi žmogaus 

širdis įgauna noro ir jėgų atsinaujinti...  

Tegul šventų Velykų džiaugsmas teikia šviesos ir vilties kiekvienam! 

Saulėtos, prasmingos ir viltingos Prisikėlimo šventės! 

Renata ir Aušra 

Gyvenimo grožis 
Gyvenimo grožis jaučiamas širdimi ir protu. Gera matyti aplink esantį grožį, kuriame yra ir kiekvienas 

žmogus. Gyventi gyvenimą yra nepaprastai miela ir gražu. Juk yra prasminga ir normalu, kai mes gražiai 

elgiamės ir kalbame gerus dalykus. Nesveiki tauškalai čia tikrai netinka. Gyvenimo grožis priklauso nuo 

mūsų pačių ir mus supančios aplinkos. Kaip būtų sunku gyventi, jei mes nejaustume meilės vienas kitam 

ir grožio, kuris mus simpatiškai jaudina. Gyventi – tai reiškia mylėti gyvenimą ir jausti jo grožį. Būkim 

vienas kitam lojalūs ir geraširdžiai. Mylėkim savo gyvenimą visa širdimi ir protu. Šitokio džiaugsmo mes 

nusipelnėm. Viena diena buvo gera ir praėjo, kita diena bus dar geresnė. Taigi, reikia džiaugtis ir žavėtis 

tuo, ką turime ir matome, jaučiame savo širdimi ir trapia siela. Būkim dvasioje stiprūs ir visada 

nugalėsime visus sunkumus, kurie tik pasitaiko gyvenime. Štai toks yra žmogaus gyvenimo grožis. Su 

ilgesiu, laukimu ir meile kasdienybei, kurią turime išgyventi ir po truputį senti. Aš niekada nesiskundžiu 

dėl gyvenimo meilės ir grožio. Toks aš esu iki graudulio ir meilės jaudulio, kuris mane auklėja kaip 

žmogų. Gyvenimo grožį reikia pajausti ir suprasti, nes kitaip gyventi būtų neįdomu ir beviltiška. Taigi, 

grožėkimės ir gėrėkimės kiekviena valanda ir diena. Gyvenimo laikas yra mūsų pačių rankose. Būkime 

savo laimės grožio kalviais. Tegul triumfuoja gyvenimo grožio pergalė. Būkim žmonės geri žmonėse.  

Narvydas Paulioni 

 

Geriausio kambario rinkimai 
Kovo 30 dieną Tarybos atstovai – Kęstutis Sobeckis, Leonora Barauskienė, 

Ernesta Chaizytė, Jonas Salanauskas, Deividas Mačiulis ir Ona Šernienė 

lankėsi pas butų gyventojus, domėdamiesi jų buitimi ir tvarka kambariuose. 

Vertinama buvo 10 balų sistema. Besilankant butuose buvo pastebėta, kad butų 

gyventojai gyvena palyginti tvarkingai ir jaukiai. Bet komisija turėjo užduotį 

išrinkti geriausią ir švariausią kambarį. Į šį titulą pretendavo tik vienas 

gyventojas – Narvydas Paulionis. Jo kambarys buvo ypatingai švarus ir 

tvarkingai sutvarkytas. Ne ką prasčiau atrodė ir 5 buto gyventojų – Laimutės Bondarenkienės ir Vidos 

Tautkevičiūtės kambarys, įvertintas 9 – ui.  9 – tus pelnė Janina Čepaitė ir Jonas Salanauskas iš 14 buto 

bei Aurimas Auksutis iš 6 buto. Daug kas pelnė 8 – tus ir 7 – tus. Bet buvo ir tokių kambarių, kurie pelnė 

4 – tus, 5 – tus. Jiems reikia pasitempti. 

Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis 

 

 

Suskambo Velykų varpai sidabriniai 

Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj 

Ir Kristus , ir Žemė tiek 

vargo iškentę 

Mums atneša linksmą 

Išganymo šventę. 

Šv. Velykų proga visus 

sveikina 12 g. 

darbuotojai ir gyventojai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 
  

  

Gruodžio - kovo mėnesiais mus paliko 
 

Marijona Levinskienė 

Aldas Tamulevičius 

Ona Grikietytė 

Audriūnas Melnykas 

Vida Stonkienė 

Valentinas Stanišauskas 

Algirdas Žatkus  

Algirdas Juozas Stalgis 

Algis Kisielius 

Aldutė Čaplikienė 

Ona Adelė Lisauskienė 

Danutė Tamulevičienė 

Aleksandra Vencienė 

Laima Pundziūtė  

Janina Slavinskaitė 

Eugenija Lekšaitienė  
 

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


