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Mus supantis stebuklas 
Pievoje vyko kažkas stebuklingo. Pavasarinio, drėgno, gaiva kvepiančio lašo pagirdytas karklinis 

katinėlis dar labiau prasiskleidė. O saulės ištroškę, žiemos iškankinti žolės daigeliai, lenktyniaudami tarp 

savęs, stiebėsi ir gėrė į save vaiskią šilumą. Pirmieji šalpusniai, dairydamiesi aplinkui, pasisveikino su jau 

gerokai pasišildžiusiomis saulėje snieguolėmis. Visi, kas augo pievoje, kaip išganymo laukė šilumos. 

Vaizdą gadino negyvi, žiemos neištvėrę ir beveik puvėsiu tapę pernykščiai medžių lapai. Tačiau ir jiems 

buvo lemta išnykti ne veltui. Atsidėkodamos už derlingą žemę seniesiems lapams ankstyvosios tulpės 

užaugins dar didesnį žiedų krūmą. Taip jau yra - norint gauti, kažką tenka atiduoti. Pavasaris apie save 

prabyla kvapu, garsais, spalvomis, o atėjusios Velykos padovanoja naujos gyvybės pradžią. Tausokime, 

mylėkime ir gerbkime savo namus žemėje. Tuomet nei vienas, nei pikčiausias virusas nebus pajėgus 

sunaikinti mūsų gamtos harmonijos stebuklo. O mes, žmonės, juk šio stebuklo dalis. Visus su pavasariu. 

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 
 

Pamąstymui... 
- Šiandien buvo Sunki Diena, - tarė Pūkuotukas. Ir nutilo. 

- Ar nori apie tai pasikalbėti? - paklausė Paršelis. 

- Ne, - kiek patylėjęs atsakė Pūkuotukas. - Ne, nemanau. 

- Viskas gerai, - tarstelėjo Paršelis ir priėjęs arčiau, krestelėjo šalia savo draugo. 

- Ką darai? - pasiteiravo Pūkuotukas. 

- Kaip ir nieko, - tarė Paršelis. - Tiesiog žinau, kas yra Sunkios Dienos. Ir man dažnai nesinori apie jas 

kalbėtis. 

- Bet žinai, - tęsė Paršelis, - gerumas tas, kad Sunkios Dienos yra daug lengvesnės, kai žinai, kad kažkas 

yra su tavimi. Ir aš visada būsiu su tavimi, Pūkuotuk. 

Ir Pūkuotukas susimąstė apie savo Sunkią Dieną, o rimtas ir patikimas Paršelis sėdėjo šalia tyliai, 

mojuodamas savo mažomis kojytėmis... Pūkuotukas pagalvojo, kad jo geriausias draugas dar niekad 

nebuvo toks teisus. 

Padėkime tiems, kas turi šiandien Sunkią Dieną. Padėkime sau. Ir tikiuosi, kad jūs turite po mažą 

patikimą Paršelį šalia savęs Sunkiomis Dienomis. Kaip tu jautiesi šiandien? 

Parinkta iš interneto 
 

Tikiu pavasariu      
Nustojus šlapdribai kristi, nušvito padangė ir vėl širdis patikėjo, kad bus pavasaris šiltas ir švelnus. Kodėl 

žmogui vis norisi to, ko neturi?.. Bet mes, žmonės, jau tokie esame... Vis trokštame to, ko neturime. Jau 

niekas taip nenuvargino kaip Covid-19. Tartum koks demonas užpuolė žmoniją ir neleidžia atsikvėpti. 

Bet žmogus jau toks yra, kad tiki visa kuo ir neleidžia sau nukabinti nosies. Aš irgi tikiu pavasariu.  

Leonora Barauskienė  



Meilė Lietuvai 
Aš labai myliu gimtą šalį Lietuvą. Čia daug gražių vietų ir širdžiai mielų gamtovaizdžių, kurie jaudina 

širdį ir sielą. Aš iš didelės meilės rašau Lietuvai. Man labai patinka gyventi socialinės globos namuose. 

Čia mane nubloškė žiaurus likimas, bet aš nenusimenu, nes čia yra mano namai. Po miego ir šviesių 

sapnų man malonu sutikti kiekvieną rytą ir dieną su džiaugsmu ir viltingu optimizmu, kad rytoj bus 

viskas dar geriau nei šiandien. Taip ir eina gyvenimas su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Meilė Lietuvai 

mane masina rašyti ir mąstyti, daug gėrio ir grožio pamatyti.  Esu labai jautrus ir mįslingas, todėl man 

smagu galvoti ir eilėraštį dovanoti skaitymui. Man likimas davė tokią galimybę, tai aš ja ir naudojuosi. 

Ačiū Dievui ir likimui, kad aš toks kūrybingas, raštingas ir maloningai darbingas. Tai yra mano prasmė ir 

tikslas, kuriuo aš gėriuosi kaip mažas vaikas. Meilė Lietuvai mano širdy neblėsta. Aš tikiu, myliu ir šimtą 

kartų tai kartoju savo eilėraščiuose. Tai puiku ir garbinga iki apsvaigimo tartum nuo gero vyno. Aš taip 

rašau ir dar ilgai rašysiu, kol šviesiai mąstysiu. Aš gyvenu gyvenimą su meile Lietuvai. Meilė, mano 

meilė Lietuvai širdim dainuoja. 

Narvydas Paulionis 
 

Gegužės mėnesio renginiai 
3 d. 14

00
 val. koncertas – minėjimas Motinos dienai „Tau mano širdies sakmė“ 

13 d. keramikos darbų paroda „Apvali karoliukų istorija“ 

20 d. 14
00

 val. piešimo popietė „Spalvų šokis saulėje“ 

25 d. kino filmas „Trys žingsniai iki tavęs“  
 

Mėnesio eigoje (lauke): 

Maldos valandėlės, Marijos litanija 

Aplinkos tvarkymas – gėlių sodinimas 

Šokiai  

Už renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė  

Danguolė Dereškienė  
 

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

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

 

Valdo Paulausko padėkos 
Dėkui už renginį lauke prie sporto salės balandžio 12 dieną. Buvo pirmadienis. Antrą valandą popiet 

vyko renginys – Aldutė pagrojo su armonika, darbuotojos ir Eglutė padainavo gražių dainų. Pašokom 

rately, pažaidėm žaidimų. Ačiū. 
 ---------- 

Noriu padėkoti darbuotojoms, kad mane vežėsi į Vilkaviškį paskiepyti nuo koronos viruso. Mūsų 

važiavo pilnas autobusiukas, mus ten priėmė labai gražiai. Gavau pirmą skiepą, o antrą gausiu 

balandžio 30 dieną. Ačiū valdžiai ir Lietuvos valstybei, ir prezidentui. 
---------- 

Noriu padėkoti darbuotojoms Ritai, Onutei ir Danguolei. Pas Danguolę lankau keramikos ir dailės 

užimtumus. Užimtumai man labai patinka. Ritai noriu padėkoti už dvi nuotraukas. Labai ačiū. Vieną 

nuotrauką siūsiu broliui. Onutei ačiū už tai, kad gavau skiepą.  
 

 

Laimingai gyventi - tai turėti mažiau poreikių ir daugiau potyrių, daugiau svajonių ir mažiau lūkesčių. 

Nieko nepriimti asmeniškai, į viską žvelgi kaip į pamoką, patirtį, galimybę. Rūpintis savo vidiniu 

gyvenimu ir suprasti, kad išoriniame - tik pasekmės. Padaryti daugiau, nei iš mūsų tikimasi ir mažiau 

tikėtis iš kitų. Išmokti dėkinga širdimi priimti viską, ką duoda gyvenimas ir dėkoti už tai, ko pavyksta 

išvengti. Daugiau juoktis iš savęs ir mažiau skųstis kitais. Dvigubai daugiau duoti ir neparduoti gyvenimo 

džiaugsmo nei už gerą darbą, nei už aprūpintą, saugią santuoką. Nuspręsti, į ką verta žiūrėti rimtai ir su 

sveika humoro doze žvelgti į visa kita. Suprasti, kad mums niekas nieko neskolingas ir vertinti 



brangiausią dovaną, kokią esame gavę - Gyvenimą.    

    Parinkta iš interneto 

Mūsų gyvenimo kronikos 

Velykų belaukiant 
Kartu su atbudusia gamta, belaukdami Šv. Velykų - pavasario šventės, 

simbolizuojančios atgimimą, atsinaujinimą ir naują pradžią, socialinės  

globos namų 10 ir 11 butų gyventojai, nestokodami entuziazmo ir pakilios 

nuotaikos, padedami socialinio darbuotojo padėjėjų, margino kiaušinius. 

Džiugu matyti įkvėpimo sklidinas jų akis, kūrybines idėjas, kuriomis 

dalinosi, perteikdami jas margučių dekoracijose bei ornamentuose. O 

pavasaris šiai šventei pats tinkamiausias, nugalėjęs žiemą, grąžinęs žemei 

bei žmonijai šilumą, gebantis išlaikyti viltį ir didžiausiose negandose. 

Socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė 
 

Šventos Velykos globos namuose 
Gražų ir saulėtą rytą butų gyventojus pasitiko budintys socialiniai 

darbuotojai ir Velykų bobutė su zuikiu. Šias roles gerai atliko Jolanta 

Montvilaitė ir Antanas Čekas. Pirmiausia buvo pasakyti ir paskaityti 

sveikinimai. Valgykloje stalai uždengti baltomis staltiesėmis ir padengti. 

Ant kiekvieno stalo buvo vazelė su pavasarinėmis puokštelėmis. Visi 

skaniai pusryčiavom ir valgėme ryžių košę ir šalto rūkymo dešrą su duona ir 

batonu, margučius bei gėrėme kavą. Pavalgius skanius pietus – raugintų 

kopūstų sriubą ir šventinį kepsnį su bulvėmis ir salotomis – socialiniai 

darbuotojai Kęstutis Alkimavičius ir Neringa Parulienė visus valgykloje 

valgančius pakvietė 14 val. į šventę prie butų – ridenti kiaušinius. Kiaušinius 

rideno gyventojai vienas po kito, padėjėjos ir Kęstutis dalino kiaušinius. Dauguma 

gyventojų, kuriuos fotografavo padėjėja Malvina, socialiniai darbuotojai Neringa 

ir Kęstutis bei gyventoja Meilutė, pozavo. Ridenti kiaušinius ir laimėti jų daugiau 

daug kam sekėsi neblogai. Daug kam patiko ridenti kiaušinius ir rideno juos ne 

vieną kartą. Kieme prie butų grojo gera muzika, vėliau buvo renkami gražiausi 

margučiai. Kas ridenime laimėjo daug kiaušinių ir gražiausio margučio laimėtojai 

buvo apdovanoti prizais – mažais šokoladiniais margučiais. Po linksmosios dalies 

vyko kiaušinių valgymas. Ši Velykinė šventė visiems labai patiko. Visi buvome 

geros nuotaikos ir geranoriškai nusiteikę. Ačiū socialiniams darbuotojams už gerai 

ir šauniai organizuotą popietę su Velykiniais margučiais. Ačiū visiems dalyviams, kurie buvome kartu.  

Narvydas Paulionis 

Velykos Didvyžių globos namuose 

Mūsų globos namų 12 grupės žmonės nusipirkom kiaušinių, juos išvirėm ir 

dažėm įvairiomis spalvomis. Atėjus Velykoms grupės socialinis darbuotojas 

Kęstutis ir Neringa organizavo visų grupių kiaušinių ridenimą ir stipriausio 

kiaušinio rinkimą. Grojo muzika, tad laisvalaikis praėjo greitai ir įdomiai. 

Taip mes visi draugiškai sutikom ir praleidom Velykas. 

Kęstutis Sobeckis 

 
 

Noriu padėkoti už šventę – Velykas. Aš labai laukiau Šv. Velykų. Per Didįjį penktadienį, per pasninką, 

davė mums ryte žuvies paštetą, per pietus – žuvies kotletus, o sekmadienį, per Šv. Velykas, davė po du 

margučius ir skanius pietus. Ačiū darbuotojams už gražią pavasario šventę – Velykas. 



Valdas Paulauskas 
 

 

Mūsų Velykos per karantiną 
Buvo sunku patikėti, kad Velykos įvyks dėl karantino. Bet po truputį pradėjom ruoštis savaitę prieš 

Velykas. Puošėme kambarius, stendus atvirukais, paukščiukais iš siūlų ir megztais kiaušinukais. Ant stalų 

į vazas merkėm šakeles, kad išleistų lapukus ir jas puošėme savo darbeliais. Trečiadienį socialinės 

darbuotojos pakvietė mus į svetaines, virtuvėlę marginti kiaušinius. Socialinis darbuotojas Kęstutis tą patį 

darė savo grupėje, padėjo padėjėjos Laimutė ir kitos. Mūsų darbai pasiteisino ir kiaušinukai gavosi labai 

gražūs. Oras buvo apsiniaukęs, bet nuotaika buvo labai gera ir buvo šilta. Išradome naują dažymo būdą – 

su ausų krapštukais ir dažais. Pagaliau atėjo lauktas Velykų rytas. Iš pat ryto socialinis darbuotojas 

Kęstutis atėjo pas visus į grupes, pasveikino su Velykom ir pavaišino šokoladiniais kiaušinukais. Buvo 

labai malonu. Valgykloje buvo užtiestos baltos staltiesės ir papuošti stalai. Visiems buvo padalinta po du 

margučius ir Jolanta Montvilaitė su Antanu Čeku perskaitė pasveikinimą. Valgykloje dirbo socialiniai 

darbuotojai Neringa ir Kęstutis. Pietūs taip pat buvo šventiški – kepsnys su slyva ir sūriu viduryje. Po 

pietų socialinis darbuotojas Kęstutis pakvietė visus ridenti margučius. Išnešė į lauką prie butų kolonėles, 

grojo muzika ir švietė saulė. Visų nuotaika buvo puiki. Velykos buvo nuostabios. Karantinas nuotaikos 

nesugadino .  

Irena Darčianovaitė 

 

Šv. Velykos 12 – oje grupėje – mūsų namuose 
Įdomu, kaip jas sutiko 11 – o kambario gyventojos – Rasa Bernotaitė, Marija 

Mickevičienė ir Vilija Pranckevičiūtė. Visos džiaugėmės sulaukusios Šv. 

Velykų, na ir, žinoma, mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus prisikėlimo. 

Susėdome prie šventinio stalo, papuošto Velykiniais margučiais ir kitais 

skanumynais, nuoširdžiai bendravome, šnekučiavomės, užkandžiavome. 

Labai džiugu ir malonu, jog mus aplankė ir į mūsų šventę įsijungė 12 – os 

grupės socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius. „Koks džiaugsmas!“ – 

šnabždėjomės. Gėrėjomės atbundančiu pavasariu, saulės spinduliu šiltu, 

medžio pumpuru švelniu, snieguolės žiedeliu pirmu. Linkėjome vieni 

kitiems, kad širdelės prisipildytų gėrio ir švelnumo, kad kiekvienas pražystų 

visomis pavasario spalvomis. Tegul gražiau pavasariniai žiedai papuoštų 

mūsų kasdienybę! Palinkėjome daug laimės, meilės, stiprybės, kantrybės ir 

Dievo palaimos. O svarbiausia – sveikatos. Tikrai buvo jauku ir smagu. Likome patenkinti. 

Tad su šventėmis, Mielieji!!! 

Su pagarba, Rasa Bernotaitė 

 

Velykų šventė 
Ramiai, bet ir smagiai paminėjome Šv. Velykas – Kristaus 

prisikėlimo šventę. Iš anksto ruošėmės šiai didžiausiai pavasario 

šventei, kaip ir visi krikščionys – puošėmės gyvenamąją aplinką, 

marginome kiaušinius.  Nepamiršome pasirūpinti ir vaišių stalu, 

valgėme daug ir sočiai, kad metai būtų skalsūs.  

Soc

ialinės darbuotojos Jurgita, 

Vilma, Agnė 

 

 



 

 

 

 

 

Velykos 6-oje grupėje 
Vos išaušus pavasariui visi laukiame vienos 

smagiausių pavasario švenčių - Šv. Velykų. 

Tai atgimimo ir vilties šventė. 6 grupės 

gyventojai, padedami darbuotojų, ruošėsi 

šventei. Karpė karpinius iš popieriaus, puošė 

jais langus, svetainę, stendą. Linksmai 

nusiteikę margino margučius, 

prisiminė velykines tradicijas. 

Nors už lango trumpam sugrįžo 

žiema, tačiau balandžio 6 dieną 

grupės gyventojai susirinko 

kampelyje, smagiai rideno pačių 

margintus margučius. Po margučių 

ridenimo visi vaišinosi margučiais. 

Socialinės darbuotojos Rita ir Rasa 
 

Malonūs prisiminimai 
Mane visą gyvenimą lydi malonūs prisiminimai iš vaikystės, jaunystės ir šių dienų. Man smagu prisiminti 

visa, kas buvo gera, gražu ir kilnu. Prisiminimai tam ir yra, kad galėtum atsigręžti į praeitį ir save 

pasitikrinti gerume ir laimėje. Didelė laimė kiekvieno žmogaus gyvenime – turėti gerus prisiminimus. Tai 

galima didžiuotis ir džiaugtis tikrąja to žodžio prasme. Prasminga yra būti geram ir dalinti gerumą 

kitiems. Visa tai ir sudaro malonūs prisiminimai, kurie kelia aukštyn ir lavina širdį jausmuose ir protą 

mąstyme. Gera turėti gerus draugus ir juos prisiminti bei deramai įvertinti. Tai yra žmogiška ir natūralu 

šiame gyvenime laiko eigoje. Taip ir eina žmogaus gyvenimas su įvairiais įvykiais ir apraiškomis, taip 

dominuoja kasdienybėje ir priverčia apie daug ką pagalvoti ir įvertinti labai objektyviai ir dalykiškai. 

Visas žmogaus gyvenimas susideda iš smulkmenų, kurios įpareigoja pajausti ir suprasti šį mus supantį 

pasaulį. Taip smagu ir miela, kai malonūs prisiminimai džiugina ir jaudina sielą. Kuo daugiau malonių 

prisiminimų, tuo žmogaus gyvenimas yra gražesnis ir prasmingesnis iki jaudulio su ašaromis. Taip ir turi 

būti, nes žmogaus gyvenimas nestovi vietoje, su kiekviena diena juda pirmyn su tikėjimu, meile ir viltimi. 

Viską reikia priimti visa širdimi, protu ir siela. Tai yra malonu, miela ir gera. 

Narvydas Paulionis 

 

Sveikatos diena 
Balandžio 7 d. visoje Lietuvoje buvo minima 

pasaulinė sveikatos diena. Didvyžių socialinės 

globos namuose taip pat paminėjome šią dieną. 

Nors lauke oras buvo ne itin šiltas, mūsų tai 

negąsdino, juolab sportuodami visi sušilome. 

Skambant linksmai muzikai atlikome 

įvairius fizinius pratimus, mėtėme vienas 

kitam kamuolį, na o vėliau tiesiog šokome. Norintys išbandyti savo 

rankos miklumą ir akies taiklumą gyventojai strėlytes mėtė į taikinį. 



Nepamiršome, kad corona virusas mūsų dar neapleido. Laikėmės atstumų, dėvėjome veido kaukes, 

apgailestavome, kad nematome vienas kito šypsenos, bet mūsų kūnai kalbėjo už save. Renginio pabaigoje 

palinkėjome vienas kitam stiprios sveikatos, nes būtent jos dabar mums labiausiai reikia. 

Kineziterapeutė Eglė Kriščiūnaitė 

 

2 grupės kasdienybė 
Prevencinė popietė „Rūkymo žala moters organizmui“ 
Š. m.  kovo mėn. 31 d. 2 gr. svetainėje  vyko prevencinė popietė ,,Rūkymo žala 

moters organizmui‘‘, kurioje dalyvavo 8 gyventojos. Visos nuoširdžiai pasipasakojo 

nuo kada pradėjo rūkyti. Onutę Valaitytę paskatino rūkyti jos liga – „maniau, kad 

tėčiui yra tokia liga, kaip mano ir jį rūkymas nuramina“. Jai parūkius pasidarydavo 

labai gera ir rūkymas tapo priklausomybė. Laima Butkevičiūtė pradėjo rūkyti, 

būdama studentė. Karolina Inkrataitė pradėjo rūkyti draugų 

kompanijoje. Regina Januškevičiūtė rūko nuo 16 metų. 

Aldona Bruožytė pradėjo rūkyti apsirgus ir besigydydama  

Marių ligoninėje. Virginiją Matusevičienę paskatino rūkyti 

anyta. Kristina Stecenko rūko nuo 16 metų, pradėjo rūkyti draugų kompanijoje.   

Dauguma teigė, kad rūkymas ramina.  

Moterys buvo supažindintos su rūkymo poveikiu moters organizmui. Rūkymas 

moterims sukelia didesnę širdies ligų, plaučių, vėžio ir daugelio kitų ligų riziką. 

Moteriai rūkymas yra daug kenksmingesnis žalingas įprotis nei vyrui. Taip pat 

pasikalbėjome kaip rūkymas veikia moters grožį. Galima pasidžiaugti, kad 

rūkymą mažina Karolina  Inkrataitė ir Ona Valaitytė.   

Socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė   
 

Blynai, oi tai blynai 
2 grupėje kovo mėn. 26 dieną kepėme širdelių blynus. Socialinė darbuotoja sumaišė tešlą, o kas norėjo 

paragauti, turėjo pas išsikepti. Vienu žodžiu, gavosi neblogai, noriai  dauguma  grupės gyventojų ėjo kepti 

ir kantriai laukė savo eilės. Vieniems sekėsi geriau, kitiems buvo reikalinga pagalba. Tačiau visi buvo 

patenkinti ir linksmi, mielai valgė savo išsikeptą blyną. Ypač buvo malonu žiūrėti kaip grupės vyrai 

kepėsi sau blyną.  

Ačiū Sonata Dambrauskaitei, kad mokina kepti blyną ir taip pat už smagiai praleistą laiką.   

Ona Valaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiaušinienė 
2 grupėje dažnai kepami įvairūs blynai. Aš, Kristina Stecenko, pasiūliau, kad 

keptume draugiškai kiaušinienę. Dauguma grupės gyventojų geranoriškai 

sutiko. Balandžio mėn. 16 dieną kepėme. Aš lupau svogūnus ir juos pjausčiau. 

Kepėme dviem keptuvėmis, net du kartus. Prie kiaušinienės kepimo prisidėjo 



Ona Valaitytė, Kęstutis Paulauskas, geranoriškai mokė darbuotojos Sonata Dambrauskaitė ir Aksana 

Almonaitienė.  

Kiaušinienės prikepėme net 2 geltonus dubenėlius. Ji buvo kvapni ir skoninga. Dauguma grupės 

gyventojų buvo patenkinti ir noriai valgė.  

Kristina Stecenko 

Žmogaus gerumas 
Žmogaus gerumas gyvenime yra didingas ir reikalingas. Suteikia prasmę ir dvasinį augimą. Kaip būtų 

sunku gyventi šiame pasauly be žmonių tarpusavio gerumo, kuris ugdo pasitikėjimą, draugiškumą ir 

žmoniškumą. Tai didelis stebuklas, kuriam nėra lygių. Žmogaus gerumas ugdo ne tik gerus pojūčius, bet 

ir pasitikėjimą vienas kitu, kuris žmones riša bendrystėje ir draugystėje. Taip reikia ir gyventi. Turi būti 

tarpusavy tikėjimas, meilė ir pagarba. Šiam tikslui gerumas ir daro didelę įtaką kasdienybėje. Toks yra 

žmogaus gyvenimas, kad be gerumo negalima nei žingsnio žengti. Visur ir visada žmogus atsiremia į 

žmogų. Būtent čia gerumas ir būtinas. Tai yra išmintinga ir garbinga, tai yra nepakartojamai reikalinga ir 

naudinga. Taip aš mąstau ir rašau, nes tylėjimas reikštų susitaikymą su blogiu. Toks mano nusistatymas ir 

supratimas. Čia galima būtų padėti tašką apie savo požiūrį į žmogaus gerumą. Daugiau kitaip ir galvoti 

nereikia, nes gerumas didelę laimę teikia ir optimistiškai veikia. Taigi, būkime vieni kitiems geri ir 

draugiški, nes tai – žmogaus didinga misija šioje žemėje, tai yra šiame žemiškame gyvenime. 

Narvydas Paulionis 
 

Tęsiant gerus darbus 
Gerus darbus reikia daryti visą gyvenimą, nes 

vieno gero darbo suteikiamas emocinis 

pakylėjimas yra laikinas. 

Šia gražia taisykle vadovaujasi ir kai kurie mūsų 

globos namų gyventojai. Prieš kelias savaites 

gyventojai  buvo pakviesti į talką prie bažnyčios 

sodinti pušis. Besodindami apžiūrėjo, kad likę  

daug pernykščių lapų. Jau einant namo Jonui Salanauskui kilo mintis 

suorganizuoti dar vieną talką prie bažnyčios. 

Balandžio 21 dieną, apsitvarkę globos namų kiemą, 

vėl iškeliavome daryti gerų darbų. Vieni grėbė, kiti vežė lapus. Oras buvo 

puikus, nuotaikos geros, tad ir darbas vyko gana sparčiai. Baigę darbus 

apžiūrėjome, kaip auga pačių sodintos pušys. 

Darydami gerus darbus išgyvename pačias nuoširdžiausias gyvenimiškas 

emocijas. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
  

Aš išmoksiu 
Penktadienis. Diena po visuotinio susirinkimo. Danguolė parašė susirinkimo 

protokolą, o aš šiandien su jos pagalba parašiau straipsnį apie susirinkimą į 

,,Likimo draugą“. Buvo ne taip paprasta, nes straipsnį rašiau kompiuteriu pati. 

Aš jau labai seniai buvau rašiusi kompiuteriu. Surinkti tekstą buvo naujas man 

iššūkis, bet labai malonus. Aš norėčiau mokėti dirbti kompiuteriu pati. Tokiu 

atveju parašyti protokolą būtų vieni niekai. Su gramatika problemų neturiu, tik 

štai pirštai ne visada klauso. Laikas nuo laiko atsigręžiu į Danguolę, ji mane 

pataiso, pamokina. Aš žinau, ji nori, kad aš viską išmokčiau rašyti pati. Tuomet 

visus tarybos sekretorės darbus galėsiu atlikti pati. Tačiau aš išmoksiu.  

Leonora Barauskienė  

 

Mano drausmė 



Visą gyvenimą mane lydi drausmė. Būti drausmingam man tikrai nesunku. Aš savyje turiu griežtą 

nusistatymą. Tai man gyvenime labai padeda būti geram ir korektiškam. Man nėra reikalo isteriškai pykti 

ir garsiai šaukti. Manyje vyrauja stabdžiai bet kurioje situacijoje. Aš esu visada ramus ir savimi 

pasitikintis visais atvejais. Visa tai mane įtakoja būti drausmingam ir geram. Mane valdo savisaugos 

instinktas, be kurio aš nebūčiau toks koks esu dabar. Aš turiu griežtą nusistatymą taip arba ne. Taip ir eina 

mano gyvenimas, ženklindamas dienas ramybe ir dvasiniu pakilimu. Sunkus mano likimas, bet aš viską 

atlaikiau. Drausmė yra mano žingsnių prasmė ir šviesi ateitis. Man nebaisi jokia kliūtis ar likimo lūžis. Aš 

žmogus ramus ir niekad nebūnu įtūžęs. Viską gyvenime išgyvenu ir priimu drąsiai su viltimi ir ramybe. 

Gyvenant globos namuose mane liečia bendrystė kasdienybėje. Mano geras nusistatymas yra šventas 

dalykas. Tai man labai daug duoda. Čia ir yra mano ramybė ir paguoda. Tebūna ir tebeveikia drausmingas 

nusistatymas mane visą gyvenimą, kuris mane maloniai jaudina ir ramina. Aš ramus ir protingas, mano 

žodis prasmingas. 

Narvydas Paulionis 

 

Gyvenimas tęsiasi 
Nepaisant vėjuoto oro, į visuotinį pirmo ketvirčio ataskaitinį 

Didvyžių globos namų bendruomenės gyventojų tarybos 

susirinkimą susirinko net 80 gyventojų ir 9 gyventojų tarybos 

nariai. Susirinkimui pirmininkavo Danguolė Dereškienė, o 

sekretoriavo tarybos narė Leonora Barauskienė. Susirinkimo 

pirmininkė Danguolė Dereškienė suteikė žodį tarybos 

pirmininkui Kęstučiui Sobeckiui, kuris pristatė I-jo ketvirčio 

ataskaitą. Ataskaitoje atsispindėjo nuveikti  tarybos narių 

darbai. Tokiu sunkiu metu, kai visą žmogaus gyvenimą varžė 

corona viruso šmėkla, nuveikti visus numatytus darbus nebuvo taip lengva. Apribojimai, suvaržymai, 

atstumo laikymasis stabdė veiklą. Bet vis dėlto buvo darbų atlikta daug.  Pravesti 3 tarybos posėdžiai, 

posėdis -svarstymas. Neliko nepasveikinti ir pamiršti globos namų jubiliatai. Posėdžio metu atliktas 

teikiamų gyventojams paslaugų įvertinimas.                    

Toliau pasisakė direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Ji pasidžiaugė, jog dėl gerai 

organizuoto darbo, corona virusas nespėjo įsisiautėti globos namuose. Pavaduotoja visus informavo, kad 

karantinas švelninamas. Gyventojus tuoj galės lankyti giminės. 

Visi susirinkusieji į tai atsakė plojimais. Ona Budrienė įteikė 

padėkos raštą Meilutei Varnaitei už kūrybingai pragyventus 22 

metus globos namuose ir dabar išvykstančiai gyventi į 

Marijampolės grupinio gyvenimo namus. Visi Meilutei 

palinkėjome sėkmės ir sveikatos. Socialinė darbuotoja Jurgita 

Tamulevičienė tarybos nariams davė puikią idėją pasveikinti 

nusipelniusius globos namų gyventojus už kultūros puoselėjimą. 

Tą ir padarėme, buvo apdovanoti 15 globos namų gyventojų.  

Leonora Barauskienė 

 

Medicinos darbuotojų diena 
Balandžio 27 – ąją medicinos darbuotojai mini savo profesinę dieną. 7 ir 8 grupių vyrai tikri džentelmenai 

– pasveikino globos namų bendrosios praktikos slaugytojas su Medicinos darbuotojų diena. Linkime ir 

toliau išlikti energingoms, lai Jūsų rūpestingos rankos ir širdys tarnauja brangiausiam mūsų turtui – 

sveikatai. 

Socialinė darbuotoja Jurgita 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nupieškime sau laimę 
Globos namų gyventojai, o ypač silpnai vaikštantys sunkios negalios skyriuje, visuomet laukia manęs, 

ateinančios pravesti dailės užsiėmimus. Pamatę mano rankose piešimui būtinas priemones, gyventojai 

patys skuba nešti stalus, kėdes, kurti vietą veiklai. Piešimas - nuo seno gydantis ir žmogaus nervus 

raminantis terapijos būdas. Ir nereikia didelio gebėjimo, pakanka rankose nulaikyti pieštuką. Daugelio 

nereikia net raginti, skuba surasti patogią sau vietą, dalinasi piešimui skirtas priemones ir imasi darbo. 

Nekuriame piešiniuose šedevrų, tiesiog leidžiame sau smagiai praleisti laiką. O kad gyventojai suprastų, 

jog jų dienoje kažkas nutiko kitaip, pasileidžiame muziką, pasikalbame, pajuokaujame. Kai tuo metu 

vieni atsakingai piešia, kitiems gyventojams maloniau pašokti, palinguoti ar tiesiog stebėti. Sunkios 

negalios skyriaus gyventojai kaip ir mes, sveikieji, labai trokšta to paprasto žemiško noro - pavasario 

šilumos, pamatyti ir išgirsti paukščius, džiaugtis pirma sprogstančia žole ir medžiais bei mintimis nupiešti 

sau laimę.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė  

 

Visa 

širdim 
Taip jau 

yra mano 

gyvenime, 

kad aš šį 

pasaulį 

myliu visa 

širdim. Man patinka žmonės, kurie mane gerbia ir yra lojalūs ir geranoriški. Man patinka normali aplinka, 

kurioje aš esu. Aš nebūčiau aš, jeigu nieko nemylėčiau visa širdim. Meilė taurina mano protą ir jausmus. 

Ir tokiu būdu aš esu geresnis ir dvasingesnis. Mano sieloje kasdien šventė. Toks mano gyvenimas ir kitaip 

man negali būti. Nuo mažens aš pamilau šį pasaulį ir atsigėrėti negaliu. Tokia mano povyza ir 

nusistatymas mylėti, kentėti ir kalbėti apie šį bei tą. Tai man malonu ir gera. Visa tai mane daro stipresnį 

ir dvasingesnį dienų eigoje. Aš toks būsiu, kol gyvas ir mąstantis. Visa širdim aš aprėpiu viską, kas mane 

supa ir jaudina kaip žmogų. Mylėti ir jausti visa širdim yra nepaprastai įdomu ir būtina šiame beprotiškam 

pasauly. Taip man yra, taip man ir bus, nes aš esu žmogus. Laikas eina ir gydo įvairius nesusipratimus, 

nesveikas apkalbas ir nevykusį požiūrį į kitus žmones. Kaip bebūtų keista, bet nuoširdi meilė visa širdim 

nugali visus priešus ir nepagarbą. Reikia šiame gyvenime visa širdim mylėti ir pirmyn judėti. Tai tikro 

piliečio privalumas ir pareiga. Juk nieko negalima išbraukti iš širdies staiga... Taigi, visame žmogaus 

gyvenime dominuoja meilė visa širdim, be kurios neįmanoma gyventi ir mąstyti bei viską matyti ir priimti 

savyje. Mane visur ir visada lydi meilė visa širdim. Ir man nieko daugiau nereikia. Aš esu labai laimingas, 

protingas ir normaliai garbingas žmogus žmonėse.  

Narvydas Paulionis 

Šyptelkim  



Žmona sako vyrui: 

- Tu tik pažiūrėk, kokia graži pora mūsų 

kaimynai! Jis ją nuolat apkabinęs, 

bučiuoja, meiliai kažką jai šneka. 

Kodėl tu taip nedarai? 

- O aš kuo čia dėtas? Aš 

jos net nepažįstu...   

Užkamavo studentą tarakonai. Draugas pataria, 

kaip jų atsikratyti: 

- Kai pareisi namo, garsiai sakyk: „Viskas, 

nėra maisto“. 

Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga 

vidury nakties girdi šnabždant: 

- Kelkis, šeimininke, mes tau 

valgyt atnešėm... 

Parinko Renatas Burkšaitis 

Kūryba – gyvenimo variklis 

Narvydo Paulionio kūryba 

Žodžių prasmė 
Labai daug pasauly įžymių žmonių užrašytų minčių žodžiais. Tai yra apie ką pagalvoti ir padaryti išvadas 

savo gyvenime. Prasmingi žodžiai yra auksinės mintys, kuriomis galima tikėti. Iš gyvenimo patirties ir 

supratimo galima ir kiekvienam protaujančiam žmogui pasakyti kažką prasmingo ir teisingo. Juk malonu 

įsijausti į prasmingų žodžių esmę, kuri mielai jaudina. Paskaičius tokių auksinių minčių pasidaro gyventi 

daug geriau ir smagiau. Gera šiam pasauly tikėti ir mylėti, kai tiek daug gerų minčių. Tai daro didelį 

įspūdį kasdienybėje. Tai yra puiku ir svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Dažnai apima neapsakomas 

džiaugsmas ir sieloje siausmas gyventi geriau ir prasmingiau. Labai puiku geras mintis įsiminti arba bent 

užsirašyti. Prasmingi žodžiai – kelrodžiai į ateitį. Reikia suprasti ir įprasti gyventi taip, kad netektų 

gailėtis be tikslo praleistų metų. Viskas gyvenime praeina, bet prasmingi žodžiai išlieka amžinai. Ir eina 

su žmonėmis kartų kartomis. Gerų minčių teisingumas skatina žmogų keistis iš pagrindų. Tai gyvenimo 

variklis, be kurio nebūtų laimės. Taigi, skaitykime geras mintis ir tikėkime prasmingais žodžiais. 

Nuoširdumas gyvenime yra prasmės stimulas. Mąstykim ir viską daug geriau darykim. 

 

Pavasario pasaka 
Pabudus žemė sužaliuos 

Ir ežerai banguos 

Pavasaris darželiuos ir kiemuos 

Linksmai upeliai vėl dainuos 

 

Sugrįžę paukščiai čiulba 

Maloni saulės šiluma 

Pavasaris gražus atėjo 

Mieliausia oro gaivuma 

 

Ankstyvos gėlės žydi 

Į meilę širdis lydi 

Ateik svajonių numylėta 

Į laimės aukštį pakylėta 

 

Toks laikas nuostabus 

Ir džiaugiasi žmogus 

Gyvenimas labai svaigus 

Kiekvienas čia brangus 

 

Pavasaris tai pasaka puiki 

Pavasaris ir nuotaika žavi 

Pavasaris žiedų glėby 

Būkim 
Būkim geri ir laimingi 

Būkim drąsiai meilingi 

Mūsų metai viltingi 

Būkim visada širdingi 

 

Gyvenimas trapus bet mielas 

Džiugina jausmingas sielas 

Viską mums lemia 

Laikas ir skubančios dienos 

 

Būkim mes draugai 

Ne žiaurūs priešai 

Kartais labai blogai 

Mes blogį piešiam 

 

Būkim ir niekada nežūkim 

Gyventi reikia pakiliai 

Būkim drąsūs ir ryžtingi 

Būkim dvasioje galingi 

 

Būkim ne akli ir išmintingi 

Gyvenimas mums laimę žada 

Nes laikas nesustabdomas 

Laimės šventė 
Vyrai moteris myli 

Jaučia meilėje gylį 

Dovanoja gražiausias gėles 

Poetai skiria eiles 

 

Kovo aštuntoji tulpėm pražydo 

Danguj vyturiai pragydo 

Kovo aštuntoji nėra jokio 

pavydo 

Saulė atkopdama svydo 

 

Ši diena mieloji 

Laimės šventė prakilnioji 

Moteris tartum šventoji 

Amžinai bus pagirtoji 

 

Moteris kasdieną mylimoji 

Švelnių žodžių lydimoji 

Moteris vyrams gerbiamoji 

Gyvenime yra žavioji 

 

Tegul bus taip visada 

Skamba džiugesio gaida 



Pavasaris meilė širdy Į ateitį mus veda Žydi gėlės nuostabiai 

Vyrai myli įtaigiai 

 

 

 

 

 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

  

Balandžio mėnesį mus paliko 

Jonas Mileika 

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


