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Pamąstymui... 

Pasakėčia apie du kibirus 

Vienas senis turėjo du didelius kibirus. Kiekvienas jų kabėjo naščių, kuriuos jis nešdavosi ant peties, 

galuose. Vienas kibiras buvo įskilęs, o kitas – tobulas. Ilgo kelio nuo šaltinėlio iki namų pabaigoje geras 

kibiras likdavo visiškai pilnas, o įskilęs – tik pusiau. Ir tai kartojosi diena iš dienos dvejus metus: senis 

parnešdavo namo tik pusantro kibiro vandens. Be abejo, geras kibiras didžiavosi savo pasiekimais. O štai 

vargšas įskilęs kibiras gėdijosi savo trūkumo. Jis buvo nelaimingas, nes savo paskirtį galėjo atlikti tik iš 

dalies.  

Jo kančios truko dvejus metus – ir kartą prie šaltinio kibiras kreipėsi į senį: „Man taip gėda, nes dėl mano 

šone esančio įskilimo pakeliui namo vanduo nuolat išsipila.“ 

Senis nusišypsojo: „Užtat gėlės žydi tavo takelio pusėje, o ne kito kibiro pusėje. Visada žinojau apie tavo 

trūkumą, todėl ir pasodinau gėles prie kelio tavo pusėje, tad kiekvieną 

dieną, kai einame namo, tu jas laistai.“ 

Kiekvienas mūsų turi ypatingą trūkumą, tačiau būtent šie įtrūkimai ir 

trūkumai suteikia mūsų bendram gyvenimui įdomumo ir vertės. 

Priimkite žmones tokius, kokie jie yra, ir ieškokite juose gėrio. 

Kreipiuosi į visus „įskilusius kibirus“: geros Jums dienos ir 

nepamirškite įkvėpti gėlių aromato jūsų kelio pusėje… 

Parinko socialinė darbuotoja Ona Šernienė  
 

Birželis 
Vasara. Gėlės mane sveikina savo žiedų šypsena ir pasaulis pasidaro daug šviesesnis. Einu į mišką. Šilta. 

Ramu. Tik lengvas vėjelis švelniai žaidžia medžių viršūnėmis. Tarp krūmų žaliuoja smaragdinė žolė. 

Vaikštau žaliais miško takeliais. Mane iškilmingai lydi tylus ir susimąstęs senas šilas. Žėruojant 

ankstyvajai aušrai girdėti, kaip šilo raiste burbuliuoja tetervinai, o skaidriausiuose debesyse lyg gluosnio 

kačiukai brinksta žvaigždės. Prisiglaudžiu prie beržo ir svaigstu nuo žalios lapijos. Netoliese mane 

pavydžiai seka pilkais žirginiais pasipuošusi drebulė. Pro ją čiurlena šaltinis ir įsilieja į mažą upokšnį. Iš 

miško išėjusi pasuku tiesiai per pievą. Surinkau rožinės šilkažiedės, auksinio vėdryno, gegutės žvangučio 

ir liepsnojančių gaisrenių puokštę. 

Birželis. Atsimenu - mano vaikystės pievoje pražydo burbuliai. Tai dabitos ir prabangūs vėdrynų šeimos 

augalai, nulieti iš gryniausio aukso. Kaimo žmonės juos poetiškai vadina garnių bijūnais. Nepakartojamas 

vaizdas, kai prie upokšnio atžirglioja šilkasparnės gervės. Kiekvienas paukštis turi savo žolynus ir 

gėlynus, kurie atneša pavasarį šaltinių ir upokšnių pakrantėms. 

Iš senos spaudos puslapių parinko Loreta Akelaitienė 



Valdo Paulausko padėkos 
Noriu padėkoti darbuotojoms ir vyriausybei. Balandžio 30 dieną (tai buvo penktadienis) važiavau į 

Vilkaviškį skiepytis. Išvažiavom 11
40

 val., atvažiavom laiku – 12
00

 val. Gavau antrą skiepą, ačiū. 

Važiuojant į Vilkaviškį mačiau traukinuką – važiavo du garvežiai, traukė jie apie 40 vagonų, bet mums 

kelio neužtvėrė ir mes laimingai suvažinėjom. Ačiū.  
....................................................... 

Noriu pasigirti ir padėkoti, kad galėjau pažiūrėti Eurovizijos dainų konkursą. Žiūrėjau per televiziją, 

Lietuvos kanalą. Man labai patiko renginys. Aš pirmą sykį gyvenime balsavau už šalis ir dainas. Aš 

prabalsavau už Izraelį, Italiją ir taip toliau. Mums daugiausia balų davė Izraelis – 10, Italija – 12 balų. 

Ir Italija laimėjo pirmą vietą, man tai labai patiko. O Lietuva užėmė 8 vietą, irgi neblogai pasirodė. 

Lietuva davė 12 balų Ukrainai. Vyko labai gražus renginys. Ačiū.  
....................................................... 

Noriu labai padėkoti broliui iš Vilniaus. Jis man atsiuntė siuntinuką, 25 dieną gavau. Atsiuntė man 

maikutę gražią, batukus, akinius, arbatos ir vitaminų. Ačiū jam. Dar noriu padėkoti darbuotojoms už 

gražų filmą. Rodė pas mus salėje apie Afganistaną. Man labai patiko filmas. 
.......................................................... 

Ačiū už gražią šventę – Jonines. Buvo graži šventė. Traukėm burtus, aiškino, ką reiškia. Žaidėm 

žaidimų, gavau du prizus. O pačiai pabaigai degė laužas gražus. Ačiū. 
............................................................ 

Noriu padėkoti darbuotojoms už gražų renginį – sporto viktoriną „Atspėk“. Buvo dvi komandos po 5 

žmones. Buvo labai įdomi viktorina. Aš atsakiau į 10 klausimų, o jų buvo virš 40. O pabaigoje davė 

mums po pagyrimą, aš gavau I vietos diplomą. Ir dar pavaišino saldainiais. Ačiū. 
........................................................... 

2021 m. gegužės 21 dieną (tai buvo penktadienis) po pietų prie sporto saliukės buvo renginys – vieni 

piešė, kiti šoko ir grojo graži muzika. Man patiko. Ir aš piešiau pora piešinukų ir klausiausi gražios 

muzikos.  Ačiū.  
............................................................. 

Birželio 3 d. pas mus salėje rodė filmą, man patiko. O prieš filmą aš apsikirpau. Dar noriu padėkoti 

Jono žmonai Janinai, man ji davė medalikėlių šventų, rožantėlį ir šventų paveiksliukų. Ačiū jai.  
............................................................. 

Noriu pasidalinti mintimis apie tai, kaip paminėjome Tėvo dieną. Oras buvo gražus, renginys vyko po 

pietų lauke. Skaitėm apie tėvelius gražių eilėraščių, leido gražią muziką, o pabaigoje kas norėjo, galėjo 

pasišokt. Ačiū už gražią šventę.  
............................................................... 

Noriu pasidalinti įspūdžiais iš šventės – Mindaugo karaliaus dienos. Šventė vyko prie vėliavos 10
30

 

val. lauke kėlėm vėliavą, direktorius pakalbėjo gražiai apie mūsų buvusį karalių Mindaugą. O po to 

leido gražią muziką. Dar mes visi sugiedojom himną. Ačiū.  

 

Dabartinė mano globa 
Dabartinė mano globa yra labai gera. Mano socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė, pagrindinė globėja 

Laima. Man smagu gyventi globos namuose, kai šalia tokios puikios ir mielos darbuotojos. Aš esu 

veiksnus, bet gerai žinau, kad savo judėjimą ir veiksmus turiu derinti su esančiais darbuotojais. Labai 

malonu bendrauti ir sulaukti teigiamo atsako. Tokia mano kasdienybė ir visas gyvenimas globos 

namuose. Tai mane džiugina ir įpareigoja būti geram ir taktiškai normaliai elgtis. Gera man žinoti, kad 

būsiu išgirstas ir tinkamai įvertintas. Būtent čia ir prasideda mano pasitikėjimas darbuotojais. Be 

socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų gyvenimas būtų ne toks mielas, koks yra dabar. Mano visas laikas 

skirtas gražiam bendravimui. Man pačiam visi darbuotojai mieli ir geri. Gerumas lygus gerumui ir 

daugiau nieko negarbingo nėra. Žmogus žmogui turi būti geras pašnekovas, mandagus ir priimtinas visais 

atvejais be jokių blogumo išlygų. Tai paskata būti korektiškam ir nepriekaištingam elgesio su kitais 

eigoje. Man gyvenime patinka susiklausymas ir dalykiškumas tokiame globos namuose gyvenime. 

Dėkoju visiems darbuotojams už gerumą ir veiklumą mano kasdienybėje. Telydi Jus laiko palaima ir 

tikėjimas žmogumi.  



 Narvydas Paulionis 

Mūsų gyvenimo kronikos 

Šis straipsnelis pasimetė ir liko nepaskelbtas praeitame laikraštuko numeryje.  

Atsiprašome ir taisome savo klaidą. Malonaus skaitymo! 
 

Velykos pirmoje grupėje 
Visi nekantriai laukėme pačios gražiausios 

pavasario šventės – Šv. Velykų.  Šiai šventei 

pradėjome ruoštis iš anksto: pirkome kiaušinių, 

dažų. Tarėmės, kokiomis spalvomis dažysime 

kiaušinius, prisiminėme velykinių margučių 

spalvų simboliką. Prisidažę kiaušinių, balandžio 

2-ą dieną susėdome švęsti Velykų. Visi 

susirinkusieji buvo laimingi, vieni kitiems sakė 

linkėjimus, džiaugėsi gražia popiete. Grupės 

gyventoja Vida Lisiukienė visus pasveikino savo 

kūrybos eilėraščiu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su 

laikraštuko „Likimo draugas“ skaitytojais.  

Socialinė darbuotoja Edita Pleskienė 

 

Pavasari 
Pavasari, tu juokis skambiai, skambiai 

Žydėk visom vaivorykštės spalvom 

Parskridę paukščiai gegužinę skelbia 

O medžiai puošiasi spalvom žaliom. 
 

Ir man taip gera širdyje ir kūne 

Ašai apsvaigus nuo baltų žiedų 

Čia žemė. Paslaptis didi joj tūno 

Aš juoktis kaip pavasaris žadu. 
 

Gėlių priskynusi didžiulį glėbį 

Atnešiu Dievui prie altoriaus aš 

Pavasari, kodėl taip greitai bėgi? 

Juk visa žemė vestuves tuoj švęs. 

Vida Lisiukienė 

 

Gegužio grožis ir darbai 
Gegužis eina Lietuvos kloniais ir baltmiškiais, miškų ir paupių 

pavėsiais, pakvipęs pakalnutėmis, narcizais, tulpėmis. Neaplenkė jis ir 

globos namų kiemo. Įvairiomis spalvomis pasipuošė mūsų gėlynai, 

sužaliavo pievos. 

Su gegužės šiluma ir grožiu atėjo ir 

pavasariniai darbai - ravėjimas, žolės 

pjovimas ir grėbimas. Džiugu, kad globos namuose gyvena žmonių, kurių 

darbščios rankos puošia ir švarina teritoriją. Ypatingu kruopštumu ravint 

gėlynus pasižymi Nijolė Minkštimaitė. Pro jos akis neprasprūsta nei viena 

piktžolė. Noriai į darbus kimba ir vyrai - Jonas Salanauskas, Klaidas Pažėra, 

Laimutis Jasulevičius. Ir palaistyti gėles, ir žolę pagraboti, ir žemę sukasti 

vyrai tikrai puikiai sugeba.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Mūsų daržas 
Kaip ir kiekvienais metais butų gyventojai sodinasi daržą. Šie metai ne 

išimtis. Gyventojai, padedami darbuotojų, pasisėjo agurkų, moliūgų, 

salotų, ridikų, žirnelių, burokėlių, sodinosi bulves, svogūnus. Derliaus jau 

ir sulaukėme, kai kurie gyventojai jau juo ir džiaugiasi. Smagu matyti 

gyventojus taip entuziastingai prižiūrinčius lysves.  

Turim ir aktyviausią daržininką. Tai mūsų gyventojas Algirdas 

Ignatavičius. Jis savarankiškai sėjasi ir rūpinasi daržu. Taip pat dalinasi su 

mumis ir savo patirtimi.  

Butų socialinės darbuotojos 
 

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus.  



Žmones labiausiai suartina veikla.  

                                       J.V. Gėtė 
 

Išmokti mylėti ir puoselėti gamtą galime tik rodydami 

pavyzdį. Kiekvienais metais aštuntos grupės bendruomenė 

puošia savo grupės balkoną sodindami įvairias gėles. Jau 

ne vienerius metus sodiname pačių užaugintas arba 

padovanotas gėles.  

Kiekvieną  rytą nepamirštame su jomis pasisveikinti ir 

pasidžiaugti naujai sukrautais žiedeliais. 

Aštuntos grupės bendruomenė  

 

Pokyčiai mano gyvenime 
Aš globos namuose gyvenu jau keliolika metų. Apturėdamas didelę palaimą 9 buto 2 kambary gyvenau 

vienas. Kartais skaitydamas knygas, kartais pats rašiau eilėraščius ar straipsnius į laikraštį „Likimo 

draugas“. Viskas buvo labai miela, gera ir smagu. Tačiau laikas nestovi vietoje. Šiemet gegužės mėnesį 

reikalui esant į mano kambarį įkėlė kitą gyventoją Povilą. Aš netekau antros spintos ir rašomo stalo. 

Taigi, pasikeitė mano laisvė ir daiktų pasidėjimas. Šiuo metu kambary telpa viena dviejų durų spinta, 2 

lovos ir dvi spintelės daiktams susidėti. Deja, daug daiktų nėra kur pasidėti. Savo rūbus sudėjau į 

krepšius, o daiktus – į dėžes ir laikinai darbuotojos priėmė į sandėliuką. Dabar mano gyvenimas kitoks 

nei anksčiau. Bet aš nenusimenu ir gyvenu taip, kaip įmanoma. Aš praradau vienatvę, kurią turėjau 

anksčiau. Šį straipsnelį rašau sąsiuvinį pasidėjęs ant kelių. Tokia padėtis, toks ir mano rašymas. Aš esu 

optimistas ir tikiuosi geresnių permainų. Aš niekada žiauriai nepykstu ir nieko nekolioju. Mano 

nusistatymas yra garbus bendrauti su kitais ir eiti į žmones su nemeluotu gerumu. Tai yra mano pareiga ir 

tikslas, be kurių aš nebūčiau aš. Štai tokios mano mintys apie dabartinį gyvenimą. Dieve, duok stiprybės 

ir ramybės, geros sveikatos gyventi taip, kaip šiandien įmanoma. Taigi, džiaukimės vienas kito gerumu ir 

gyvenkim drąsiai tokį gyvenimą, kokį turime šiandien ir rytoj. Ačiū visiems, kas mane tinkamai supranta 

ir įvertina kaip žmogų.  

Narvydas Paulionis 

 

... Dance alone, dance alone 
Dance alone, dance alone...   

Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovauja grupė „The ROOP“ su daina 

„Discoteque“, kuri šalyje sukėlė Geltoną bangą. Ši banga pasiekė 

kulminaciją: socialiniai tinklai mirga nuo pačių netikėčiausių ir 

išradingiausių filmuotų vaizdų, klipų ir nuotraukų iš mūsų šalies 

atstovus palaikančių piliečių ir organizacijų.  

Džiugu, kad prie šios akcijos prisijungė ir Didvyžių socialinės globos 

namų bendruomenė.  

Socialinė darbuotoja Vaida 
 

Vasaros sezono atidarymas butuose 
Besidžiaugdami  pirmomis vasaromis dienomis, šiltais saulės spinduliais 

butų gyventojai liepos 9 dieną buvo mokomi pasigaminti ledų kokteilius.  

Procesas tikrai nesunkus, tereikia tik sulčių, ledų ir geros nuotaikos.  

Norinčių paragauti kokteilio buvo tikrai daug, tačiau pasigaminti patys 

neišdrįso, nes bijojo, kad gali nepavykti.  Dauguma prisipažino, kad ledų 

kokteilį ragauja pirmą kartą ir kitą kartą pažadėjo, kad patys gamins 



kokteilius. Taip pat džiaugėsi, kad tokią karštą dieną šaltas kokteilis atgaivino visų „sielą“. 

Butų socialinės darbuotojos 

Tėvo diena 
Birželio pirmąjį savaitgalį minima Tėvo diena. Kol 

mes pilnai neužaugam, mes niekada nežinom ar bent 

pilnai neįsivaizduojam, koks nuostabus yra Tėtis. 

Mes paprasčiausiai diena iš dienos priimam tai, ką 

jis aukoja dėl mūsų, nes mus myli.  

Globos namuose Tėvo diena paminėta birželio 7 d. 

Kiekviena grupė turėjo užduotį parašyti laišką 

Tėčiui. Popietę, gausiai susirinkę prie obels, 

klausėme skaitomų laiškų. Gražūs,  jautrūs, su 

ilgesiu ir meile rašyti laiškai Tėčiui suvirpino ne 

vieno širdį.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Mylimam tėčiui 
iš meilės į juntamą, regimą dabartį 

iššaukiau nežinomybę: 

Iš supratimo – 

paslaptį. 

Ji įsikūnijo ir niekas tam neprilygsta. 

Šią akimirką ji atsidūrė anapus motinos žinojimo. 

Ji – tai kur kas daugiau nei mes vaizdavomės. 

Su pirmuoju virktelėjimu priėmė mirtį. 

Ji – jau kitos visatos širdis. 
 

Aš padarysiu viską, ką galiu: 

globosiu ją, 

mokysiu, 

mylėsiu, 

kasdien pažinsiu po dalelę jos esmės. 
 

Tik jau be pasitikėjimo savim, 

Jau ne bebaimės. 

Ji tokia pažeidžiama 

atskleidžia man tamsos pavojus.                                                                                                                                          

Rimas Jančiauskas 

Labas, Tėti, 
Tavęs jau nebėra tarp gyvųjų, bet žinau, kad 

mus girdi. Neauginai savo penkių vaikų... 

Vargom, labai vargom, kol atsistojom ant 

savo kojų, o ypač mama, tačiau maži būdami 

nesupratom, kaip mes skurdžiai gyvenam, 

buvom linksmi ir laimingi vaikai. Su tavimi 

susipažinom jau turėdami savo šeimas. Ar 

prisimeni, kai kartą, uždėjęs ranką ant pečių, 

paklausei:  

- O kieno šita mažiukė?  

Gerai įsižiūrėti, kaip atrodo mūsų tėtis, 

turėjom progą, kai tu gulėjai karste... Ir, žinai, 

jokios neapykantos ar nuoskaudos širdyje, tik 

dėkingumas, kad mes esame šiam gyvenime, 

nes jei nors kruopelytę būtum buvęs kitoks, 

nebūtum pamilęs mūsų mamos, tada ir mūsų 

nebūtų buvę šiam pasaulyje, nebūtume gavę 

pačios brangiausios dovanos – Gyvenimo. 

Ačiū Tau! 

Dukra Gražina 

Su tėčio diena! 
O, mano dvasios Tėve! 

Štai, metai bėga, aš – plinku 

Ir mano vilna nusidažo jau žilu plauku. 

Žiūriu aš į Tave ir tyliai ištariu: 

- Tarnausiu vien tik Tau, nes stipriai 

myliu ir, aš žinau, Tu MYLI taip, 

kad sūnų Jėzų Kristų už mano nuodėmes 

paskyrei didele gyva auka, kurios pradžia 

ir pabaiga lydės mus Amžiais Naujajam Danguje ir 

Rojuje... 

Lenkiuosi taip žemai, kaip gali tiktai kūriniai. 

Sklandau Visatų toliuos širdimi. 

Ir naują dainą Tau rimu dainuoju. 

Uždenki mano sielą džiaugsmo vynu ir lietumi. 



 

Brangus Tėveli, Tu esi pats gražiausias 

prisiminimas iš praeities. Ačiū Tau už rūpestį ir 

meilę, už tai, kad išmokei mylėti žemę, ją dirbti, 

auginti javus. Labai tave myliu ir ilgiuosi. Ilsėkis ramybėje. 

Antanas Dvilinskas 

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

Mano tėvelis yra labai geras. Kai tik gali, aplanko mane su lauktuvėmis, rūpinasi. Ačiū tėtei ir mamai. 

Raimondas Vosylius 

 

 

Popietė „Sveikas kūnas – sveika siela“ 
Birželio 3 d. butų gyventojai sudalyvavo popietėje „Sveikas 

kūnas – sveika siela“. Popietės metu gyventojai sportavo, 

„matavo plaučių tūrį“. Buvo stengiamasi atitraukti gyventojų 

dėmesį nuo žalingų įpročių, ypač nuo rūkymo. Popietės metu 

šokome, pūtėme muilo burbulus, balionus, linksmai šėliojome 

lauke. Šis praleistas laikas prabėgo labai greitai, tai buvo naudinga 

ne tik kūnui, bet ir atgaiva sielai. Po popietės neišsibėgiojome, 

bendravome ir vaišinomės ledais. 

Butų socialinės darbuotojos 
 

Prevencinė popietė „Tvarkinga aplinka – gera savijauta“ 
Birželio 28 dieną 2-os grupės gyventojai susirinko svetainėje ir aptarė, kaip gera 

gyventi gražioje ir tvarkingoje aplinkoje, kurioje žydi gėlės. Pasidžiaugėme 

gražia globos namų aplinka, tačiau dažnai šį vaizdą gadina mėtomos nuorūkos. 

Pažiūrėjome keletą nuotraukų, kuriose atsispindi numestos nuorūkos, jomis 

užteršta aplinka kai rūkantys kur papuolė mėto nuorūkas. Gyventojai atkreipė 

dėmesį, kad tai tikrai labai negražu, gadina vaizdą ir 

nuotaiką. Jonas Salanauskas pasiūlė, kad reikia eiti ir 

surinkti nuorūkas. Dauguma geranoriškai sutiko ir kibo į darbą. Nuorūkas rinko ir 

nerūkantys gyventojai. Labai aktyviai dirbo Marija Krutilina, Vilma Govoruchina, 

Danuta Tomašaitė, Jolanta Jurgelevičiūtė, Sigutė Raulinaitienė, Aldona Bruožytė. 

Jonas Salanauskas mielai sutiko išnešti šiukšles. Nuorūkas rinkome prie suolelių, 

prie senojo globos namų pastato, išvalėme groteles prie įėjimo. Visi dirbę 

pasidžiaugė švaresne aplinka ir savo darbu. Norime paprašyti visų rūkančiųjų 

nemėtyti nuorūkų bet kur, juk tam yra skirtos šiukšliadėžės. Prieš mesdami 

nuorūką pagalvokite ar tinkamai jos atsikratėte. Juk nesunku nuorūką įmesti į šiukšliadėžę... Tikimės, kad 

jūs išgirdote mūsų žinutę. 

Socialinės darbuotojos Sonata ir Rita  
 

Gimtadienių šventė 2-oje grupėje 
Socialinės darbuotojos Sonata ir Rita pasitarę nutarė gupių gimtadienių 

šventę švęsti kartu. Ta proga birželio 30 dieną gyventojos mokėsi 

išsikepti rabarbarų pyragą. Viena mušė kiaušinius, kita plakė, dar kitos 

pjaustė rabarbarus. Moterys noriai įsijungė į darbą. Pačios aktyviausios 

kepėjos buvo: Dalė Rakauskienė, Marija Krutilina, Sigutė Raulinaitienė, 

Edita Gecevičiūtė, Karolina Inkrataitė. Visi su nekantrumu laukė, kol 

iškeps pyragas. Liepos 1 dieną šventėme gegužės ir birželio mėnesį 

gimusių gimtadienius. Šventė vyko prie globos namų tvenkinio. 

Žinau, - myli mane. 

Tad su Tėvelio diena sveikinu Tave! 

Donatas Lilas 



Susirinkę prie estrados sveikinome šiais mėnesiais gimusius, linkėjome sveikatos, laimės. Vaišinomės 

pačių keptu pyragu, sausinais, vafliais, saldainiais, gėrėme girą, sultis. Gyventojams patiko draugiškai 

švęsti, laiką leisti kartu.  

Socialinės darbuotojos Sonata ir Rita 
 

Iš mano laiko, 

Iš saulės daigo 

Išaugo medžiai. 

Ne medžiai - girios. 

Atčiulba paukščiai. 

Nuskrenda garsas. 

Nutupia ilgas 

Tylos laukimas. 
Alfonsas Maldonis 

Įdomių permainų popietė 
Tai puiki staigmena, kurią mums, 6-os grupės gyventojams, padovanojo ir 

pakvietė prie bendro stalo mūsų visų mylimiausioji socialinė darbuotoja 

Raselė Barkauskienė. Pakvietė pasivaišinti skaniai pagamintomis kelių rūšių 

picomis! Kas greičiausias – tas pirmas. Skanu tai skanu, o gardžiausia – 

kartą paskanaujama. Svarbiausia, kada visų patiekalų pasenęs valgiaraščio 

repertuaras pakeičiamas kažkuo taip visų pasiilgtu nauju patiekalu. Taršėm 

taip skaniai, jog viskas tirpte ištirpo ir išgaravo lyg sapne! Pasmaguriavę 

širdingai padėkojome Raselei už skanų „paragauckį“ ir, sočiai apsilaižę lyg katinai, išsiskirstėme. Ačiū 

Dievui, kad tik nesusipešėme – taip skanu buvo! (P.S. tik gal kai kam šiek tiek per mažai?...).  

Širdingai dėkoja 6-os grupės gyventojai. Iki sekančios staigmenos!  Ačiū!!!  

Rasa Bernotaitė  
 

Mindaugo karūnavimas –Valstybės diena 

Liepos 6 ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės vadovo, 

kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę - Valstybės 

dieną. Šią šventę liepos 5 dieną paminėjome ir mes. Susirinkę kieme, 

plazdant kylančiai trispalvei, giedojome himną. Direktorius papasakojo 

apie valstybės susikūrimą, Mindaugo tapimą karaliumi. Kęstutis 

Sobeckis skaitė eilėraščius apie Lietuvą. Po kalbų kieme klausėmės 

lietuviškų dainų, šokome.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Pavojai gamtoje 
Atšilus orams keliaujame į gamtą, tačiau nei neįtariame, kad pievoj, sode, miške mūsų tyko pavojai. Tai 

ERKĖS. Erkė yra vienas iš seniausių parazitų, kurių pasaulyje žinoma daugiau nei 800 rūšių. Jos minta 

krauju ir joms visiškai nesvarbu, ar tai gyvūno, ar žmogaus kraujas.  

Erkės mėgsta drėgmę ir šilumą. Paprastai jos renkasi drėgnas vietas 

ir prieblandą, joms ypač tinka aukšta žolė, krūmai, pamiškės... 

Aktyvios jos būna nuo balandžio iki rugsėjo pabaigos, o labai 

suaktyvėja vasarą po lietaus.  

Erkės platina šias ligas: Laimo ligą, erkinį encefalitą, babezijozę, 

erlichijozę.  

Saugotis nuo erkių turime mes patys. Rekomenduojama naudoti 

erkes atbaidančius priemones; iškylaujant gamtoje vengti pamiškių ir aukštos žolės; vykdami į gamtą 

turime pasirinkti tinkamą aprangą, patartina dėvėti šviesius rūbus, uždarus, o galvą pridengti skarele ar 

kepure; po išvykos gamtoje apžiūrėti savo kūną, išsišukuoti plaukus, nusiprausti po dušu, persirengti 

kitais drabužiais. O labiausiai rekomenduojama pasiskiepinti nuo erkinio encefalito.  

Globos tarybos narė Ona Šernienė 
 



Auksinės gyvenimo taisyklės 
Jei tai ne Tavo reikalas – neklausinėk. 

Jei ką pasiskolinai – grąžink.  

Jei sugadinai – prisipažink. 

Jei sutinki duoti – duok nuoširdžiai ir nelaukdamas atgal... 

Jei gali praskaidrinti kam nors dieną – taip ir padaryk. 

Jei ką vertini – saugok.  

Viltis, Tikėjimas ir Meilė 

Rimas Jančiauskas 

Kūryba – gyvenimo variklis 
Narvydo Paulionio kūryba 

Namų židinys 
Namų židinys negęsta 

Gera prisiminimuose paskęsti 

Reikia gyvenimą švęsti 

Reikia viską iškęsti 
 

Mūsų laikas besotis 

Ryja valandas ir minutes 

Būtina kasdieną aukotis 

Kelias mus pirmyn nuves 
 

Tie keliai svajonių 

Meilės nuostabių glamonių 

Negalima pamiršt vilionių 

Ir bučinių karštų 
 

Taip norisi būti kartu 

Graži draugystė pravartu 

Taip norisi laime dalintis 

Nuo skausmo vienatvės gintis 
 

Viskas kas bloga praeina 

Šviesi ateitis vėl ateina 

Ir galima dainuoti dainą 

Meilės ir džiaugsmo širdžių 

Šiame gyvenimo kely 
Neraudok mano širdie 

Liepsnoki neužgesk viltie 

Svajonių nemigos nakty 

Mano gyvenimo lemty 
 

Jausmų agonija nerimsta 

Naujas eilėraštis užgimsta 

Laimės pasakoj esu 

Man gyventi drąsu 
 

Šviesu akyse ir širdy 

Šiame gyvenimo kely 

O Viešpatie mane myli 

Ir man padėt gali 
 

Mane malda ramina 

Nuo negandų gina 

Į ateitį pina 

Mano metų džiaugsmus 
 

Laikas budina meilę 

Man širdy geruma 

Kuri primena saulę 

Negandų taurė jau tolima 

Suvalkija 
Suvalkija kraštas mielas 

Džiugina jautriausias sielas 

Širdy gera ir smagu 

Meile Suvalkijai aš degu 
 

Kai pavasarį sodai pražysta 

Paukščiai sugrįžę pragysta 

Čia tautiečiai dainuoja dainas 

Į ateitį kelias nuves 
 

Suvalkija gyvuok per amžius 

Su pergalių ir siekių dovana 

Kaip greitai gražiai auga 

Naujos kartos jaunoji pamaina 
 

Per lygumas Šešupė teka 

Per meilę širdys plaka 

Suvalkija daug ką pasako 

Liejasi žodžiai ant balto lapo 
 

Suvalkija miela Suvalkija 

Nenutruks krašto meilės gija 

Suvalkija laimės pilnoji 

Tu žavesį visiems dovanoji 
 

Pati brangiausia dovana 
Kartą keliu ėjo senas išminčius, džiaugdamasis gamta ir besimėgaudamas ryškiomis pavasario spalvomis. 

Staiga jis pamatė vyrą, kuris ant savo pečių tempė labai sunkų nešulį. Buvo akivaizdu, jog nešulys toks 

sunkus, kad vyrui einant net kojos linko. 

- Kodėl save pasmerkei tokiam sunkiam darbui ir kančioms? - paklausė senasis išminčius.  

- Aš kenčiu todėl, kad mano vaikai ir anūkai būtų laimingi, - 

atsakė vyras. - Šiam sunkiam darbui savo gyvenimą pašventė 

mano prosenelis dėl senelio, senelis - dėl mano tėvo, tėvas - 

dėl manęs, o aš dabar stengiuosi dėl savo vaikų. 

- O kas nors iš jūsų šeimos ar buvo kada nors laimingas? - 

pasidomėjo išmintingasis senolis. 

- Kol kas dar ne, tačiau vaikai ir anūkai tikriausiai taps 

 

Gegužės - birželio mėnesiais mus paliko 
 

Viktoras Triukas 

Rimantas Strazdas 

Romualdas Bačanskas 

Raisa Truchan 

Vida Maknauskienė  
 

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, palikę  

svajones, godas... 



laimingi! - viltingai ištarė vyras. 

- Kurmis niekuomet neišmokys erelio skraidyti, o beraštis - kitą žmogų skaityti. Iš pradžių reikia pačiam 

išmokti būti laimingu, tik tada galėsi išmokyti laimės savo vaikus.  

Tavo laimė bus pati brangiausia dovana tavo vaikams... 

Parinko globos namų tarybos narė Ona Šernienė 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 


