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Pamąstymui...  

Ar verta bijoti permainų? 
Ant vienos plačios upės kranto gyveno žvejys su šeima. Kažkada jam labai gerai sekėsi, bet tie 

laikai liko praeityje. Dabar upė duodavo vis mažiau žuvų, žvejybos reikmenys nyko ir kadangi 

nebuvo už ką nusipirkti naujos valties, žvejui teko vos ne kiekvieną dieną pradėti nuo senos 

taisymo. Kartą pro tas vietas ėjo senolis ir pasiprašė pas žvejį pernakvoti. Priėmė jį svetingai, 

pamaitino vakariene, nors maisto vos vos visiems užteko, ir skyrė pačią patogiausią vietą namuose. 

Ryte susiruošęs išeiti senolis paklausė, kuo galėtų atsilyginti šeimininkams už maistą ir stogą. 

Matydamas, kad senolis nėra turtingas, žvejys tik nusijuokė ir pasakė: 

– Matau, kad žmogus tu esi išmintingas ir daug matęs. Duok man kaip atlygį patarimą – kaip 

atsikratyti skurdo, ir to pakaks. 

– Gerai, – sutiko senolis. – Kad atsikratytum skurdo, paskandink savo valtį! 

Pasakė ir išėjo. Nesuprato žvejys tokio patarimo: „Galbūt senolis visai nuprotėjo? Kaipgi aš 

paskandinsiu valtį – mes ir dabar vos prasimaitinam, o be jos visai mirsim iš bado...“ 

Nepasinaudojo jis patarimu, gyveno kaip ir anksčiau, vis labiau skurdo, vis dažniau visa jo šeima 

ėjo miego be vakarienės. O vienąkart, kilus didžiulei audrai, jo senoji valtelė sudužo, o pats žvejys 

vos išsigelbėjo. 

Pasėdėjo, pagedėjo, bet nėra ką daryti – susirinko savo kuklius rakandus ir pasitraukė iš gimtosios 

vietos žemyn upe ieškoti laimės. Upė atvedė juos į didelį žvejų kaimą. Kiek ten buvo valčių! Ir 

didelių burlaivių, ir visai mažų valtelių. Nevalingai džiaugėsi žvejo širdis, kai jis žiūrėjo į jas! Bet 

savo jis juk neturėjo ir neturėjo už ką nusipirkti. Sėdėjo žvejys ant kranto, žiūrėjo į svetimas valtis ir 

liūdėjo. 

Po kurio laiko atkreipė dėmesį: tą valtį reikia remontuoti ir aną būtų neblogai atnaujinti, o ši ir 

visiškai tuoj subyrės, jei skubiai nebus sutaisyta… 

Ir ėmė žvejys remontuoti valtis, jau šitą tai jis mokėjo nepriekaištingai daryti! Kiek jam teko 

kažkada su savąja vargti, išmokti visas šio amato subtilybes, kad, pats to nepastebėdamas, tapo 

puikiu meistru! 

Jo darbą greitai įvertino, ir netrukus kaime pasklido apie jį kalbos: daro, atseit, žmogus stebuklus, 

valtis taiso – tampa geresnės už naujas! Traukė pas jį žmonės ir iš toli. Nedaug laiko praėjo, galėjo 

jis ir naują namą nusipirkti – ne seną lūšną, o tvirtą, su gražiu sodu. Ir pinigų atsirado, o apie badą 

šeimoje niekas ir neprisiminė. Tik tuomet žvejys prisiminė tą senolį ir jo patarimą paskandinti valtį 

ir suprato, kokie protingi buvo jo žodžiai! 



Dažnai taip būna – žmogus iki paskutiniųjų kabinasi už seno, bijodamas permainų labiau nei 

įprastos naštos ir bėdų. O permainos, kad ir kokios jos būtų, visada atneša gerą.  

Ypač kai žmogus pasiruošęs tai pamatyti ir priimti! 

Parinkta iš interneto 
 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
Noriu padėkot darbuotojoms už gražų renginį – karnavalą. Man labai patiko. Parodė labai gražų 

spektaklį – pasaką apie septynis nykštukus ir snieguolę su laiminga pabaiga. Buvom salėje gražiai 

pasipuošę, gavom daug gražių dovanų. Kas norėjo, tas pašoko. Aš ir truputėlį pašokau. Grupėms 

išdalino sveikinimus Kalėdinio pašto. Noriu visiems palinkėti geros kloties.  
************ 

Noriu pasidalinti ir kartu pasidžiaugt kaip sutikau Naujus Metus. Sutikau Naujus Metus su 

kambarioku, turėjom traškučių, kolos, šokoladą ir sausainių. Taip gražiai juos ir sutikom. Žiūrėjom 

Žiburėlį per LNK televiziją, mačiau prezidento pasveikinimą ir saliutą. O pačią pirmą dieną – sausio 

1-ąją valgėm skaniai. Davė skanaus pyrago. Dar kartą visus su Naujais Metais! 
************ 

Noriu padėkoti už koncertą. Pas mus koncertavo vietiniai gruodžio 29 dieną 14 valandą. Padainavo 

ir pagrojo daug gražių dainų. O pabaigoje apdovanojo mus direktorius pagyrimo raštais. Padėkos 

raštą gavau ir aš. Ir prieš koncertą pakalbėjo direktorius gražių žodžių. Ačiū.  
************ 

2022 metų sausio 4 dieną buvo susirinkimas Tarybos salėje 14 valandą. Tarybos nariai pristatė 

metinę ataskaitą ir išrinkom naują Tarybą. Ačiū. 
************ 

Noriu padėkot už šventę. Tai Tris Karalius. Vaikščiojo trys karaliai, grojo su armonika. Man teko 

garbė nurėdyt eglutę. Dar su kambarioku pasivaišinom traškučiais. Ačiū už gražią šventę – Tris 

Karalius, gražią Naujų metų pradžią.  
************ 

Turėjau draugą Kazlų Rūdoj kunigėlį. Jis man, kai pas jį nueidavau, duodavo gerų patarimų kaip 

man gyventi. Taip pat Kazlų Rūdoj dar turėjau draugą metalistą. Jis man taip pat daug padėdavo. Aš 

pas jį ateidavau per dieną sykį, dusyk. Ačiū jiems už gražią draugystę. Ačiū visiems draugams.  
************ 

Ačiū už maldos valandėles, kurios vyko salėje. Mūsų buvo atėję nedaug, bet man patiko. Degė trys 

žvakutės, kryželis buvo. Muzikos vadovė vedė maldos valandėles. Sukalbėjom Marijos vieną dalį ir 

Jėzaus Širdies dalį. Ačiū. 
************ 

Noriu padėkoti už šventę, tai Sausio 13-tą, kurią paminėjom gražiai. Buvo labai skanūs pietūs, o po 

pietų, 14 val. degė laužas gražus, skambėjo muzika, gražios tautinės dainos ir taip gražiai pagerbėm 

tą dieną, Sausio 13-tą, žuvusiuosius už laisvę. Dar kartą ačiū. 
 

Sausio 25-oji nuo seno mūsų krašte yra vadinama viduržiemiu arba pusiaužiemiu. Rytų Lietuvoje ir 

kai kur kitur pusiaužiemiu laikoma vasario 2-oji. Šią dieną šeimininkai įvertindavo žiemos 

laikotarpiui sukauptus išteklius: kiek liko maisto atsargų, pašarų, malkų ir kitų atsargų. Jei 

sunaudota daugiau nei pusė, tai reiks patausoti, kad dar užtektų ir antrai žiemos pusei. 

Sakoma, kad šią dieną barsukas išlenda iš olos ir stebi orą. Jeigu diena pasitaiko saulėta, tai 

barsukas pabūgęs savo šešėlio atbulas lenda atgal – tuomet žiema dar tęsis ilgai. Jeigu diena 

apsiniaukusi, jis išlendąs iš olos ir einąs pasivaikščioti. Pasivaikščiojęs ramus sugrįžta atgal – 

pavasaris jau neužilgo. Kai kur ši diena buvo siejama su meška. Esą 

šiandien ji verčiasi ant kito šono ir pradeda žįsti kitą leteną.  Nors daug 

kas dabar ima tiesmukiškai suprasti šiuos posakius, tačiau senųjų 

tradicijų tyrinėtojai už šių vaizdinių įžvelgia saulės metų atsivertimo į 

kitą pusę, į pavasarį ir vasarą idėją. Gal ne veltui netrukus prasidėsiantis 

mėnuo ir vadinamas vasariu. Nors tikroji vasara dar toli, tačiau spėjama, jog mūsų protėviai metus 



seniau bus dalinę ne į 4, o į 2 metų laikus. Manoma, jog būtent „pavasario – vasaros“ pusmečio 

laikotarpį baltai seniau bus vadinę žodžiu vasera. Šio sezono pradžia kaip tik ir galėjusi būti 

skaičiuojama nuo pusiaužiemio, kuomet Saulė pradeda šviesti jau nebe žiemiškais, o šildančiais 

spinduliais 

Iš interneto parinko SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

Mūsų gyvenimo kronikos 

Į sveikus Naujuosius Metus 
Gruodžio 30 dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko 

Naujametinis karnavalas ,,Tie smailučiai jaučio rageliai“. Šventė įvyko 

visiškai neplanuotai ir nesiruošiant. O kada ir kam gali ruoštis, kai 

virusas taip akylai mus stebi ir kvėpuoja mums į nugaras.  

Buvome patenkinti, kad paskutinėmis metų akimirkomis atsirado 

galimybė suorganizuoti gyventojams šventę, suspėjome bent kiek į savo 

širdis įsileisti šventinės nuotaikos. Karnavalui ruoštis nebuvo laiko. Greitai patapome nykštukais su 

snieguole, raganomis, vienuolėmis ir kitais personažais. Na, kaip gi be gydytojo, buvo ir jis. Juk 

kažkam reikėjo visus prižiūrėti. Šventės pabaigoje nykštukai visiems išdalino dovanas ir 

sveikinimus. O pačią pabaigą padarėme triukšmingą ir su šokiais.  

Manau, kad pavargome nuo covido, nuo vis naujų užgimusių jo giminaičių, buvimo tik namuose... 

Šis šventinis oro gurkšnis visiems buvo nauja pradžia į sveikus Naujuosius Metus.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Koncertas – „Viltis negęsta širdyse“ 
2021 m. gruodžio 29 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas – koncertas 

„Viltis negęsta širdyse“, skirtas Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. Susirinkusius pasveikino 

globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Koncertinėje programoje skambėjo globos namų 

saviveiklos kolektyvų - ,,Vilties Spindulys“, senjorų ansamblio ,,Sidabrinė gija“ ir kapelos 

„Armonikytė“ muzika ir dainos. Programos pabaigoje globos namų direktorius Rimvydas Žiemys 

padėkos raštais apdovanojo visus saviveiklininkus ir gyventojus, aktyviausiai pasižyminčius globos 

namų gyvenime ir užimtumų veiklose. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė  
 

Minėjimas neįgaliųjų dienos proga 
2021 metų gruodžio 29 dieną globos namų muzikiniai kolektyvai „Vilties spindulys“, „Sidabrinė 

gija“ ir smagioji kapelytė „Armonikytė“ visiems padovanojo vis atidėliotą Tarptautinei neįgaliųjų 

dienai skirtą koncertą – minėjimą „Viltis negęsta širdyse“. Koncerto pradžioje tylos minute 

pagerbėme taip netikėtai Anapilin išėjusį kolektyvo narį Narvydą Paulionį. Saviveiklos kolektyvai 

visiems susirinkusiems padovanojo visiškai naują repertuarą. Paskaitėme Narvydo Paulionio 

eilėraščius, kurie, manau, visiems patiko. Dainininkai taip pat 

susilaukė daug plojimų. Koncertui pasibaigus direktorius Rimvydas 

Žiemys darbščiausiems ir aktyviausiems gyventojams įteikė 

padėkas. 



Kęstutis Sobeckis 

Pakoreguotas 

gyvenimas 

Turbūt daugelis prisimenat 

tokius laikus, kai visi vyrai 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 

skubėdavo į kirpyklą skustis barzdų. Būdavo, susėda pulkas vyrų 

prie kirpyklos ir laukia, kada ateis jo eilė ir kirpėja jam nuskus barzdą. O kitam nusibosta, 

nesulaukęs ir dingsta iš savo eilės, nesiskuta ir visą savaitę. O daugely skyrių skambėjo žodžiai - 

,,vyrai, einam skustis barzdų“, ,,kodėl tavo neskusta barzda“, ,,šiandien 

skuta, eikit skustis“ ir t .t. Girdėdavosi įvairiausių raginimo frazių. 

Atrodo, ir būti kitaip negalėjo, juk tik kirpėja ir mokėjo skusti barzdas. O 

kiek dar būdavo atsikalbinėjimų - buvau, rankos dreba, nueisiu vėliau, 

rytoj, tau reikia tu ir eik...   

Dabar šios malonios procedūros neliko, neliko ir problemos. Covid -19 

pandemija pakoregavo mūsų gyvenimus ir daug ką išmokė pasidaryti 

patiems. Nuo 2020 metų mes išmokome savarankiškai nusiskusti barzdas. 

Daugelis 4 grupės vyrų patys geba rūpintis savo išvaizda ir savarankiškai nusiskusti barzdas. Jie 

vienas kitam primena, pasiragina, o kuriam nesiseka - padeda. Juk taip smagu ir gera sulaukti 

pagalbos iš draugo.  Daug kas įsigijo asmenines elektrines barzdaskutes. Išmoko jomis naudotis. 

Svarbiausia - vyrai tapo nepriklausomi nuo darbuotojo, pirmadienio ar ketvirtadienio. Tiesiog, turi 

savo ir naudojiesi kada nori ar kada reikia. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė   

  

Mėgiamas užsiėmimas 
Taip pavadino savo beveik kasdieninę veiklą rankdarbiuose Nijoliukė. Ne 

darbas, sako ji,  čia poilsis, nusiraminimas nuo triukšmo, nuo kitų 

gyventojų nereikšmingų kalbų. O tuštiems plepalams ji tikrai laiko 

nelinkusi skirti. Visuomet siuvinėja labai susikaupusi, pergyvena suklydusi. 

Siuvinėti Nijoliukė pradėjo maždaug prieš šešerius metus, gerai to 

neprisimena ir ji pati.  Jos išsiuvinėti darbai jau yra aplankę ne vieną 

parodą ne tik mūsų globos namuose, bet ir už globos namų ribų. Stebint 

kaip ji siuvinėja, regis, labai lengva ir nieko čia sudėtingo. Tačiau, kad ši 

veikla reikalauja daug kantrybės, paneigti to neįmanoma. Nijoliukė 

džiaugiasi galinti ateiti į rankdarbių užsiėmimus keturis kartus savaitėje. Beje, pasiliko sau ir 

išeiginę dieną - penktadienį. Ši diena jai reikalinga generaliniam kambario tvarkymui. Linkiu, kad 

Nijoliukė ilgai mus visus džiugintų savo puikiais darbeliais. Sėkmės jai ir sveikatos.   

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Švaros misija sporto salėje 
Vasarą visi judam, krutam, sportuojam, daug laiko praleidžiame lauke... O 

atėjus žiemai užsidarome savuos kambariuos, aptingstame. Pamiršta lieka ir 

mūsų sporto salė. Vieną dieną savaitėje – 

ketvirtadienį -  ji sulaukia lankytojų. Ir kartais ne 

bet kokių – o su kibirais ir šluostėmis rankose. Juk 

visos patalpos reikalauja valymo. O ir švarioje 



salėje sportuoti daug smagiau.  Šį kartą švaros misiją vykdė Petras, 

Antanas ir Deividas. Vyrai tikri šaunuoliai – valė dulkes, plovė sienas ir 

grindis. O jų darbus akylai stebėjo pasportuoti atėjęs Algis. Juk 

kiekvienam darbe turi būti darbų vadovas . 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

Gyventojai darbą tęsia 
Sausio 4 dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko ataskaitinis 

Tarybos susirinkimas už 2021 metus. Susirinkime dalyvavo 36 globos 

namų gyventojai. Globos namų Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis 

išsamiai perskaitė ataskaitą už 2021 metų IV ketvirčio nuveiktus darbus. 

Pasidžiaugėme, kad visi numatyti ir užplanuoti metiniuose planuose 

darbai, nepaisant nuolatinių Covid-19 ribojimų, buvo padaryti. 

Susirinkime dalyvavo ir globos namų direktorius, kuris išsamiai atsakė į 

gyventojų pateiktus klausimus, nepagailėjo padrąsinančių ir gerų žodžių Tarybai dirbant 2022 

metais. Visi nuoširdžiai manome, kad ateinantys metai tikrai bus geresni ir palankesni globos namų 

Tarybos veikloje. Susirinkimo metu su esama globos namuose situacija visus bendruomenės narius 

supažindino direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Onutė Budrienė. Du metus dirbusi ir 

atstovavusi globos namų Taryba susirinkimo metu į savo kolektyvą priėmė naujus narius - Janiną 

Čepaitę ir Laimutį Jasulevičių. Beje, vienas gyventojas - Petras Blažauskas, iš šio kolektyvo 

pasitraukė. Susirinkusieji vienbalsiai susirinkimo metu gyventojams į pagalbą išrinko du 

darbuotojus - Loretą Akelaitienę ir Vidą Valentienę. Belieka visiems Tarybos nariams palinkėti 

gerų, sėkmingų darbui ir sveikų metų. 

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė  
 

Nauja globos namų Taryba 
Sausio 5 dieną naujoji globos namų Taryba susirinkome į pirmąjį posėdį, 

pasidalinome pareigomis. Į Tarybos sudėtį buvo išrinkti 4 nauji nariai. Tai 

Janina Čepaitė, Laimutis Jasulevičius ir SPĮ užimtumo specialistės - Vida 

Valentienė ir Loreta Akelaitienė. Sudarydami metinį planą pagal galimybes 

numatėme daugiau bendradarbiauti su administracija, organizuoti išvykų, 

įsipareigojome būti pavyzdžiu globos namų bendruomenei, aktyviai dalyvauti užimtumų veiklose ir 

skatinti jose dalyvauti globos namų gyventojus. Dėkojame balsavusiems ir taip sklandžiai išrinkus 

naują globos namų Tarybą.   

Kęstutis Sobeckis   
 

Trijų Karalių šventė - sveikinimas ,,Vilties žvaigždė“ 
2022 m. sausio 6 dieną į Didvyžių socialinės globos namus, teikdami 

viltį ir tikėjimą gražesniu rytojumi, iš 

tolimųjų kraštų, auksu puoštais rūbais, 

skambant linksmai muzikai atkeliavo Trys 

Karaliai išminčiai - Kasparas, Merkelis ir 

Baltazaras su mažųjų Nykštukų palyda. 

Lankantis gyvenamosiose patalpose ir darbo 

kabinetuose gražiausiomis giesmėmis, linkėjimais ir brangiomis dovanomis 

trys Karaliai pasveikino visą globos namų bendruomenę, įžiebdami visų  

gyventojų ir darbuotojų širdyse „Vilties žvaigždę“, šilumą ir džiaugsmą. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 

Tegul pildosi norai Vilties, kaip ir meilės, 



Kad širdys mylėtų, 

kad svajonės nesibaigtų, 

kad metai nepraeitų, 

o neapykanta tylėtų!... 

Nei pasversi, nei užkonservuosi. 

Kartais ji pasitraukia be mūsų sutikimo 

Ir sugrįžta, kad Tave išgelbėtų. 

Nors ir neprašei... 

Virginijus Andriulionis 

Atrado save 
Klaidas jau geras pusmetis rankdarbių užsiėmimuose siuvinėja. O prieš tai 

išbandė ne vieną veiklą: piešė, kūrė darbelius iš gamtinės medžiagos, netgi 

vėlė vilną. Galiausiai apsisprendė siuvinėti ir jis nesuklydo. Klaidas jau nuo 

praėjusių metų yra išsiuvinėjęs ne vieną darbelį. Šio vaikinuko neįmanoma 

nepagirti už jo kruopštumą. O jei kartais ir pamirštu jį palepinti pagyrimu, 

Klaidas man tai primena. O pagirti ir pasakyti gerus žodžius žmogui tikrai nėra 

gaila, juolab matant, kad jam tai svarbu. Siuvinėdamas Klaidas visiškai kitoks. 

Labai ramus, susikaupęs, kruopštus. O ir jaunatviškoms šunybėms krėsti nei 

laiko, nei noro nebelieka. Todėl ateinančiais metais Klaidui linkiu tobulinti savo įgūdžius 

siuvinėjant. Galbūt, atrasti naujas veiklas, kurios bus lygiai taip mėgiamos. Šiuo metu gyventojas 

drąsiai sako, kad „atradau save siuvinėjant“.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė  
 

„Atmintis gyva, nes liudija “   
Didvyžių socialinės globos namų bendruomenė prisijungė prie Tarptautinės 

komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti organizuojamos Pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.  

Sausio 13 d. 8 val. 10-čiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir 

pergalės žvakutes. 

Prieš 31 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar 

šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti Tauta 

apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino sovietinių okupantų bei vietinių kolaborantų bandymui 

įvykdyti karinį perversmą. Įrodėme, kad esame vieningi ir pasiruošę ginti iškovotą laisvę. 

Socialinė darbuotoja Vaida   
 

Sausio 13 – oji 
Šiemet Sausio 13- ąją 

paminėjome kitaip. Visi 

rinkomės lauke prie laužo, 

giedojome himną, skaitėme prisiminimus, eilėraščius, skirtus 

Sausio 13- ąjai. Tai, kas įvyko prieš 31 metus, niekada nebus 

pamiršta. Nors oras ir nebuvo labai smagus, neskubėjome 

skirstytis. Susikibę rankomis prie laužo dainavome dainas apie Lietuvą, bendravome.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Žiema žiemužėle 

Balto sniego karalaite 

Myliu Tave kad esi 

Stebuklais žėri Lietuvėlėje mūsų 

Baltom snaigėm apdovanoji 

Kai man būna širdyje liūdna 

Pasižiūriu į krintančias snaigutes 

Ir tuomet atsigauna mano suvargusi širdis 

 

Žiemos pasaka 

Lyg sidabro kalnai varveklių 

Dangų žiemužė gražiai išpuošus žvaigždutėm 

Atėjo Kalėdų senelis 

Užklojo žemelę baltai 

Ir mes miegam pataluos šiltai 

      Valdas Paulauskas 

Ir kaip kasmet tą sausio 13–tą 

Pabūkime susikaupę, 

draugiški ir atviri. 

Tegul ir ši karta pajaučia, 

Kodėl ta iškovota laisvė 

mums tokia brangi. 



Ona Valaitytė 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 


