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Leidžiamas nuo 1995 m. 
 

Žalias kovo ledas
Ką tik buvo spalis, o dabar jau kovas… 

Net beveik ne kovas – kovo pabaiga. 

Negi vėl stebuklą būsiu pramiegojęs – 

sniegeną ir speigą, auskarą sniege? 

Tarp žolių pernykščių – apipuvęs lapas, 

purvas, perlo šukė,- bet gal nebe ta? 

Ieškai, kas pradingo, atminty kas slepias, 

ką minkštai sugėrė miego tuštuma. 

Ir staiga pro šaką – žalias kovo ledas… 

Tarsi nujautimas, kad kažką tenai, 

kur buvai nebuvęs, tu žinai nematęs – 

tik seniai užmiršęs viską mintinai.

Donaldas Kajokas 
 

Pamąstymui...  
Didis karalius gavo dovanų du sakalo jauniklius ir tuoj pat juos perdavė Sakalyno prižiūrėtojui 

dresuoti. Po  kelių mėnesių Sakalyno prižiūrėtojas pranešė karaliui, kad vienas sakalas jau puikiai 

išdresuotas. 

- O kitas? – pasiteiravo valdovas. 

      - Man labai gaila,  Jūsų šviesybe, bet antrasis keistai elgiasi...  Galbūt serga kokia reta liga, kurios 

nemokame pagydyti. Niekas neįstengia  jo nuginti nuo medžio šakos, ant kurios jis atsitūpė pačią 

pirmąją dieną. Tarnautojui kasdien tenka lipti aukštyn nešti jam lesalo. 

Karalius sukvietė veterinarus, gydytojus ir  visų sričių žinovus, tačiau nei vienam iš jų nepavyko 

priversti sakalą skristi. Davė šią užduotį dvariškiams, generolams, išmintingiausiems savo 

patarėjams, bet ir jie nesugebėjo jo išjudinti. Pro savo apartamentų langus valdovas galėjo matyti 

sustingusį ant medžio šakos paukštį, dieną ir naktį. Galiausiai kreipėsi  į visus pavaldinius, kad jie 

padėtų išspręsti problemą. Kitą rytą karalius išsisvėrė pro langą ir apstulbo, išvydęs tarp parko 

medžių išdidžiai sklendžiantį sakalą. 

-Atveskite man šio stebuklo autorių, - paliepė. 

 Netrukus jam pristatė  jauną valstietį. 

       - Tu privertei sakalą skristi? Kaip tą padarei? Gal netyčia esi burtininkas? – karalius nesitvėrė 

smalsumu. Susidrovėjęs, tačiau laimingas jaunuolis paaiškino: 

      - Tai nebuvo sunku, jūsų didybe. Aš paprasčiausiai nukirtau šaką. Sakalas suvokė turįs sparnus ir 

nuskrido. 

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume 

turįs sparnus. 

Bruno Ferrero 



Mūsų gyvenimo kronikos 

Užgavėnės! 
Kovo pirmoji šiemet išpuolė kaip niekad pavasariška, tik šėlt lauke ir skanduoti 

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!!!“. Aštuntos grupės bendruomenė nuo pačio ryto 

buvo nusiteikusi džiugiai, nes laukė smagi diena. 

Užgavėnės! 

Vos tik susirinkus darbuotojoms į darbą visi drauge 

kibome darbuotis. Į dubenį kūlėme kiaušinius, pylėme 

pieną, dėjome miltus, mieles, maišėme tešlą. Visi noriai 

dirbome. Kai tešla buvo paruošta, kepėme blynus. 

Kepėme miltinius, mielinius, čirvinius ir spalvotus „geltona, žala, raudona“. 

Nekantriai visi laukėme, kol galėsime paragauti blynų. Blynai buvo labai 

gardūs. Prisivalgę sočiai skubėjome persirengti ir bėgti į kiemą - juk reikėjo išlydėti žiemą. 

Dieną buvo pilna įspūdžių ir geros nuotaikos. 

Gintaras Čaplikas 

 

Užgavėnės su saule 
Kovo pirmoji, Užgavėnių diena. Saulėta ir visai neprimena to, kad kažkur 

reikėtų vyti žiemą. Jos net likučių ir kvapo nebeliko. Pavasaris tarsi žinojo, 

kad apniukusiems žmonių veidams būtent jis gali suteikti įkvėpimo ir meilės 

gyvenimui. Pirmieji saulės pasiųsti spinduliai 

stengiasi pažadinti karklų krūmuose snaudžiančius 

kačiukus. Iš po žiemos poilsio pradeda kaltis pirma 

pievos žolė.  Užgavėnės - tokia graži, daug gero 

žadanti, pavasarį išjudinanti šventė. Norisi galvoti tik 

apie gerus dalykus, tačiau negali sau leisti pamiršti, 

kad ne visiems pasaulyje lemta šiuo metu džiūgauti. Mes, Didvyžių 

socialinės globos namų bendruomenės nariai, šią pavasario šventę 

paminėjome, tačiau, gerbdami ukrainiečių liūdesį ir pralietas ašaras, 

nedžiūgavome. Iki paskutinio skutelio sudeginome Morę, kaip visų bėdų, nesantaikos, negandų 

šleifą. Kaip ir dera pagal seną paprotį visus gyventojus vaišinome blynais. Ir, tikriausiai, dar 

niekuomet visi taip garsiai nešaukėme, prašydami Dievo taikos. 

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Užgavėnės 5 grupėje 
Jau vasario mėnesį 5 grupėje prasidėjo pasiruošimai 

artėjančioms Užgavėnėms. Užsiėmimų metu grupės 

vyrai, padedami darbuotojų, darė ar atnaujino kaukes 

Užgavėnėms. Vyrai kalbėjo, kad būtinai kepsime daug 

blynų. Taip pat aptarėme, kas kokius produktus blynams 

nupirks. Išaušus Užgavėnių rytui, darbuotojos padedami, 

vyrai užmaišė net keletą indų tešlos blynams. 

Pasistiprinę po pusryčių vyrai kibo į blynų kepimo 

darbus. Labiausiai patiko kepti blynus - širdutes. Daugiausiai prie kepimo 

prisidėjo Renatas Burkšaitis, Aleksandr Ovčinnikov ir kiti. Po pietų vyrai pasipuošė Užgavėnių 

kaukėmis ir patraukė į šventę. Šventėje visi aktyviai pasišoko, pasiautė ir išvarė žiemą iš kiemo. Na 

ir pagaliau atėjo laikas blynų vaišėms. Vyrai, susirinkę į grupės svetainę, darėsi kavos ar arbatos ir 



sėdo prie blynų vaišių. Blynus pasiskanino gardžia uogiene. Vis girdėjosi, kad blynai labai, labai 

skanūs ir Užgavėnės geros. Taip ir atšventėme ilgai lauktas Užgavėnes. 

Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius.  

 

Visuomet pasiruošusios padėti 
Tas, kuris dalyvavo kovo 1 - mos dienos Užgavėnių renginyje, ilgai jį turėtų 

prisiminti. Ne dėl trankių šokių, apkūniai seksualios sudegintos Morės, ir net ne 

dėl puikių gyventojų ir darbuotojų kaukių, o jų tikrai buvo. 

Paslaptis slypi blynuose, beje, net ne juose, o jų kiekyje. Su 

trankiu šūkiu „visuomet pasiruošusios padėti“ mūsų šaunios 

Iveta ir Loreta iškepė jų tiek, kad vyrai blynus į kiemą nešė 

sulinkusiomis kojomis. Manau, kad iškepus tokį kiekį blynų, 

gali papulti ir į Gineso rekordų knygą. Šeimininkės vis siūlė ir siūlė jų 

pakartoti. Privalgę žmonės nuo blynų jau šalinosi, sakydami - jau gana, jau 

užteks. O tai antras Gineso rekordas - pagaliau visi sotūs. Dėkui kepėjoms, 

dėkui virėjoms. Pagaliau bent kartą buvome visi pavalgę .   

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Šiandien būsiu moteris 
Šaunuolis tas, kuris pagalvojo ir apie mus, moteris. 

Ryte prabudusi sau sakai, palaukite, juk ši diena 

priklauso man. Mes save dažnai linkusios pamiršti, o 

čia štai - kovo 8-oji. Tokią dieną kaip niekuomet 

norisi būti ir gražesne, ir labiau pasitempusia. Puiku, 

kad ši mūsų šventė tokiu gražiu metų laiku - 

pavasarį. Kai gali išgirsti laukuose pirmuosius didžiųjų gervių pasisveikinimus, 

aukštai praskrendančių žąsų pulkus. Supranti, kad pagaliau sulaukėme pavasario. Tie, kurie kovo 7 

dieną dalyvavo moters dienai skirtame renginyje, tikrai suprato, kad moterimi būti 

nėra lengva. Buitis, namai, vaikai, o ir vyras reikalauja dėmesio nemažiau už visus 

kitus. Jau repeticijų metu mano vyriškos lyties artistai reiškė didžiulius 

nepasitenkinimus moteriškiems rūbams. Suknelės baisiai nepatogios, pėdkelnės 

spaudžia kirkšnis, o liemenėlė išvis kažkoks siaubas. Daugiau mėnesį 

organizuojamos repeticijos ir darbas davė puikius rezultatus. Nauja artistų trupė su 

pavadinimu ,,Rozalindos“ kovo 8-tos proga su savo artistiškumu pralinksmino ne 

vieną žiūrovą. Aš labai didžiuojuosi visais savo artistais už jų drąsą ir sau duotą iššūkį šiandien 

pabūti moterimis. O tai tikrai nėra lengva.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Pasaulinė vandens diena 
Kovo 22 d. aštuntoje grupėje buvo minima Pasaulinė vandens diena. Nuo pat 

ankstyvo ryto aštuntos grupės bendruomenė gėrė vandenį. Gyventojai apie vandenį 

prisiminė daug įdomių dalykų: kokį vandenį gerti sveika, kaip ir kodėl jį reikia 

taupyti, kiek vandens reikia išgerti per dieną, kad nesusirgtume ir kas atsitinka, jei 

vandenėlio labai trūksta. Grupėje vyko diskusijos apie vandens reikšmę žmogui, 

gyvūnui ir augalui. 

Gintaras Čaplikas 

 



 

 

 

Pavasariui prasidėjus  
Pavasariui skaičiuojant pirmas kalendorines dienas mes su nekantrumu 

skubame jį pasitikti. Išvarę žiemą iš kiemo sekančią dieną čiupome 

šluotas ir grėblius į rankas ir sušlavėme žiemos likučius, kad ji 

nesugalvotų grįžti. Darbščių gyventojų būrys – 

Kęstutis Sobeckis, Klaidas Pažėra, Giedrius Juselis, 

Antanas Dvilinskas, Ernesta Chaizytė, Leonardas 

Pliuškaitis, Deividas Mačiulis ir neseniai į globos namus gyventi atvykęs Andrius 

Vilkas tvarkė globos namų kiemą. Ne visur dar žemė išdžiūvusi ir galima įeiti, 

bet pagrindinė kiemo dalis buvo sutvarkyta. O kai kiemas nušluotas, laikas 

pagalvoti, kuo jį puošime orams atšilus. Ir biblioteka  vienai dienai „virsta“ 

oranžerija – čia sodinamos gėlės, kurios vėliau keliaus į gėlynus.  Darbas vyksta 

ramiai, susikaupus. Juk kiekvienas nori, kad jo pasodinti daigeliai prigytų. Viskas, kas pasodinta 

savomis rankomis ir su meile, visada džiugina akis ir širdį.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

 

Susipažinimas  
Aš, Kristina Stecenko,  susipažinau su Donatu Lilu, kai gydžiausi Dariaus Girėno ligoninėje. Aš 

jam pasipasakojau apie savo ligą, šeimą, gyvenimą globos namuose. Taip pat jis nuoširdžiai 

pasipasakojo apie save. Donatas pažadėjo man padėti  varge ir skurde ir pasakė, kad gyvens 

Didvyžių socialinės globos namuose.  

Mano ir Donato draugystė tęsiasi ir globos namuose. Jis man padovanojo akinius, kurių dėka galiu 

gerai matyti. Mudu geriam kavą, valgome drauge pasigamintą maistą, vienas kitam nuperkame 

dovanėlių ir draugiškai parūkome.  

Noriu padėkoti Donatui už rūpestį ir draugystę.   

Kristina Stecenko 

Paplepėjimai kirpykloje 

Trumpai apie plaukus 
Pirmoji plaukų priežiūros taisyklė sakant, kad plaukai turi 

būti švarūs, tinka visokių plaukų atstovams. Plaukus 

patartina plauti kuo rečiau, tačiau, esant poreikiui, plaukite 

kiekvieną dieną su kasdieninei priežiūrai skirtu šampūnu. 

Bendrai šampūnas yra skirtas pašalinti susikaupusius 

nešvarumus ir nuosėdas, atstatyti pažeistų plaukų 

struktūrą, suteikti jiems natūralaus blizgesio ir purumo. 

Prieš plaukų plovimą nepatingėkite jų gerai iššukuoti. 

Taip bus lengviau pašalinti susikaupusius nešvarumus. 

Plaudami naudokite drungną vandenį, kadangi karštas 

vanduo paskatins plaukus greičiau riebaluotis, o per šaltas 

vanduo sutrikdys kraujotaką, plaukai nepasisavins gerųjų šampūno savybių. 

Jeigu turite galimybę, leiskite plaukams natūraliai džiūti. Jei naudosite plaukų džiovintuvą ar kitą 

formavimo priemonę, reguliuokite atstumą nuo plaukų bei karštį. Geriau džiovinkite ilgiau, 



naudodami mažesnį karštį. Taip prarasite keletą papildomų minučių, bet išsaugosite savo plaukų 

sveiką blizgesį. 

Parengė socialinio darbuotojo padėjėja Iveta Matulionienė 

 

Gyvenimo istorijos 

Justinas Juodsnukis 
Aš globos namuose gyvenu jau 17 metų. Gaunu iš giminių laiškų. Giminės 

ir nedrūti, sirguliuoja. Globėja atsiunčia man pinigų. Einu į auto 

parduotuvę, pats apsiperku. Rašau giminėms laiškus. Rašau laiškus į 

Lietuvos radiją, dėkoju darbuotojams, sveikinu gimines su gimtadieniais. 

Darbuotoja man nupirko maisto produktų. Padėjo užmaišyti blynų tešlą, 

mokino kepti miltinius blynus. Iš pradžių buvo baisu. Maniau, kad man 

nepavyks, bet su darbuotojos pagalba ir padrąsinimu iškepiau net keletą 

keptuvių. Blynais vaišinau savo kambarioką, draugus ir darbuotojus. 

Manau, kad blynus kepsiu dar tikrai ne vieną kartą. Mėgstu klausytis radijo, 

o ypač „ Marijos radijo“. Kiekvieną dieną klausausi Šv. Mišių. Visada 

atidarau duris į koridorių ir pagarsinu radiją, kad visi girdėtų Dievo žodį. Labai pasiilgau, kada 

galėsiu eiti į bažnyčią. Džiaugiuosi, kad atsinaujino maldos valandėlės užsiėmimai. Tankiai einu į 

poilsio kampelį, kur žiūriu žinias, sekmadieniais žiūriu Šv. Mišias. Skaitau laikraščius: Santaką, 

Lietuvos rytą, Respubliką. Turiu gerą draugą Raimundą V. Sutariu gerai su visais gyventojais. Man 

gyventi globos namuose patinka. Dirba geri darbuotojai. 

Justino mintis užrašė socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 

 

Markas Sasas 
Mano gyvenimas prasidėjo 1967.07.10 d. Vilniuje, Lietuvos sostinėje. 

Motina Sas – radio biuro pamainos viršininkė. Tėvas Viktor Sas - Lietuvos 

aviacijos valdybos inžinierius ekonomistas. Aš lankiau 120-ąjį vaikų darželį 

Vilniuje. Mokiausi 32-oje rusų vidurinėje mokykloje iki 8 klasės. Nuo 1982 

metų mokiausi Vilniaus elektromechanikos technikume, įgijau Techniko - 

elektriko kvalifikaciją. Vėliau, 1986 metais, įstojau dirbti ir tarnauti į ryšių 

tarnybą Vilniaus aerouoste. Tarnavau tarybinėje armijoje raštininku ir UTB 

radijo stoties ryšininku. Po armijos sugrįžau į aerouostą, vėliau perkėlė į 

Vilniaus telekomą. Dar dirbau Elfa gamykloje 2 kategorijos radijo 

montuotoju. Vėliau sugrįžau į aerouostą, saugumo tarnybą. 1996 metais pripažintas 2 grupės 

invalidu.  

Nuo 1996 metų rugsėjo mėnesio patalpintas gyventi į Didvyžių pensionatą. Gyvenau grupėje, pas 

socialinę darbuotoją Virgiliją Mackevičienę. Tankiai buvau transportuotas gydymui į Marių 

ligoninę ir kitas ligonines. 2004 metais susilaužiau kojos sąnarį, skausmai iki šios dienos dar 

jaučiasi. 

Dabar gyvenu 5-oje grupėje pas socialinį darbuotoją Kęstutį Alkimavičių. Šiai  

dienos man viskas normalu. Tankiai ateinu į grupės svetainę pasiteirauti apie 

visokių problemų nagrinėjimą, sprendimą ir jų pašalinimą. Neslėpsiu, tankiai 

užsirūkau tualete ar net kambaryje. Na, už tai gaunu pylos ir net kartais turiu 

iš naujo skaityti gyventojų vidaus tvarkos taisykles. Bet toks jau aš esu. Noriu 

ir pasigirti, kad gaunu ir gerų, gražių žodžių, pagyrimų. Man smagu, kai mane 

giria, kad aš pats išsiplaunu savo kambarį. Tai aš - Markas Sasas. Gyvenkit 



visi draugiškai, nesipykit. 

Marko mintis užrašė socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 

 

 

 

Apie šypsenos galią 
Nuoširdžiai besišypsantys asmenys yra draugiškesni, dosnesni ir labiau linkę padėti. 

Todėl, jei norite laimėti kitų pasitikėjimą, nusišypsokite. Kaip parodė J. P. W. 

Scharlemann atliktas tyrimas, šypsena pasitikėjimą padidina net 10 proc. Tokius 

rezultatus sunku paneigti. Juk kur kas maloniau prieiti prie draugiškai nusiteikusio 

asmens nei prie žmogaus akmeniniu veidu. Šypsena – vienas iš būdų kovoti su stresoriumi. Be 

abejo, jausdami įtampą, mažų mažiausiai norime šypsotis. Tačiau net dirbtina ir priverstinė šypsena 

gali padėti pasijusti geriau. Maža pastabėlė – prieš taip elgiantis reikia atsižvelgti į situaciją, kad dar 

labiau jos nepablogintumėte. Jei šypsositės bardamasis ar baramas, vargu ar kitas palaikys jus 

supratingu. Verčiau slaptai nusišypsokite prieš veidrodį ir taip atsikratykite neigiamų emocijų, 

kurias sukaupėte konflikto metu. Matthew Ansfield tiriamiesiems rodė stresą keliančius filmukus. 

Dalyviai, kurie žiūrėdami įrašus šypsojosi, jautėsi kur kas geriau. Tačiau, kaip ir tikėtasi, aplinkiniai 

tokį jų elgesį pasmerkė. Ir kam patiktų bendrauti su žmogumi, kuris juokiasi iš kito nelaimės. 

Įtampos metu dėmesys suprastėja. Tikriausiai pastebėjote, kaip visos idėjos prieš svarbų 

susirinkimą dingsta ar per egzaminus išgaruoja įgytos žinios. Stresas slopina kūrybiškumą ir trukdo 

priimti efektyvius sprendimus. Tačiau ir čia yra išeitis – mokslininkai pataria nusišypsoti. Net ir 

dirbtina šypsena siunčia signalą smegenims, kad viskas gerai, todėl įtampa pamažu nuslūgsta. 

Atsipalaidavus mąstymas tampa lankstesnis, būname dėmesingesni. Kareem Johnson pastebėjo, kad 

asmenys, kurie šypsojosi, geriau atliko dėmesingumo reikalaujančią užduotį nei 

kiti dalyviai. Taigi, jei reikia susikaupti, tačiau stresas ima viršų, į pagalbą 

pasitelkite maloniąją šypseną. Nepamirškime ir nebijokime šypsotis.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
Kovo 1 dieną pas mus buvo renginys. Tai Užgavėnės. Žaidėm žaidimus, kovėsi Lašininis ir 

Kanapinis, šokom rately, klausėm gražios muzikos, paskui degėm laužą, deginom Morę, kad mus 

paliktų bėdos ir nelaimės. Vaišino mus paskui blynais ir arbata. Ačiū už gražią šventę. 
.................................................. 

Noriu padėkoti už maldos valandėlę, kuri buvo vasario 25 dieną. Prasidėjo 11 valandą, žmonių 

buvo atėję nedaug. Degė trys žvakutės, kryželis buvo. Sukalbėjom maldą, paklausiau Dievo žodį 

apie jo stebuklus. P.S. Dar pas mus į darbą atėjo nauja darbuotoja. 
.................................................. 

Ačiū darbuotojoms, kad galėjom nueiti į bažnytėlę sekmadienį. Buvau nuėjęs, man labai patiko. 

Ėjau Kryžiaus kelią, pasimeldžiau, išklausiau mišias, gavau Komuniją ir kartu pabaigoje 

palaiminimą. Ateisiu sekmadieniais į bažnytėlę. Ačiū.  
.................................................. 

Noriu padėkoti už renginį. Tai Kovo 8-a diena. Pas mus vyko renginys kovo 7 dieną. Rodė 

spektaklį, vaidino vietiniai. Parodė 3 ar 4 vaizdelius, pasveikino moteris Kovo 8-osios proga. 

Spektaklis vadinosi „Rozalindos“.  
.................................................. 

Pas mus buvo dvi savaites karantinas. Nešė į kambarius valgyt. O šiandien mus paleido, tai kovo 

22 dieną ir išpurškė kambarius. Ačiū.  



 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 

 

  Kovo mėnesį mus paliko 
                           Vytas Nėnius 
                

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


