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Pamąstymui... 
"Vieną dieną vargeta sutiko Išminčių. Jis paklausė Išminčiaus:  

- Kodėl aš esu vargeta? 

- Nes tu nepraktikuoji dosnumo. - atsakė jam Išminčius. 

Vargeta iš karto pagalvojo, jog dosnumas yra turtuolių bruožas. 

-Išminčiau, kaip aš galiu praktikuoti dosnumą, jei aš nieko 

neturiu? 

Išminčius atsakė: 

-Turi penkis dosnumo šaltinius, kuriais galėtum apdovanoti 

aplinkinius, bet jais visiškai nesinaudoji. 

Vargetos akys išsipūtė ir jis pasiteiravo apie tuos penkis 

šaltinius. 

Išminčius atsakė: 

-Savo veidu gali dovanoti šypsenas, bet nedarai to. 

Savo akimis galėtum žvelgti į visus su atjauta, meile ir globa, bet nedarai to. 

Savo burna galėtum pasakyti daug gražių dalykų aplinkiniams, bet nedarai to. 

Savo širdimi galėtum visiems nuoširdžiai linkėti laimės ir sėkmės, bet nedarai to. 

Ir savo kūno pagalba, rankomis ir kojomis galėtum padaryti kažką gero aplinkiniams, bet nedarai 

to..." 

O kiek mūsų tarpe yra tokių, kurie trokšta gauti, patys neduodami? 

Sodininkai atpažįstami gerais sodininkais, kai matai jų prižiūrimą sodą. 

Muzikantai vertinami pagal jų kuriamą muziką ir emocijas, kurios kyla klausantis jų kūrybos. 

Gausa yra ne apie pinigų sumas, o apie turėjimą ir gebėjimą duoti. 

Dauguma mūsų duoti galime, bet nedarome to... 

Kai kurie iš mūsų, net turėdami daug turto ir pinigų, jaučiasi tokiais vargetomis... 

O kai kurie neturėdami nieko jaučiasi turtingiausiais Pasaulyje. 

Esmė yra ne tame, kiek ir ko turi. 

Esmė yra tame, kiek pajėgus duoti esi... 

Internete rasta istorija 

Surask mano pirštinę, mama, 

kur pamečiau vaikas sniege. 

Šiandien dangus toksai žemas, 

o tu vis – virtuvės lange... 

... iš kur ir kodėl ateinam, 

ir kur nueinam tada, 

kai už gyvenimo kainą 

baigias tiesa ir klaida... 

... Užaugau. O šitiek sniego 

sutirpo per šituos metus. 

O šitiek vandens nubėgo 

pro tavo ir mano krantus. 

J. Kunčinas „Surask mano pirštinę“ 



Mūsų gyvenimo kronikos 

Bendruomenės susirinkimas 
Balandžio 6 dieną įvyko globos namų bendruomenės visuotinis susirinkimas. 

Jo metu globos namų Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis pristatė ataskaitą 

už I-ą ketvirtį. Direktorius R. Žiemys kalbėjo apie įvykius pasaulyje ir 

Lietuvoje. Pavaduotoja socialiniam darbui O. Budrienė supažindino su esama 

padėtimi globos namuose. Kalbėjo apie gyventojų elgesį, vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimus. Susirinkime bendruomenei prisistatė 

neseniai pradėjusi dirbti psichologė Vilija Ramanauskienė. 

Buvo aptarti ir bendruomenei svarbūs klausimai. Tai spaudos trūkumas, dviračių 

remontas, kačių priežiūra, išėjimas už globos namų ribų, tvenkinio įžuvinimas. 

Pasiūlyta, jei kas gali ir nori, gali prisidėti prie dviračių remonto. 

Susirinkimo pabaigoje palinkėjome visiems būti sveikais.  

Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis  
 

2022 m. I ketvirčio gyventojų tarybos ataskaita 
Pirmame ketvirtyje buvo pravestas visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas, kurio metu 

buvo išrinkta nauja Taryba, kuri pasipildė naujais nariais. I-ą ketvirtį pravesti 4 posėdžiai ir 1 

posėdis – svarstymas. Labai gaila ir nemalonu, kad Tarybai teko svarstyti vieną savo narį dėl 

netinkamo elgesio. Jis prisipažino, kad elgėsi nederamai. Į pastabas reagavo, jo elgesys taisosi. 

Bendru Tarybos narių nutarimu jis 6 mėnesiams nušalintas nuo dalyvavimo Tarybos veikloje. Nors 

Taryba ir nauja, bet pagal savo galimybes kibo į suplanuotus darbus. Tarybos nariai visuomet 

padėjo ruoštis organizuojant renginius globos namuose, tarpininkavo sprendžiant tarp gyventojų 

iškilusius ginčus bei problemas, teikė pagrįstus pasiūlymus globos namų administracijai, atstovavo 

socialinės globos namų gyventojų interesus, rašė straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“, 

organizavo jubiliatų sveikinimus, teikė pagalbą silpnesniems bei naujai į globos namus atvykusiems 

gyventojams, padėjo tvarkyti globos namų aplinką, Kūrybinių dirbtuvių metu darė sveikinimo 

atvirukus. Globos namų Tarybos nariai skaitė knygas sunkios negalios skyrių gyventojams. Pirmo 

ketvirčio planus įvykdėme pagal galimybes. Esame nauja komanda, todėl kartais ne viskas pavyksta 

iš karto, bet mes labai stengiamės.  Visų gyventojų vardu dėkojame visoms virtuvės darbuotojoms, 

kad atsižvelgė į mūsų pasiūlymus dėl maisto. Noriu padėkoti visiems Tarybos nariams, atsakingai 

žiūrintiems į savo pareigas ir prisidėjusiems prie planų įgyvendinimo. Dėkojame administracijos 

darbuotojams, kurie visada išklauso mūsų prašymus ir pasiūlymus, pagal galimybes pataria ir 

padeda. Visa gyventojų Taryba dėkoja gyventojams, kurie noriai prisijungia prie organizuojamų 

renginių, juose dalyvauja. 

Linkime visiems būti sveikais, bet per daug neatsipalaiduoti, nes Covid-19 vis dar šmėžuoja 

aplinkui. Nepamirškite ir netingėkite plautis rankų, laikytis atstumo. 

Globos namų Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis 
 

Išgirskim 
Globos namuose gyvena tikrai nemažai gyventojų, kurie mėgsta važinėtis dviračiais. Jų turime 

11, bet… sveiki tik 4. 7 iš jų reikalingas mažas remontas - naujos padangos ir kameros. Tad 

kreipiamės į visus, kas galit - prisidėkite prie jų remonto. Juk su dviračiu galima ir į žygį 

išsiruošti, ir šiaip smagiai pasivažinėti. 



Globos namų taryba   

Kilnus poelgis 
Minvydas Stankevičius globos namuose gyvena 12 metų. Jį apibūdinčiau kaip ramų, žinantį ko 

nori, siekiantį savo tikslų žmogų.  Minvydas turi tvirtą savo nuomonę, todėl kitų įtakai nelinkęs 

pasiduoti.  

Balandžio 21 d. Minvydas nustebino savo kilniu poelgiu. Jis pareiškė norą paaukoti 10 eurų 

Ukrainos piliečiams. Minvydas labai kruopščiai rinkosi organizaciją, kuriai galėtų paaukoti savo 

pinigus. Pasirinko 2009 m. įkurtą aukojimo portalą Lietuvoje Aukok.lt. Nors kiti pasakys, kad 

paaukota suma nedidelė, tačiau Minvydui tai dideli pinigai. Balandžio 22 d. į elektroninį paštą 

gavome padėką. Labai nustebino Minvydo reakcija, kai buvo įteikta jam ši padėka, jis šypsojosi, net 

nusijuokė balsu, buvo patenkintas savo poelgiu.  

Labai džiaugiuosi, kad Minvydo poelgis nepaliko abejingo ir jo kambario draugo Deivido Mačiulio. 

Šis taip pat paaukojo pinigų Ukrainos žmonėms skambindamas telefonu. 

Todėl tikiuosi, kad atsiras daugiau žmonių, kurie neliks abejingi Ukrainoje vykstančiam karui. O 

Minvydui ir Deividui tariu: „Ačiū už Jūsų neabejingumą“. 

Socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė 

 

Malonus darbas drauge su ramybe 
Prisipažinsiu, kad mezgančių virbalais vyrų esu mačiusi savo gyvenime vos 

keletą. Laimutis Jasulevičius - vienas iš jų. Dažnai atsigręžusi jį stebiu. Tokia 

didžiulė ramybė, veidas truputį susikaupęs, tačiau su trupučiu šypsenos. Ir, 

žinoma, jokio gręžiojimosi į šalis. Laimutis supranta, kad suklysti negalima, 

bus negražu, teks ardyti. Nesakau, kad nemėginau jį sudominti kitomis 

veiklomis, tikrai bandžiau. Deja, Laimutis ištikimas virbalams. Ir visiškai 

nesvarbu, kad mezginys - ne tobulas, be jokio rašto, ir įmantrybių su raštais 

nėra, svarbi ramybė kurią suteikia darbas.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Talka su dilgėlių prieskoniu 
Kaip ir kiekvieną mėnesį, balandį vyko talka. Tvarkėm globos namų 

teritoriją – rinkome šakas, šlavėme ir grabojome. O kai dirbi iš peties ir 

valgyt labiau norisi.  Tad... kai kas dirbo, o kai kas ir sriubą virė. Ir ne bet 

kokią, o dilgėlienę. Juk pavasarį taip trūksta vitaminų, o dilgėlėse jų labai 

daug.  

Dieną prieš talką pievose linksmai rinkome dilgėles. 

Pasirodo, ne visi jas pažįsta. Buvo pririnkta 

įvairiausių žolių. Čia geriausiai sekėsi broliams 

Pliuškaičiams. Jie abu žinojo, kaip atrodo dilgėlės, ir 

tik jas rinko. 

Ir tvarkyti aplinką, ir virti sriubą vienu metu neišeina. Į pagalbą visada 

atskuba šauniosios darbuotojos – Danguolė ir Iveta. Kaitė puodą, virė 

sriubą. Laužą sėkmingai prižiūrėjo Darius. Man tik skonį reguliuoti liko. 

Valanda, kita ir darbai apdirbti, ir sriuba išvirta. Sėdome ragauti. Skonis 

geras, kartojome po kelis kartus.  



Bendrai daromi darbai visada suartina. Visi, kurie tvarkėme aplinką, kartu valgėme, bendravome. 

Prie laužo juk taip smagu. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

„Auksinės alyvos šakelės“ apdovanojimai 
Balandžio 1 – oji – juokų ir melagių diena. Ir kaip išlikti rimtiems tokią dieną?! 

Tad ir globos namuose nutarėme papokštauti – surengėme 

apdovanojimus. 10 „Auksinių alyvos šakelių“ buvo išdalinta 

labiausiai „nusipelniusiems“ globos namų gyventojams. 

Melagių diena metuose tik viena, tad ir apdovanoti visi buvo 

apgaulingai - didžiausias tinginys buvo apdovanotas kaip 

metų darbininkas, didžiausias mušeika - kaip metų 

taikdarys... 

Juokas – dalykas rimtas ir sveikatai nekenksmingas. Tad juokaukime į sveikatą. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Velykų belaukiant 
    Į juodą žemę nukrito grūdas.   

          Auksinis grūdas – žaliam daigui.                                                                              

 Žalias daigas – šviesiam pavasariui.     

            Šviesus pavasaris – margoms Velykoms.    

                 Ir vėl iš naujo – gamtos ratu... 

Su dideliu nekantrumu 4 grupės bendruomenė laukia didžiausių metų švenčių 

-  Šv. Velykų. Kovo viduryje gyventojams buvo pasiūlyta dalyvauti 

projekte ,,O tas margučio gražumas“. Gyventojai projekto metu lavino 

vaizduotę, rankų judesius. Piešė, spalvino margučius, piešinius. Piešimui ir 

spalvinimui naudojo įvairią techniką. Išbandėme flomasterių, spalvų, vaškinių 

kreidelių, vandeninių dažų spalvinimo būdus. Kiekvienas norintis spalvinto 

savarankiškai. Patys gyventojai rinkosi spalvinimo būdus 

ir laiką. Iš nupieštų, nuspalvintų piešinių suruošėme 

parodą. Kita projekto dalis - užsiauginti želmenų 

velykinėms dekoracijoms kurti. Gyventojai sėjo želmenis (kviečius) ir stebėjo, 

kaip jie dygsta. Buvo labai laimingi, išvydę greitai sudygusius želmenis. Iš jų 

sukūrėm velykines dekoracijas. Dekoracijomis pasipuošėm skyrių. 

Atnaujinome jau ankščiau turėtą gražuolę vištelę. Ji džiugina praeivių akis, 

širdį, puošia globos namų kiemą.   

4 grupės bendruomenė  
 

Saulutės zuikučiai Velykoms 
Balandžio 8 dienos popietę keletas 1 ir 3 grupės gyventojų ėjo į 

rankdarbių užimtumo kabinetą ir kartu su užimtumo specialiste 

Danguole Dereškiene kūrė velykinius papuošimus. Gyventojai 

pasiskirstė darbus - vyrai ėjo parnešti gamtinės medžiagos (samanų, 

šakų), o moterys tuo tarpu dažė margučius, karpė gėles. Bendrai buvo 

nutarta kopėčias apdėti samanomis, papuošti jas 

žaismingais margučiais ir iš samanų pagamintu zuikiu. Prie šios velykinės 

kompozicijos turėjo įsitaisyti ir ežiukas, tačiau pasitarę nusprendėme ežį patupdyti 



lauke prie globos namų įėjimo. Norime padėkoti SPĮ užimtumo specialistei Danguolei, kuri 

visuomet turi begalę kūrybinių idėjų, kurias įgyvendina į procesą įtraukdama gyventojus. Popietė 

praėjo labai greitai, suteikdama daug gerų, šiltų emocijų gyventojams, o globos namai pasipuošė 

puikiomis velykinėmis dekoracijomis. 

Socialinės darbuotojos Edita ir Neringa 

Mielieji!  
Su atbundančiu pavasariu,  

Su saulės spinduliu šiltu,  

Su medžio pumpuru švelniu,  

Snieguolės žiedeliu pirmu. 

Tegul pavasario saulytė švelniai pakutena Jums nosytę, vėjelis gaiviai 

plaukus pakedena. 

Širdelė prisipildo gėrio ir švelnumo. 

Linkim Jums visiems pražysti visomis pavasario spalvomis, tegul gražiausi pavasariniai žiedai 

papuošia Jūsų kasdienybę. Linkim daug laimės, meilės, stiprybės, kantrybės ir Dievo palaimos. O 

sveikatos svarbiausia! 

6-osios grupės socialinė darbuotoja Rasa Barkauskienė visus savo gyventojus pakvietė antrąją Šv. 

Velykų dieną prie šventinio stalo, papuošto ne tik velykiniais margučiais ir kitais skanumynais, bet 

ir pačios iškeptu pyragu! Nuoširdžiai šnekučiavomės, bendravome ir vaišinomės. Linksma buvo ir 

smagu. Palinkėjome vieni kitiems daug laimės, meilės, stiprybės, kantrybės ir Dievo palaimos. 

Džiugu ir labai malonu šventėje buvo matyti ir padėkoti šauniajai mūsų vedlei ir vadovei Raselei 

Barkauskienei!  

Dėkojame visiems, dalyvavusiems šioje šventėje. Tad su švente, mielieji!!! Ačiū nuo visų!!! 

6 grupės gyventoja Rasa 
 

Linksmos Velykos 
Socialinės darbuotojos Birutė ir Agnė suorganizavo šokius. Buvo labai linksma - ridenom 

margučius, linksmai šokom, dainavom. Buvo labai gražus oras, labai karšta, tai net iš karščio 

išsirengiau. Su savo drauge Kristina ridenom kiaušinius, o po to sočiai ir skaniai pavalgėm 

margučių.  

Antanas Dvilinskas 
 

Velykos 

Nei vienos Velykos neapsieina be margučių. Kiaušinis yra 

gyvybės ženklas, todėl būtina jį per šias šventes valgyti – 

įsileisti į save gyvybę. Margutį ridinėjome Žeme, suteikdami 

jai gyvybės, patys išsijudinome su margučio riedėjimu. 

Pradaužus margutį, įsileidome Pavasarį. Šv. Velykų popietę, 

šviečiant pavasarinei saulei ir su visais susibūrus į būrį, 

praleidome drauge nuostabų laiką. Iš šios Šv. Velykų 

popietės visi išsinešėme dalelę geros nuotaikos ir 

džiaugsmo. 

Ekvelina Vaitkevičienė, 7 grupė 

 

Popietinė arbatėlė 



Po Velykų globos namų tarybos nariai susirinko bibliotekoje. Pirmininkas Kęstutis visus pakvietė 

kartu išgerti arbatos. Pasidalinome praėjusių švenčių įspūdžiais. Aptarėme, kokie darbai laukia 

artimiausiu metu. Tarėmės, kur galėtume nuvykti pailsėti atėjus vasarai. 

Globos namų taryba 

 

 

Gyvenimo istorijos 
Gyvenimo istorija - tai toks platus terminas, kuriame telpa tiek daug…. 

Pirmas žvilgsnis, pirmas žodis, žingsnis, prisilietimas, jausmas… Pirma 

ašara, nusivylimas ir dar daug daug visko, ką žmogus patiria kurdamas 

savo istoriją. Kiekviena ji tokia įdomi, kitokia, suprantama tik tau 

vienam... Su vienoda pradžia, bet visiškai skirtinga jos eiga ir pabaiga…  

Tokią vieną gyvenimo istoriją, dar tebesitęsiančią, pabandysime aprašyti. 

Petras… kodėl būtent Petras? O gi todėl, kad tai vienas iš seniausiai 

globos namuose gyvenančių žmonių. Žmogus, kurio gyvenimo istorija 

prasidėjo 1959 metais pavasarį, o būdamas vos 20-ties metų jis atsidūrė 

globos namuose. Gimęs augo šeimoje su dar penkiais broliais ir 3 

seserimis. Pats Petras pasakoja, kad vaikystėje buvo išdykęs, neklausė 

tėvų, pradėjo mokytis, tačiau mokslai visiškai nesisekė, mokytis tingėjo, pats pajuokavo, kad iš 

diktantų būdavo vieni „kuolai“. Baigė 4 klases internatinėje mokykloje, daugiau nesimokė. 

Gyvendamas internate neretai konfliktuodavo su aplinkiniais, būdavo agresyvus, įsiveldavo į 

muštynes. Pradėjo vartoti alkoholį, jį vartodamas visai negalėdavo kontroliuoti savęs… Kai buvo 

apgyvendintas globos namuose, pradžioje taip pat labai vartodavo alkoholį, dėl to įsiveldavo į 

muštynes, buvo vežamas gydymui į psichiatrinę ligoninę. Kada įvyko tas lūžis, kuomet Petras 

visiškai atsisakė alkoholio, jis ir pats pasakyti tiksliai negali, bet tai buvo tikrai labai seniai… Per 43 

gyvenimo metus globos namuose būta visko, bet, kaip pats Petras pasakoja, nuo pirmos dienos jis 

čia jautėsi kaip namuose. Petras mėgdavo žvejoti, lankė įvairius užimtumus, dalyvaudavo 

renginiuose, kitoje darbinėje veikloje.  Šiuo metu Petrui 63 metai ir globos namuose jis kaip 

veteranas. Petrą pažįsta visi, jis draugiškas, labai mėgsta žaisti kortomis, beveik kasdien pas jį 

kambaryje susirenka draugai „pakortuoti“. Metai žmogų keičia, pasikeitė ir Petras. Rečiau nori 

dalyvauti užimtumų, darbinėje veikloje, pritingi, o ir metai, kaip pats sako, jau nebe tie, norisi 

daugiau patinginiauti, pagulinėti… Dar labai nenori praustis, reikia pasipykti, kol įkalbiname. 

Tačiau sunkiai įsivaizduojame grupę be mūsų Petriuko, jam dažniausia viskas gerai, niekuo 

nesiskundžia, paklaustas, kaip čia jaučiasi, visuomet parodys nykščiais į viršų ir pasakys „liuks". 

Linkime Petrui dar daug ilgų, sveikų, linksmų metų ir, kad jo gyvenimo istorija dar tęstųsi kuo 

ilgiau. 

Socialinė darbuotoja Neringa Parulienė 
 

Užimtumas 
Šiandien, balandžio 27 dieną, mes prie savo 

skyriaus sodinome gėles ir džiaugėmės 

pavasariu. Pasodinome 15 broliukų. Tam 

gėlių sodinimo užimtumui vadovavo ta maža 

padėjėja Lina Rainienė, o mes – Algirdas 

Kaukas ir Antanas Dvilinskas – prisidėjom! 



Buvo labai geras oras, mes džiaugėmės gražia gamta. 

Antanas Dvilinskas  

 
 

Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų. 
Dalai Lama 

Išvykstu  
Visų pirma noriu padėkoti gyventojams ir darbuotojams – geroms 

socialinėms darbuotojoms Neringai Parulienei ir Editai Pleskienei, kurios 

mane išklausydavo, duodavo gerų patarimų, pasidalindavom geromis 

mintimis ir gerais darbais. Aš atsiprašiau visų žmonių per maldą „Tėve 

mūsų, kuris esi danguje“ – gal pats kai ką esu ne taip padaręs. Aš asmeniškai 

visur visiems atleidžiu. Einu ir eisiu už Jus visus ir neįkainuojamas žmonių 

gyvybes. Atleiskite ir man visas nuodėmes ir už viską. Linkiu visiems 

žmonėms gerų svajonių išsipildymo ir gerų darbų, padėti vieni kitiems. Su Dievu. 

Rimas Jančiauskas 
 

Prevencinė popietė  
Balandžio 6 dieną mūsų grupėje vyko prevencinė popietėje ,,Kaip rūkymas veikia žmogaus 

organizmą?".  Visi grupės vyrai diskutavome kas vyksta su žmogaus organizmu rūkant, aiškinomės 

rūkymo pasekmes sveikatai bei sukeliamas ligas. 

Supratome, kad rūkymas labai kenkia žmogaus organizmui. Kiekvienas galėjome paskaityti 

dalomąją medžiagą apie rūkymo žalą bei ieškoti priežasčių, dėl kurių verta mesti rūkyti. 

8 grupės gyventojas A. Žilinskas 
 

Skaitymo valandėlė 
Kai už lango lyja lietus, smagu sėdėti bibliotekoje ir skaityti. O jei pačiam 

neišeina, galima paklausyti, kaip skaito kiti. Sunkios negalios skyriaus 

gyventojams išgirsti knygą padėjo globos namų tarybos nariai - Kęstutis, 

Leonora ir Ernesta. Buvo skaitomi eilėraščiai ir pasakos. Norintys galėjo ir 

nupiešti tai, ką girdėjo. Valanda praėjo akimirksniu. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė  

 
 

Sodai soduose 
Tikrai pameluočiau sakydama, kad šis žmogus nėra talentingas. Darius nuolat 

mane stebina savo išradingumu. Nėra dažų - kažką suklijuosiu iš popieriaus, 

baigėsi popierius - tiek to, sukursiu iš pagaliukų sodą. Taip vienas po kito pradėjo 

gimti darbai. Sodus Darius kūrė visą žiemą. Juos kūrė apvalius, keturkampius, 

trikampius. Pradėjo kurti figūras figūrose, sode sodą. Taip gyventojas jų sukūrė 

nemažą kolekciją. Šiuo metu jo darbai puikuojasi parodoje Sūdavos kaimo 

bendruomenės namuose. 

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 
 

Atsisveikinimas   
Kasa duobę duobkasiai, leidžia karstą žemėn. 

Draugai ir giminės meta baltas chrizantemas. 

Pavasaris  
Atėjo pavasaris jaunas ir gražus, 

Pažadino mūsų gimtąją  žemę. 



Jau kad susirinko giminių ir žmonių, 

 Nes mano motinėlė buvo šilto būdo. 

 Varge ir nelaimėje ji visada ištiesdavo savo ranką. 

Net ir dabar jaučiu, kad mane saugoji ir globoji. 

Tegul Dievulis Jėzus būna su tavim. 

Čiurlena upeliai pakalnėse ir šlaituose. 

Pražydo nuostabios žibutės. 

Ir tuomet, pasižiūrėjęs į saulę, 

Nusijuokė ir kibo į darbą. 

 

Ona Valaitytė   

Sėkmės istorija 
Žmogus visą gyvenimą kažko siekia, kuria savo planus, 

stengiasi juos įgyvendinti. Taip nėra tik tarp tų, kurie yra 

sveiki, be negalios ir gyvena ne valdiškuose namuose. 

Kiekvieno iš mūsų pasąmonėje užprogramuotas savęs 

realizavimas vienokia ar kitokia forma. Mano rašinio herojus 

gyvena globos namuose. Pažįstu šį žmogų pakankamai ilgai, 

kad galėčiau apie jį kalbėti. Kaip ir daugeliui gyventojų, 

atvykimas į socialinės globos namus Dariui buvo ir 

netikėtas, ir, žinoma, skausmingas. Daugelis, apsigyvenę 

globos namuose, maištauja, pyksta ant sistemos, artimųjų, tik retai ant savęs. Ir kiekvienam tenka 

nukeliauti laiku, kad svetima aplinka taptų namais. Darius nebuvo išimtis. Adaptuotis prie naujo 

gyvenimo taip pat nebuvo lengva. Džiugu, kad Darius greitai nustojo savęs gailėti ir ėmėsi veiklos. 

Žmogus pasirodė neabejingas tapybos menui ir jau pačioje pradžioje stengėsi parodyti, ką sugeba. 

Labai norėjau jam padėti pritapti ir laikyti save pilnaverčiu žmogumi. Dariaus praeitis nebuvo 

švarus popieriaus lapas. Nesutarimas šeimoje su žmona baigėsi skyrybomis, nesutarimas su mama 

baigėsi išvykimu į Rokiškio sugriežtinto režimo psichiatrinę ligoninę. Tėvas buvo tas žmogus, kurį 

gerbė ir besąlygiškai mylėjo. Ilga kova su aplinkiniais ir su pačiu savimi jo gyvenime paliko tikrai 

ne vieną skaudų randą. Apsigyvenęs Didvyžių socialinės globos namuose slėpti praeities 

nesistengė. Mačiau, kad kalbėti jam labai svarbu. Ilgai netrukus pasinėrė į tai, ką manė gebantis 

geriausiai - tapybą. Darius savikritiškas, savo darbuose įžvelgia ir trūkumus. Neslepia, kad žinių ir 

įgūdžių tam trūksta.  Piešiniuose vyraujantį abstraktumą ir chaosą vertina kaip tos dienos būseną ir 

nuotaiką. Stengiausi jam padėti ir išmokyti tai, ką moku pati. Abstraktumas ir spalvų makalynė 

pamažu virto realizmu. Jam pradėjo patikti piešti jūrą, kalnus. Spalvos ant jo paties pirktos drobės 

tapo šviesios, daugiau pozityvios. Jau ne vieną Dariaus personalinę piešinių parodą eksponavau už 

globos namų ribų. Ir atsiliepimai apie jo kūrybą buvo tikrai geri. Vėliau Darius mokėsi keramikos 

darbų, netgi vėlė vilną. Savo darbus gyventojas linkęs dovanoti draugams ir giminaičiams. Darius 

mano, kad šiuo metu jo darbai beverčiai, tačiau vėliau jie bus įvertinti ir nemaža suma. Šis žmogus 

nelinkęs sėdėti vienoje vietoje. Meninė ir darbinė veikla, dalyvavimas renginiuose kaip skaitovas ir 

net aktorius, jį augina. Tai įrodo, kad sugeba ne tik tapyti. Paskutiniu metu Darius kūrė puikius 

meno sodus iš medinių pagaliukų, šakų, kurias tiesiog rasdavo gamtoje. Kiekvienoje rastoje šakoje 

jis mato tai, ko nemato kiti ir tai jį šiame gyvenime įkvepia. Džiaugiuosi, kad gyventojas linkęs sau 

atrasti vis naujų ir naujų pomėgių.   

Gyventojas sako, kad jis žmogus iš aukštesnės materijos. Dar gerai 

nežinantis kelintas jo gyvenimas gyvenamas, bet tikrai ne pirmas ar antras. 

Tikras, kad žemėje turintis misiją ir tikslą kurti grožį. Turėdamas nemenką 

didybės maniją jaučiasi visa galva pranašesnis ne tik už kitus, bet kartais ir 

už patį save. Ir, beje, to niekas nebedraudžia. Visos pokalbių temos Dariui 



įdomios ir, neslepia, gyvenimo paliestos. Kalbėdamas visuomet įsitikinęs žinantis tai, ką sako, 

mėgaujasi savo iškalbos gebėjimu ir, svarbiausiai, tuo didžiuojasi. Na, o aplinkinių nuomonė jam 

visiškai nesvarbi. Dariaus sėkmės istorija tikriausiai ir yra tas didžiulis noras tikėti tuo, ką daro, 

sako, tiki. O tai palengvina gyvenimą, skatina eiti į priekį.  

Dariaus gyvenime vėl staigus pokytis. Nežinau, kokios aukštesnės jėgos turėjo tam įtakos, tačiau jis 

visa galva pasinėrė į žemdirbystę. Girdėdama jo kalbas apie vizijas šiam darbui supratau, kad žemės 

darbus jis jau yra dirbęs. Šį kartą nauja veikla ir, žinoma, domėjimasis tuo Darių įpareigojo 

naujiems iššūkiams. Leido visiems įrodyti, kad jo kalbėjimas nėra bergždžias. Darius numatė savo 

ūkininkavimui ir vietą. Greta daugiabučio gyvenamo savo namo Darius atrado savo daržovėms 

vietą, 

žemę sukasė, paruošė, išpureno. Pasak jo, jis nei trupučio nesibaimina, kad, daržovėms užderėjus, 

kažkas panorės jų paragauti. Paskutiniu metu Darius sugeba suderinti ir save padalinti. Rytais meno 

darbus kuria užsiėmimų kabinete, o po pietų darbuojasi naujame savo sklype. Smagu matyti jo noru 

užsidegusį veidą. Nors ir labai nedideliame, tačiau jo paties pastatytame šiltnamyje dygsta ridikai, 

salotos. Rūpestis, kada gi sodinti pomidorus, agurkus ir paprikas. Tačiau net klausti nereikia, nes 

sugeba pasižiūrėti internete. Pasirodo, Dariui žemės ūkio darbai nėra labai nežinomi, vaikystės  

vasaras leido pas savo močiutę kaime. Gyventojas prisipažįsta, kad neketina nuleisti rankų. Nors 

tektų čia pragyventi ir visą gyvenimą, visuomet yra išeitis. Ant savo likimo Darius nėra piktas, 

jaučia ne kartą gyvenime klydęs ir už tai dabar tenka susimokėti. Šio 

žmogaus sėkmės istorija - nepasiduoti, tikėti ne aplinkiniais, bet savimi. 

Tikėti tuo, ką pats kalbi, tuo, ką pats gali sukurti ir palikti po savęs. O po 

savęs jis turi ką palikti. Ne dabar, po daugelio metų, jo kūryba bus verta 

tikrai didelių pinigų ir tuo galės pasinaudoti jo sūnus, įsitikinęs 

gyventojas. Kalbėdamas apie sūnų ir mirusį savo tėvą visuomet 

graudinasi. Ašaros išdžiūsta ir gyvenimas tęsiasi. Kiekviena žmogaus 

nesėkmė susitinka sėkmę, dangų užtemdę debesys išsisklaido ir išlenda 

saulė. Ir vėl gimsta naujos sėkmės istorijos, nauji sutikti žmonės, nauji 

užmojai, svajonės ir siekiai. 

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė  

 

Žvejų varžybos 
Nors mūsų tvenkiny ryklių ir nėra, pažvejoti 

jame tikrai galima. O kartais ir 

parungtyniauti. Balandžio 27 d.  globos 

namų žvejai ir juos palaikantys draugai 

rinkosi prie tvenkinio. Vyko žvejų varžybos. 

Kas slieką nėrė ant kabliuko, kas tešlos 

gabaliuką, kas su miaukiančia palaikymo 

komanda, visi stengėsi kaip galėjo. O žuvys, 

kaip susitarusios, kibti nenorėjo. Geriausiai sekėsi 
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karosiukus. Jis ir tapo varžybų nugalėtoju.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

Išplaukė senis žvejoti į prūdą. Ilgai jis ten 

plaukiojo. Užmetė vieną kartą – nieko, užmetė antrą 

– vėl nieko. Užmetė tinklą trečią kartą ir… Vėl 

nieko… Staiga išneria ryklys: 

– Nu, seni, kaip kimba? 

– Ai, nekimba, nekimba… – atsako nusiminęs 

senis. 

– Žinai, seni, nėr čia žuvies, eik tu geriau maudytis. 



 

 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
Pas mus šiandien, balandžio 6 dieną, buvo salėje susirinkimas. Direktorius pakalbėjo gerai, tai 

yra labai gražiai. O prieš susirinkimą direktorius pagrojo pianinu kelis gražius kūrinius. Dar 

Taryba pristatė savo veiklos ataskaitą I-o ketvirčio. Buvo gražus renginys. Ačiū.  

***** 

Ačiū, kad galėjom eiti į bažnytėlę. Tai balandžio 10 dieną. Ėjau Kryžiaus kelią ir procesiją, man 

patiko. Ačiū kunigėliui už pamokslą gražų ir mišias, ir taip pat Komuniją. 

***** 

Noriu padėkoti už renginį, tai - Maldos valandėlė. Buvo salėje, ėjom Kryžiaus kelią, pasimeldėm. 

Dar pas mus po pietų buvo renginys „Auksinė alyvos šakelė“, apdovanojo gyventojus. Ačiū.  

***** 

Noriu padėkoti už gražią parodą pirmam aukšte prie valgyklos. Šešiolikos kiaušinukų formos 

piešinių paroda graži su rankytėm ir kojytėm. Dar ir 2 aukšte paroda piešinių – margučių, mano 7 

piešinukai buvo. Ačiū už gražią parodą!  

***** 

Noriu padėkoti už renginį – Velykines rungtynes. Grojo graži muzika, ridenom margučius, paskui 

mėtėm kamuoliukus į skardines, trečia rungtis buvo estafetė – nešėm kiaušinį su šaukštu, 

pasisekė neblogai. Paskui žaidėm žaidimą su virve įdomų, o pačioje pabaigoje traukėm virvę 

butai ir mes, dvaras. Laimėjo butai. Dar kartą visus sveikinu su pavasario gražia švente – 

Velykomis.  

***** 

Ačiū. Balandžio 15 dieną, penktadienį, buvo pas mus kunigėlis, laikė mišias, gavau Komuniją. Šį 

penktadienį Didįjį pusryčiams davė žuvies pašteto, per pietus – žuvies kotletų, gavau dvi porcijas. 

Dar prieš pietus apsikirpau, ačiū. Šeštadienį davė pusryčiams žuvies konservų, pietums – 

cepelinų.  

Sekmadienį buvau bažnyčioje Prisikėlime, ėjom aplink bažnytėlę su vėliavomis tris ratus, gavau 

Komuniją. Bažnytėlė buvo labai gražiai papuošta. Sekmadienį davė ryte margučių, stalas buvo 

gražiai padengtas, o per pietus skanius davė mums tortuko ir vištienos. Dar kartą ačiū už gražią 

pavasario šventę – Velykas. Stende prie valgyklos buvo sveikinimas padarytas gražus, dar kartą 

ačiū. 

 

Pasijuokime 



Miškas. Vienas šalia kito auga baravykas ir musmirė. Iš toli pasigirsta grybautojų balsai. Musmirė 

ironiškai: 

- Dabar kažkam – su peiliu per kaklą. 

Baravykas:  

- O kažkam – iš kojos per snukį... 

 

Parinko Renatas Burkšaitis 

 

 

 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

Vyras klausia iš kelionės grįžusios 

žmonos: 

- Ar įvarei mašiną į garažą? 

- Taip, bet... tik du trečdalius! 


