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Pamąstymui... 
Gyveno senutė, kuri nuolat verkšleno. Jos vyresnioji duktė ištekėjo už prekiautojo skėčiais, o 

jaunesnioji – už prekiautojo makaronais. Kai senutė matydavo, kad oras geras ir diena bus saulėta, ji 

nusimindavo ir galvojo: „Kaip blogai! Toks geras oras, pas mano dukrą niekas nepirks skėčio nuo 

lietaus! Ką gi daryti?“ Jei oras būdavo blogas ir lydavo, ji vėl verkė, tąkart dėl jaunesniosios 

dukters: „Jeigu makaronai neišdžius saulėje, dukra jų neparduos. Bus blogai...“ 

Ir taip ji sielvartavo kasdien, nesvarbu koks oras: tai dėl vyresniosios, tai dėl jaunesniosios dukters. 

Kartą ji sutiko vienuolį, kuriam pagailo senutės ir jis pasidomėjo, kodėl ji taip kenčia. Moteris 

išpasakojo jam visus savo rūpesčius, bet vienuolis tik nusišypsojo ir pasakė: 

- Oro juk niekaip nepakeisi, tad pakeisk savo mintis: kai šviečia saulė, negalvok apie vyresniosios 

skėčius, galvok apie jaunesniosios makaronus: „Šviečia saulė! Dukrai gerai išdžius makaronai ir 

prekyba bus sėkminga“. Kai lyja, galvok apie vyresniosios skėčius: „Štai ir lyt pradėjo! Dukra 

skėčius tikrai gerai parduos“. 

Senutė labai apsidžiaugė patarimu, padėkojo vienuoliui, ir ėmė elgtis pagal rekomendaciją. Nuo to 

laiko ji daugiau neverkė, o visą laiką džiaugėsi dėl dukterų, todėl džiaugsmo padaugėjo ir jos pačios 

gyvenime, ir dukterų, kurios anksčiau niekaip negalėjo nuraminti vargšės motinos. 

Moralas: viskas paprasta – jeigu negali pakeisti aplinkybių, pakeisk savo santykį su 

jomis. Užtenka kitaip pažvelgti į dalykus, ir gyvenimas ims tekėti kita kryptimi... 

Internete rasta istorija 
 

Nuo slenksčio iki papievės 

kur žemė neariama 

kilsteli galvą - o dieve 

kokia žaluma! 

iš kur ir iš ko ji imas 

netikėtai iš po nakties? 

tik vienas atsiklaupimas 

o kiek švelnumo - paliesk 
 

pats dievas šį rytą braido 

prausias tame žalume 

debesį juodą nubaido 

ir nusišluosto žeme 

Justinas Marcinkevičius 



Mūsų gyvenimo kronikos 

Gerumas 
Per praeitą visuotinį globos namų bendruomenės susirinkimą buvo išsakytas prašymas – gal kas 

nors gali prisidėti prie dviračių remonto. Globos namuose yra 11 

dviračių, bet važiuojančių - tik 4. Kitiems trūksta kamerų ir padangų.  

Labai džiugu, kad prašymas buvo išgirstas – pirmieji suskubo 4 grupės 

vyrai – Arūnas Jurevičius, Virgilijus Križiokas, Rimantas Stebuliauskas, 

Algirdas Sadauskas. Prie jų prisijungė ir Kęstutis 

Sobeckis. Vyrai bendrai suaukojo 26.39 eurus. 

Didžiausią indėlį į dviračių remontą įnešė 

Deividas Mačiulis. Jis paaukojo 32.50 eurus. Ir 

ne tik paaukojo – kartu su savo socialine 

darbuotoja Rosana vyko į miestą. Ten pirko kameras ir padangas 

dviračiams.  

Didelis AČIŪ visiems, kurie nepagailėjo savo lėšų dviračių remontui. Belieka tik sulaukti gero oro 

ir... minsim pedalus į žygį. 

Gyventojų tarybos vardu Loreta Akelaitienė 

   

Geri darbai mėgsta tylą 
...Gerumas – kalba, kuria gali kalbėti nebyliai ir kurią girdi kurtieji... (P. Bovi)  

Yra sakoma, kad gerus darbus reikia daryti tyliai. O gerus darbus daro du 4 grupės gyventojai. Jie 

tyliai aukoja nuo karo kenčiančiai Ukrainai ir jos žmonėms. Sako, kad gerumas mėgsta tylą ir nėra 

ko girtis. Jie, pasipildę telefono sąskaitas, jau kurį laiką praveda po 3 eurus paramos 

organizacijai ,,UKRAINOS VAIKAI" telefono numeriu 1486. Žino jie ir daugiau organizacijų, 

renkančių paramą Ukrainai. Tai ,,Blue/ Yellow'', ,,Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai'', ,,Gelbėkit 

vaikus'', ,,Lietuvos Caritas",  ,,Maltiečiai'', ,,Maisto Bankas'', ,,Ukrainos gyvūnai''... Vyrai teigia, kad 

norisi aukoti ,,Ukrainos vaikams", kad jų gyvenimas būtų nors šiek tiek gražesnis.  

4 grupės bendruomenė. 
 

Ne visi mes galime daryti didelius dalykus.  

Bet mes galime daryti mažus dalykus su didele meile.  

Motina Teresė 
 

Mūsų darbeliai parodoje Vilkaviškio bibliotekoje 
Mūsų vadovė Danguolė Dereškienė prieš metus prižadėjo mūsų darbus 

išvežti į parodą. Pagaliau mūsų svajonės ir norai išsipildė. Ta diena buvo 

2022 m. gegužės 11-oji. Ši paroda buvo antra po Dariaus Venckaus 

„Sodų“. Pasikrovę savo darbus į dvi dėžes nuvykome į Vilkaviškio 

biblioteką. Ten mus pasitiko gražios moterys. Jos pamatė mūsų darbus ir 

jų veidai nušvito. Mūsų darbai – tai pasakų, filmukų motyvais pagaminti 

personažai – vėžliukai, paukščiukai, voveraitės ir pan. Į parodą mes 

vežėme ne tik veltus darbelius, bet ir iš siūlų bumbulų padarytus šuniukus 

ir zuikučius. Buvo labai gera, kad mūsų darbeliai patiko ne tik mums, bet 

ir kitiems. Tikimės, kad mūsų darbeliai patiks ir vaikams. Iš parodos 



grįžome geros nuotaikos.   

Irena Darčianovaitė 

Pėsčiomis ieškoti žibučių 
Gyventojai, kurie mėgsta gamtą ir gali laisvai judėti pėsčiomis, 

kartu su SPĮ užimtumo specialiste Loreta Akelaitiene keliavome į 

mišką. Tikslas buvo rasti žibučių, bet… jos jau buvo nužydėję. 

Teko skinti kitas miške žydinčias gėles. Eidami pastebėjome 

gražiai sutvarkytą vietą, skirtą poilsiui. Užsukome ten 

pasižvalgyti. Poilsiavietė tiesiog nuostabi – pavėsinė, šašlykinė, 

laužavietė. Tiesiog norėjosi iškart pabūti ilgiau, pasidaryti pikniką gamtoje. Planuojame ten dar 

kartą sugrįžti ir pabūti ilgiau, pakūrenti laužą, gal ir kokį šašlyką išsikepti… 

Kęstutis Sobeckis 

 

Įspūdžiai iš žygio 
Balandžio 28 d. su grupe gyventojų lauko takeliais žygiavome į mišką. Eidami matėme senas 

kapines, seną trobelę. Miške prisiskynėme gėlių, parnešiau jas darbuotojoms ir įteikiau. Žygio metu 

atlikome ir gerą darbą – surinkome šiukšles. Buvo smagu ir linksma su visais pažygiuoti ir 

pasikalbėti. 

Deividas Mačiulis 

 

Ekskursija į mišką su Loreta 
Buvo saulėta ir graži diena ir mums pasiūlė nueiti ir pasivaikščioti po Teiberių mišką. Kas sutiko 

eiti, buvo labai patenkinti ta kelione. Mes po didelės pertraukos išbandėme savo jėgas kelionėje. 

Pamatėme miško aikštelę, kurioje buvo pavėsinė, aikštelė išsikepti kepsnį. Buvo ankstyvas 

pavasaris, gamta graži, tik žibučių nebuvo. Kelionėje niekas nesusipyko, nei vieno parvežti 

nereikėjo. Tai buvo gera dovana po Covido dviejų metų. Pasitikrinome savo jėgas ar dar galime 

vaikščioti. Jei bus pasiūlymų pasivaikščioti, mes neatsisakysime. Mūsų ėjo 10 žmonių grupė.  

Irena Darčianovaitė  
 

 

Eime tolyn nuo ūžesio ir gausmo. Eime tolyn į ramius laukus, virš kurių 

driekiasi ramus dangus, kur tarp mūsų ir žvaigždžių tėra vien tyluma;  

ir ten, tylumoje, įsiklausykime į mus prabylantį vidinį balsą. 
Klapka Džeromis 

 

Valandėlė lauke 
Atšilus orui globos namų tarybos nariai, paraginti Loretos,  

pakvietė į kiemą gyventojus, kurie turi judėjimo negalią. 

Kiekvienas tarybos narys paėmė po vieną vežimėlyje sėdintį 

žmogų ir pavežiojo po globos namų teritoriją. Kadangi žmonių, 

sėdinčių vežimėliuose, yra daug, į 

pagalbą pasikvietėme dar 2 

stipresnius gyventojus – Joną 

Zavecką ir Andrių Vilką. Jie su 

malonumu sutiko padėti. Kiemas valandėlei virto vežimėlių trasa – kas 



lėtai, kas greičiau ir su pajuokavimais vežiojo. Nevaikštantiems žmonėms tai malonumas, o tarybos 

nariams tai pareiga, kurią jie vykdo noriai ir su atsidavimu. 

Globos namų tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis  

Darbas pradėtas 
Kaip tarėm, taip ir padarėm. Dar žiemos metu su vyrais 

dažnai vyko diskusijos, pokalbiai 

apie daržovių auginimą, žemės 

paruošimą ir, svarbiausiai, apie 

derlių.  

Atšilus orams gegužės pradžioje 5 

grupės vyrai pradėjo vykdyti savo 

sugalvotą planą. Sukasė, išpureno žemę ir paruošė dirvą sėjai - sodinimui. 

Daugiausiai prie darbų prisidėjo Renatas Burkšaitis, Edmantas Karpavičius, 

Raimundas Vosylius ir kt. Vyrams planą įgyvendinti padėjo socialinio 

darbuotojo padėjėja Jūratė. Jie jai labai dėkojo, kad jiems parūpino 

svarbiausio - sėklų. Visi dirbo noriai, darniai ir su malonumu. Vyrai 

pasižadėjo savo daržo neapleisti, prižiūrėti, laistyti, ravėti ir mylėti. Visi su 

nekantrumu lauksime rezultatų. 

5 grupės bendruomenė   

 

Vyrai gali 
Pavasaris simbolizuoja pirmųjų darbų pradžią. Šylant orams, norisi susikurti jaukią aplinką globos 

namuose. Gegužės 5 dieną 4 ir 5 grupių bendruomenė suvienijo jėgas 

bendram tikslui. Rinkosi  kieme prie pavėsinės ir ėmėsi gėlyno tvarkymo 

darbų.   

Kartu aptarėme matomą gėlyno „viziją“. Vyrai 

išklausė darbuotojų pasiūlymus, mintis. Noriai 

pasiskirstė darbus: vieni kasė, kiti purtė velėną, rinko 

žoles, lygino dirvą, nešė šiukšles, ravėjo takelį... 

Dirbant buvo pastebėta, kad kai kuriems gyventojams 

labai gerai sekasi dirbti. Jie puikiai susitvarkė su 

paskirta užduotimi. Mokė ir dalino patarimus tiems, kurių darbiniai įgūdžiai 

menki, vengia dirbti, kurie nenori išsipurvinti rankų ir randa šimtus 

priežasčių išsisukinėti. 

Dirbant skambėjo frazės: ,,mokytis niekada nevėlu'', ,,nei joks darbas nėra gėdingas", ,,rankas 

nebijok išsipurvinti - nusiplausi", ,,darbas gėdos nedaro" ir t. t. 

Bedirbdami vyrai dar ir ketureilį surimavo: 

      Saulė šviečia vis skaisčiau, 

                       Gamta bunda vis ryškiau, 

                                   Paukščiai čiulba vis garsiau, 

                                                Žmonės kruta vis smarkiau. 

Baigę darbą stebėjomės, kaip per trumpą laiką galime daug ką 

nuveikti, tik reikią norėti, suvienyti jėgas ir pasidžiaugti pasiektu 

rezultatu. 

4 ir 5 grupių bendruomenė 



 

 

Darbas yra gyvenimo druska: ne tik saugo nuo sugedimo, 

 bet ir suteikia skonį.  

R. Tagorė 

Koncertas Motinos dienai 
2022 m. gegužės 4 dieną  Didvyžių socialinės globos namų salėje 

vyko Koncertas Motinos dienai - „Tau - mano daina!“. 

Programoje buvo skaitomos gražiausios eilės Mamai, skambėjo 

kapelos „Armonikytė“ linksmi 

muzikos akordai, globos namų 

direktoriaus Rimvydo Žiemio 

sveikinamasis žodis, jautriai 

atliekama daina, kolektyvų „Vilties spindulys“ ir senjorų 

ansamblio „Sidabrinė gija“ nuoširdžiai atliekamos dainos. 

Koncertą vainikavo daina „Truputį žemės“ - visoms Mamoms ir 

už taiką pasaulyje.  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

 

Lietuviškieji „Sentimentai“ Eurovizijoje 
Gegužės 10 -tąją 4 grupėje vyko diskusija apie Eurovizijos dainų konkursą. Tai 66 - asis Eurovizijos 

dainų konkursas, kuris vyks šį vakarą. Šiemet jis vyksta Šiaurės Italijoje, Turine. Palaikome 

Lietuvos atstovę Moniką Liu ir linkime didžiausios sėkmės jos dainai ,,Sentimentai". Džiaugiamės, 

kad kūrinys bus atliktas Lietuvių kalba. 

Diskutavome apie mūsų atstovės pasirodymą. O nuomonių buvo 

įvairių: lietuvių kalba nesupras, ką čia išrinko, taip pat buvo 

pastebėjimų, kad graži elegantiška moteris, kad daug šalių dainas 

atlieka savo kalbomis... 

Vyrai su nekantrumu laukia vakaro. Iš visos širdies palaiko 

lietuviškuosius ,,Sentimentus". Balsuoti pasiruošę ir už kitų šalių patikusius pasirodymus. 

4 grupės bendruomenė 

 

„Už savo sveikatą esame atsakingi patys“ 
Gegužės 11 dienos popietę 1 ir 3 grupių gyventojai susirinko į 

prevencinę popietę. Jos metu kalbėjome apie visas 

psichoaktyvias medžiagas. Gyventojai buvo supažindinti su 

teorine medžiaga apie rūkymo žalą, taip pat sužinojo, kas yra 

pasyvus rūkymas ir kodėl naudinga mesti rūkyti. 

Supažindinome gyventojus su alkoholio poveikiu smegenims ir 

sveikatai. Nemažai kalbėjome ir apie narkotikų vartojimą, jų 

rūšis ir daromą žalą žmogaus organizmui, o vėliau pažaidėme 

žaidimą „Tiesa ar mitas“. Susipažinę su teorine medžiaga 

gyventojai peržiūrėjo trumpametražį filmą ,,Čempionas“, kuriame pasakojama apie vaikiną, kuris, 

pasidavęs draugų įtakai, pabandė vartoti narkotikus, taip sužlugdydamas savo sportininko karjerą, 



prarasdamas sau artimiausius žmones. Po filmo pristatėme gyventojams internetinę svetainę 

nerūkysiu.lt, kurioje taip pat daug informacijos žalingų įpročių tema, o ypač įdomios gyventojams 

buvo sėkmės istorijos žmonių, kurie sėkmingai atsisakė visų žalingų įpročių. Nors mūsų gyventojai 

dažnai priešiškai reaguoja į šias pokalbių temas, po popietės jie dėkojo už įdomią medžiagą, filmą, 

naudingai praleistą laiką ir sakė, kad bent jau pabandys gyventi sveikiau. 

Socialinės darbuotojos Neringa Parulienė ir Edita Pleskienė 

Valdo Paulausko pamąstymai ir 

padėkos 
Noriu padėkoti už maldos valandėlę šį penktadienį, gegužės 6 dieną. 

Kalbėjom Marijos litaniją. Šeštadienį davė pietums cepelinų, o 

sekmadienį buvau bažnytėlėje. Mane kunigėlis pakrapino ir dar gavau 

Komuniją, pabaigoje gavau palaiminimą. Ačiū.  

***** 

Noriu padėkoti už renginį, skirtą Motinos dienai paminėti. Koncertavo 

vietiniai gyventojai – pagrojo ir padainavo daug dainų, paskaitė 

mamoms daug eilėraščių gražių. O labiausiai man patiko direktoriaus daina, jis padainavo labai 

gražią dainą ir kartu pagrojo su gitara. Ačiū jam.  

Dar kartą dėkoju už gražų renginį.  

***** 

Gegužės 10 dieną, tai buvo antradienis, žiūrėjau pirmą turą Eurovizijos ir balsavau už šalis. Ir 

lietuviai išėjo į finalą. Finalas buvo šeštadienį, gegužės 14 dieną. Lietuviams sekėsi neblogai, 

paėmė vietą – viduriuką. Ukraina paėmė pirmą vietą. Dabar Eurovizija bus kitąmet Ukrainoje.  

Gegužės 13 dieną, penktadienį, pas mus buvo mišios, gavau Komuniją. Ačiū.  

Dar noriu padėkoti už tai, kad galėjau eiti į bažnytėlę, ačiū. Bažnytėlėje buvau gegužės 15 dieną, 

mane pakrapino ir davė Komuniją, ačiū kunigėliui.  

Ačiū darbuotojams, kad galėjau balsuot už šalis Eurovizijoje, lauksiu kitų metų.  

***** 

Noriu padėkoti darbuotojai Nomedai (praktikantei). Ji pagrojo mums smuiku. Grojo ji gegužės 16 

dieną antro aukšto kampelyje. Pagrojo apie 16 kūrinių. Labai ačiū Nomedai ir kartu Onutei 

darbuotojai. Dar pakalbėjo apie smuiką. Ačiū. 

***** 

Noriu padėkoti už renginį, tai - „Svaigus obelų žydėjimas“. Renginys vyko gegužės 19 d. po 

pietų, 14 val. Skaitėm poeziją labai gražią. Skaitė mūsų daug puikius laiškus ir eilėraščius. Ačiū. 

Dar noriu padėkot direktoriui, jis pagrojo keturias dainas gražias su gitara. Ir aš su kitais 

gyventojais skaitėm eilėraščius ir laiškus. Ačiū darbuotojams už gražų renginį. Renginys vyko 

lauke prie obels, oras buvo gražus.  

***** 

Noriu padėkoti už renginį – maratoną „Draugystė nugalės“. Mūsų dalyvavo daug. Aš bėgau 

didelę distanciją, atbėgau paskutinis, ačiū, kad galėjau dalyvauti rungtynėse, gavau padėką 

prisiminimui ir balioną. Paskui pasidarėm nuotrauką. Dar kartą ačiū už gražų renginį. 

***** 

Noriu padėkoti darbuotojai psichologei. Aš buvau pas ją atėjęs, pasikalbėjau gražiai ir dar man 

uždėjo hipnozės. Ačiū jai. Ir gavau talonėlį kitai dienai.  Dar noriu padėkoti darbuotojoms, kad 



galėjau ateiti į bažnytėlę, mane pakrapino daugiau, nes aš paprašiau, kad mane pakrapytų, gavau 

Komuniją ir palaiminimą. Dar noriu padėkoti, kad galėjau ateiti į koplytėlę, buvo maldos 

valandėlė, kalbėjom Marijos Litanijos dalis. Dar kartą ačiū.  
 

Dėkingumas paverčia tai, ką turime, į pakankamai ir dar daugiau. Neigimą paverčia priėmimu, 

chaosą – tvarka, sumaištį – aiškumu … Jis įprasmina mūsų praeitį, suteikia taiką šiandienai ir 

sukuria rytojaus viziją. 

MELODY BEATTIE 

Smuiko garsuose atbudo dvaro menė 
Gegužės 16 dieną 4 ir 5 grupių gyventojai rinkosi į jaukią Didvyžių 

dvaro menę patirti muzikos stebuklą. Čia 

Nomeda Trepėnaitienė (Nomeda globos 

namuose atlieka praktiką) supažindino 

visus su smuiku ir jo subtilybėmis. 

Susirinkusiems atliko kūrinius: V. 

Kudirkos ,,Šiltas Vakarėlis", V. A. 

Mocarto ,,Adelaida", L. 

Bethoveno ,,Menuetas", taip pat pagriežė lopšinių, serenadų, įvairių 

džiazo variacijų. Visus susirinkusius užbūrė smuiko garsai ir, jiems 

nutilus, niekas neskubėjo skirstytis. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 
 

Antros grupės gimtadienių šventė 
Jau eilė metų kai socialinės darbuotojos Sonatos grupės gyventojai švenčia gimtadienių šventę. 

Pernai prie šios šventės šventimo prisijungė ir socialinės darbuotojos Ritos grupė. Nuo pernai 

vasaros jau draugiškai paminime ir pasveikiname tą mėnesį gimusius gyventojus. Linksmai 

dainuojame dainas, sakome gražiausias eiles, palinkėjimus jubiliatams, vaišinamės saldumynais, 

pačių keptu pyragu, gaiviaisiais gėrimais.  

Naujai prisijungę gyventojai pasidžiaugė ir pasidalino mintimis, dėl ko joms patinka gimtadienių 

šventės. 

Edita: patinka švęsti gimtadienius su savo 2-os grupės draugija. 

Jolanta: visi susėdam prie stalo, draugiškai bendraujam, nejaučiam vienas kitam piktumų. 

Audronė: patinka, nes būname draugiški, bendraujame, klausome muziko, dainuojame. 

Jonas: kad parodo dėmesį švenčiantiems gimtadienį, draugiškai pasivaišiname. 

Odeta: viskas patinka švenčiant gimtadienius ir smagu 

pabūti tarp žmonių. 

Lijana: patinka švęsti gimtadienius dėl vaišių, 

limonado (nes vaikystėje neleido gerti), susitikimas su 

visa grupe. 

Marija: patinka švęsti gimtadienių šventes, nes 

susirenkam, pašokam, pasivaišiname, būname geros 

nuotaikos. 

Švęsdami gimtadienių šventes gyventojai mokosi 

draugiškumo, vienas kito palaikymo, kultūringo elgesio 

prie stalo, pagarbos vienas kitam, sukuria bendrumo jausmą. 



Socialinės darbuotojos Sonata ir Rita 

 

Mano didžiausia žuvis, kuri pabėgo... 
Anksti rytą, susiruošęs masalus, nuėjau žvejoti Didvyžių globos namų 

vandens telkinyje. Kibo karosiukai, bet užkibo amūras didelis, su kuriuo 

kovojau 15 minučių. Nuvarginęs prisitraukiau iki kranto, pakišau po 

žuvimi samtuką, bet žuvis išsigano, iššoko ir nutraukė valą. Norėjau 

ištraukęs pasidaryti nuotrauką, bet tikiu - man dar pavyks tai padaryti  

Kęstutis Sobeckis 

 „Svaigus obelų žydėjimas“ 
Gegužė – pats gražiausias pavasario mėnuo. Lyg nuotakos baltai 

pasipuošia sodai. Gamtos žaluma, skaisčiau šviečianti saulė taip ir 

kviečia išeiti į lauką, pasėdėti, pasvajoti... 

Šiltą ir saulėtą gegužės 19 d. popietę visi rinkosi 

gražiausiame kiemo kampelyje – prie žydinčių 

obelų. Buvo skaitomi eilėraščiai ir laiškai apie 

pavasarį ir meilę. Džiugu, kad kiekvienoje 

grupėje yra skaitovų. Nors buvo ir truputėlis jaudulio, bet eilės liejosi 

skambiai, su intonacija. Akustinės gitaros skambėjimu ir lyrinėmis dainomis 

renginį gražiai papildė gerb. direktorius R. Žiemys.  

Daugelį metų, man rodos, 

Kai žydi sodai balti 

Tai ne tik sielai paguoda, 

Ir prie širdies taip arti. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Bėgimo maratonas 

„Draugystė nugalės!“ 
2022 m. gegužės 25 d. Didvyžių 

socialinės globos namuose vyko sporto 

šventė – bėgimo maratonas „Draugystė 

nugalės!“. Šventėje dalyvavo gausus 

būrys palaikančiųjų gyventojų ir sporto 

entuziastų. Buvo atliekamos 2 bėgimo 

rungtys pagal sveikatos galimybes - „ilgoji“ ir „trumpoji“. Jose aktyviai startavo ir sėkmingai finišą 

pasiekė 32 globos namų gyventojai. Skambėjo muzika, sukosi 

smagūs rateliai. Žiuri komisija kiekvienam gyventojui, 

dalyvavusiam bėgimo rungtyse, paruošė ir įteikė padėkos 

raštus, spalvingus balionus. Dalyvavusieji bėgimo maratone su 

džiaugsmu ir šypsena vieningai pritarė, jog  sportas – sveikata! 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė   
 

Popietė apie psichoaktyvias medžiagas 



10 ir 11 grupių butų gyventojai gegužės 18 d. dalyvavo prevencinėje 

popietėje, kurioje kalbėjome apie psichoaktyvias medžiagas. Psichoaktyvios 

medžiagos - tai medžiagos, sukeliančios psichikos ir elgesio sutrikimus. 

Popietės metu gyventojai atsakinėjo į pateiktus klausimus apie žmogaus 

organizmo pokyčius vartojant narkotines medžiagas, alkoholį, cigaretes. 

Kalbėjo, kad šios medžiagos gali sukelti priklausomybę, iššaukti fizines ir 

psichines ligas, socialines problemas. Butų gyventojai dalinosi savo 

patirtimi ir pasakojo apie turėtas priklausomybes. O kad laikas nepraeitų tik 

kalbant, pažaidėme keletą žaidimų, kurie išjudino ne tik kūną, bet ir protą. 

Po smagaus pasibuvimo, žinių pasidalinimo, vaišinomės žuviene ir 

dalinomės mintimis apie popietėje išgirstą informaciją. 

Butų socialinės darbuotojos 

Gatvės Muzikos dienoje 
Pirmoji Gatvės muzikos diena įvyko Vilniuje 2007 m. 

dainininko Andriaus Mamontovo iniciatyva. Trečiąjį gegužės 

šeštadienį Lietuvoje į gatves muzikuoti išeina tūkstančiai 

žmonių. Ne išimtis ir mūsų globos namų saviveiklininkai. 2022 

m. gegužės 21 d. Didvyžių socialinės globos namų kolektyvas 

„Vilties spindulys“ dalyvavo Gatvės Muzikos dienoje START 

MUZIC END WAR Vilkaviškyje. Nepaisant nepalankaus oro, 

visą dainų puokštę apie meilę, viltį, tikėjimą, grožį ir taiką 

pasaulyje vilkaviškiečiams ir miesto svečiams dovanojo 

kolektyvo ilgamečiai saviveiklininkai - Jonas Salanauskas, Janina Čepaitė, Eugenijus Baranauskas, 

Antanas Čekas, Kęstutis Sobeckis, Kęstutis Žaltauskas, Laimutis Jasulevičius, Algirdas Kaukas ir 

Jolanta Avinaitė. Nuoširdus ačiū dainininkams už skambias dainas, Vilkaviškio Kultūros Centrui, 

Lietuvos Draudimui, globos namų administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti Gatvės Muzikos 

dienoje. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė   

 

Naujovė mūsų kieme 
Butų gyventojai neabejingi aplinkai, kurioje gyvena. Susiburdami 

bendrai idėjai, savo kieme sukūrėme dar vieną neįprastą mūsų akiai 

gėlyną. Aktyviausi pagalbininkai šįkart buvo butų gyventojų vyrai: 

Deividas Mačiulis, Kęstutis Žaltauskas, Modestas Trečiokas, Gediminas 

Gudynas ir Donatas Blažaitis, kurie suvežė žemes į seniau supintą 

pintinę. Gėlių sodinukai buvo mūsų pačių užauginti. Gyventojai 

džiaugėsi sukurtu grožiu, buvo patenkinti naujove.  

Socialinė darbuotoja Rosana  

 

Gyvenimo istorijos 
Vido prisiminimai  
Didvyžių socialinės globos namuose gyvenu nuo 1975 m. Atvažiavau 16 

metų. Jau greitai bus 47 metai kaip čia gyvenu. Kai aš atvažiavau, čia 



buvo kiaulių, karvių, veršių, bulių, arklys. Juos eidavom pašerti. O aš dirbdavau sandėly, grūdus 

veždavom į malūną. O į Kybartus veždavom miltus išsijot. Kraudavom maišus. Buvo suku kasti 

miltus, kosėdavau. O iš Marijampolės atveždavo kombikormą. Pildavom vandenį į bačkas laukuose. 

Kiti dirbdavo prie anglių - kraudavo ir kasdavo anglis. O žiemą vargas būdavo, sušaldavo anglys. 

Seniau daug dirbdavom, bet laikas greitai praeidavo. Daug ko buvo. Sanitarų čia beveik nebuvo. 

Dirbdavo tik naktį nuo 8 valandos iki ryto. Ir seselių mažiau buvo. Ir globėjų nebuvo, o buvo 

sanitarės. Buvo šarvojimo salė, atvažiuodavo kunigas. Eidavom mirusius palydėt į paskutinė 

kelionę. Nešdavom gėles, vainikus, karstą. 

Savaitgaliais eidavom į Arminus į šokius. Eidavo Zenius, nešdavosi gėlių. Jį ten visi pažinojo. Aš 

neidavau. Buvo parduotuvė, ten visko buvo galima nusipirkti. Už 10 rublių prisipirkdavom pilną 

tašę. 

Prisiminimus užrašė socialinė darbuotoja Rita 

 

Padėka 
Tariame didelį AČIŪ globos namų gyventojui, Tarybos pirmininkui Kęstučiui Sobeckiui  

už ištiestą pagalbos ranką nelaimės atveju.  

Ačiū, kad esi neabejingas ir visada pasiruošęs padėti. 
 

 

Paplepėjimai kirpykloje 

Plaukų kirpimas: dažniausi klausimai ir atsakymai 
Visi žino, kad plaukus reikėtų periodiškai pakirpti, kad jie būtų gražūs ir sveiki. Vieni tiesiog 

pakerpa nušiurusius ar besišakojančius plaukų galiukus, kiti renkasi visiškai naują šukuoseną. Ką 

reikėtų žinoti prieš žengiant tokį svarbų žingsnį? 

Kaip dažnai reikėtų pakirpti plaukus? 

Viskas individualu ir priklauso nuo plaukų augimo greičio 

bei kirpimo modelio. Pavyzdžiui, trumpaplaukiai ar turintys 

vidutinio ilgio plaukus kirpimo salone turėtų lankytis kartą 

per mėnesį, nes, norint išlaikyti modelinį kirpimą, jį reikia 

nuolat atnaujinti. Bendra kirpėjų modeliuotojų rekomendacija 

– kirptis ne rečiau nei kas tris mėnesius. 

Kaip dažnai kirpti ilgų plaukų galiukus? 

Jeigu norite, kad plaukai butų sveiki ir neišsišakoję, trumpinti 

galiukus reikia reguliariai. Nesutariama, ar kirpti reikėtų 

vieną, ar keletą centimetrų. Šiuo atveju viskas taip pat labai individualu, nors paprastai užtenka 

nukirpti kartą per 1–2 mėnesius po 0,5–1 cm – tada plaukai atsigauna, sustiprėja, atrodo patraukliau. 

Stipresni plaukai mažiau nutriūšta, be to, jie dažniausiai ir greičiau auga, gražiau atrodo, todėl juos 

galima pakirpti ir rečiau. 

Parengė socialinio darbuotojo padėjėja Iveta Matulionienė 

 



 

Paspėliokim!... 

Butų gyventojai sugalvojo naują žodį „AVODAKAS“. 

Prašome atspėti, ką šis žodis reiškia? Lauksime atsakymų.     

Atsakymus rašykite į laikraštį „Likimo draugas“. 

 
 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 
 

  Gegužės mėnesį mus paliko 

                           Elena Burinskienė   
                

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


