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Pamąstymui...  
"Būtent, – pritaria Ona. – Man Dievas nedavė ypatingų talentų, bet supratau, kad visas gyvenimas 

yra kūryba. Kiekviena diena yra kūrybinis projektas. Esu atsakinga už tai, kad mano gyvenimas 

būtų gražus ir teisingas, kad man pačiai jis atrodytų lyg meno kūrinys.  

– Įdomus požiūris – rytą atsikeli ir svarstai, kaip sukurti šią dieną, – galvoju, kad dažniausiai 

tokioms paikoms mintims visiškai nebūna laiko.  

– O ką, tiesiog įsivaizduok, kad kiekviena diena – tai naujas potėpis, nauja spalva, naujos faktūros, 

kurias tu, kaip profesionalus menininkas, turi suvaldyti, – sako Ona. 

– Labai gražiai pasakei, – šypsosi Elzė. – Jei kasdien į gyvenimą žiūrėsim kaip į kūrybą, o ne tik 

leisimės pasroviui ir priimsime tai, kas mums nutinka, dienos tikriausiai taps labai gražios. Kai man 

būna sunku, stengiuosi nuo gyvenimo pabėgti į kūrybą, o juk galiu pasistengti, kad tai būtų ne 

atskirai vienas nuo kito egzistuojantys pasauliai, o vienas visaapimantis, iš kurio nereikės niekur 

bėgti. Norit, pasakysiu, kokį šūkį sau susigalvojau ir kartoju kasryt prabudusi?  

Onos akys žiba kaip vaiko, negalinčio neatskleisti savo didžiosios paslapties.  

– Išgyvenk gyvenimą kūrybingai.  

– Tobula. Kasryt pakartoji: „Nugyvenk gyvenimą kūrybingai“ ir primeni sau, kad pats esi kūrėjas. 

Galima pasiskolinti šūkį? – juokiuosi.  

– Ne nugyvenk, o IŠGYVENK, čia didžiulis skirtumas, – taiso ji mane kuo rimčiausiai. – Su tokiu 

šūkiu nebesinori atidėlioti gyvenimo geresniems laikams, o imi mėgautis kiekviena duota akimirka. 

Ir šis kelias juk ne kas kita kaip kūryba. Mūsų dienos tokios 

spalvotos, tokios intensyvios, kad iš jų turbūt išeitų ne vienas 

eilėraštis, gal net storas romanas, didžiulis paveikslas, nuotraukų 

galerija.  

Į kiekvieną vaidmenį, į kiekvieną nutikimą galima pažvelgti iš kelių 

rakursų, iš skirtingų perspektyvų. Jei dailininkas atsitūpęs pieš 

žmogų, vaizduos jį milžiną, o jei pasilypės ant taburetės – aplinkui 

jį bus nykštukai, o jei užlips ant kalno – jų visai nesimatys. Požiūrio 

tašką juk pačios renkamės. Galima žiūrėti į sunkumus iš arti, o 

galima kartais atsiplėšti, užkopti ant kalno ir suprasti, kad jie dideli 

atrodo tik ten, apačioje. Tada nulipus bus lengviau su jais 

Ruduo. 

Išsiskyrimų laikas. 

Ir paukštis tyli. Nebegieda. 

Bet jo snape ir gerklėje 

Dar tebesaugoma 

Graži ištikimybė 

Ateinantiems pavasariams 

Ir būsimiems saulėtekiams, 

Keleiviams rytmečio keliuos… 

Eugenijus Matuzevičius 



susitvarkyti.  

Lina Ever "Kava su apelsinais" 

Spalio mėnesio renginiai 
10 d. 11:00 val.  Koncertas „Vilties žiedai“ - Pasaulinei Pagyvenusių žmonių ir Psichikos 

sveikatos dienai paminėti - salėje.  

11 d. 10:00 val. - Globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ koncertinė išvyka į Vilkaviškio 

sutrikusios psichikos globos bendrijos 25 -metį – Vilkaviškio parapijos salėje. 

14 d. 11:00 val. -  Maldos ir susikaupimo valandėlė – Rožinio Malda – koplytėlėje. 

         13:30 val. - Šokiai – lauke (palapinėje). 

21 d. 11:00 val. - Maldos ir susikaupimo valandėlė – Rožinio Malda – koplytėlėje. 

         13:30 val. - Šokiai – lauke (palapinėje). 

28 d. 10.45 val. Šv. Mišių aukojimas - Visų Šventųjų ir Mirusiųjų  pagerbimui – koplytėlėje. 

         13:30 val. - Šokiai – lauke (palapinėje). 
 

MĖNESIO EIGOJE: 

Spalis – Rožinio Maldos mėnuo.  

Vėlinių puokščių gamyba – grupėse.  

Visuotinė talka - aplinkos tvarkymas. 

Už liepos mėn. renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 

 

Vaistažolių kraitelė 
Rudenį subręsta daug vaisių, kuriuos tinkamai išdžiovinus ar išspaudus sultis turėsite vitaminų 

šaltinį ir vaistinės žaliavos. 

Prisirinkite juodavaisės aronijos, paprastojo putino, paprastojo raugerškio, paprastojo šermukšnio, 

gudobelės, paprastojo kadagio, juodojo šeivamedžio, sėjamosios juodgrūdės, paprastojo krapo 

vaisių. Kavos pakaitalui galima naudoti ąžuolo giles.  

Spalio mėnesį kasami vaistinio valerijono šakniastiebiai su šaknimis, valgomojo krieno, vaistinės 

svilarožės, stambiašaknio snapučio, didžiosios dilgėlės, didžiojo debesylo šaknys, pirmųjų augimo 

metų didžiosios varnalėšos ir antrųjų trečiųjų augimo metų paprastosios kiaulpienės, rausvažiedės 

ežiuolės šaknys. 

Rudenį rekomenduojama prisiskinti paprastosios avietės lapų. Liaudies medicinoje tai pirmas 

vaistas nuo peršalimo ligų. Lapai vartojami gydant reumatą, sąnarių uždegimus, skatina žaizdų 

gijimą. 

Juodavaisės aronijos nunokę vaisiai skinami kekėmis, jei numatoma juos ilgiau 

laikyti. Jos suveriamos ant virvelių ir pakabinamos nekūrenamose patalpose. 

Juodavaisių aronijų vaisių vitamino P savybėmis pasižyminčios medžiagos 

stiprina kapiliarų sieneles, mažina jų laidumą, kartu gydo hipertoninę ligą. 

Negalima vartoti padidėjus kraujo krešėjimui.  

Paprastojo putino vaisiai — vitaminingas dietinis maisto papildas. Iš jų verdamas kisielius, 

spaudžiamos sultys. Liaudies medicinoje vaisių nuoviras su medumi tinka nuo kvėpavimo takų, 

plaučių uždegimo, kepenų ligų, geltos. Šviežiomis sultimis valoma oda, gydomi spuogai. 

 Paprastojo raugerškio vaisiai gerina apetitą, kraujotaką, malšina troškulį 

karščiuojant, vartojami kaip vitaminų papildas. Iš vaisių gaminamas sirupas, 

uogienės, drebučiai, įdarai, antpilai, kompotai. Marinuoti ir sūdyti vaisiai 

vartojami įvairiems mėsos ir žuvies patiekalams pagardinti. Pavasarį švieži 

raugerškių lapai — puikios vitamininės salotos. Švieži vaisiai su cukrumi arba medumi -- ne tik 



vitamingi ir vartojami kaip desertas, bet ir kaip vaistas, gerinantis virškinimą, teigiamai veikiantis 

žarnyno peristaltiką. 

Parinkta iš interneto 

Mūsų gyvenimo kronikos 

Padangė šoka rudeninį šokį 
Kiekvienas besiartinantis metų laikas duoda apie save žinią. 

Mums dažniausiai sunku prie to priprasti, o ypač kai šiltas 

dienas pakeičia šaltas ir kūnui nemalonus rudens oras. Tenka 

priprasti prie ženkliai trumpesnės dienos, vis gausesnio 

netvarką kieme darančio medžių lapų kritimo, rytinės pagelos. 

Atsisveikiname su lengvais apdarais ir iš spintos ištraukiame 

vis šiltesnius rūbus. Kokia palaima 

įsidienojus vis dar pasidžiaugti 

išlindusia saule. Juk greit ji taps tik 

šviečianti, bet šalta, todėl ir globos namų gyventojai rinkosi į lauką prie 

kieme esančio tvenkinio palydėti vasaros. Atsisveikinome su itin šiais 

metais šilta vasara. Atsisveikinimo su vasara proga ant laužo virėme 

barščių sriubą, sužaidėme pora žaidimų, apšilimui pasišokome ratelyje. 

Kokie gali būti ilgi šokiai kai sriubos kvapas erzina visų nosis. Manau, 

kad piktų ir nelaimingų nebuvo, nes sriubos pakako tikrai visiems. Noriu 

padėkoti Loretai Akelaitienei ir Ivetai Matulionienei už jų nuolatinę 

pagalbą renginiuose. Be jų pagalbos būtų tikrai sunku. Ne be reikalo 

sakoma: „Vienas lauke – ne karys“. Visiems gražaus rudens .  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė  

 

Atrasti pomėgiai 
Gyvenimas keičiasi, o su juo keičiasi ir  gyventojų pomėgiai. Butuose 

gyvenantys gyventojai atrado naujus pomėgius. Pavasarį pasisėjo 

daržovių, per vasarą jas laistė, ravėjo. Atėjus rudeniui, nuėmė nors ir 

negausų derlių. Pagrindinis daržo atsiradimo iniciatorius buvo 

gyventojas Darius Venckus. Jis nuolat sakydavo, kad kaime augo ir turi 

daug patirties daržininkystėje. 

Be daržo atsirado dar vienas pomėgis, kurį gyventojai prisiminė - tai 

maisto gaminimas. Maistą pradėjo gaminti tie žmonės, iš kurių to 

niekada nesitikėjom. Viena iš jų yra Jūratė Padaigaitė.  

Jūratė yra tas žmogus, kuris nelabai gamindavosi maistą, bet pasirodo ji 

turi kulinarinių sugebėjimų. Jai labai patinka kepti miltinius blynus, 

žinoma, dar truputį reikalinga ir darbuotojos pagalba, bet manom, kad kitą 

kartą blynus kepsis savarankiškai. 

Butuose gyvena ir daugiau kulinarų, kurie mėgsta gaminti. Donatas 

Blažaitis labai mėgsta kepti duoną ir bulves. Savo pagamintais patiekalais 

pavaišina ir savo kambario draugą.  

Darius Venckus, pasirodo, ne tik daržininkas, bet ir kulinaras. Prisirinkęs 

globos namų sode obuolių virė obuolienę, ruošėsi žiemai. Taip pat kepė 

bulvinius blynus iš bulvių, kurias užsiaugino savo darže. Yra ir kitų 



gyventojų, kurie mėgsta virti koldūnus, cepelinus, nupirktus parduotuvėje. Manau, kad po kiek 

laiko atsiras gyventojų ir su kitokiais pomėgiais, apie kuriuos aprašyme laikraštuke „Likimo 

draugas“ 

Butų socialinės darbuotojos 

Ruduo mūsų kieme 
Ruduo. Visa gamta jau ruošiasi žiemos 

miegui. Vėjo gainiojami po kiemą skraido 

pageltę medžių lapai. Sodas pilnas nukritusių 

obuolių. Gėlyne taip pat mažėja žiedų ir 

spalvų. Liko tik ištvermingiausios - 

pelargonijos, šilokai, ežiuolės. Paskutinius žiedus dovanoja ir rožės. 

Iš gėlyno jau iškeliavo ir ežiukas. Visą vasarą 

pragyvenęs tarp tankių gėlių šakelių jis susirado kitą vietą žiemos miegui.  

Ir mes visi jau rečiau išeiname į kiemą. 

Suoleliai jau tušti, nebegirdėti klegesio prie 

tvenkinio ar kažkur pavėsyje... Ruduo dovanoja 

daug spalvų, bet sumažina garsų. Išskrenda 

paukščiai, laukuose nebesigirdi ir dirbančios 

technikos burzgimo. Viskas nurimsta, prityla. 

Ateina trumpų dienų ir ilgų vakarų metas. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 
 

Ir greitas, ir protingas 
Visos turimos žinios, įgūdžiai, perskaitytos knygos, televizijos laidose sužinota informacija 

mumyse kaupiasi. Tuo, ką naujo išgirstame, galime pasidalinti su kitais. Net ir visiškai įprastame 

bendravime su žmogumi gali išgirsti daug ir įdomių dalykų. Žinios mus praturtina, tampame 

įdomesni pašnekovai aplinkiniams. Tikriausiai jau ne vienas pastebėjote, kad tokios žinių ir greito 

reagavimo viktorinos gana dažnai vyksta ir mūsų globos namuose.  

Rugsėjo 7 dieną tokia viktorina ,,Ir greitas, ir protingas“ vėl vyko mūsų globos namų salėje.  

Viktorinos dalyviai raudonoje komandoje - Kęstutis Sobeckis, Arūnas Jurevičius, Petras 

Blažauskas, ir mėlynoje - Antanas Čekas, Vidmantas Šabrauskas, Deividas Mačiulis atsakingai ir 

greitai atsakinėjo į užduodamus klausimus.  Labai stengėsi į juos atsakyti, pranokti savo varžovus 

kitoje komandoje. Stebino mane ir žiūrovai. Tokios tylos ir pagarbos susikaupusiems komandos 

dalyviams seniai neteko matyti. Salėje buvo taip tylu, kad kartais buvo girdėti skrendanti musė. 

Šiandien gyventojai vėl sužinojo kai ką nauja, gal tiktai 

pamiršta. Viktoriną visą laiką stebėjo ir vertino socialinė 

darbuotoja Vaida Pautienienė. Ji apibendrino komandų 

pastangas, negailėjo šiltų žodžių mažiau pasisekusiai vyrų 

komandai. Ir, beje, nei vienai, nei kitai komandai neteko liūdėti, 

nes prizus gavo vienodus. Mieli gyventojai, visuomet galite 

ateiti ir siūlyti savo idėjas, kokių temų viktorinų norėtumėte. 

Mes tikrai suorganizuosime.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė   

 

„Psichoaktyvios medžiagos ir jų įtaka mūsų gyvenimui“ 
Butų gyventojai visą savaitę (nuo rugsėjo 5 iki 9 d.) buvo kviečiami žiūrėti 

filmus, kuriuose kalbama apie narkotikų, alkoholio ir psichotropinių medžiagų 



vartojimą. Kai kurie filmai buvo paremti tikrais faktais. Po visų filmų peržiūrų gyventojai buvo 

kviečiami pasidalinti savo įspūdžiais, jausmais ir išgyvenimais.  

Butų socialinės darbuotojos 

 

Apie draugystę... 
Kai siaučia audros, kai išsiblaško dūmai, 

Kai tau sunku - paguodos paprašai, 

Bet yra kažkas, prieš ką visi sunkumai 

Yra maži, maži lyg jūroje lašai. 

Yra kažkas ko laikas liest nedrįsta 

Ir neuždengia užmaršties skraiste. 

Ir tas kažkas yra - DRAUGYSTĖ, 

Jei ji gera, dora, tikra… 

Tokiais žodžiais norisi pradėti rašyti šį pasakojimą. Pasakojimą apie draugus, draugystę, atjautą ir 

pagalbą vienas kitam. Gyvenant didelėse žmonių bendruomenėse labai sunku su visais sutarti, 

nesipykti, palaikyti vienas kitą, ištiesti vienas kitam pagalbos ranką kai jos reikia. Didelėse grupėse 

daug greičiau pasiklystama tarp nevieningų nuomonių, norų ir minčių. Tuomet kyla nesutarimai, 

pykčiai, neretai ir smurto protrūkiai, o po jų - noras pasislėpti nuo visų, užsidaryti savame 

pasaulyje… Deja, gyvenant įstaigoje, kurioje privalai dalintis erdve su kitais, labai sunku rasti 

kampelį apmąstymams ar tiesiog pabuvimui vienam. Todėl širdis džiaugiasi tuomet, kai pavyksta 

kartu apgyvendinti žmones, kurie ateityje tampa artimais draugais… Apie tokius žmones norisi 

parašyti ir papasakoti, pasidžiaugti ir pasidalinti. Trys vyrai… Kiekvienas su savu charakteriu, 

savais išgyvenimais, skirtingomis nuomonėmis ir mintimis, bet labai panašūs savo vidumi… Vyrai, 

kurie dėl nenusisekusių likimų atsidūrė globos namuose ir atsitiktinai apsigyveno viename 

kambaryje... Nuo pat pirmos dienos jie puikiai sutari. Kambaryje niekada neskamba tranki muzika, 

jame niekada neišgirsi keiksmažodžių, čia niekas nevartoja alkoholio, nekyla barnių. Tai kambarys, 

kuriame vyrauja puiki atmosfera. Du jo gyventojai laiką dažniausia leidžia gulėdami lovose, kartais 

išeina pasivaikščioti į lauką ar kitas patalpas, paraginti ateina į grupės svetainę pasižiūrėti rodomų 

video filmų, labai mėgsta žiūrėti senąja animaciją, abu teigia, kad tai jiems primena vaikystę. 

Aktyvesnėse veiklose dalyvauti dažniausia nebenori, sakosi esą per seni. Trečiasis kambario 

gyventojas judresnis. Nors juda ramentų pagalba, apeina visur. Mėgsta dūmelį užtraukti, pajuokauti 

su darbuotojomis. Tų trijų vyrų kambaryje nuolat verda pokalbiai įvairiausiomis temomis: 

pradedant vaikystės prisiminimais, jaunystės meilėmis, skaudžiais išgyvenimais, baigiant 

nenusisekusiu likimu… Tame kambaryje šilta ir jauku vien dėl to, kad vyrai vienas kitą supranta iš 

žvilgsnio, pasakyto žodžio, parodyto gesto... Jei vienam sunku, kitas juk gali padėti… 

Vadovaudamiesi tokia taisykle ir gyvena šie trys vyrai - Svajūnas, Paulius ir Vladas. Svajūną drąsiai 

galima vadinti kambario komendantu. Jis visuomet sužiūri kam ko reikia, darbuotojus informuoja, 

jei kambario draugai blogai jaučiasi ar šiaip atsitinka kažkokia bėda. Paulius kaip koks Svajūno 

padėjėjas, labiausia atsakingas už tai, kad tiek jis pats, tiek jo kambario draugai visuomet laikytųsi 

asmens higienos, nes švarą labai mėgsta ir pats. Per dieną keletą kartų prausiasi ir visuomet 

paragina draugus daryti tą patį. Paulius visuomet pasirūpins, kad kambaryje esančiame vandens 

ąsotyje visuomet būtų vandens. Kai dalinamas maistas, jis pirmasis pasikelia nuo lovos ir padeda 

padengti stalą, pasirūpina įrankiais. Kiekvieną kartą mandagiai padėkoja už skanų mistą. Na, o 

Vladukas, seniausiai iš jų trijų gyvenantis globos namuose, ramus, niekad nesiveliantis į jokius 

konfliktus, kaip koks kambario taikdarys, kaip ramybės skleidėjas ir šiaip labai geros širdies 

žmogus, kuris, rodos, net ir menkiausio vabalėlio nenuskriaustų. Net ir neina įsivaizduoti geresnės 



kompanijos kiekvienam jų. Jie puikiai vienas kitą supranta ir puikiai vienas kitą papildo. Jie viskuo 

dalinasi, kartu vaišinasi. Mums, darbuotojams, labai smagu, kai gyventojai taip gražiai sutaria, kai 

sugeba surasti bendrų temų pasikalbėjimams. Ramu kai žinome, jog pablogėjus vieno jų sveikatai, 

kitas būtinai apie tai informuos ir neliks abejingas draugo nelaimei. Norisi, kad ir toliau jie taip 

šiltai bendrautų, vienas kitą papildydami. TEGYVUOJA DRAUGYSTĖ!!! 

Socialinė darbuotoja Neringa Parulienė 

Ruduo, kvepiantis obuoliais... 
Lauktas ar nelauktas, bet pas mus atkeliavo 

auksaspalvis ruduo. Rugsėjo 5-os dienos popietę 

pirmos grupės moterys – Aldona ir Izabelė - nusprendė 

išsivirti obuolienės žiemai. Joms visus darbus atlikti 

padėjo socialinio darbuotojo padėjėja Audronė. 

Prisirinkusios sode obuolių ėmėsi 

darbo: plovė, lupo, pjaustė, virė... O dirbdamos moterys ir smagiai pasikalbėjo. 

Aldona prisiminė, kaip pas jos kaimynus augo didžiulė obelis, iš kurios 

obuolių virdavo obuolienę namiškiams. Izabelė noriai pjaustė obuolius, vis 

juos paragaudavo ar tinkami į košę. Taip pat noriai maišė verdančius obuolius. 

Prisivirusios obuolienės moterys ruošiasi kepti blynus, kuriuos jau turi kuo 

pagardinti. Aldona žadėjo obuoliene ir blynais pavaišinti visą grupę. 

Socialinė darbuotoja Edita 
 

Tobuliname savo įgūdžius  
Grįžusi dirbti po karantino laikotarpio į grupę galiu 

pasidžiaugti, kad pagaliau galime užimtumo metu toliau 

tobulinti buitinius įgūdžius ir mokintis gaminimo 

subtilybių su 6 grupės gyventojais. Ką geriausia moku 

aš pati, tai galiu perduoti ir jiems. Tad ėmėmės virtuvės 

darbų su Rolandu ir Vidu ir mokėmės gaminti. Rolandas 

labai norėjo kažką pagaminti, tad sugalvojome, kas būtų 

įdomu, skanu ir sotu. Pats Rolandas, klausydamas 

mano patarimų ką ir po ko daryti, visai nesunkiai 

išsikepė „Pirato akį“ – duonoje keptą kiaušinį. Antrasis noras buvo išsivirti 

manų košės, kas buvo nauja jam ir man. Gaminimo metu net turėjome 

pasinaudoti „Google“ pagalba, nes tokios košės aš net neverdu namuose, tad 

bendromis jėgomis ir su kantrybe mes išsivirėme manų košės ir ją 

pagardinome šokoladiniu kremu. Rolando teigimu, buvo labai skanu. Kaip ir 

minėjau, antrasis, norintis gaminti, buvo Vidas. Jis visada 

sakydavo, kad yra nuo Šakių krašto, tai aš visada sakydavau, kad jis priklauso 

Zanavykams. Sakydavau, koks tu zanavykas, jei nemoki išsivirti 

„Zanavykiškos“ duonos sriubos. Tad vieną popietę ėmėmės šio recepto ir su 

dideliu susidomėjimu ir pastangomis išsivirėm „Zanavykų“ duonos sriubos. 

Įspūdžių buvo labai daug, sriuba vaišinome savo grupės gyventojus ir 

sulaukėme pagyrų, kad tokios sriubos dar niekada nei vienas nebuvo valgęs. 

Ateityje galėsime pasidalinti savo grupės receptais, o mes ir toliau tobulinsime savo įgūdžius ir 

būsime virtuvės šefais. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Vilija Botyrienė  
 



„Rudenio žiedai“ 
Rugsėjo 22 dieną aštuntos grupės vyrai dalyvavo rudeninėje popietėje ,,Rudenio žiedai“. Gyventojai 

susipažino su rudenio žiedų įvairove, grožėjosi žydinčių rudeninių žiedų video vaizdais. 

Savarankiškai ar su darbuotojų pagalba piešė, spalvino, kirpo, klijavo įvairių rudenio žiedų 

aplikacijas. Popietės metu vyravo puiki nuotaika. Kuriant visi kartu bendravo, juokavo ir smagiai 

leido laiką. 

Socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė 

Lyg koptum į kalną 
Rugsėjo 26 dieną mūsų gražioje globos namų salėje vyko popietė ,,Lyg 

koptum į kalną“. Popietė, skirta pagerbti mūsų senjorus, pagerbti mūsų 

visų neišvengiamą laiko tarpsnį - senatvę. Ar reikia mokytis senti? Ar 

galima to išmokti? Su šypsena veide sakytum, jog naivu manyti, kad kas 

nors gali būti kitaip. Jautiesi puikus su savo išskirtinėmis raukšlėmis, 

gyvenimo našta ir taip mielu savo sopančiu kūnu. 

Jeigu mano gyvenimas – kopimas į kalną, eidama per gyvenimą 

laikysiuos tvirtai ir stengsiuos nepaslysti, neįkristi į baugios bedugnės 

gelmes. O suklupus juk atsiveria žaizdos. Jeigu mano gyvenimas – 

kopimas į kalną, išsigandusi ir pavargusi tversiuosi tau už rankos ir visa širdimi tikėsiu, jog vėl vesi 

mane aukštyn. Jeigu mano gyvenimas – kopimas į kalną, žvelgsiu į saulę 

ir eisiu paskui patį šilčiausią jos spindulį. Stebėsiu, kaip plaukia šilko 

debesys, į veidą švelniai pučia pažįstamas per 

laiką vėjas. Jeigu mano gyvenimas – kopimas į 

kalną, užlipusi rankomis apglėbsiu pirmas 

sutiktas gėles ir prisėsiu ant pirmo saulės 

nučiupinėto akmens. Jeigu mano gyvenimas - 

kopimas į kalną, užlipusi godžiai įkvėpsiu tyro 

dangaus oro ir akimis seksiu didingus 

tolstančius paukščius. Mūsų visas gyvenimas – kopimas į kalną. Su daina, 

kūdikio verksmu, su mielos motinos akimis.  Su liūdesiu ir juoko 

ašaromis, su pradėjusiais blėsti jaunystės prisiminimais, su malda ir 

ramybe.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 
 

Mankštinamės  
Vieną gražios dienos popietę 7-oje grupėje ruošėmės mankštintis. Susirinkus merginų būreliui, 

mankštą darėme patalpoje. Su gera nuotaika ir dideliu džiaugsmu merginų būrys bandė atkartoti 

mano rodomus mankštos pratimus: galvos pasukimus į kairę ir į dešinę, rankų ištiesimus į priekį ir 

pakėlimus aukštyn, liemens pasukimus, pritūpimus ir t.t. Vienoms 

merginoms pratimus atlikti sekėsi lengviau, kitoms – sunkiau, tačiau visos 

buvo be galo laimingos ir tryško pozityvia energija. Po išlieto prakaito 

susėdome pailsėti prie saldaus vaišių stalo. Aptarėme ne tik mankštą, bet ir 

pasidalinome pasakojimais apie bėgančias rudens dienas. 

7 gr. socialinio darbuotojo padėjėja Nijolė Mirauskienė 

 

O buvo taip... 



Požiūris  
Senesniais laikais teko lydėti mūsų gyventoją pas gydytojus į Vilkaviškio polikliniką. 

Laukiamajame buvo labai daug žmonių. Mūsų gyventojas atsitūpė viduryje salės ir ėmė niūniuoti. 

Žmonės sureagavo žaibiškai. Į mūsų gyventoją žiūrėjo smalsiai, bet su baime. Aplinkui kokių 5 

metrų spinduliu pasidarė tuščia. Taip mums atsirado laisvų vietų atsisėsti. Dabartiniais laikais 

žmonės jau labiau pripratę prie žmonių, turinčių negalią, ir taip nereaguoja. Manau, taip yra todėl, 

kad dažnesnis pačių žmonių su negalia išėjimas į visuomenę, informacijos prieinamumas, didesnis 

domėjimasis keičia požiūrį į žmones su negalia. 

Socialinio darbuotojo padėjėjas Žydrūnas Stelmokas 

 

Ačiū, kad galėjau nueiti į bažnytėlę. Tai buvo rugsėjo 4 dieną. Paklausiau pamokslo, gavau 

Komuniją, o pabaigoje – palaiminimą. Ir šią dieną padėkojo kunigas, kad paremiu bažnyčią 

pinigais. Davė dovanų kunigėlis ir pavaišino po mišių. Ačiū.  

P.S. Bažnytėlė nusipirko naują aparatūrą. 

 ***** 

Noriu padėkoti už renginį, kuris vyko pirmadienį, rugsėjo 5 dieną, 14 val. 

Grojo graži muzika. Pašokom rately, pažaidėm žaidimų, degė laužas. 

Valgėm skanios sriubos – barštukų – ant laužo išvirtos. Pastovėjau prie 

laužo, suvalgiau tris bliūdelius sriubos. Ir mes gražiai palydėjom vasarą. 

Ačiū.  

***** 

Noriu padėkoti už renginį „Ir greitas, ir protingas“. Buvo dvi komandos – mėlynieji ir raudonieji. 

Uždavinėjo daug įdomių klausimų. Laimėjo draugystė. Aš buvau žiūrovas. Abi komandas - ir 

mėlynųjų, ir raudonųjų – apdovanojo labai skaniais saldainiais.  Ačiū.  

***** 

Noriu padėkoti Lietuvos krepšininkams, kad laimėjo dvejas rungtynes 

paskutines ir lietuviai išėjo į aštuntfinalį žaisti toliau. Linkiu Lietuvos 

krepšininkams geros kloties ir gražaus krepšinio.  

Rugsėjo 10 dieną žiūrėjau krepšinį. Lietuviai žaidė su ispanais, visus 4 kėlinius 

pirmavo, galėjo ir laimėti lietuviai, bet per greitai atsipalaidavo. Buvo 

pratęsimas ir pralošė, bet sužaidė gražias rungtynes. Ačiū už gražų krepšinį. 

***** 

Ačiū už renginį ,,Priimkime gamtos dovanas”. Pakalbėjo apie vaistažoles, papasakojo, ką jos 

gydo, pavaišino šeivamedžio žiedų arbata ir keptais obuoliais. Dar pasakė, kokių naudingų 

savybių turi kepti obuoliai. Ačiū. 

***** 

Noriu padėkoti už rugsėjo 16 dienos mišias. Jas laikė kunigėlis, gavau Komuniją ir palaiminimą. 

O rugsėjo 18 dieną buvau bažnytėlėje, irgi Komuniją gavau, taip pat palaiminimą. Ačiū jam.  

***** 

Rugsėjo 19 dieną per Lietuvos televiziją mačiau labai gražias laidotuves. Rodė Karalienės 

Elžbietos II laidotuves. Tokias gražias laidotuves mačiau pirmą sykį gyvenime. Buvo atskridęs 

Amerikos prezidentas, Lenkijos, Vokietijos, Lietuvos ir daug kitų šalių prezidentų.  

***** 

Rugsėjo 20 dieną pas mus salėje rodė filmą. Filmas vadinosi „Ten, kur gieda vėžiai“. Rodė 10 

valandą. O 14 valandą pakalbėjome apie savo reikalus bendruomenės susirinkime. Susirinkimo 

metu dar kalbėjo daktaras A. Mozūraitis, atsakė į daug klausimų. Ačiū Tarybai ir darbuotojams.    

***** 



Noriu padėkoti už Maldos valandėlę, kuri vyko rugsėjo 23 dieną, penktadienį. Skaitė iš knygutės 

apie Dievo stebuklus. Taip pat ačiū darbuotojams, kad 25 dieną galėjau nueiti į bažnytėlę. Gavau 

Komuniją. Ačiū kunigėliui ir darbuotojams.   

 

Noriu padėkot už gražų ir įdomų renginį „Lyg eitum į kalną“. Paskaitė daug gražios poezijos, 

parodė filmuotos medžiagos apie senatvę, apie tai, kad senatvėje irgi 

galima gerai gyventi. Renginys buvo rugsėjo 26 dieną (pirmadienį), 14 

valandą. Ačiū darbuotojoms. Dar parodė gražų spektakliuką, pabaigoje 

pagrojo gražią dainą. Ačiū.  

 

Nesiliausiu to siekti 
Aš - Darius Venckus. Tuojau bus penki metai kaip gyvenu Didvyžių socialinės 

globos namuose.  Man labai patinka meno vadovės Danguolės Dereškienės  

užsiėmimai.  Ji man labai padeda tobulėti. Aš kartais užsinešu spalvinį foną, o ji man 

pataria konkrečiau, ką galima nupiešti. Mėgstu piešti abstrakcijas. Danguolė mane 

koreguoja, įkvepia piešiniuose gyvybės. Ji - nuoširdi moteris su didžiule atjauta. Aš 

labai patenkintas, kad man teko su ja susipažinti ir bendrauti. Ji man pataria ir 

gyvenimiškais klausimais, kaip mama. Tikiuosi, kad mano gyvenimas pasikeis, 

tikiuosi iš šių namų išeiti. Jaučiu, kad subrendau gyvent savarankiškai. Ir būrelio 

vadovė sako tą patį - tik man reikia keisti gyvenimą. Šiuos jos žodžius aš visada prisiminsiu, jie liks 

mano širdyje. Kaip ir kiekvienas vyras noriu gyventi normaliai. Pareiti į savo namus, valgyti savo 

sriubą, apkabinti savo moteris, vaikščioti savo gimto miesto gatvėmis. Siekti ir nesiliauti tikėti.  

Darius Venckus 

 

Globos namų Tarybos naujienos 

Bendruomenės susirinkimas 
Rugsėjo 20 d. salėje vyko globos namų bendruomenės 

susirinkimas. Jo metu globos namų Tarybos pirmininkas Kęstutis 

Sobeckis pristatė Globos namų tarybos veiklos ataskaitą už III 

ketvirtį, kineziterapeutas M. Jurkūnas kalbėjo apie sveiką 

gyvenseną. Susirinkime dalyvavo gydytojas – psichiatras A. 

Mozūraitis. Jis kalbėjo tema „Kaip tapti sveikesniam ir 

laimingesniam“. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui O. 

Budrienė kalbėjo apie einamus klausimus: elektros, vandens 

taupymas, fizinio aktyvumo svarba ir kt. Taip pat pasidžiaugė, kad taip gausiai visi susirinko.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

 

Globos namų tarybos III ketvirčio ataskaita 
Šio ketvirčio metu pravedėme vieną posėdį - svarstymą. Jo metu svarstėme vieno globos namų 

gyventojo netinkamą elgesį globos namuose ir už jų ribų. 2 posėdžiuose ruošėme mėnesinius 

planus, vertinome savo atliktus darbus.  Globos namų Tarybos nariai sunkios negalios skyrių 

gyventojams suorganizavo popietę „Valandėlė Jums“. Jos metu su gyventojais žaidėme įvairius 

žaidimus, vaišinomės gira ir sausainiais. Tarybos nariai visada noriai 

atstovauja globos namų gyventojų interesams. Mielai rašo straipsnius į 

„Likimo draugą“. Esant geram orui, į kiemą išsiveža judėjimo negalią 



turinčius žmones. Čia aktyviausiai dirbo tarybos nariai Janina Čepaitė ir Jonas Salanauskas. Taip 

pat buvo daromi atvirukai. Ši veikla labiausiai patiko Tarybos narei Leonorai Barauskienei.  Į 

pagalbą  jai noriai atskubėjo savanoriai Rūta ir Mantas. Tarybos nariai visada padeda ruoštis globos 

namuose vykstantiems renginiams. Taip pat aktyviai juose dalyvauja. Stengiasi nepraleisti nei 

vienos aplinkos tvarkymo talkos. Aš, kaip Tarybos pirmininkas, visada atsakingai vykdau pareigas - 

ruošiuos posėdžiams ir rašau ataskaitas. Šio ketvirčio planus įvykdėme pilnai. Taryba visada 

stengiasi būti pavyzdžiu kitiems gyventojams. Noriai visus išklauso ir, pagal galimybes, stengiasi 

padėti. Esame dėkingi Loretai Akelaitienei už nuoširdžią ir visokeriopą pagalbą organizuojant ir 

atliekant įvairius darbus. 

Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis   

Vienas lauke ne karys 
Organizuojant renginius visuomet susiduri su vienokiais ar kitokiais sunkumais. Vienas ne 

visuomet gali padaryti viską, negali viską žinoti, negali viską išmanyti. Taip svarbi greta esančių 

kolegų pagalba. Kelios nuomonės, keli patarimai ir jau puiku. Man sekasi, nes, paprašius pagalbos 

organizuojant globos namuose renginius, į sieną neatsimušu. Dažnai ir prašyti nebereikia, kolegos 

patys pagalbos ranką ištiesia. Todėl sakau visiems socialiniams darbuotojams, užimtumo 

specialistei Loretai, socialinio darbuotojo padėjėjai Ivetai už nuoširdžią pagalbą ir supratingumą 

organizuojant globos namuose renginius ir šventes, ačiū.  

SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Paplepėjimai kirpykloje 

Kaip prižiūrėti plaukus rudenį? 
Vasarą plaukams neigiamą poveikį daro saulė, karštis, sūrus jūros ar chloruotas baseinų vanduo. O 

ir džiaugdamiesi atostogomis kartais tiesiog pamirštame daugiau dėmesio skirti plaukams. Atėjus 

rudeniui pastebime, kad plaukai tampa šiurkštesni, elektrinasi, lūžinėja galiukai, praranda blizgesį. 

Po vasaros mūsų plaukams reikalinga intensyvi priežiūra. Ypač žinant, kad artėja šildymo sezonas, 

kuris dar labiau sausina plaukus. 

Drėkinimas. Labiau už viską rudenį plaukams reikia drėgmės. Todėl išsirinkite drėkinamąsias 

kaukes ir reguliariai lepinkite plaukus. Būtinai laikykitės instrukcijos ir laikykite kaukes tiek, kiek 

parašyta. Galite išbandyti ir natūralias priemones: medų, šaltalankių, kokosų, alyvuogių aliejų ir kt. 

Plaukus plaukite su drungnu vandeniu. Karštas vanduo kenkia galvos odai, plaukai išsausėja, 

praranda blizgesį, ima lūžinėti. Neskubėkite iškart po plaukų plovimo naudoti džiovintuvą, leiskite 

plaukams natūraliai išdžiūti. Na, o jeigu nėra galimybės ar laiko, tuomet džiovinkite per ištiestos 

rankos atstumą ir naudokite tinkamą apsaugą nuo karščio. 

Kirpykla. Po vasaros būtinai apsilankykite kirpykloje, kad nukirptų išsišakojusius, lūžinėjančius 

plaukų galiukus. Jeigu mėgstate plaukus rišti į tvirtą uodegą, stenkitės kuo dažniau keisti rišimo 

vietą, nes plaukai gali imti lūžinėti per surišimo vietą. 

Geriausia – pinti kasas, jos nežaloja plaukų. 

Mityba. Vitaminų ir mikroelementų trūkumas atsispindi 

plaukuose. Papildykite savo mitybą produktais, kuriuose 

gausu vitamino A, E, C, B, geležies, cinko, folio rūgšies, 

omega 3 riebalų rūgščių, kalio, magnio. Pamaitinus plaukus 

iš vidaus, bus lengviau jais rūpintis išoriškai. 

Parengė socialinio darbuotojo padėjėja Iveta Matulionienė 

 
 



 

 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8 342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 
 

  Rugpjūčio mėnesį mus paliko  
 

                               Algirdas Žirgulis 
 

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


