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Pamąstymui...  
Viena pora neturėjo vaikų, nors jau nemažai metų gyveno kartu. Kad nesijaustų vieniši, vyras su  

žmona įsigijo šuniuką. Jį mylėjo ir rūpinosi juo, lyg savo vaiku. Šuniukas užaugo ir pavirto į didelį, 

gražų, protingą šunį, kuris ne kartą išgelbėjo šeimos turtą nuo vagių, buvo ištikimas, atsidavęs, 

mylintis ir saugantis savo šeimininkus. 

Praėjus septyneriems metams po to, kai pasiėmė šunį, jiems gimė ilgai lauktasis kūdikis. Vyras su 

žmona buvo laimingi, mažylis atimdavo vos ne visą laiką, o šuniui beveik neliko nė lašo dėmesio. 

Šuo pasijuto nereikalingas ir ėmė šeimininkams pavydėti 

vaiko. Kartą tėvai miegantį sūnų paliko name, o patys 

terasoje ėmėsi ruoštis kepti kepsnius. Kai jie nuėjo 

pažiūrėti vaiko, iš kambario išėjo šuo. Jo nasrai buvo 

kruvini, ir jis patenkintas vizgino uodegą. 

Vaiko tėvas įtarė blogiausia, čiupo šautuvą ir čia pat 

nušovė šunį. Tada įbėgo į vaiko kambarį ir ant grindų, prie 

vaiko lovelės, pamatė didžiulę gyvatę su nukąsta galva. 

– Aš nušoviau savo ištikimąjį šunį! – tarė vyras, vos 

sulaikydamas ašaras. 
 

Kaip dažnai mes neteisingai sprendžiame apie 

žmones. Blogiausia, kad tai darome nesusimąstydami, 

net nesužinoję priežasčių, dėl kurių jie pasielgė taip ar 

kitaip. Mums nesvarbu, apie ką jie galvojo ir ką jautė, 

mūsų tai nejaudina. Ir mums net nekyla mintis, kad 

vėliau, galbūt, gailėsimės dėl savo skubotumo.  

Taigi, kitą kartą, ką nors smerkdami, imkim ir 

prisiminkim šį pasakojimą apie ištikimą šunį. 

                                                                  Parinkta iš 

interneto 
 

 

Aš mačiau šiandien veidą rudens, 

Liūdną veidą tarp lekiančių lapų. 

Gilumoj geležinio vandens 

Jam nuo ašarų akys sušlapo. 
 

Gilumoj, kur be galo tylu, 

Šitas liūdintis veidas gulėjo, 

Negirdėjo lėtų spragilų 

Nepavargstančio, aklo kūlėjo. 
 

Abejingi, laimingi lašai! 

Visas oras nuo lapų geltonas. 

Tu kaip orkestrą lietų prašai, 

Kad Jis lietųsi tirpstančiais tonais 
 

Visada, visada, visada, 

Kad lietus niekuomet nepraeitų, 

Kad stovėtų šita valanda, 

Tartum marmuro deivė balta, 

Tarp užmiegančių, giedančių fleitų. 

Henrikas Radauskas 
 



 

Lapkričio mėnesio renginiai 
 

11.03.d. 14
00 

val. Vėlinių procesija kapinėse ,,Atminties keliu“ 

11.04.d. 13
30 

val. Šokiai gyventojams lauko palapinėje 

11.08d. 14
00 

val. Mirusių dienai paminėti popietė salėje ,,Kelionė į amžinybę“ 

11.10.d. 11
00 

val. Kapų tvarkymas. Nuimsime nuo kapelių išdegusias žvakeles 

11.11d. 11
00

 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje 

             13
30 

val. Šokiai – lauko palapinėje  

11.15d. 14
00

 val. Prevencinė popietė salėje apie alkoholio žalą ,,Išlaisvina ar įkalina?“ 

11.17d. 11
00 

val. Aplinkos tvarkymo talka 

             14
00 

val. ,,Kas dirbo netingėjo, tam karšta sriuba kvepėjo“ - rudens palydėtuvės 

11.18d. 10
45 

val. ŠV. Mišių aukojimas – koplytėlėje 

             13
30 

val. Šokiai – lauko palapinėje  

11.22d. 14
00 

val. Viktorina salėje ,,Sportas mano smegenims“  

11.24d. 14
00 

val. ,,Šiurpuliukų skaitiniai“ bibliotekoje  

11.25d. 11
00 

val. Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje 

             13
30 

val. Šokiai – lauko palapinėje  

Už lapkričio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė 

Danguolė Dereškienė  
 

 

Mūsų gyvenimo kronikos 

Ekskursija į Naisius 
Noriu padėkot už gražią ekskursiją į Naisius. Rugsėjo 29 dieną (ketvirtadienį) pusę 9 išvažiavome. 

Prieš tai pavalgėm pusryčius, išgėrėm vaistus, įsidėjom maisto ir važiavome. Autobusas buvo 

didelis ir labai gražus. Važiavo mūsų 40 žmonių. Važiuojant man buvo truputėlį nesveika, tai kartu 

važiavusios sesutės man davė vaistų ir pasodino į autobuso priekį. Mums bevažiuojant pradėjo lyti. 

Važiavome pro Šakius ir Kudirkos Naumiestį, pervažiavome per gražų tiltą, Nemuną mačiau, o taip 

pat ir Kudirkos Naumiesčio bažnytėlę. Į Naisius atvažiavome 12 valandą ir nustojo lyti. Ir mes iš 

karto ėjome apžiūrėti Naisių. Matėme daug gražių nuotraukų, sužinojau, 

kiek žmonių gyvena Naisiuose – tai 500. Gavau prisiminimui tris 

laikraštukus, mačiau Saulės laikrodį ir lietuvių meilės deivę Mildą. 

Paskui lipau į gražų labai aukštą kalną – užlipau ir nulipau, lipau dar ir į 

kitą kalną, tad buvau užlipęs į du kalnus. Taip pat mačiau arkliukų ir 

zuikių. Paskui ėjome valgyti pietų. Pietus pavalgėme pusę 2-iejų. Po 

pietų ėjome prie ežero gražaus ir važiavome apžiūrėti keramikos dirbinių. 

Darbuotojos pirko šių dirbinių. Aš parsivežiau prisiminimui tris 

laikraštukus gražius. Kelionė užtruko 3 valandas į vieną pusę, tai iš viso 

važiavome 6 valandas. Bevažiuodami buvome sustoję parūkyti ir, kam 

reikėjo, į tualetą. Išvažiavom iš Naisių 15 valandą. Pasodino mane prieky, važiavau kaip ponas su 

gražiu autobusu. Grįžtant švietė saulė labai gražiai. Grįžom pro Šakius, Šakiuose mačiau gražų 

fontaną ir Sintautų bažnytėlę. Į namus grįžom mes prieš vakarienę. 

Labai smagiai praleidau laiką, grįžau su daug įspūdžių ir labai gera nuotaika. Pirmą kartą buvau 

netoli Latvijos sienos. Ačiū už puikią ekskursiją. 

P.S. Ekskursija į Naisius buvo organizuojama rugsėjo 27, 28 ir 29 dienomis. Aš važiavau 29 dieną. 

Grįžtant vairuotojas paleido kompaktą apie Naisius, mačiau gražų spektaklį. Ačiū 

Valdas Paulauskas  



Turistinė kelionė 
Mūsų vadovų suplanuota kelionė per visą Lietuvą. Na, mes dar namuose, o tai 

- Vilkaviškio raj., Didvyžių socialinės globos namai. 

Laukia mūsų kelionė į Šiaulių raj., į Naisius, kur kažkada irgi buvo kolūkis, 

bet užtat dabar ten labai puiki turizmo vieta. Tai muziejus, tai trys padaryti 

kalnai, apsodinti žalia žolele. Tai trys vandens tvenkiniai, kur veisiama ir 

dekoratyvinė žuvis. Viename tvenkinyje yra sala, kurioje gyvena stambūs 

kralikai, o pasivaikščioti įrengtos vietos tvarkingos, o kartu – įdomios ir 

malonios.  

Buvo malonu visa tai pamatyti ir apie tai sužinoti. 

Važiuosim link namų, gal parvažiuosim namo skanios vakarienės. O taip ir 

buvo – puiki kelionė, skani vakarienė. 

Edmantas Karpavičius 

Labai patiko Naisių kalnas. Buvome su gyventojais. Labai buvo 

gražūs gyvų zuikučių būreliai bei visos medinės skulptūros. Be to, 

buvome pas keramiką, kuris žiedžia iš molio įvairius gaminius, 

puodelius, kurie buvo labai gražūs. 

Kęstutis Pečkys 

 
 

Mano kelionė į Naisius  
Pakalbinta socialinės darbuotojos Sonatos, po ilgų apmąstymų ir slaugytojos Raselės pritarimu 

sutikau vykti į tolimą kelionę – į Naisius. Kelionė buvo ilga ir nuobodi. Tačiau atvykus į Naisius 

kelionės nuobodumas dingo. Pirmiausia pamačiau žalią karvę, kuri buvo graži. Muziejuje patiko 

aktorių nuotraukos, gidės pasakojimas. Vaikščiodama po Naisius grožėjausi nuostabia aplinka, 

žydinčiomis gėlėmis, didingais akmenimis ir nuostabiomis skulptūromis. Net buvau užlipus ant 

Alkos kalno ir pasigrožėjau Naisių panorama. Gerą įspūdį paliko Triušių sala, kurioje bėgioja 

triušiai ir jie gyvena pasakų nameliuose. Vėliau mus nuvežė į molio dirbtuves, kurioje amatininkas 

papasakojo, kaip vyksta molio dirbinių žiedimas. Dirbiniai buvo labai gražūs, jie man labai patiko. 

Taip pat galėjau iš arti pamatyti tris arklius žemaitukus, kurie gėrė vandenį. Jie visi buvo gražūs ir 

mieli. Sužinojau, kad žemaitukai – viena seniausių naminių arklių veislių Europoje.  

Grįžau iš tolimos kelionės pilna įspūdžių ir puikios nuotaikos. 

Reginos Kristinos pasakojimą užrašė socialinė darbuotoja Sonata 
 

Išvyka į Naisius 



Man pasiūlė socialinė darbuotoja Rita, kad galiu važiuoti į kelionę – į 

Naisius. Aš sutikau ir džiaugiuosi, kad 

vykau į tą kelionę. Išvykau š. m. 

rugsėjo mėn. 27 d. 8:30 val. Labai 

apsidžiaugiau, kad važiuosiu gražiu ir 

dideliu autobusu ir su gera kompanija. 

Atvykus į Naisius mus pasitiko gidė, 

kuri mus pakvietė į muziejų. Ji mus labai maloniai priėmė. 

Muziejuje patiko istorinės ir aktorių nuotraukos ir gidės 

pasakojimas. Išėjus iš muziejaus, nuėjome prie Saulės laikrodžio, kuris paliko man didelį įspūdį ir 

maloniai nustebino graži kaimo aplinka. Pavalgius pietus, prie manęs priėjo mielas, gražus, ryžas 

katinėlis, kuris leidosi paimamas ant rankų. Lipau į aukštą kalną, iš kurio pamačiau gražų vaizdą. 

Po to ėjau gėlių miško taku, patekau į triušių salą, kurią saugoja angelai. Saloje bėgioja labai gražūs 

triušiai, kurie gyvena pasakos nameliuose - slepiasi nuo šalčio. Man buvo malonu pamatyti arklius – 

žemaitukus iš arti. Taip pat džiaugiuosi, kad galėjau pabūti molio dirbtuvėse, pasigrožėti molio 

dirbiniais ir išgirsti malonaus puodžio pasakojimą apie tai, kaip buvo žiedžiami puodai senovėje.   

Aš, Olga, labai dėkinga tiems žmonėms, kurie sukūrė šią gražią aplinką.  

Ačiū visiems, vykusiems šią dieną, už gerai praleistą laiką.  

Olgos pasakojimą užrašė socialinė darbuotoja Sonata 
 

Išvyka į Vilkaviškio parapijos salę 
Mūsų, globos namų, dainų kolektyvas buvo pakviestas į VSPŽGB 25-

čio jubiliejų. Vyko šios datos paminėjimas. Pakviesti svečiai 

paminėjimo proga įteikė bendruomenės nariams ir nusipelniusiems 

vadovams gėles ir dovanas.  Po to vyko šiai progai skirtas koncertas ir 

mokinių šokių grupės pasirodymas. Patiko jaunų šokėjų liaudies 

šokiai. Mūsų muzikos vadovė Vida Valentienė su kolektyvu „Vilties 

spindulys“ pagrojo ir padainavo. Išvyka, kurioje ir mes pasirodėme, labai patiko. 

Kęstutis Sobeckis 
 

Koncertinė išvyka 
2022 m. spalio 11 dieną pagal išankstinį kvietimą Didvyžių socialinės globos namų saviveiklos 

kolektyvas „Vilties spindulys“ ir administracijos atstovai dalyvavo Vilkaviškio sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendrijos 25- to Jubiliejaus šventėje Vilkaviškio parapijos salėje. Šventėje 

dalyvavo daug garbių svečių iš savivaldybės, sveikatos įstaigų, organizacijų, bendrijos bičiulių ir 

draugų. Daugelį metų nuoširdi draugystė sieja šią bendriją ir Didvyžių socialinės globos namus. 

Susitinkame bendrose šventėse, renginiuose, koncertuose. Globos namų direktorius Rimvydas 

Žiemys ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė linkėjo bendrijai sėkmės, ilgų 

ir gražių gyvavimo metų ir kad ilgametės draugystės žiedas niekada nenuvystų. Koncertinėje 

programoje tarp kitų pasirodžiusiųjų atlikėjų ir šokėjų, kolektyvas „Vilties spindulys“ – 

saviveiklininkai Kęstutis Žaltauskas, Antanas Čekas, Eugenijus Baranauskas, Laimutis Jasulevičius, 

Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Janina Čepaitė šventei padovanojo skambias, nuoširdžiai 

atliekamas dainas. Buvo gražu pasiklausyti bendrijos vokalinio ansamblio „Radastėlė“ atliekamų 

dainų. Šiame ansamblyje sėkmingai dainuoja, 

konkursuose su ansambliu dalyvauja buvusi mūsų 

globos namų gyventoja ir buvusi saviveiklininkė 

Vida Veiverienė. Nuoširdžiai dėkojame 

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos 



bendrijai už kvietimą dalyvauti jubiliejinėje šventėje. Linkime Jums stiprybės, sveikatos, 

ansambliui „Radastėlė“ - daug gražių dainų ir sėkmingos veiklos dar daugelį metų.  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė  
 

 

Rudenėli, rudenėli, 

Koks išdykęs tu esi. 

Tai ant vieno medžio pasisupsi, tai ant kito. Lapų auksaspalvių pribarstysi. Tau nė motais, kad 

žmonėms užduosi darbo, kad esi vėjo vaikas. Bet kokį grožį dovanojai – visų spalvų paletę. Bet 

tuojau turėsim su tavim atsisveikinti, nes link tavęs artėja šalta ir beširdė žiema, kuri viską užklos 

baltu sniegu, tad paskubėk išeiti.  

Ona Valaitytė 
 

Pasaulinė pagyvenusių žmonių ir psichinės sveikatos diena 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių ir Pasaulinei 

psichikos sveikatos dienai pažymėti ruošėmės 

iš anksto. Muzikos vadovė Vida Valentienė 

paruošė programą, pagal kurią mes 

repetavome. Renginys vyko sklandžiai. 

Skaitovai – Kęstutis Sobeckis ir Leonora 

Barauskienė pradžioje skaitė eiles ir gražiais 

žodžiais pasveikino su šia diena. Saviveiklininkai koncerte „Vilties žiedai“ dainavo dainas. 

Pasveikinimą ir dvi dainas koncerto metu visiems susirinkusiems dovanojo ir globos namų 

direktorius Rimvydas Žiemys. Salėje susirinkę žiūrovai negailėjo aplodismentų, po koncerto visus 

dalyvius pagyrė, tad visi liko patenkinti.  

Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis 
  

Koncertas „Vilties žiedai“ 
Gražiu oru ir jaudinančiai pakilia nuotaika 

prasidėjo ši diena. Danguje šviečiant 

saulei, į globos namų salę rudenio takais, 

nuklotais įvairiaspalviais medžių lapų 

kilimais, skubėjo gyventojai ir darbuotojai. 

Vieniems tai atsakomybė prieš žiūrovus, 

kitiems – smalsumas, ką išgirs ir ką 

pamatys renginio - koncerto metu. 2022 m. 

spalio 10 d. Didvyžių socialinės globos namuose buvo paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių ir 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Salėje gausiai susirinkusius gyventojus ir darbuotojus 

pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Visiems linkėjo turėti daugiau optimizmo, 

nepasiduoti metų tėkmei, gyvenimo iššūkiams, tikėti savimi ir  būti stipriais vidumi.  Koncertinėje 

programoje  „Vilties žiedai“ skambėjo  ilgamečio  globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties 

spindulys“ ir senjorų ansamblio „Sidabrinė gija“ atliekamos, naujai paruoštos ir ištobulintos dainos. 

Nuolatiniai globos namų skaitovai renginiuose ir koncertuose - gyventojai  Leonora Barauskienė ir 

Kęstutis Sobeckis džiugino žiūrovus skaitydami mūsų kraštietės Zitos Jakštytės – Andziulienės 

poeziją, gražiais tekstais, mintimis, sentencijomis dar labiau paįvairino programą. Nudžiugindamas 

visus šio renginio dalyvius globos namų direktorius Rimvydas Žiemys scenoje atliko dvi gražias, 

lyrines dainas. Tai -  muzikinė dovana susirinkusiems. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė   



 

Raganų futbolas 
Rugsėjo 30 d. prie butų vyko raganų futbolo varžybos. Raganos ne svetimos, o vietinės, 

pasipuošusios puošniomis kepurėmis ir šluotomis. Raganos į kompaniją pakvietė butų gyventojus 

sužaisti įprastą, bet ne paprastą futbolą. Kaip raganos pasakojo, 

jos šį žaidimą žaidžia tik su šluotomis, savo grakščias kojas 

saugo. Raganų ir raganių komandos rodė savo sugebėjimus ir 

vikrumą. Mūšis buvo „aršus“ - byrėjo šluotos, krito kepurės ir ... 

liejosi daug daug juoko bei emocijų. Kas laimėjo? Ogi 

draugystė . 

Kad visa tai įvyktų, reikėjo pasiruošti: pasisiūti kepures, surišti 

šluotas bei palaukti tinkamo vėjo ir oro. Visa tai vainikavo ledų 

valgymas ir sodo vaišės. 

11 grupės socialinio darbuotojo padėjėjos 

Dar kartą apie žalingus įpročius 
Jau daug kalbėta, rašyta ir skaityta apie dažniausius žalingus įpročius, 

kurie labai kenkia ir tiems, kurie juos turi, ir tiems, kurie jų neturi. 

Žalingi įpročiai nepamirštami ir grupės užsiėmimų metu. Gyventojai 

piešė piešinius, atvaizduodami rūkymo, alkoholio žalą. Juos aptarė, 

komentavo, diskutavo. O spalio 7 dieną grupės gyventojai susirinko į 

prevencinę popietę. Šį kartą popietėje dalyvavo ir grupėje praktiką 

atliekanti studentė Neida. Visiems buvo labai smalsu, ką gi ji 

papasakos. Vieni sakė, kad ir ką parodytume, vis tiek kaip rūkė, taip ir rūkys, kaip vartojo alkoholį, 

taip ir toliau vartos. O Sigutė pasidžiaugė, kad po vienos tokios popietės sumažino surūkomų 

cigarečių skaičių ir tuo labai džiaugiasi. Jonas pasidalino savo patirtimi, kaip jam sekėsi atsikratyti 

žalingų įpročių, kaip svarbu draugų supratimas ir palaikymas. 

Praktikantė Neida parodė gyventojams pačios pasiruoštas skaidres – 

viktoriną apie rūkymo ir alkoholio žalą. Nors ir daug girdėję, daug 

žino apie žalingų įpročių daromą žalą, bet išsirinkti teisingą atsakymą 

sekėsi ne visiems. Popietės pabaigoje gyventojams teko užduotis 

sudėlioti dėliones, kuriose pavaizduota, kas galėtų padėti sveikau 

gyventi. Visi linksmai įsitraukė į šią veiklą. Palinkėjome atsikratyti 

žalingų įpročių ir sveikiau gyventi.  

Socialinė darbuotoja Rita  
 

Visuotinė talkos diena 
2022 m. spalio 27 dieną, artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai, 

Didvyžių socialinės globos namuose buvo suorganizuota 

visuotinė talka. Iki pietų buvo grėbiami medžių lapai globos 

namų kapinėse, po pietų - tvarkomasi globos namų teritorijoje. 

Buvo saulėtas oras, todėl 

talkoje dalyvavę darbingai 

nusiteikę gyventojai 

tvarkėsi su entuziazmu. Visą dieną aktyviai talkoje dalyvavo 

dauguma globos namų tarybos narių – Kęstutis Sobeckis, Jonas 

Salanauskas, Deividas Mačiulis, Janina Čepaitė, Laimutis 

Jasulevičius ir šio straipsnio autorė.  



SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė   
 

„Parke klaidžioja švieselės“ 
Kasmet vis didesnio lankytojų 

susidomėjimo sulaukianti moliūgų 

žibintų šventė Paežerių dvare „Parke 

klaidžioja švieselės“ šiemet vėl kvietė 

ūkininkus, bendruomenes ir sodininkus 

mėgėjus dovanoti moliūgus, kuriais 

pasipuoš Paežerių dvaro parkas.  

Moliūgų buvo sudovanota tiek daug, kad Paežerių dvaro bendruomenė organizavo edukacijas 

moliūgams skaptuoti arba leido moliūgus gabentis į namus. Taip ir mūsų globos namų bendruomenė 

į globos namų kiemą parsivežė 40 geltonskruosčių moliūgų. Spalio 25 dieną rinkomės globos namų 

kieme, visi siūlėme savo idėjas, kaip reikėtų įdomiau išskaptuoti, kokį veiduką moliūgui padaryti. 

Skaptuojant turėjome galimybę pažiūrėti, kas yra moliūgo viduje, paliesti minkštimą, sėklas, jas 

paragauti. Darbui įpusėjus, pasipylė minčių lietus į ką panašus dalinai išskaptuotas moliūgas. 

Moliūgus skaptavome kaip kas išmanėme, jie pasipuošė ne tik piktais ar linksmais veidais, bet ir 

įvairiausiais raštais. Džiaugiamės, kad galėjome nors maža dalele prisidėti ruošiantis įspūdingajam 

vakarui „Parke klaidžioja švieselės" . 

Socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė 
 

Sėkmingas bendravimas – kas tai? 
Kiekvienam iš mūsų yra svarbus ryšys su kitais žmonėmis. Gyvename pasaulyje, kuriame turime 

bendrauti su kitais žmonėmis, tai yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Sėkmingas bendravimas - 

svarbi visaverčio gyvenimo dalis. Dažniausiai minimas žodinis bendravimas. Juk didelė dalis 

informacijos perduodama kalbant. Dar vienas svarbus informacijos perdavimas, kai informacija 

perduodama nenaudojant žodžių: akių kontaktas, mimikos, kūno kalba, atstumas tarp bendraujančių 

žmonių, gestai, daiktai, apranga, išvaizda. Bendravimas užpildo visą žmogaus gyvenimą. Galima 

sakyti, kad sėkmingas bendravimas – toks, kuris leidžia pasiekti norimus tikslus, tačiau tikslą 

galima pasiekti ir elgiantis agresyviai, imantis prievartos. Toks elgesys tampa kliūtimi socialinių 

poreikių tenkinimui. 

Daugeliui profesijų gebėjimas bendrauti lemia sėkmę profesinės veiklos srityse, bendravimas jiems 

tampa „darbo įrankiu“, kurio pagalba jie įgyja klientų pasitikėjimą, profesinius įgūdžius. 

Bendravimas - tai ne tik keitimasis informacija, pasidalijimas mintimis, tai taip pat tarpusavio 

supratimas, gebėjimas užjausti kitą. Socialinių įstaigų darbuotojams sugebėjimas bendrauti su 

klientais ir kolegomis yra labai svarbus. Tik bendravimo pagalba įgyjamas klientų, jų artimųjų, 

kolegų pasitikėjimas, profesiniai įgūdžiai. Savo darbe šios srities atstovai bendrauja su daugybe 

žmonių. Tinkamai  bendrauti nėra lengva ir paprasta, tam reikia gerų bendravimo įgūdžių  ir 

patirties.  Ne veltui sakoma „žodis gydo, žodis žeidžia“. Labai svarbu sudaryti sąlygas, kad 

pašnekovas jaustųsi saugiai ir būtų išgirstas. Bendravimo sėkmingumas priklauso nuo to, kaip 

informacijos siuntėjas ir gavėjas supranta tų pačių ženklų – žodžių, gestų – prasmę, informacija turi 

būti tiksli. Kokybiškas bendravimas gali būti ir sėkmingo gydymo pagrindas. Darbuotojai, dirbantys 

socialinių paslaugų srityje, turi būti stiprios asmenybės: įvairiose situacijose tinkamai valdyti save, 

nekonfliktiškai spręsti santykius su kitais žmonėmis, kontroliuoti savo emocijas, neįžeisti kliento, 

kolegos, nepasiduoti nusivylimui. 

Ar galima išmokti sėkmingai bendrauti? Žinoma. Pakeisti įprastą elgesį kitokiu nėra lengva, bet tam 

reikia žinių ir didelio didelio noro. 

Manau, kad kito žmogaus nuomonės toleravimas, geranoriškumas, pasitikėjimas, geras nusiteikimas 

dedant pastangas dėl geresnio bendravimo – pagrindiniai rodikliai, be kurių nebus sukurtas geras 



tarpusavio ryšys. Svarbu ne tik klausytis, bet ir girdėti aplinkinius. Tuo ir stengiuosi vadovautis 

darbe.  

Socialinio darbuotojo padėjėjas Arūnas Botyrius 

Vaistažolių kraitelė 
Kas efektyviausiai stiprina imunitetą? 

Natūralios priemonės: vaistažolės, česnakai, svogūnai, imbieras, medus, citrinos, putino uogos. 

Visos šios gamtos gėrybės padės sustiprinti imunitetą, palengvins peršalimo simptomus ir padės 

greičiau pasveikti. 

Pasistenkite daugiau būti gryname ore, mankštinkitės ir daugiau judėkite. Žmonės, kurie mažai 

juda, pervargsta ar nuolat jaučia įtampą - yra žymiai mažiau atsparesni ligoms. Neigiamos emocijos 

silpnina imunitetą. Pasistenkite pakankamai miegoti. Jei nuolat trūksta miego, imunitetas taip pat 

susilpnėja. Nepamirškite - subalansuota mityba, pozityvumas, kokybiškas miegas ir natūralios 

priemonės padės puikiai jaustis, būsite atsparesni ligoms ir turėsite daugiau energijos. Būkite 

sveiki! 

Parinkta iš interneto 
 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
 

Noriu padėkoti už renginį, tai – maldos valandėlė. Buvo rugsėjo 30 dieną, 11 valandą. Paklausyt 

buvom atėję 6 žmonės ir degė 6 žvakutės. Dar noriu padėkot, kad galėjau nueiti į bažnytėlę spalio 

2 dieną. Gavau Komuniją, paklausiau Dievo žodžio. Ačiū. 

***** 

Noriu padėkot už mišias, kurias pas mus laikė kunigėlis spalio 7 dieną. Mišių paklausyti buvo 

atėję virš 20 žmonių, gavau Komuniją. Tai buvo penktadienį mūsų koplytėlėje. Dar noriu 

padėkot, kad rugsėjo 9 dieną galėjau nueit į bažnytėlę. Gavau Komuniją, paklausiau Dievo 

žodžio, ačiū darbuotojoms ir kunigėliui ačiū. 

***** 

Spalio 14 dieną, tai buvo penktadienis, buvome nuėję prie bažnyčios grėbti lapų. Mūsų buvo atėję 

nemažai – apie 20 žmonių. Ačiū.  

Dar noriu padėkot už parodą piešinių. Apžiūrėjau apie 22 piešinius, t.y. paveikslus.  

Spalio 17 dieną mačiau per televiziją apie gamtą. Mačiau leopardų, liūtų, antilopių. Ačiū.  

***** 

Noriu padėkot už koncertą „Vilties žiedai“. Pas mus koncertavo vietiniai gyventojai, koncertas 

buvo spalio 10 dieną, 11 valandą. Man patiko. Paskaitė iš pradžių poezijos gražios, pakalbėjo 

direktorius ir pradėjo gražų koncertą. Padainavo daugiau kaip 10 dainų. Buvo 10 balionų gražių, 

žibėjo įvairiaspalvis šviestuvas, 4 lempos gražios. Ačiū direktoriui, jis pagrojo ir padainavo 2 

gražias dainas. O labiausiai man patiko daina „Du klajokliai naktyje“. Dainavo du vyrukai su 

gražiais kostiumais ir akiniais nuo saulės. Pabaigoj koncerto padainavo visi dalyviai dvi dainas ir 

dar paskaitė poezijos. Ačiū už gražų renginį  

***** 

Noriu padėkot, kad mane paskiepijo. Spalio 25 dieną, tai buvo antradienis, paskiepijo nuo gripo. 

Dar noriu padėkot, kad mes su talka buvome nuėję į kapines lapų grėbt. Tai buvo spalio 27 dieną. 

Lapų buvo daug.  

***** 

Noriu padėkot už mišias, kurios buvo laikomos mūsų koplytėlėje spalio 28 dieną, penktadienį. 

Laikė mišias kunigėlis už mirusius, gavau Komuniją. Dar noriu padėkot, kad galėjau nueiti į 

bažnytėlę sekmadienį, spalio 30 dieną. Paklausiau Dievo žodžio, gavau Komuniją ir taip pat 

palaiminimą. Mišios buvo už mirusiuosius. Ačiū.  



***** 

Lapkričio 1 dieną, tai buvo antradienis, mačiau filmą „Dartanjanas ir trys muškietininkai“ per 

BTV kanalą, labai patiko. dar noriu padėkot sporto klubukui – man daro masažą ir duoda lengvų 

pratimėlių. dar kartu noriu padėkot ir psichologei - pas j– labai įdomūs užimtumai.  

Dar noriu parašyti apie procesiją „Atminties keliu“, kuri buvo lapkričio 3 dieną. Prasidėjo antrą 

valandą, baigėsi trečią. Ėjau procesiją, davė rūbą šventą ir nešiau vėliavą gražią su kryžiuku, 

pasimeldėm, uždegėm žvakeles. Ačiū kunigėliui ir darbuotojoms.   
 

 

Savanorystė  
Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios 

sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. 

Savanoriauti gali įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonės. Savanorystė atveria 

galimybes kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, įsitikinimų. Tai vieta, kurioje 

galėsi save išbandyti įvairiose srityse, įveikti naujus išbandymus, kurti ryšius su naujais žmonėmis, 

galbūt, netgi pradėti karjerą. Tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis, 

tačiau ji yra naudinga visuomenei ir suteikia patirties, pripažinimo bei pilnavertiškumo jausmą ją 

atliekančiam. Tai būdas atrasti mėgstamą veiklą, produktyviai praleisti laiką ar susikurti pagrindą 

karjerai. 

Kai išgirstame žodį savanorystė, pirmiausia pagalvojame apie moksleivių ir studentų savanoriavimą 

nepelno siekiančiose organizacijose, rečiau galime išgirsti apie savanoriavimą socialinės globos 

namuose. Labai smagu, kad šią vasarą ir mes sulaukėme savanorių – Rūtos ir Manto. Jie - pirmi 

moksleiviai, pasirinkę šią įstaigą kaip savo savanoriavimo vietą. Tai – drąsūs ir iššūkių nebijantys 

jauni žmonės. Pripažinkime, juk ne kiekvienas gali drąsiai įžengti į mūsų įstaigą, nes vis dar bujoja 

seni nusistatymai prieš negalią turinčius žmones. 

Mūsų visuomenėje vis daugiau kalbama apie neįgalių žmonių socializaciją, jų įsiliejimą į 

visuomenę, į bendruomenes, tačiau realybėje tai gana sunku, nes tenka laužyti senus ir 

įsišaknijusius stereotipus. Štai čia savanorystė, ypač tokių jaunų žmonių, gali būti raktas socialinės 

globos namų gyventojams ir savanoriams geriau pažinti, geriau suprasti ir priimti vieni kitus. Jauni 

žmonės, savanoriai, pažinę socialinės globos namų veiklą, pažinę globos namų gyventojus, gali 

lengviau suprasti, kokia yra globos namų gyventojų kasdienybė, kas jiems patinka. Taip ir mūsų 

savanoriai pažino ir susidraugavo su gyventojais, tapo draugais, įsiliejo į bendras veiklas, žaidė 

žaidimus, kūrė rankdarbius. Tai gali atrodyti labai paprasti ir maži dalykai, bet gyventojams, kurie 

labai myli žmones, kurie nori bendrauti ir kurti ryšius, tai neįkainojamas džiaugsmas. Norą 

bendrauti savanoriai galėjo pastebėti nuo pirmų dienų. Gyventojai, pamatę naujus veidus, visada 

skuba susipažinti, kiekvienas nori parodyti, ką sugeba, ką moka, kaip gyvena. Jie noriai dalinasi 

savo gyvenimu ir kasdienybe, taip išreikšdami savo susidomėjimą ir norą susidraugauti. Savo 

ruožtu savanoriai, pažinę gyventojus, gali lengviau įsitraukti į užimtumus ir mėgstamas veiklas. 

Gali lengviau atliepti gyventojų poreikius, drąsiau bendrauti, gali pamatyti, koks yra šių žmonių 

gyvenimas. Mūsų savanoriai turėjo galimybę pamatyti ne tik socialinės globos namus, bet ir jų 

padalinį – grupinio gyvenimo namus. Pažino tiek skirtingą darbo specifiką, tiek skirtingą gyvenimo 

būdą, skirtingas veiklas ir užimtumus.  

Savanoriavimas - geroji patirtis ne tik savanoriams, 

bet ir mums, darbuotojams bei gyventojams. Tai 

galimybė atrasti, pažinti ir suprasti skirtingus 

žmones, skirtingas veiklas, taip pat pažinti save, 

atrasti savo stipriąsias charakterio savybes 

skirtingose situacijose, galimybė ugdyti savo 

vertybes ir plėsti pasaulėžiūrą. 

Savanorystė duoda supratimą, kad 

egzistuoja labai paprasti gyvenimo 

dalykai: dėkingas žvilgsnis, dėkingos akys, 

sudarantys esminius gyvenimo dalykus. 

Filosofas Leonidas Donskis 



Vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 
 

Uždegėme žvakeles 
Lapkričio 1-2 dienos yra Visų šventųjų ir Mirusiųjų pagerbimo dienos. Ta proga 

mes su 9 grupės gyventojais – Antanu, Algirdu, Juozu ir Algiu iš 8 grupės 

pasigaminome savo rankomis puokštelių ir kartu su žvakėmis nešėme ant kapų. 

Uždegėme žvakeles ir tyloje prisiminėme draugus ir pažįstamus...  

Socialinio darbuotojo padėjėja Lina Rainienė  
 

Vėlinių procesija „Atminties keliu“ 
2022 m. lapkričio 3 dieną  

Didvyžių kapinėse vyko Vėlinių 

procesija „Atminties keliu“. 

Procesijai vadovavo Alksnėnų 

parapijos kunigas Mindaugas 

Martinaitis. Procesijoje kunigui 

patarnavo gyventojai -  Jonas 

Salanauskas, Justinas Juodsnukis, Virgilijus Bačiuliūnas, Arūnas 

Jurevičius.  Buvo kalbamos maldos už mirusiuosius. Globos namų giesmininkai – Ala Bogaček, 

Janina Čepaitė, Deividas Mačiulis, Virgilijus Križiokas, Laimutis Jasulevičius, Kęstutis Sobeckis, 

Ernesta Chaizytė, Modestas Trečiokas procesijos metu giedojo giesmes „Rūsčią dieną“, „Dieve 

arčiau tavęs“, „Amžiną  atilsį“. Pagerbiant kapinėse esantį Kryžių buvo giedama „Kryžiau 

Šventas“. Globos namų bendruomenė, tikintieji žvakelių uždegimu, gėlėmis, prisiminimais, 

maldomis ir giesmėmis pagerbė Anapilin iškeliavusių draugų, gyvenusių globos namuose, 

atminimą. 
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 

PRO MEMORIA JUOZAS BIELSKUS 

Sunku trumpai aprašyti gyvenimą žmogaus, kuris, eidamas erškėčiais ir rožėmis barstytu keliu, 

daugybę atliktų darbų paliko. Spalio 13-ąją netekome Didvyžių socialinės globos namų gyventojo 

Juozo Bielskaus - talentingo kūrėjo iš įvairių antrinių žaliavų (1961-10-24 - 2022-10-13). 

Juozas globos namuose gyveno aštuonerius metus. Prieš tai vyras buvo sukūręs šeimą ir gyveno 

Keturvalakiuose. Turėjo keturias dukras, tačiau šeimyninis gyvenimas nesusiklostė ir vyras liko 

gyventi vienas. Jaunystėje dirbo staliumi, tačiau nieko ypatingo nemeistravo, tiesiog stovėjo prie 

staklių. 

Į globos namus atvykti jam buvo pasiūliusi seniūnijos socialinė darbuotoja, kuri matė, kad vienam 

likusiam vyrui sunku savimi pasirūpinti, o ir jo buities sąlygos buvo prastos. Globos namuose 

Juozui Bielskui buvo pasiūlyta dalyvauti keramikos užsiėmimuose, lipdyti iš molio, tačiau vyrui 

nepatiko – jį traukė medis ir antrinės žaliavos. Paskutiniu metu vyras darbavosi savo gyvenamajame 

kambaryje, kur buvo pasigaminęs spintą, kurioje laikė visus darbo reikmenis. 

Laisvu metu vyras kūrė namus, pilis, laivus ir bažnyčias. Ir ne paprastus, o su 

įvairiausiomis smulkiomis detalėmis, atsidarančiais langais ir durelėmis, 

viduje įsikūrusiais žmogučiais ir netgi šviečiančiomis lemputėmis. 

Staiga užklupusi mirtis Amžinybėn pasikvietė kūrybingą, kruopštų, 

nuoširdų, pareigingą, atvirą, rūpestingą, labai mylėjusį savo veiklą žmogų. 

Socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė 

 



 

 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8 342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 

Nelauk ir ašarų neliek prie mano kapo. 

Ten nėr manęs. Ten miego takas. 

Dabar aš - gaiviai pučiantis pietys. 

Aš - deimantinis sniego spindesys. 

Aš - saulė, glostanti javus. 

Aš - aksominis rudenio lietus. 
 

 

Aš tavo žvilgsny ryto neramiam esu, 

Kai paukščiai tyliai sklendžiantys ratu 

Sparnus į dangų tiesia. 

Aš žvaigždėmis tau naktį giedrą šviesiu. 

Prie mano kapo neraudok balsu. 

Manęs ten nėr. Aš čia esu. 

C. Harner „Nemirtingumas“ 

 
 
 

Spalio mėnesį mus paliko 
                    Arvydas Tarleckas 

                                   Juozas Bielskus 

                                               Zigmantas Uldinskas 
 

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


