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Pamąstymui...  

Septynios rytiečių švaros taisyklės 

Savo mintimis galime pakilti iki aukštumų, tačiau skaudus, blogas žodis sugriauna viską, ką 

kūrėme, užteršia sielą ir kūną. Septyniose paprastose taisyklėse sutelpa viso gyvenimo išmintis, 

įrodanti, kad tai, kas paprasta – genialu. 

„Rankų švara“. Neimkite svetimų daiktų ir nevokite. Išmokite duoti, o ne tik imti. Jeigu matote, 

kad galite kažkam padėti, – paaukokite. Kartais ištiesta ranka tampa kelrode žvaigžde, ištraukia iš 

gilaus liūno. Pagalba nebūtinai yra tik materialinė – psichologinė gerovė taip pat svarbi. 

„Ausų švara“. Neklausykite, ką kalba pikti, išsigandę, įtūžę, blogi žmonės. Apsaugokite ne tik 

savo ausis, bet ir protą! Pasistenkite negirdėti apkalbų, tuščių kalbų, perdėtų pagyrų, pasipūtusių 

žmonių samprotavimų. 

„Akių švara“. Saugokite savo akis nuo pykčio, neapykantos, nesąžiningumo, pavydo. Neskaitykite 

ir nežiūrėkite to, kas jums kelia siaubą, nemalonias asociacijas, įaudrina emocijas. Atsiribokite nuo 

neigiamų jausmų. 

„Burnos švara“. Galvokite, ką kalbate. Neterškite savo aplinkos keiksmažodžiais, tulžingais 

žodžiais. Prisiminkite, kad tyla – auksas, o kalbėjimas – sidabras. Nedaugžodžiaukite, nesistenkite 

pasirodyti geresni negu esate ir nekąskite savo žodžiais. Žinojimas, kada tinka ironija ar sarkazmas 

– kultūringo bendravimo dovana. 

„Kūno ir drabužių švara“. Kūnas ir apranga turi būti švarūs. Būkite atidūs savo išvaizdai. 

Rūpinkitės savimi taip, kad jums patiems būtų malonu į save pažiūrėti. 

„Minčių švara“. Neterškite savo pasaulio neigiamomis mintimis ir stenkitės jų nevizualizuoti. 

Negatyvus mąstymas, kuriami pikti kėslai, nuolatinis savęs gailėjimasis ir pavydas kitiems paverčia 

mus surūgėliais, nuo kurių norisi bėgti. Ar ne paprasčiau sau tarti gerą žodį? Pagirti? Pamaloninti? 

„Sielos ir širdies švara“. Saugokite savo dvasinę sveikatą ir neignoruokite, neužgniaužkite savo 

jausmų. Nepasinerkite tik į save, o džiaukitės pasauliu, kuriame egzistuojate. Mylėkite, 

nereikalaudami nieko mainais. Juk meilė – tai savaime likimo suteikta dovana. 

Iš interneto platybių  

 



Mūsų gyvenimo kronikos 
 

Advento popietė  "Švenčių belaukiant" 
Kai pirma šalna pakanda lapus ir vėjas baldosi už lango, 

artėja Adventas. Žengiame paskutinį žingsnį į žvarbią 

gruodžio naktį. Ir sniego paklotai matosi ne tik laukuose – 

ant miesto stogų. Lėtai nutupia snaigė ant delno. Norisi 

tvirtai suspausti, kad niekur nedingtų šis trapus mažytis 

stebuklas. O kad su baltu snaigių pūku kristų širdin 

šviesios viltys, nesumeluotas džiaugsmas, švelnumas! Tai 

virsmas, kuris, nori to, ar ne, vis tiek vyksta. Vyksta 

aplinkoje. O mumyse? Kur krypsta mūsų žvilgsnis? Kur 

skrieja  mintys? 

Visais laikais žmogų jaudina didžiųjų švenčių laukimas. Ir 

žvilgsnis, ir mintys mus veda į ateitį, į nežinomybę. Tarsi 

prieš egzaminą mums duotas pasitikrinti Advento 

laikotarpis. 

Gruodžio 1 dienos popietę globos namų gyventojai, nešini 

Advento vainikais, rinkosi į salę. Vyko Advento popietė 

"Švenčių belaukiant". Jos metu buvo kalbama apie Advento 

kilmę ir prasmę. SPĮ užimtumo specialistė Danguolė ir gyventoja Ernesta giedojo šiam laikotarpiui 

skirtas giesmes. Mini pasirodymu merginos pristatė 4 Advento žvakes. 

Didžiausia staigmena visiems buvo Vilkaviškio katedros 

dekano V. Gražulevičiaus apsilankymas. Jis kalbėjo apie 

Kristaus gimimo šventės laukimą. Patarė, kaip išgyventi šį 

tamsųjį laikotarpį. Taip pat pašventino Advento vainikus. 

Pagyrė, kad jie labai gražiai nupinti ir papuošti. Atvežė ir 

dovanų – visiems gyventojams po šventą paveikslėlį. 

Išties, vainikai ir degančios žvakės renginiui suteikė 

jaukumo, šilumos ir šviesos. Tai ramus laikotarpis belaukiant 

didžiųjų švenčių - Šv. Kalėdų. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

 

Adventinė popietė  
Gruodžio 14 dieną 10 grupės gyventojai rinkosi į Adventinę 

popietę. Jaukiai degant žvakutėms ant Adventinio vainiko 

kalbėjome apie Advento reikšmę, 

burtus ir papročius, pasiruošimą 

Kalėdoms, dalinomės 

prisiminimais iš vaikystės. 

Po to gyventojai vaišinosi Birutės 

Geldotienės keptais pyragais, 

užsigerdami spanguolių kisieliumi, 

valgė mišrainę. Gyventojai buvo 

laimingi, nes teko paragauti patiekalų, kurie priminė namus. 

10 grupės individualios priežiūros darbuotojos 



 

Kalėdų laukimas 
Visi su nekantrumu laukiame gražiausių metų švenčių Šv. Kalėdų. 

Kalėdos - tai laikotarpis, kuris kasmet savo šviesa nušviečia mūsų 

gyvenimą. Taip ir norisi į kiekvieno iš mūsų gyvenimą įnešti šviesos, 

šilumos, džiugesio.   

4 grupės bendruomenė šventinę nuotaiką kurią 

kartu. Gyvenamą aplinką pasipuošė kalėdinėmis 

dekoracijomis, grupėje skamba muzika. O 

kokios šventės be kalėdinio mielinio pyrago, 

kurį mus mokė iškepti socialinio darbuotojo 

padėjėja Birutė. Vyrai patys maišė pyragui tešlą, 

stebėjo, kaip ji kyla. Vėliau formavo ir kepė 

pyragą. 

Su gera nuotaika susirinkome pabendrauti prie arbatos puodelio, 

pasivaišinti pyragu, pasidalinti prisiminimais. Daugelį prisiminimai 

nukėlė į vaikystę. Prisiminė namus ir mamų keptus pyragus. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 

 

Prie žvakių liepsnelės 
Kalėdos - tai savęs dovanojimo šventė, kai šventę 

sukuri ir kitam. Puošdami eglutę turime pagalvoti 

apie tai, kaip pasibelsime į kito žmogaus širdį, į 

tai, kas jam aktualu ar skauda, turime išmokti 

išgirsti. Tik gaila, kad kartais daugiau laiko ir 

pastangų skiriame sukurti išorinei, o ne vidinei 

šventei.  

Gruodžio 21 dienos popietę 1-os grupės gyventojai susirinko kartu pasibūti. Prie žvakių liepsnelės 

ir vaišių prisiminėme, kas šiais metais gero įvyko, vieni kitiems sakėme palinkėjimus. Taip 

besišnekučiuojant išgirdome varpelių žvangėjimą, duslius žingsnius ir į kambarį įžengė Kalėdų 

senelis. Tai buvo tikra staigmena skyriaus gyventojams. Kalėdų senelis atkeliavo ne tuščiomis, o su 

pilnu maišu dovanų. Bet, kad gauti dovanėlę, reikėjo 

atlikti užduotį - padeklamuoti eilėraštį ar padainuoti 

dainelę. Gyventojai noriai dainavo, deklamavo 

eilėraščius ar sakė pasižadėjimus kitiems metams. 

Smagiai pasibuvę išlydėjome Kalėdų senelį 

tikėdamiesi, kad kitais metais jis mus ir vėl 

aplankys. 

Socialinė darbuotoja Edita 
 

Kalėdų Senelis su Nykštuke aplankė 8 grupės gyventojus 

Lietingą gruodžio 29-osios popietę aštuntos grupės gyventojus 

aplankė visų lauktas Kalėdų Senelis su Nykštuke. Jie atnešė 

gyventojams visą maišą saldainių, o gyventojai, atsidėkodami 

Kalėdų Seneliui ir Nykštukei, deklamavo eilėraščius, sakė 



linkėjimus... Gyventojai labai džiaugėsi Senelio vizitu ir dovanėlėmis. 

Tariam nuoširdų AČIŪ Kalėdų Seneliui ir Nykštukei, kad savo šventinio ir brangaus laiko 

nepagailėjo MUMS. 

Socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė 

"Kiškio sutikimas" 
Pro besibaigiančių metų duris tyliai 

išėjo 2022 metų simbolis - Tigras. 

Durys lyg ir užsidarė, tik... staiga jos 

plačiai atsivėrė ir pasipylė kiškiai. Ne 

1, ne 2, o visas 100!  

Ir ką su jais daryti, kur talpinti, kuo 

užimti? Bendru sutarimu buvo nutarta 

steigti kiškių grupinio gyvenimo metus. Prieš tai dar griežtą kiškių atranką teko padaryti, finansinę 

jų padėtį patikrinti, ausytes, akytes apžiūrėti. O kur dar jų gebėjimų patikrinimas - teko net 

patyrusias miško specialistes - Lapę ir Leopardę kviestis. Kas jau kas, o jos tai tikrai kiškius visko 

mokė! Šokių žingsnelių, dantukų valymo, kopūsto graužimo nečepsint... Ir taip mokė, kad net 

keletas jų pradingo. Teko gan piktai su pedagogėmis 

pasikalbėti, kad jų mokiniai 

gardžiais kepsniukais 

nepavirstų. O koks Naujųjų 

sutikimas be sveikinimų ir 

dovanų. Čia jau Kalėdų 

senelio ir anūkės - 

Nykštukės nuopelnas. Nei vienas kiškis neliko be dovanos.  

Linksmai ir trankiai sutikę Naujuosius tikimės, kad jie bus pilni  

naujų patirčių, galimybių, kelionių ir atradimų. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

 

Trijų Karalių šventė „Vilties žvaigždė“ 
2023 m. sausio 6 dieną, kaip ir kiekvienais 

metais, į Didvyžių socialinės globos 

namus iš tolimųjų kraštų, su brangiomis 

dovanomis ir gražiausiais palinkėjimais 

atvyko visų laukiami Trys Karaliai -  

Kasparas, Merkelis ir Baltazaras su 

Nykštukų ir padėjėjų palyda. Viešnagės 

metu Trys Karaliai lankėsi visose 

gyventojų grupėse, aptarnaujančio 

personalo darbo vietose, administracijoje. 

Sveikindami sutiktuosius giedojo 

džiaugsmingą giesmę, pasakojo globos namų bendruomenei savo ilgos 

kelionės įspūdžius, matytus vaizdus ir susirūpinimą, kad pasaulyje 

vyksta klimato kaita, didelės stichinės nelaimės, nesutarimai ir žiaurūs 

karai. Kiekvienam sutiktajam įteikė brangias dovanas – auksą, mirą ir 

smilkalus. Visiems linkėjo, kad Naujaisiais metais nestigtų sveikatos, 

meilės, tikėjimo,  gražios bendrystės, vilties ir taikos.  



Plojimais, padėkomis ir džiūgavimais Trys Karaliai su Nykštukais ir padėjėjais buvo išlydėti iš 

globos namų tęsti savo svarbią kelionę po pasaulį.  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė   

Globos namų Tarybos naujienos 

Globos namų bendruomenės susirinkimas 
Gruodžio 13 d. 14 val. salėje vyko globos namų bendruomenės 

susirinkimas. Jo metu paskutinę šių metų ataskaitą apie 

nuveiktus darbus pateikė globos namų Tarybos pirmininkas 

Kęstutis Sobeckis. Ataskaitoje buvo išdėstyti visi globos namų 

Tarybos per metus nuveikti darbai. 

Susirinkime dalyvavo globos namų direktorius Rimvydas 

Žiemys. Direktorius 

gyventojus informavo apie 

esamą padėtį globos namuose. 

Apžvelgė pasaulio įvykius.  

Pagrindinis susirinkimo tikslas buvo išsirinkti naują Tarybą. Jos 

sudėtis keitėsi. 

Tai pat susirinkime buvo rodomos fotografijos iš 2022 metais 

vykusių renginių. 

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė 

 

Tarybos ataskaita už 2022 metus 
2022 metais buvo pravesti 3 visuotiniai globos namų bendruomenės susirinkimai. Taip pat vyko 13 

posėdžių, iš kurių 3 buvo posėdžiai - svarstymai dėl netinkamo gyventojų elgesio. 1 prašymą  

svarstymui buvo įteikusi vaduojanti socialinė darbuotoja. Grįžus iš atostogų tos grupės socialinė 

darbuotoja ginčą išsprendė savoje grupėje, gyventojai susitaikė. Socialinei darbuotojai įteikus 

raštišką susitaikymą posėdis - svarstymas neįvyko.  

2022 m. sausio 5 dieną įvyko pirmasis posėdis, kurio metu naujai išrinkta Taryba pasiskirstė 

pareigomis, buvo sudarytas metinis veiklos planas.  

Labai gaila, kad metų bėgyje ne visi Tarybos nariai buvo aktyvūs. Patys aktyviausi - Kęstutis 

Sobeckis, Jonas Salanauskas, Deividas Mačiulis, Leonora Barauskienė, Loreta Akelaitienė, Vida 

Valentienė. 

Aktyviai kartu su savanoriais kūrybinėse dirbtuvėse, gaminant atvirutes, dalyvavo Leonora 

Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis. 

Straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“ rašė Kęstutis Sobeckis, Leonora Barauskienė, Vida 

Valentienė, Loreta Akelaitienė. 

Vasaros metu Taryba suorganizavo popietę „Valandėlė Jums“ sunkios negalios skyrių gyventojams. 

Jos metu lauke buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, vaišinamasi gira ir sausainiais, bendraujama su 

pačiais silpniausiais globos namų gyventojais. 

Radę laisvesnio laiko ir esant geram orui Tarybos nariai lauke vežiodavo judėjimo negalią turinčius 

gyventojus. 

Visus metus dauguma Tarybos narių aktyviai dalyvavo visuomeninėse talkose, renginiuose ir 

užimtuose. Padėjo silpnesniems bei naujai atvykusiems gyventojams. Teikė padalinių darbo 

vertinimus už kiekvieną ketvirtį. 

Per metus Tarybos nariai pasveikino 72 jubiliatus. 



Šiais metais Taryba ne tik dirbo, bet ir pramogavo – turėjome galimybę vykti tik Tarybos nariai  į 

Alytų. Už tai dėkojame pavaduotojai socialiniam darbui Onutei Budrienei. 

Globos namų Taryba dėkoja visiems, prisidėjusiems prie organizuojamų renginių. Linkime būti 

stipriais ir sveikais ir išsirinkti naują Tarybą, kuri jus atstovaus kitais metais. 

Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis  

Psichotropinės medžiagos. Būk sveikas - nerūkyk 
Gruodžio 30 dieną 4 – oje grupėje vyko popietė ,,Psichotropinės 

medžiagos. Būk sveikas - nerūkyk’’. Popietės metu kalbėjome 

apie psichotropines medžiagas, kokį pavojų jos daro mūsų 

organizmui, sveikatai. Kartu pasidžiaugėme, kad grupėje nėra 

asmenų, priklausančių nuo narkotinių medžiagų: amfetamino, 

heroino... Vartojančių alkoholį, galima sakyti, taip pat neturime arba pasitaiko reti atvejai, kai 

vienas ar kitas grupės gyventojas ,,paslysta“ ir pavartoja alkoholinių gėrimų. Popietė metu didelį 

dėmesį skyrėme rūkantiems, nes grupėje yra dvylika gyventojų, kurie rūko ir yra priklausomi nuo 

rūkymo. Vyrai žino, kad tai nėra gerai ir sveika. Jie norėtų nerūkyti, rūkyti mažiau, bet, kaip patys 

teigia, atsisakyti negali. Daug kalbėjome, žiūrėjome filmuotą video medžiagą. Klausėmės žinomų 

žmonių pasakojimų apie rūkymo daromą žalą ir jų pastangas, veiksmus metant rūkyti. Tikiu, kad 

įžymių žmonių pasakojimai įkvėps ir nors vieną grupės gyventoją. 

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė 
 

Popietė apie psichotropines medžiagas 
Gruodžio pabaigoje vyko popietė apie psichotropines medžiagas ir jų daromą žalą. Buvo rodomas 

filmas „Būk sveikas - nerūkyk“, kalbėjo žinomas žmogus, laidų vedėjas Giedrius Drukteinis. Jis 

pasakojo apie rūkymo ir gėrimo žalą. Mes neatsakingai elgiamės, nesaugojam savo sveikatos ir 

artėjam greičiau prie mirties. Aš susimąsčiau ir prisiminiau, kad, būdamas 7 metų, slapstydamasis 

nuo tėvų, jau rūkiau. Gaudavau pylos, bet tai nepadėjo. Popietės metu daug kalbėjo apie rūkymo 

žalą ir socialinė darbuotoja Ona Šernienė. Mano apsisprendimui mažinti rūkymą įtakos turėjo ir 

socialinė darbuotoja Onutė. Aš nuo sausio 1 dienos sumažinau rūkymą 1 cigarete. 

Arūnas Jurevičius 
 

Prevencinė popietė apie rūkymą ir sveikatą 
Š. m.  gruodžio mėn. 21 d. 14 val.  2 grupės svetainėje vyko prevencinė popietė, kurioje dalyvavo 

25 gyventojai.  

Socialinė darbuotoja  Sonata Dambrauskaitė aiškino priežastis, kodėl verta mesti rūkyti: 

1. Sutaupysite pinigėlių ir juos galėsite panaudoti prasmingiems dalykams; 

2. Patogiai jausitės viešose vietose ir nereikės galvoti kur galima „supešti“ cigaretę; 

3. Geriau miegosite – nerūpės, kur gauti cigaretę; 

4. Turėsite stipresnius kaulus; 

5. Geriau girdėsite; 

6. Sumažinsite riziką susirgti širdies ligomis; 

7. Galėsite mėgautis puikiu maisto skoniu bei valgymo malonumu; 

8. Geriau užuosite kvapus; 

10. Nesigėdysite geltonų pirštų; 

11. Saugosite mūsų nuostabią gamtą; 

12. Gyvensite ilgiau – įrodyta, kad nerūkantieji gyvena ilgiau negu rūkaliai. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=56a75816dcf704fcJmltdHM9MTY3MjYxNzYwMCZpZ3VpZD0zMDE4ODBlOS0zZDMyLTY1MGItMzU0ZS05MDgxMzkzMjZiN2UmaW5zaWQ9NTM0MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=301880e9-3d32-650b-354e-908139326b7e&psq=alkoholis&u=a1aHR0cHM6Ly9ib3R0bGVyeS5ldS8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=56a75816dcf704fcJmltdHM9MTY3MjYxNzYwMCZpZ3VpZD0zMDE4ODBlOS0zZDMyLTY1MGItMzU0ZS05MDgxMzkzMjZiN2UmaW5zaWQ9NTM0MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=301880e9-3d32-650b-354e-908139326b7e&psq=alkoholis&u=a1aHR0cHM6Ly9ib3R0bGVyeS5ldS8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=56a75816dcf704fcJmltdHM9MTY3MjYxNzYwMCZpZ3VpZD0zMDE4ODBlOS0zZDMyLTY1MGItMzU0ZS05MDgxMzkzMjZiN2UmaW5zaWQ9NTM0MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=301880e9-3d32-650b-354e-908139326b7e&psq=alkoholis&u=a1aHR0cHM6Ly9ib3R0bGVyeS5ldS8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=56a75816dcf704fcJmltdHM9MTY3MjYxNzYwMCZpZ3VpZD0zMDE4ODBlOS0zZDMyLTY1MGItMzU0ZS05MDgxMzkzMjZiN2UmaW5zaWQ9NTM0MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=301880e9-3d32-650b-354e-908139326b7e&psq=alkoholis&u=a1aHR0cHM6Ly9ib3R0bGVyeS5ldS8&ntb=1


Priežasčių, kodėl verta mesti rūkyti yra daug daugiau, negu čia paminėta. Jeigu rūkantis į šias 

išvardintas priežastis atkreiptų dėmesį, tai būtų noras mažinti rūkymą, nors ir mažais žingsneliais. Ir 

to linkim rūkantiems globos namų gyventojams.  

Koks būtų gražus gyvenimas be rūkymo ir alkoholio. Prašau, koks geras yra Jono Salanausko 

pavyzdys. Jis atsisakė rūkymo ir alkoholio. Dabar gali ir pasilepinti norimu maistu, gražiu  

drabužėliu ir kita.   

Šioje popiete dalyvavo slaugytoja Jūratė Balsienė. Ji kalbėjo apie tai, kaip reikia saugoti sveikatą, 

skatino valgyti daržoves, vaisius, daug laiko praleisti lauke, judėti. Popietės pabaigoje paskaitė 

pamokančią pasaką apie sveikatą, kuri visus 

sudomino. Popietėje gyventojai buvo aktyvūs ir net 

dauguma atliko mankštos pratimus. Popietės 

pabaigoje vaišinomės slaugytojos Jūratės Balsienės 

iškeptu obuolių pyragu, kuris buvo labai skanus.  

Nuoširdžiai dėkojame 2 grupės slaugytojai už 

įdomią paskaitą ir skanų pyragą.  

Štai kokia buvo mūsų prevencinė popietė.  

Sonata Dambrauskaitė ir Ona Valaitytė 
 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
Gruodžio 7 dieną rodė filmą salėje pusę dviejų, patiko. O gruodžio 9 dieną buvo pas mus mišios 

koplytėlėje, paklausiau Dievo Žodžio, gavau Komuniją. Ačiū kunigėliui. Dar gruodžio 9 dieną 

vakare žaidė futbolą olandai su argentiniečiais, laimėjo Argentina 5:4. Gruodžio 10 dieną 

(šeštadienį) buvo koncertas 11 valandą. Koncertavo iš Virbalio kapela. Vyrukas grojo armonika, 

direktorius - su gitara ir moteris dainavo. Padainavo 9 dainas gražiai labai. Ačiū kolektyvui už gražų 

koncertą. Iš pat pradžių prieš koncertą pakalbėjo gražiai apie šventes direktorius. Ačiū jam, laukiam 

ateinančių metų. Gruodžio 11 dieną buvau bažnyčioje, gavau Komuniją. Ačiū kunigėliui ir 

darbuotojams. Gruodžio 13 dieną 14 val. išsirinkom naują Tarybą susirinkime, pažiūrėjom filmuotą 

medžiagą apie mūsų gyvenimą globos namuose, pakalbėjo direktorius gražiai, ačiū. Sveikinu visus 

su Zuikio metais ateinančiais. Pas mus sninga labai gražiai jau kelios dienos.  

Noriu padėkoti už gražią eglutę prie valgyklos. Ji papuošta žaisliukais ir atvirutėm. Eglutės aukštis 

– iki pat lubų. Ačiū už gražią eglutę. Mes 4-oj grupėj pasipuošę gražiai ir laukiam Naujų Metų. 

Mums davė darbuotojos gražią prakartėlę į 101 kambarį, kuriame aš gyvenu. Ačiū darbuotojams.  

Sekmadienį, gruodžio 18 dieną, buvau bažnytėlėj, buvo svečias – kunigas iš Šakių. Paklausiau 

pamokslą gražų ir gavau Komuniją. Ačiū kunigėliui ir darbuotojams. 

Žiūrėjau futbolo finalą, žaidė Argentina ir Prancūzija. Rungtynes laimėjo Argentina 8:6. Ačiū už 

gražų finalą.  

Gruodžio 21 dieną per užimtumą valgėm pyragą skanų, o gruodžio 22 dieną apsipirkau ir 

apsikirpau, laukiu švenčių. Gruodžio 23 dieną aš sirgau, buvo nukritęs spaudimas. Sesutė pamatavo 

spaudimą, davė vaistų, vandens su druska, dar išgėriau vandens ir aš atsigavau. Ačiū sesutėms ir 

Ričardui darbuotojui.        

Ačiū už parodą darbelių. Du stalai buvo piešinių ant keramikos plytelių – ant vieno 40 plytelių, ant 

kito – 30 plytelių. Du stalai buvo megztų dirbinių ir dar piešinių daug gražių. Ačiū už gražią parodą.  

Noriu padėkot, kad gavau siuntinį iš Vilniaus, atsiuntė man broliukas, ačiū jam. Jis man atsiuntė 

cigarečių pakelį Vinston, vitaminų, lašinukų, silkės, kiaušinukų, arbatos, saldumynų, dar atsiuntė 

man kalėdinę dovanėlę – kojinaites ir ausinukus muzikai paklausyt. Vitaminus pasidėjau pas 

sesutes. Dar kartą ačiū broliukui Arvydui už siuntinuką Kalėdų proga.   

Noriu padėkot už gražų Kalėdinį koncertą. Koncertavo Sūdavos pagrindinės mokyklos mokiniai. 



Padainavo 8 dainas, t.y. giesmes, paskaitė žodžių gražių. Buvo mergaičių 18 ir 3 berniukai. Visi 

koncerto dalyviai turėjo rankose po žvakutę. O pabaigoje davė mums atviručių gražių. Aš gavau 4 

atvirutes prisiminimui. Ačiū. 

Gruodžio 25 dieną man pietus parnešė kambariokas draugas. Davė kotletą ir torto gabaliuką. Dar su 

kambarioku pasivaišinom traškučiais ir silkute. Vakar valgėm skanios mišrainės. Kalėdų antrą dieną 

pasivaišinom silkute, valgėm pietus skanius, aš suvalgiau dvi porcijas. Ačiū. 

Noriu padėkot už karnavalą gruodžio 29 dieną, tai buvo ketvirtadienį. Per karnavalą buvo spektaklis 

apie zuikius, patiko. Aš buvau varna ir skaičiau savo 

kūrybos eilėraštį. O gruodžio 31 dieną sutikom naujus 

Zuikio metus. Aš juos sutikau gerai. Belaukiant Naujų 

Metų turėjau mineralinio, traškučių ir saldainių. 

Pažiūrėjom žiburėlį, prezidento sveikinimą per LNK 

kanalą ir taip sutikau Naujus Metus.  

Sausio 1 dieną, sekmadienį, buvau bažnytėlėje. O 

pavakariams davė skanaus tortuko ir taip pat pietus 

skanius.  

Sausio 5 dieną 11 valandą mačiau per televiziją 

Benedikto XVI laidotuves. Jo karstą nešė 12 žmonių, t.y. vyrų. Laidotuvės truko valandą laiko. Dar 

noriu padėkot už filmą, rodė salėje 14 valandą. Ačiū. 

Noriu padėkot už šventę, tai Tris Karalius. Vaikščiojo pas mus globos namuose apie 11 valandą 

sausio 6 dieną su muzikos vadove. Davė dovanų, aš gavau du šventus paveiksliukus. Dar per Tris 

Karalius buvau bažnyčioje, kunigėlis davė man kalendorių naują 2023 metams. O šiandien, 

sekmadienį, sausio 8 dieną, buvau bažnyčioje, gavau Komuniją, išklausiau mišias. Ačiū, kad galėjau 

ateiti į bažnytėlę darbuotojai ir kunigėliui.  

Sėkmės istorijos 

Augantis pasitikėjimas savimi  
Žmogaus gyvenimas nenuspėjamas - augi pas mylinčią mamą, mokiniesi, džiaugiesi gyvenimu. 

Galvoje sukasi įvairios geros mintys - kaip studijuosi auštojoje mokykloje, ką veiksi ją baigus. 

Tačiau žmogaus svajonės gali sudužti ir gyvenimas pasikeisti kita - netikėta linkme, kaip tai atsitiko 

jaunai merginai, kuri šiuo metu gyvena Didvyžių socialinės globos namuose 2 grupėje.  

Jos tėvai anksti išsiskyrė, mama gyveno su sugyventiniu. Ji augo, lankė darželį, mokyklą. Buvo 

rami, lėta, draugų daug neturėjo. Mergina buvo sunkiai pritampanti kolektyve, pravardžiuojama, 

užgauliojama. Ji baigė 12 klasių, įstojo į universitetą, tačiau paskaitų nelankė ir buvo pašalinta iš 

studentų sąrašų. Sekančiais metais įstojo į kolegiją, tačiau joje studijos nesisekė, nebaigė.  

Klientė sirgdama 5 metus gyveno namuose. Ji pradėjo keistai elgtis, numetė daug svorio, norėjo 

viską savyje keisti, ypač veidą, naktimis prastai miegojo. Mergina susidėjo su „netikusiais“ 

draugais, dažnai pasišalindavo iš namų, ėmė išgėrinėti, kalbėdavo apie savižudybę, norėdavo iššokti 

pro langą. Ji dažnai konfliktavo su artimaisiais, kaltino juos, net atsisakydavo su jais bendrauti bei 

su jais gyventi. Mergina dažnai važiuodavo gydytis, tačiau grįžus į namus jos būklė greitai 

pablogėdavo, nes vaistus vartodavo savo nuožiūra, vėliau jų net negerdavo. Mama dėl to labai 

išgyveno ir priėmė sunkų sprendimą - dukterį apgyvendino socialinės globos namuose.  

Klientė labai sunkiai adaptavosi globos namuose, daug rūkė ir tai tęsėsi apie 2 metus. Ji nepripažino 

dienotvarkės režimo, vėlavo į valgyklą, nesirūpino asmenine higiena, nesišukavo plaukų, eidavo 

miegoti su rūbais, su darbuotojais kalbėdavo atžagariai, atsisakydavo dalyvauti grupės, globos namų 

veikloje. Mergina nesitvarkė gyvenamo kambario, nesiklojo lovos, asmeninėje spintelėje visuomet 

buvo netvarka. Gyventoja vengė vartoti jai paskirtus vaistus, juos spjaudavo tualete, lauke. Daug 

Din din skamba varpeliai, 

Ateina Kalėdos, Naujieji Metai. 

Kalėdų senelis rogutėm važiuoja su 

elniais gražiais, 

Visiems tik džiaugsmą dalina, 

Išpildo svajones gražias. 

Su Naujais Metais sveikina senelis. 

Ačiū už dovanas gražias. 

Visus sveikinu su Naujais Metais. 



laiko praleisdavo gulėdama lovoje, prašydavo netrukdyti, sakydavo, kad jos niekas nesupranta. Ji 

labai mažai valgė, net buvo nusilpusi. Klientė dažnai konfliktavo su grupės ir kambario moterimis. 

Mergina dažnai pasišalindavo iš globos namų, mėtydavo daiktus, norėjo šokti pro balkoną.  

Klientė pyko ant mamos, kad ją apgyvendino globos namuose, su ja kalbėdavo necenzūriniais 

žodžiais, pakeltu tonu tiek jai atvykus, tiek bendraudama telefonu. Mamai išvykus net mėtydavo jos 

atvežtus daiktus, maistą. Pirmus metus net 4 kartus gydėsi Marių ligoninėje.   

Dirbdama su tokia kliente visų pirma stengiausi surinkti kuo daugiau informacijos, kad lengviau 

būtų suprasti jos problemas, planuoti darbą bei įgyti jos pasitikėjimą. Pirmais jos gyvenimo metais 

dažnai bendravau su jos mama, ieškojau būdų kaip jai padėti. Pirmieji pokalbiai su kliente ne 

visuomet buvo sėkmingi, teko net rinkti žodžius, ką pasakyti ir atsakyti. Susipažinau su epikrizės 

išrašais, jos elgesį aptardavome su grupės darbuotojais, ieškodavome bendrų sprendimų kaip jai 

padėti.  

Po 2 metų merginos elgesys iš lėto keitėsi, ji nebėgo iš globos namų, nemėtė asmeninių daiktų. Ji 

dažniau laiką leido svetainėje, bendravo su grupės gyventojais ir darbuotojais, tapo ramesnė, 

pradėjo rūpintis savo higiena. Svarbiausia, kad pagerėjo jos santykiai su mama. Klientė džiaugiasi 

mamos apsilankymu, drauge su ja geria kavą, eina pasivaikščioti, nuoširdžiai bendrauja.   

Klientė dalyvauja grupės bei globos namų veikloje. Jai patinka švęsti gimtadienius, dažnai padengia 

stalą, su darbuotoja kepa pyragą, kartais visus džiugina savo dainavimu. Mergina dažnai pagelbėja 

darbuotojoms, mielai kepa blynus ir duoną grupės moterims. Gyventoja jau metus laiko lanko 

rankdarbių būrelį ir mokosi megzti virbalais.   

Klientė, atvažiavus į globos namus, daug rūkė - maždaug pakelį į dieną, šiandien ji surūko tik 5 

cigaretes. Ji rūkymą mažino palaipsniui, dalyvaudavo prevencinėse popietėse, kuriose buvo aktyvi 

ir 2022 m. lapkričio mėn. pati paruošė pranešimą apie rūkymo daromą  žalą. Taip pat ji gerus 

santykius palaiko su grupės darbuotojomis.  

Galiu pasidžiaugti, kad pavyko įgyti jos pasitikėjimą manimi. Iškilus bet kokiai problemai ji 

kreipiasi į mane patarimo. Tarpusavio pokalbiai būna nuoširdūs, draugiški, geranoriški.  

Mergina pradėjo tikėti, jog vieną dieną jai pavyks suvaldyti savo ligą ir ji galės grįžti gyventi pas 

mamą.  

Man pačiai matant tokius pokyčius norisi tikėti, kad ne viskas yra beviltiška.  

Socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė  

 

Geri norai daro stebuklus 
Kiekvieno iš mūsų istorija pramintais takais skinasi kelią į 

šviesesnį rytojų - ten, kur saugu, kur galime pasislėpti nuo 

išorinio pasaulio rūpesčių, triukšmo ir negatyvumo. 

Skubėdami laiko tėkmėje akimirkai sustokime, savęs 

paklausdami ar sugebame išsaugoti atjautą, dėmesį ir 

bendražmogiškumą tiems, kurie šalia mūsų - silpniausi, 

prislėgti bėdų ar gyvenimo negandų. Ar mokame dalinti širdies 

gerumą, išmintį, toleranciją, supratimą, suteikti vilties ir 

pasitikėjimo tiems, kuriems labiausiai to reikia. Šiandien noriu 

pasidalinti istorija apie Artūro gyvenimą ir jo sėkmingą startą 

naujoje aplinkoje, kurioje jis sulaukė stabilių, jaukių dienų 

tėkmės, atrado draugų bei pomėgių. Artūras augo šeimoje, apsuptas rūpesčio, dėmesio, meilės, 

nestokodamas šiltų jausmų iš pačių artimiausiųjų. Tačiau likimas nebuvo dėkingas - vienas po kito 

mirė jam brangiausi žmonės, subyrėjo gražaus gyvenimo idilė, liko vienas ir niekam nereikalingas. 

Atsitiko taip, kad Artūras pateko į socialinės globos namus, jautėsi sutrikęs ir pasimetęs jam dar 



nežinomoje ir svetimoje aplinkoje. Bėgo dienos ir aš, stebėdama Artūrą, supratau, kad jis nebuvo 

laimingas, jaučiau jam nuoširdų gailestį - trūko dėmesio, dalis bendruomenės jo netgi nepriėmė 

Po kurio laiko Artūras persikėlė gyventi į butus, kuriuose šauniai adaptavosi, greitai pritapo prie jį 

supančių žmonių, nes butų bendruomenė jį priėmė tokį, koks jis yra. Artūro elgsenoje pradėjo 

ryškėti progresas - tapo aiškesnė kalba, nors dar tebetrūksta būtiniausių įgūdžių, jis noriai bendrauja 

su aplinkiniais, suklydęs visuomet atsiprašo. Šauniai apsiperka parduotuvėje, netgi groja 

„Armonikytės“ ansamblyje, reguliariai lanko repeticijas, entuziastingai laukia vyksiančių koncertų. 

Šaunu, kad Artūras atrado saugią užuovėją savo likimo brolių ir seserų apsuptyje. Juk kas daugiau, 

jeigu ne mes, ištiesime pagalbos ranką ir atversime širdis tiems, kas silpniausi, trapiausi ir 

pažeidžiami. Juk einant per gyvenimą labai svarbu turėti tvirtą atramą ir užnugarį nuo visų likimo 

vėtrų bei audrų. 

Socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė 
 

Norime pasidžiaugti 
Norime pasidžiaugti žmonių gerumu ir savo džiaugsmu pasidalinti 

su visais. Gruodžio mėnesį trys gyventojai nuvyko į Kamarausko 

optiką užsisakyti akinių. Jiems buvo patikrintas regėjimas ir užsakyti 

akiniai. Išgirdome netikėtą žinią, kuri mus labai nustebino ir 

pradžiugino - akinius optika gyventojams padovanojo. Tai buvo 

tikras kalėdinis stebuklas. Gyventojai nuoširdžiai dėkoja 

Kamarausko optikai už nuostabią dovaną – akinius. Linki jiems 

svajonių išsipildymo, kad sektųsi, būtų gera nuotaika ir sveikata. Ačiū Jiems. 

Socialinė darbuotoja Rita 
 

Paplepėjimai kirpykloje 

Kokią šukuoseną rinktis? 
Egzistuoja daug įvairių teorijų ir pasiūlymų, kokia 

šukuosena tinkama tam tikrai veido formai. Vieni siūlo 

iškarpymus, kiti trumpų plaukų šukuosenas, tačiau kartais 

plauko tipas diktuoja savas sąlygas. Pavyzdžiui, iškarpius 

garbanotą plauką jis pasišiaušia, sutrumpėja ir tokia 

iškarpytų plaukų šukuosena visai netinka apskrito veido 

savininkėms, nors teoriškai toks variantas dažnai 

siūlomas. Pirmiausia reikėtų laikytis paprasčiausio principo – žiūrėti į veido formą bei plaukų 

augimo linija ir, atsižvelgus į tai, keisti plaukų šukavimo stilių. Kartais net paprasčiausias skyrimo 

vietos pakeitimas vizualiai padailina veidą. 

Reikia labai gerai apsvarstyti trumpo kirpimo variantą, jeigu jau toks planuojamas. Čia reikia 

atsižvelgti į veido formą, į bruožus, gyvenimo būdą ir amžių. Teigiama, kad trumpas kirpimas 

jaunina tik po 45 metų. Iki šio amžiaus tokia šukuosena prideda keletą metų. 

Individualios priežiūros darbuotoja Iveta Matulionienė 

 

 „Tikra beprotybė nekęsti visų rožių, nes vienos spyglys tau įdūrė; apleisti 

visas svajones,  nes viena iš jų neišsipildė; nustoti bandyti, nes vienas 

bandymas nenusisekė. Kvaila pasmerkti draugystę, nes sykį buvai išduotas; 

netikėti meile, nes kažkas tau buvo neištikimas ar nemylėjo tavęs taip, kaip 



tu jį; atsisakyti galimybių būti laimingam, nes kažkas nepavyko. Visada bus nauja galimybė, nauja 

draugystė, nauja meilė, nauja stiprybė. Kiekvienai pabaigai yra nauja pradžia. O dabar – mano 

paslaptis, labai paprasta paslaptis:   

tik širdimi galime matyti tai, kas teisinga, tikra ir nematoma akimis.“ 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry „Mažasis princas“ 
 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

 


