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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. vasaris 

Vasario  mėnesio šventės: 

 02-02 Grabnyčios, Perkūno diena; Kristaus 

Paaukojimo šventė   

 02-03 Šv. Blažiejus, Linų diena   

  02-05 Šv. Agota, Duonos diena   

 02-09 Tarptautinė odontologų diena  

 02-10 Kinų naujieji metai   

 02-11 Pasaulinė ligonių diena  

 02-12 Užgavėnės   

  02-13 Pelenų diena   

  02-14 Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių diena   

 02-16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena   

  02-21 Tarptautinė gimtosios kalbos diena; 

Tarptautinė gido diena 

 02-22 Nusikaltimų aukų rėmimo diena  

 02-24 Šv. Motiejus, Vieversio diena; Estijos Nepriklausomybės diena  

 

Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, 

prisišaukti pavasarį. Ši šventė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. 

Kitą dieną po Užgavėnių prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų, šiuo 

laikotarpiu skatinamas pasninkavimas. Šventė yra pagoniška, tačiau 

vėliau glaudžiai susieta su krikščionybe. Seniau ji buvo vadinama 

Ragučio švente. 

Pr 1 8 15 22 29 

A 2 9 16 23  

T 3 10 17 24  

K 4 11 18 25  

Pn 5 12   19 26  

Š 6 13 20 27  

S 7 14 21 28  

http://day.lt/diena/2013.02.02
http://day.lt/sventes/straipsniai/grabnycios
http://day.lt/sventes/straipsniai/paaukojimas
http://day.lt/sventes/straipsniai/paaukojimas
http://day.lt/diena/2013.02.03
http://day.lt/sventes/straipsniai/linu_diena
http://day.lt/diena/2013.02.05
http://day.lt/sventes/straipsniai/duonos_diena
http://day.lt/diena/2013.02.09
http://day.lt/sventes/straipsniai/tarptautine_odontologu_diena
http://day.lt/diena/2013.02.10
http://day.lt/sventes/straipsniai/kinu_naujieji_metai
http://day.lt/diena/2013.02.11
http://day.lt/sventes/straipsniai/ligoniu_diena
http://day.lt/diena/2013.02.12
http://day.lt/sventes/straipsniai/uzgavenes
http://day.lt/diena/2013.02.13
http://day.lt/sventes/straipsniai/pelenine
http://day.lt/diena/2013.02.14
http://day.lt/sventes/straipsniai/valentino
http://day.lt/diena/2013.02.16
http://day.lt/sventes/straipsniai/atkurimo_diena
http://day.lt/diena/2013.02.21
http://day.lt/sventes/straipsniai/gimtoji_kalba
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 Sausio 13-Laisvės gynėjų diena 
2016-01-13 mus aplankė Serijų gimnazijos mokinukai kartu su globos namuose gyvenančiais paminėti 

sausio 13-ąją. Minėjimo metu buvo atlikta mokinių parengta 

muzikinė programa, išdalinta kiekvienam šios dienos simbolinė 

dovana – neužmirštuolė.  Norint parodyti istorinio įvykio 

tęstinumą kartose, atsisveikinimui mokiniai perdavė jaunesnių 

mokinių  paruoštus darbelius, dovanėlės.  Dėkojame Seirijų 

gimnazijos mokiniams ir mokytojoms, jog priminė mums, 

Lietuvos piliečiams, šios dienos svarbą ir kovos už laisvą 

Lietuvą reikšmę. Džiaugiamės, jog  yra ugdomas jaunesnių 

kartų patriotiškumas. 

 

„Apjuoskime Lazdijų kraštą“- eisena vasario 16-ajai 

paminėti 

2016.02.02 dieną Kapčiamiesčio globos namų direktorė, Lina Janulevičienė, 

 kartu su globos namų darbuotojais ir  gyventojais dalyvavo Kapčiamiesčio 

seniūnijos vėliavos nešimo eisenoje, renginyje – „Apjuoskime Lazdijų kraštą“, 

 vasario 16-ai paminėti.  Vykusioje eisenoje, renginyje  dalyvavo 

ir kitos seniūnijoje veikiančios organizacijos, jų atstovai,  kiti  miestelio gyventojai, 

 mokiniai. 

 

 Studenčių organizuojamos mankštos ir mankštų tęstinumas  

organizacijoje 

Sausio mėnesį globos namus savanoriškais pagrindais lankė Lietuvos Sporto 

universiteto studentės, kurios savo atostogas paskyrė organizuojant rytines 

mankštas seneliams ir neįgaliesiems. Dvi paskutines mėnesio savaites, kiekvieną 

dieną po pusryčių, buvo rengiamos lengvos ir žaismingos mankštos seneliams bei 

neįgaliesiems. Jų metu buvo gerinama gyvenančių fizinė ir emocinė savijauta. 

Kadangi ši, nauja veikla, visiems labai patiko, tolesniam jos organizavimui 

 dirbantys darbuotojai buvo apmokyti  studenčių, mankštų vedimo technikos ir principų. 

 
  

 Savanorystės plėtra – nauji organizacijos tikslai 

Nauji metai, nauji tikslai. 2016 metams globos namai yra užsibrėžę tikslą plėsti globos namuose 

savanorišką veiklą, todėl nuo sauso 18 dienos kiekvieną pirmadienį, po pietų, globos 

namuose lankosi jaunieji savanoriai. Šiuo metu turime 3 pastovius Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės pagrindinės mokyklos moksleivius, kurie įsitraukia, kartu su globos namuose 

gyvenančiais, į vykdomas veiklas – sportą, stalo ir sportinio 

lavinimo žaidimus bei knygų skaitymą seneliams.  Nauja vykdoma 

veikla, t.y. jaunųjų savanorių apsilankymai, džiugina mūsų 

globos namuose gyvenančius, todėl maloniai kviečiame visus 

norinčius skirti savo laisvą laiką seneliams. 

http://kapciamiesciogn.lt/apjuoskime-lazdiju-krasta-eisena-vasario-16-ajai-pamineti/
http://kapciamiesciogn.lt/apjuoskime-lazdiju-krasta-eisena-vasario-16-ajai-pamineti/
http://kapciamiesciogn.lt/studenciu-organizuojamos-mankstos-bei-veiklos-testinumas-organizacijoje/
http://kapciamiesciogn.lt/studenciu-organizuojamos-mankstos-bei-veiklos-testinumas-organizacijoje/
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MŪSŲ BENDRUOMENĖS UŽRAŠAI... 
1918 m.susiklosčius palankioms aplinkybėms Europoje tapo aišku, kad pribrendo laikas, 

kada carinės imperijos okupuotos teritorijos gali išsilaisvinti iš priespaudos. 

Lietuvos valstybės taryba tą padarė dauguma balsų. 

Lietuvos valstybės taryba tą žinią paskelbė visam 

pasauliui. Lietuva paskelbė, kad neturi jokių 

įsipareigojimų nei Rusijai, nei Lenkijai, nei 

Vokietijai. To pasekoje ir mūsų valstybė galėjo laisvai 

vystytis ir siekti Lietuvos žmonių gerovės.                                                 

  Vytautas Rasiulis 

 

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje 

pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų 

valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. 

Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas 

Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų 

politikų. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos 

nacionalinio muziejaus filialas. 

Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie 

reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, 

tačiau, lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie 

Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta. 

Sovietų Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., 

pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. 

Iki šiol nėra žinoma, kur saugomas nei vienas iš dviejų akto originalų.  
Iš tinklapio: https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas 

 

Valentino diena 

Vasario mėnuo kupinas meilės ir linksmybių! Čia, žiūrėk, žiemą vejam iš kiemo, o 

čia jau vaikštom pasipuošę širdutėmis - bet kokiu atveju - šventes 

smagu švęsti.  
Valentino diena arba Šv. Valentino diena švenčiama vasario 14 

d. Ji vadinama įsimylėjėlių diena. Pirmoji Šv. Valentino fiesta 

buvo surengta 496 m. popiežiaus Gelasijaus I laikais.  

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Taryba
https://lt.wikipedia.org/wiki/1918
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_16
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius
http://www.muziejai.lt/vilnius/signataru_namai.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nacionalinis_muziejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nacionalinis_muziejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Revoliucija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Soviet%C5%B3_Rusija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1920
https://lt.wikipedia.org/wiki/Liepos_12
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos-Taryb%C5%B3_Rusijos_taikos_sutartis


  2016 m. vasaris  Nr. 12 

 

Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

VASARIO MĖNESĮ 

 

Gyventojus : 

Laimutę Butanavičiūtę (42m.) – 02.06 

Darbuotojus: 

Dainorą Nalivaikienę (28m.) – 02.01 

Danutę  Juozulynienę (54m.) – 02.16 

Danguolę Ramanauskienę (50m.) – 02.23 

Daną Valentienę  (50m.) – 02.28 

 

MIELIEJI, 

Sugebėkit gyvent 

Ne tik tada, kai gera… 

Ir jei bus sunku – nenusiminkit. 

Juk paskirtas laikas mums 

Toks trumpas - 

Tad liūdėt neverta – prisiminkit… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio mėnesį pas mus atvyko: 

Monika Margelienė 1941.01.10 

Petras Karkauskas 1925.07.16 
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Pamąstymui... 

Vienos merginos papasakota istorija: 

Mano laiptinėje, penktame aukšte gyvena senutė. Prieš penkis 

metus mirė jos vyras, o prieš du, dukra su visa šeima žuvo 

autoavarijoje. Grįždama iš universiteto ant laiptinės durų 

pastebėjau ranka rašytą skelbimą: 

„Pamečiau dešimt litų, kas rasite – prašau grąžinkite į 76 butą, 

pensija maža, neužtenka duonai.“ 

Bute nr. 76 gyveno toji senutė. Išsitraukiau iš piniginės 10 lt ir 

pakilau į penktą aukštą. Kai atidaviau senutei pinigus ji apsiverkė: 

„Tu jau dvyliktas žmogus, kuris man atnešė pinigus. Ačiū“. Aš nusišypsojau ir jau 

pasisukau eiti, kai senutė pratarė: „Dukrele, nuplėšk skelbimą nuo durų, ne aš jį rašiau“. 

Senutė stovėjo ir verkė: „Žmonių gerumas ir užuojauta suteikia man vilties“. 

Visada palikite savyje šiek tiek vietos GERIEMS darbams. 

(Autorius nežinomas) 

 

Laimė 

Kartą trys broliai aptiko Laimę sėdinčią duobėje. 

Vienas iš brolių prisiartino prie duobės krašto ir paprašė 

Laimės pinigų. Laimė apdovanojo jį pinigais ir tasai nuėjo. 

Kitas brolis paprašė gražios moters. Gavęs ko prašė, tuojau 

pat dingo. 

Trečias brolis palinko virš duobės: 

– Ko tau reikia? – paklausė Laimė. 

– O tau ko reikia? – paklausė brolis. 

– Ištrauk mane iš čia, – paprašė Laimė. Brolis ištiesė ranką, 

ištraukė Laimę iš duobės ir nuėjo sau. O Laimė jam iš paskos. 

(Autorius nežinomas) 

 

Prasmingos mintys...  

Valentino dienai ... 

Sakoma, kad ypatingus žmones galima rasti per minutę, per valandą – juos įvertinti, per dieną - juos 

pamilti, tačiau per visą gyvenimą jų negali pamiršti... (Autorius nežinomas)  

 

Gali duoti kitam tik tai, ką pats turi. Jei neturi meilės, tai jos negali duoti ir 

kitam. (Aleksandras Alekseičikas) 

 

Mylėti - tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. (Bruno Ferrero)
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,Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, 

klauso ir girdi. Mylėti – tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje atranda 

neišsemiamą sugebėjimą guosti ir stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, 

kai laikomės apsikabinę.“ 

(Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  
 

Vasario mėnesio tikslai –didinti lankytojų savivertę ir orumą, skatinant jų motyvaciją patiems siekti socialinių, 

komunikavimo, darbinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių, organizuojant nuolatinio pobūdžio socialinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 
 

Vasario mėnesio uždaviniai: 

1. Kelti lankytojų savivertę per bendruomeninius ryšius, intensyvų asistavimą. 

2. Didinti lankytojų motyvaciją, siekiant tobulinti jų socialinius, konfliktų valdymo, darbinius, savim 

pasirūpinimo ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

3. Mažinti psichologinį krūvį ir emocinius išgyvenimus, formuojant  adekvatų ir holistinį požiūrį į neįgaliuosius. 

4. Įtraukt lankytojus į visuomeninį gyvenimą, veiklas. 

  

Detalus veiklų apibūdinimas: 

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas bei kitų gebėjimų 

lavinimas( meno, teatro ,sporto), jų įgyvendinimui organizuojamos veiklos: 

1) Suaugusių neįgaliųjų savarankiško gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių ugdymas 

vyks: tvarkant patiems kambario, darbinės vietos aplinką ir ją prižiūrint. Socialinių įgūdžių lavinimas vyksta: a) 

mokinantis išreikšti savo jausmus ir elgesį žodžiu;  b) grupėje aptariant iškilusius konfliktus, sunkumus; c) 

mokinantis atskleisti, pavaizduoti asmeninę būseną teatru,daina ir judesiu. 

2) Meninių įgūdžių lavinimas. Meninių įgūdžių ugdymas vyks asistuojant darbuotojui: a) mokinantis pagaminti 

gražų ir smulkų darbelį (pvz. papuošalą ar siuvinėtą paveikslą); b) mokinantis piešti sukurti gražų daiktą (pvz. 

atvirutę, vėlevėlę); c) mokinantis dirbti su medžiaga ar vašku, ir pagaminant kitiems reikalingą daiktą (pvz. Rūbą 

vaidinimui  ar žvakę).Pasveikinti darbuotojas ir gyventojus su Šv.Valentino diena ir Vasario 16 d.pačių sukurtais 

darbeliais. 

3) Ugdyti asmenų su negalia sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti sportinį aktyvumą. 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikiname Laimutę Butanavičiūtę su gimtadieniu - vasario 6 

dieną. 

 2016 metų Nr.12        ,,Džiaugsmui ir laimei...“....... 

Imk šypseną ir dovanok tam, kuris jos 

niekada neturėjo. 

Paimk saulės spindulį ir nešk jį į 

nakties vidurį. 

Atrask šaltinį ir atgaivink tą, kuris 

yra nukritęs į dulkes. 

Paimk ašarą ir padėk ant veido tam, 

kuris niekada neverkė. 

Paimk drąsą ir įdėk į tą sielą, kuri 

nemoka kovoti. 

Paimk gyvenimą ir papasakok tam, 

kuris nesupranta. 

Atsiverk vilčiai ir gyvenk jos 

šviesoje. 

Imk gerumą ir padovanok tam, 

kuris nemoka daryti gero. 

Atrask meilę ir padaryk, kad ji 


