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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. sausis 

Sausio mėnesio šventės 

 01-01 Naujieji metai  

 01-01 Lietuvos vėliavos diena  

 01-02 Kumeliuko krikštynos, Mėnulio nauji metai              

 01-06 Trys karaliai  

  01-13 Laisvės gynėjų diena  

 01-15 Klaipėdos diena  

 01-18 Pasaulinė sniego diena  

  01-25 Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis 

 01-26 Tarptautinė muitinių / muitininkų diena  

 01-27 Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena  

 01-28 Europos duomenų apsaugos diena 

 

 

Sausis – pirmasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 31 diena. Tai pats 

žiemos vidurys, vienas šalčiausių metų mėnesių. Vidutinė temperatūra yra 4-6°C šalčio. 

Dažnos pūgos, gausus sniegas ir vėjas. Šiek tiek atšilus, prasideda lijundra, rūkas, 

plikledis. Dangus aptrauktas sunkiais pilkais debesimis, tik retkarčiais pro juos prasimuša 

saulė. Žemė giliai įšalusi, nuolat storėja upių ir ežerų ledas. Diena per sausio mėnesį 

pailgėja apie 1 valandą 20 minučių. 
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Kalėdinis mero vizitas 

Kapčiamiesčio socialinės globos namų gyventojai  prieš Šv. Kalėdas sulaukė rajono savivaldybės mero 

Artūro Margelio vizito.  Kartu su juo  Kapčiamiesčio socialinės globos namų gyventojus lankė  rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė bei šio skyriaus vyr. 

specialistė Kristina Vigraitienė. Globos namų gyventojams dovanų jie atvežė įspūdingo dydžio tortą. Savo 

sveikinimo kalboje Kapčiamiesčio globos namų gyventojams rajono savivaldybės meras Artūras Margelis 

sakė, jog Kapčiamiesčio socialinės globos namai – viena 

pavyzdingiausiai rajone dirbanti įstaiga.  Iš jos kitos gali mokytis, kaip 

ir kur reikia ieškoti  lėšų, galimybių įstaigos teikiamų paslaugų plėtrai. 

Padėkos žodžius jis išsakė šios įstaigos vadovei  direktorei Linai 

Janulevičienei. Už vizitą, dovanas, dėmesį merui dėkojo ilgiausiai čia 

– jau 18 metų – gyvenanti Angelė Jurkonytė iš Bugiedos kaimo. Ji 

džiaugėsi personalo paslaugumu, atidumu, rūpesčiu gyventojų 

sveikata ir gebėjimu rūpintis šių namų gyventojais paskutinėmis jų 

gyvenimo valandomis. 

 

SENELIO IR SNIEGUOLĖS VIEŠNAGĖS 

2015-12-25 Pirmą Kalėdų dieną VšĮ Kapčiamiesčio globos namus aplankė 

Kalėdų senelis su Snieguole. Atvykę svečiai sveikino visus su Kalėdomis. 

Šventiniame šurmulyje Senis ir Snieguolė dalino ne tik dovanas, bet gerą, džiugią 

nuotaiką. Atidarė gyventojų Kalėdinį paštą, perdavė vienas kitam rašytus 

sveikinimus, šventines žinias, palinkėjimus. 

 

„Handover“ ceremonija 

2015-12-16 dieną VšĮ Kapčiamiesčio globos namų direktorė, Lina 

Janulevičienė, atstovaudama globos namus, dalyvavo 13-osios 

Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės „Handover“ ceremonijoje. 2015-12-

05 dieną surinktos Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės lėšos šiais metais 

buvo paskirstytos ir įteiktos 11-ai organizacijų.  VšĮ Kapčiamiesčio 

globos namai yra viena iš paramą gavusių organizacijų. Gautos lėšos, t.y. 

10 000 €,  yra skirtos II korpuso pastato apšiltinimui.  

 

 

Svečiuose Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai 

2015-12-17 VšĮ Kapčiamiesčio globos namus aplankė 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos III GC klasės 

mokiniai su šventiniu pasirodymu gyventojams. 

Renginio metu buvo išsakomi Kalėdiniai sveikinimai,  

kiekvienas atvykęs Gustaičio gimnazijos mokinys 

individualiai pasveikino globos namuose gyvenantį 

dovanėle. 

 

  



   2016 m. sausis  Nr. 11 

Nauji ryšiai 

2015-12-11 VšĮ Kapčiamiesčio globos namus aplankė Maltos 

ordino pagalbos tarnybos Druskininkų iniciatyvinės grupės 

savanorių ir klubo „Gabija“ moterys. Viešnagės metu atvykę 

moterys buvo supažindintos su globos namų aplinka, globos 

namuose gyvenančiais senoliais ir dienos centro merginomis. 

Tarpusavy buvo pasidalinta abipusiai naudingos veiklos patirtimi, 

užmegzti nauji „bičiuliški“ ryšiai,  partnerystė. 

 

METŲ RATAS - Laisvės gynėjų diena  

Minima: 2016.01.13 

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės 

šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl 

noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių 

žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi 

netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti 

galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių 

tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas 

ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime 

Tėvynės laisvę.  

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai 

aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. 

Tas, kas nemyli laisvės ir tiesos, gali tapti galingu žmogumi, bet didžiu netaps niekados. Volteras 

Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu. 

Alberas Kamiu 

Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai. Šarlis Luji Monteskje 

Laisvė – tai galia ginti tai, ko aš neteigiu, net toje santvarkoje ar pasaulyje, kuriuos 

pripažįstu. Tai galia pripažinti, kad ir priešininkas gali būti teisus. Alberas Kamiu 

Laisvė – ne dykinėjimas, o laisvas naudojimasis laiku, darbo ir veiklos 

pasirinkimas. Žanas de la Briujeras 

 

 

Mūsų bendruomenės narių užrašai... 

Tyliai krinta baltos snaigės užklodamos šviežias gėles, padėtas ant didvyrių 

kapų , kurie paaukojo savo jaunas gyvybes tam, kad mes gyventume laisvi ir 

laimingi. 

Brangieji, Jūsų atminimas visuomet  išliks gyvas mūsų širdyse! Žinokite, kad 

Jūsų auka nebuvo beprasmiška. Jums visuomet bus dėkingos ateinančios kartos 

Jūsų visuomet išliksite gyvi mūsų širdyse! 

Gyventojų tarybos pirmininkas  Vytautas Rasiulis 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius 

gimusius 

SAUSIO MĖNESĮ 
 

Gyventojai:                                   Darbuotojai: 

 

01.01. E. Margelienę (1942m.)         01.09 Romą Vaikšnorienę (1972 m.) 

01.01. V. Rasiulį (1948m.)                                            

01.09. A. Smaliuką (1960m.) 
 

 

Mielieji, 

Baltą pasaką seka naktis  

Šiandien Jūsų gimtadienių graži sukaktis.  

Te aplanko Jus laimės viltis  

Tegul būna šviesi ateitis  

Tegul kelią rodo geriausia lemtis  

Tai ir yra žmogaus gražiausia būtis  
Narvydas Paulionis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio mėnesį mus paliko: 

Albina Grušauskienė 

Žmogus – tik žemės svečias, 

Ir turi jis sugrįžt namo. 

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 

Kuriuo negrįžta niekas atgalios. 
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Pamąstymui...  

Dailininko pasirinkimas  
Didysis Leonardas da Vinčis sutiko nutapyti didžiulę Jėzaus 

ir apaštalų Paskutinę vakarienę vaizduojančią freską 

Milano Švč. Marijos Maloningosios vienuolyno 

valgomajame. 

Troško sukurti šedevrą, tad dirbo labai kruopščiai, 

neskubėdamas. Nepaisant vienuolių nekantrumo, 

darbas į priekį ėjo iš lėto. 

Ištisus mėnesius Leonardas ieškojo tinkamo pozuotojo Jėzaus veidui. Norėjo rasti 

žmogų, kurio veide atsispindėtų stiprybė ir švelnumas, dvasingumas ir vidinė šviesa. 

Galiausiai tokį surado. Tai buvo kuklus ir tvarkingas gatvėje sutiktas vaikinas. Jo bruožus 

suteikė Jėzaus veidui. 

Praėjus metams Leonardas ėmė sukiotis skurdžiuose Milano kvartaluose ir abejotinos 

reputacijos smuklėse. Šį kartą ieškojo žmogaus, kuris tiktų pozuoti tapant Judo, apaštalo 

išdaviko, veidą. Norėjo rasti žmogų, kurio veide išryškėtų nerimas, nusivylimas, 

pasirengimas išduoti geriausią draugą. Ištisas naktis prasisukiojęs tarp įvairaus plauko 

nenaudėlių, tapytojas pagaliau rado tai, ko ieškojo. 

Atsivedęs pozuotoją į vienuolyną, ėmėsi piešti 

pirmuosius štrichus. Staiga atvykėlio akyse 

pastebėjo ašaras. 

– Kas atsitiko? – įdėmiai žvelgdamas paklausė 

Leonardas. 

– Esu tas pats, kuris prieš metus jums pozavo tapant 

Kristų, – sumurmėjo žmogus. 

Perversmas kosmetikos pasaulyje: sielos grožis 

padaro veidą gražų. 

Bruno Ferrero  

 

Prasmingos mintys... 

„Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį 

sužeisdamas. A. Kamiu 

 

„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką 

manėte esant neįgyvendinama.“ Šv. Pranciškus Asyžietis 
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PADĖKOS 

Padėka „Senučiukų“ komandai 

Visos globos namų bendruomenės vardu dėkojame „Senučiukų“ komandai ir visiems jos bendražygiams. 

Smagu, kad prisidedate prie Kalėdinės nuotaikos kūrimo. Šiandien gavome džiugią  Jūsų  šventinę dovaną – 

gyvą Kalėdų eglutę su  žibančia girlianda ir Kalėdiniais vaikų dirbtuvėje gamintais papuošimais. 

Gauta dovana padėjo sukurti artėjančių švenčių dvasinę nuotaiką mūsų namams.  Sukurtas artėjančių 

švenčių jaukumas yra Jūsų didelis indelis, supratingumas, jog esame ne vieni, neužmiršti. Džiaugiamės, kad 

yra žmonių norinčių pasidalinti savo gerumu. Dėkojame Jums ir linkime stiprybės bei sėkmės Jūsų kuriamų 

idėjų įgyvendinimui. 

 
 

 

Dėkojame įmonei Aconitum 

Dėkojame įmonei Aconitum už paramą maisto papildais. Jūsų gauta 

parama prisidės prie papildomo mūsų gyventojų sveikatos stiprinimo. 

Ačiū Jums už suteiktą rūpestingumą! 

 

 

SAVIVALDYBĖMS 

Skuba paskutinės metų dienos, o mūsų globos namų gyventojus 

džiugina vis daugiau svečių su dovanomis. Šį kartą didelį ačiū 

sakome Druskininkų savivaldybei, kuri švenčių šurmulyje prisiminė 

ir aplankė savo savivaldybės buvusius gyventojus. Saldžios dovanos 

dar ilgai primins šį netikėtą susitikimą. 

 

 


