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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. kovas 

Kovo  mėnesio šventės: 

03-03 Tarptautinė rašytojų diena  

03-04 Šv. Kazimieras, Kovarnių diena  

03-06 Pusiaugavėnis  

03-08 Tarptautinė moters diena  

03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena  

03-16 Knygnešio diena  

03-19 Šv. Juozapas, Pempės šventė  

03-20 Ţemės diena 

03-20 Pavasario lygiadienis  

03-20 Verbų (palmių) sekmadienis  

03-25 Blovieščiai, Gandro šventė  

03-27 Velykos  

03-28 Antroji Velykų diena  

03-29 Laikas persukamas vieną valandą į priekį 

 

Gamta ir auklėjimas panašūs: auklėjimas perdaro ţmogų ir sukuria jam 

antrąją prigimtį. – Demokritas. 

Gyvenimas – tai solo smuiku klausant publikai, tiktai mokytis groti tenka 

koncerto metu. –  

S. Batleris. 

P  7 14 21 28 

A 1 8 15 22 29 

T 2 9 16 23 30 

K 3 10   17 24 31 

Pn 4 11 18 25  

Š 5 12 19 26  

S 6 13 20 27  
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PASAULIO ĮDOMYBĖS:  

10 faktų apie visas pasaulio moteris 

1.Ţodis "mergina" ("Girl") iš pradţių buvo skirtas apibūdinti jaunus ţmones abiejų lyčių. Tik 16 

amţiaus pradţioje terminas pradėjo būti naudojamas specialiai moteriškai lyčiai. 

2. Biologinis moterų simbolis – apskritimas ir nedidelis kryţius apačioje, tai taip pat yra Veneros 

planetos ir romėnų deivės Veneros simbolis. 

3. Anglijoje, jei vyras pasiūlys nepaţįstamai moteriai pasimylėti, jo laukia bauda arba laisvės 

atėmimas iki 3 mėnesių. 

4. Moterų krūtys yra daug didesnės proporcingai kūnui nei kitų patelių. Didelio dydţio pieno 

liaukos neturi įtakos pagaminamo pieno kiekiui, vadinasi, tai lytinės atrankos evoliucijos rezultatas. 

5. Beveik visose šalyse moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei vyrų. 

6. Depresija moterys serga daug daţniau nei vyrai, maţdaug 25% visų moterų bent kartą savo 

gyvenime persirgs sunkia depresija. 

7. Tarptautinė moters diena švenčiama kovo 8 dieną nuo 1909 metų. 

8. Daugiausia moterų dirba švietimo, sveikatos, pramonės ir socialinės rūpybos srityse. 

9. Pagal senovės šumerų legendą, visatą sukūrė moteris deivė Tiamat, kuri vaizduojama kaip 

drakonas. 

10. Brangiausia moteris pasaulyje - Jennifer Lopez. Jos kūnas apdraustas 1 milijardo eurų sumai. 

(Internetinė prieiga: http://idomybes.pasmama.lt) 

 

Nauja draugystė. Svečiuose Jogos Akademijos atstovai 
 

Kapčiamiesčio globos namai uţmezgė naują draugystę su 

Jogos Akademija. 2016-02-13 dieną Inga, Monika, Izolda ir kt. 

akademijos atstovai  atvyko susipaţinti su globos namų aplinka, 

jos bendruomene, veikla.  Atvykę svečiai šiltai bendravo su 

globos namuose gyvenančiais, įteikė individualiai paruoštas 

dovanėles, dalinosi savo  patirtimi ir sveikatai skirtais patarimais. 

Nuoširdţiai dėkojame Mūsų naujiems bičiuliams uţ šį šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą 

ir. ţinoma, visiem, kurie prisidėjo prie šios naujos draugystės uţmezgimo. 

 

Savirankiškumo palaikymas per savipagalbą 

Globos namuose yra palaikomi gyvenančiųjų socialiniai įgūdţiai. 

Vienas iš šių palaikymo metodų vyksta per gyvenančiųjų 

bendruomeniškumo puoselėjimą, savipagalbą. Globos namų gyventojai, 

kurie geba atlikti tam tikrus įgūdţius yra skatinami padėti  tiems, 

kuriems jų pagalba yra reikalinga, todėl tai padeda pasijausti svarbia 

globos namų dalimi. 
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais 

svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių 

vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra 

nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 

m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos 

nepriklausomybės aktu, kuris niekada 

nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios 

Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai. 

 

 

Žemės diena 

Kovo 20 d. minima pasaulinė Ţemės diena, astronominis 

pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – 

dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Ţemės 

rutulio kampeliuose. 

 

Šventos Velykos 

Šventos Velykos – krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, 

simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryţiavimo. Velykos yra 

svarbiausia daugelio krikščionių šventė, 

kuria išreiškiamas didelis dţiaugsmas 

dėl galutinės Dievo sūnaus pergalės 

prieš mirtį. Kai kurių supratimu 

svarbiausia yra Kristaus mirties, o ne 

prisikėlimo diena, nes būtent mirdamas 

Kristus išvadavo ţmoniją nuo 

prigimtinės nuodėmes. 



   2016 m. kovas Nr. 13 

Mūsų bendruomenės užrašai... 
 

Nuoširdţiai sveikiname visas moteris su 

Tarptautine Moters diena, linkime Joms daug, daug 

laimės ir dţiaugsmo gyvenime. Moters vardą 

rašome iš didţiosios raidės, nes Moteris yra 

gyvenimo pradas. Uţ nuoširdų, motinišką rūpestį 

mumis Mes nuoširdţiai dėkojame globos namuose 

dirbančiam personalui. 

 

 

 

Artėja 26-osios Lietuvos respublikos metinės. Pasitinkame jas su 

dţiaugsmu ir laime, kad po ilgų nelaisvės ir tamsybės metų 

galime gyventi laisvi ir galėdami dţiaugtis 

mūsų Tėvynės pasiekimais. Kartu 

nulenkiame galvas prieš disidentus ir kitus 

kovojusius  uţ mūsų visų ateitį. 

 

 

 

 Ne uţ kalnų ateis ir didţiosios pavasario šventė Velykos. Visų katalikiškoji 

bendruomenė jo laukia susikaupę ir su 

dţiaugsmingu nusiteikimu, kad 

mūsų Atpirkėjas, atpirkęs visas 

ţmonijos nuodėmes, prisikels iš 

mirusiųjų, ateis mūsų laiminti 

naujam ir prasmingam 

gyvenimui. 

 
 

Visos bendruomenės vardu Gyventojų tarybos primininkas Vytautas Rasiulis
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

KOVO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Bronių Vaickelionį (70m.) – 03.15 

Artūrą Magalengą (36m.) - 03.23 

Marijoną Gudynienę (93m.) – 03.24 

Darbuotojus: 

Liną Janulevičienę  (45m.) – 03.03 

Jolitą Ražukienę (43m.) – 03.16 

 

 

Mielieji, 

Gyvenimas sudėtingas ir sunkus,  

Gal ne kartą suduš Jūsų viltys,  

Gal ne kartą ir širdį apvogs, 

Bet mokėkit suklupus pakilti,  

Juk gyvenimas toks nuostabus..!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario mėnesį pas mus atvyko: 

Veronika Lukoševičienė 1927.10.21 
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Pamąstymui... 

Tėvas su sūneliu sėdėjo ant suolelio prie 

baţnyčios. Staiga vaikas, palietęs tėvo petį, 

šūktelėjo: 

- Tėti, paţvelk į tą ţmogų! Jis miega!  

Tėvas, atsigręţęs į sūnų, rimtu balsu tarė: 

- Būtų geriau, jei ir tu miegotum, uţuot 

blogai kalbėjęs apie kitus ţmones.  
(Bruno Ferrero) 

 

  

Pasirinkimas 

Kiekvieną kartą, kai mums tenka pasirinkti, vertėtų prisiminti, kad iš tikrųjų mes 

turime tik du pasirinkimo variantus: pasirinkimą praeities naudai ir pasirinkimą ateities 

naudai. 

Pasirinkimas vardan praeities. Tai – pasirinkimas įprastų ir paţįstamų dalykų 

naudai. Vardan to, kas mūsų gyvenime jau buvo. Pasirinkdami praeitį, mes pasirenkame 

stabilumą ir ţinomus kelius, išsaugodami tikėjimą, kad rytojus bus panašus į šią dieną. 

Nereikia jokių pokyčių ir jokių pastangų. Visos viršukalnės jau įveiktos. Galima ramiai 

ilsėtis “ant laurų”. Arba variantas – mums blogai ir sunku. Bet ţinoma ir įprasta. Ir kas 

ţino… gal ateityje bus dar blogiau… 

Pasirinkimas vardan ateities. Pasirinkdami ateitį, mes pasirenkame nerimą ir 

neţinomybę. Nes ateities – tikrosios ateities – nuspėti negalime. Ateities negalima 

numatyti ir nuspėti, bet galima planuoti. Tačiau labai daţnai ateities planavimas – tėra 

begalinis dabarties pasikartojimų planavimas. Nėra tikrosios ateities. Tai – neţinomybė. 

Todėl šis pasirinkimas atima iš mūsų ramybę. Ir sieloje apsigyvena nerimas… Bet 

augimas ir vystymasis gyvena tik ateityje. Praeityje jo nėra, praeitis jau buvo ir gali tik 

pasikartoti. Kitokia ji jau nebus. 

Taigi, kiekvieną kartą, kai tenka daryti rimtą 

(ar nelabai) pasirinkimą, prieš mus iškyla dviejų 

Angelų figūros. Vieno jų vardas – Ramybė, o kito – 

Nerimas. Ramybė parodo gerai ištyrinėtą kelią. 

Nerimas – taką, vinguriuojantį nepaţįstamais 

brūzgynais. 

Bet… pirmasis kelias veda atgal, o antrasis – 

pirmyn… 
(Salvatore R. Maddi 

Psichologijos ir socialinio elgesio profesorius, Harvardo universiteto filosofijos mokslų daktara)
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,,Žmogiškos būtybės yra trapios ir pažeidžiamos. Ant visų prilipdyta etiketė: Elgtis 

rūpestingai, naudotis atsargiai, dūžtanti prekė".  

(Bruno Ferrero) 

 

Dienos centras neįgaliesiems  

Dienos centre kiekvieną dieną vyksta užimtumo veiklos. Labiausiai pamėgtos yra meninės veiklos. 

Šių veiklų metu nuolat skatiname kūrybiškumą, domėjimąsi tautiniu menu. Mėgiamos veiklos metu 

didinamas noras dirbti, susikaupti, stiprinti valią, savęs realizacijos jausmą. Skatiname gyventojus gyventi 

kūrybiškai vaidinant, piešiant, dainuojant. Ugdome saviraišką integruojantis į visuomenę. Siekiame 

patirti teigiamas emocijas užsiėmimų metu. Pastaruoju metu mūsų lankytojos labai glaudžiai bendrauja 

su globos namų gyventojais, kartu vyksta įvairūs užsiėmimai. Mūsų gyvenimas įgyja prasmę, tik tada, jei 

skiri jį kitiems, skiri jį meilei, atiduodi save aplinkiniams ir darai tai, kas turininga ir prasminga.  

 

 
 

 
 

„Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas. Tačiau ir prie stebuklų 

priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas.“ (Bruno Ferrero) 

 

 

 

 
 

 
 

                                                          ,,Džiaugsmui ir laimei...“ 


