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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis      

2016 m. birželis 

Birželio  mėnesio šventės: 

06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena 

06-01 Vasaros pradžia  

06-05 Tėvo diena  

06-13 Šv. Antanas, Šienapjūtė 

06-14 Gedulo ir vilties diena  

06-15 Okupacijos ir genocido diena 

06-20 Pasaulinė pabėgėlių diena 

06-23 Tarptautinė olimpinė diena; Birželio 

sukilimo diena 

06-24 Joninės (Rasos)  

06-27 Tarptautinė žvejų diena  

06-29 Šv. Petras ir Povilas  

06-29 Lietuvos pasieniečių diena 

 
  

Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai 

kaip ir per motinos dieną – motinystė. Šią dieną 

oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti JAV, kur tėvo diena 

švenčiama panašiai kaip ir motinos diena. 

 

P  6 13 20 27 

A  7 14 21 28 

T 1 8 15 22 29 

K 2 9   16 23 30 

Pn 3 10 17 24  

Š 4 11 18 25  
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Joninės (šalutinis kirčiavimo normos variantas – Joninės) – šventė, švenčiama birželio 24 d., 

taip pat naktį iš birželio 23 į 24 d., maždaug tuo metu, kai Šiaurės pusrutulyje būna 

ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįža). Šios šventės ištakos Lietuvoje –

 Rasos šventė, neretai vadinama daugiskaita (Rasos). Po krikšto ši šventė susieta su šv. Jono 

Krikštytojo gimimo diena. 

 

 

Kažkur ramiai ir tyliai tyliai, paparčio žiedas žydi. 

Lai Joninių naktis Jums būna stebuklinga! 

 

 

Motinos dienos paminėjimas 

Globos namuose tradicinis Motinos dienos 

paminėjimas įvyko 04.29 dieną. 

Paminėjimo metu grojo teminė Motinos 

dienai skirta muzika, buvo deklamuojamos 

eilės, išsakomi nuoširdūs sveikinimai ir 

palinkėjimai bei  įteiktos neįgaliųjų ruoštos 

rankų darbo dovanėlės. 
 

 
 

Bendruomenės užrašai... 

Artėja viena iš juodžiausių dienų Lietuvos istorijoje. 

1941. Birželio 14 dieną prasidėjo pirmasis trėmimas į 

Rusijos gilumą. Šis trėmimas buvo ypatingas tuo, kad 

buvo tremiami patys šviesiausi Lietuvos žmonės: 

dėstytojai, mokytojai, aukšto laipsnio karininkai, 

inžinieriai, pasiturintys ūkininkai. Šis trėmimas buvo 

ypač sunkus, nes prasidėjo Vokietiojos - TSRS karas. 

Visa Rusija badavo, jau nekalbant apie politinius kalinius ir tremtinius. Žmonės buvo 

išvežti į Altojaus kraštą, o po to į tolima šiaurią  prie Lenos žiočių į amžino įšalo žemę. 

Ten išliko  tik patys stipriausi, kiti mirė nuo bado, skorbuto, šalčio ir išsekimo.  

Gyventojų bendruomenės tarybos pirmininkas Vytautas Rasiulis     

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vent%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_23
https://lt.wikipedia.org/wiki/Diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naktis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97gr%C4%AF%C5%BEa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Krik%C5%A1tas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Krik%C5%A1tytojas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Krik%C5%A1tytojas
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Gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas 

Gegužės mėnesį globos namuose gimimo dieną sutiko  keturi gyventojai  – Julija 

Miliukienė (79m.), Marija  Šuliakauskienė (86m.), Jonas Sadaitis (68m.), Angelė 

Jurkonytė (79m.). Tradiciškai su gėlėmis, saldainėmis, žvakute, linkėjimais ir 

,,Ilgiausių metų" daina juos sveikino globos namų bendruomenė. 

 

 

Svečiuose – Veisiejų socialinės globos namai 

2016.05.05 dienos popietę į VšĮ Kapčiamiesčio globos namus 

atvyko bičiuliais ir draugais jau tapęs Veisiejų socialinės globos 

namų  meno ir saviveiklos užimtumo grupės kolektyvas.  Mūsų  

draugai atvyko  parengę mums koncertinę programą, skirtą 

Motinos dienai paminėti. Jos metu buvo deklamuojamos eilės ir 

dainuojamos dainos. Kadangi 

suruoštas atvykusių bičiulių renginys visiems labai patiko, 

pasirodymo metu gyventojai ne tik šypsojosi, bet ir pritariamai  

šoko kartu su draugais,  dainavo ir/ar ritmingai  plojo rankomis. 

Šį draugišką šventinį dienos pasirodymą užbaigėme bendru 

susėdimu prie vaišių stalo. Visi kartu gėrėme karštą arbatą, 

vaišinomės užkandžiais bei dovanotu obuoliais kvepiančiu 

pyragu.    

Savanorių veikla ir žaidimai... 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

BIRŽELIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Antanina Grušauskienė (93m.)-06.05 

Vidutę Vyšniauskienę (70m.) - 06.13 

Valentiną Aleksejevą (81m.) – 06.29 

Darbuotojus: 

Astą Kaušauskienę  (41m.) – 06.03 

 

 

 

 

 

Mes negalime daryti didelių  

darbų žemėje, tik mažus dalykus su 

didele meile. (Motina Teresė) 

Gimtadienio proga mes Jums 

linkime mažų dalykų, daromų su 

didele meile. 

 
 

 
 

 

 

Žmogus – tik žemės svečias, 

Ir turi jis sugrįžt namo.  
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 

Kuriuo negrįžta niekas atgalios... 

 

Gegužės mėnesį mus paliko: Ona Navickienė 
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Pamąstymui... 

Progresas 

Pietų Amerikos tyrinėtojas keliavo 

Amazonės džiunglėmis. Ieškojo naftos 

telkinių ir labai skubėjo. Vietiniai 

gyventojai, kuriuos keliautojas buvo 

pasamdęs nešikais, pirmąsias dvi kelionės 

dienas taikstėsi su nervingu baltaodžio 

skubotumu. Tačiau trečios dienos rytą jie 

sustojo nebylūs, tarsi suakmenėję. 

Buvo akivaizdu, jog neturėjo nė mažiausio noro žygiuoti toliau. Nekantrus 

tyrinėtojas ėmė baksnoti į laikrodį, duodamas nešikų vadovui suprasti, kad 

reikia kuo greičiau leistis į kelią, nes laikas bėga. 

– Tai neįmanoma, – ramiu balsu atsakė vadovas. – Šie žmonės pernelyg 

skubėjo, todėl dabar laukia, kol juos pasivys jų siela. 

Mūsų epochos žmonės skuba vis labiau ir labiau. Jie neramūs, pasimetę ir 

nelaimingi. Nes jų siela liko kažkur toli už nugaros ir nebepajėgia jų prisivyti. 

 

Šaltinis: Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 183p. 

 

Auksinės mintys 

„Kai daugelis išvyks – dėl priežasčių, kurių niekada nesuprasime, – tu liksi čia. 

Kodėl Dievas pasiima tokius neįmanomus žmones, o tave palieka?“ – Paulo 

Coelho 
 

„Kad gautum tai, ko nori iš gyvenimo, visų pirma būtinai 

turi apsispręsti – ko tu nori.“ – Ben Stein 
 

„Tavo raktas į sėkmę – įprasti gyvenime daryti tuos 

dalykus, kurių labiausiai bijai.“ – Brian Tracy 
 

„Šiandien yra pirmoji tau likusio gyvenimo diena.“ –  

D. Karnegis 
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 Raskime laiko klausytis, žvelgti į akis, išmokime kartu verkti, drąsinti vienas kitą, juoktis, būti tiesiog 

kartu. (Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Dienos centro neįgaliesiems siekis - rūpintis proto negalią turinčiais žmonėmis, juos apsaugoti ir ugdyti. Matome, kad 

dirbant galima labai daug pasiekti. Patirtis rodo, kad neįgalių žmonių integracija į visuomenę – vienas svarbiausių jų 

gyvenimo kokybės gerinimo būdų. Sudarome puikią galimybę neįgaliems žmonėms bendrauti, jaustis saugiai, tenkinti 

savo socialinius, kultūrinius ir informacinius poreikius. Bendravimas neįgaliesiems kartais tampa vienintele galimybe 

atskleisti save, parodyti, kad ir jie daug gali. Siekiama tenkinti neįgaliųjų poreikius, kad jie galėtų gyventi ir veikti 

kaip visaverčiai visuomenės nariai, t.y. būtų kuo labiau savarankiškesni. Taikoma užimtumo veikla padeda 

neįgaliesiems ugdyti įgūdžius, prasmingai praleisti laiką, susitikti su to paties likimo žmonėmis. Dienos centre 

organizuojama veikla, prisideda prie socialiai pažeidžiamiausios visuomenės grupės gyvenimo kokybės gerinimo. 

Manome, kad tikroji neįgaliųjų integracija į visuomenę įvyks tik tuomet, kai neįgalieji ir sveikieji turės galimybę 

daugiau bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Tik tokiu keliu eidami galime pasiekti sveikųjų požiūrio į 

neįgaliuosius keitimosi. 

 

 

 

Šiltą v     

   

 2016 metų birželio mėn. numeris 

                                             ,,Džiaugsmui ir laimei...“....... 


