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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. rugpjūčio mėn. 

Rugpjūčio mėnesio šventės: 

08-02 Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė  

08-06 Kristaus atsimainymas  

08-07 Tarptautinė alaus diena  

08-09 Tarptautinė tautos diena 

08-10 Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena  

08-10 Tarptautinė apatinių drabužių diena  

08-12 Tarptautinė jaunimo diena 

08-13 Tarptautinė kairiarankių diena  

08-15 Zarasų miesto gimimo diena  

08-15 Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun 

ėmimo šventė  

08-16 Šv. Rokas, Pjūties pabaiga  

08-19 Pasaulinė fotografijos diena  

08-23 Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias  

08-23 Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena  

08-24 Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena  

08-31 Laisvės diena  

08-31 Interneto dienoraščių (blogų) diena 
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 Paminėtas 20-tas organizacijos jubiliejus 

Liepos 1 d. Kapčiamiesčio globos namai paminėjo 

savo 20-ąjį organizacijos jubiliejų. Graži 

jubiliejaus šventė prasidėjo Šv. mišiomis 

Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 

 Pasibaigus mišioms globos namų direktorė Lina 

Janulevičienė pristatė savo vadovaujamos įstaigos 

istoriją ir įteikė padėkos raštus asmenims, kurie 

yra nusipelnę organizacijos gyvavimui.  Šventinį 

renginį lydėjo ir sveikinimai iš atvykusių svečių, 

kurie pynėsi su konkurso „Lietuvos balsas“ nugalėtojo Pauliaus Bagdanavičiaus atliekamais 

kūriniais. 

Kapčiamiesčio globos namų  jubiliejaus proga pasveikinti  atvyko Lazdijų rajono 

savivaldybės meras Artūras Margelis, Aleksoto dekanato dekanas Deimantas Brogis,  Seimo 

narė Kristina Miškinienė, Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Marcinkienė, 

kolegos iš Joniškio, Didvyžių, Lazdijų socialinės globos namų, Socialinės globos centro 

„Židinys“ direktorė Laima Stankevičienė, Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas Dambrauskas 

ir dar daug garbingų svečių.  Visi atvykę svečiai linkėjo ilgų ir džiaugsmingų dienų, o 

Kapčiamiesčio globos namų darbuotojams – nepalūžti dalinantis tuo, ką turi širdy. 

Sveikinamą žodį išsakė ir globos namų gyventojai, V. Rasiulis bei M. Šuliakauskienė, taip 

išreikšdami padėką už sunkų darbą globos namų  kolektyvui. 

 
 

Socialinės globos namų sąskrydis 
Norint sustiprinti bendradarbiavimą su vietos organizacijomis liepos 15 dieną vyko 

apskrityje I-asis socialinės globos namų sąskrydis, kurį organizavo Kapčiamiesčio globos 

namai 4-ioms organizacijoms. 

Organizuotame sąskrydyje dalyvavo Lazdijų socialinės globos namai, Merkinės globos 

namai ir Kapčiamiesčio globos namai, šiais metais į keturių organizacijų  sąskrydžio 

suvažiavimą atvykti negalėjo Miroslovo globos 

namai. Tačiau norint užtikrinti, jog panašaus 

pobūdžio institucijų bendradarbiavimas tęstųsi, 

vykusios orientacinės užduoties  laimėtojai, 

 Lazdijų socialinės globos namai,  buvo 

pasveikinti tapę 2017 metų II-ojo sąskrydžio 

organizatoriais. 
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Gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas 

Rugpjūčio mėnesį globos namuose gimimo dieną sutiko Alma 

Stankevičiūtė, Ona Noselytė, Marija Lenkauskaitė, Sigitas Jonas 

Kasiukevičius, Antanas Vekteris. Tradiciškai su gėlėmis, 

saldumynais, žvakute, linkėjimais ir ,,Ilgiausių metų" daina juos 

sveikino globos namų bendruomenė. 
 

Multisensorinio kambario kūrimas 

Kapčiamiesčio globos namuose puoselėjama idėja ir svajonė įkurti multisensorinį 

kambarį, kuris  padėtų gyvenantiems asmenims stabilizuoti ar palaikyti  jų  psichinę ir 

fizinę savijautą. Multisensorinė įranga yra labiau  išplitusi 

užsienio šalyse, tačiau aišku, jog ši įranga gali sumažinti nerimo, 

agresijos, prievartos pojūčius. Multisensorinės terapijos 

efektyvumas tuo didesnis, kuo daugiau ir įvairesnių priemonių 

derinama tarpusavyje. Tokiu būdu stengiamasi sustiprinti jų 

tarpusavio veikimo sukeliamus gydomuosius efektus, siekiant 

sugrąžinti ,,regresavusį“ vyresnio amžiaus ar sunkia psichikos 

liga sergantį žmogų į jį supančią aplinką, stimuliuojant sudėtingą 

smegenų aktyvavimo sistemą per keletą veikimo krypčių vienu 

metu. Taikant šį metodą, pasiekiamas greitesnis ir efektyvesnis 

paciento psichinės būsenos stabilizavimas tokiu būdu gerėja net 

tik psichinė, bet ir fizinė žmogaus savijauta. Todėl 

rūpindamiesi globos namų bendruomenės nariais įgyvendiname  savo idėją , perkame 

prietaisus ir kuriame pamažu multisensorikos kambarį globos namuose. 

 

Mūsų bendruomenės užrašai... 
1940m.  rugpjūčio mėn. įvyko neeilinis TSRS Aukščiausios Tarybos suvažiavimas, kurio 

metu buvo priimtos trys pabaltijo valstybes į TSRS sudėtį. Nuo šios datos prasidėjo 

penkiasdešimt metų trukusi Lietuvos okupacija, trukusi iki 

išsilaisvinimo. Lietuvai teko iškentėti ne tik dvi okupacijas, bet ir 

prievartinį turto nacionalizavimą bei kolektyvizaciją, sugriovusią 

Lietuvos žemės ūkį, kurio atsigavimas prasidėjo tik po kelių 

dešimtmečių. Negana to prasidėjo masinės žmonių  deportacijos 

sugriovusios tūkstančio žmonių likimus. 

V. Rasiulis

http://kapciamiesciogn.lt/multisensorinio-kambario-kurimas/
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

RUGPJŪČIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Janina Klimašauskienė (80 m.) 08.13 

Darbuotojus: 

Virginija Leškevičienė (42 m.) 08.20 

 

Mielieji, 
 

Gyvenimas kupinas netikėtumų, 

Lyg upėj – slenksčiai, dideli kriokliai. 

Taip radome ir lai taip būna, - 

Sunkumuos keičiasi veidai. 

Žmogus galingas. Tad, linkim Tau 

stiprybės, 

Sveikatos, meilės, artimų žmonių… 

Lai bus gyvenimas beribis, 

Platus lyg upė be krantų! 

 

Su gimtadieniu! 

 
 

Šventojo Baltramiejaus diena - Lietuvos kaime nuo seno žinoma kaip Gandrų išlėkimo diena 

(rugpjūčio 24 d.) 
Žmonės tikėjo, kad gandras išsineša pavakarius, kurių nuo tos dienos šeimininkė šeimynai 

jau nebeduos, nes diena gerokai sutrumpėjo. Dar iki Baltramiejaus dienos pradėdavo rauti 

linus, baigdavo suvežti vasarojų. Jei rugpjūčio 24 d. šviesdavo saulė, buvo laukiama sauso 

rudens. Apie šį metą kaime būdavo pjaunamos avys. Kad kailis būtų tvirtesnis, kailinukai 

neišsišertų ir ilgiau nešiotųsi, reikėdavo sulaukti mėnulio senagalio. Šis laikas taip pat buvo 

tinkamas avių kirpimui. Veislei palikdavo avinukus, atsivestus per jaunatį. 

Ruduo Lietuvos kaime būdavo vestuvių metas, todėl merginos šv. Baltramiejaus dieną 

užsiimdavo vestuvių burtais. Netekėjusios mergaitės iškasdavo duobę ir po kiek laiko žiūrėdavo, ką ras 

toje duobėje. Jei rasdavo voratinklį - reiškia, vestuves kels su ponu, jei skruzdėlę ar kitą vabzdį - ištekės 

už ubago. Norėdamos susapnuoti išrinktąjį, visą dieną badaudavo, tik vakare prieš miegą suvalgydavo 

nemirkytą silkę. Po lova pasidėdavo keturis šakaliukus taip, kad iš jų išeitų šulinys, į vidurį pastatydavo 

puodelį vandens. Jei susapnuodavo jaunikaitį, kuris paduoda atsigerti, vadinasi, tai būsimasis vyras. 

Lietuvos miestuose apaštalo Baltramiejaus šventė turi gilią istorinę atmintį. Šventės išvakarėse 

Vilniuje 1595 metais įsikūrė pirmieji amatų cechai. Todėl šv. Baltramiejus laikomas 

amatininkų globėju. 

 

Internetinė prieiga: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ventojo_Baltramiejaus_diena 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Apa%C5%A1talas_Baltramiejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97jomaina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_24
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jaunatis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vestuv%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ulinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/1595
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amat%C5%B3_cechas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amatininkai&action=edit&redlink=1
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Pamąstymui... 
Mandagumas, tai širdies savybė nepastebėti, kad vartai sulūžę, o atkreipti dėmesį į gėles už 

vartų.  (G. Risneris) 

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

sužeisdamas.  (A. Kamiu) 

Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save. (R. Tagorė) 

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti. (A. Kamiu) 

Kiekvienas, kuris nori sulaukti saldaus gyvenimo vaisiaus, 

laimės obelį turi pats pasodinti.  

(Ž. Gryva) 

Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis 

ir praėjusios dienos. 

 (G. E. Daumeris) 

  

 

Atsiskyrėlis ir peliukas 
 

Didis asketas, pagarsėjęs visame pasaulyje šventumu, gyveno atokioje oloje. Kiaurą dieną 

praleisdavo melsdamasis. 

Vieną sykį asketui meldžiantis, iš tamsos išniro mažytis peliukas ir pradėjo graužti atsiskyrėlio 

sandalą. Žmogus pasipiktinęs atsimerkė.  

- Ko drumsti mano maldą?  

- Aš alkanas, - gailiai cyptelėjo peliukas.  

- Bėk iš čia, netikęs padare, - supyko asketas, - kaip išdrįsai prie 

manęs artintis, kai ieškau vienybės su Dievu?  

- O kaip tu rasi vienybę su Dievu, - paklausė peliukas, - jei 

nesugebi sutarti net su manimi?  

,,Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra 

tamsoje'' (1 Jono laiškas, 2,9) 

http://vaikai-dainius.blogspot.com/2011/09/atsiskyrelis-ir-peliukas.html
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. 

 Pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad 

netaptume akmeniu kitų sienose. (Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Pagaliau atėjo ilgai laukta šilumėlė... Atkutome visi, pražydome kartu su gamta... Štai 

pasitelkę gerą nuotaiką ir plačias šypsenas su Dienos centro lankytojomis nuvykome 

pasigrožėti Veisiejų  ir Vainežerio parkų vaizdais. Pasivaikščiojome po parkus, pasportavome 

sporto aikštelėje. Laiką praleidome labai smagiai, sugrįžome pilni įspūdžių , pabendravome ir 

tiesiog pabuvome kartu. 

 

 

 

 „GYVENIMO AIDO“ PRIEDAS 

                                             ,,Džiaugsmui ir laimei...“....... 
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Dienos centre mes sportuojame, vaidiname, siuvinėjame, šokame, einame pasivaikščioti, 

švenčiame šventes. Juk, draugystė, geras jausmas... Šiam jausmui ribų nėra, Mielieji... Mes 

visada kartu švenčiame lankytojų jubiliejus ir gimtadienius. Nors ir lijo lietus liepos 14 dieną 

šventėme mūsų lankytojos Almutės 30-ąjį gimtadienį. Nuvykome į Druskininkus, valgėme 

picą, gėreme kavą ir skanavome riešutų pyragą. Grįžę namo šokome, dainavome, dalijomės 

įspūdžiais patirtais kelionėje. 

 

 
 

 

 

Šiltą v        

 

 
 

 


