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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2017 m. sausio mėn.  

Sausio mėnesio šventės: 

01-06 Trys karaliai 

01-13 Laisvės gynėjų diena 

01-15 Pasaulinė sniego diena, Klaipėdos 

diena. 

01-25 Šv. Pauliaus atsivertimas, 

Pusiaužiemis, Kirmėlinė 

01-26 Tarptautinė muitinių / muitininkų 

diena 

01-28 Europos duomenų apsaugos diena 

 

SENOLIŲ PASTEBĖJIMAI 

 

Šaltas sausis – vėlyvo pavasario lauk; jei sausis miglotas, bus šlapi metai. 

Koks sausis – tokia liepa. 

Jei sausio pradžia ir pabaiga graži, lauk gerų metų. 

Sausio mėnesio šiaurės vėjai gerą derlių atpučia. 

Jei sausis šiltas, negreit bus pavasaris, o vasara lietinga.  

Jei zylė iš pat ryto tupi šešėlyje, naktį lauk šalčio.  

Lapė peliaut išėjo –  sniegas atodrėkiu pakvipo.  

Medžiai miške braška – stiprų šaltį pranašauja.  

Jei katės ypač stropiai prausiasi, lauk blogo oro. 

(Iš tinklapio http://www.meteo.lt/lt/ivairenybes/senoliu-pastebejimai) 

P  2 9 16 23 30 

A  3 10 17 24 31 

T  4 11 18 25  

K  5   12 19 26  

Pn  6 13 20 27  

Š  7 14 21 28  

S 1 8 15 22 29  
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Mero šventinis vizitas 
2016.12.23 dieną Kapčiamiesčio globos namų 

gyventojus aplankė Lazdijų rajono savivaldybės meras 

Artūras Margelis. Kartu su juo pasveikinti globos 

namų gyventojų atvyko rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus vyr. 

specialistė Kristina Vigraitienė. 

Susirinkusius socialinės globos namų gyventojus ir 

darbuotojus 

Lazdijų rajono meras pasveikino su artėjančiomis 

pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. „Viltis visada 

yra gyvenimo varomoji jėga“, – sakė meras ir linkėjo 

kad Šv. Kalėdų naktį įžiebta viltis lydėtų visus metus. 

Už vizitą, dovanas, dėmesį merui dėkojo ilgiausiai 

šiuose globos namuose gyvenanti Angelė Jurkonytė iš 

Bugiedos kaimo. 

Visi globos namų gyventojai dėkoja svečiams už 

dovanas, kurios sušildys šaltą žiemą. 

 

 

„Džiugesio paštas“ globos namuose 

 

2016.12.11 dieną globos namų gyventojus aplankė 

,,Džiaugsmo paštas“ bei Maltos ordino savanorės iš Druskininkų 

ir Vilniaus. Akcijos metu studentai esantys Vilniuje rašė 

linkėjimus į atvirukus, kuriuos vėliau perdavė šios akcijos 

paskirtam paštininkui. 

Minėtą dieną  atvykę Maltiečiai skaitė mūsų gyventojams 

studentų palinkėjimus, taip pat domėjosi senolių gyvenimu ir 

veikla. Šis malonus svečių 

apsilankymas pateisino 

vykdomos akcijos, „Džiugesio 

paštas“, tikslus, taip 

įnešdamas mūsų namams 

šventinę nuotaiką ir gyventojų 

dėkingumą. 
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Mūsų bendruomenės užrašai... 

Prabėgo linksmos Kalėdų šventės. Artėja Naujieji Metai su kitais lūkesčiais ir 

gyvenimo išdaigomis. Globos namų gyventojai džiaugiasi  prabėgusiomis 

šventėmis ir pakilia nuotaika sukėlusia vidinį pasitenkinimą. Dabar visi laukia 

pusiaužiemio, kai barsukas versis ant kito šono, arba pasiliks toje pačioje pozoje. 

Galgi ir kita žiemos pusė bus tokia pat šilta, lengva, laiminga, suteikianti 

galimybės sulaukti pavasario 

Vytautas Rasiulis 

Pamąstymui... 

DU GIRININKAI 

Du girininkai miške kirto medžius. Kamienai buvo 

neregėto dydžio, stori, tvirti. Abu vyrai vienodai mikliai 

darbavosi kirviais, bet dirbo skirtingai: vienas kirto 

savo medį smūgis po smūgio, nesustodamas, tik 

trumpai kvėptelėdamas oro. 

Antrasis kas valandą stabtelėdavo atsipūsti.  

Saulei leidžiantis, pirmasis medkirtys savo darbą tebuvo įpusėjęs. Žmogų merkė prakaitas, 

jis jautėsi mirtinai nusiplūkęs ir vos nulaikė rankose kirvį. O antrasis savąjį medį jau buvo 

ramiai bebaigęs kirsti, nors jiedu pradėjo darbą kartu ir abu medžiai buvo vienodo storumo! 

Pirmasis girininkas netikėjo savo akimis: 

- Nieko nesuprantu! Kaip tau tai pavyko, nors ir ilsėjaisi kas valandą? 

Antrasis nusišypsojo: 

- Tu matei tik tai, kad aš ilsėjausi. Tačiau nepastebėjai, kad ilsėdamasis galandau kirvį. 

 

Tavo dvasia – tarsi kirvis. Neleisk jai surūdyti. Kasdien ją truputį pagaląsk: 

 

1. Dešimt minučių ramiai pasėdėk ir paklausyk muzikos. 
2. Vaikščiok pėsčiomis visada, kai tik gali. 

3. Kasdien apkabink mylimus žmones ir ištark jiems: „Myliu tave“. 

4. Švęsk gimtadienius, vardadienius, jubiliejus ir kitas progas, kurios tik tau ateina į galvą. 
5. Būk malonus su visais. Net ir su tais, su kuriais kartu gyveni. 

6. Šypsokis. 

7. Melskis. 

8. Padėk tam, kam reikia tavo pagalbos. 
9. Pasilepink. 

10. Žiūrėk į dangų ir siek aukštų idealų. 
 

Iš tinklapio https://azuolai7.jimdo.com/trumpi-pasakojimai-sielai/
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

SAUSIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Emilija Margelienė (75 m. )01.01 

Vytautas Rasiulis (69 m.) 01.01 

Antanas Smaliukas  (57 m.) 01.09  

Monika Margelienė (76 m. ) 01.11           

Darbuotojus: 

Roma Vaikšnorienė (45 m.) 01.09 

Renata Danilevičienė (37 m.) 01.11 

MIELIEJI, 
 

Kaip laikas neša ant delnų  
Papieviais savo metų naštą,  

Kaip rūkas, plaukiantis upe,  
 Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes  

Ant mėlyno, beribio skliauto  
Galbūt jos laimę Jums numes  

Gimtadienio sulaukus !  
 

Gimtadienio  proga sveikina Kapčiamiesčio globos namai 
 

 

 

Skuba sustojo, darbai pavargo, į pašalį atidėta ligų našta. 

Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko ir laimina visus tylia malda.. 

 

Gruodžio  mėnesį mus paliko: 

Janina Klimašauskienė, 

Antanas Algirdas Namiotka, 

Birutė Ruoškienė.
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2017m. – Ugninio Gaidžio metai 
 

         Gaidys apsigimęs karjeristas. O Ugnies stichijos dominavimas 
ateinančiais 2017 metais jam suteiks lyderio savybių. Metai iškels į 
aukštumas vadovus ir lyderius, visuomeninius veikėjus. 
        Gaidys išsiskiria iš kitų gyvūnų aštriu balsu, ryškiomis plunksnomis, 
gracingumu ir pomėgiu būti dėmesio centre. Apdovanotas idealisto savybėmis, 
kuriam nėra svetimos pagyros ir žavėjimasis. Gimę Gaidžio metais yra lengvai 
bendraujantys, tuo pačiu išsiskiria atsakingumu.  Tačiau pernelyg didelis 
noras puikuotis jam suteikia egoistiškumo, taip pat užsispyrimo, priekabumo. 
Gaidys sako ką galvoja, todėl ši savybė gali būti laikoma konfliktiškumu. 
Metų gyvūnas (totemas) yra labai atkaklus ir ryžtingas, todėl 2017 metais 
ypač seksis tiems, kas savo gyvenime siekia. O tie, kurie mėgsta viską 
skrupulingai apgalvoti ir neskubėti, metų globėjo palaikymo nesulauks. 
Kadangi metai apdovanoti ugnies energetika, todėl atkaklumas, naujo siekis, 
aistra ir greitis, sugebėjimas greitai veikti ir orientuotis bus palaikoma. 
Jei dėvėsite raudonos, oranžinės spalvos apdarus ar kitaip išsiskirsite iš 
minios, sulauksite daugiau sėkmės 2017 metais.  

( šaktinis: http://www.asmeninisastrologas.lt/2016/10/kokie-bus-ateinantys-2017-ugninio-gaidzio-metai) 
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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  

Proto negalia, kaip ypatumas, lydi žmogų visą gyvenimą. Tačiau jeigu asmenys, 

turintys proto negalią, yra tinkamai lavinami ir jiems sudaromos palankios sąlygos, jie gali 

įgyti svarbių gebėjimų, palengvinančių jų prisitaikymą. Svarbu į proto negalios žmones žiūrėti 

kaip į galinčius tobulėti ir prisiminti, kad tobulėjimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. 

Visos veiklos, kuriose jie dalyvauja, yra organizuojamos tam, kad kiek įmanoma būtų 

palaikoma dvasinė ir fizinė neįgaliųjų sveikata, kad jie gautų kuo daugiau impulsų dalyvauti 

juos supančio pasaulio gyvenime. Nesvarbu, kokia tai bebūtų veikla: meninė ar sportinė, 

žaidimai ar amatai, pasivaikščiojimai ar tiesiog dviejų žmonių pasisėdėjimas ir 

pabendravimas, bendra namų ruoša ar kokia kita veikla, kurioje kiekvienas, sveikasis ir 

neįgalusis, turi savo vaidmenį – visa tai turi skatinti neįgalų žmogų vystytis ir tobulėti. Kad 

žmonių, turinčių proto negalią, gyvenimas būtų kuo visavertiškesnis ir turiningesnis, reikia 

kuo daugiau geranoriškai nusiteikusių žmonių, kurie galėtų noriai ir kvalifikuotai teikti jiems 

visokeriopą reikalingą pagalbą. Dienos centro neįgaliesiems siekis - rūpintis proto negalią 

turinčiais žmonėmis, juos apsaugoti ir ugdyti. Matome, kad dirbant galima labai daug pasiekti. 

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.  

 

Ir vėl naujas laiko slenkstis, tad per jį žengiant linkime: šiltos žvakės liepsnos, džiaugsmingos 

vilties, spalvotų svajonių, giedro dangaus, artimų draugų šypsenos, meilės ir gerovės, 

atkaklumo ir sėkmės, įgyvendinant savo troškimus ir siekius..  

  

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


