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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

Š I O  N U M E R I O  L E I D I N Y J E  S A I T Y K I T E :

KALĖDŲ ŽINIOS
LAUKIMAS PAGALBOS

PRIIMANT SPRENDIMUS
PROJEKTO DALYVIAMS

PSICHOLOGĖS
PUSLAPIS

AKCIJA "KALĖDŲ
EGLUTĖ" ŽIEŽMARIUOSE

BUDĖKITE, JIS ATEINA Advento laikotarpiu priimta atsisakyti
linksmybių ir prioritetą teikti ramiam laikui,
susikaupimui, apmąstyti savo gyvenimą,
pasiekimus, išsikelti naujus tikslus, apgalvoti
ir besibaigiančius metus, taip pat ko tikimės
iš ateinančių. Nuo seno tikėta, jog advento
laikotarpiu verta skirti laiko savo minčių
apvalymui, išgryninimui. Didžiąsias šventes,
tikima, reikia sutikti atsinaujinus savo
vidumi ir mintimis, atsisakius trukdžių,
neigiamų aspektų gyvenime ir gyvenimo
kelią grindžiant tik šviesiais, džiaugsmą
teikiančiais dalykais.
Adventas - tai meilė, kurią Dievas girdi...

ŽIEŽMARIŲ
BIBLIOTEKAI 81-ERI

JAU KVEPIA
KALĖDOMIS



Suliepsnojus ketvirtajai advento žvakei, netrukus su
artimaisiais sėsimės prie kūčių stalo, susitaikysime su
Dievu ir aplinkiniais, kalbėsime padėkos maldą,
laušime plotkelę ir dalinsimės viena duona, viena
šviesa, vienu gyvenimu, viena meile…
Belieka tylioje rimtyje ir viltingai laukti gimstančio
šv. Kalėdų kūdikėlio Jėzaus – Dievo tapusiu
žmogumi, ateinančio su ramybe ir džiaugsmu į
kiekvieno širdį. Tam, kad kiekvienas žmogus geriau
pažintų Dievą, siunčiami angelai. Paskutinioji žvakė
primena angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o
žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“.
Su kiekvienos žvakės įžiebimu išsisklaido vis
daugiau tamsos, nes Jo atėjimo laikas artėja. Dabar
toks laikas, kai sustoję tyliai pagalvokime, ar viską
padarėme gerai, ar padėkojome, kam reikėjo, ar
atsiprašėme už padarytas skriaudas.
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Advento vainikas yra viena svarbiausių šio sakralaus laikotarpio tradicijų. Pirmasis advento
sekmadienis nurodo į Viltį. Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą.

Budėkite, Jis ateina...

 Jei mokame įsiklausyti į savo širdies balsą, pajuntame ir poreikį šauktis
Viešpaties, kad Jis išgydytų ir prikeltų. Nesvarbu, kiek kartų pasitaikytų
parpulti iš nuovargio, susidūrus su priešų iš širdies išplėšiama ramybe,
nesvarbu, kiek kartų prarasime vidinę giedrą, ar kiek kartų pravirksime,
kankinami sąžinės priekaištų ir veltui prarasto laiko suvokimo, mes
visuomet žinome, kad Dievas ateis ir nulygins visus mūsų sąžinės kalnus,
užstojančius šviesų horizontą, pripildys bet kokią vidinę tuštumą. Jis tai
daro, nes nori, kad žmonės ateitų pas Jį. (A. Grušas)
 Susirinkome tyliai, skambant nuostabiai pianinio muzikai, uždegti antrąją
advento žvakę. Susikaupimo laikotarpiu juntamas ir lengvas šventinis
šurmulys, kuris įkūnytas kalėdinių puokščių parodoje.

Parodos nuotraukos publikuojamos 3 psl.

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa.
Ir suraskime gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.
Uždegėme trečiąją Advento žvakutę.
Susirinkome maldai, kuri „veda mus prie Dievo
ir vienus prie kitų, nes Dievo ir artimo meilė yra
neatskiriamos. Tokiai meilei progų yra kasdien.
Įžiebkime šviesą vieni kitų gyvenimuose, o
žvakė tegul tampa simboliniu to įrankiu



 Susikaupimo laikotarpiu juntamas ir lengvas šventinis šurmulys. Tas stebuklingas metas, kai net
didžiausi skeptikai pasiduoda visuotiniam džiaugsmui ir lakstymui. Kai visi įsisuka į džiaugsmingą
puošimosi ir dovanų paieškos verpetą. 
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Kalėdinių puokščių paroda

Kviečiame prisiminti ir pasigrožėti nuostabiomis,
mūsų rankų darbo, kalėdinėmis puokštėmis, kurios

sukūrė jaukią šventinę atmosferą.



  Žiežmariečiai garsėja išradingumu,
kūrybiškumu, noru, kad gyventi Žiežmariuose
būtų gražiau, jaukiau ir šviesiau. Ypač kalėdiniu
laikotarpiu, kuomet laukdami Kalėdų išradingai
pasipuošia savo namus ir kiemus. Šventinę
nuotaiką sukuria ne tik sau, bet ir kaimynui.
Žiežmarių seniūnija kartu su
Žiežmarių kultūros centru 
pakvietė ir mūsų, Globos 
namų bendruomenę, 
panaudojant įvairias 
medžiagas, pasitelkus
 kūrybiškumą, fantaziją, 
sukurti Kalėdų eglutę ir 
sudalyvauti Kalėdų eglės 
įžiebimo šventėje.
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Akcija "Kalėdų eglutė", Žiežmariuose

  Artėjančios šventės yra puikus metas prisidėti prie gražių ir prasmingų iniciatyvų.
Taip ir padarėme. Šiemet Žiežmarių bibliotekai sukanka 81-eri. Tad šia proga buvo
organizuojama akcija, kurios tikslas - minint gimimo dieną pasipuošti žiemiškai, nertomis
snaigėmis. Šioje akcijoje dalyvavo ir Globos namų gyventoja, Daiva, kuri su didele meile ir
nuoširdžiausiais linkėjimais nėrė baltąsias snaiges.

Pasisėmusios idėjų iš praeito
laikraštuko numerio, pirmo
aukšto moterys sukūrė savo
advento kalendorių.  Turint
specialų kalendorių kur kas

smagiau, jaukiau eina dienos 
 iki taip laukiamų šv. Kalėdų.

SVEIKINAME

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%97dos
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Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo ypatingas laikas,
užpildytas neregėtais iššūkiais, naujomis patirtimis.
Pandeminiu laikotarpiu labiausiai džiaugiamės bendravimu,
galėjimu pabūti drauge.
Gruodžio 22 dienos laukėme su nekantrumu ir šventėms
būdingu šventiniu šurmuliu, nes žinojome, kad įvyks
malonus šventinis susitikimas su pagalbos priimant
sprendimus projekto dalyviais ir pagalbos priimant
sprendimus specialistėmis.
Džiaugėmės galimybe pabūti drauge, pabendrauti,
pasidalinti kalėdinėmis dovanomis, padovanoti vieni
kitiems viltį ir meilę, juk tik pasitikėdami savimi ir
veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į
priekį.
Tegul šv. Kalėdų šventinė nuotaika lydi mus dar ilgai, ilgai,
o mūsų širdyse vyksta stebuklai, namuose sklinda ramybė…

Kalėdų žinios laukimas pagalbos priimant sprendimus
 projekto dalyviams

 

Kvepia Kalėdomis
  Palikit gruodį, ilgesį ir skausmą
Užmirškite, jei kartais tekdavo liūdėt.
Mes stovim prie Kalėdų slenksčio,
Tad leiskite, Jums laimės palinkėt.
Frazę, kad artėjančios Kalėdos jau
kvepia meduoliais, išgirsti prieš
pačias gražiausias ir laukiamiausias
metų šventes – ne naujiena. Šiandien
ir mūsų namai pakvipo cinamonu,
imbieru bei gvazdikėliais
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Praėjo Adventinis laikotarpis. Sulaukėme
ilgai lauktos gruodžio 24 – osios.
Kiekvienais metais sulaukę Jėzaus
gimimo, šią šventę pasitinkame su
džiaugsmu ir laikome ją viena didžiausių
metų švenčių.
Kasmet šis džiugus laikas mus skatina vis
iš naujo susimąstyti, kodėl kartų kartos
ištisus amžius taip džiugiai pasitinka
Kristaus gimimą? Kodėl ši šventė kartų
kartoms yra ypač svarbi?
Šis dieviškas Kūdikis visai žmonijai neša
ramybę ir išganymo viltį. Jis yra tas, per
kurį galime tikėtis amžinojo gyvenimo.
Tokią dovaną Jėzus gali užtikrinti, nes jis
yra Dievas, per kurį visa sukurta.
Kartu siekime, kad pažintas Dievo
gailestingumas skleistųsi ir kasdieniniame
mūsų gyvenime, reikštųsi gerumu,
palankumu, visokeriopa artimo meile
žmonėms, su kuriais susitinkame kasdien

Tą magišką Kūčių vakarą
 



Gruodžio pabaiga. Laikrodis skaičiuoja paskutines
šių metų minutes. Šerkšnas ant langų raizgo
gražiausius piešinius, gamta, pasipuošusi balta
spindinčia skraiste kartu su mumis laukia Naujųjų
Metų.
Dar neišblėsus mandarinų, cinamono ir vanilės
kvapams, mūsų namuose pasklido šventinis
karnavalo šurmulys. Visi su džiugesiu ruošėsi,
puošėsi ir laukė, kada galės susitikti su Seneliu ir
Snieguole. Buvo ir šiek tiek jaudulio, kaip gi
pavyks pasirodyti scenoje, nors tam ilgai ruoštasi ir
repetuota.
Ilgai netrukus, į salę sugužėjo būrys šventiškai
nusiteikusių, pasidabinusių aktorių ir šventės
dalyvių. Kiekviena grupė parengė ir parodė savo
meninius sugebėjimus. Scenoje, smagiai sukosi
 šokėjų poros, juos keitė muzikos virtuozai,
skambėjo akordeonų, pianino, varpelių ir
žvangučių garsai.
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Savo dainomis džiugino muzikos būrelio choristės,
kiti deklamavo eiles, o likusieji visiems pritarė
garsiais plojimais.
Ir štai, ilgai laukta akimirka, į salę, su dideliu
maišu ant pečių įžengė Senelis su Snieguole.
Jaukiai įsikūręs  po eglute ėmė dalinti dovanas. 
Kiekvienai grupei po atskirą  maišą kuriame
gausybė saldainių.  Šventės eigoje, visus
susirinkusius sveikino, dėkojo  už buvimą kartu, ir
laimingų ateinančių 2022 metų 
palinkėjo globos namų 
direktorė, Danutė Grigelevičienė.

Pasitinkant 2022-uosius
 



Apšerkšniję mūsų žiemos –
Balta, balta – kur dairais –
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas –
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.
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Apie trečią brolį Joną –
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę – žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! –

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

O taip prasidėjo gruodis, ne tik eilėmis, bet
ir snaigių šokiu, žiemišku šaltuku. Šį
Salomėjos Nėries eilėraštį labai gražiai
deklamuoja Birutė Sutkutė. Kokia įstabi
atmintis šios moters. Norisi pasiklausyti
deklamuojamų eilių? Užeikit pas Birutę ir
išgirsit ne tik „Senelės pasaką“, bet ir apie
„Trakų pilį“, „Jūratę ir Kastyti“ ir daug
kitų eilių.
 Birutė dėstė lietuvių kalbą ir gal dėl to jos
atminty išlikę šie ilgi, nukeliantys mus į
praeitį eilėraščiai... Klausyčiau ir
klausyčiau... Su ja nepasivaržysi, bandžiau
skaityti eiliuotą pasaką „Eglę žalčių
karalienę“, bet ir šią ji moka. Birute,
linkime Jums sveikatos, džiuginkite mus
gražiu, teisingai tariamu lietuvišku žodžiu.

SENELĖS PASAKA... 

Našlaitėlė gero būdo –
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

Salomėja Nėris



Gyventojų tarybos pastebėjimu -
naudinga periodiškai pasikalbėti
apie tinkamą rankų higieną. Šiuo
laikotarpiu tai itin svarbu.
Tinkama rankų higiena sumažina
COVID-19 ir kitų užkrečiamųjų
ligų perdavimo ir užsikrėtimo
riziką. Pasikartojome rankų
plovimo žingsnelius, kuriuos
papasakojo operacinėje dirbanti
slaugytoja (informacija rasta
youtube kanale). Žaismingai,
kūrybingai ir labai spalvotai apie
rankų švarą ir nešvarą papasakojo
Loreta Girdzijauskienė "Murzulis
rankų planetoje" knygos autorė. Ir
pabaigai, užtvirtinant žinotas ar
primirštas žinias ėjome užtvirtinti.
praktiškai. 
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Gyventojų tarybos veikla

Pasveikinome Žiežmarių biblioteką 81 – ojo gimtadienio proga;
Surengėme prevencinę popietę skatinančią atkreipti dėmesį į tinkamą rankų higieną; 
Prisidėjome prie metinių švenčių įgyvendinimo, puošėme namų aplinką;
Parengėme šventinį laikraštuko numerį;
Paruošėme 2021 m. veiklos ataskaitą (kviečiame su rezultatais susipažinti sekančiame puslapyje),
surengėme ataskaitinį susirinkimą.

Gruodžio mėnesį padarėme:

Prevencinė popietė - tinkama rankų higiena

Mes, gyventojų tarybos nariai, skatiname ypatingą dėmesį
atkreipti į savo sveikatą, juk ji tik viena, niekas negalės jos
pagerinti ar padauginti. Saugokime save ir savo draugus.
Dėkojame už pagalbą įgyvendinant idėjas. Tikimės, kad
mūsų pastangos buvo naudingos ir reikalingos. Mes, kaip
ir jūs, norime gyventi gražiai, draugiškai, švariai ir
laimingai. Pasistenkime visi kartu... Linkime sėkmės 2022
metų tarybai. Būkite aktyvūs! 

Mūsų draugystė suspindėjo,
Šypsenos veide, 

Pasiliekame dėkingi 
Su raudonomis rožių
Puokštėmis širdyse



Robertas Matusevičius (pirmininkas);
Margarita Žutautaitė (pavaduotoja);
Daina Šimkuvienė (sekretorė);
Irina Andrijankinaitė;
Eglė Marčiukaitytė;
 Jonas Barisas;
 Arūnas Kalašinskas;
 Petras Židanavičius;
 Ramūnas Dzerkelis;
 Gunardas Parangovskis;
Žilvinas Silvanavičius.

2021 m. gyventojų tarybos nariai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

G R U O D Ž I O  M Ė N . ,  2 0 2 1 N R .  1 1

Gyventojų tarybos veikla 2021 metais

Šiais metais Jūsų išrinkta gyventojų taryba:
 rinkosi į 13 gyventojų tarybos narių posėdžių ir juos užprotokolavo,
suorganizuoti du visuotiniai susirinkimai;
4 visuotinės švaros akcijos;
22 bendruomeniškumą skatinančių, tradicijų puoselėjimo, informacinio,
prevencinio, sveikatinimo, kultūrinio, pilietinio pobūdžio popietės;
Nuolatinė pagalba įgyvendinat metinį kultūrinį planą;
Glaudus bendradarbiavimas su įstaigoje dirbančiais specialistais bei Žiežmarių
bendruomene;
Siekiant kurti vieningą ir bendro tikslo siekiančią tarybos narių komandą
suorganizuota tarybos narių išvyka, vykdyti neformalaus pobūdžio susitikimai.
Gyventojų tarybos naujos iniciatyvos – helovinas, tarptautinės vyrų dienos
sveikinimas, „Jerusalema“ šokis ir profesionalus filmas prisiminimui, globos
namų laikraštis „Mūsų langas“, mini biblioteka relaksacijos kambaryje

ESAME LAIMINGI GALĖJĘ PRISIDĖTI PRIE GRAŽESNĖS JŪSŲ IR
MŪSŲ DIENOS



1.    Nustoja kontroliuoti.
2.    Geba juokauti ir supranta juokus.
3.    Su niekuo nekonkuruoja, o stengiasi gerai atlikti savo darbą.
4.    Jaučia dėkingumą už tai, ką turi ir nejaučia gailesčio dėl to, ko neturi.
5.    Mąstydamas ir veikdamas jaučia pasitenkinimą, o ne baimę dėl to, kad gali nepasisekti.
6.    Džiaugiasi kiekviena gyvenimo akimirka.
7.    Nustoja jaudintis, tikėtis ir laukti.
8.    Praranda norą kovoti ir konfliktuoti.
9.    Nesidomi kitų gyvenimais ir jų nevertina. 
10.  Neteisia kitų.
11.  Neteisia savęs.
12.  Myli besąlygiškai ir nieko nesitikėdamas mainais už tai.

 Metų pabaiga „ant nosies“, galvojame kokie metai buvo, ką jie mums atnešė gero, kokios patirtys
buvo, ko gailimės, o kuo džiaugiamės, ko tikimės ir laukiame iš naujų... Kaip mėnesių 12 taip ir 12
sveiko žmogaus požymių, įsivertinkite ir pasižadėkite kitiems metams pasitaisyti, kad visi 12
požymių Jums tiktų. O dar pridėčiau, jog būtina turėti mėgstamą veiklą, užsiėmimą, pomėgį...
 Aš pasižadu naujais metais daugiau veiklų svetainėse, įdomių užsiėmimų ir švenčių. Stengsiuosi
pakalbinti visus, bet norisi ir Jūsų iniciatyvumo bendraujant. Pažadu individualų dėmesį ir ieškojimą
problemų sprendimo būdų.
 Linkiu, kad Nauji metai atneštų galimybę realizuoti save, kad būtų nuotykių, kelionių, o svarbiausia
sveikatos ir sparnuotų svajonių!   

 Su džiaugsmu ir rimtim, Jovita
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12 "sveiko" žmogaus požymių
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 Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją
visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos
vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po dešimt metų, 1992
m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių
diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.
 Žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Žinoma ne viena akla dainininkė, stebinanti
savo balsu. Šiais laikais galima sutikti ne vieną neįgalų žmogų, kuris kompiuteriu ne tik dirba, bet ir
programuoja kojomis. Technologijos, kompiuteris, internetas gali gerokai pasitarnauti tokiems
žmonėmis, visų pirma, sudaryti jiems sąlygas bendrauti ir nesijausti kitokiu, nei kiti.

Mes galime!
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Mūsų laikas su Jurgita
Turbūt paklausę nerasime nei vieno, kuris globos namuose, nepažinotų Jurgitos Jorės Treinytės. Tai
kaišiadorietė tautodailininkė, tradicinių amatų meistrė, edukatorė, edukacinių užsiėmimų
„Šiaudinukas“ rengėja, Žiežmarių kultūros centro floristikos būrelio vadovė, fotografė, knygos
„Tradicinių lietuviškų dirbinių kūrimas" autorė.
Pas mus Jurgita lankosi kiekvieną trečiadienį ir kiekvieną kartą pasiūlo fantastiškai smagių, gaivių,
gražių bei naudingų užsiėmimų. Jurgita su didele meile gamtai ir švelnumu mus, moko tai ką pati
moka geriausiai - tradicinių senųjų lietuviškų amatų. Moko kaip pasigaminti ir dekoruoti šiaudinius
žaisliukus, verbas, žolynukus, kaip dažyti margučius, kaip karpyti karpinius. Kartu žvalgėmės į
debesis, rinkome lapus, lankstėme, siuvome, klijavome, lipdėme, sukome, dekoravome - tiek daug mes
per šiuos metus išbandėme gyvai ar per nuotolį. 


