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naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
Vadovo žodis 

Lyg griaunamo pastato vidaus 

būtų negana – tenka matyti, 

kaip griūna ilgaamžiai mūsų 

kiemo ąžuolai... Sunku, kai 

tenka iš naujo tvarkyti gėlynus, 

sėti žolę. Bet tai kartu ir 

reiškia, kad mūsų šalis visai 

neblogai „gyvena“ – keičiamos 

šiluminės trasos, asfaltuojamos 

gatvės, renovuojami namai. 

Išvengsime „avarijų“, kurių 

metu galima patirti dar 

didesnių nuostolių. Kantrybės 

visiems! 
nuoširdžiai Jūsų  

direktorė Dalia Astrauskienė 

Kieme ____________________________ 

Gamtos grožis mūsų namuose 
 

 

1997 m. globos namų sode 

buvo pasodinta 100 vaismedžių, 

deja beveik pusė jų buvo 

nulaužti, nuniokoti, nes neturime 

saugios tvoros. 2016 m. 

nuspręsta sodą atsodinti. 

Kadangi jau turime vaizdo 

stebėjimo kameras, tikimės, kad 

šįkart pasiseks išsaugoti gamtos 

grožį. Tegul džiugina globotinių 

ir darbuotojų akis nuostabūs 

žiedai, gardūs vaisiai!!! 

Nepaprastą žiedų grožį 

stengiamės įamžinti, dalintis.  



Su meile rūpinamasi kiekvienu augalu ir puoselėjami jų augimo ploteliai. Obuolių 

skynimas pas mus jau tampa tradicine švente. Rudenį į talką pasikviečiame Vaikų globos 

namų auklėtinius. Kartu vaišinamės obuolių kompotu, pyragu... Būna gera, kvepia 

obuoliais...  

Darbuotojų skyrelis ___________________ 

„Lietuva-Estija“:  dalinamės gerąja 

patirtimi 
 

 Jonavos globos namų socialinės darbuotojos svečiavosi keturiuose Estijos globos 

namuose. Puiku, kai yra galimybė dalintis patirtimi, semtis idėjų, o kartais ir nuoširdžiai 

pasidžiaugti, kad kažkas ir pas mus geriau  

Nuoširdžiausiai 

dėkojame VŠĮ 

"Tarptautinės 

socialinės 

akademijos" 

direktorei  

A. Bajorienei už 

šauniai 

organizuotas 

gerosios 

patirties 

sklaidos dienas, 

maksimaliai 

išnaudotas 

galimybes 

pamatyti, 

išgirsti, 

susipažinti....  
 



Išvykos _______________ 

Siauruku iki Rubikių  
 
 Globos namai turi savas tradicijas. Viena iš jų – bent 

viena ekskursija per metus globos namų gyventojams. Visa 

birželio mėnesį negailestingai plieskusi saulė, ekskursijos 

dieną pagailėjo mūsų ir netgi padovanojo šiek tiek lietaus. 

Oras buvo nuostabus kelionei. 

 Anykščiuose aplankėme Medžių lajų taką, esantį Anykščių šilelyje. Tai pirmasis takas 

Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų lygyje. 

Originalus architektūrinis sprendimas: apžvalgos bokšto architektūros motyvu pasirinkta 

Aukštaitijos tautinė juosta. Fasaduose dominuoja juostos motyvas iš rombų. Medžių lajų takas 

tęsiasi 300 m ir tolygiai kyla iki 21 m aukščio virš žemės. Tako pabaigoje apžvalgos bokštas, 

kurio apžvalgos aikštelės aukštis – 34 metrai. Čia galima apžvelgti apdainuotąjį Anykščių šilelį, 

pasigrožėti Šventosios upės vingiais, tolumoje pamatyti aukščiausios Lietuvoje Šv. Mato 

bažnyčios bokštus…  

 Pasivaikščioję Lajų taku, išskubėjome į Anykščių siaurojo geležinkelio stotį, kur mūsų laukė 

taip vadinamasis „Siaurukas“. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis − tai 750 mm vėžės 

(standartinio geležinkelio vėžės yra 1435 mm), 68,4 km ilgio siaurojo geležinkelio linija, 

veikianti ruože nuo Panevėžio iki Rubikių, vedanti pro Troškūnus, Anykščius. Tai vienas 

unikaliausių inžinerinio paveldo paminklų Lietuvoje. Siaurasis geležinkelis kartu su stotimis, 

kelių statiniais yra vertingas istorinis ir kultūrinis objektas. Stočių pastatų kompleksai turi 

urbanistinę ir architektūrinę vertę. 1996 m. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas 

įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą. 

 Aukštaitijos siaurukas – kultūrinio turizmo ir laisvalaikio traukinys, kuriuo keliaujant 

susipažįstama su Aukštaitijos krašto gamtos, istorijos ir kultūros paminklais, transporto 

inžineriniu paveldu. Keliautojų traukinius traukia šilumvežiai Tu2. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97%C5%BE%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/1435_mm_v%C4%97%C5%BE%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Siaurasis_gele%C5%BEinkelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rubikiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tro%C5%A1k%C5%ABnai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Anyk%C5%A1%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/1996
https://lt.wikipedia.org/wiki/Auk%C5%A1taitija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tu2


 Kelionę „siauruku“ galima derinti su įvairiomis kultūrinėmis programomis: muzikavimu, 

kulinariniu paveldu, „traukinio apiplėšimu“, kelionėmis dviračiais, vandens 

pramogomis Pagojės tvenkinyje ir kt. Šalia reguliariųjų reisų yra vykdomos ir užsakomosios 

kelionės, edukacinės iškylos.  

 Siauruku nukeliavę iki Rubikių ežero, kavinėje „Žuvienės pašiūrė“ skanavome nepaprastai 

gardžios žuvienės virtos tiesiai ant katiliuko, skrandžius maloninome skaniais užkandžiais. 

Mėgavomės saule, įmerkėme kojas į ežerą, supomės, pasivaikščiojome pakrante. Kai kuriems 

kelionė traukiniu (net nebūtinai „siauruku“) buvo pirmoji tokia gyvenime. 

 

 
  

 Kiekviena kelionė žmogui suteikia naujų minčių, apmąstymų, palieka naują patyrimą, 

džiaugsmą. Mes pakeičiame aplinką, pabūname kartu, iš naujo pažįstame ne tik gamtos ir 

kultūros paveldą, bet ir vieni kitus. Esame dėkingi, turėdami galimybę KELIAUTI ! ☺ 

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pagoj%C4%97s_tvenkinys


Pirmoji Lietuvoje Ekoterapinė zona 

globos namuose 
 Birželio mėnesį Jonavos globos namuose vyko neeilinė šventė: Ekoterapinės 

(rekreacinės muzikos ir fizinio aktyvinimo) zonos atidarymas. 

 Greta apčiuopiamų dalykų, su kuriais mes susiduriame kasdienybėje, yra nematomi ir 

neišmatuojami reiškiniai, kuriuos žmogus įgyja dėka muzikos. Kaip muzika veikia intelektą, 

emocijas, mokymąsi, sveikatą? Į šiuos klausimus daugybę metų mėgina atsakyti 

mokslininkai, gydytojai, psichologai, jos poveikį norime išbandyti ir mes.  

Siekdami pozityvios socializacijos, užimtumo didinimo bei streso, nerimo ir kitų neigiamų 

emocijų mažinimo, išplėtėme esamas psichosocialines bei sociokultūrines paslaugas, 

taikydami novatorišką metodą - ekoterapiją: grojimą perkusinės muzikos instrumentais bei 

fizinį aktyvinimą senjorams pritaikytomis priemonėmis gryname ore, visiems sezonams 

pritaikytoje pavėsinėje. 

 Atidarymo šventėje sulaukėme ir svečių: vicemero E. Sabučio, socialinės paramos 

skyriaus vedėjos D. Ūselienės ir p. Eglės, konsultavusios ir padėjusios įsigyti perkusinius 

lauko instrumentus. Orą virpino saksofono garsai, skleidžiami muzikanto R. Žilinsko. 

Pasipuošę, gerai nusiteikę, skanaudami ledus ir vasaros gėrybes mėgavomės vasarišku oru, 

bendryste ir galimybę pirmiesiems turėti EKOTERAPINĘ zoną savo namuose.     

Tikime, kad muzika turi unikalią sąsają su emocijomis, o muzikavimas, net visiškai 

mėgėjiškas, gali būti labai efektyvus streso valdymo įrankis. Mylėkime muziką ir tikėkime jos 

galia! 

 



Istorija _______________ 

Baltijos keliui – 30 !  
 

 Baltijos valstybės: Lietuva, Latvija ir Estija, šių metų 

rugpjūčio 23 d. švęs vieno didingiausių istorijos įvykių – 

Baltijos kelio – 30-ąjį jubiliejų. Tądien, 1989-aisiais, iki 2,5 

mln. žmonių išreiškė norą būti laisvais savo valstybės piliečiais sudarę gyvą (net apie 650 km) 

žmonių grandinę ir taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos bei 

išreikšdami Baltijos tautų vienybę kelyje į Nepriklausomybę. Ši taiki akcija akimirksniu plačiai 

pasklido po visą pasaulį ir net tą pačią dieną įgavo savų atspalvių: per Pasaulio jaunimo 

kongresą Paryžiuje lietuviai, latviai ir estai surengė demonstraciją-eiseną nuo Triumfo arkos iki 

Laisvės paminklo. Vyko mitingai Ukrainoje ir Rusijoje. Vašingtone, prie TSRS pasiuntinybės, 

vyko solidarumo su Baltijos kraštais demonstracija. Po šio įvykio Lietuvos išeiviai pradėjo 

aktyviau remti Sąjūdžio poziciją ir veiklą atkuriant nepriklausomą valstybę. Tėvai ir seneliai 

apie anuometinius įvykius perteikia ne faktus, bet jausmą, kai žmogų aplanko viltis, kad Tėvynė 

gali būti laisva ir savarankiška.  

Didžiausias protesto akcijos pasiekimas buvo tai, kad TSRS nusileido bendram Baltijos 

šalių gyventojų protestui, pripažindama praeities nusikaltimus. Baltijos kelias tarptautiniu 

mastu paviešino visų trijų valstybių bendrą kovą ir kad tikėjimas demokratinėmis idėjomis 

vienija Baltijos šalių gyventojus. Taip stiprus brolybės, vienybės ir bendro tikslo jausmas 

tapo svarbiu politiniu veiksniu ir galiausiai buvo pasiektas Baltijos šalių nepriklausomybės 

atkūrimas. 
 Minint sukaktį, visoje Lietuvoje bus minimas 30-metis bendruomenėse, skatinant 

pilietiškumą, aktyvumą ir siekį prisidėti prie bendros gerovės puoselėjant tautines vertybes. 

 



☺ ☺ ☺ Vasara su šypsena ☺ ☺ ☺ 
 

Vyras skambina telefonu: 

– Alio, ar tai jūsų skelbimas, kad padėsite 

atsikratyti bet kokių problemų? 

– Taip, mūsų. Kokios jūsų problemos? 

– Matote, aš knarkiu, o žmona dėl to 

nervinasi. 

– O ko norėsite atsikratyti – knarkimo ar 

žmonos? 

Dvi dvasios slampinėja po kapines ir pamato už 

vartų motociklą. 

– Pasivažinėjam? 

– Kodėl gi ne? Tu sėsk ant motociklo, o aš tuoj 

atbėgsiu. 

Tai tarusi dvasia dingsta kapų tyloje, bet netrukus 

grįžta nešina dviem paminklais. 

– Kam jie tau? 

– Be dokumentų gal nevažinėsim? 
 

Žmona klausia vyro: 

– Noriu žinoti, ar tu mane ir žilaplaukę 

mylėsi? 

– Hm… Ar nustojau tave mylėti, kai tu buvai 

juoda, balta, violetinė? 

Viršininkas klausia pavaldinio: 

– Ką čia veikiate? 

– Vykdau jūsų paliepimą. 

– Bet aš nieko neliepiau. 

– O aš nieko ir nedarau. 
 

Du sliekai susitinka lysvėje. Vienas klausia: 

– Kur tavo žmona? Jau seniai jos nemačiau. 

Kitas nubraukia ašarą: 

– Žvejoja! 
 

Krovikams dažnai tenka laikytis atskiros mitybos 

dietos: krauni bulves – valgai bulves, krauni sūrį – 

valgai sūrį, krauni arbūzus – valgai arbūzus, krauni 

plytas – iškrovos diena. 

Važiuoja motociklu tryse, vidurinysis mikčioja: 

– G-g-ggg-gggg… 

– Nori greičiau? Gerai lekiam greičiau. 

Mikčius ir vėl: 

– Gr-ggr-grrrrr… 

– Tai ką, dar greičiau? Gerai… 

Na, ir jie jau lekia 160 kilometrų greičiu, kai 

pagaliau mikčius išlemeno: 

– Gggrražvydas nukrito! 

Moteris giriasi savo draugei, kad ruošiasi tekėti jau 

ketvirtą kartą. 

– O kas atsitiko tavo pirmajam vyrui? – domisi 

draugė. 

– Suvalgė nuodingų grybų ir mirė. 

– O antrajam? 

– Suvalgė nuodingų grybų ir mirė. 

– O trečiajam? 

– Nusisuko sprandą. 

– Nusisuko sprandą? 

– Taip. Nenorėjo valgyti grybų. 
 

 

Vaikystėje svajojau, kad fejerverkai būtų 

kasdien. Taip ir tapau suvirintoju. 

Matematikos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko: 

– Jei tavo vienoje kelnių kišenėje yra 10 eurų, o 

kitoje – 30, ką tai reiškia? 

– Tai reiškia, kad aš užsimoviau svetimas kelnes. 

Susitinka du draugai. Vienas klausia: 

– Tu, sako, vedei? 

– Taip. 

– Na ir kaip? 

– Gerti negalima, rūkyti negalima… 

– Gailiesi? 

– Gailėtis taip pat negalima. 

 

Priėjo močiutė viename prekybos centre prie žuvies 

skyriaus ir apžiūrinėja akvariumą su gyvomis 

žuvimis. 

– Ar šviežios? – paklausė pardavėjos. 

– Žinoma, močiute, taigi matote, kad juda… 

– Aš irgi dar judu, – atšovė močiutė. 
 

Stomatologo kabinete: 

– Taiiip, viskas. Dabar, prašyčiau, pora 

valandų nevalgyti. 

– Ką, Jūs, gydytojau… Va, atsiskaitom ir aš 

kokį pusę metų badausiu… 

Daktaras pasikviečia pacientą į  

priimamąjį ir teiraujasi: 

– Ar ilgai teko laukti? 

Pacientas: 

– Man laikas neprailgo. Ant  

tapetų suskaičiavau 64123 gėlytes… 
 


