
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2020 m. sausio mėn. Nr.59 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
Vadovo žodis 

Nuoširdžiausiai sveikinu, 

mielieji mūsų globotiniai 

ir darbuotojai! Tegul 

Naujieji 2020-

tieji Žiurkės metai būna 

sotūs, smalsūs ir 

atveriantys visas landas 

naujų idėjų 

įgyvendinimui! 

O svarbiausia – būkite 

sveiki ir laimingi! 
 

nuoširdžiai Jūsų 

direktorė Dalia Astrauskienė 
 

2020 – baltosios Žiurkės metai 
Besibaigiantys Kiaulės metai, metų estafetėje užleidžia karaliauti Žiurkę. Pagal kinų horoskopą 

2020-tieji metai pavadinti Baltos Metalinės Žiurkės metais. Žiurkė yra pirmasis kinų horoskopo  

gyvūnas, pasižymintis nepaprasta intuicija ir intelektu.  

Daugeliui žmonių žiurkės kelia neigiamus jausmus. Dažniausiai žmonės jas laiko kenkėjomis, 

tad šąlant orams pagrindinis rūpestis, kaip apsaugoti namus nuo jų antplūdžių. Tačiau, kaip 

praneša Lietuvos zoologijos sodas, tai  yra ypatingas gyvūnas, be kurio egzistavimo žmonija nebūtų 

tiek daug pasiekusi daugelyje gyvenimo sričių. Pilkosios žiurkės, iš kurių vėliau buvo išveista 

laboratorinių žiurkių rūšis, buvo pirmieji žinduoliai, kuriuos žmogus prijaukino moksliniams 

tyrinėjimams.  

Žiurkės turi puikiai išvystytą uoslę ir klausą. Kadangi jų akys 

yra galvos šonuose, jos turi platų akiplotį. Jos pasižymi kruopštumu, 

puikia atmintimi, galinčia užfiksuoti smulkiausias detales, yra 

kupinos energijos. Tai labai prieraišus gyvūnas, greitai pamilstantis 

žmogų, tad ir kinų horoskopuose žiurkės yra meilės ir dėmesio 

simbolis. Atsižvelgiant į visas puikias savybes, kuriomis pasižymi 

šie maži padarėliai, 2020-aisiais metais reikia būti 

tolerantiškiems vieni kitiems, gerbti ne tik žmones, 

bet ir mus supančią aplinką. Šis ateinančių metų simbolis padės tiems, kurie 

tikslų sieks sąžiningais būdais, bus darbštūs ir padės aplinkiniams.  



Kad šventės tęstųsi kuo ilgiau 😊 😊😊 
 Kiekvienais metais laukdami didžiųjų metų švenčių bei pasitikdami šventinį laikotarpį ir  

trokšdami, kad tas šventiškumas išsilaikytų kuo ilgiau, kuriame jaukią, šventinę, sakralią,  

nuotaikingą aplinką... Puošiame Kalėdinę eglutę, dabiname rankų darbo žaisliukais Globos namų 

koridorius, sales, dekoracijomis dalinamės su globotiniais. Smagu, kad kiekvienas norintis gali  

prisidėti prie to šventiškumo kūrimo, nes kai pridedi rankelę, tai ir pačiam mieliau pasidaro       

 

 

 

 

 

 



Palydint senus, sutinkant Naujus 
 Visada širdis džiaugiasi, kai atsiranda bendruomeniškų, savanoriškais tikslais dirbančių ir 

padedančių kurti jaukią ir šventinę nuotaiką kolektyvų. Šveicarijos seniūnijos klubas „Prie 

Kavos“ skaidrino nuotaiką Globos namų gyventojams ir darbuotojams, vaidindami nuotaikingą 

spektaklį „Emigrantai“. Netrūko dainų, aktorinio meistriškumo, šypsenų, dėmesio žiūrovams. 

Šventėje buvo visko: Kalėdų senelis su maišu dovanų, nuotaikingi nykštukai, žavi snieguolė ir 

daug puikios nuotaikos... Būkite visi sveiki, laimingi ir energingi!!! 

 

 

 

 



Šv. Mišios 
Advento Šv. Mišias Jonavos globos namuose aukojęs Šv. apaštalo Jokūbo parapijos 

klebonas, dekanas kunigas Virginijus Birjotas visiems linkėjo sveikatos, gražių, šviesių prasmingų 

švenčių ir Dievo palaimingų metų. 

 
 

Betliejaus taikos ugnelė 

„Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“ – šiuo šūkiu Betliejaus taikos ugnis 2019 m. vėl keliavo 

po Lietuvą. Skautų įkūrėjas R. B. Powellis yra pasakęs: „Taikos negalima garantuoti nei  

komerciniais interesais, nei kariniais susitarimais, nei dvipusiu nusiginklavimu, jei tautos valioje 

nėra Taikos dvasios. Ji ugdymo uždavinys.“ 

2019 metais Betliejaus taikos liepsnelė vėl buvo perimta iš kaimynų lenkų skautų, ir jos  

kelias, padedant skautams, kitoms organizacijoms ir be abejo taip pat visiems geros valios  

žmonėms, buvo tiesiamas į šeimas, bažnyčių bendruomenes, ligonines, senelių prieglaudas ir kt. 

Ugnis nešama siekiant didesnio artumo ryšio ir priminti, jog visi vis dėlto esame broliai ir  

seserys. Gruodžio 18-osios rytą Taiko ugnelė sužibo Jonavos globos namuose, iš čia pasklido po  

gyventojų kambarėlius ir darbuotojų namus. Kartu su ugnelės šiluma Jonavos skautai atnešė ir  

gausybę atvirukų su pačiais šilčiausiais vaikų palinkėjimais. Džiaugiamės, kad tradicija – Betliejaus 

taikos ugnis – nepamiršta, visi kartu galime labai daug: skleisti šilumą, ramybę, pasidalyti gerumu...  

 

 

 

 

 

 



Kalėdos - dovanų metas 
Globos namų gyventojams Kalėdos – tikras šilumos ir stebuklų metas. Senolius sveikino  

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos ir Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos mokiniai.  

 Jonavos darbščiųjų rankų mamų kolektyvo moterys su mūsų įstaigos bičiule Janina priešaky jau 

nebe pirmus metus apdovanoja senolius šiltomis, įspūdingų raštų ir su meile megztomis 

kojinėmis, kurios ne tik šildo, bet ir džiugina. Achemos poliklinikos kolektyvas skyrė savo dėmesį 

ir laiką, dovanodami knygas, saldumynus, kojines. 

Senoliai apdovanoti dėmesiu, laiškais, atvirukais, piešiniais, saldumynais, megztomis ir 

rankų darbo kojinėmis, šypsenomis, linkėjimais. Emocijų netrūko, padėkų taip pat. Džiugu, kad 

jaunimas ir visi geros valios žmonės prisimena senolius, supranta jų dalią ir gražiais darbais juos 

pradžiugina. 

 



„Visi įdomūs ir reikalingi“ 
Gruodžio 29 d. Globos namų gyventojai ir darbuotojai buvo pakviesti į Visapusiško lavinimo 

centro projekto "Mes visi įdomūs ir reikalingi" šventinį koncertą. Koncerto metu projekto dalyviai 

(mūsų įstaiga taip pat, kadangi svečiuose turėjome ir kartu dalyvavome šokio teatre „Dansema“) 

mėgavosi išskirtiniu instrumentinės grupės "Ritmas kitaip" pasirodymu ir nuoširdžiu Liudo 

Mikalausko bendravimu, dainomis ir gražiu šokiu kartu su mamomis ir kūdikiais. Šypsenos, gera 

nuotaika, plojimai, emocijos – visa tai kuo džiaugiamės, žiūrėdami į savo globotinius 😊 

 

Po truputį tobulumo link... 

2019 metus Globos namų kolektyvas palydėjo labai turiningai – dalyvauta Kolpingo kolegijos 

rengiamuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe“. Mokymų 

metu teorinės žinios buvo taikomos ir praktiškai. Įgytą informacija puikiai galima pritaikyti ne tik 

darbo aplinkoje, bet ir asmeniniame gyvenime. Visada labai smagu turėti galimybę tobulėti ir 

mokytis savo darbovietėje.  

 



Kai džiaugsmą gali apkabinti 

Jau 7-erius metus Jonavos globos namuose teikiama kaniterapijos (šuniukų terapijos) 

paslauga, kuri vis sparčiau plinta mūsų šalies globos, gydymo įstaigose. Šios akimirkos liudija, 

kokia ši terapija svarbi ir reikalinga! Esame dėkingi mūsų profesionaliems draugams keturkojams 

bei jų šeimininkams, ypač Inetai, visus šios metus ištikimai mus lankančiai, pristatančiai vis naujus 

augintinius, ruošiančiai įvairius projektus! Esame širdingai dėkingi už draugystę!!!   

 

 



 

Anekdotai     Anekdotai 
      

– Tėveli, atspėk, koks traukinys labiausiai vėluoja? 

– Koks, sūneli? 

– Tas, kurį žadėjai man padovanoti dar praėjusiais 

metais. 

 

- Kaip sutikai Naujuosius Metus? 

- Kaip dovanėlė! 

- Kokia prasme? 

- Visą naktį po eglute prasivoliojau... 

Po baliaus prancūzai išeina atsisveikinę, anglai 

išeina neatsisveikindami, o mūsiškiai atsisveikina 

visą vakarą… bet neišeina. 

 

Vyriškis gėlių parduotuvėje ilgai renkasi 

gėles. 

Pagaliau prieina pardavėja: 

– Jums žmonai, ar brangesnių? 

 

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? 

 

Žmona praneša vyrui naujieną: 

– Brangusis, netrukus mūsų šeima 

pagausės! Būsime trise! 

Vyras su džiaugsmo ašaromis apkabina 

žmoną. 

Žmona jam į ausį: 

– Ryt mano mama atvažiuoja! 
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RASKITE IR BRAUKITE. Nurodytomis kryptimis raidžių lauke raskite ir išbraukite 

duotus žodžius. Iš likusių raidžių perskaitykite žodį. 

 

S B T A B Y N A G S A V Y S A M CILINDRAS KRAMSLYS 

K R A U G E R Y S A S S Y K A S DELSA KRAUGERYS 

A S K L A J Ė M A K A L Ū S Ž N DRĄSUOLIS KŪLYMAS 

K A R Š T L I G Ė L K L Y I S A DUMBLĖ KVADRIGA 

S N A A R I E T O A Y L R I B K ĖDMENYS LEMAS 

A A Š D E Š Z T K M S G L M E I GALIS LIEPA 

T M T U Š K A M A M A O A O D T GANYBA MALKA 

A O E M N L U S A S U B I N M O GARAI MASYVAS 

G R L B Ė O E R P S A M I D E G GEDIMAS OMNIBUSAS 

A Y I L A T K M Ą Ū I T E R N A GIRDA RAŠTELIS 

P I S Ė D I V R A K D L Y J Y R GYSLA RYTAS 

Š C I L I N D R A S S A A R S A GOTIKA ROMANAS 

L I E P A Ė A K V A D R I G A I IŠKLOTINĖ SALOTA 

                KAMĖJA SATYRA 

AKLYS AMEBA BAMBA KARŠTLIGĖ SYKAS 

AKMUO BALTIZMAS BUKAS KARVIDĖ SPŪDA 

ŠAKYS ŠARKA ŠPAGATAS TREŠNĖ TUALETAS 

  ŽIRGAS   

 

                  

       


