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naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

  Vadovo žodis 
 

Viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą – diena ir naktis, vasara ir lietus, 

džiaugsmas ir skausmas. Viskas kažkada baigiasi. O kiekvienas rytas yra vis nauja 

pradžia. Šiuo nelengvu laikotarpiu, kai esame pavargę nuo Pasaulį užvaldžiusios 

pandemijos, labiausiai galime džiaugtis, kad vis dar esame kartu. Galime pykti, 

džiaugtis, ignoruoti, priimti, užpykti, atleisti, klysti, tobulėti, mylėti, pasitikėti, tikėti, 

dirbti įprastus darbus, svajoti – tiesiog kasdien BŪTI KARTU. Mėgaukimės šia diena ir 

aplink esančiais. Pandemija vieną dieną baigsis, vartai atsidarys plačiai – o mes 

KARTU žengsime į naują pradžią 😊 
 

nuoširdžiai Jūsų Agnė 

 

RUDUO 

 

 

 

 

 

 

 
 Kai pradeda tyliai kristi lapai, kai paslaptingai išskrenda paukščiai, vadinasi ateina 

RUDUO.  

Tuomet RUDUO paima stebuklingą teptuką, išsitraukia dažus ir ima dažyti medžių lapus. 

Beržą nudažo auksine, klevą geltona, raudona, žalia ir oranžine spalvomis. Tik eglės šis 

teptukas nepaveikia, ji toliau stovi žaliais spygliais kokia buvusi.  

RUDUO ilgai dirba... – po kiek laiko nuiminėja numargintus lapus nuo medžių, kad žemė 

gražiau atrodytų.  

Kai visus lapus nuima, o medžiai stovi pliki ir nuogi, RUDUO pameta savo stebuklingą 

teptuką ir kitus įrankius giliai po sniegu – taip taip, jau net pasnigo...       

 

Po metų RUDUO ateina ir randa pamestus savo darbo įrankius, juos čiumpa ir vėl imasi 

darbo. Ir taip vyksta kiekvienais metais...  



„MOLIŪGŲ TERASA“ Jonavoje 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsų globos namų kūrinys

Jau ketvirtus metus  

Jonavos viešosios bibliotekos  

organizuojama akcija 

 „Moliūgų terasa“ tampa 

 kasmetine tradicija. 

Vykdoma akcija  

skatina atskleisti 

kūrybiškumą ir  

bendruomenės 

susibūrimą. 

Dauguma Jonavos miesto ir  

rajono įstaigų bei gyventojų  

prisijungė prie organizuojamos  

akcijos „Moliūgų terasa“.   

Knygų terasoje sukūrė  

nuotaikingus, išpjaustytus, 

 spalvintus ir kitais būdais  

dekoruotus moliūgus. 



EKOLOGIŠKA TRASPORTO PRIEMONĖ – 

TRIRATIS 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame pirmieji Globos namai 

Lietuvoje įsigiję tokią  

ekologišką transporto 

priemonę, kurios pagalba 

keliausime į Jonavos mieste 

esančias gydymo įstaigas, o 

laisvalaikiu mėgausimės 

nuostabia Jonavos gamta 

dviračiams pritaikytais takais. 

Nuo šiol patirti, išjausti ir 

vėl galėti laisvai judėti 

Jonavos globos  namų 

gyventojai gali su triračiu, 

kuris visiškai pritaikytas 

saugiai ir stabiliai vežti 

globotinį, sėdintį neįgaliojo          

vežimėlyje. 

Tiek globotiniui, tiek 

darbuotojui važinėjimas 

dviračiu padeda pagerinti 

savijautą, atsipalaiduoti, 

išvalyti mintis, gerina miego 

kokybę, užtikrina puikią 

plaučių veiklą, stiprina    

imunitetą, teigiamai veikia 

smegenų veiklą ir skatina 

jaustis laimingiems. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visada siekiame pozityvios 

socializacijos, streso,       

nerimo ir kitų neigiamų   

emocijų mažinimo, siekiame 

kuo didesnio globotinių    

aktyvinimo gryname ore, 

nes būtent buvimas        

gryname ore padeda        

atstatyti biologinį ritmą ir 

pašalina iš organizmo     

kortizolį – streso hormoną. 

Nesvarbu, kad globotinis 

nemina pedalų, bet jis 

važiuoja dviračiu ir patiria 

tą patį jausmą, kurį patyrė 

jaunystėje, savarankiškai      

lėkdamas pavėjui. 

Šypsena globotinių 

veiduose, emocijos, 

dalinimasis 

įspūdžiais – tai 

didžiausia paskata 

mums judėti 

pirmyn. 



Lapkričio 6 dieną švenčiama tradicija 

tapusi Pyragų diena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pyragų diena jau tapo gražia tradicija ir kasmet švenčiama vis plačiau. Tai puiki proga 

ne tik surengti jaukią šventę savo kolektyve, smagiai prie pyrago gabalėlio pabendrauti 

su draugais, kolegomis, bendraminčiais, bet kartu atlikti ir labai prasmingą darbą – 

dalintis ir padėti įgyvendinti Lietuvos vaikų svajones. 
 
  

 

 

 

 

Pyragų dieną švenčia  

daugelis verslo įmonių ir  

valstybinių institucijų,  

švietimo ir ugdymo įstaigų, 

žiniasklaidos atstovų,  

įvaizdžio namų, reklamos  

agentūrų ir visuomenei  

žinomų žmonių. 

Šia iniciatyva įmonių ir įstaigų 

vadovai, darbuotojai, moksleiviai, 

studentai ir tiesiog geros valios 

žmonės kviečiami iškepti pyragą, 

atsinešti jį į biurą ir parduoti 

kolegoms. O surinktas lėšas 

paaukoti likimo nuskriaustiems 

vaikams. 



GERA TOBULĖTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dėkojame Kauno 

kolegijai ir 

nuostabiai 

praktikei bei 

dėstytojai 

Virginijai B. už 

prasmingus, 

aiškius, 

naudingus, 

praktinius ir 

gyvenimiškus 

Pirmosios 

medicinos 

pagalbos kursus. 

 

 

Labai smagu 

prisiminti ir 

užtvirtinti tai, 

kas buvo žinoma, 

bet primiršta. 

 

Širdingai dėkojame 

    VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos 

direktorei 

   Angelei B. ir profesorei Irenai Leliūgienei 

    už ne tik teorinius, bet kupinus       

gyvenimiškų pavyzdžių ir praktinių 

patarimų mokymus 

„VERTYBINIŲ NUOSTATŲ IR 

ASMENINIŲ SAVYBIŲ SVARBA 

GLOBOJANT, SLAUGANT“. 

 

Netrūko juoko, praktinių vaidybinių 

situacijų, komandinio darbo, rimtų 

aptarimų, dalinimosi gerąja patirtimi. 

 

 

 

 



PASKAITA ,,IMUNITETO STIPRINIMAS  

VAISTAŽOLĖMIS ŽIEMĄ“ 

 
Kaip smagu susitikti su senais bičiuliais, su kuriais keliai kertasi vėl ir vėl. Vienas tokių – 

Marius Lasinskas – vaistažolininkas, VDU ŽŪA doktorantas, „Žolinčių akademijos“ 

viceprezidentas. O mums tiesiog bičiulis, kurio nepamirštame mes ir kuris mus išvydęs visada mažų 

mažiausiai apdovanoja šypsena. 

2021 m. lapkričio 25 dieną Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko Mariaus Lasinsko paskaita 

„Imuniteto stiprinimas vaistažolėmis žiemą“.  Mūsų darbuotojos ir globotiniai džiaugėsi galimybe 

sužinoti apie šeimos vaistažolių vaistinėlę žiemos metu (kaip teisingai parinkti vaistažoles vaikams 

ir suaugusiems, kaip stiprinti organizmą vaistažolėmis).  

Diskutuota, apie tikrąsias ligų priežastis ir sveikatos planą. Marius dalinosi daugybe praktinių 

receptų, kaip vaistažolės gali tapti maistu bei vaistu ir kaip išlikti sveikam, o susirgus greičiau 

pasveikti. Paskaita pralėkė greitai ir maloniai, visi norintys, turėjo galimybę pabendrauti su Mariumi 

asmeniškai. 

Ir dar džiugi žinia, kad Marius jau išleido antrąją knygą: „Vaistažolių pasakos“ (Ir sveikatos 

receptai visai šeimai), kurią buvo galima įsigyti paskaitos metu.  

Pirmoji knyga „Vaikai vaistažolių pasaulyje“ taip pat susilaikė didelio susidomėjimo. Ir Marius jau 

išdavė paslaptį, kad pakeliui ir trečioji knyga. 

Nebūtų Marius Mariumi, jei šalia viso vaistažolių pasaulio, nebūtų ir patriotas: knygų spalvos: 

geltona, žalia, o trečioji bus raudona. 



 

 Anekdotai      Anekdotai 
      

– Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų 

susirinkimas. 

– Ka reiškia mažasis? 

– Na… tu, aš ir direktorius. 

 

– Daktare, esu labai susirūpinusi, 

nes imu prarasti atmintį. 

– Kada tai prasidėjo? 

– Kas kada? 

 

Išgėręs vyras grįžta namo ir iškart 

krinta į lovą. 

– Seniai noriu pasikalbėti apie 

rimtus dalykus, bet negaliu, tu 

amžinai pareini girtas,– sako 

žmona. 

– Nesuprantu,– atsako vyras. 

 – Girtas pareinu aš, o kalbėti 

negali tu… 

 

Mokytojas: 

– Koks veiksmažodžio laikas: aš 

tvarkausi, jis, ji tvarkosi? 

Jonelis kelia ranką: 

– Prieššventinis… 

Petriukas sako tėčiui: 

– Tėti, direktorius skambino, nori, kad 

atvažiuotum. 

– Tai ką vėl pridirbai?! 

– Čia tavo direktorius skambino… 

Žurnalistas: 

– Kokios aplinkybės lėmė, kad jūs 

šiandien šimtametis? 

– Mano gimimo metai – 1921. 

      

Raskite žodžius ir išbraukite 
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