
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2017 m. gruodžio mėn. Nr.44 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
Kalėdinis laikotarpis - tai metas apžvelgti praėjusius metus, prisiminti mielas, žavias akimirkas, kurių 

tiktai netrūko. Metai buvo įdomūs ir produktyvūs: suremontuotos 2 vonių patalpos, 3 gyvenamieji 

kambariai, atnaujintas vidinis kiemelis, pritaikant jį didesniam neįgaliųjų skaičiui, įrengtas takelis sode 

neįgaliesiems pravežti su vežimėliais, įrengti alpinariumai, atnaujinta valgykla... 

Keliavome prie jūros, vyko poezijos popietės, mokėmės lieti žvakes, šilkografijos, vilnos vėlimo meno... 

Kartu šventėme gimtadienius ir daugybę švenčių: Užgavėnes, Ledų, Obuolių, Pyragų šventes, Kalėdinį 

karnavalą ir kt.... Mus lankė daugybė kolektyvų – nuo pačių mažiausių lopšelinukų iki šauniųjų senjorų. 

Ypač daug kūrybingumo, išradingumo parodė mūsų darbuotojai, stengdamiesi, kad jūsų šventės nebūtų 

monotoniškos ir panašios. Jų sukurtas šokis Ledų šventei „Linksmos senelės“ sulaukė 18 000 peržiūrų 

socialiniuose tinkluose ir daug šiltų įvertinimų, buvo parodytas Lietuvos socialinių darbuotojų 

profesiniame sambūryje, Kauno r. Ežerėlio globos namų jubiliejaus šventėje. Kalėdinis spektaklis taip pat 

vertas didžiosios scenos! Kiekvienai šventei darbuotojai ruošiasi ypač atsakingai, įstaigą reprezentuoja 

Miesto šventėje, profesiniame sambūryje, parodose „Senjorų retro“, kurios 2017 m. vyko Seimo III – uose 

rūmuose, Kaišiadorių meno galerijoje, Ukrainos Xusto miesto savivaldybėje bei globos namuose, 

Saldutiškio dvare, Gariūnų verslo parko meno galerijoje. Kartu su jumis dalyvavo Globos namų kapelos 

pasirodyme Kultūros centre. Tariame nuoširdžiausią AČIŪ mūsų šauniesiems darbuotojams! 

Linkiu, kad prasidėję Nauji metai visai mūsų bendruomenei būtų sveikatingi, pilni teigiamų emocijų ir 

dvasinės ramybės!     nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema _______________________ 

Šventos KALĖDOS 
Šventos Kalėdos – tai šeimos ir sielos šventė. Šios šventės prasmę geriausiai atskleidžia 

Kalėdų eglutė, įžiebtų keturių žvakių spindėjimas advento vainike, žmogaus suklupimas prie 

klausyklos langelio ir kalėdaičio laužymas Kūčių vakarą... Pasirengimas Kalėdoms liudija žmogaus 

troškulį atsiverti tam, kuris ATEINA, kuriam esu reikalingas, kuris rūpinasi manimi ir myli 

nekeldamas jokių sąlygų. Kalėdos – Dievo ir žmogaus susitikimo diena. Dievas įeina į pasaulio ir 

kiekvieno žmogaus istoriją, įsikūnydamas ir tapdamas žmogumi, prisiima visą žmogaus trapumą, kad 

padėtų jam prie jo priartėti... Taigi Kalėdos – tai džiugi žinia šiandieniam pasauliui, kuris 

susiskaldęs, pasimetęs, kariaujantis ne tik išoriškai, bet ir žmogaus širdyje, vertybių pasaulyje. 

Kalėdos – didžios vilties, kad pasaulį vis tik valdo ne smurtas, ne teroras, bet kūdikio lopšį apglėbusi 

ranka, metas. Kartu tai ir šeimos šventė, nes per šeimą Dievas ateina į pasaulį silpnu vaikeliu, prie 

kurio reikia tiek daug kartų pasilenkti, kad jis būtų apgaubtas šiluma, dėmesiu ir meile, būtų saugus 

ir visavertis. Tai metas, kuriame dar kartą atrandame šeimos pašaukimo vertybę ir grožį. Šeimos, 

kaip švenčiausios žmogaus gimimo ir jo būties institucijos, kuri moderniajame pasaulyje  

jaučia pavojų būti sunaikinta. Kartu Kalėdos – ir vilties bei gyvybės šventė, kuri žmogui  

padeda atrasti ir jo būties prasmę. Švari sąžinė, atgaivintos vertybės, susitaikymas  

su Dievu ir žmogumi – neatskiriama sielos šventė. Kalėdų naktį Dievas palinksta prie  

žmogaus. Todėl ir žmogus yra pašauktas parodyti savo gerumą šalia  

esančiam... (Vilniaus Arkikatedros bazilikos kunigo  

Ričardo Doveikos mintys, 2006).  

 



Gruodžio mėnuo ypatingas ir Globos namų gyventojams. Gausu svečių, dovanų, dalinimosi mintimis, 

gerumu, šiluma, dėmesiu. Dalinamės keletu akimirkų: 

Dovanomis kiekvienam gyventojui apdovanojo 

AB „Achema“ atstovės.  

 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokinukai 

kartu su tėveliais kiekvienam Globos namų 

gyventojui padovanojo po rankų darbo eglutę. 

Nuostabaus grožio žaliaskarės papuošė 

gyventojų kambarius. 

Skautai atnešė Betliejaus ugnelę.  

Sulaukta gausybės laiškų ir dovanėlių....  

Antrus metus iš eilės bendruomeniškos mezgėjos 

dalinasi savo rankų šiluma, mintimis ir dėmesiu, 

apdovanodamos mūsų gyventojus šiltomis 

kojinėmis bei tapukais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ir štai Kūčių vakarienės metu dalinamės šiluma,  

bendruomeniškumu, bendryste lauždami paplotėlį. 



Gyventojų Skyrelis____________________ 

KALĖDINĖ PASAKA 

 
 Gruodžio 21 d. Jonavos globos namuose vyko 

šventinė puota – nuostabi Kalėdinė pasaka. Artėjant 

gražiausioms metų šventėms, kaip ir kiekvienais metais, 

Kalėdų Senelis ruošė dovanas visiems pasaulio žmonėms: 

mažiems ir dideliems, jauniems ir seniems, geriems ir 

paklusniems. Darbo daug ir jis sunkus, atsakingas ir 

kruopštus. Senelis sparčiai pakavo, krovė dovanas, bet 

staiga jį aplankė saldus žiovulys... Kalėdų Senelis pavargo 

ir prisėdęs į krėslą užsnūdo. Ir tada Kalėdų Senelis 

susapnavo nuostabų sapną: 

Už devynių jūrų, už Kauno marių... Už kalnų 

kalnelių, už laukų laukelių... Lietuvos valstybėje, Jonavos 

mieste, Žeimių take yra Karalystė. Gražiausia, didžiausia, 

puikiausia iš visų pasaulio karalysčių. Čia saulė visad 

šviečia skaisčiausiai... Čia paukščiai čiulba 

skambiausiai... Čia gėlės žydi gražiausiai... O Varnutės 

tvenkinio vanduo toks mėlynas, lyg gražiausios rugiagėlės 

žiedas... toks skaidrus, kaip krištolas.... Čia visada vasara 

...  nors ir snaigės krinta už lango... čia visada skamba 

muzika... nors girdisi tyla. Čia džiaugsmas neaplenkia, o 

liūdesys neaplanko. 

Šioje karalystėje gyvena karalienė su savo sūnumi.... Nuostabiai gražiu princu. Šis 

princas tiesiog nuostabus, jis labai geras, protingas, darbštus bei sumanus. Visa tai, motinos 

karalienės dėka, ji sūnų išmokė gyventi dorai ir vadovautis vertybėmis bei jausmais. Tačiau 

vieną dieną karalienė princui sako: 

- Sūnau mano, atėjo laikas susirasti tau pačią. Aš žinau daug gerų, gražių ir tau 

tinkančių karalaičių. Suruoškime puotą ir į ją sukvieskime visų karalysčių princeses. Gal 

pavyks išsirinkti tau žmoną.  

Atėjus puotos dienai, į karalystę buvo pakviesta daug nuostabių princesių, jos dailios, 

puošnios tarsi snaigės. Vis suko ratus, meiliai princui šypsojosi ir visaip kaip bandė pavergti 

jaunikaičio širdį.  

Vis dairėsi princas sau žmonos... O tinkamos niekaip negalėjo rasti. Karalaičių buvo 

daug, tik kiekvienai iš jų vis kažko trūko. Taip nei viena iš jų nesugebėjo suvirpinti princo 

širdelės... 

Staiga tolumoje pasigirdo skardus juokas, atsigręžusi karalienė pamatė, kad į šią puotą, 

nuvaliusios dulkes nuo savo šluotų, pasipuošusios savo prašmatniausiais skarmalais, atvyko 

išdykusios ir pašėlusios raganaitės. Pradžioje karalienė norėjo jas išvyti, tačiau minutėlę 

pagalvojusi, nusprendė duoti ir raganaitėms šansą pasirodyti karalaičiui. 

Niekas negalėjo net įsivaizduoti, jog princui užteks tik vieno raganaitės žvilgsnio, kad jo 

širdelė suvirpėtų, o pilve pradėtų skraidžioti drugeliai, tada princas suprato, kad jį aplankė 

nuostabus jausmas – meilė! 

Karalienė pamačiusi savo sūnų apimtą palaimos suprato, kad meilė aplanko nelauktai ir 

yra visagalė, tad nusprendė šiam jausmui neprieštarauti ir leisti karalaičiui jaustis laimingam! 

Bet štai, Kalėdų Senelis pasirangęs krėsle prabudo. Ši pasaka tebuvo gražus ir mielas 

sapnas, o Kalėdų Senelio laukė šventiniai reikalai – METAS BUVO DALINTI DOVANAS   

 „SAVI“  kolektyvo nariai džiugiomis melodijomis ir dainomis džiugino kiekvieno širdį,  

Šv. Kalėdos sutiktos linksmai, išradingai, melodingai ir savų būryje!!!   



    
 

    

    
 



  
 

  

  
 

 



Mėnesio Aktualijos___________________ 
  

Gruodžio mėnesį  
GIMTADIENIUS švenčia 
 

Gyventojai  

Liubov Proškina  gruodžio 3 d. 

Donatas Martinionis gruodžio 4 d. 

Vytautas Juozas Vilutis gruodžio 6 d. 

Vytautas Popovskis gruodžio 12 d. 

Zenonas Šimbaras  gruodžio 14 d. 

Donatas Zvicevičius gruodžio 16 d. 

Valentina Koriavko gruodžio 22 d. 

Raimundas Valinskas gruodžio 31 d. 

 

Darbuotojai 

Dalia Juknienė  gruodžio 15 d. 

Irina Vavulo   gruodžio 25 d. 

                   SVEIKINAME !!! 
 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
      

- Aš savo mylimajai prieš Kalėdas po egle 

dovaną palikau. 

 - Apsidžiaugė? 

-  Dar ne. Ieško. Miškas didelis, eglių daug... 

 

 - Ką žmona Kalėdų proga padovanojo? 

- Nieko. 

- Mhm... Irgi neblogas daiktas... 

- Aha, o svarbiausia vietos neužima. 

 

Prieš pat Kalėdas vienu labai prabangaus 

viešbučio liftu kėlėsi sąžiningas politikas, 

geraširdis teisininkas ir Kalėdų Senelis. Prieš 

pat atsidarant durims, jie pamatė ant grindų 

gulintį 50 eurų banknotą. Kuris iš jų pakėlė 

banknotą? Aišku, kad Kalėdų Senelis, nes kiti 

du tipai paprasčiausiai neegzistuoja. 

 Kalėdų Senelis:“ Vakar susibariau su ponia 

Kalėdiene.“ 

Elnias: „ Ir kas laimėjo?“ 

Senelis:“ Aš. Ji pas mane atėjo keturpėsčia.“ 

Elnias: „ Negali būti!” 

Senelis: „Taip, patikėk, bet net ir taip ji 

nesugebėjo iškrapštyti  manęs iš palovio.“ 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

       

  Pamąstymai  

 

    Dvasios ramybė – geriausias vaistas nelaimėje.  

 

       Plautas (Romos rašytojas, 250-184 m. pr. Kr.) 



Atsiminimai__________________ 

Mano vaikystės KALĖDOS  
 

 Be mūsų praeities, nėra dabarties ir sunku planuoti ateitį. Kūčios ir Šv. Kalėdos  

yra tas metas, kai susėdame prie bendro stalo, dalinamės šiluma, maistu, dėmesiu, 

 atsiminimais. Kalėdos – tai dalelė namų, kuriuos nešiojame savo širdyje. Mūsų  

globotinai pasidalino atsiminimais apie savo vaikystės Kalėdas. 

 Kai kuriems tai sukėlė daug gerų emocijų, kiti pasakojo su rūpesčiu ir ilgesiu, 

 tretiems prisiminimai išspaudė ašaras. Visus pasakojimus vienijo į namus parnešama  

gyva eglutė, kuri buvo puošiama obuoliukais, saldainiais, sausainiais, žvakelėmis,  

popierėliais. Bet visų svarbiausia, kad visi norėjo ir turėjo ką prisiminti  
 

Zinaida Aldona Sarapinienė.  „Šeimoje augome dvi mergaitės. 

Aš ir dviem metais jaunesnė sesuo Joana. Gyvenome Akmenės 

rajone, Papilėje, kur auga visiems žinoma, o mūsų ir nulaipiota 

šešiolikos kamienų liepa. Šv. Kalėdas visada švęsdavome tik 

šeimoje. Dovanų negaudavome, tačiau mama visada 

stengdavosi skaniai prigaminti įvairių patiekalų. Labiausiai 

įsimintinas mamos keptas kalėdinis pyragas iš 30 kiaušinių. 

Šventinės eglutės eidavome rinktis su tėveliu į mišką, o 

puošdavome tik Kūčių dieną. Puošdavome žvakutėmis, 

saldainiais, obuoliukais, sausainiais, smetoniniais žaisliukais. 

Man, kaip vaikui, didžiausias džiaugsmas būdavo kalėdinė 

eglutė ir mamos virti saldainiai (iš morkų, aguonų), kuriais 

visada mums, vaikams, leisdavo pasmaližiauti. Šventes 

sutikdavome darnoje su šeima.“ 

Alfredas Misiūnas. „Gimiau ir augau Ignalinos rajone, 

Salomenkos kaime. Pas tėvelius buvau vienturtis. Šv. Kalėdas 

sutikdavome kartu su giminaičiais. Kol buvau mažesnis, 

kalėdinę eglutę iš miško į namus nešdavome kartu su tėčiu, 

paaugęs eidavau eglutės kirsti vienas pats. Puošdavome 

pirktais ir pačių darytais žaisliukais bei žvakutėmis. 

Dažniausiai dovanomis keisdavomės su draugais. 

Įsimintiniausia dovana, kurią gavau nuo tėvų buvo žaislinis 

traktorius, o aš techniką labai mėgau. Per šventes saldumynų 

būdavo per akis: įvairių saldainių ir 

sausainių. Jais taip pat puošdavome 

ir eglutę. Mūsų Kalėdos būdavo 

gausios ir linksmos. Šokdavome, 

dainuodavome, sukdavosi vaikiški 

rateliai.“ 

Aleksandra Androsova. „Gimiau ir augau Šiauliuose. Mažame 

butelyje gyvenau kartu su mama ir broliu. Šventiniu laikotarpiu 

mama iš kažkur gaudavo ir į namus parnešdavo gyvą eglutę, 

kurią puošdavome saldainiais ir mamos keptais sausainiais. 

Saldainių iki Šv. Kalėdų neužsilikdavo, per naktį su broliu mes 

juos suvalgydavome. Tie saldainiai ir buvo didžiausia dovana 

mums. Prie Kūčių stalo kartu su mumis sėsdavo ir baba 



(mamos mama), kuri buvo šeimos šviesulys. Baba atnešdavo savo keptų šližikų ir 

spanguolių kisieliaus, kurio ragaudavome tik kartą per metus. Plotkelius iš bažnyčios taip 

pat atnešdavo baba. Plotkeliai būdavo geltoni, rožiniai, su paveikslėliais. Užėjus karui 

Kūčių ir Kalėdų nebešvęsdavome. Iš vaikystės liko tik prisiminimai. Gyvendama Globos 

namuose vėl iš naujo atrandu Kūčių ir Šv. Kalėdų džiaugsmą.“ 

Marinas Eugenijus Mikšys. „Gimiau Ignalinoje, kurioje 

negyvenau. Tėtis buvo geležinkelietis, mama seselė, gyvenome 

labai daug kur, keliavome po visą Tarybų Sąjungą. Šeimoje 

buvome du vaikai: aš ir vyresnis mano brolis, kuris šiuo metu 

gyvena Prancūzijoje. Labiausiai įsimintinos Kalėdos, kai 

lankiau pradinę mokyklą ir gyvenome Skapiškyje, netoli 

Latvijos. Per Kalėdas ateidavo seneliu persirengęs kaimynas, 

atnešdavo cukorių, pyragaičių, sekdavo pasakas, leisdavo 

patampyti už barzdos. Mes, vaikai, tikėdavome, kad Kalėdų 

senelis tikras. Namuose būdavo iš miško atnešta eglutė, kurią 

puošdavome natūraliai: popieriukais, kankorėžiais. Kalėdų 

rytą po eglute dažniausiai rasdavome valgomų dovanų, įvairių 

paveikslėlių. Lauke lipdydavome besmegenį. Per šventes su 

mumis būdavo ir bobutė, kartu eidavome į bažnyčią, 

lauždavome plotkelį. Mano vaikystės Kalėdos būdavo labai 

linksmos.“ 

Marija Godliauskienė. „Gimiau Sibire, o nuo 4 metukų augau 

ir gyvenau pas dėdę Panoterių kaime, Jonavos rajone. Mama 

dirbo Kaune, savaitiniame darželyje, matydavomės retai. O 15 

metų tapau našlaite. Visas šventes atsimenu pas dėdę namuose 

su jo šeima. Dėdė iš miško parnešdavo eglutę, ją puošdavome 

obuoliukais, saldainiais, sausainiais, šalta ugnele, žvakutėmis. 

Po eglute visada stovėdavo Senis Besmegenis. Iš dovanų 

labiausiai atsimenu, kai gavau matriošką ir taupyklę katinėlį. 

Visada būdavo namuose gamintų saldainių, stalas nukrautas 

valgymais. Visi valgiai buvo labai skanūs, ypač naminiai 

pyragai. Man dar labai įsiminė, kaip su arklio tempiamu 

vežimu atvykdavo Kalėdų senelis ir duodavo dovanų.“ 

Boleslovas Belopetravičius. „Augau penkių vaikų šeimoje, 

buvau antras vaikas tėveliams. Gyvenome vienkiemyje, 

Markutiškių kaime, Jonavos rajone. Kalėdinę eglutę iš miško 

parsinešdavome patys vaikai. Kokią parsinešdavome, tokią ir 

turėdavome. Eglutę puošdavome pačių gamintais žaisliukais iš 

popieriaus. Žaisliukus gamindavo mama kartu su vyresniais 

vaikais. Per Kalėdas ateidavo ir atvažiuodavo giminaičiai. 

Kalėdų rytą po eglute rasdavome dovanų kokių nors žaisliukų, 

bet man labiausiai patikdavo atvirukai nuo giminių. Ant stalo 

netrūko maisto, man pats skaniausias būdavo spanguolių 

kisielius. Mums, vaikams, būdavo ir pirktinių  

saldainių. Aš visada labai laukdavau  

Kalėdų, nes per jas visada  

būdavo labai linksma.“ 


