
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2018 m. sausio mėn. Nr.45 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
 

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, 

daugybę metų stengiuosi aplankyti tas vietas, 

kur mūsų tautiečiai atkovojo 

nepriklausomybę, žuvo už ją 14 nekaltų 

civilių gyventojų, taikiai stovėjusių prieš 

tankus. Prie Lietuvos Respublikos Seimo, 

Nepriklausomybės aikštėje, vyko iškilminga 

Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, 

kurios metu įspūdingais pasirodymais vėliavą 

pagerbė Lietuvos kariuomenės garbės 

kuopos. Atminimo ceremonijos vyko ir prie 

Vilniaus televizijos bokšto bei Antakalnio 

kapinėse. 

Ši diena visada man suteikia progą 

susimąstyti, ką reiškia LAISVĖ. Kokia kaina sumokėta už tai, kad galime ramiai miegoti, nebijoti pasakyti 

„ne tokį“ žodį, pakritikuoti valdžią, laisvai keliauti, valgyti apelsinus, bananus kada norime, nestovėti 

eilėse „prie mėsos“, „be blato“ įsigyti batelius ar suknelę ir dar daug daug dalykų, kurių kasdienybėje jau 

net nebepastebime. 

 

Širdyje padėkokime tiems, kurie šios dienos nesulaukė, 

tačiau nuoširdžiausiai linkėjo mums garbingo gyvenimo. 

 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

 



Mėnesio Tema _______________________ 

Sausio 13-oji –  

Atmintis gyva, nes liudija 
 

Lietuva mini 27-ąsias tragiškų  

Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės 

gynėjų dieną.  

1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus 

Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų 

Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti 

į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, 

Radijo ir televizijos komiteto pastatą,  

Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam 

perversmui reikšmingus objektus. 

Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja  

karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie 

televizijos bokšto Vilniuje per 1000 taikių ir   

neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14 civilių  

(žuvusiesiems buvo nuo 17 iki 53 metų, daugiausia – 

sulaukusiųjų kiek per 20 metų). Televizijos  

bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą 

kariškiai atsisakė. 

Nors užgrobti kai kuriuos 

objektus ir pavyko, galu-

tiniai operacijos tikslai 

(užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių  

Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų  

ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai 

teko iš užimtų objektų pasitraukti.  

 

„Svarbiausiomis mūsų 

gyvenimo akimirkomis, 

Lietuvai ginant savo LAISVĘ, buvome kartu. Buvom 

viena visuma. Daugybė aš, daugybė tu. Tik taip 

galėjom įveikti smurto imperiją. Tas jausmas ir 

patirtis – nepamirštami. Dėkokim visi Apvaizdai, 

kad padovanojo mums tokių ypatingų brolystės, 

tarpusavio paramos ir nugalinčios ištvermės 

valandų. Tai ženklas, kad stebuklų gali būti“. 

/V.Landsbergis  



Atsiminimai_________________________ 

Ką prisimenate iš 1991 m.  

SAUIO 13-tosios?  

 

 Kiekvienas turime su tuo susijusį prisiminimą  –  nesvarbu, ar jis buvo asmeniškai patirtas, ar 

perpasakotas kitų artimųjų ir draugų. Tačiau jis sudaro dalelę tos bendros prisiminimų mozaikos, kuri 

mums primena, kiek turėjome paaukoti, kad atgautume nepriklausomybę. Tuo pačiu, bėgant metams, 

kiekvienas šią dieną išgyvename savaip ir svarstome, kuo aš galiu prisidėti prie to, kad žuvusiųjų už 

laisvę kova nenueitų veltui. Globos namų gyventojus paraginome pasidalinti atsiminimais ir mintimis 

apie 1991 metų sausio 13-tąją. Mintys šiek tiek šokinėjo, atsiminti ne viską lengva, bet baimę dėl karo, 

gailestį žuvusiesiems ir sužeistiesiems, euforiją atgavus laisvę prisiminė visi. 

 

Česlovas Tarasevičius. Tą dieną buvau Jonavoje, 

darbe. Apie neramumus Vilniuje atėjo ir pranešė 

cecho viršininkas. 7 žmonės iš mūsų darbo išskubėjo į 

Vilnių, aš kaip kūrikas likau darbo vietoje. Darbe 

nuolat klausiausi radijo. Vakare susirinko visi 

artimieji namie ir įvykius stebėjome kartu per 

televiziją. Iš tikro ruošiamės blogiausiam – labiausiai 

bijojome karo. Širdį spaudė dėl sužeistųjų ir žuvusiųjų 

– tai didelis gedulas Lietuvai. Kai kariniai daliniai 

atsitraukė ir supratom, kad iškovojome LAISVĘ, 

pasidarė lengviau ant dūšios. Iki šiol labai džiaugiuosi atgauta laisve! 

 

Donatas Zvicevičius. 1991 m. sausio 13-tąją buvau 

Jonavoje, savo darbo vietoje. Pagal specialybę dirbau 

miesto ryšiuose, o karo atveju visi ryšininkai privalo 

būti budėjimo režime, nes jeigu būtų imtasi karinių 

veiksmų, turėjome užtikrinti ryšį su specialiosiomis 

tarnybomis: greitąja pagalba, gaisrine, dujų tarnyba 

ir pan. Kadangi nuvažiuoti į Vilnių negalėjau, viską 

stebėjau per televiziją, radiją, gaudavome žinių ir 

telefonu. Aš turėjau visą informaciją, kas vyko – 

padėjo užimamos pareigos. Tą dieną suvažiavo visi 

mano giminės į Jonavą pas mane. Mums svarbu buvo būti kartu, nes nežinojome, ko laukti ir tikėtis. 

Labiausiai neramino, kad gali prasidėti karas. Kaip šiandien pamenu, kaip užsienio transliuotojai 

parodė kaip Loreta  Asanavičiūtė papuolė po tanku...  14 žmonių paaukojo gyvybę. Atgavom laisvę, 

bet gyventi netapo lengviau.... 

Zuzana Šapranauskienė. Tais metais sausio 13-tąją 

buvau Kaune. Pirmiausia apie įvykius Vilniuje 

pamačiau per televiziją. Tuo metu gyvenau Kalniečių 

rajone, pamenu, kaip visą naktį nemiegojau ir 

stovėjau balkone, mačiau minią žmonių, kurie šaukė, 

kad Vilniuje užėmė bokštą. Žmonės Kaune  plūdo į 

gatves, bėgo į sporto halę, į Laisvės alėją. Vyro brolis 

buvo Vilniuje prie Televizijos bokšto, pasakojo apie 

tankus, šaudymus, kareivius, Molotovo kokteilius. 

Buvo ir tebėra labai gaila jaunų, drąsių žuvusių 

žmonių. Krūtine dengė laisvę, prarado gyvybę. 

Gedėjau kaip savų... (susigraudino: aut.past.). Tada visiems buvo didelis siaubas. Aš dėl Lietuvos 

LAISVĖS labai džiaugiuosi, atsikovojome ir tikiuosi neprarasime. 

 



Remigijus Gustainis. Per tuos baisiuosius įvykius 

buvau namie su tėvais, viską stebėjome per televiziją. 

Tuo metu buvau dar nepilnametis, buvo labai baisu, 

ypač kai pradėjo šaudyti prie parlamento. Buvo labai 

gaila žuvusiųjų ir sužeistų. Pamenu, kaip žurnalistė 

 E. Bučelytė iki paskutinės minutės viską pranešinėjo 

užsidariusi Lietuvos radijo ir televizijos pastate. 

Stebėjome ir klausėmės kiekvienos naujienos. Kai 

nutrūko transliacija iš Vilniaus, sekėme naujienas iš 

Kauno. Tada labai kovojome už laisvę, tačiau iš vienos 

sąjungos šiai dienai esame kitoje sąjungoje....    

Irena Aliukienė. Gyvenau Kaune. Pamenu, kai atėjo 

kaimynas ir pranešė, kad užimtas Vilniaus televizijos 

bokštas. Įsijungiau televizorių, bet tuo metu 

transliacija jau buvo nutrūkusi. Vakare vėl buvo 

atnaujinti reportažai, pamenu tuos rankomis 

susikabinusius žmones prie bokšto, tankus, kareivius. 

Visus įvykius stebėjome kartu su kaimynais, kurie 

atėjo pas mane su savo mažute dukryte. Su kaimyne 

net verkėme, buvo labai baisu dėl ateities, bijojome 

karo. Kaimynė labai pergyveno, kad vyrui netekti 

kariauti, kad karo atveju būtų labai baisu dėl dukros 

ateities. Nuolat žiūrėjome televizorių, klausėmės radijo. Baisu matyti sužeistus, žuvusius.... Aplink 

daug ašarų, išgąsčio, baimės... Kai pasitraukė kariniai daliniai, labai džiaugiausi atgauta laisve , o 

dabar manau, kad nemokame ta laisve naudotis. Jei šiai dienai gyvenčiau sau priklausančiame bute, 

tai tikrai turėčiau maitintis tik kruopomis, nes viskas dabar beprotiškai brangu... 

  

Donatas Martinionis. Atrodo, kad tai buvo jau taip 

seniai. Sausio 13-tosios įvykius stebėjome kartu su 

žmona Stase namuose. Pirmiausia naujienas 

išgirdome per radiją, paskui stebėjome per 

televizorių. Nuoširdžiai gaila 14 jaunų gyvybių. Jų 

gyvybės – tai auka už mūsų visų LAISVĘ. Norėčiau 

Laisvės gynėjams ir  visiems likusiems gyviesiems  

skirti žodžius, kurie yra užrašyti Ukmergėje ant 

partizanams skirto paminklo:  

„Per amžius skambės vaikams Lietuvos, 

Kas LAISVĖS negina, tas nevertas jos!“ 

 

Darbuotojų skyrelis__________________ 
Sausio 25 d. Jonavos globos namų darbuotojos 

Klaipėdoje dalyvavo vienos dienos Tarptautinėje 

praktinėje konferencijoje „Institucinės globos 

pertvarkos įgyvendinimas Lietuvoje: asmens 

įgalinimo ir palaikymo veiklų svarba ir 

pokyčiai“. Buvo aptarta socialinė reabilitacija 

pertvarkos kontekste, peržvelgtos socialinės 

globos įstaigų priežiūros aktualijos, gilintasi kaip 

išvengti sensorinių ir kognityvinių funkcijų 

senėjimo, dėstytojai iš Didžiosios Britanijos 

pristatė interaktyvių technologijų panaudojimo 

galimybes suaugusių asmenų užimtumui ir 

terapijoms ir kt.  



Gyventojų Skyrelis_______________ 
 

Krepšinio varžybos Jonavoje 
 

Jonavos sporto centro kolektyvas kartu su 

krepšininkais maloniai pakvietė Globos namų 

gyventojus nemokamai stebėti LKL varžybas 

Jonavos sporto arenoje. Krepšinio fanai nemokamai 

nuvežami autobusu iki Arenos, įvedami per VIP 

duris ir garbingai sėdi tiesiai už krepšininkų ir 

trenerių. Vieni pirmųjų girdi pastabas, komentarus, 

pagyrimus ir pabarimus krepšininkams, sužino 

derinius ir turi galimybę jausti krepšinį iš labai arti. 

Įspūdžių daug, o rungtynės laukia dar ne vienos. 

 

Svečiuose ansamblis 

„Lankesa“ 
 

Naujus Metus pradėjome melodingai,  ritmingai ir 

linksmai. Skambant nuostabioms dainoms, kojos 

pačios kilojosi, netrūko plojimų ir šypsenų veide, 

palingavimų ir geros nuotaikos. Su „Lankesa“ visada 

laikas praeina labai linksmai, nuotaikingai ir 

gyventojai visada laukia kitų šio ansamblio 

pasirodymų.  

             

 

 

 

 



Juokas kartu su „Rykšte“ 
 

Jonavos neįgaliųjų draugijos humoro grupė „RYKŠTĖ“ dovanojo Jonavos globos namų 

gyventojams 3 humoristines miniatiūras. Skambėjo plojimai, šypsenos puošė veidus, buvo girdimas 

juokas. Visada džiugu, kai galime praskaidrinti savo globotinių dienas. 

 

Popietė žiūrint filmą 

 „Trys Karaliai“ 
 

  Sulaukėme Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narės šilto  

 apsilankymo, kartu žiūrėjome religinį filmą „Trys karaliai“, skanavome javainiais. 
 

  



Mėnesio Aktualijos___________________ 
  

Sausio mėnesį GIMTADIENIUS švenčia 
 

 Gyventojai 

Adolfas Valiulis   sausio 1 d. 

Garnys Hendrikas  sausio 1 d. 

Gudonavičius Edvardas sausio 1 d. 

Alfredas Misiūnas  sausio 2 d. 

Rimantas Vireliūnas sausio 4 d. 

Ona Šniokienė  sausio 8 d. 80 m. 

Anisija Fiodorova  sausio 24 d. 94 m. 

Stasys Koncevičius sausio 30 d. 55 m. 

 

Darbuotojai 

Laima Stokaitė  sausio 2 d. 

Laima Šaltienė  sausio 6 d. 

Zita Rakauskienė  sausio 18 d. 

Otonas Kliokmanas sausio 20 d. 

Genovaitė Adamonienė sausio 25 d. 

 Nijolė Kalusevičienė  sausio 31 d. 

 

 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
      

Ateina pas gydytoją žmogus, ant nugaros 

išsitatuiravęs pasaulio žemėlapį. 

-Kur jums skauda?-klausia gydytojas. 

-Afrikoje. 

 

Uošvė: 

-Kada išvyksta mano traukinys? 

-Žentas: 

-Po dviejų valandų, 35 minučių ir 40 sekundžių.  

Kuris per dieną aktyvus kaip bitė, stiprus kaip 

jautis, dirba kaip arklys ir vakare pareina 

namo pavargęs kaip šuo, turėtų pasitarti su 

veterinaru - labai didele tikimybė, kad jis yra 

asilas... 

 

Policininkas sustabdo greitį viršijusį vairuotoją. 

Išrašo baudą, duoda vairuotojui kvitą ir taria:  

- Šį kvitą išsaugokite.  

- O kam man jis?  

- Kai surinksite 12 tokių kvitų, galėsite gauti 

dviratį.  
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Pamąstymai  

 

Išmokome skrieti lyg paukščiai, plaukioti kaip žuvys, bet 

mums dar svetimas menas gyventi kaip broliams. 

 

Martin Luther King (amerikiečių dvasininkas, 1929-1968) 

       

Sveikatos, šypsenų, 

smagių žiemiškų 

nuotaikų !!! 

SVEIKINAME 



Priedai_______________________________ 
Surašykite į brėžinius duotus žodžius. Išrinkę skaičiais pažymėtų langelių raides, 

perskaitysite frazę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl  

PRIEDŲ 

 puslapio kreipkitės į socialines darbuotojas  


