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naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
Dažnai tenka keliauti po įvairias šalis, matyti daug nuostabių gamtovaizdžių, 

prabangių miestų, didesnes finansines galimybes turinčių žmonių. Teko lankyti ir 

tautiečius, įsikūrusius kitose šalyse. Vieniems sekasi geriau, kitiems sunkiau. Jų uždarbis 

leidžia jiems įsigyti daugiau daiktų, daugiau sau leisti paišlaidauti, bet teko matyti ir jų 

Tėvynės, artimųjų ilgesį...  

Man mano šalis yra pati mieliausia, gražiausia ir brangiausia – nenorėčiau jokio 

geresnio gyvenimo svetimame, kad ir turtingesniame, krašte. Džiaugiuosi, kad kada 

noriu galiu apkabinti savo mamą, vaikus ir anūkus, kad ir jie gali bet kada kreiptis į 

mane pagalbos ar šiaip pabendrauti prie arbatos puodelio. Tai ir yra mano turtas ir 

laimė. Tai – mano mylima Tėvynė. Aš niekada nematavau savo gyvenimo materialiniais 

matais ir todėl esu laiminga čia, dabar ir su tiek, kiek turiu. 

Sveikinu su šiuo neeiliniu valstybės jubiliejumi ir linkiu Jums tokio paties jausmo! 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema ______________________ 

Atkurtai LIETUVAI 100  
 

 Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 

 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, 

 skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo 

visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. 

Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti 

Atkuriamajam Seimui. 

 Dokumentas pasirašytas Vilniuje (Pilies g. 26), po to, kai 

dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir  

socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiuo metu čia veikia 

Signatarų namų muziejus. Vasario 16-osios akto tekstą rengė J. 

Vileišis, P. Klimas, M. Biržiška, St. Kairys, o pasirašė 20 tarybos 

narių. 

 Po Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo Lietuvą toliau 

valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų 

amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau, lapkritį Vokietijoje 

kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir 

Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta. 

 Sovietų Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. 

 liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. 

 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve Berlyne rastas 

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto egzempliorius lietuvių kalba su signatarų 
parašais. Dokumentą rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.  
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Gyventojų ir darbuotojų Skyrelis  

 

Su gimtadieniu, 

Lietuva ! 
 

 Gražaus 100 metų Jubiliejaus proga raginome Globos namų gyventojus ir darbuotojus pasidalinti 

savo mintimis, palinkėjimais, atsiminimais, sveikinimais LIETUVAI ir Lietuvos žmonėms.  

 

Zinaida Aldona Sarapinienė Lietuvos šimtmečiui skiria 

šiuos A. Venclovos eilėraščio žodžius: 

<...> 

Mano kraštas — laukai ir pušynai, ir kalvos.  

Lyg pražydę linai — ten padangė gili.  

Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos,  

Kai užminga diena — ir skaisti, ir tyli. 

 

Neužmirštamos tėviškės naktys rasotos  

Su šlamėjimu žiedo, su lapo šerkšnu,  

Ir variniai beržynai, ir dienos miglotos,  

Ir laukai, išrašyti sidabro šalnų. <...> 

Vytautas Juozas Vilutis dedikuoja šiuos L. Danielienės 

žodžius: 

<...> 

„Ar tu laisva?“ – manęs paklausė vėjas. 

„Ar tu laisva? – šnabždėjo man šilai. 

O Laisve, už tave prieš tankus ėjom 

Beginkliai, drąsūs lyg kariai. 

 

Aš jau laisva, - skambėki, Laisvės Varpe! 

Be pančių, be grandinių – aš Laisva! 

Mano trispalvė vėl aukštai iškelta, 

Ir mano himną gieda Lietuva! 

Kazimieras Rutkauskas skiria savo kūrybos eiles: 

 

Lietuviai, Bočiai ir visi už laisvą Lietuvą, 

Ir štai suspindo laisva diena, 

Klestėk, žydėk kaip rytmečio švelni žara 

Brangioji mūsų Lietuva ! 

Zita Skvorcova: Tik čia viskas artima ir pažįstama mano 

sielai: lietaus garsas, nupjauta žolė, girgždantis smėlis, 

sūri jūra, žalias miškas, net sniegas pavasarį. Visas 

gimtasis  kraštas alsuoja gyvybe, tai šalis, kurioje 

gyvena brangiausi man žmonės. Čia gera gyventi, nes 

tai mano namai. Šiemet atkurtai Lietuvai 100 metų 

juviliejus. SVEIKINU LIETUVĄ! Indrė Jašina su dukrytėmis skiria šiuos V. Nemunėlio 

žodžius: 

Graži, graži Tėvynė mano –  

Ir upeliukai ir miškai.  

Kur mūsų protėviai gyveno  

Ir kur užaugo jų vaikai.  

 

Tave aš gerbsiu ir mylėsiu,  

Kiek mano mažos jėgos leis.  

Užaugęs gint tave padėsiu,  

Didvyrių eisime keliais. 

Donatas Martinionis: 1918 metais Lietuva atgavo 

nepriklausomybę nuo caro, bet pasidžiaugė tik 22 metus. 

Antro Pasaulinio karo metu mūsų gimtojoje žemėje buvo 

„mišrainė“: Lietuvą užimdavo tai rusai, tai vokiečiai. 

Kerziniais batais buvo sutrypta Nepriklausomybė, mūsų 

broliai paaukojo savo gyvybes vardan 

nepriklausomybės... Norėčiau skirti posmelį iš bunkerių: 

Velnias buvo juos išnešęs. 

Vėl sugrįžo alkani. 

Neparašytus savo svečius 

Pavaišinsim ugnimi. 

 

Tie 100 metų yra daug, bet tame 100-e buvo labai daug 

permainų ir prarastos nepriklausomybės... 

Audronė Mitašiūnienė: Gyvenkime ir mylėkime tėvynę 

Lietuvą, būkime viena stipri šeima, darykime gerus 

darbus, pagalvokime vieni apie kitus, daugiau 

šypsokimės... 

Danutė Lašienė: Vasario 16 diena simbolizuoja mūsų 

dvasios stiprybę ir viltis. Išlikime stiprūs, vieningi ir 

tikintys savo jėgomis. Tegul Nepriklausomybės diena 

suburia mus naujiems didiems darbams! 

Jolanta Kliknienė: Myliu Lietuvą su visais jos 

trūkumais ir netobulumais. Nes tai šalis, kurioje 

užaugau ir susiformavau kaip žmogus, išmokau mylėti ir 

tikėti.... Su gimtadieniu, Lietuva! 

Diana Antanavičiūtė: Vasario 16-oji įprasmino ilgai 

trukusią taikos kovą už gimtąjį kraštą. Sveikinu su šia 

dvasios stiprybės ir vilties diena! 

Giedrė Spūdytė skiria savos kūrybos eiles: 

Tu, Lietuva, jau 100 metų minim tavo vardą, 

Tu aisčių motina, akių giedra, 

Tu džiaugsmas, sielvartas ir abejonė... 

Bet tu vis vien mana, sava, nenugalėta Lietuva. 
Aušra Dirmienė ir jos mama Ramutė skiria šiuos savos 

kūrybos žodžius: 

Pasaulis sveikina Tėvynę. 

Tėvynė mūsų – Lietuva! 

Gražiausios dainos čia užgimę, 

Čia ainių pasaka gyva. 

Jonas Baliukonis: Kiekvienam žmogui brangi jo laisvė, 

o tautai – nepriklausomybė. Lietuvos žmonės įrodė, kad 

jie laisvi ir brangina savo Tėvynės nepriklausomybę. 

Būkim ir toliau vieningi ir stiprūs kaip ąžuolai! 



Šimtmečio minėjimas Globos namuose 
 

 Vasario 16-osios išvakarėse Jonavos Globos namuose buvo minimas 100-asis LIETUVOS 

Jubiliejus. Po įžanginio žodžio buvo giedama Tautiška giesmė, žodį tarė direktorė Dalia Astrauskienė, 

užimtumo specialistė Jolanta papasakojo apie tautinius rūbus, Globos namų darbuotojos pašoko 

lietuvių liaudies šokį „Kepurinė“, eiles deklamavo  Remigijus Gustainis, Zita Skvorcova ir Zinaida 

Aldona Sarapinienė. Visi kartu, grožėdamiesi ant ekrano rodomais Lietuvos vaizdais, dainavome K. 

Mašanausko dainą „Kokia nuostabi, Lietuva esi“. Eilėraščiais Lietuvą sveikino darbuotojos Giedrė ir 

Raminta, eilės paskaitė Dienos centro moterys. Gera stebėti ir rimtį, ir džiugesį, matyti atsiminimų 

blyksnius, girdėti gyvąją istoriją, pabūti kartu, atsiminti kartu, minėti kartu, nes visi kartu mes ir esame 

LIETUVA ! 
 

 

 

 

 

 





Žiema žiema, bėk iš kiemo! 
 

 O kad buvo, tai va buvo! Persirengėlių balaganas keliavo, triukšmavo, vaišino, vaišinosi, 

šoko, dainavo ir rimtai diskutavo. Netrūko geros nuotaikos, juoko, skanių blynų, pasibuvimo kartu.  
 

 

  

  

 

   

 

  

  



Vaškinių figūrų paroda Jonavoje 
Jonavos Globos namų gyventojai ir darbuotojai  turėjo galimybę grožėtis išskirtine Vaškinių  

figūrų paroda, kuri eksponuojama  Jonavos kultūros centro meno galerijoje. Kaip pasakojo šios paro-

dos koordinatorė, vaškinės figūros gaminamos iki pusės metų, o komandą sudaro net 15 žmonių. Tai 

rinktinė eksponatų kolekcija iš Olandijos, Belgijos, Estijos ir Sankt Peterburgo muziejų. Šios   

parodos vaškinės figūros parinktos taip, kad patiktų ir vaikams, ir suaugusiems: vaikiškų filmukų per-

sonažai, personažai iš filmų, istorinės asmenybės, scenos žvaigždės – iš viso 35 figūros. Kiekviena 

vaškinė figūra turi savo aprašymą, tad nesunku atskirti, koks personažas pavaizduotas.  

Visos figūros padarytos iš vaško, kuris gali atlaikyti iki +40 laipsnių temperatūrą ir turi tikrus 

žmogaus plaukus. Figūros gaminamos realaus personažo ūgio, akių spalvos ir pan. Vienos figūros 

gamybai išleidžiama apie 15 tūkst. Eur. 

  



Mėnesio Aktualijos___________________ 
 

SVEIKINAME  

Vasario  mėnesį GIMUSIUS 
 

 Gyventojus; 

  

       Jadvyga Rimdeikienė  vasario 2 d. 

Irena Aliukienė   vasario 8 d. 

Michail Piščiulin   vasario 9 d. 

Laimutė Morta Šumskienė vasario 11 d. 

Vaclovas Eimulis   vasario 11 d. 

Jonas Baliukonis   vasario 16 d. 

Aleksandras Keliauskas vasario 19 d. 

Stasė Januškevičienė  vasario 22 d. 

   
 Darbuotojus 

       Daiva Visockienė  vasario 6 d. 

Stefanija Stepšienė vasario 15 d.  

Birutė Nazarko  vasario 16 d.  

Miralda Šadrinienė vasario 27 d. 

 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai      Anekdotai 
      

-  Ką veiki namie?  

 -  Muses gaudau. Šiandien pagavau 5: dvi 

vyriškosios ir trys moteriškosios giminės. 

 - Iš kur žinai ?  

 - Dvi tupėjo ant laikraščio, trys ant 

veidrodžio. 

 

Žaidžia kortomis vilkas, lapė ir zuikis. 

Vilkas sako: 

- Kas sukčiaus, gaus į snukį. Į smailą rudą snukį. 

 

- Nežinau, ką daryti. Tarakonai užkankino. 

Laipioja visur - ramybės neduoda... 

- O tu nusipirk kreidučių tarakonams. 

- Ir ką, padeda? 

- Tai aišku. Pažiūrėk - manieji sėdi sau  

kamputyje, paišo... 

 

 Ponia Angelė savo svečią vaišina kava ir 

teiraujasi jo: 

– Kiek šaukštelių cukraus dedatės į kavą? 

– Namie vieną, o svečiuose penkis. 

– Tuomet jauskitės kaip namie. 

 

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

Pamąstymai 

„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva 

ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. 

Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir 

valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų“. 

 

Justinas Marcinkevičius (Lietuvos poetas, visuomenės veikėjas; 1930-2011)  



Priedai_______________________________ 
 

SUDOKU.  Dėlionės tikslas – kiekvieną lentelės langelį užpildyti skaičiais.  
Užpildykite laukelius taip, kad kiekvienoje eilutėje (iš kairės į dešinę), kiekviename stulpelyje (iš viršaus į 

apačią) ir kiekviename kvadrate būtų įrašyti skaičiai nuo 1 iki 9. Skaičiai negali kartotis toje pačioje 

eilutėje, stulpelyje ir kvadrate. 

 

      
 

      

PASPALVINKITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl PRIEDŲ  

puslapio kreipkitės  

į socialines darbuotojas  


