
                                                                    

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2018 m. kovo mėn. Nr.47 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
 

Nors už lango dar matosi sniego, tačiau jau juntame pavasario kvapą... Ir mūsų metraštyje vyrauja 

švelniai žalia spalva... Švelnumas... Pavasaris... Atbudimas... Daug mielų sinonimų išreiškią tą sunkiai 

nusakomą jausmą, kai bunda gamta. Gamta moka atsinaujinti, pamiršti darganas ir piktus vėjus, bet ar 

mokame mes? Kaip dažnai laikome širdyje pyktį dėl to, kas jau seniai praėjo, kaip keiksnojame 

aplinkybes, kurių negalime pakeisti. Kai mūsų širdyje vyrauja Ramybė, mes lyg ir nekreipiame į ją 

dėmesio, tačiau kaip mokame sureikšminti menkiausius nesklandumus, kiek daug jiems skiriame 

dėmesio. 

Linkiu Jums pavasarinio džiugesio širdyje ir kasdienio malonių akimirkų atradimo! 

 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema ______________________ 
 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

diena   
1990 m. Kovo 11-ąją LR Aukščiausioji Taryba, 

vadovaujama prof. Vytauto Landsbergio, pasirašė 

nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausią 

dokumentą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

aktą, pažymėjusį priespaudos, pažeminimo, kančių 

epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią. Šis aktas buvo paremtas 1918 m. vasario 16 

d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akte buvo 

skelbiama, kad „atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių 

galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. <…> Lietuvos valstybės 

teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.” Šią dieną  taip 

pat buvo priimtas įstatymas dėl valstybės pavadinimo ir herbo, kuriame teigiama, jog visuose teisės 

aktuose turi būti vartojamas vienintelis oficialus šalies pavadinimas – Lietuvos Respublika. Mažutei 

valstybei, neturinčiai demokratinio valdymo patirties, Kovo 11-oji reiškė kur kas daugiau, nei Akto 

pasirašymą – jai tai buvo nauja pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas kelias, 

kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – taip pat išbandymas.  

Norime tikėti, kad Kovo 11-oji Lietuvos žmonėms – tai ne vien raudonai nuspalvintas skaičius 

kalendoriuje, ne vien laisvadieniu pažymėta šventė. Nuoširdžiai tikime, kad  

Kovo 11-osios data visada žymės ne tik erškėčiais apaugusio Lietuvos kelio į laisvę pabaigą, bet 

bus svarbi šventė, primenanti apie laimėtą nepriklausomybę Tėvynei ir iškovotą šviesią ateitį 

augančioms Lietuvos kartoms… 



Gyventojų skyrelis___ 

Šv. Kazimieras –  

pavasario laukiam ir sniegui sningant 

Kovo 4-tąją minima Kovarnių ir Šv. Kazimiero diena. Kovarnių diena – tai sena  

lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai. 

Atėjus krikščionybei su šia diena sutapatintos Šv. Kazimiero varduvės.  

Šv. Kazimieras (1458-1484) buvo Lenkijos princas, trečiasis Lenkijos karaliaus Kazimiero IV 

sūnus. Kai princui buvo trylika, tėvas jį išsiuntė į Vengriją, nes vengrų diduomenė pageidavo, kad 

Kazimieras užimtų jų karaliaus vietą. Jis gyveno viengungišką, dievobaimingą, asketišką gyvenimą. 

Kazimieras mirė sulaukęs 26 metų nuo tuberkuliozės, palaidotas Vilniuje. Apie jį netrukus pradėjo 

sklisti stebuklingi pasakojimai, gandai, kad jis gydąs sergančiuosius nepagydomomis ligomis.  

1521 m. jis buvo paskelbtas šventuoju. XVII a. Kazimieras paskelbtas Lietuvos globėju.  

Dabar Kazimierinių metu ne tik sveikinami Kazimierai ir Kazimieros, bet ir vyksta tradicinė 

Kaziuko mugė. Mugės Didmiesčiuose ir mažesniuose miesteliuose šurmuliuoja Senamiesčio 

gatvėse, jų šurmulį pagyvina muzikantai, konditeriai. Susirenka geriausi pynėjai, kalviai, puodžiai, 

audėjai bei kiti amatininkai. 

Kadangi mūsų įstaigos globotiniams sudėtingiau nuvykti į šurmuliuojančias miestų  

ir miestelių muges, mes kasmet šią šventę organizuojame globos namuose. Šiemet, kaip ir  

kasmet, sulaukėme gausaus pirkėjų ir prekiautojų būrio iš Jeronimo Ralio gimnazijos  

kartu su Barupės vaikučiais, Jonavos Politechnikos mokyklos, dalyvavo ir  

darbščioji Vilma Bizokienė, Globos namų savanorės, Globos namų gyventojai:  

Zita, Valentinas ir Vytautas Juozas. Džiaugiamės sulaukę Neįgaliųjų  

draugijos kartu su vadove Valerija, Neįgaliųjų dienos centro lankytojų,  

džiugu matyti Socialinių paslaugų centro Rimkų filialo bendruomenę.  

Smagiais ritmais, dainomis ir žaidimais džiugino Švietimiečių klubas su vadove  

Melanija priešakyje. Globos namų darbuotojos pasipuošusios tautiniais rūbais šoko lietuvių 

liaudies šokį „Kepurinę“. 

Stalai lūžo, siūbavo nuo rankdarbių gausos, akys raibo nuo gardumynų gražumo, mugės 

dalyviai kvietė pažiūrėti, paragauti, pirkti, mainyti, dovanoms įsigyti pačių mieliausių rankų darbo 

gaminių.  

Labai džiugu, kad netrūko geros nuotaikos, šventinio nusiteikimo, nuoširdaus bendravimo, 

sėkmingos prekybos ir pasidalinimo gerąja patirtimi!!!  

 
  

 

 

 



  



   



Sveikinimai____ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Moteris –  

 tai visas  

 pasaulis 

 

Moteris - tai visas pasaulis. 

Moteris - joje gimsta gyvybe nauja. 

    Moteris - trapumas, jautrumas, meilė. 

  Moteris - švelnumas, kantrybė, šviesa. 

      Moteris - jaukumas, ramybė, tikrumas. 

      Moteris - tyrumas, tikėjimas ir viltis. 

       Moteris - grožis, romantika ir aistra. 

       Moteris - tai visas GYVENIMAS. 

         Moteris - tik iš jos visko pradžia.  

 

 Kovo 8 d. – Tarptautinė moters diena. Šios šventės užuomazgų galima rasti dar Antikos 

laikais. Tikroji Tarptautinė moters diena atsirado dėl politinių priežasčių. 1899 m. pradėta kovoti 

dėl lygių moterų ir vyrų teisių. 1907 m. Vokietijoje buvo surengta pirmoji tarptautinė moterų 

konferencija, kurios metu nuspręsta įkurti tarptautinę moterų organizaciją, kovojančią už moterų 

teises ir buvo pasiūlyta kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 

 Su Tarptautine moters diena moteris turėtų sveikinti išimtinai vyrai, pripažindami, kad 

moterys lygiavertės partnerės.  

 Globos namų gyventojai sveikina visas moteris: gyventojas, darbuotojas, žmonas, drauges, 

dukras, anūkes. Mielosios Moterys, Būkite Mylimos, Mylinčios. Būkite laimingos, sveikatingos!!! 
 
     Kazimieras Rutkauskas:  
     Brangios Moterys!  

Lai būna Jūsų toks žvilgsnis švelnus ir giedras kaip 

pavasario saulė. Tegu jis veda gyvenimo keliu. Šilti pavasario 

saulės spinduliai tegul pradžiugina, mielos Moterys, Jūsų 

širdis, kurios lai nušvinta kaip pirmosios gėlės, lai pasiteisina 

Jūsų viltys ir gražios svajonės. Daug laimės ir gražių dienų!  

 

Mindaugas Utka:       
Norėčiau palinkėti Jums, Brangiosios moterys, saulėto  

gražaus pavasario. Būkite visada gražios ir su šypsena! 

 

     Vytautas Juozas Vilutis: 

     Tu –Moteris.  

Vienintelė tu duodi 

Gyvenimą ir meilę be grąžos. 

Todėl tu vasarą padovanoji gruody 

Kad meilės nepasiūlytų mažos. 

Tu – Moteris. Tu akmenį sulydai 

Širdies karščiu. 

Kada akmuo širdy,      

Gyvenimą tu net kančioj girdi. /F.K.Federavičius/ 



Povilas Vyšniauskas: Linkiu visoms mūsų geroms ir 

šaunioms moterims laimės ir sėkmės meilėje bei darbe. 

Žydėkite kaip pavasario gėlės, būkite trokštamos!  

Su Jūsų švente! 

 

       Vladas Šimelis: 

     Moterys yra kaip rožės. Gražios, 

     bet ir su spygliais, kurie kartais  

     labai skaudžiai vyrams duria.  

Linkiu būti švelnioms, nesibadyti. Būkite laimingos.  

Su Jūsų diena! 

     Raimundas Valinskas:  

   Brangiosios Moterys, sveikinu su tarptautine  

   Moters diena. Būkite gražios, švelnios, mylimos ir mylinčios. 

 

      Antanas Kulakauskas:  

     Labiausiai norėčiau pasveikinti  

     visas moteris, kurios dirba  

     šioje įstaigoje, ir ypatingai  

     tas, kurios rūpinasi mūsų  

kambariu. Moterys, linkiu Jums gerų kelionių į užsienį, daug  

nuotykių ir šiltų orų. Būkite laimingos, švelnios, dėmesingos.  

Jūs mums reikalingos! 

     Vytautas Pranas Mažeika: Linkiu Jums,  

   Mielos moterys, sveikatos, laimės, pinigų. Būkite linksmos,  

   žvalios ir nepamirškite mūsų!!!! 

 

      Valentinas Macavičius:      

     Pakelkime taurę šampano už  

     mūsų gerąsias moteris ir  

     palinkėkime, kad išsipildytų  

     visos Jūsų svajonės.  

     Būkite visada laimingos ir  

     besišypsančios! Su kovo 8-tąja! 

 
Saulius Vencevičius (pavaduotojas ūkio daliai): 

Mielos, Moterys, 

 Dienos nutolsta. 

Metai nubėga. 

Žemėje švinta ir temsta. 

Moterys amžiais 

Žavios palieka. 

Moterys amžiais nesensta!  
/E.Drėgva/ 

Linkiu, kad ši graži pavasario šventė Kovo 8 – oji 

atneštų Jums daug džiaugsmo, šilumos ir meilės, geros 

pavasarinės nuotaikos, tvirtos sveikatos, šiltų kaip saulė šypsenų, laimės ir sėkmės. Tesupa 

jūs visad dėmesys, rūpestis ir meilė! 



SVEIKINAME Kovo mėnesį 
GIMUSIUS 
 

  

 Gyventojus 

Stanislavas Čičinskas   kovo 1 d. 

Kristina Barutienė   kovo 10 d. 

Marijona Malcevičienė   kovo 12 d. 75 m. 

Boleslovas Belopetravičius  kovo 18 d.  80 m. 

  

  
  

  Darbuotojus 

Neringa Juknevičienė  kovo 7 d. 

Liongina Čekanavičiūtė kovo 8 d. 

Renata Augienė   kovo 15 d. 

Linas Ivaškevičius  kovo 17 d. 

Vilija Lucinavičienė  kovo 20 d. 

Aldona Jachimavičienė  kovo 27 d. 
  

 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
      

Važiavo senutė dviračiu. Ją sustabdė policija: 

- Kur važiuoji bobute? 

- Į kapines. 

- O kas dviratį parveš? 

 

Pingvinukas sako tėčiui pingvinui: 

- Tėveli kodėl žmonės sako, kad mes kvaili? 

- Kas sako? 

- Žmonės sako. 

- Ką sako? 

- Na žmonės sako. kad mes kvaili? 

- Kodėl sako? - vėl klausia tėtis. 

Pingvinukas netekęs kantrybės: 

- Ai, tėvelį, nesvarbu. 

 

Čiukčia sako:  

- Apgavau taksistą, sumokėjau ir nevažiavau. 

 

- Ką reiškia kai žmogus randa 4 pasagas? 

- Kad kažkur bėgioja basas arklys. 
 

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

    Pamąstymai  

 

…savo gyvenime aš težinau vieną vienintelį nepaprastą įvykį:  

tą mano žmogiškąjį gyvenimą nuo lopšio iki karsto,  

šitą paslaptingą minčių ir aistrų, žinojimo, tikėjimo ir vilties audinį,  

kur buvo, yra ir bus per daug skausmo, kur buvo,  

yra ir bus per daug džiaugsmų…  

 

 Jurgis Baltrušaitis (Lietuvos poetas; 1873-1944) 



Akimirkos____________________________ 
Labai smagu 

Globos namuose 

sulaukti mažųjų 

lankytojų ir 

koncertuotojų. 
Kovo 11-osios 

dienos proga pas 

mus svečiavosi 

Jonavos  

lopšelio-darželio 

„Lakštingalėlė“ 
priešmokyklinės 

grupės vaikai. 

Šešiamečiai parengė 

gražią programą: 

šoko, dainavo, eiles 

deklamavo, į ratelį 

pakvietė ir senelius. 

Berniukai buvo 

pasipuošę Juozo 

Statkevičiaus kurtais 

tautiniais kostiumais Labai smagu matyti šypsenas tiek vaikų, tiek senelių veiduose. Juk taip gera 

delne laikant mažą rankutę, atsiminti tuos laikus, kai dar patys basi lakstė po laukus... 

 

RASKIT IR BRAUKIT. Nurodytomis kryptimis raidžių lauke raskite ir 

išbraukite duotus žodžius. Iš likusių raidžių perskaitykite žodį. 

 
AGONIJA GALIA SKRUOSTAI N U I N L A O L N A S 

   P O A I T B P I T T A 

AKACIJA IKEBANA STADIONAS E L I N A S Ė S I I K 

   A N G O I T S R S N I 

AKINIAI YPATYBĖ STIRNA I F L A D A N N I I A 

   R E E N L A T I E R K 

ANTILOPĖS KRATERIS ŠALTINIS A S K I E I L A P N Ū 

   I S I T R G A Š A A S 

ARSENALAS KUOSA ŠKUNA A T R Y P A P J S K R 

   A K A G I S I A S O U 

ATKARPA NYKŠTUKAI TULPĖ R P A Ė L N Ė B T A I 

   S I R K O Y P Y A K A 

AUTORIUS NUOPELNAI UŽNUGARIS U G A G E R A T C I J 

   N A A E N G A Š N A A 

BALTINIAI PAGREITIS UŽRAŠAI Ž U S S U I J K U P T 

   I A S O I R U A E L U 

BIOSFERA PERKĖLA ŽIEVĖ A Š I R U O T R D P Ė 

   R Ž U E T K K T E G T 

CIKLONAS PERKŪNAS ŽYGEIVIS A L A R A E Ž Y A K U 

   N Ž S K L N A G I A S 

DEGTUKAI PYRAGĖLIS  E A I A B A I E C N O 

   S R I E E K V I I K L 

ENERGIJA REFLEKSAI  A I Š K V I S S S F A 

   K U T Y N Ė B I O E R 

              

              

 


