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naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
 

 

Įstaigos teritorijoje turime du kiemelius. 

Vienas jų visada sausakimšas, o kitas – tuščias. 

Kad ir kaip stengėmės jį „gaivinti“ – pastangos 

bevaisės... 

Gal kas nors iš jūsų turite idėjų? Gal 

žinote, ko reikėtų, kad jums norėtųsi jame leisti 

laiką?  

Lauksiu pasiūlymų, patarimų. Norėtųsi, 

kad kiekvienas įstaigos kampelis jums būtų 

mielas, kad galėtumėte paįvairinti kasdienybę, 

pakeisdami aplinką. 

 

 

 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema ______________________ 

Baltijos kelias –  
įsimintinas įvykis Baltijos šalių ir pasaulio 

istorijoje 
 

Baltijos kelias buvo taiki politinė demonstracija, vykusi 1989 m. rugpjūčio 23 d., kai apie 

du milijonai žmonių susikibo rankomis 600 km ilgio grandinėje per Baltijos šalis, 

patvirtindami vieningumą siekti laisvės. 

Kodėl įvyko Baltijos kelias? 

1940 m. Baltijos šalis okupavo Tarybų Sąjunga, iš anksto dėl to  

susitarusi su nacistine Vokietija. Susitarimas slapta pasirašytas 1939 m.  

rugpjūčio 23 d. Maskvoje. Šis dokumentas vadinamas Hitlerio–Stalino 

 paktu arba Molotovo–Ribentropo paktu (pagal pasirašiusių asmenų 

 pavardes: TSRS užsienio reikalų ministras Viačeslavas Molotovas ir  

Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas fon Ribentropas). 

1980 m. pabaigoje Molotovo–Ribentropo pakto pasekmės Baltijos  

šalyse vis dar buvo smarkiai jaučiamos. Okupacija tęsėsi, o TSRS nepripažino 

 pakto egzistavimo ir toliau tvirtino, kad Baltijos šalys į Tarybų Sąjungą  



įstojusios savo noru. 1989 m. rugpjūčio 23 d., per Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo 

50-ąsias metines, trijų Baltijos šalių gyventojai reikalavo slaptą pakto protokolą pripažinti 

viešai ir atkurti Baltijos šalių nepriklausomybę. 

Kaip įvyko Baltijos kelias? 

1989 m. rugpjūčio 23 d. 19.00 val. apie du milijonai Baltijos šalių gyventojų susikibo 

rankomis, sudarydami žmonių grandinę nuo Talino per Rygą iki Vilniaus. Baltijos kelią 

organizavo Baltijos šalių nacionaliniai judėjimai: „Rahvarinne“ Estijoje, Latvijos liaudies 

frontas ir „Sąjūdis“ Lietuvoje. Dalyviai rinkosi į akciją miestuose, kaimuose arba 

organizuotai ar patys transportu važiavo į tas Baltijos kelio vietas, kurios vingiavo per 

mažiau apgyventas teritorijas. 

Pasak žinių agentūros „Reuters“, akcija subūrė 700 000 žmonių Estijoje, 500 000 

Latvijoje ir 1 000 000 Lietuvoje. Remiantis TASS pateikta TSRS oficialia informacija, 

akcijoje dalyvavo 300 000 Estijos ir 500 000 Lietuvos gyventojų, duomenų apie dalyvių 

skaičių Latvijoje TASS neskelbė. Tikslaus akcijos dalyvių skaičiaus nustatyti neįmanoma, 

atsižvelgiant į skirtingus informacijos šaltinius ir skirtingą dalyvių skaičių miestuose ir 

kaimo vietovėse. 

Berlyne, Leningrade, Maskvoje, Melburne, Stokholme, Tbilisyje, Toronte ir kitur 

pasaulyje vyko solidarumo mitingai Baltijos keliui palaikyti. 

Kokiomis aplinkybėmis vyko Baltijos kelias? 

Nuo įtraukimo į TSRS 1940 m. Baltijos šalių gyventojai buvo priversti gyventi 

Komunistų partijos diktatūros sąlygomis – minties ir žodžio laisvė nebuvo garantuota. 1986 

m. Tarybų Sąjungos Komunistų partija pradėjo vykdyti atvirumo politiką aplinkosaugos ir 

stalinizmo nusikaltimų klausimais. Kūrėsi visuomeninės organizacijos, kurios savo nuomonę 

ir nepasitenkinimą tuometine situacija reiškė vis atviriau. 

Baltijos kelias – didžiausia ir svarbiausia akcija, išreiškianti Baltijos šalių 

nepriklausomybės atgavimo siekius, tačiau ji nebuvo pirmoji. 1986 m. birželio 14 d. Rygoje 

prie Laisvės paminklo buvo minima 1941 m. trėmimų aukų atminimo diena. Paskui buvę 

Baltijos šalių politiniai kaliniai susitarė dėl bendros atminimo akcijos rugpjūčio 23 d. visose 

trijose Baltijos respublikose. 

Kokios yra Baltijos kelio pasekmės? 

Didžiausias protesto akcijos pasiekimas buvo tai, kad TSRS nusileido bendram Baltijos 

šalių gyventojų protestui, pripažindama praeities nusikaltimus. TSRS pripažino Molotovo–

Ribentropo pakto egzistavimą ir paskelbė jį negaliojančiu. Tai tapo vienu iš svarbiausių 

žingsnių kelyje į nepriklausomų Baltijos valstybių atkūrimą. 

Baltijos kelias tarptautiniu mastu paviešino visų trijų valstybių bendrą kovą. Tai 

demokratiniams judėjimams davė postūmį ir kitur pasaulyje, jis buvo teigiamas pavyzdys 

kitų šalių nepriklausomybės atkūrimo siekiams ir Vokietijos susijungimo procesui. 

Baltijos kelias patvirtino, kad tikėjimas demokratinėmis idėjomis vienija Baltijos šalių 

gyventojus. Taip stiprus brolybės, vienybės ir bendro tikslo jausmas tapo svarbiu politiniu 

veiksniu ir galiausiai buvo pasiektas Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas. 
 

 

 

 

 



Gyventojų skyrelis ___________ 

Muzikali ledų šventė 
 

 Vasara neatsiejama nuo saulės, šilumos, gaivaus vėjelio, žalumos ir skanių 

gaivinančių LEDŲ. Globos namų gyventojai visada seka naujienas skelbimų lentoje ir 

visada laukia visų švenčių. Tai yra proga pasipuošti nekasdieniais rūbais, užsidėti kokį 

papuošaliuką, pasidažyti, pasikvėpinti. Kiekviena šventė - tai pabuvimas visiems kartu 

drauge. O kai vasara, kai lauke, kai ledai, tai šventės laukimas dar didesnis. Kiekvienas 

aplinkos pakeitimas teigiamai veikia žmogų, tai ką matom, girdim, prie ko prisiliečiam, ką 

ragaujam - viskas turi poveikį mums. Kartais atrodo, kad globotiniai nerodo jokių emocijų, 

bet paskui dar ilgai pasakoja patirtus įspūdžius. Puikiai žinome, kaip stipriai mūsų 

globotiniai mėgsta muziką, visada džiaugiasi sulaukę svečių, o ypač jaunimo ir vaikų. Šių 

metu LEDŲ šventėje pasirodę BONUS kolektyvo šokėjai sužavėjo visus tiek šokiu, tiek 

spalvingais rūbais, tiek šokio ritmais. Išmaniosiomis technologijomis besinaudojantys 

globotiniai pasirodymą net fiksavo savo priemonėmis, kiti gėrėjosi ir aptarinėjo tarpusavyje. 

Globotiniai turėjo progos pasiklausyti savanorių Dariaus, Monikos ir Julijos atliekamos 

kitokio žanro gyvos muzikos, akomponuojant gitara. Kai kurie gyventojai prisiminė, kaip 

patys kadaise grojo, kitiems lyriškos dainos priminė lopšines ir nuteikė ramiai. Visi 

paįvairino savo patirtis. Žinoma, aktyviausieji visada šventes baigia šokiais, o negalintys 

šokti, šoko akimis, mintimis ir dūšia. Sakome AČIŪ visiems dalyvavusiems   

 



 



Darbuotojų Skyrelis ___________ 

Mes mylim Jonavą 
 

Rugpjūčio 4 d. Jonava šventė savo gimtadienį. Nepagailėję 

savo laisvalaikio, nepabūgę tvyrančio karščio, gausiai 

prezentuoti savo įstaigą susirinko mūsų darbuotojai. 

Nuoširdžiausia pagarba ir padėka jiems!!! 

Per daugybę metų įstaiga sukaupusi nemažai atributikos: 

turime vėliavų, transparantų, marškinėlių, skarelių su įstaigos 

logotipu, todėl gausi mūsų delegacija atrodė solidžiai. 

Šventinėje eisenoje puikiai nusiteikę darbuotojai su 

antromis pusėmis, vaikais ir anūkais, kartu su visais kitais 

rajono kolektyvais rodė savo meilę Jonavai.  

Smagu, kad Jonava nori, gali ir švenčia  !!! 

Mylėkime savo miestą, nes kiekvienas mūsų esame svarbi 

didelės visumos dalis!  



 

Edukaciniuose užsiėmimuose 

šventės metu buvo galima  

pasigaminti su miesto atributika 

atviručių, dovanų maišelių, 

marškinėlių.  

Šaunuolis mūsų  

Valentinas nepraleido  

progos ir grįžo 

su puikiais suvenyrais 

 



  

RUGPJŪTĮ 
 GIMTADIENIUS  

  ŠVENČIANTYS 
 

 

 Gyventojai 

Marija Trukšinienė  rugpjūčio 16 d. 75 m. 

Ana Riaubienė   rugpjūčio 26 d. 65 m. 

 Joana Kalinienė  rugpjūčio 29 d. 

 
Darbuotojai 

Tatjana Gubanova  rugpjūčio 7 d. 

Dalia Astrauskienė  rugpjūčio 11 d. 

Janina Žukauskienė  rugpjūčio 13 d. 

Aušra Dirmienė   rugpjūčio 16 d. 

Elena Savickienė   rugpjūčio 23 d. 

Saulius Vencevičius  rugpjūčio 31 d. 

 

Anekdotai     Anekdotai  
 

Susiruošė žiemą žvejys pažvejoti. Atėjo į 

tinkamą vietą ir pradėjo kirsti eketę. Tik 

staiga balsas iš viršaus: 

- Čia žuvies nėra! 

Žvejys nesupratęs kas čia darosi, nuėjo 

kirsti eketės į kitą vietą. Ir vėl tas pats 

balsas: 

- Čia žuvies nėra! 

Žvejys pakelia galvą ir klausia: 

- Kas tu toks? 

- Čiuožyklos direktorius! 

Išsiblaškęs žvejys paliko sugautą žuvį autobuse po 

sėdynėmis. Po trijų dienų, vietiniame laikraštyje atsirado 

skelbimas: „ Žvejys palikęs krepšį su žuvim autobuse 

kurio maršrutas Nr. 5 , galite užeiti į garažą ir pasiimti 

autobusą“. 

 

Sėdi du draugai prie ežero. Žiūri - ateina aplinkos 

apsaugos inspektorius. Vienas iš jų šoko bėgti. Po didelių 

gaudynių uždusęs inspektorius: - Ar turi licenciją 

žvejybai šiame ežere? - Turiu ! - Tai ko bėgai? - Draugas 

neturėjo. 

 

Sėdi žvejys prie eketės. Šalta, vėjas pučia, sninga. Prieina kitas žvejys ir klausia: 

- Ko tu be kepurės tokiam šaltyje? 

- Vakar buvau su kepure, tai vot  negirdėjau, kai vyrai gerti kvietė. 

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

 

       Pamąstymai 

 
 Negailėkime gerų žodžių. Geras žodis – lyg šiltas, 

jaukus dekis šaltą dieną, lyg stiklinė šalto vandens per 

karščius, lyg vaiko šilto delniuko prisilietimas, lyg pievos 

žolynų kvapas ar saulės prošvaistė pro audros debesis... 

Juk tai taip paprasta – pasakyti gerą žodį. Bet KIEK 

DAUG jis reiškia!   

 


