
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2018 m. lapkričio mėn. Nr.54 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 

Gruodžio 3 d. Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti prisijungėme prie gražios 

akcijos "Griaukime širdies sienas", kurios metu iš spalvotų balionų buvo suformuotas 

negalią simbolizuojantis ženklas. 

Džiugu, kad negalią turintys žmonės mūsų šalyje vis labiau atkreipia į save dėmesį, 

vis daugiau erdvių pritaikoma jų poreikiams. Juk ir mūsų įstaiga, atidaryta 1994 m., 

nebuvo pritaikyta judėjimo negalią turintiesiems - visur padaryti slenksčiai, 

nepritaikytos vonios, per siauros durys... Daug ką keitėme savo jėgomis, kol sulaukėme 

renovacijos. Ją ištvėrę, gyvensime tikrai kokybiškiau, lengviau, gražiau... Todėl 

artėjančių švenčių linkiu sulaukti, apsišarvojus kantrybe - bus daug triukšmo, dulkių, 

nepatogumų, todėl telydi viltis, kad viskas tik į gerą, kad tik sveikatos būtų! 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 



Mėnesio Tema ______________ 

Adventas bei 

svarbiausi jo papročiai 

Kasmet likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Kalėdų prasideda 

 Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje 

 žymintis laiką, kai tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi  

joms. Primename šios tradicijos istoriją ir jos prasmę. 

Kas yra adventas? Lotyniškai žodis „adventus“ reiškia „atėjimą“. Krikščioniams 

adventas – tai susikaupimo, dvasios ir kūno apsivalymo periodas. Šis laikotarpis yra 

skirtas pažymėti laiką iki Jėzaus gimimo. Per adventą krikščionys tradiciškai 

penktadieniais pasninkauja, atsisako triukšmingų linksmybių, skiria daugiau laiko 

apmąstymams.  

Kada tiksliai prasideda adventas? Katalikams adventas prasideda ketvirtą sekmadienį 

prieš Kalėdas. Taigi, šio periodo pradžia gali svyruoti nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 3 d. 

Šiemet adventas prasideda lapkričio 30 d.  

Kada atsirado tradicija minėti adventą? Į Lietuvą adventas atėjo kartu su krikščionybe, 

nors neabejojama, kad kai kurios jo tradicijos yra susijusios ir su  

ikikrikščioniškais lietuvių papročiais. Gruodžio 25 d. kaip  

Kristaus gimtadienio data nusistovėjo apie 300 m. po. Kr.  

Tačiau žinoma, kad jau 480 m. po. Kr. adventas tikrai egzistavo,  

o 567 m. Bažnyčia oficialiai išleido įsaką vienuoliams  

pasninkauti kiekvieną gruodžio dieną iki Kalėdų.  

Kokios yra svarbiausios advento tradicijos?  

Advento vainikas. Tai horizontalus visžalio augalo –  

eglės ar pušies – šakų vainikas, į kurį būna įstatomos 

keturios žvakės. Pirmąjį advento sekmadienį uždegama  

viena žvakė, antrąjį sekmadienį – dvi, trečiąjį sekmadienį – trys,  

o paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas jau dega visos keturios žvakės. 

Tradiciškai seniau advento vainiko žvakė buvo degama visai šeimai susėdus prie stalo. 

Degimo laikotarpis tapdavo proga aptarti dienos darbus, pasikalbėti, kartu pasimelsti. 

Remiantis etnologiniais šaltiniais, būdavo svarbu ir žvakių spalvos – ant vainiko degti 

reikėdavo tris violetines ir vieną rožinę žvakę. Džiaugsmą simbolizuojanti rožinė žvakė 

uždegama turėdavo būti trečiąjį advento sekmadienį.  

Pasninkas. Žodis „adventas“ apibūdina patį laikotarpį, o „pasninkas“ – krikščionišką 

tradiciją per šį laikotarpį tam tikromis dienomis atsisakyti mėsiškų ir pieniškų valgių. 

Kartais mėsos ir pieno būdavo atsisakoma tik penktadieniais, kartais – pirmadieniais, 

trečiadieniais ir penktadieniais, o kartais – per visą adventą. Kaip teigia Vilniaus etninės 

kultūros centro vyr. koordinatorė Marija Liugienė, senovėje pasninkas būdavo gan 

griežtas, nuo jo nebūdavo atleidžiami net ir vaikai, kurie jau yra gavę pirmą Komuniją. 

Sulaužyti jį galėdavo tik ligoniai, kuriems dėl tam tikrų priežasčių pasninkas galėdavo dar 

labiau pakenkti sveikatai.  

Advento kalendorius. Advento kalendorius kaip tradicija išpopuliarėjo naujaisiais laikais: 

XIX-XX a. sandūroje. Nors dažniausiai po kiekvienu advento kalendoriaus langeliu 

slepiasi šokoladiniai saldainiai, advento kalendorių būna įvairių. Kai kuriose jų 

atmainose atidarius „langelį“ galima rasti kalėdinį eilėraštį, kituose – smulkias 

dovanėles. Kai kurie miestai užsienyje advento laikotarpiu savo pagrindinėse aikštėse 

įrengia ir kelių metrų aukščio advento kalendorius.  



Kaip adventą minėjo senovės lietuviai? Buvo tikima, kad Kūčios ir Kalėdos užbaigia 

senąjį metų ciklą ir po jo prasideda naujasis, kurį pasitikti reikia atitinkamai 

 pasiruošus, apsivalius ir kūną ir sielą. Todėl manyta, kad iki Kūčių būtina  

grąžinti visas skolas, išspręsti per metus kilusius konfliktus,  

iš pagrindų sutvarkyti ir apsikuopti namus. Kūčių dieną būdavo ruošiama 

 pirtis arba visa šeima maudydavosi kubile. Be to, anksčiau buvo tikima, 

 jog per šias keturias savaites nevalia atlikti to, kas naikina visumą.  

Advento metu nebūdavo galima pjauti medžių, kapoti malkų. 

„Tautiniai papročiai tarsi savaime įsiterpė į adventą. Mat senų senovėje  

žmogus, vadovaudamasis mitine galvosena, manydavo, kad būtent piktosios  

žiemos jėgos nužudo augmeniją ir įkalina saulę. Tad reikia imtis maginių  

veiksmų – apeigomis sukurti Visatą iš naujo, ir laikas vėl pradės tekėti, vėl sugrįš saulutė 

ir suvešės augmenija. Tradicinėse gruodžio mėnesio lietuvių šventėse išliko nemaža senųjų 

tikėjimų reliktų. Tai liudija ir švenčių pobūdis: jos neskubios, trunkančios keletą dienų, 

reikalaujančios ilgo pasiruošimo, nes gaminami ypatingi valgiai, persirengėlių kaukės, 

puošiami namai. Žiemos šventėse tariamai bendraujama su protėvių vėlėmis, tuo siekiant 

numatyti ateitį, būsimų darbų sėkmę, ateinančių metų derlių“, – pasakojo L. Klimka. 

Apskritai prieš Kūčias ir Kalėdas didieji lauko darbai būdavo baigti, žmonėms 

atsirasdavo daugiau laiko bendrauti, vykti vieniems pas kitus, taip pat vykdavo tradiciniai 

advento turgūs. 
(remtasi www.15min.lt informacija) 

 

Trumpai____________________________ 

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena 

Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią 

šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti  

visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir  

turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami 

renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. 

Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė). Įvairūs socialiniai tyrimai rodo, kad lietuviai 

labiausiai jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus, 

 lyties ir fizinės bei psichinės negalios. 

 

Grožis nėra vien akims 

Senatvė gali parodyti žmogaus grožį, kaip gebėjimą 

priklausyti nuo kitų, priimti pagalbą, dalintis patirtimi ir 

sukaupta išmintimi. Išoriškai tarsi ne toks gražus buvimas 

atskleidžia vidinį žmogaus grožį. Kūnas nyksta, tačiau 

siela gali skleistis. Tai kančią ir senatvę padaro gražią. 

Mes pamirštame šią grožio dimensiją, kad grožis nėra 

vien akims, ausims ar uoslei, bet ir mūsų sielai. Siela 

mato giliau, ne tik tai, kas yra išorėje.  

Laisvos visuomenės instituto bei Katalikų balso atstovė 

Toma Bružaitė 

http://www.15min.lt/


 

Gyventojų Skyrelis_____________ 

Svečiai iš Prienų 

Visada labai džiugu sulaukti svečių, ypač tų, su kuriais bendraujame ne vienerius 

metus. Smagiai nusiteikę, sklidini geros nuotaikos ir pasipuošę šypsenomis mus aplankė 

Prienų globos namų gyventojai ir darbuotojai. Prienų globos namų ansamblis „Kvietkelis“ 

stebino savo energija, programa, džiugino širdis visiems pažįstamomis dainomis, mūsų 

globos namų gyventojai neatsilikdami šoko, kartu dainavo, Jonavos globos namų kapela 

taip pat neasiliko dainingumu. Ypatingai smagu, kad gyventojai bičiuliavosi, rado bendrų 

temų, dalinosi savo patyrimais. Darbuotojai taip pat dalinosi savomis patirtimis, 

rūpesčiais ir džiaugsmais. Svečiams iš Prienų surengėme ekskursiją po Jonavos globos 

namus, sulaukėme gerų atsiliepimų apie mūsų įstaigos jaukumą, švarą, dideles galimybes 

įvairioms gyventojų veikloms. 

Smagu jausti artumą, panašumą, gerą žinoti, kad esame ne vieni, o tuo pat metu vis 

tiek kitokie... 

Trumpai: Prienų globos namai - tai Prienuose, ant Nemuno kranto, pušyne, įsikūrusi 

valstybinė pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių 210 vietų socialinės globos įstaiga, kurios 

steigėjas - Prienų rajono savivaldybė. 

Globos namai įkurti 1948 m. Mačiūnuose, Prienų rajone. Apie 1950 m. jie perkelti į  

dabartinę vietą ant Nemuno kranto. Iš pradžių įstaigoje gyveno apie 50 asmenų, pastačius 

mūrinį gyvenamąjį korpusą – 200.  
 



☺ Norime Pasidžiaugti ☺ 
 

 Visada širdis džiaugiasi, kai Globos namų gyventojai noriai užsiima prasminga 

veikla, kai atranda save, atgaivina turėtus arba iš naujo atranda gabumus vienai ar kitai 

meninei veiklai. Kartu su užimtumo specialiste Jolanta mūsų darbščiausieji gyventojai 

Zinaida, Zita, Genovaitė, Valentinas, Aleksandras ir Marijonas prigamino, prikaupė, 

kruopščiai atrinko ir paruošė parodai savo rankų darbo papuošalus, suvenyrus, žaisliukus, 

gėles, praktines dovanėles ir kt. Paroda buvo eksponuojama Jonavos Kultūros centre, ja 

pasigrožėti galėjo jonaviečiai ir miesto svečiai.  

 Labai džiaugiamės turėdami, kad ir nedaug, tačiau kruopščių ir aktyvių globotinių! 

  Parodos atidarymo proga globotiniai buvo pakviesti į šiuolaikinio teatro spektaklį 

„Buvusių moterų reikalai 3“. Juk gyvenime bent po vieną kartą reikia viską išbandyti. O 

įspūdžių liko tikrai daug ☺.   





Darbuotojų Skyrelis___________________ 

 

Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi 

 

 Paskutiniai metų mėnesiai itin gausūs darbuotojų mokymais. Gilinome žinias apie 

senyvo amžiaus asmenų psichologiją, ypatingai įdomius mokymus apie bendravimo  

principus ir technikas  vedė dėstytoja Virginija Blaževičienė, priklausomybės ligų ir 

priklausomų santykių konsultantė, socialinė darbuotoja, Geštalto terapijos terapeutė. Taip 

pat vyko praktiniai slaugos mokymai. Buvo ko išmokti, ką atsiminti, daug ką galima taikyti 

ne tik darbe, tačiau ir kasdieniame gyvenime. Tobulėjimui ribų nėra ☺ 

O svarbiausia, kad žinios su praktika – pačios naudingiausios! O puikiuose  

mokymuose laikas skriete praskrieja. 

Ačiū direktorei už galimybę nemokamai ir niekur toli nevykstant tobulinti savo 

žinias, ačiū dėstytojoms atvykusioms pas mus į įstaigą ir pasidalinusiomis savo turima 

patirtimi, ačiū visoms kolegėms ir kolegai, kurie dalyvavo, mokėsi, tobulėjo, buvo kartu ir 

gerai leido laiką. 



 

  Lapkričio mėn. 

GIMTADIENIUS  

švenčia 
 

 

Gyventojai   

Rita Jonkaitienė    lapkričio 5 d. 

Konstancija Levokienė  lapkričio 6 d. 92 m. 

Feliksas Varanavičius  lapkričio 10 d. 80 m. 

Valentinas Macavičius  lapkričio 21 d. 

 
Darbuotojai 

Giedrė Spūdytė    lapkričio 1 d. 

Loreta Četvergienė  lapkričio 18 d. 

Marytė Rimidienė  lapkričio 19 d. 

Danguolė Grigaravičienė lapkričio 21 d. 
 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
      

Eina suvalkietis ir nešasi trilitrinį stiklainį. 

Sutinka kaimyną. 

- Iš kur eini? 

- Tai va, poliklinikoje buvau, šlapimo tyrimus 

dariausi. 

- Kodėl trilitrinis? 

- Kad negalvotų, jog suvalkiečiai skūpūs. 

- Tai kam atgal nešiesi? 

- Aha, cukraus rado!!! 

 

Važiuoja senis dviračiu, karšta, prakaitas bėga. 

Sugalvojo pailsėti ant tilto. Žiūri, žvejys stovi 

meškerę į vandenį įmerkęs ir spokso į plūdę. 

Senis klausia žvejo: 

– Na, ką, žuvį gaudai ? 

Žvejys tyli. 

– Klausiu, ar žuvį gaudai? 

Vėl tyla. 

– Tu kurčias, ar ką? 

Žvejys tyli, į plūdę žiūri. Senis nusispjovė, 

atsisėdo ant dviračio ir toliau mina. Nuvažiavo 

porą kilometrų, atsisuka, žiūri, žvejys rėkauja, 

rankomis mosikuoja – atseit greičiau atvažiuok. 

Apsisuko senis, grįžta atgal, o žvejys ir klausia: 

– Na, ką, dviračiu važinėji? 

 

– Kaip manai, ar dar bus bobų vasara? 

– Bobų dar bus. Vasara – kažin... 

 

Žmona tvarko kambarius ir dainuoja. Staiga 

prie jos prieina vyras ir sako:  

- Galėjai iš karto pasakyti, kad dainuoji. Aš 

jau pusvalandį mėginu sutepti sodo vartus. 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

       Pamąstymas  

 

Niekad nebijok daryti to, ko nemoki.  

Atmink: Nojaus arką pastatė mėgėjas, o „Titaniką“ – 

profesionalai. 


