
 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2023 m. kovo mėn. Nr.63 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS   
Parengė pavaduotoja socialiniam darbui Agnė Jakštienė 

Vadovo žodis 
 

Kasdieniškos smulkmenos, humoras, išmintis, menas gyventi šia diena, 

menas džiaugtis, keli lašeliai liūdesio ir didelė dozė optimizmo – tobulas 

gyvenimas.  

Linkiu kiekvienam mūsų siekti šios tobulo gyvenimo tiesos ir su šypsena 

pasitikti SAVE kiekvieną rytą! 

 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema________________________ 

\ 

 

Senatvė – draugas ar baubas?  
 

Lietuvos statistikos portalo duomenimis nuo 2009 m. pradžios šalies 

gyventojų medianinis amžius pailgėjo 5 metais (vyrų – 4 metais ir siekia 

dabar 70 metų, moterų – 5 metais ir siekia 79 metus).  

Senatvė – vienas iš natūralių žmogaus amžiaus tarpsnių. Senyvo 

amžiaus žmonės gali būti labai skirtingi: vieni – jau negebantys 

savarankiškai pasirūpinti savimi, ligoti, turintys emocinių bei fizinių 

sunkumų; kiti – atvirkščiai – energingi, nepailstantys, vis dar norintys dirbti.  

Skiriami keli svarbiausi senėjimo aspektai:  

✓ biologinis senėjimas, kai silpsta fizinės jėgos ir sveikata;  

✓ socialinis senėjimas, kai asmens padėtis visuomenėje gerokai pasikeičia. Tai susiję su 

nauju socialiniu statusu, nes asmuo išeina į pensiją, keičiasi bendravimo ratas, ryšiai su 

bendradarbiais, užimtumo intensyvumas ir pan.  

✓ psichologinis senėjimas: nors priimta manyti, kad senstant silpnėja kai kurie psichiniai 

procesai (atmintis, suvokimo aštrumas, mąstymo greitis ir pan.), bet tai pasireiškia labai 

individualiai, o aktyvia protine veikla užsiimantiems asmenims, kaip rodo moksliniai tyrimai, 

dažnai iš viso nebūdinga.  

Senatvės išgyvenimas yra labai individualus, kuris susijęs su asmens požiūriu į senatvę 

bei veiksmais, kurie gali padėti įprasminti senatvę arba atvirkščiai – jaustis blogai ir vienišai.  

Senyvo amžiaus elgesiui daro įtaką ir susitaikymą su senatve lemia ir tai, ar žmogus turi su 

kuo pasidalinti savo išgyvenimais ir liūdesiu dėl vis prastėjančios sveikatos bei senkančių jėgų. 

Senatvė ir vienatvė dažnai eina greta. Vienas iš būdų padėti teigiamai priimti atėjusią senatvę – 

užtikrinti vienišiems bei ligotiems senoliams pagalbą bei globą, nepalikti jų vienišų. 

Dažniausiai senyvo amžiaus žmonėms, patiems dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebegalintiems 

pasirūpinti savimi, padeda artimieji arba socialiniai darbuotojai. Tačiau vienišiems žmonėms, 

kuriems reikia nuolatinės globos, medikamentinio gydymo bei pagalbos judėti vienas iš pagalbos 

kelių – senelių globos namai.  

 



Pasaulinė Sveikatos organizacija žmogaus amžių klasifikuoja taip:  

nuo 60 iki 74 metų yra pagyvenęs žmogus,  

nuo 75 iki 90 metų – senas žmogus,  

virš 90 – ilgaamžis.  

Deja, ne kiekvienas tokio amžiaus žmogus vis dar yra pajėgus pasirūpinti pats savimi.  

Senatvė – paskutinysis stambus ir neapibrėžtos trukmės žmogaus individualios raidos 

tarpsnis, trunkantis iki pat mirties.  

Per ateinančius dešimtmečius vyresnio amžiaus žmonių dalis, palyginti su visų gyventojų 

skaičiumi, gerokai didės. Dėl to padidės našta darbingo amžiaus žmonėms, nes jie turės padengti 

socialines išlaidas, kad senėjanti visuomenė galėtų naudotis įvairiomis paslaugomis. Remiantis 

statistikos portalu, 100 vaikų (nuo 0 iki 14 metų) 2010 metų pradžioje teko 116 senolių, o 2022-

aisiais – 132. Taigi per dešimt metų šimtui vaikų tenkančių senyvo amžiaus žmonių skaičius 

išaugo daugiau nei 18 proc. 

Ir visgi, senatvė yra neišvengiamas gyvenimo tarpsnis ir tik nuo mūsų priklausys kuriam 

senėjimo stiliui priklausysime:  

1. Reorganizatoriai. Jie išėję į pensiją keičia gyvenamąją vietą, imasi naujos kardinaliai 

skirtingos veiklos. Lietuvoje tokių mažai.  

2. Adityvus senėjimas, kai susitelkiama į vieną reikšmingą veiklą, imama gilintis į sodą, 

rankdarbius, retas rašo knygas, užsiima intelektualia veikla.  

3. Išsipareigojantys. Jie atsisako veiklos.  

4. Konservatyvūs. Jie nieko nekeičia, ignoruoja senatvinius pokyčius, išlieka jaunatviški, 

energingi, bendrauja, buriasi į klubus.  

5. Pykstantys. Tai Lietuvai būdingas stilius. Dar prieš pensiją pykstama dėl mažų pensijų, 

nenusisekusio gyvenimo ir t.t.  

6. Reikalaujantys saugumo ir priežiūros. Jie iš savo artimųjų tiesiog reikalauja perdėto 

dėmesio.  

7. Apatiški. Tai dar vadinama supamojo krėslo sindromu, tokiems senoliams niekas nerūpi.  

8. Chaotiški. Jiems senatvė yra stresas, krizė, todėl blaškosi, sėja aplink save chaosą.  

 

Senstančios visuomenės problema yra aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje bei 

pasaulyje. Tai lemia ir vis mažėjantis gimstamumas, vėlyva motinystė, apsisprendimas turėti 

vieną vaiką ar visai neturėti atžalų.  

Tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes priimame senatvę: kaip baubą ar kaip draugą. O 

padaryti galime ne tiek mažai dar iki sulaukiant garbingo amžiaus: daugiau judėti, daugiau 

norėti, sveikiau maitintis, daugiau bendrauti ir dalintis, maksimaliai palaikyti socialinius ryšius, 

matyti kuo daugiau pozityvių dalykų aplink ir pan. 

 
 

Informacijos šaltinis: 

Daina Tauginienė. Gerontologinio socialinio darbo stacionarioje globos įstaigoje ypatumai. Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos – 

Tarptautinė studentų konferencija 2022. Kolpingo kolegija. 67-74 



PASIDALINIMAI ______________________ 

Akys – sielos veidrodis 
 

Akis žmogaus kūno langas, 

pro kurį siela suranda savo kelią 

ir mėgaujasi pasaulio grožiu. 
(Leonardas da Vinčis) 

 

Ar dažnai žiūrite vieni kitiems į akis? Ką jose matote? Kokias akis maloniausia 

matyti? Kokios akys Jus neramina? Ar tausojate savo akis? Ar daug žvilgsnis pasako apie 

žmogų? O juk tiek daug aplink mus akių ir kaip dažnai, mes eidami net nepakeliame 

galvos, nepažiūrime, nepamatome akių ir vieni kitų. O kartais užtenka vien žvilgsnio, kad 

galėtume labai daug pasakyti apie žmogų, perskaityti jo mintis, jausmus, kad pamatytume 

džiaugsmą, skausmą, ilgesį, nuovargį, pyktį, svajas, pabėgimą nuo realybės... 

Psichologų tyrimų rezultatai atskleidžia, jog bendraudami žmonės negali nuolat 

vienas kitam žiūrėti į akis. Pokalbio metu tiesioginis akių kontaktas išlaikomas daugiausia 

60 proc. viso laiko. Tačiau yra ir išimčių – tiesioginis akių kontaktas ilgiau nei vidutinė 

norma išlaikomas tais atvejais, kai žmonės vienas kitą įsimylėję ar simpatizuoja, arba yra 

nusiteikę agresyviai. 

Akys – ryškiausias, išraiškingiausias veido bruožas ir regos organas. Tai yra vienas 

svarbiausių jutimo organų, simboliuose susijęs su šviesa, saule ir dvasia. Akis 

simbolizuoja dvasinį ir protinį suvokimą, kartu traktuojama ir kaip savotiškas sielos 

veidrodis. Akys yra pats jautriausias ir labiausiai pažeidžiamas kūno organas ir jomis 

reikia nuolatos rūpintis, tausoti, jas mankštinti. Įdomu tai, kad mūsų akys nuo gimimo 

išlieka tokio paties dydžio.  

Senovėje akis buvo laikoma langu, pro kurį į kūną patenka siela. Tuo pačiu jį ir 

palieka. Labai didelę emocinę energiją turi mirštančio žmogaus žvilgsnis, tad vykdant 

nuosprendį nuteistiesiems myriop užrišamos akys. Mirusiojo akys taip pat gali pakenkti, 

todėl jos visada užmerkiamos. 

Nuo seno Lietuvoje žmogaus akims buvo skiriamas didžiulis dėmesys. Lietuvių 

etnologė Pr. Dundulienė knygoje „Akys lietuvių pasaulėjautoje“ rašo: „Žmonių 

pasaulėjautoje akys skirstomos į geras, švelnias, malonias, nuoširdžias ir blogas, piktas, 

žiaurias, nemalonias. Iš akių sprendžiama ir apie žmogaus gerą ar blogą būdą, aukštą ar 

žemą moralę. Jos spinduliuoja gėrį arba blogį. Pavojingiausiais yra laikomi blogų akių 

spinduliai, kurie gali atnešti daug nelaimių. Tokios akys galinčios net užmušti žmogų, 

gyvūną, sukelti audrą, išdžiovinti šaltinį ir kt.“. Kaip nurodo etnologas J. Balys, lietuvių 

akys šviesios (dažnai pilkos arba pilkai mėlynos). Iš tamsios kompleksijos žmonių 

Lietuvoje dažnai sutinkami rudų akių. 

Keletas Lietuvių patarlių ir priežodžių apie akis: „Dvi akys daugiau mato, nei viena“; 

„Tos pačios akys verkia, tos pačios juokias“; „Akių daug mato, širdžių maža teužjaučia“; 

„Pažiūrėjęs į akis, neklausk sveikatos“; „Akys nemato – širdį neskauda“; „Panašus – 

kaip iš akies trauktas“; „Baimės plačios akys“ „Akis už akį, dantis už dantį“; „Akyse 

giria, o už akių spiria“; „Akys už pilvą didesnės“; „Visų verksi – akių neteksi“; „Akys 

pamatys, rankos padarys“ ir kt. 

 



 
 

Jūsų akys yra nuostabios ir daug apie Jus pasakančios. Apie Jūsų gyvenimus, 

turėtus ir turimus džiaugsmus, rūpesčius, kančias, sielos žaizdas, išmintį, 

gerumą, dėkingumą, pyktį, nuovargį, užsispyrimą, kartais ir pailsimą gyventi.... 

Bet kol akys mato kitas akis, žodžiai net nebūtini... Kartais užtenka tiesiog 

pabūti tyloj ir pasimėgauti ta bežode, bet labai išraiškinga akių kalba. 
 

Kas galėtų patikėti, jog toks mažas plotelis pajėgia sutalpinti savyje visą 

Visatos grožį... 
 



Gyventojų skyrelis ___________________ 

Kiekviena diena vis kitokia, ypatinga  
 

Visada džiaugiamės Rimkų padalinio senjorų užimtumo grupės „Versmė“ kolektyvo 

dėmesiu, skambiomis dainomis, kartu praleistu laiku bei dėkojame už ilgametę bendrystę! 

 
 

Visiškai nesvarbu, kiek mums metų ar kokie skaičiai įrašyti pase. Mes visada norime 

būti gražūs 😊 Todėl grožio diena – visada laukiama!!! Ne tik 

pasigražinusios ir pasigražinę, bet ir jaukiai kartu laiką praleidę su kantrybės 

nestokojančiomis Jonavos politechnikos mokyklos praktikantėmis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame labai laimingi, turėję galimybę taip šauniai praleisti vakarą Jonavos kultūros 

centre kartu su grupe „DAR“ . Plojome, lingavome ir dainavome populiariausius 

bei visiems žinomus lietuviškus hitus, tarsi keliavome laiku – legendinius hitus išgirdome 

kitaip . Gavome labai gerą teigiamų emocijų pliūpsnį ir įspūdį ilgam. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicinė Kaziuko mugė 
Tradicijas reikia puoselėti, šventes reikia švęsti. Tradicinė Kaziuko mugė – tai tarsi 

simbolinis pavasario atidarymas ir galimybė pabendrauti, gerų emocijų prisirinkti ir 

„baronką“ namo parsiridenti. Mugę šiltu pasveikinimu atidarė Lietuvos Respublikos 

Seimo nario padėjėja gerb. Audronė Bagdonavičienė. 

Kaip ir dera šioje nuotaikingoje šventėje, pavyko „apženyti“ senbernį Kazimierą. Už 

nuotaikingą spektaklį „Senbernio Kazimiero piršlybos“ dėkojame III amžiaus universiteto 

Jonavos skyriaus (TAU) teatro studijos dalyviams ir jų vadovei Vitalijai Kriaučelienei. 

Dėkojame ir Kaziuko mugės dalyviams už įdomius, kūrybingus rankdarbius ir 

šypsenas: Socialinių paslaugų centro ukrainiečių grupei, Jonavos neįgaliųjų draugijai, III 

amžiaus universiteto dizaino ir kūrybiškumo fakulteto senjorams, Mitologinių būtybių 

laboratorijai, Janinai, Aušrai ir Vilmai – Jonavos bei Kauno bendruomenių narėms. 

Ir, žinoma, Jonavos globos namų gyventojams ir darbuotojams, nestokojantiems 

kūrybiškumo, negailintiems savo laisvalaikio, organizuojant šventes ir kuriant jaukią 

atmosferą jų metu. Pastebėjome, kad labiausiai visų akys, ausys ir uoslės krypo į Maisto 

kermošių, organizuotą mūsų šauniųjų darbuotojų. 



 

 



Moterys... 
 

Moterys. Prasmingai aukojančios savo  

gyvenimą dėl kitų.  

Moterys. Kuriančios ir palaikančios santykius.  

Moterys. Nesugebančios paaiškinti  

savo elgesio priežasčių.  

Moterys. Besirenkančios techniką pagal  

spalvą.  

Moterys. Kuriančios jaukumą, švelnumą ir darančios  

pasaulį ne tokį atšiaurų.  

Moterys. Suteikiančios įkvėpimo, prasmės,  

duodančios atsakymą į klausimą „Vardan ko?“.  

Moterys. Traukiančios savo grožiu, balsais,  

kvapais, grakštumu.  

Moterys... 
(psichologas A. Gudas) 

 

Su mūsų visų diena, mielosios  

Globos namų moterys: gyventojos, 

darbuotojos, lankytojos, mamos, močiutės, 

dukros, tetutės ! 

Lai šventė būna ne tik Kovo 8-tąją, bet ir kiekvieną dieną !!! 
 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 
 

Moterys kaip paskola – 30-iai metų ir po 1000 Eur į mėnesį. 

Moterys kaip namas – kuo senesnis, tuo daugiau reikia dažų. 

Moterys kaip ambasada – gali ir neleisti su draugais į Tailandą važiuoti. 

Moterys kaip šachmatai – vos žingsnis ne ten, iš karto matas. 

Moterys kaip išmanusis telefonas – renkiesi, kad kietesnis būtų, bet vis tiek naudoji tik vieną funkciją. 

Moterys kaip teatras – šiandien komedija, rytoj tragedija, poryt gastrolės kitame mieste. 

Moterys kaip profesorius per egzaminą – lyg ir mokeisi bei pasiruošei, o jis staiga  ant kokios nors 

smulkmenos prigauna. 

 

- Brangusis, rytoj kovo 8-oji, o šiąnakt sapnavau, 

kad tu man ta proga padovanojai perlų vėrinį. Ką 

tai galėtų reikšti? 

- Rytoj ir sužinosi, brangioji. 

Ir kitą dieną jis jai padovanojo sapnininką.... 

 Kam moteris eikvoja savo gyvenimą? 

- ketvirtį –kad taptų graži, 

- ketvirti – kad būtų graži, 

- ketvirtį – kad įsitikintų, jog yra graži, 

- ketvirtį – kad papasakotų kitiems, kokia ji buvo 

graži. 

 

- Ką moteris gali padaryti iš nieko? 

- Šukuoseną, salotas ir tragediją. 

 Kalbasi dvi draugės: 

- Įsivaizduoji, šiandien tik įlipau į autobusą, trys 

jaunuoliai tučtuojau užleido vietą! 

- Taaaaiiippp... Anksčiau užtekdavo dviejų. 

 


