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Pirmas kartas visada būna įsimintinas 
Pirmas vaiko žingsnis ir juokas ilgam glostys tėvų širdis. Pirmas bandymas važiuoti dviračiu, griuvimas ant 

asfalto, nubrozdinti keliai vėliau kels šypseną. Pirma diena mokykloje būna perpinta įvairiausiomis emocijomis. 

Pirmoji meilė išlieka ypatinga. Pirmą kartą išvydę vaivorykštę atrandame stebuklą. Kiekvienam žmogui bet koks 

pirmas kartas palieka savo žymę. Na, o šių dienų įvykiai įstaigos bendruomenę privertė gyventi kitokiu ritmu, 

koreguoti veiklą, ieškoti ir rasti nelengvus sprendimus. Tačiau mes norime ir turime judėti į priekį, kad galėtume 

patirti dar daug pirmų kartų. Ir štai, kas ketvirtį pasirodantis mūsų įstaigos laikraštis – pirmą kartą internete.  

 

Karantino laikotarpiui aktuali informacija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, iki karantino 

pabaigos VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” darbas organizuojamas nuotoliniu būdu. Dienos socialinės globos 

ir pagalbos į namus asmens namuose paslaugos nenutraukiamos, teikiamos būtinosios socialinės paslaugos. 

 

Su darbuotojais galite susisiekti šiais kontaktais: 

 

Funkcinis padalinys/pareigos Vardas, pavardė  Kontaktai 

Bendrąją informaciją teikia personalo specialistė-

sekretorė 
Lidija Arlauskienė 

info@jurbarkosp.lttel. Nr. 8 623 47411, 8 

447 70184 

Direktorė 
Audronė 

Balčiūnienė 

audrone.balciuniene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 616 93014 

Socialinių programų ir kokybės koordinatorė Simona Pociūtė 
simona.pociute@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 646 30654 

Dienos socialinė globa, paslaugos į namus Irma Antanaitienė 
irma.antanaitiene@jurbarkosp.lttel. Nr. 8 

601 85678 

Globos centro socialinė darbuotoja 
Aistė 

Rimkevičiūtė 

aiste.rimkeviciute@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 678 23442 

Darbas su šeimomis, atvejo vadyba 

Ramutė 

Matijošaitienė 

ramute.matijosaitiene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 603 73538 

Giedrė 

Stankevičienė 

giedre.stankeviciene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 676 08872 

Rasa Draudvilė 
rasa.draudvile@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 646 30627 

Techninės pagalbos priemonės (priemonių 

grąžinimas karantino metu stabdomas) 
Milda Dulaitienė 

milda.dulaitiene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 646 93024 

Neįgaliųjų globos namai (lankytojai neįleidžiami) 
Irena 

Molčankinienė 

irena.molcankiniene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 604 06 775 

Eržvilko senelių globos namai (lankytojai 

neįleidžiami) 
Vilija Bajorinienė 

vilija.bajoriniene@jurbarkosp.lt 

tel. Nr. 8 601 85673 

 

SVAJOKLIAI 
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_________________________________________________________________________________________  

 

Įstaigos darbuotojai, pasitelkus savanorių 

pagalbą, pristatė maisto krepšelius šeimoms 

patiriančioms riziką.  

Dėkojame savanoriams! 

__________________________________ 

Maisto banko akcija 

"Maximoje", 

esančioje Algirdo 

g. 1A, pradedama 

speciali paramos 

akcija maisto 

stokojantiems 

žmonėms. Nuo 

kovo 27 d. iki gegužės 1 d. kviečiame 

aukoti maisto produktus, kurie bus išdalinti 

maisto produktais apsirūpinti negalintiems, 

vienišiems žmonėms. Kviečiame maisto 

produktus dėti į tam skirtą dėžę prekybos 

centre, o toliau pasirūpinsime mes. 

_________________________________ 

 

 

 

http://www.jurbarkosp.lt/946-maisto-banko-akcija
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______________________________________

Ačiū už gerumą 

 

Vasario 20 d.  VšĮ 

"Jurbarko socialinės 

paslaugos" socialinė 

darbuotoja darbui su 

šeimomis Loreta 

Kavaliauskienė kartu su 

Jurbarko Carito 

pirmininke Alma Busch 

atvyko į Mūro 

parduotuvę su tikslu: 

vienai Skirsnemunės 

seniūnijos šeimai 

nupirkti Pvc grindų dangą, kad namuose būtų 

jaukiau. Šeima bei darbuotojai nuoširdžiai dėkoja 

už paramą ir Skirsnemunės seniūnijai už 

pavežėjimo paslaugą. 

_______________________________________ 

 

Laikomės papročių 
 

   Nepaisant to, jog 

žemė nebuvo nuklota 

sniegu, o veidus lauke 

prausė lietus,  vasario 

25 d. VšĮ „Jurbarko 

socialinės paslaugos“ 

neįgaliųjų dienos 

centro lankytojai bei 

Eržvilko senelių 

globos namų 

gyventojai vijo žiemą.  

     

 

 

 

Tądien pakvipo 

blynais ir nakvynės 

namuose. 

_______________________________________ 

Vykdom savo pažadus 

2019 m. rugsėjo mėnesį VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ lankėsi Lietuvos samariečių 

bendrijos, Jurbarko skyriaus nariai, kuriems 

neįgaliųjų dienos centro lankytojai pažadėjo, jog 

sekantį kartą susitikimas įvyks pas juos. Tad š. m. 

vasario 19 dienos popietę neįgalieji įvykdė 

pažadą ir vėl susitiko su vyresniąja karta. 

Susitikimą praturtino ir pažintis su vaikų dienos 

centro lankytojais bei darbuotojomis. Susėdus 

prie bendro stalo jautėsi, kad nepaisant skirtingų 

kartų, visus vienija noras bendrauti. Visi sužaidė 

keletą linksmų žaidimų, pasivaišino arbata ir 

saldėsiais, pasikalbėjo apie vykdomas užsiėmimų 

veiklas ir pasvajojo apie sekantį susitikimą... 
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_______________________________________ 

Saugūs ir matomi kelyje 

 

 Vasario 14 d. mūsų įstaigos Eržvilko senelių 

globos namuose ir kovo 5 d. neįgaliųjų dienos 

centre apsilankė Lietuvos kelių direkcijos 

tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus 

komunikacijos vadybininkas Linartas Kiškis. 

Svečias priminė kelių eismo taisykles, skatino 

elgtis saugiai kelyje ir ragino būti matomiems, 

palikdamas visiems dovanų atšvaitų, liemenių, 

krepšelių. Džiaugiamės, kad rūpinasi mūsų 

saugumu. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Tolima, nepažįstama Afrika 

 
Sausio mėnesį Eržvilko 

senelių globos namų 

gyventojai ir darbuotojai 

sulaukė svečio keliautojo, 

žurnalisto, fotografo D. 

Kinderio. Susirinkusieji 

klausėsi žurnalisto 

pasakojimo ir žiūrėjo 

nuotraukas iš kelionės po 

Afriką.  Autostopu įveikti 

kilometrai, įspūdžiai ir keliautojo išsakyti potyriai 

labai sudomino visus. Pristatęs knygą „Atgal į 

Afriką“ D. Kinderis sakė, kad šiandien yra ir 

grįžimas „atgal į Eržvilką“, nes su šiuo kraštu 

vyras yra susietas giminystės ryšiais. Gyventojai 

keliautojui negailėjo klausimų, sulaukdami 

įdomių atsakymų. 

Visi džiaugėsi padovanota keliautojo knyga  

„Atgal į Afriką“, kuri jau yra skaitoma. 

_______________________________________ 

Daina ir dėmesys sušildo širdis 

 
Kovo mėn. 

pradžioje Eržvilko 

senelių globos 

namuose apsilankė 

Jurbarko esperanto 

klubo nariai, kurie 

pasveikino moteris 

su artėjančia Kovo 

8-ąja. Visus savo dainomis džiugino bardai: 

Arvydas Pilipauskas ir Rolandas Kulikauskas. 

Gyventojai  ruošėsi  susitikimui iš ryto: vieni  

pjaustė  obuolius, kiti maišė tešlą,  ir kartu su soc. 

darbuotojo padėjėja V. Balšaitiene kepė pyragą.  

Kvapnia mėtų arbata ir obuolių pyragu vaišinosi 

visi: svečiai ir gyventojai. 
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_______________________________________ 

Gražiausios spalvos  – trys 
 

Kovo 10 d., pasitinkant Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną, VšĮ „Jurbarko 

socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos centre 

lankėsi Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7 

– osios rinktinės Jurbarko 701 kuopos vadas, 

kuris dalinosi mintimis apie laisvą Lietuvą, 

prisiminimais apie mūsų krašto laisvės kainą. 

Dienos centro lankytojai bei darbuotojai svečiui 

uždavė klausimų, kuriuos gvildenant išsivystė 

graži diskusija apie pilietiškumą ir patriotizmą. 

 

  
 

  
 

  

_______________________________________ 

Kad meilės niekada netrūktų... 
 

Vasario 14 d. VšĮ 

neįgaliųjų dienos 

centro lankytojai 

bei  Eržvilko 

senelių globos 

namų gyventojai 

dabino vienas kitą 

įvairiausiomis širdelėmis, dalinosi šypsenomis, 

gražiais žodžiais, palinkėjimais ir šiltais 

apkabinimais. Nors lietuviai turi meilės deivę 

Mildą, tačiau vis labiau populiarėjanti šv. 

Valentino diena – taip pat puiki proga mylimiems 

žmonėms pasakyti, parodyti ar padaryti tai, kad 

jie pasijustų svarbūs, mylimi ir reikalingi. 

  

 

 

 

 

 



www.jurbarkosp.lt                                                                            www.facebook.com/jurbarkosocialines/ 6 
 

 

_______________________________________ 

Pasidalijimas patirtimi 
 

Vasario 28-ąją „Jurbarko socialinėse paslaugose“ 

susitiko per 70 specialistų – 20 Lietuvos įstaigų, 

teikiančių socialines paslaugas, atstovai – 

vadovai, pavaduotojai ir kiti specialistai (globos 

centro, atvejo vadybos, paslaugų namuose, 

buhalterinės apskaitos). Susitikimo tikslas buvo 

aptarti socialinių paslaugų teikimą 

reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, 

pasidalinti patirtimis. Džiaugiamės susitikimu ir 

jo rezultatais. Dėkojame sudalyvavusiems, iki 

kito susitikimo! 

 
 

  
_______________________________________ 

Globėjų savitarpio pagalbos grupės 

susitikimas 
 

Vasario 26 dieną 

Jurbarko krašto 

globėjai susibūrę į 

jaukų savitarpio 

pagalbos ratą, kuriame 

aktyviai dalinosi gerąja 

savo auginamų, globojamų ar prižiūrimų vaikų 

ugdymo bei auklėjimo patirtimi, aptarė kylančius 

sunkumus. Aktyviai įsitraukė į tarpusavio ir 

globos centro specialistų diskusiją. Savitarpio 

pagalbos grupės dalyviai išklausė vienas kitą, 

pasidžiaugė vienas kito sėkmėmis ir palaikė 

aptariant slegiančius sunkumus. Ačiū už Jūsų 

atviras širdis... 

_______________________________________ 

Saugome save ir kitus 

 

Nors Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 

paskelbė karantiną dėl 

koronaviruso (COVID-

19) grėsmės ir dėl to 

daugelio žmonių 

gyvenimo tempas 

pasikeitė, tačiau VšĮ 

„Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų 

globos namų gyventojai 

kasdien atranda slogias 

mintis vejantį 

užsiėmimą. Skirtingi 

pomėgiai, tad ir veiklos 

skirtingos: surinktos 

smulkios detalės, 

virtusios paveikslu, stalo 

žaidimai, siuvinėjimas, 

mezgimas, daigelių 

sodinimas,  muzikos 

klausymas ar kelionė po 

interneto platybes – 

kiekvieno gyventojo 

savaip įprasminta diena. 

Neturime galimybės kur 

nors išeiti, bet turime 

galimybę kasdienėje 

veikloje iš naujo atrasti 

save... Saugome save ir 

kitus! 
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_______________________________________ 

Teatras mano širdyje 

 

 Kovo 27 – osios dienos saulėtą popietę VšĮ 

„Jurbarko socialinės paslaugos“  neįgaliųjų 

globos namų gyventojai praleido 

linksmindamiesi iš širdies. Akimirką jie galėjo 

būti kuo norėjo. Daug juoko, kūrybos ir 

bendrystės, kai visi vienu metu į širdį įsileidžia 

teatrą...  

 
Su Tarptautine teatro diena „Svajokliai“ sveikino 

visus aktorius, režisierius ir šiaip neabejingus 

teatrui. 

_______________________________________ 

Galvojame ne tik apie save 

 

 Karantino metu VšĮ 

„Jurbarko socialinės 

paslaugos“ dienos centro 

darbuotojos rūpinasi 

įstaigos bendruomenės 

saugumu ir siuva saugos 

kaukes tiek darbuotojams, tiek paslaugų 

gavėjams. 

Tik bendrystė, susitelkimas ir visų sąmoningumas 

padės įveikti šį nelengvą visiems periodą... 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Akcija „Padovanok gerumą“ 

 

 

Šių metų Velykinės gerumo akcijos dovanų 

pintinė prisipildė mielomis dovanėlėmis, kurios 

skirtos vienišiems senyvo amžiaus žmonėms ir 

neįgaliesiems. Tariame nuoširdų ačiū 

prisidėjusiems ir palaikiusiems akciją 

,,Padovanok gerumą“. 

_______________________________________ 

Dovanos visada pradžiugina 

 

Už gausias dovanas 

(baldus ir sporto 

priemones) dėkojame 

UAB "Mirestas LT" ir 

Dainius Ignatavicius! 

Mūsų gyventojai ir 

dienos centro 

lankytojai jau džiaugiasi naujais baldais ir laukia 

kada galės pažaisti naujais kamuoliais gryname 

ore. 
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_______________________________________ 

Gražūs jubiliejai 
 

Ne, širdis nesensta ir nežyla, jeigu ji turtinga ir 

dosni. Lyg saulės spinduliuos sušyla tie, kuriems 

gerumą dalini... 

 

Jubiliejaus proga sveikinome mūsų įstaigos 

paslaugų gavėjus. 

 

Sausio 19 d. 

Smalininkų 

miestelyje gyvenanti 

Valerija Jarutienė 

minėjo garbingą 90 

m. sukaktį. 

 

 

 

Eržvilko senelių 

globos namų 

gyventojai Janinai 

Locaitienei 

vasario 18-ąją 

sukako 80 metų. 

 

 

 Vasario 26 d. 

Pilies I kaime 

gyvenanti 

Aurelija 

Einikienė minėjo 

60 m. sukaktį.  

 

Sveikinome ir 

Tamošių kaime 

gyvenančią 

Laimutę 

Sadauskienę,  kuri 

vasario 28 d. 

atšventė garbingą 

90 m. jubiliejų.  

 

Smalininkų miestelyje gyvenanti Danutė 

Bindokienė, vasario 29 d. minėjo 80 m. sukaktį.   

_______________________________________ 

Kenedžio oro uoste vienas žurnalistas darė 

apklausą ir domėjosi, kas žmonėms bjauriausia 

pasaulyje. Visi atsakinėjo skirtingai: vieniems tai 

buvo karas, kitiems – badas, išdavystė ar liga. 

Tuo metu salėje buvo ir budistų vienuolis Sung 

Sanas. Žurnalistas, pamatęs budisto drabužius, 

paklausė to paties. Vienuolis atsakė į tai 

klausimu: 

 - Kas Jūs?  

- Aš – Džonas Smitas. 

 - Ne, tai vardas. Bet kas Jūs?  

- Aš – tokios ir tokios kompanijos reporteris.  

- Tai profesija. O kas Jūs? 

 - Aš – žmogus! 

 - Ne, tai tik biologinė rūšis. Kas Jūs esate?  

Galų gale reporteris suprato, ką vienuolis turi 

omenyje, ir sustingo pravira burna, nežinodamas, 

ką atsakyti. Vienuolis pertraukė tylą: 

 - Tai ir yra bjauriausia: nežinoti, kas esi. 

_______________________________________ 

Nepamirškime kasdien pasidalinti šypsena, 

šviesiomis  mintimis, geromis emocijomis. 

Saugokime save ir būkime sveiki! 
 


