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Šiltais orais visus džiuginęs pavasaris estafetę perdavė vasarai. Gera ankstyvą rytą įkvėpti tyro oro, 

klausytis paukščių čiulbėjimo, mankštintis lauke. O dieną, atitrūkus nuo darbų, gaudyti veidą bučiuojančius 

saulės spindulius ir stebėti voverių šokį tarp pušų kamienų. Gera ilgais vakarais susėsti su brangiais žmonėmis, 

pasidalinti įspūdžiais ir nurimti. Gera klausytis svirplio lopšinės, miegoti prie atviro lango ir užuosti braškėmis 

kvepiantį birželį... 

 

Paskutinės birželio dienos rytą, VšĮ 

„Jurbarko socialinės paslaugos“ 

kiemelyje neįgaliųjų dienos centro 

darbuotojos pristatė lankytojų gamintą 

levandų, rožių, mėtų ir čiobrelių 

hidrolatą. Įstaigos direktorė bei kitų 

padalinių darbuotojos galėjo išbandyti 

ir pasirinkti sau labiausiai tinkamą 

aromatą. Moterys dalijosi mintimis, 

kokiu tikslu panaudos hidrolatą: vienos 

gaivins veido, kitos kūno odą, saugosis 

nuo uodų, o dar kitos kvepins namus. 

Išbandykite mūsų hidrolatą!  

 

 

SVAJOKLIAI 
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_________________________________________________________________________________________  

Esame dėkingi 

Dėkojame Laisvės TV už paramą vienkartinėmis kaukėmis (500 vnt.), 

pirštinėmis (890 vnt.), kaukėmis (500 vnt.),apsauginius kombinezonus 960 

vnt.). 

Dėkojame Maltiečių paslaugų tarnybai už paramą 

100 vnt. antbačių. 

Globos centro darbuotojos nuoširdžiai dėkoja, nežinomu 

norėjusiam išlikti asmeniui, už padovanotas įvairiaspalves 

knygutes, kurios atiteks globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams. 

Balandžio 27 d. įstaigos ir 

visiems kitiems 

medikams dėkojome už 

rūpestį, nuoširdumą ir 

atsidavimą darbui. 

  

Su profesine švente sveikinome mylimas buhalteres 
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_________________________________________________________________________________________ 

 Popietė, pilna šiltų emocijų 

Turbūt neatsitiktinai birželio 1-ąją, pačioje vasaros pradžioje, švenčiame Tarptautinę 

vaikų gynimo dieną. Juk vasara — tai atostogų, pramogų, linksmybių metas. Saulėtą 

ir šiltą birželio 5-osios dienos popietę Jurbarko krašto globėjai su globojamais vaikais 

ir visais šeimos nariais rinkosi į vaikų gynimo dienos šventę. Įstaigos kiemelyje 

šventės dalyvių laukė įvairios lauko pramogos, vaišės, kurias patys svečiai sunešė, 

gardūs ant laužo kepti blynai, policijos kinologo šuns pasirodymas. Atvykusius 

vaikučius su globėjais sveikino geriausias policijos ir vaikų draugas Amsis, kuris 

sulaukė daugiausiai vaikučių šypsenų ir dėmesio. Ačiū Jums mieli globėjai už skirtą 

laiką, už aktyvų dalyvavimą ir kartu patirtas šilčiausias emocijas bei neišdildomus 

įspūdžius.  

Globos centro komanda dėkoja savanoriams, Egitai Lyneburgerienei, policininkui – 

kinologui Dainiui Tamošaičiui bei Ramūnui Budriui už pagalbą ir prisidėjimą organizuojant šventę. 

     

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________ 

Nes mums tai rūpi 
 

Tradiciškai, jau šeštus metus iš eilės, birželio 5 

dieną, kuomet minima Pasaulinė aplinkos 

apsaugos diena, VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojai 

išeina į lauką su šiukšlių maišais rankose. 

Vaikščiodami  prie 

Bišpilio 

piliakalnio, šalia 

esančios pavėsinės 

ir pušyno takų, 

neįgalieji surenka 

rastas numestas 

šiukšles. Šiemet 

šiukšlių radome 

mažiau, nei pernai. 

Tad viliamės, kad 

ateis ta diena, kai 

grįšime visiškai 

tuščiais maišais. 

_______________________________________ 

Ačiū tau! 

Gyvendami bendruomenėje, mes visi kažkuo 

dalinamės: žodžiu, pagalba darbuose, parama 

daiktais, išklausymu, supratimu, pamokymu, 

šypsena ar dar kažkuo. Kiekvienas esame ką nors 

davę ir ką nors gavę. Visi esame jautę dėkingumą. 

O kaip dažnai padėkojame?  

Birželio 12 d. VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojai 

kartu su neformalaus ugdymo specialiste 

gvildeno žodžio „Ačiū“ svarbą žmogaus 

gyvenime. Po kalbų ir pasvarstymų, neįgalieji 

pirmiausiai ištarė Ačiū darbuotojoms... 

 

 

 

_______________________________________

Puošiamės žiedais 
 

Eržvilko senelių globos namų gyventojai kartu su 

darbuotojais jau ankstyvą birželio 8 dienos rytą 

kibo į darbus. Laukė gėlių sodinimas.  Su gera 

nuotaika ir dideliu noru gyventi gražioje aplinkoje  

nešė vandenį, kasė duobes, pureno žemę, sodino 

augalus. Sušvitę saulės spinduliai  išryškino 

pasodintų gėlių  grožį.  Visi laukiame pernai 

pasodintų  magnolijos, jazminų, alyvų 

sužydėjimo. Laikas praleistas bevaikštant po 

teritoriją ar laisvalaikis terasoje džiugins 

nuostabiu vaizdu. 
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_______________________________________ 

Parko takeliu į muziejų 
 

Birželio 8 d., vos tik papusryčiavę, VšĮ „Jurbarko 

socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro 

lankytojai susiruošė pasidžiaugti lietaus 

atgaivinta gamta. Lėtais žingsniais, 

besimėgaudami paukščių čiulbėjimu jie pėdino 

parko takeliu link Jurbarko krašto muziejaus. Čia 

pasisekė pamatyti net kelias parodas, filmuką apie 

mūsų kraštą, bei „sutikti“ patį  kunigaikštį 

Vasilčikovą... 

 

 
 

 
 

 
 

 

______________________________________ 

Švarios rankos, mažiau ligų 

Eržvilko senelių globos namų gyventojai gražią 

popietę skyrė išklausyti paskaitai apie rankų 

higieną.  Siaučiant koronavirusui tai tapo ypač 

aktualu. Bendrosios praktikos slaugytoja Z. 

Aleksienė papasakojo, kad visi puikiai žinome 

jog ant rankų dauginasi įvairiausi 

mikroorganizmai. Dauguma jų ypač pavojingi. 

Priminė kas yra rankų higiena, kodėl ji reikalinga, 

parodė kaip plauti rankas. Ji akcentavo, kad 

būtina užtikrinti rankų higieną, nes tai pagrindinė 

prevencinė priemonė, padedanti apsaugoti ne tik 

save, bet ir šalia esančius nuo pavojingų infekcijų. 

 

 
_______________________________________ 

Rytas su mankšta 
 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ globos namų 

gyventojams rytas prasideda su mankšta. Šiuo 

periodu ypatingai reikia rūpintis tiek fizine, tiek 

emocine sveikata. Tad po rytinės mankštos 

pasidaliname išgyvenimais, padovanojame 

vienas kitam šypseną ir nusiteikiame naujiems 

dienos atradimams... 
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_________________________________ 

Pasveikinti ir Antanai , ir Jonai 
 

Eržvilko senelių globos namų gyventojai sveikino 

Antaną vardadienio proga. Šv. Antano atlaidai 

neatsiejami su šienapjūtės pradžia, žydinčiais 

žolynais. Socialinių darbuotojų padėjėjų Ingos ir 

Stasės pastangomis, ąžuolo šakelės virto ąžuolo 

vainiku, skirtu pagerbti varduvininką. Lauko 

terasoje susirinkę gyventojai ir darbuotojai 

linkėjo varduvininkui daug sveikatos, būti 

visados optimistu. Vaišinosi arbata ir pyragu. 

 

 
 

Na, o neįgaliųjų dienos centro lankytojai bei 

globos namų gyventojai, priskynę glėbius 

įvairiausio žolynėlio, pynė vainikus Jonams ir 

Janinoms.  

 

 
 

 
 

_______________________________________ 

Eržvilko senelių globos namuose buvo 

sveikinami net trys gyventojai. Joninės buvo 

minimos su darbuotojų dainomis, pyragais ir 

mėtų arbata. 
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_______________________________________ 

Nei žvyno, nei uodegos 
 

Birželio 26 d. VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojai jau 

iš pat ryto čiupo už meškerių ir išvyko žvejoti. 

Tiek profesionalui, tiek žvejui mėgėjui gyventi 

trijų upių mieste – privalumas. Galima 

pasidžiaugti, kad nereikia niekur toli keliauti, kad 

pasimėgauti poilsiu prie vandens su meškere 

rankose. Medžių pavėsyje, laumžirgių 

kaimynystėje, besiklausydami iš tolumos 

atsklindančios gervių giesmės ir sukoncentravę 

žvilgsnį į plūdę, neįgalieji vienas kitam linkėjo: 

nei žvyno, nei uodegos... 

 
 

 
 

 
 

_______________________________________ 

Išvyka į Sudargą 
 

Karštą birželio 25 dieną VšĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ neįgaliųjų  globos namų gyventojai 

kartu su darbuotojais aplankė įspūdingus Sudargo 

piliakalnius. Ant Nemuno kranto, prie sienos su 

Kaliningrado sritimi, pačiame Šakių rajono 

pakraštyje atsiveria penkių Sudargo piliakalnių 

kompleksas, menantis čia vykusias lietuvių 

kovas su kryžiuočiais. Vaikštant po Sudargo 

piliakalnių 

kompleksą 

norėjosi tiesiog 

stovėti ir grožėtis, 

o po to dar viską 

fotografuoti, kol 

aparate neliks 

atminties. 
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Parke ant suoliuko sėdėjo jauna moteris ir kažkodėl graudžiai 

verkė. Pro šalį kaip tik triratuku važiavo mažas berniukas. 

Jam taip pagailo tetos, kad jis sustojo ir paklausė: 

– Teta, kodėl jūs verkiate? 

– Oi, mažyli, tu vis tiek nesuprasi, – numojo ji ranka. Vaikui 

pasirodė, kad moteris įsiraudojo dar labiau. 

– Teta, jums ką nors skauda, kad taip verkiate? Norite, aš jums 

atiduosiu savo žaisliuką? 

Jei iki šiol moteris dar bent kažkiek valdėsi, po tokių žodžių ašarų sulaikyti ji nebegalėjo visai: 

– Oi, berniuk… Niekam aš nereikalinga, ir niekas manęs nemyli… Vaikas į ją dar kartą rimtai pažiūrėjo ir atsakė: 

– O jūs tikrai paklausėte visų? 


