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UŽGAVINĖS GLOBOS 

NAMUOSE 
 

 

AAUUKKSSIINNĖĖSS  ŠŠIIRRDDYYSS  
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS 

NAMŲ SEZONINIS LAIKRAŠTIS 

Užgavinės šventė 
2 puslapis 

 

 

Vasario 16 dienos 
minėjimas 
      3 puslapis 

 

Kovas – grožio 
menuo        

                   4 puslapis 
 

Valentino diena 
             6 puslapis 

 

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose 

Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, 

paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė 

švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki 

Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki 

kovo 9 dienos. Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai 

švenčiamos centrinėse miestų aikštėse, liaudies 

buities muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš 

Užgavėnes). 

Prancūziška kavinukė 
7 puslapis 

 

7 

 

Prasmingos dovanos 
8 puslapis 
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Šv. Mišios 
9 puslapis 
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Cepelinų diena 
8 puslapis 
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Sakoma, kad per Užgavėnes būtina prisikišti 

pilvus blynais, kad jie būtų kietesni už kaktą, 

tad Globos namų gaspadinės Alma, Nijolė, 

Birutė ir Vida pasirūpino pagrindiniu 

Užgavėnių valgiu – blynais. Skanaudami 

blynus rinkome gardžiausius ir nenustebkite, 

kad visi blynai buvo fantastiško skonio! 

Kaip ir kasmet, Globos namuose galynėjosi 

Lašininis ir Kanapinis, kurie surengė 

mįslių čempionatą ir blynų teniso 

varžytuves, o vėliau, visų linksmybių 

įkarštyje, atėjo ilgai lauktas metas, kai su 

džiaugsmu sudeginome Morę galutinai 

išvydami žiemą iš savo namų kiemo. 

Linksmumo, pokštų ir kaitrios ugnies 

tikrai nestigo mūsų namuose! 

 

Kaukės bei persirenginėjimas – vienas 

pagrindinių Užgavėnių šventės 

atributų, tad mūsų šventėje netrūko 

žydų, čigonų, jaunavedžių, daktarų, 

lapių ir ožių. 

Kaukes Globos namų senjorai gamino 

entuziastingai, mat senjorai tiki, kad 

kaukė žmogaus psichologinės išraiškos 

esmė, kuri vaizduoja žmogaus „gyvenimo 

dramą“ visais jo aspektais, įtikinamai 

prikaustydama dėmesį. 
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Mūsų šalies istorija turtinga svarbiomis, 

pasididžiavimo vertomis datomis, būtent 

tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai 

reikšminga kiekvienam lietuviui, 

žinančiam ir gerbiančiam savo šalies 

praeitį. 

 

Šią mūsų šaliai svarbią dieną senjorai 

diskutavo apie tai, ką reiškia būti 

lietuviu, kaip mes žiūrime į Lietuvos 

Valstybę ir jos aktualijas. Vasario 16-

osios paminėjimas visada yra kažko 

naujo pradžia, kuomet tinkamas laikas 

kažką apgalvoti, nuspręsti ir sušukti - 

tegyvuoja Lietuva, teigia socialinė 

darbuotoja Tatjana 

Pirmadienį, stacionarios slaugos 

ir globos padalinio senjorai kartu 

su specialistais susirinko 

paminėti Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dieną. Vasario 16-osios 

minėjimui senjorai ruošėsi 

jau anksčiau, gamino vėliavėles, 

skanėstus, o susirinkus prie 

vaišių stalo giedojome Lietuvos 

himną, senjorai dalinosi 

jaunystės prisiminimais apie šią 

šventę. 

 

VASARIO 16 DIENA GLOBOS  NAMUOSE 
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KOVAS – MOTERŲ GROŽIO MĖNUO, 

STACIONARIOS SLAUGOS IR GLOBOS 

PADALINYJE! 

 

Kadangi kovas grožio mėnuo, 

natūraliomis priemonėmis – medumi ir 

kavos tirščiais, lepinome rankeles, o 

kovo 8 - ąją pasitikome skanaudamos 

gardžius desertus, grožėdamosios Globos 

namų vyrų įteiktais tulpių žiedais 

 

Laukdamos pavasarinių orų, kartu su 

senjorėmis pasipuošėme Globos namus, 

žiūrėjome romantinius kino filmus, 

floristinėse, kūrybinėse dirbtuvėse 

gaminome mini rožių sodus, kurie 

džiugina praeivių akis. 
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Smagu, kad Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų moterys ne tik puošėsi 

spalvingais aksesuarais, bet ir naudojo 

skirtingus skarelių rišimo būdus, mat vienos 

moterys skarelėmis puošė savo galvas, kitos 

– skarelėmis papuošė kaklą. Išradingiausios 

moterys buvo apdovanotos saldžiomis 

dovanomis. 
 

Kovo pradžioje paprašėme Šiaulių 

miesto savivaldybės globos namų 

bendruomenės narių pasipuošti 

turimomis skarelėmis, o kiek džiaugsmo 

buvo, mat moterys pasipuošė 

šilkinėmis, margomis, močiučių, vaikų, 

mylimųjų dovanotomis skarelėmis. 

Daugelis moterų negali savęs įsivaizduoti be 

žaismingų skarelių mat ypatingai užrišti, 

spalvingi aksesuarai pritraukia akį. 

 

Kovas – moterų grožio mėnuo, o 

skarelė - moteriškumo simbolis, tad 

pirmąsias kovo mėnesio savaites 

pakvietėme visas Globos namų 

bendruomenės nares puoštis 

turimomis, spalvingomis skarelėmis. 
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Smagu, kad Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų moterys ne 

tik puošėsi spalvingais aksesuarais, bet 

ir naudojo skirtingus skarelių rišimo 

būdus, mat vienos moterys skarelėmis 

puošė savo galvas, kitos – skarelėmis 

papuošė kaklą. Išradingiausios moterys 

buvo apdovanotos saldžiomis 

dovanomis. 
 

Smagu, kad Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų moterys ne tik puošėsi 

spalvingais aksesuarais, bet ir naudojo 

skirtingus skarelių rišimo būdus, mat 

vienos moterys skarelėmis puošė savo 

galvas, kitos – skarelėmis papuošė kaklą. 

Išradingiausios moterys buvo 

apdovanotos saldžiomis dovanomis. 
 

Smagu, kad Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų moterys ne tik puošėsi 

spalvingais aksesuarais, bet ir naudojo 

skirtingus skarelių rišimo būdus, mat 

vienos moterys skarelėmis puošė savo 

galvas, kitos – skarelėmis papuošė kaklą. 

Išradingiausios moterys buvo 

apdovanotos saldžiomis dovanomis. 
 

VASARIS – MEILĖS MĖNUO, 

ATNEŠANTIS MEILĘ 

ŽMOGUI IR TĖVYNEI 
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Vasario mėnesį pas mus veikė popietės 

kavinukė „Vienas vakaras Paryžiuje“, 

kurioje netrūko žavių svečių ir įspūdingų 

rekordų, mat mėgaudamiesi Paryžiaus 

miesto žavesiu, senjorai bendraudami 

praleido kelias dešimtis valandų ir išgėrė 

beveik 100 puodelių kavos! 

Garuojančios kavos puodelis, burnoje 

tirpstantis prancūziškas pyragaitis, gera 

draugija ir fone skambanti tyli 

prancūziškos dainos melodija, štai taip 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų 

senjorai leidžia savo laisvalaikį. 

Pasitikdami pavasarį, vieni kitus džiuginsime 

dar įdomesnėmis veiklomis, o kas žino, gal ir 

dar įspūdingesniais pasiekimais 

Mielieji nepamirškite, kad meilė - kaip kava, 

skaniausia dviese geriama!! 

GURKŠNELIS KAVOS – MEILĖS 

MIESTE 
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CEPELINŲ DIENA GLOBOS 

NAMUOSE 

Nuo 2014 m. vasario pradžioje švenčiama 

Cepelinų diena, nors cepelinų kilmė kelia 

nemažai diskusijų, viso pasaulio lietuviams 

cepelinai asocijuojasi su nacionaline 

lietuvių virtuve. 

 

Cepelino diena nepraleido ir Savarankiško 

gyvenimo namų senjorai, kurie vasarį 

pasitiko skanaudami gardžius cepelinus! 

 

Esame įsitikinę, kad apie gerus darbus verta 

prabilti garsiai, todėl kartu su Šiaulių 

miesto savivaldybės globos namų senjorais 

dėkojame telekomunikacijų įmonės 

DIDWW šauniam kolektyvui, kurių 

dovanos – stalo žaidimai, Globos namų 

senjorams dovanos turiningą laisvalaikį!!! 
 

PRASMINGOS DOVANOS 

GLOBOS NAMŲ SENJORAMS 

 

Sakoma, kad geri darbai kalba patys už 

save, tačiau tiesa ir tai, kad geri pavyzdžiai 

užkrečia. 
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MĖGAUKITĖS MALONIU BENDRAVIMU SU 

ARTIMAISIAIS NAUDODAMIESI VAIZDO 

RYŠIO PRIEMONĖMIS! 

Dinamiškame pasaulyje Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų senjorai yra mobilūs, 

todėl dėl Globos namuose paskelbto karantino 

siūlome su senjorais bendrauti naudojantis vaizdo 

ryšio priemonėmis: Viber, Skype, WhatsApp, 

Messenger ir kt.! 

 

KOVO 4D. 

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų 

Stacionarios slaugos ir globos padalinyje 

ypatinga diena - švenčiame 4-ąjį gimtadienį!!!! 

Dėkojame visiems už sveikinimus ir linkėjimus, 

tegul kiekvienas geras žodis grįžta Jums 

šimteriopai!!! 

Šv. Mišiomis, kurių metu tikintieji buvo laiminami 

Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip 

sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų 

ligų. Ši apeiga susijusi su tradicija, kuri perduoda, 

jog vyskupas Blažiejus stebuklingai išgelbėjo 

berniuką, kuriam gerklėje buvo įstrigęs.  

ŠVENTOS MIŠIOS GLOBOS 

NAMUOSE 

 

Šv. Mišių metu buvo šventinama Šv. Agotos 

duona, kuri yra sakramentalija apsaugant nuo 

gaisro nelaimės. 


