
2011 - 12 - 30  

Gruodžio 29 d. mūsų globos namuose vyko karnavalas. Šių metų tema - "Viso pasaulio vaikai". Visos 

šeimynos buvo labai išradingos ir kūrybingos. Sulaukėme "svečių" iš Laplandijos ir Suomijos, saulėtų šalių - 

Meksikos, Havajų, Afrikos, iš nuostabių ir savitų kraštų - Amerikos, Arabijos, Indijos, Rusijos, Ukrainos, 

Škotijos, Japonijos. Mus sveikino Kinijos drakonas ir klajūnai čigonai bei mūsų kraštiečiai - lietuvaičiai. 

Nesulaukusi sniego atskubėjo besmegenių šeimyna. Visi kaip mokėdami linksminosi, šoko, šėliojo. Kalėdų 

senis atnešė didelį maišą dovanėlių. Patys drąsiausieji seniui deklamavo eilėraščius, dainavo dainas. Tuos 

gyventojus, kurie negalėjo dalyvauti šventėje, Kalėdų senis ir Snieguolė aplankė šeimynose. Po karnavalo 

buvo galima pasilinksminti šventinėje diskotekoje.   

 

2011 - 12 - 29  

Gruodžio 28 d. profesinės sąjungos "Solidarumas" Akmenės skyriaus pirmininkė Nijolė Vilienė pakvietė 

mūsų įstaigos sportininkus į renginį, kuris buvo suorganizuotas  Akmenės sporto centre. Buvo atvykę 

Šarūno Marčiulionio sporto mokyklos treneriai. Jie visiems dalyviams pravedė parodomąją treniruotę, 

kurioje dalyvavo ir mūsų gyventojai. Treneriai visiems dalyviams dovanojo knygas. Po to visus pasivaišinti 

pakvietė į Naujosios Akmenės "Carito" centrą. Ten "Carito" vaikai parodė savo programėlę. Pabendravę su 

kitais vaikais, visi gyventojai grįžo patenkinti.  

 

2011 - 12 - 21  

Baigėsi kompiuteriu pieštų piešinių "Kalėdų stebuklas" konkursas. Jame dalyvavo po 4 gyventojus iš 

Macikų ir Jotainių socialinės globos namų, 1 gyventoja iš Stonaičių socialinės globos namų ir 16 gyventojų 

iš Ventos socialinės globos namų. Iš viso buvo pristatyti 36 piešiniai. Piešinius vertino interneto lankytojai ir 

komisija, kurios narėmis buvo Ventos socialinės globos namų socialinė pedagogė (dailės terapijai) Inga 

Musulienė ir tos pačios įstaigos socialinė darbuotoja užimtumui (meninei raiškai) Stasė Vaičiulienė bei 

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė 

Eglė Zaveckienė. Balsuojant internetu, daugiausia simpatijų sulaukė Ritos Račkauskytės iš Stonaičių 

piešiniai. Jos piešinys "Stebuklingos Kalėdos" komisijos buvo pripažintas sudėtingiausiu ir techniškiausiu. 

Sigito Kerpės iš Macikų piešinys "Kalėdinė šviesa" buvo nominuotas už originalumą. Ventos socialinės 

globos namų gyventojų nominuoti piešiniai: Raimondo Skurdelio - už techniškumą ir nuoširdumą, Natalijos 

Prokopovič - už kūrybiškumą, Jurgitos Proskurovos - už išradingumą, Aleksėjaus Vachino - už nuoširdumą, 

Rasos Narijauskaitės - tiesiog mielas darbelis. Išsamesnę informaciją apie rezultatus rasite čia: 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Konkurso rezultatai.pdf  Kiekvienam dalyviui įteiktos 

padėkos ir 2012 metų kalendoriai su jų piešiniais. Jotainių, Macikų ir Stonaičių socialinės globos namų 

dalyviams apdovanojimai išsiųsti paštu. Aplankę piešinių konkurso galeriją, jau rasite prie piešinių parašytus 

dalyvių vardus bei pavardes ir įstaigą, kurioje jie gyvena. Galeriją galite aplankyti čia:  

https://plus.google.com/photos/103852710389515928127/albums/5685684718285144785?banner=pwa 

 

2011 - 12 - 20  

Gruodžio 15 d. globos namų darbuotojai Dalia Tenienė, Snieguolė Butautienė ir Arvydas Ribikauskas kartu 

su gyventojais koncertavo Ventos neįgaliųjų klubo "Dalia" renginyje "Kur jūs, prabėgę metai".  

 

2011 - 12 - 12  

Gruodžio 10 - osios vakarą 14 gyventojų, lydimi penkių darbuotojų, vyko į Šiaulių arenoje vykusį grupės 

BLACK OR WHITE koncertą, skirtą Maiklui Džeksonui atminti. Visus sužavėjo įspūdingas šou, priminęs 

žinomą dainininką.  

 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Konkurso%20rezultatai.pdf
https://plus.google.com/photos/103852710389515928127/albums/5685684718285144785?banner=pwa


2011 - 12 - 12  

Gruodžio 10 d. gyventojai Sandra Ščevinskaitė, Kristina Liaudanskaitė ir Andrius Grakauskas, lydimi 

socialinės darbuotojos užimtumui Romos Griciuvienės bei socialinės pedagogės Almos Lileikienės, vyko į 

jau vienuoliktus metus vykstančią mugę - parodą "Angelų vaikai - su meile Jums", kurią organizuoja Vaiko 

teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba ir kontrolierė Edita Žiobienė bei Vilniaus mokytojų namai. 

Prekiavome įvairiais darbeliais iš molio, gamtinės medžiagos, karoliukų, atvirukais ir kitokiomis 

maloniomis smulkmenomis. Mūsų įstaigos geradariu šiemet išrinktas vairuotojas Jonas Montvydas, kuriam 

buvo įteikta Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos bei Vilniaus mokytojų namų padėka. Taip pat 

buvo apdovanojami pasakų kūrėjai. Šiuose apdovanojimuose dalyvavo žinoma dainininkė Veronika 

Povilionienė. Jovita Skamarakaitė ir Svetlana Parfionova už pasakas "Medkirtys ir jo vaikai" bei "Saulės 

kasos" gavo padėkas. Taip pat dovanų gavome knygų, saldainių, piešimo priemonių. Mugės dalyvius ir 

lankytojus linksmino įvairūs vokaliniai, šokio, teatro, instrumentiniai kolektyvai. Mūsų gyventojus ypač 

sužavėjo Vakarų Afrikos būgnų mokyklos ansamblis. Buvome vaišinami pica ir gėrimais. Renginys paliko 

gerų įspūdžių, nes buvo nuotaikingas, linksmas, o ir prekyba sekėsi neblogai.   

 

2011 - 12 - 08  

Gruodžio 7 d. mūsų globos namų gyventojai Deivis Abromaitis, Darius Beleckas ir Egidijus Džiugas 

dalyvavo LSOK organizuotame Jėgos trikovės čempionate Radviliškyje. Iš viso dalyvavo 34 atletai iš 8 

globos ir kt. įstaigų. Svorio kategorijoje iki 70 kg Egidijus Džiugas užėmė pirmąją vietą, bendrai surinkęs 

345 kg. Svorio kategorijoje iki 85 kg Deivis Abromaitis užėmė antrąją vietą, surinkęs 282,5 kg. Jis nusileido 

tik Radviliškio atstovui, parodžiusiam absoliučiai geriausią rezultatą. Svorio kategorijoje iki 95 kg Darius 

Beleckas užėmė pirmąją vietą, surinkęs 275 kg. Visi trys sportininkai apdovanoti medaliais grįžo laimingi.   

 

2011 - 12 - 07  

Gruodžio 2 d. mūsų globos namų gyventojos Rasa Narijauskaitė ir Vida Valiūnaitė kartu su socialine 

darbuotoja užimtumui Stase Vaičiuliene lankėsi Lietuvos Respublikos Seime. Ten buvo pakviesti kalėdinių 

atvirukų kolekcijos autoriai iš įvairių Lietuvos globos namų. Globos namų auklėtiniai bendravo su Seimo 

nariu Petru Auštrevičiumi, apžiūrėjo Seimo patalpas, galėjo pasėdėti seimūnų kėdėse, užlipti į tribūną. Vyko 

ir atvirukų aukcionas, kurį organizavo Seimo Europos klubas ir Seimo Europos informacijos biuras bei 

viešoji įstaiga "Gelbėkit vaikus". Renginio vedėjas Jogaila Morkūnas pristatė kolekcijas. Pinigai, gauti už 

atvirukus, bus perduoti jų autoriams. Visus linksmino Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai.   

 

2011 - 12 - 03  

Džiaugiamės kartu su tais, kurie atėję paliko čia savęs dalelę, 

Džiaugiamės ir su tais, kurie atėję atrado čia dalelę ir savęs... 

o labiausiai džiaugiamės kartu su tais, kurie atėję čia pajuto, kad išeina praturtėję...  

Gruodžio 2 d. mūsų įstaigoje buvo Atvirų durų diena. Taip pat paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių 

diena. Tikriausiai pirmą kartą sulaukėme tokio gausaus būrio svečių. Mus aplankė Ventos gimnazijos IIIb 

klasės moksleiviai ir jų auklėtoja Donata Vireikienė. Svečiai lankėsi šeimynose, veiklų užimtumo 

kabinetuose. Gyventojai šiltai sutiko svečius, kvietė pažiūrėti, kaip gyvena, rodė savo darbelius, nuotraukas, 

pasakojo apie save, savo pomėgius. Moksleiviai gyventojams dovanų atnešė saldainių. Po to visi rinkosi į 

ventiškės seniūnaitės Danutės Adomauskienės fotografijų parodą "Kelionių akimirkos". Autorė pristatė savo 

parodą, pasakojo kaip atsirado viena ar kita nuotrauka. Globos namų bendruomenė dovanojo Danutei gėles, 

o gyventojas Andrius Grakauskas - rankų darbo pelėdą - dar vieną eksponatą parodos autorės kolekcijai. 

Paskui klausėmės jaunųjų Papilės ir Ventos gimnazijos muzikantų, vadovaujamų muzikos mokytojo - 

metodininko Vidmanto Virbicko, koncerto. Mokytojas su savo žmona Birute, šių globos namų socialine 



darbuotoja užimtumui, taip pat dovanojo dainą. Koncerto pabaigoje jaunieji muzikantai "skraidino" 

žiūrovams daug spalvingų balionų. O patys buvo pavaišinti saldumynais, jų mokytojui dovanotos gėlės.  

 

2011 - 12 - 03  

Gruodžio 1 d. mūsų globos namų gyventojai Egidijus Džiugas, Donatas Grubliauskas, Artūras Mendelejevas 

ir socialinis darbuotojas užimtumui Linas Lileikis dalyvavo Specialiosios olimpiados Europos krepšinio 

savaitės finaliniame renginyje, kuris vyko Radviliškio sporto arenoje.   

 

2011 - 11 - 18  

Kviečiame aplankyti piešinių galeriją internete. Joje publikuojami Ventos socialinės globos namų gyventojų 

piešiniai, piešti kompiuteriu. Kai kurie gyventojai pas mus jau nebegyvena, bet su savo piešiniais jie paliko 

mums dalelę savo širdies. Gal nevisi darbeliai tokie tobuli, kaip norėtųsi, bet, svarbiausia, jie nupiešti su 

meile ir šiluma. Piešinius žiūrėkite čia: 

https://plus.google.com/photos/103852710389515928127/albums/5676006711895225521?banner=pwa  

 

2011 - 11 - 18  

Mūsų globos namai dalyvauja Kalėdinių atvirukų aukcione, kurį organizuoja Seimo Europos klubas ir VO 

"Gelbėkit vaikus". Kolekcijos, pavadintos "Šventų Kalėdų šventėje pabūkime kartu", autoriai yra šie 

gyventojai: Saulius Baškys, Svetlana Parfionova, Rasa Narijauskaitė, Vida Valiūnaitė, Aistė Surdokaitė, 

Andrius Grakauskas, Laimonas Tumas, Grafas Udalcovas, Justina Minkštimaitė.  

 

2011 - 11 - 11  

Lapkričio 11 d. mūsų globos namuose koncertavo grupė "Žentai". Žiūrovai ne tik klausė koncerto, bet ir 

kartu dainavo, šoko.   

 

2011 - 11 - 08  

Lapkričio 8 d. mūsų globos namuose lankėsi Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų 

fakulteto studentai, kuriuos atlydėjo dėstytojas Egidijus Elijošius. Jie lankėsi šeimynose, užimtumo veiklų 

kabinetuose. Po to gyventojai ir darbuotojai surengė svečiams mini koncertą. Dėstytojas visų studentų vardu 

dėkojo už šiltą priėmimą. Mes esame dėkingi svečiams už aplodismentus, šiltus žodžius, linkėjimus ir 

dovanas.   

 

2011 - 11 - 04  

Jau vienuoliktą kartą Ventos socialinės globos namuose skambėjo dainos šventėje "Pabūkime su daina". 

Koncertavo kolektyvai iš septynių socialinės globos namų. Jau ne vienus metus savo dainas dovanoja 

Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos ir šeimininkų - ventiškių kolektyvai. Pirmąjį kartą lankėsi Dūseikių, 

Jotainių ir Padvarių dainininkai. Tarp kolektyvų pasirodymų visus linksmino Ventos socialinės globos namų 

šokėjai.Taip pat sulaukėme garbių svečių. Tai - Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos Vaikų 

globos įstaigos skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir skyriaus vedėjo pavaduotoja Dovilė Orliukaitė, Ventos 

miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius Vaclovas Laukys ir 

pavaduotoja ugdymui Birutė Elena Jakaitienė, Padvarių socialinės globos namų direktorė Rima 

Narmontienė, Linkuvos socialinės globos namų direktorius Saulius Žaromskis, Zina Basienė ir Ingrida 

Stefanovič iš Ventos kabelinės televizijos. Seimo nario Sauliaus Bucevičiaus padėjėja Rima Seniūnienė 

perdavė šio seimūno sveikinimus globos namams. Dainininkai buvo apdovanoti gausiais žiūrovų plojimais, 

saldžiomis dovanomis, padėkomis, gėlėmis ir rankų darbo sparnais su natele. Po to visus savo koncertu 

https://plus.google.com/photos/103852710389515928127/albums/5676006711895225521?banner=pwa


džiugino žinoma dainininkė Nelly Paltinienė, kuriai koncerto klausytojai taip pat negailėjo aplodismentų ir 

gėlių, kartu dainavo, šoko. Šventė visiems paliko daug džiugių akimirkų.  

 

2011 - 11 - 01  

Lapkričio 1 - osios popietę globos namų gyventojai kartu su darbuotojais vyko į kapines, kur palaidoti buvę 

Ventos socialinės globos namų gyventojai. Ant kiekvieno kapo uždegė žvakelę, prisiminė amžinybėn 

išėjusius draugus. Prie išvykos organizavimo prisidėjo ir Gyventojų taryba.   

 

2011 - 10 - 25  

Spalio 23 d. mūsų įstaigos gyventojams ir darbuotojams koncertavo Skuodo aklųjų ir silpnaregių dienos 

centro saviveiklininkai.  

 

2011 - 10 - 07  
Spalio 7 d. 4 - oje šeimynoje vyko popietė "Rudenėlio vaišės". Pradžioje skambėjo eilės apie rudenį. Po to 

vaikai, padedami darbuotojų, kvietė pasižiūrėti nuotraukų, kur įamžintos jų gyvenimo akimirkos. Ant 

palangių puikavosi darbeliai iš rudens gėrybių. Vaikai ragavo šaltalankio uogų. Po to visų laukė didelė 

atrakcija - sulčių spaudimas sulčiaspaude. Padedami darbuotojų, vaikai patys dėjo į sulčiaspaudę obuolius, 

morkas, moliūgo gabalėlius ir stebėjo, kaip į indą bėga sultys. Kai prispaudė pilną ąsotėlį, visi draugiškai 

sėdo už stalo ir ragavo sultis, skanavo keptų obuolių, obuolių sūrio. Pasistiprinę, skambant džiugiai muzikai, 

kėlė rudens "lietų" - mėtė klevo lapus aukštyn, gaudė juos, šoko.  

 

2011 - 10 - 07  
Spalio 5 d. 18 - os šeimynos merginos Irma Prakapaitė, Sandra Ščevinskaitė, Rasa Jakutytė, Valentina 

Belgirdaitė ir Stasė Šemetaitė, lydimos socialinės darbuotojos Gitanos Griciuvienės ir socialinio darbuotojo 

padėjėjos Angelės Gorodeckienės, vyko į Šiaulius į "Forum Cinemas" žiūrėti kino filmo "Tadas Blinda. 

Pradžia". Kelionė į kino teatrą planuota jau seniai, tad, visos pasitarusios, nusprendė pažiūrėti būtent šį 

filmą, nes jis buvo reklamuojamas per visus televizijos kanalus. Filmas truko beveik dvi valandas, bet 

merginoms laikas neprailgo. Po filmo jos pasivaikščiojo po prekybos ir pramogų centrą "Akropolis". 

Grįždamos aptarinėjo filmą, dalinosi įspūdžiais ir nutarė, kai bus filmo tęsinys (o tikisi, kad bus) būtinai 

vyks pažiūrėti.  

 

2011 - 10 - 05  
Tarptautinės Mokytojų dienos proga mūsų globos namų bendruomenė sveikino Dabikinės specialiosios 

mokyklos mokytojus ir globos namuose dirbančius pedagogus. Šia proga gyventojai, padedami darbuotojų - 

Dalios Tenienės, Snieguolės Butautienės, Elos Smilgienės, Arvydo Ribikausko, dovanojo mokytojams 

dainas, šokius, rankų darbo atvirukus, kvietė pačius tapti aktyviais koncerto dalyviais. Direktorė visų vardu 

dovanojo šiltus žodžius ir tortą. Dabikinės specialiosios mokyklos mokytojai savo ruožtu irgi padėkojo 

koncerto dalyviams ir organizatoriams.  

 

2011 - 10 - 03  
Spalio 3 d. mūsų globos namuose vyko "Krepšinio diena". Merginų krepšinio komanda žaidė prieš 

darbuotojas. Darbuotojos buvo stipresnės ir įveikė varžoves. Vaikinų komandos buvo trys - iš 21 šeimynos, 

11 šeimynos ir jungtinė - iš 13, 20 ir 11 šeimynų. Visus varžovus įveikė 11 šeimyna. Vaikinų rinktinė metė 

iššūkį darbuotojams, bet buvo nugalėti, nors ir nelabai dideliu skirtumu. Po to vyko metimo į krepšį rungtis. 

Joje pirma buvo Kristina iš 16 - os šeimynos (iš 5 metimų pataikiusi 3), Dovilė iš 16 - os šeimynos bei 

Marija ir Agnė iš 15 - os įmetė po vieną kartą (iš penkių galimų). Tarp vaikinų geriausiai baudas metė 

Egidijus iš 21 - os šeimynos, Artūras iš 11 - os ir Vytautas K. iš 20 - os šeimynų. Metant tritaškius pirmas 

buvo Artūras iš 11 - os šeimynos, antras - Danas iš 13 - os šeimynos, o trečias - Egidijus iš 21 - os šeimynos. 

Tarp darbuotojų geriausiais metikais į krepšį pripažinti Dalia Tenienė ir Edvardas Liaučius. Komandų 

žaidėjai ir kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti prizais. Pertraukėlių metu savo šokiu žavėjo Ventos 

kultūros namų šokėjos.  



2011 - 09 - 30 
Rugsėjo 30 d. 16 - oje šeimynoje buvo suorganizuota popietė "Boružėlių darymas". Merginos, padedamos 

socialinės darbuotojos Aušros Špultauskytės, darė boružėles, tapydamos ant akmenukų. Visos draugiškai 

dažė boružyčių kūnelius, dėjo ant sparnelių taškelius. Pabaigusios savo meno kūrinėlius, sudėjo juos į 

rudeniškai papuoštą pintinę. O po to sudainavo dainą apie boružėlę.  

 

2011 - 09 - 30 
Rugsėjo 29 d. Ventos kultūros namuose vyko šokių maratonas "Šok ir nesustok", kurį jau ne pirmus metus 

organizuoja Ventos neįgaliųjų klubas "Dalia". Sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono vicemerė Julija 

Juškienė. Šokėjai atvyko iš Dabikinės specialiosios mokyklos, Mažeikių, Papilės, Ventos neįgaliųjų klubų. 

Iš mūsų globos namų dalyvavo 15 gyventojų. Beveik visi šoko penkias valandas - iki pat maratono pabaigos. 

Pertraukėlių metu savo pasirodymu džiugino Ventos kultūros namų šokėjos. Visi dalyviai ir jų vadovai buvo 

apdovanoti padėkomis ir prizais.  

 

2011 - 09 - 28  
Rugsėjo 28 d. 6 - os šeimynos gyventojai ir darbuotojai pakvietė į popietę "Derliaus kraitę pravėrus". Tik 

pradarius šeimynos duris, akį traukė spalvingi, išradingi darbeliai iš vaisių, daržovių, gamtinės medžiagos. 

Ant stalo puikavosi įvairūs vaisiai, daržovės. Gyventojai šias gėrybes galėjo ragauti ne tik šviežias, bet ir 

virtas, džiovintas. Po to šeimynos gyventojai, padedami darbuotojų, su štampeliais, padarytais iš daržovių, 

spalvino daržoves, medžių lapus, nupieštus ant popieriaus lapo. Po to visi dar ragavo obuolių sulčių. Ši 

šventė suteikė šeimynos berniukams daug džiugių emocijų, galimybę pamatyti vaisius ir daržoves kaip jie 

atrodo natūraliai, o ne jau pagamintus iš jų patiekalus. Kaip dovaną už padarytą darbą kiekvienas gavo 

džiovintų obuolių karolius, kuriuos galėjo... suvalgyti.  

 

2011 - 09 - 28 
Nuo rugsėjo 27 d. mūsų globos namuose eksponuojama įvairių formų, technikos rėmelių, kuriuos kūrė 

gyventojai, parodėlė. Didelį indėlį ruošiant šią ekspoziciją įnešė soc. darbuotoja Stasė Vaičiulienė, dirbanti 

meninės raiškos kabinete, ir soc. darbuotoja Roma Griciuvienė, vedanti molio terapijos ir keramikos 

užsiėmimus. Kuriant - gaminant rėmelius aktyviai ir išradingai įgyvendino savo idėjas, kūrybiškumą, 

vaizduotę įvairių šeimynų vaikai ir jaunuoliai nuo 9 m. iki 28 m. amžiaus. Galima didžiuotis Andriaus 

Grakausko, Svietlanos Parfionovos, Violetos Šepelevos, Andriaus Vasiliausko, Viktoro Kareivos, Žilvino 

Brasaičio, Grafo Udalcovo, Jurgitos Petraitytės, Artūro Kryžiaus ir kt. gyventojų kūryba. Jų darbeliais dabar 

gali pasidžiaugti ne tik globos namų bendraamžiai, bet ir darbuotojai, svečiai.  

 

2011 - 09 - 28  
Socialinių darbuotojų dienos proga visi socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai buvo 

pakviesti į aktų salę paminėti savo profesinės šventės. Gyventojai, padedami užimtumo veiklos darbuotojų, 

dovanojo muzikinę dovaną - grojo ir šoko, skaitė gražius žodžius, dovanojo rankų darbo suvenyrus. 

Sveikinimus su profesine švente skyrė administracija ir medicinos darbuotojai. Po to visi buvo kviečiami 

pašokti. Kad socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai nors trumpam galėtų pajusti šventinę nuotaiką ir dalyvauti 

renginyje, tą valandėlę šeimynose juos pavadavo kitų įstaigos padalinių darbuotojai.  

 

2011 - 09 - 28  
Rugsėjo 27 d. šeši gyventojai (Donatas Grubliauskas, Artūras Mendelejevas, Deivis Abromaitis, Edmundas 

Vabalickis, Darius Augutis, Egidijus Džiugas) ir du darbuotojai (Aivaras Korizna, Linas Lileikis), sudarę 

dvi komandas, dalyvavo LSOK parko tinklinio čempionate, kuris vyko Jurdaičių socialinės globos namuose. 

Viena komanda A lygyje užėmė II - ą vietą, o kita - B lygyje buvo trečia. Visi buvo apdovanoti medaliais, o 

Artūras Mendelejevas buvo išrinktas emocingiausiu žaidėju ir gavo prizą.  

 

2011 - 09 - 28  
Rugsėjo 26 d. užimtumo veiklų darbuotojai kartu su gyventojais lankėsi Papilės Simono Daukanto 

gimnazijoje. Savaitei laiko čia buvo atidaryta mūsų globos namų gyventojų floristikos bei rankdarbių 

parodėlė, kurioje buvo eksponuojami Jovitos Skamarakaitės, Vidos Valiūnaitės, Sauliaus Baškio ir Andriaus 

Vasiliausko darbeliai. Parodėlę pristatė darbuotoja Birutė Virbickienė, trumpai papasakodama apie šią 

įstaigą. Darbuotojos Snieguolė Butautienė ir Dalia Tenienė grojo gitaromis, darbuotojas Arvydas 



Ribikauskas - sintezatoriumi. Ritminiais instrumentais jiems pritarė gyventojai - Justina Minkštimaitė, 

Svetlana Parfionova ir Grafas Udalcovas. Svetlana su Grafu dovanojo šokį - valsą. Buvo susitarta dėl 

tolimesnio gimnazijos ir globos namų bendradarbiavimo.  

 

2011 - 09 - 26 
Rugsėjo 23 d. mūsų globos namuose vyko šokių maratonas. Šešios poros dalyvaus rugsėjo 29 d. 

vyksiančiame šokių maratone "Šok ir nesustok", kurį jau ne pirmus metus organizuoja Ventos neįgaliųjų 

klubas "Dalia".  

 

2011 - 09 - 20 
Rugsėjo 20 - osios rytą visi norintys rinkosi į jau ketvirtą kartą organizuojamą Rudens krosą. Dalyviai pagal 

pajėgumą buvo suskirstyti į 5 komandas. Pirmoje komandoje greičiausiai trasą įveikė Jurgita iš 19 šeimynos, 

Gabija iš 4 šeimynos ir Sandra iš 18 šeimynos. Antroje grupėje geriausiai pasirodė Dovilė, Filomena ir 

Svetlana iš 16 šeimynos, trečioje - Algis ir Žilvinas iš 20 šeimynos bei Pavelas su Stanislav iš 10 šeimynos. 

Ketvirtoje grupėje greičiausi buvo Andrius iš 14 šeimynos ir Rolandas su Arvydu iš 12 šeimynos. 

Stipriausiųjų - penktoje komandoje pirmieji buvo Donatas ir Artūras iš 11 šeimynos bei Darius Augutis iš 21 

šeimynos. Penki greičiausi bėgikai iš kiekvienos grupės buvo apdovanoti medaliais, aktyviausi - vazelėmis. 

Visi dalyviai buvo vaišinami obuoliais. Už prizus dėkojome darbuotojai Romai, dirbančiai keramikos ir 

molio terapijos kabinete, bei jos pagalbininkui Andriui Grakauskui iš 13 šeimynos, kuris, deja, negalėjo 

šiemet dalyvauti krose, nes sirgo, ir dalyvių pasirodymą stebėjo pro langą.  

 

2011 - 09 - 18  
Rugsėjo 17 d. dešimt mūsų globos namų gyventojų, lydimi trijų darbuotojų, vyko į Kauną. Ten, naujai 

pastatytoje "Žalgirio" arenoje, stebėjo talentingiausių Europos 18-mečių vaikinų žvaigždžių rungtynes. Šiose 

varžybose dalyvavo ir vienas lietuvis - Paulius Semaška, žaidęs mėlynųjų komandoje. Tikriausiai dėl to, kad 

joje žaidė lietuvis, ši komanda buvo labiausiai žiūrovų palaikoma. Mėlynieji baltųjų komandą įveikė 

rezultatu 81:80.  

 

2011 - 09 - 16  
Š. m. rugsėjo 15 d. 12 šeimynos jaunuoliai vyko į gamtą kepti šašlykų. Rytas žadėjo gerą orą. Visų pirma 

jaunuoliai vyko prie Augustaičių vandens malūno. Ten juos pasitiko sodybos prižiūrėtojas. Jis parodė žirgus 

ir kitus gyvūnus: asilą, ponį, ožį su labai dideliais ragais, kuris mielai pozavo Andriui... Pasivaikščioję po 

gražias sodybos vietas iškylautojai vyko į Papartynę. Ten, prie malūno, susiruošė kepti šašlykus. Jaunuoliai 

savarankiškai ruošė stalą. Po to žaidė kamuoliu. Tik staiga gerą nuotaiką sugadino lietus. Teko skubinti 

išvyką, nes visi sulijo, ir reikėjo ruoštis į namus. Svarbiausia, kad lydėjo gera nuotaika. Jaunuoliai 

atsisveikino su vasara ir pasigrožėjo rudenėjančia gamta.  

 

2011 - 09 - 08  
Rugpjūčio 25 d. 19 - iolikta šeimyna vyko į Barstyčius. Pirmiausia aplankė Barstyčių vaikų globos namus, 

kuriuose anksčiau gyveno dabartinės šios šeimynos gyventojos Rasa Jonaitytė ir Jurgita Petraitytė. Svečius 

pasitiko auklėtoja Danutė, kuri aprodė vaikų gyvenamąsias patalpas, supažindino su darbuotojais ir 

gyventojais. Vaikai vaišino vieni kitus saldainiais, nuoširdžiai bendravo. Jurgita susitiko su ten gyvenančia 

seserimi Aurelija ir broliu Stasiu. Visi buvo pasiilgę vieni kitų: rodė nuotraukas, dovanojo dovanėles. Rasa 

prisiminė, kaip jai patikdavo prižiūrėti mažuosius gyventojus. Po to kelionės dalyviai nusprendė aplankyti 

Jurgitos tėvus. Brolis Stasys parodė kelią pas juos. Važiavo ir sesuo Aurelija. Susitikimas su tėvais buvo 

nuoširdus. Tėvai susijaudinę žadėjo aplankyti. Atsakomąjį vizitą pažadėjo ir vaikų globos namai. Rasos 

mamos nerado namuose.  

Barstyčių akmuo visus nustebino savo dydžiu. Rasa vienintelė buvo užlipusi ant jo viršaus. Visi pasigrožėjo 

aplinka, papietavo. Vėliau važiavo į netoliese esančią kavinę. Ten vėl stebino puiki aplinka, pilna pramogų. 

Ekskursijos dalyviai pasisupo ant sūpynių, pavaikščiojo tiltu, žavėjosi dideliu vandens kubilu. Kiek vėliau 

vaišinosi kavinėje. Vaikams ypač patiko ledai. Visi grįžo pilni įspūdžių ir gerai nusiteikę.  

 

 



2011 - 09 - 07 
Rugsėjo 6 d. Filomena Milerytė, Deivis Abromaitis, Darius Beleckas ir Egidijus Džiugas kartu su socialiniu 

darbuotoju užimtumui Linu Lileikiu vyko į Galiūnų varžybas, kurios buvo organizuojamos Aukštelkės 

socialinės globos namuose. Dalyvavo komandos iš Aukštelkės, Dūseikių, Kėdainių, Macikų, Ventos, Zarasų 

socialinės globos namų bei "Godos" dienos centro. Galiūnai varžėsi hantelio laikymo, luito atkėlimo, rankų 

lenkimo, gladiatorių, padangos vartymo, estafetės ir virvės tempimo rungtyse. Mūsų komanda padangos 

vartymo rungtyje užėmė II - ą vietą, o Egidijus Džiugas buvo trečias luito atkėlimo rungtyje. Po varžybų visi 

buvo vaišinami koše ir arbata. 

 

2011 - 08 - 31  
Visi, kas norėjo sužinoti, kur dingo batukai, rinkosi į parodos "Kur dingo jūsų batukai?" atidarymą globos 

namų foje. Netradiciškai puoštus batus, nebetinkančius avėjimui, bet tapusius tikrais meno kūriniais, darytus 

floristikos užsiėmimų metu, pristatė 15 - os šeimynos merginos Vida ir Jovita bei 12 - os šeimynos jaunuolis 

Andrius. Šalia puošnių batų buvo išdėliotos dailios šlepetės bei kojinės, kurias mezgė rankdarbių mėgėjas 

Saulius iš 13 - os šeimynos. Jo mezginiais džiaugiasi ir juos dėvi ne vienas šių namų darbuotojas ar 

gyventojas. Darbelių autoriai buvo apdovanoti įvairiomis dovanėlėmis. Po to žiūrovai buvo pakviesti 

įvairiomis spalvomis ir įvairiais piešinėliais išgražinti milžiniškus batus, iškirptus iš popieriaus. Su dideliu 

entuziazmu visi kibo į darbą. Dailininkų irgi laukė prizai. Su džiugiomis emocijomis visi išsiskirstė, 

tikriausiai, vildamiesi sulaukti dar ne vienos parodos.  

Po parodos didelė dalis žiūrovų skubėjo į lauką, kur stebėjo Akmenės rajono priešgaisrinės tarnybos 

pratybas globos namuose. Buvo atvykę ugniagesiai gelbėtojai su trimis gaisriniais automobiliais. Pratybų 

metu buvo "evakuoti" 13 - os ir 14 - os šeimynų gyventojai.  

 

2011 - 08 - 26  
Rugpjūčio 26 d. šventėme vasaros palydas. Renginyje dalyvavo svečiai iš Socialinės globos įstaigų 

administravimo tarnybos Vaikų globos įstaigų skyriaus. Šventė prasidėjo piratų mankšta, po to buvo 

ieškoma lobio. Mūsų globos namų artistai parodė spektaklį "Grybų karas" (pagal Just. Marcinkevičių). 

Paskui visų laukė nuotaikinga diskoteka. Diskotekos pertraukėlių metu gyventojai turėjo galimybę 

papasakoti savo vasaros įspūdžius: kur jie buvo išvykę, ką naujo pamatė.  

 

2011 - 08 - 12  
Rugpjūčio 10 d. Ventos socialinės globos namų gyventojai Andrius Grakauskas, Svietlana Parfionova, Aistė 

Surdokaitė, Grafas Udalcovas ir Justina Minkštimaitė, lydimi socialinių darbuotojų užimtumui Stasės 

Vaičiulienės ir Romos Griciuvienės, aplankė Akmenės krašto muziejų ir tautodailininko Stasio Adomaičio 

paveikslų galeriją. Muziejuje globotiniai stebėjo ir džiaugėsi vieno žinomiausių Lietuvoje dieninių drugių 

kolekcionieriaus Boriso Izenbeko (1910 – 2006) kolekcija. Aplankė muziejuje veikiančias kitas 

ekspozicijas:  skirtą Akmenės miesto jubiliejui;  tautodailininkės E. Adomaitienės darbų parodą; Akmenės 

gimnazijos abiturientų dailės baigiamojo egzamino darbų parodą; N. Poškutės fotografijų parodą; Juros 

periodo atodangų akmenų ekspoziciją. Muziejuje matytos ekspozicijos gyventojams sukėlė daug teigiamų 

emocijų. Iš muziejaus visi pėstute patraukė link dailininko Stasio Adomaičio namų. Pakeliui apžiūrėjo 

Akmenės šv. Onos bažnyčią, pasidžiaugė jos neogotišku architektūros stiliumi. Nukeliavę į Stasio 

Adomaičio sodybą, apžiūrėjo jo darbų parodą. Dailininkas papasakojo apie savo darbus ir davė patarimų, 

kaip naudoti vieną ar kitą piešimo ir darbo su moliu techniką. Maloniai pabendravę ir padėkoję dailininkui, 

su gera nuotaika ir pasisėmę gerų įspūdžių bei teigiamų emocijų kelionės dalyviai sėkmingai grįžo namo.  

 

2011 - 08 - 09  
Rugpjūčio 5 d. į Ventos regioninio parko teritorijoje esantį Papilės miestelį ir jo apylinkes vyko Ventos 

socialinės globos namų tarybos nariai: Vytautas Skirius, Artūras Mendelejevas, Svietlana Parfionova, Grafas 

Udalcovas ir Sandrius Parvainis bei tarybos vadovai - Aivaras Korizna ir Jūratė Gauronskienė.  

Ekskursantų įspūdžiai: “Pirma aplankėme Ventos upės krante stūksantį išvaizdų medžiais apaugusį gūbrį - 

Jurakalnį, nuo skardžio atskirtą gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį. Ėjome įrengtais mediniais 

pėsčiųjų takais su laiptais į Jurakalnio viršūnę. Nuo Jurakalnio apžvalgos aikštelės atsivėrė įspūdinga Ventos 

upės slėnio ir Papilės miestelio panorama. Vėliau mūsų kelionė sustojo prie gamtos paminklo – 

penkiolikamienės liepos. Medis jau senas – beveik pusantro šimto metų, šaknys supuvusios. Visiems jau iš 

geografijos vadovėlių žinoma Papilės šešiolikakamienė liepa vieną dieną tapo penkiolikakamiene. Bandėme 



suskaičiuoti kamienus. Viskas turi savo pradžią, turi ir pabaigą. Toks neišvengiamas gyvenimo dėsnis. 

Stabtelėjome prie beždžionių tilto, kuriuo eiti nėra taip paprasta. Buvome prie Papartynės vandens malūno. 

1867 m. statytame vandens malūne šiandien veikia hidroelektrinė. Kitoje upės pusėje, priešais malūną, yra 

dirbtinė juros periodo atodanga, kurioje gausiai randama suakmenėjusių fosilijų. Kelionę užbaigėme sustoję 

prie paminklo Simonui Daukantui". 

 

2011 - 08 - 08  
Rugpjūčio 4 - ą dieną 12 šeimynos jaunuoliai ir darbuotojai išvyko į pažintinę išvyką. Visų pirma jie atvyko 

į Kryžių kalną. Nupirko kryžių, užrašė, kad jis nuo 12 šeimynos ir su visa eisena nunešė į kalną. Po to 

lankėsi šalia esančioje kavinėje “Angelų svetainė”. Įvairių formų ir faktūrų angelai puikavosi visoje 

sodyboje. Vandens telkinyje plaukiojo laivas, kuriame sėdėjo “angelai”. Čia jaunuoliai su darbuotojomis ne 

tik pietavo, bet ir šventė Viktoro gimimo dieną. Asmeniškai jį pasveikino ir kavinės savininkė, 

padovanodama kryželį. Pasistiprinę ir linksmai nusiteikę visi vyko į Šiaulių Dviračių muziejų. Muziejaus 

darbuotoja supažindino su “dviračio” istorija ir pasiūlė visiems pasitreniruoti su dviračiu – treniruokliu. 

Toliau maršrutas vedė į Kačių muziejų. Ekskursijos dalyviai susipažino su muziejaus direktore – kate 

Filomena, kuriai jau 17 metų, ir jaunu katinu Gučiu, labai žaismingai išdykavusiu su jaunuoliais. Andrius 

visa tai įamžino fotoaparatu. Salės darbuotoja, supažindinusi su didžiule katinų kolekcija, įvedė į kitas 

patalpas. Čia, Jaunųjų gamtininkų centre, gyvena daugybė gyvūnų: papūgos, apuokai, beždžionė, du 

krokodilai, smauglys, gyvatė, iguana, žiurkėnai, mangustas, šeškai. O kokia gausybė tarakonų dideliame 

terariume... Visi grįžo patenkinti turiningai praleidę dieną.  

Liepos 15 dieną 12 šeimynos gyventojai, lydimi soc. darbuotojos Alinos Lalienės, soc. darb. padėjėjos 

Staselės Vainauskienės bei soc. darbuotojos užimtumui Stasės Vaičiulienės išvyko į pažintinę kelionę 

maršrutu: Venta – Mosėdis - Orvydų sodyba –Venta. Nuvykę į Mosėdį iškart apžiūrėjo didelį V.Intos sodą 

(Skuodo raj.), kuriame pamatė įvairiausių medžių rūšių bei didžiulių akmenų iš viso pasaulio. Po to 

muziejuje apžiūrėjo akmenis bei smėlio kolekciją, pasidžiaugė brangakmeniais. Pietus susiruošė valgyti 

parke. Čia ne tik valgė, bet ir suposi sūpynėse, braidė upėje. Išvykdami grožėjosi įspūdinga mažo Šateikių 

miestelio labai didele raudonų plytų bažnyčia. Smagiai nusiteikę nuvyko į Orvydų sodybą (Kretingos raj.). 

Ten ekskursijos dalyvius pasitiko senovinis tankas, prie kurio jaunuoliai smagiai pozavo. Toliau, nusipirkę 

bilietus, apžiūrinėjo žydų kapines. Sodyba jau šiek tiek apleista, nes jos šeimininkai broliai Orvydai jau 

mirę. Vienas brolis palaidotas šioje sodyboje (pastatytas paminklas su užrašu). Sužavėjo nuostabaus grožio 

lelijos nedideliame tvenkinuke. Kelionei einant į pabaigą, autobusiuke net dainos prasidėjo. Dainas užvedė 

Stasė, kuriai antrino Staselė. Darbuotojoms padėjo tik keli jaunuoliai, nes dauguma jau buvo pavargę... 

2011 - 08 - 05  
Rugpjūčio 4 d. dalyvavome akcijoje "Varom už Lietuvą". Kartu su Ventos miesto gyventojais sutikome 

akcijos dalyvius, varančius krepšinio kamuolį. Stebėjome, kaip kamuolys buvo plukdomas baidarėmis 

Ventos upe, varomas Ventos gatvėmis. Kartu su visais dalyviais palaikome Lietuvos vyrų rinktinės 

krepšinio komandą ir linkime gražių pergalių Europos čempionate.  

 

2011 - 08 - 05  
Liepos 27 d. 18-tos šeimynos merginos Irma, Sandra, Rasa J., Valentina, lydimos soc. darbuotojos Gitanos 

Griciuvienės ir soc. darbuotojos padėjėjos Angelės Gorodeckienės, vyko į pažintinę kelionę – Tervetės 

gamtos parką (Latvija).Atvykusios ekskursantės pirmiausia pasuko link nykštukų kaimelio. Nykštukų 

kaimelyje sužavėjo mažučiai nameliai. Į vidų gali patekti tik vaikai. Namelių viduje įrengtos lovelės, 

suoliukai, krėslai. Iš ten traukinuku pasileido link pasakų miško. Pasakų miške viešpatauja Miško Karalius, 

kuris prižiūri tvarką miške, rūpinasi, kad visi gyventų taikiai ir draugiškai. Čia puikiai jaučiasi pelėdos, 

vorai, juodvarniai, šikšnosparniai ir juodoji katė. Beeidamos miško motinos taku mokėsi pažinti mišką, 

medžius, akmenis, augalus, grybus, uogas, gyvūnus ir gamtos reiškinius. Sutiko Šykštuolį, kuris pavaišino 

sriuba, virta iš kuisio taukų. Pasistiprinę ir pabendravę patraukė toliau. Surado raganos namelį ant vištos 

kojelės, o netrukus sutiko malonią raganą, paskanavo katile virtos raganiškos arbatos, padainavo kartu su ja 

dainelę „Du gaideliai“, gavo stebuklingų patarimų. Kelionė merginoms ir jų darbuotojoms paliko daug 

neišdildomų įspūdžių.  

 



2011 - 08 - 05  
Liepos 25 - ą dieną 10 - os šeimynos jaunuoliai kartu su darbuotojomis vyko į sodybą - kavinę "Viliošiai" 

praleisti laisvalaikio. Apsilankė kavinėje. Susėdo lauko terasoje. Mindaugas įdėmiai sklaidė meniu. Pagal jo 

rekomendaciją visi užsisakė ledų ir kokteilių. Pasivaišinę vaikščiojo po sodybos teritoriją. Apžiūrėjo 

vandens telkinius, namelius, žaidimų aikšteles. Ypač visus sudomino "beždžionių" tiltas. Vaikinai bandė juo 

eiti. Tiltas labiausiai patiko Stanislavui. Ir vienas, ir su draugais ėjo, bėgo tiltu, džiaugėsi tilto lingavimu, po 

kojomis teliuškuojančiu vandeniu. Vaikinai smagiai praleido laiką žaidimų aikštelėje: suposi sūpynėse, 

laipiojo, šokinėjo, čiuožinėjo. Visiems patiko sūpynės - ratas ir sūpynės - gelda. Nors jau vaikinai suaugę, 

bet greit pavargo. Papramogavę trejetą valandų grįžo namo.  

 

2011 - 08 - 03 
Liepos 18 d. 15 šeimynos merginos ir 13 šeimynos jaunuoliai išvyko į pažintinę- poilsinę išvyką į Žagarės 

regioninį parką. Gyventojus lydėjo socialiniai darbuotojai Jūratė Žukauskienė ir Edita Jokubauskienė su 

socialinių darbuotojų padėjėjomis Nijole Liaučiuviene, Vida Pukinskiene, Aurelija Gabriene. Rytas buvo 

šiltas, nuotaikos džiugios. Atvykę į Žagarės regioninį parką, lankėsi Žagarės oze. Ėjo Žagarės ozo pėsčiųjų 

pažintiniu taku. Jo ilgis 3 km. Kelionės dalyvių maršrutas buvo trumpesnis: jie ėjo tilteliu, lipo į Žvelgaičio 

piliakalnį, apžvalgos bokšte grožėjosi įspūdinga gamta, Žvelgaičio tvenkinio vandens augmenija. Apsistojo 

poilsiavietėje „Prie pušyno“ . Gyventojai džiaugėsi įrengtomis pavėsinėmis, lauko baldais, vaikų žaidimų 

aikštele. Nedrąsiai, su darbuotojų pagalba, lipo į aukštą apžvalgos bokštą. Išsirinkę pavėsinę ruošėsi 

pietums. Marija padėjo nuplauti daržoves, serviruoti stalą. Sandrius užkūrė laužą. Jovita su Aiste lupo 

dešreles. Socialinės darbuotojos kepė ant laužo dešreles. Papietavę visi ėjo maudytis į Žvelgaičio tvenkinį. 

Gyventojai labai džiaugėsi vandeniu, pastebėjo, kad labai daug lelijų. Po to su pakilia nuotaika išvyko namo. 

 

2011 - 08 - 03 
Liepos 11 d. 20 šeimynos jaunuoliai Vytautas S., Žilvinas, Vilius, Algis, Edvinas, Tomas ir 18 – os 

šeimynos merginos Sandra bei Irma kartu su socialinėmis darbuotojomis Rita Šlaustiene, Gitana Griciuviene 

bei socialinių darbuotojų padėjėjomis Dalia Marčiauskiene ir Jurita Miliešiene buvo išvykę į "Žvėrinčių", 

esantį Telšių rajone, kopė į Šatrijos kalną. Po to užsuko pasigrožėti gamta į Užvenčio parką Kelmės rajone. 

Ekskursijos tikslas – domėtis gyvūnijos įvairove Lietuvoje, žinoti, kur kokie gyvūnai gyvena, kuo minta ir 

kokius skleidžia garsus, grožėtis gamta ir pažinti didžiausią Žemaitijos kalną.  

 

2011 - 08 - 02 
Birželio 14 d. visi 4 - os šeimynos vaikai, lydimi keturių darbuotojų, pirmą kartą važiavo į ekskursiją, į 

"Žvėrinčių", esantį Telšių rajone. Ekskursija - nauji įspūdžiai, nauji maži nuotykiai, savo jėgų išbandymas. 

Didžiausią įspūdį paliko ožkos, kurios įlipo net į autobusiuką, o paskui visur sekiojo. Mažieji - Giedrius, 

Gabija ir Ramūnas - ožkų labai bijojo, teko juos net ant rankų nešti. Dabar šie vaikai dažnai piešia ožkas. 

"Žvėrinčiuje" vaikai dar matė vilką, lūšis, šernus, apuoką, su jaunikliais. Vaikai pirmą kartą iškylavo 

gamtoje - pietavo. Ekskursija paliko smagius ir ilgai išliekančius įspūdžius. Vaikai galėjo pamatyti tikrus 

gyvūnus, kuriuos anksčiau buvo matę tik paveikslėliuose.  

 

2011 - 07 - 14 
Liepos 13 - ą dieną buvo suorganizuotos galiūnų varžybos tarp gyventojų. Jose dalyvavo 11 vaikinų. Jie 

turėjo kelti girą, rąstą, mesti kelmą, tempti ir nešti smėlio maišus, dalyvauti gladiatorių rungtyje ir tempti 

automobilį. Bendroje įskaitoje nugalėjo 21 - os šeimynos gyventojas Vacys Sakalauskas, praeitų metų 

nugalėtojas Egidijus Džiugas (taip pat iš 21 - os šeimynos) šiemet liko antras. Visi dalyviai buvo apdovanoti 

medaliais. Kai kuriose rungtyse išbandyti savo jėgas progą turėjo ir kiti gyventojai, stebėję renginį ir palaikę 

savo draugus.  

 

2011 - 07 - 07  
Liepos 1 - ąją Ventos socialinės globos namai pirmąkart suorganizavo darbuotojų sąskrydį, kuris vyko prie 

Sablauskių tvenkinio. Kiekvienas kolektyvo padalinys buvo pasiruošęs prisistatymą. Veiklų užimtumo 

padalinys suorganizavo krikštynas, kurių metu visi davė priesaiką būti draugiškais, perduoti savo darbo 

patirtį naujiems darbuotojams. Buvo organizuojamos įvairios sportinės estafetės, žaidimai, šokiai, norintys 

galėjo pasikaitinti pirtyje, atsigaivinti vėsiame tvenkinio vandenyje, pasiirstyti valtele. Vaišinomės skaniais 

šašlykais ir kitais, pačių ruoštais valgiais. 



2011 - 06 - 17  
Birželio 16 d. 6 gyventojai ir 5 darbuotojai vyko į XIV - ioliktas tarptautines atvirąsias vasaros sporto 

žaidynes, kurios buvo suorganizuotos Zarasų socialinės globos namuose. Krepšinio varžybose 3X3 mūsų 

gyventojų komanda užėmė I - ąją vietą. Pasagos metimo varžybose, kur komandą sudarė 2 gyventojai ir 2 

darbuotojai, buvome antri. Darbuotojas Edvardas Liaučius užėmė III - ią vietą galiūnų varžybose tarp 

darbuotojų. Taip pat dalyvavome jungtinio tinklinio, smiginio, galiūnų rungtyse, darbuotojai dalyvavo 

sportinėje estafetėje. Už prizines vietas buvome apdovanoti taurėmis, medaliais, diplomais, krepšinio 

kamuoliu su krepšininko Lino Kleizos autografu, taip pat padėka, rankų darbo piešta taure, saldumynais, 

dešrelėmis ir kitais prizais. Nors kelionė buvo tolima, visi grįžo patenkinti, pilni įspūdžių ir su šypsenomis.  

 

2011 - 06 - 15 
Birželio 14 d. mūsų krepšininkų komanda dalyvavo LSOK organizuojamose Jungtinio krepšinio varžybose 

Skemų socialinės globos namuose (Rokiškio raj.). Komandą sudarė: 4 gyventojai (Darius Augutis, Egidijus 

Džiugas, Donatas Grubliauskas, Artūras Mendelejevas) ir 2 partneriai (Jonas Gricius ir Vytas Noreikis). 

Varžybos vyko dviejose grupėse. Mūsų komanda savo grupėje iškovojo I - ąją vietą. Tritaškių metimo 

rungtyje pirmi buvo Donatas Grubliauskas (tarp gyventojų) ir Jonas Gricius (tarp partnerių). Visi grįžo su 

medaliais, taurėmis ir saldžiais prizais.  

 

2011 - 06 - 09  
Birželio 8 d. Ventos socialinės globos namuose vyko LSOK (Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto) 

Žemaitijos regiono jungtinio tinklinio varžybos. Jose dalyvavo Aukštelkės, Macikų, Jurdaičių, Ventos 

socialinės globos namų bei Šiaulių vaikų globos namų “Šaltinis” komandos. Komandą sudarė 5 gyventojai ir 

3 darbuotojai. Žaidė penki prieš penkis, ir aikštelėje negalėjo būti daugiau kaip du darbuotojai. Kovos buvo 

labai atkaklios, beveik visose reikėjo žaisti trečią setą, norint išsiaiškinti nugalėtoją. Varžyboms teisėjavo 

Kęstutis Barauskas (Akmenės rajono sporto centro treneris) ir Petrovinas Bočkus (buvęs Ventos gimnazijos 

kūno kultūros mokytojas). Trečią vietą laimėjo Macikų komanda, antri buvo šeimininkai, o nugalėtojais tapo 

Jurdaičių komanda. Visoms komandoms Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė įteikė 

padėkas ir simbolinius prizus – sparnus, o prizininkams medalius ir taures – LSOK narys Arūnas Bagdonas. 

Nors buvo labai karšta, visi dalyviai ir žiūrovai buvo patenkinti.  

 

2011 - 06 - 07 
Š. m. birželio 2 d. septyni 12 – os šeimynos vaikinai vyko į Druskininkus. Juos lydėjo soc. darbuotojo 

padėjėjos Vilija Daunoravičienė ir Jūratė Gauronskienė. Įstaigos vadovė pasiūlė dalyvauti Druskininkų SPA 

organizuojamoje akcijoje neįgaliems ir socialinės globos namų gyventojams. Nuvykę į vandens parką 

kelionės dalyviai patyrė daug pramogų: vaikinai maudėsi baseinuose, lepinosi burbulinėse voniose, kaitinosi 

pirtyje, ilsėjosi gražioje SPA centro aplinkoje. Kad jaunuoliai jaustųsi saugiai, jiems buvo išdalintos 

gelbėjimosi liemenės. Ir darbuotojos galėjo savo globotinius stebėti iš toliau. Vandens parke jaunuoliai 

mokėsi saugiai elgtis vandenyje, padėti vienas kitam, parodyti džentelmeniškumą moterų atžvilgiu. 12 

šeimynos gyventojai patyrė daug naujų įspūdžių, gerų emocijų, puikiai ir turiningai praleido laiką. 

Darbuotojos džiaugėsi geru ir mandagiu savo globotinių elgesiu.  

 

2011 - 06 - 01  
Birželio 1 - oji - Vaikų gynimo diena. Šia proga globos namuose vyko šventinė diskoteka. Gyventojams 

lauko aikštelėje gyvo garso koncertą dovanojo darbuotojai Dalia ir Arvydas. Visi smagiai šoko, dainavo, 

piešė kreidelėmis ant asfalto.  

 

2011 - 05 - 31  
Š. m. gegužės 30 d. jungtinės mergaičių ir vaikinų šeimynos (13 š. ir 15 š.) vyko į kino teatrą Šiaulių 

“Akropolyje”. Iš viso vyko 11 gyventojų ir 3 lydinčios darbuotojos: soc. darbuotojos Edita Jokubauskienė ir 

Jūratė Žukauskienė bei soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė. Visi kartu žiūrėjo animacinį filmą “Ilgo 

plauko istorija”. Filmo metu skanavo skrudintų kukurūzų ir gaivinosi “Pepsi” gėrimu. “Forum Cinemas” 

darbuotojai pavaišino gyventojus bulvių traškučiais. Gyventojai mokėsi dalintis, padėti vieni kitiems, 

laikytis elgesio taisyklių nepažįstamoje aplinkoje. Vėliau visi pietavo kavinėje “Bernelių užeiga”. Mergaitės 

ir vaikinai savo norus reiškė pasirinkdami norimą patiekalą. Prie stalo bendravo, aptarė matytą filmą. 

Stebėjo, kaip ledo arenoje čiuožia vaikai. Po sočių pietų ėjo pasivaikščioti po parduotuves. Gyventojai 



matavosi, po to pirko avalynę, skirtą vasarai. Grįžo nors ir pavargę, bet pilni įspūdžių! Kelionės dalyviai 

prižada : "Mes dar grįšime!"  

 

2011 - 05 - 28  
Gegužės 25 d. aerobikos šokėjai kartu su užimtumo terapeutėmis Ela Smilgiene ir Stefanija Kvescevičiene 

vyko į Šeduvą (Radviliškio raj.), kur dalyvavo LSOK aerobikos čempionate. Jame dalyvavo neįgalių vaikų 

ir jaunuolių kolektyvai iš visos Lietuvos.  

 

2011 - 05 - 24  
Gegužės 20 d. antrą kartą Ventos socialinės globos namai Ventos kultūros namuose organizavo 

Respublikinę neįgalaus jaunimo "Šokių fiestą - Venta 2011". Dalyvavo šokėjai iš Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centro, Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos, Skemų, Stonaičių ir Ventos socialinės globos namų. 

Visus susirinkusius sveikino Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė, klebonas Kęstutis 

Zybartas, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Julija Juškienė, Ventos seniūnė Genovaitė 

Mačiuvienė. Renginyje dalyvavo Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius Vaclovas Laukys, 

pavaduotoja ugdymui Birutė Elena Jakaitienė, Akmenės rajono "Vienybės" laikraščio redaktoriaus 

pavaduotoja Julijona Sėjavičienė, filmavo Ventos kabelinė televizija. Pasigrožėti šokėjų pasirodymu atvyko 

ir buvusi Ventos socialinės globos namų direktorė Julijona Leonaitienė, kuriai klebonas Kęstutis Zybartas 

taip pat dėkojo, kaip renginių pradininkei globos namuose. Šokėjus palaikė ir globos namų gyventojai, 

ventiškiai, neabejingi šokiui. Buvo šokami valsas, tango, polka, čia čia čia, rokenrolas ir disko 

improvizacija. Vertino kompetentinga komisija: Akmenės rajono Kultūros centro vyr. choreografė Birutė 

Viktoravičiūtė, Ramučių gimnazijos choreografė Daiva Liuberskytė - Šukienė, Ventos kultūros namų 

choreografė Jelena Šiurkuvienė. Kauniškiai dalyvavo svečių teisėmis, o kiti šokėjai varžėsi dėl medalių. A 

lygyje pirmieji buvo Stonaičių, antrieji - Linkuvos, tretieji - Ventos socialinės globos namų šokėjai. B lygyje 

pirmą vietą laimėjo Skemų, antrą - Aukštelkės, trečią - Ventos socialinės globos namų šokėjai. C lygyje 

pirmi buvo Jurdaičių, o antri ir treti - Ventos šokėjai. Visi kolektyvai ir jų vadovai buvo apdovanoti 

padėkomis, suvenyrais ir šakočiais, prizininkai gavo medalius ir diplomus. 

 

2011 - 05 - 24  
Gegužės 19 d. jau antrą kartą mūsų globos namų gyventojai buvo pakviesti į sporto šventę, kuri vyko Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centre. Nepaisant šalto ryto, kartais lynojančio lietučio, visi buvo pasirengę 

sportuoti. Mūsų ir kauniškių komandos dalyvavo įvairiose rungtyse: mėtė baudas į krepšį sėdint ir stovint, 

važiavo triračiu, "žvejojo", žaidė smiginį, kvadratą, mušė kėglius, traukė virvę ir dalyvavo kitose 

nuotaikingose rungtyse ir atrakcionuose. Per pertrauką buvome pakviesti skanių pietų, o po to nuotaiką 

pakėlė išlindusi saulė ir baikerių pasirodymas. Baikeriai dalyvavo virvės traukimo rungtyje, po to kartu su 

visais stebėjo šokėjų ir dainininkų pasirodymą bei apdovanojo nugalėtojus. Mūsų gyventojas Donatas 

Grubliauskas buvo pirmas metant baudas, trečią vietą iškovojo Darius Augutis, o Darius Beleckas buvo 

antras smiginio rungtyje. Taip pat mūsų komanda prieš kauniškius laimėjo kvadrato varžybas. Po visų 

rungčių dar visi galėjo pašokti, padainuoti, o, svarbiausia, pasėdėti ant baikerių motociklų. Visa mūsų globos 

namų komanda grįžo su dovanomis ir geriausiais įspūdžiais.  

 

2011 - 05 - 16 
Pelkės - senovės legendomis apipintos, jos vilioja savo vandenimis, augmenija, gyvūnija. Gražią 

ketvirtadienio popietę (gegužės 12 d.) soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė ir soc. pedagogė 

Inga Musulienė kartu su globos namų gyventojais pirmą kartą susiruošė į Kamanų rezervatą. Ten juos 

pasitiko darbuotoja, kuri pirmiausia pasiūlė pažiūrėti filmuką. Po to pakvietė į lankytojų centrą, kur puikiai 

įrengtuose informaciniuose stenduose buvo galima pamatyti daug įvairiausių priemonių: nuostabiais žiedais 

žydinčias spanguoles, juodųjų gandrų lizdus, išgirsti įvairių paukštelių balsų, paliesti kankorėžius, gyvūnų 

ragus ir kailius, pajusti, kiek sveria sausos ir šlapios durpės, pasėdėti ar pavaikščioti "klampynėje". Aprašyti 

viską, ką galima lankytojų centre išvysti, pajusti, išgirsti, paliesti, sunku, bet ekskursantai viliasi, kad dar 

sugrįš į šią unikalią pelkę, kuri dar neparodė visų savo turtų. Jie atsisveikino su darbuotojais, palinkėję jiems 

gražių, gerų, sėkmingų darbų, puoselėjant Kamanų rezervatą.  

 



2011 - 05 - 13 
Š. m. gegužės 11 d. šeši globos namų gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų užimtumui Tomos 

Barauskienės ir Lino Lileikio bei socialinės pedagogės Almos Lileikienės, vyko į LSOK organizuojamą 

lengvosios atletikos čempionatą Jurbarke. Dalyvavo komandos iš specialiųjų mokyklų ir socialinės globos 

namų. Mūsų sportininkai dalyvavo 100 m ir 800 m bėgimo, šuolio į tolį įsibėgėjus ir rutulio stūmimo 

rungtyse. Donatas Grubliauskas 100 m bėgimo rungtyje A lygyje užėmė pirmąją vietą, o Artūras 

Mendelejevas buvo A lygyje pirmas 800 m bėgimo rungtyje. Šuolio į tolį rungtyje Darius Augutis A lygyje 

užėmė trečią vietą, o Artūras Mendelejevas B lygyje - antrą vietą. Egidijus Džiugas rutulio stūmimo 

rungtyje B lygyje užėmė antrą vietą. Šie vaikinai už pasiekimus gavo medalius. Po varžybų mūsų globos 

namų gyventojai ir lydintys darbuotojai smagiai papietavo vaizdingoje Nemuno pakrantėje. Nepaisant 

kaitrios saulės, visi grįžo smagiai nusiteikę. 

 

2011 - 05 - 13 
Š. m. gegužės 10 d. popietę, šviečiant skaisčiai saulei, Ventos socialinės globos namuose vyko akcija 

"Darom". Šio renginio pradininkai prieš keletą metų mūsų įstaigoje buvo Gyventojų taryba. Tada nebuvo 

sulaukta labai daug darbo rankų. O šiais metais stengėsi dalyvauti visi gyventojai ir darbuotojai, kurie tik 

galėjo. Šventės pradžioje sveikinimo žodžius tarė šių namų direktorė Gražina Banienė, viena iš Gyventojų 

tarybos vadovų Jūratė Gauronskienė, socialinė darbuotoja užimtumui Stasė Vaičiulienė. Po to šventės 

organizatorė socialinė darbuotoja užimtumui Gerutė Beniušienė išdalino šeimynoms įrankius ir kitas 

priemones, reikalingas aplinkos tvarkymui, ir visi išsiskirstė švarinti nurodytų plotų. Nebuvo apsiribota vien 

globos namų teritorija. Vienos šeimynos rinko šiukšles pakelėje, einančioje per visą mišką, kuris apie du 

kilometrus driekiasi nuo įstaigos, kiti tvarkė kitus plotus, esančius už globos namų. Po to visos šeimynos ir 

kiekvienas įstaigos darbuotojų padalinys pasodino po medelį. Dabar atvykus į mūsų įstaigą, prie įėjimo 

galima pamatyti gražią, nors dar nedidelių medžių, alėją. Po darbų, skambant muzikai, gyventojų laukė 

šventiniai pavakariai lauke. Jie vaišinosi dešrelėmis, vaisiais, ledais, taip pat ragavo pačių šiltnamyje 

išaugintų daržovių - salotų, ridikėlių, svogūnų laiškų. Tikimės, kad ir kitais metais visi draugiškai švarinsime 

gamtą, o mūsų medeliai gražiai augs ir žaliuos. 

 

2011 - 05 - 06  
Š. m. balandžio 30 d. mūsų globos namų gyventojos Daiva Liutkevičiūtė, Svietlana Parfionova, Aistė 

Surdokaitė ir Vida Valiūnaitė kartu su socialinėmis darbuotojomis užimtumui Toma Barauskiene ir Roma 

Griciuviene vyko į tradicinę Atvelykio mugę - parodą "Angelų vaikai - su meile Jums", kuri vyko Vilniaus 

mokytojų namuose. Dalyvių įspūdžiai: "Į šventę išvykome anksti rytą. Kelionė iki Vilniaus neprailgo, nes 

gyvenome lūkesčiais ir gera nuotaika. Nuvykus į vietą, buvome šiltai ir maloniai sutikti. Nurodytoje vietoje 

išsikraustėme ir išsidėliojome atsivežtus rankdarbius, lipdinius, kitus meno kūrinėlius, sukurtus ir padarytus 

mūsų globos namų gyventojų. Šventę įžanginiu sveikinimo žodžiu pradėjo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 

Edita Žiobienė. Po to mažieji atlikėjai dainavo dainas, skirtas pavasariui ir Motinos dienai. Vyko žinomų ir 

egzotinių gyvūnėlių paroda, buvo galima grožėtis dailininkų, piešiančių ant kūno, darbais. Šventės dalyviai 

turėjo progą pasipuošti veidus ir riešus nupieštais dailininkų piešinukais. Mergaitės ėjo ridenti Atvelykio 

kiaušinių. Turėjome galimybę pabendrauti, pasidalinti patirtimi ir mintimis su kitų socialinių globos namų 

darbuotojais. Apžiūrėjome visą mugę - parodą, pasidžiaugėme įvairiais meno kūrinėliais. Patys irgi turėjome 

ką parodyti. Mergaitės labiausiai džiaugėsi, kai buvo perkami mūsų darbeliai, jais buvo džiaugiamasi. Kartu 

su koncertavusiais jaunaisiais dainininkais galėjome dainuoti ir šokti. Patys drąsiausieji, tarp kurių buvo ir 

mūsų mergaitės, buvo pakviesti ant scenos, kur breiko šokėjas ir mokytojas mokė breiko žingsnelių bei 

judesių. Šventės pabaigoje pasirūpinome lauktuvėmis ir atsisveikinome su jau turimais ir naujais draugais. 

Pakeliui namo aptarinėjome patirtus įspūdžius, naujas pažintis."  

 

2011 - 04 - 26 
Balandžio 21d. 17-oje šeimynoje įvyko Velykinė popietė „Nieko ypatingo...“ Įžangoje nuskambėję dainos 

žodžiai „sninga, švelniai sninga, pro mano langą ilgesingą, nebuvo nieko ypatingo, bet aš šypsaus...“ 

paskatino šeimynos gyventojas ir svečius pasidalinti nieko nekainuojančiomis, tačiau skleidžiančiomis 

neįkainojamą gerumą ir šilumą, šypsenomis. Tądien 17-oliktoje šeimynoje iš tiesų snigo šypsenėlėmis. 

Prisiminti senieji Velykų papročiai, tradicijos. Popietės metu visus džiugino žaidimai su įvairiaspalviais 

margučiais, margučių ridenimas. Susibūrimo pabaigoje, skambant dainai „Sparnai gerumo“, pakvietėme 

visus auginti gerumo sparnus ir dalintis šypsenomis.  



2011 - 04 - 22 
Š. m. balandžio 20 d. globos namų krepšininkai Darius Augutis, Egidijus Džiugas, Donatas Grubliauskas ir 

Artūras Mendelejevas, lydimi socialinio darbuotojo užimtumui Lino Lileikio ir spec. pedagogo Edvardo 

Liaučiaus, vyko į Jurdaičių socialinės globos namus, kur vyko LSOK krepšinio 3x3 varžybos. Mūsų 

komanda A lygyje užėmė III - ią vietą. Tritaškių metimo konkurse Donatas Grubliauskas buvo pirmas, 

metant baudas Donatas Grubliauskas užėmė II - ą, o Darius Augutis - III - ią vietas. Visi komandos žaidėjai 

buvo apdovanoti medaliais ir padėkos raštais. 

2011 - 04 - 22 
Š. m. balandžio 19 d. 19 šeimynos mergaitės ir darbuotojos pakvietė visus į velykinių darbelių parodėlę. 

Mergaitės svečius pasitiko pasipuošusios įvairių spalvų kepuraitėmis, megztomis šeimynos darbuotojų. 

Skambant velykinei muzikai, ekrane keičiantis pavasariniams gamtos vaizdams, kitų šeimynų gyventojai ir 

įstaigos darbuotojai, apžiūrėjo rankdarbius, krepšelius, gėlytes, paveikslėlius, atvirukus, įvairiomis 

technikomis margintus kiaušinius... Su gera nuotaika ir naujomis idėjomis visi išsiskirstė toliau ruoštis šv. 

Velykų šventei.  

 

2011 - 04 - 22  
Š. m. balandžio 18 d. mūsų globos namuose lankėsi jaunieji tenisininkai - Džiugas Montvilas, Mantas 

Ruginis, Vita Ruginytė ir Iridė Tamašauskaitė - kartu su treneriu Kęstučiu Barausku iš Akmenės rajono 

sporto centro. Jie žaidė su pajėgiausiais mūsų globos namų teniso mėgėjais Deiviu Abromaičiu, Egidijumi 

Džiugu, Donatu Grubliausku ir Artūru Mendelejevu. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Svečiai buvo 

apdovanoti rankų darbo medaliais, jų treneris mūsiškiams įteikė plakatus su tenisininkais. Po to visi galėjo 

dar pabendrauti prie arbatos puodelio.  

 

2011 - 04 - 04 
Balandžio 1 - osios popietę 18 - iolikta šeimyna ir jos darbuotojos sukvietė visus į renginį "Graži mūsų 

šeimynėlė šiandien susirinko". Tautiniais rūbais pasipuošusios dalyvės parodė, kokius lietuvių liaudies 

žaidimus, ratelius moka. Smagiausia buvo tai, kad šeimynos pasirodymą ne tik stebėti buvo galima. 

Dauguma žiūrovų tapo aktyviais renginio dalyviais: kartu žaidė, šoko, dainavo. Po to visi buvo pavaišinti 

saldumynais ir didžiuliu sūriu. Dar ilgai renginio pabaigoje netilo žiūrovų ovacijos, skirtos 18 - ioliktos 

šeimynos gyventojoms ir darbuotojoms už šiltą ir nuotaikingą renginį.  

 

2011 - 04 - 04 
Kovo 31 d. mūsų įstaigos darbuotojų komanda dalyvavo tinklinio varžybose, kurias organizavo Jurdaičių 

Specialiosios Olimpiados klubas. Dalyvavo komandos iš Jurdaičių, Linkuvos, Ventos ir Vilijampolės 

socialinės globos namų. Mūsų žaidėjai užėmė trečiąją vietą.  

 

2011 - 03 - 27 
Kovo 25 dieną mūsų globos namų jaunųjų teatro artistų kolektyvas dalyvavo Respublikinėje teatrų šventėje 

"Mūzų glėbyje - 2011", kuri vyko Jurdaičių socialinės globos namuose. Be mūsų gyventojų dar pasirodė 

Linkuvos socialinės globos namų, Joniškio "Saulės" pagrindinės mokyklos spec. ugdymo skyriaus dienos 

užimtumo centro, Žagarės dienos užimtumo centro ir šeimininkų - Jurdaičių socialinės globos namų 

kolektyvai. Mūsų jaunieji artistai parodė spektaklį "Grybų karas" (pagal Just. Marcinkevičių), kurį režisavo 

užimtumo terapeutė Dalia Tenienė. Visi grįžo su džiugiomis emocijomis ir dovanomis.  

 

2011 - 03 - 23  
Kovo 23 d. popietę 12 šeimyna sukvietė į popietę "Kaip vakarodavo mūsų senoliai". Šiuo renginiu buvo 

siekiama puoselėti savo kultūros vertybes, skiepyti meilę savo gimtam kraštui. Renginio metu vaikinai kartu 

su savo šeimynos darbuotojais ir atėjusiais svečiais (administracijos atstovais, darbuotojais bei kitų šeimynų 

gyventojais) dainavo, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Buvo menamos mįslės, prisiminti lietuviški 

keiksmažodžiai. Pabaigoje laukė smagiausia dalis - vaišės. Visi dalyviai ir žiūrovai galėjo paragauti žirnių 

košės, sėmeninės, bulvių su lupenomis, naminės duonos ir keptos duonos su česnaku, pačių darytos giros ir 

kitų gardumynų.  

 



2011 - 03 - 17 
Nuo kovo 7 d. foje prie 13 - os šeimynos eksponuojama šio šeimynos gyventojo Raimondo Skurdelio 

piešinių parodėlė. Darbeliai spalvingi, kruopščiai atlikti. Piešimas yra vienas iš mėgstamiausių Raimondo 

užsiėmimų.  

 

2011 - 03 - 14  
Kovo 10 dieną pirmą kartą globos namų sporto salėje tinklinį žaidė gyventojai prieš darbuotojus. Kova buvo 

labai atkakli. Pradžioje du setus laimėjo darbuotojai, kitus du – gyventojai. Galutinę pergalę rezultatu 3:2 

iškovojo gyventojų komanda. Visi žaidėjai buvo apdovanoti medaliais. Komandų dalyvius labai 

entuziastingai palaikė sirgaliai, negailėję, plojimų, šūksnių, o vieni atėjo palaikyti savo favoritų su gražiais 

balionais.  

 

2011 - 03 - 14  
Kovo 9 dieną aštuoni vaikinai kartu su trimis darbuotojais vyko į Vilnių, kur vyko LSOK organizuojamos 

krepšinio varžybos. Jose reikėjo laikyti krepšinio testus – per nustatytą laiką mesti kamuolį į krepšį, varyti 

kamuolį gyvatėle, mesti kamuolį į sieną ir sugauti. Visi dalyviai grįžo su apdovanojimais.  

 

2011 - 03 - 14  
Saulėtą ir giedrą kovo 8 - osios rytą žydukų, čigonų, raganų, daktarų, ožių ir kitokiomis kaukėmis pasipuošę 

gyventojai bei darbuotojai rinkosi į Užgavėnių šventę, pasiruošę žiemą išvaryti. Visi šoko, dainavo, varžėsi, 

kas stipresnis ir greitesnis, padėjo Lašininiui ir Kanapiniui lemiamoje kovoje. Kad ir kaip stengėsi Lašininis 

su savo komanda, nugalėjo Kanapinis ir jo pagalbininkai. Buvo sudeginta Morė, vaišinomės skaniais 

blynais.  

O po pietų būrelis kaukėtų gyventojų ir darbuotojų patraukė į Ventos miestą, kur prie kultūros namų 

šurmuliavo Užgavėnių dalyviai, pasiruošę žiemą išvaryti. Pasilinksminę, pašėlioję po to dar aplankė miesto 

biblioteką, kur buvo pavaišinti saldainiais.  

 

2011 – 02 – 28  
Vasario 21 – 25 d. vyko “Gerumo savaitė”.  

Antradienio popietę šviečiant saulutei su rogutėmis, krepšeliais, pilnais maisto, ėjome į mišką maitinti 

žvėrelių.  

Trečiadienį aktyviausiai lankantys veiklos kabinetus gyventojai lankėsi parodoje Naujojoje Akmenėje.  

Ketvirtadienį sulaukėme svečių – jaunųjų muzikantų iš Papilės ir Ventos muzikos mokyklos. Klausėmės 

koncerto – gitarų ir pučiamųjų instrumentų skambesio, darbuotojo Arvydo dainos, gėrėjomės gyventojų – 

Svetlanos ir Grafo šokiu. Pirmą kartą renginį vedė gyventojai – Laimonas ir Renatas. Jo metu buvo 

apdovanoti vaikai ir jaunuoliai, kuriuos šeimynos išrinko už jų gerumą, pagalbą kitiems, mokėjimą atjausti.  

Skambėjo padėkos žodžiai ir darbuotojams – vyr. buhalterei Renatai, staliui Rimantui, vairuotojui Jonui, 

dietistei Virginijai, padėkos žodžius bei gėles gyventojai dovanojo ir šių namų direktorei. Renginys buvo 

kupinas šilumos, išsakyta daug gražių ir prasmingų žodžių.  

“Gerumo savaitė” baigėsi penktadienį nuotaikinga diskoteka.  

 

2011 - 02 - 15  
Vasario 14 – ioliktosios popietę ir dalyviai, ir žiūrovai sugužėjo į širdelėmis išpuoštą aktų salę, kur vyko šv. 

Valentino dienos šventė. Pradžioje jaunieji Ventos kultūros namų artistai parodė spektaklį apie ramunę ir 

vieversėlį.  

Po to pasirodė septynios mūsų gyventojų poros. Pirmiausia kiekviena iš jų prisistatė su daina ir šokiu. Po to 

jų laukė įvairios užduotys. Visi šoko pagal tam tikrus ženklus keisdami šokio judesius. Po to poros turėjo 

kartu šokti tarp kaktų ir pilvų laikydamos balionus, po to juos susiglaudę susprogdinti. Vaikinai užrištomis 

akimis turėjo surasti ant savo porininkės rūbų ir plaukų prisegtus skalbinių segtukus, atpažinti draugę matant 

tik merginų kojas, surasti kiekvienos jų batelius tarp kitų ir jais apauti savo merginą. Pabaigoje kiekviena 

pora sveikino savo partnerį, linkėjo laimės, meilės, sveikatos, pinigų ir kitų įvairių dalykų, dovanojo vienas 

kitam dovanas.  

Žiūrovai karštais plojimais nuoširdžiai palaikė visas dalyvių poras, kartu su jais šoko, dainavo.  

Savo rankomis darytas širdeles gyventojai dovanojo direktorei, direktorės pavaduotojai ir socialinio darbo 

padalinio vadovei.  



2011 - 02 - 11  
Vasario 10 d. vaikinų komanda dalyvavo futbolo varžybose, kurias organizavo LSOK ir Aukštelkės 

socialinės globos namai, Šiauliuose. Iš viso dalyvavo 6 komandos.  

 

2011 - 01 - 07  
Sausio 6 dieną atsisveikinome su Kalėdų eglutėmis. Šeimynos nusipuošė savo eglutes. O atsisveikinti su 

didžiąja egle lauke susirinko visi, kas nepabūgo šalčio. Draugiškai nukabinome žaisliukus nuo eglės. Po to ji 

buvo nupjauta, šakos nugenėtos. Bet šakų neišmetėme: iš jų, padedant darbuotojams, buvo padarytos 

keturios slėptuvės kurapkoms. Jas pastatėme už globos namų teritorijos, viduje pabėrėme trupinių. Belieka 

laukti, kada ten susirinks alkanos kurapkos. Pasižadėjome prižiūrėti ir kitus paukštelius, jau suplanuota 

išvyka į mišką pas žvėrelius.  

 

2010 - 12 - 29  
Gruodžio 27 dieną gyventojai kartu su darbuotojais susirinko į tradicinį karnavalą. Visi dalyviai buvo 

šventiškai pasipuošę. Buvo miško žvėrelių ir naminių gyvūnėlių, atvykėlių iš įvairių pasaulio kampelių, 

dainininkų, šokėjų ir kitokių personažų. Kiekviena šeimyna parodė, ką jie išmoko – vieni vaidino, kiti šoko, 

dainavo. Drąsiausieji deklamavo eilėraščius. Karnavalas neapsėjo ir be pagrindinių svečių – Kalėdų senių, 

kurių buvo net du. Vienas atvyko kartu su Mažeikių „Carito“ darbuotojais. Jie kartu su visais žiūrėjo 

gyventojų pasirodymus ir dalino visiems dovanas. Po šventinių pavakarių visi, kas dar buvo išsiilgę 

linksmybių, šėlo diskotekoje.  

 

2010 - 12 – 23  
Gruodžio 17 dieną gyventojai kartu su veiklos kabinetų darbuotojais lankėsi "Terbakrauskio mugėje", kuri 

buvo suorganizuota Šiaulių arenoje. Ten buvo galima įsigyti įvairių rankų darbo, maisto ir kitokių prekių, 

kalėdinių dovanų. Visi rado, ką ten nusipirkti, ir grįžo su gera nuotaika.  

Tos pačios dienos vakarą ištvermingiausieji vyko į Ventą, kur buvo įžiebta šv. Kalėdų eglė. Visus linksmino 

Kalėdų senis su savo padėjėjais ir grupė „16 Hz".  

 

2010 -12 – 02  
Lapkričio 23 d. Darius Augutis, Egidijus Džiugas, Donatas Grubliauskas ir Artūras Mendelejevas su 

specialiuoju pedagogu Linu Lileikiu vyko į regioninio krepšinio 3x3 varžybas, kurios vyko Šiaulių kolegijos 

sporto salėje. Dalyvavo komandos iš Aukštelkės ir Ventos socialinės globos namų, Aukštelkės socialinės 

globos namų Pagryžuvio filialo ir Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centro „Goda“. 

Mūsų sportininkai užėmė trečiąją vietą.  

Gruodžio 1 d. Kauno „Kaustos“ sporto rūmuose vyko finalinis Europos jungtinio krepšinio savaitės 

renginys. Jame dalyvavo 22 komandos iš visos Lietuvos. Ventos socialinių globos namų komanda (Egidijus 

Džiugas, Donatas Grubliauskas ir Artūras Mendelejevas; partneriai – Linas Lileikis, Vytas Noreikis) savo 

grupėje iškovojo antrąją vietą. Toje pačioje grupėje dar buvo Dūseikių socialinės globos namų, 

Gelgaudiškio ir Kauno J. Laužiko specialiųjų mokyklų bei Alytaus profesinio rengimo centro komandos.  

2010 – 11 – 30  
Lapkričio 26 d. Ventos socialinės globos namai šventė 65 – erių metų jubiliejų.  

Šventas Mišias aukojo kleb. teol. lic. Rolandas Karpavičius ir kleb. Kęstutis Zybartas.  

Po to svečiai, gyventojai ir darbuotojai buvo pakviesti į „rūmų menę“, kur jau dešimtąjį kartą vyko 

„Pabūkime su daina“ šventė. Dainavo Aukštelkės, Stonaičių, Suvalkijos socialinės globos namų, Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, Dabikinės ir Mažeikių specialiųjų mokyklų, Akmenės rajono 

socialinių paslaugų centro kolektyvai. Dainas traukė iš visos širdies, priversdami žiūrovus net ašarą 

nubraukti. Visiems kolektyvams ir jų vadovams buvo įteiktos padėkos, rankų darbo dovanėlės, šakočiai, 

gėlės. Mūsų kolektyvas kartu su vadove Dalia Teniene, kuri moko gyventojus dainuoti ir vaidinti, dovanojo 

žiūrovams spektaklį.  

Įstaigą ir jos šeimininkę – direktorę Gražiną Banienę sveikino garbingi svečiai – Akmenės rajono 

savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotojas Raimondas Bitinas, Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, 

Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkas Vladislovas Balkauskas, Akmenės rajono 



socialinių paslaugų centro pavaduotoja Nijolė Ušparienė , Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius 

Vaclovas Laukys ir pavaduotoja ugdymui Birutė Elena Jakaitienė, Mažeikių specialiosios mokyklos 

pavaduotoja papildomam ugdymui ir socialiniam darbui Danutė Komovienė, Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centro vedėja Polina Šedienė, Akmenės rajono psichikos sveikatos centro atstovė Inga Musulienė. 

Taip pat sveikino ir atvykę dainininkų kolektyvai, jų vadovai ir socialiniai darbuotojai. Darbuotojų 

neužmiršo, šiltus žodžius ir gėles dovanojo buvęs globos namų gyventojas Darius Kamarauskas.  

Šiek tiek pasistiprinę ir pailsėję visi galėjo džiaugtis Muzikos akademijos nugalėtojos Eglės, kuri buvo 

sutikta nuoširdžiais plojimais ir gėlėmis, koncertu.  

 

2010 – 11 – 30  
Š. m. lapkričio mėnesį vyko piešinių konkursas „Smurtui – ne!“. Į Vilnių buvo išsiųsti Daivos 

Liutkevičiūtės, Svetlanos Parfionovos, Linos Danilevičiūtės, Kristinos Kleizaitės, Vidos Valiūnaitės, 

Andriaus Grakausko ir Sandriaus Parvainio piešiniai.  

 

2010 – 11 – 21  
65 – ojo įstaigos jubiliejaus proga gyventojams koncertavo Romas Dambrauskas.  

 

2010 – 11 – 19  
Lapkričio 18 d. Deivis Abromaitis, Darius Beleckas, Egidijus Džiugas, Grafas Udalcovas kartu su Laimonu 

Tumu ir spec. pedagogu Linu Lileikiu vyko į Radviliškį, kur dalyvavo LSOK jėgos trikovės čempionate. 

Mūsų sportininkus lydėjo sėkmė. Deividas, Egidijus ir Grafas aukščiausiame A lygyje pagal savo svorio 

kategorijas buvo antri, o Darius B lygyje savo svorio kategorijoje buvo pirmas.  

 

2010 – 10 – 23  
Spalio 23 d. Ventos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo šokių maratone „Šok ir nesustok“, kurį jau 

ne pirmus metus organizuoja Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Šokėjai susirinko iš Akmenės, Mažeikių, 

Joniškio rajonų. Pertraukėlių metu žiūrovus ir dalyvius linksmino Ventos socialinės globos namų ir Ventos 

gimnazijos šokėjai.  

Pralaimėjusių nebuvo. Kiekvienam buvo įteiktas prizas ir gėlės.  

 

2010 – 10 – 21  
Spalio 21 d. Donatas Grubliauskas, Artūras Mendelejevas, Egidijus Džiugas ir soc. darbuotojo padėjėja 

Iveta Kasparavičiūtė kartu su spec. pedagogu Linu Lileikiu vyko į Jurdaičių socialinės globos namus, kur 

vyko teniso varžybos. Dalyvavo Macikų, Jurdaičių, Aukštelkės, Jasiuliškių, Linkuvos ir Ventos socialinės 

globos namų komandos. Komandinėje rungtyje ventiškiai užėmė III – ią vietą savo grupėje.  

 

2010 – 10 – 20  
Spalio 14 – 20 dienomis Ventos socialinės globos namuose vyko stalo teniso varžybos. 12 dalyvių buvo 

suskirstyti į 4 lygius. Geriausiai iš visų pasirodė Artūras Mendelejevas. Dalyviai buvo apdovanoti medaliais.  

 

2010 – 10 – 15  
Spalio 15 d. Ventos socialinės globos namuose septynios poros varžėsi dėl galimybės spalio 23 dieną 

dalyvauti Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ organizuojamame šokių maratone „Šok ir nesustok“. Visos poros 

buvo tokios aktyvios, taip energingai šoko, kad buvo nuspręsta jas visas deleguoti į ateinančią savaitę 

vyksiantį maratoną Ventoje.  

 

2010 – 10 – 12  
Spalio 12 dieną visi norintys Ventos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo tradiciniame Rudens 

krose. Nė vieno neišgąsdino nei stiprokas vėjas, nei ką tik nulynojęs lietutis. Dalyviai buvo suskirstyti į 

grupes pagal pajėgumą. Pirmoje grupėje greičiausia buvo Irma Prakapaitė, antroje – Dovilė Trikšytė, 

trečioje – Rolandas Jokimčius, ketvirtoje - Andrius Grakauskas, penktoje – Artūras Mendelejevas, 

greičiausiai iš visų įveikęs trasą. Kiekvienos grupės trims geriausiems bėgikams įteikti medaliai.  

 



2010 – 10 – 10  
Spalio 10 dieną Ventoje prie kultūros namų vyko Rudens kermošius. Buvo galima nusipirkti pyragų, duonos 

gaminių, įsigyti dirbinių iš molio, medžio, karoliukų, sausų augalų puokščių, mezginių. Socialinės 

darbuotojos Birutė Virbickienė ir Ingrida Žadeikienė pristatė Ventos socialinės globos namų gyventojų 

darbus. Labiausiai iš jų perkami prieš ateinančius šalčius buvo mezginiai – kojinės, šlepetės.  

 

2010 – 10 - 09  
Rugsėjo mėnesį Ventos socialinės globos namų gyventojų darbeliai buvo eksponuojami Ventos miesto 

bibliotekoje. Parodoje lankėsi ir globos namų gyventojai kartu su darbuotojomis.  
 


