
2012 - 12 - 21 
Prieš šventes kompiuterių klasėje soc. pedagogė Alma Lileikienė sukvietė šauniausius įstaigos piešėjus. 

Respublikinio tapybos ant vandens kūrybinio konkurso talismanas „Tapumis", respublikinio specialiosios 

kūrybos draugijos "Guboja" kalėdinių piešinių konkurso, piešinių, pieštų kompiuteriu, "Kalėdų stebuklas - 

2012" konkurso dalyviai: Andrius V., Andrius G., Raimondas S., Vida V., Aistė S., Kristina K., Svetlana P., 

Dovilė T., Rasa N., Justina M., Airida B., Laimonas T. buvo apdovanoti padėkomis, atminimo dovanėlėmis 

ir saldumynais. 

Aktyviais įstaigos menininkais pasidžiaugė ir globotinius pasveikino direktorė Gražina Banienė, 

pavaduotoja Lolita Zvonkienė, socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė bei susirinkę 

darbuotojai.  
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2012 - 12 - 21 
Sveikiname Svietlaną Parfionovą tapus diplomante Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja" 

organizuojamame tradiciniame Kalėdinių piešinių konkurse. 

  

2012 - 12 - 21 
Baigėsi piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursas "Kalėdų stebuklas". Trisdešimt piešinių pristatė 20 

gyventojų iš Jurdaičių, Macikų, Stonaičių, Pabradės, Zarasų ir Ventos socialinės globos namų. Konkursantų 

darbus vertino Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė Eglė Zaveckienė ir Ventos socialinės globos namų soc. darbuotoja užimtumui (meninei veiklai) 

Stasė Vaičiulienė bei soc. pedagogė (dailės terapijai) Inga Musulienė. Už tris labiausiai patikusius piešinius 

galėjo balsuoti interneto lankytojai Facebook profilyje arba elektroniniu paštu. Visi konkurso dalyviai 

apdovanoti padėkomis ir rankų darbo suvenyrais. Konkurso dalyviai ir balsavimo rezultatai . 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2012 - 12 - 21 
Gruodžio 19 d. rytmetį Papilės miestelio neįgaliųjų žmonių klubas pakvietė grupelę mūsų gyventojų ir 

darbuotojų surengti advento rytmetį. Klubo vadovė Irena Lingvienė pasidžiaugė mūsų atvykimu ir jaudinosi, 

kad dėl blogų oro sąlygų nebus daug žiūrovų, tačiau žmonių prigužėjo pilnutėlė salė. Susirinkusiems 

dainavo mūsų mišrus ansamblis (vadovė Dalia Tenienė), šoko šokėjų grupė (vadovė Ela Smilgienė). Pirmą 

kartą dainelę "Kalėdų senelis" atliko globotiniai Vytautas Skirius ir Justina Minkštimaitė, jiems 

"akomponavo" Vida Valiūnaitė. 

Vėliau klubo vadovė pakvietė kavos, arbatos išgerti, pyragėlių, bandelių paskanauti. Na, o po to - Kalėdų 

senelis!  
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė 
 

Tos pačios dienos popietę mus aplankė Viekšnių parapijos klebonas Kęstutis Zybartas su keturiolika 

Viekšnių gimnazijos moksleivių bei juos lydinčiais pedagogais - lietuvių kalbos mokytoja Brone Ežerskiene 

ir tikybos mokytoju Pauliumi Auryla. Mokiniai pagiedojo mums kalėdinę giesmę, padovanojo šventinius 

rankų darbo atvirukus. Vėliau svečiai lankėsi šeimynose, bendravo su mūsų įstaigos gyventojais. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
   

2012 - 12 - 18 
Laimonas Tumas dalyvavo piešimo ant vandens talismano - Tapumio kūrimo konkurse. Laimonas konkursui 

nusiuntė net tris kūrinius - pieštą, lipdytą iš molio ir kurtą kompiuteriu Tapumius. Komisijos vertinimu 

Laimonas surinko 6 balus ir užėmė 5 - ąją vietą, o bendroje facebook lankytojų ir komisijos lentelėje - taip 

pat 6 balus (7 vieta). 

Džiaugiamės Laimono pasiekimais.  
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2012 - 12 - 18 
Gruodžio 14 d. Seimo Europos informacijos biure, Vilniuje, vyko Kalėdinių atvirukų aukcionas, kurį 

inicijavo Seimo narys Petras Auštrevičius, rengė „Gelbėkit vaikus" organizacija ir Seimo Europos klubas. 

Dalyvavo 29 vaikų globos namai iš skirtingų Lietuvos kampelių. Šiais metais prisijungė ir 15 neįgaliųjų 

organizacijų, kurios taip pat pateikė aukcionui kalėdinių atvirukų kolekcijas. Mūsų globos namams aukcione 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Piesiniu_2012rezultatai.pdf


atstovavo gyventojos Jurgita Petraitytė ir Svetlana Parfionova. Surinktos lėšos už įgytus atvirukus bus 

perduotos vaikų globos namų auklėtiniams bei neįgaliųjų organizacijų atstovams. 

Renginį vedė Jogaila Morkūnas, visus linksmino Artūro Noviko merginų džiazo ansamblis. 

Po aukciono mergaitės apsilankė Arkikatedroje, nusifotografavo su Kalėdų seneliu prie žėrinčios eglės.  
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2012 - 12 - 16 
Paprotys puošti eglutes į Lietuvą atkeliavo šio šimtmečio pradžioje. Metai iš metų, dabinant žaliaskarę, ji 

tapo svarbiu šv. Kūčių ir šv. Kalėdų simboliu. 

Gruodžio 13-ąją, aidint „eglute įsižiebk", sužibo ir mūsų – globos namų kiemo, eglė. Pasidžiaugę žaliaskare, 

pašokę, pažaidę smagius lauko žaidimus, visi susirinkome į salę. Čia Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

gimnazistai ir jų mokytojas Vidmantas Virbickas mums padovanojo įspūdingą koncertą. Eglutės įžiebimo 

šventę baigėme triukšminga diskoteka. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė 
 

2012 - 12 - 06 
Gruodžio 5 dieną trys mūsų globos namų sunkiaatlečiai dalyvavo Radviliškio LRPRC organizuojamame 

LSOK jėgos trikovės čempionate. Egidijus Džiugas svorio kategorijoje iki 75 kg užėmė III – iąją vietą (iš 

viso surinkti 330 kg). Deivis Abromaitis svorio kategorijoje iki 90 kg taip pat buvo trečias (bendra suma - 

295 kg). Darius Beleckas svorio kategorijoje iki 100 kg irgi užėmė trečiąją vietą (iš viso 290 kg). Dalyviai 

apdovanoti medaliais, o treneris – soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis vardine padėka už gerą 

sportininkų paruošimą. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
   

2012 - 12 - 06 
Mūsų globos namų gyventojai sveikino LRT televizijos laidą „Labas rytas" su 25 – uoju jubiliejumi. 

Nufilmuotas sveikinimo vaizdelis buvo parodytas tiesioginės „Labo ryto" laidos metu. 

   

2012 - 12 - 06 
Lapkričio mėnesį įvyko šventinis rytmetys "Ko neįveikė šalna". Tai buvo jungtinis keturių šeimynų 

užsiėmimas. Jame dalyvavo 6 ir 7 šeimynų berniukai bei 8 ir 9 šeimynų mergaitės. 

Rytmetys prasidėjo darnia dalyvių bei svečių daina "Lašeliai". Mažieji 7 šeimynos berniukai pasakė trumpą 

eilėraštį - žaidimą "Ladu, ladu..." 

Po to berniukai ir mergaitės su Šalna bėgo pasitikti Rudenėlio, kuris atsinešė pilną pintinę gėrybių. 

Globotiniai su pagalba bandė atpažinti Rudenėlio atneštas daržoves. 

Rytmečio metu buvo parodytos skaidrės, kuriose susirinkusieji matė, kaip šių šeimynų gyventojai puošė 

medelį: vėlė iš vilnos giliukus, kabino sudžiovintus lapus. 

Po to visi dalyviai ir svečiai vaišinosi saldumynais, šoko ratelį.  
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 
 

2012 - 12 - 04 
Tarptautinė neįgaliųjų žmonių ir įstaigos atvirų durų diena Ventos socialinės globos namuose buvo pradėta 

dosnių svečių apsilankymu. UAB "Europos konstrukcijos" vadovai Anna Sinkevičienė ir Jan Schuermans 

aplankė gyventojų šeimynas, kiekvienai palikdami po gardžią dovaną. 

Po pietų vėrėme talentų lobyną - darbuotojų darbų parodoje bei šventinėje programoje, skirtoje Tarptautinei 

neįgaliųjų žmonių dienai pažymėti, dalyvavo 87 darbuotojai iš visų įstaigos padalinių. 

Parodoje buvo eksponuojami tapybos, floristikos, dekupažo, molio, siuvinėti, siūti, megzti, karpyti darbai, 

įvairia technika kurti papuošalai. Sudėtos paskaitymui ir eiliuotos mintys, ypatingai dailios rašysenos 

pavyzdžiai, kepiniai. Taip pat buvo eksponuojami sporto apdovanojimai, fotografijos su įspūdingais žvejo 

laimikiais bei medžioklės trofėjai. Scenoje pasirodė du puikiai dainuojantys bei grojantys darbuotojų 

kolektyvai. Poezijos kūrėjai ir eiliuoto žodžio mėgėjai skaitė suaugusiems ir vaikams skirtus kūrinius. 

Renginyje dalyvavo ir šokio mylėtojai. Šventinę programą vainikavo globos namų direktorės - Gražinos 

Banienės atliekama daina, kuriai nuoširdžiai pritarė visi susirinkusieji - svečiai, įstaigos gyventojai bei 

darbuotojai. Džiaugiamės, kad šį renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai, parėmė Ventos 

paminklų dirbtuvių šeimininkai - Virginijus Maulius ir Algirdas Petrikauskas. Rėmėjų lėšomis buvo įsigyti 

saldūs kepiniai, kuriais labai pradžiuginome visas (21) šeimynas. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  



 

2012 - 12 - 04 
Penki mūsų globos namų gyventojai - Svetlana Parfionova, Vida Valiūnaitė, Aistė Surdokaitė, Dovilė 

Trikšytė ir Andrius Grakauskas dalyvavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja" 

organizuojamame tradiciniame Kalėdinių piešinių konkurse. Gyventojams pasiruošti padėjo soc. darbuotoja 

užimtumui Stasė Vaičiulienė. 

 

2012 - 12 - 04 
Jau antrus metus mūsų įstaiga dalyvauja Kalėdinių atvirukų aukcione, kurį organizuoja Seimo Europos 

informacijos biuras. Atvirukus kūrė Jurgita Petraitytė, Svetlana Parfionova, Dovilė Trikšytė, Vida Valiūnaitė 

ir Andrius Grakauskas. Jiems pasiruošti padėjo soc. pedagogė Inga Musulienė ir soc. darbuotoja užimtumui 

Stasė Vaičiulienė. 

 

2012 - 12 - 04 
Popietė "Kalėdų belaukiant" 14 - oje šeimynoje. 

Popietę pradėjome uždegdami Advento žvakes. Susipažinome su Advento - Kalėdų laukimo prasme. 

Žaidėme įvairius žaidimus: berniukai rungtyniavo, kas greičiau surūšiuos pupeles, būrė, kokie bus ateinantys 

metai. Buvo papasakota ir Kūčių nakties istorija. 

Po to visi susikaupę minėme mįsles, o kiekvienas teigiamas atsakymas buvo pagerbtas saldžiais prizais. 

Vėliau berniukai dengė šventinį Kūčių vakarienės stalą. Čia jų laukė užduotis - atpažinti įvardintą produktą 

ar patiekalą. 

Baigdami popietę svečius ir dalyvius pakvietėme pasivaišinti. Svečiams įteikėme savo darytas mandarinines 

gerumo gėles. 

Šventė mums visiems suteikė daug teigiamų emocijų. Jos metu berniukai mokėsi mandagaus elgesio, 

draugiškumo ir gerumo, susipažino su prieškalėdiniais papročiais. 

Šventės būtinai reikia laukti, tik tada ji būna smagi. 

Ačiū visai komandai už pasiruošimą popietei ir dalyvavimą joje.  
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė 
 

2012 - 12 - 04 
Lapkričio 29 d. Ventos socialinės globos namų krepšininkai dalyvavo LSOK Europos krepšinio savaitės 

finaliniame renginyje, kuris vyko Kaune. Mūsų globos namams atstovavo dvi komandos. Abi komandos 

savo grupėse iškovojo trečiąsias vietas ir pelnė medalius. Po varžybų sportininkai pasistiprino greito maisto 

restorane "Hesburger". 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
  

2012 - 11 - 28 
Lapkričio 26 dieną kvietėme visus į Draugo dieną. Popietę pradėjo darbuotojai Dalia ir Arvydas daina 

„Reikia draugą turėti". Gyventojų komanda - Lina Danilevičiūtė, Svetlana Parfionova, Artūras 

Mendelejevas, Renatas Orentas, Andrius Marozas, Andrius Raudys, Sandrius Parvainis, Grafas Udalcovas, 

Saulius Matavičius, Laimonas Tumas ir Vaclovas Sakalauskas rodė skaidres apie savo draugus, o Andrius 

Vasiliauskas pademonstravo savo fotografijas su rudeniniais gamtos vaizdais, pavadintais „Draugystė". 

Vėliau žiūrėjome filmą „Svajonių traukinys". 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2012 - 11 - 28 
Kai už lango niūrios ir darganotos dienos, Ventos socialinės globos namuose didžiulis sujudimas. Tarsi 

atsiskaitymas, besibaigiančių metų nuveiktais darbais, buvo surengta „Kermošėlio "šventė. Kermošėliui 

kruopščiai iš anksto ruoštasi – dar vasarą rinktos ir džiovintos vaistažolės, siūta, megzta, lipdyta, ir klijuota. 

Gyventojai su šeimynų darbuotojais rūpestingai rikiavo savo darbelius pardavimui. Paskutiniosios 

prieššventinės dienos buvo skirtos kepiniams ir renginio rūbams, nes aprangos kodas - liaudiški motyvai. 

Kermošėlis organizuotas siekiant šių tikslų: skatinti gyventojus užsiimti mėgstama veikla, supažindinti su 

lietuvių liaudies tradicijomis, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, pasijausti reikšmingais ir reikalingais. 

Šventėje dalyvavo mūsų įstaigos artimiausi draugai – tai Dabikinės specialiosios mokyklos atstovai su savo 

kurtais darbeliais ir „Dalios" klubo moterys su rankdarbiais. 



Prekyba vyko kaip pačiame tikriausiame Kermošiuje - buvo matuojamasi, ragaujama, derimasi. Pirkėjai 

sulaukė vaišių bei raginimų, įsigyti siūlomus gaminius. 

Aprimus didžiajam prekybos šurmuliui, žaidėme Lietuvių liaudies žaidimus. Aktyviausius šventės dalyvius 

apdovanojome Kermošėlio saldainiais ir riestainiais. 

Šventė pasibaigė Telšių kaimo kapelos „Smagratis" koncertu. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė 
  

2012 - 11 - 25 
Lapkričio 20 dieną įvyko 21 šeimynos atviras užsiėmimas "Vaistažolės - ir maistas, ir vaistas 2". Renginyje 

dalyvavo visiems gerai žinoma žolininkė Jadvyga Balvočiūtė. 

Užsiėmimą pradėjo 21 - os šeimynos gyventojas Laimonas Tumas. Laimonas papasakojo apie šeimynos 

jaunuolių surinktas vaistažoles ir jų gydomąsias savybes. Jaunuoliai, padedant šeimynos darbuotojams, 

surinko net 25 vaistažolių rūšis. 

Vėliau žolininkė Jadvyga Balvočiūtė kalbėjo apie vaistažoles, paminėdama kiekvienos nešamą naudą 

žmogui. Žolininkė pasidalino augalų rinkimo, jų ruošimo ypatumais, pademonstravo atvežtų vaistažolių 

pavyzdžius. Jadvyga Balvočiūtė išsamiai atsakė ir į gausius susirinkusiųjų klausimus, ne vieną nustebindama 

pažįstamų, dažnai sutinkamų augalų galia. 

Po informatyvaus ir gražaus renginio daugelis skubėjo įsigyti Jadvygos Balvočiūtės atvežtų ekologiškų 

žolelių arbatų mišinių. 
Parengė: soc. darbuotoja Joana Jakavičienė 

2012 - 11 - 21 
Lapkričio 16 dieną Telšių specialiosios mokyklos sporto salėje vyko krepšinio 3x3 varžybos, skirtos 

Europos krepšinio savaitei paminėti, kurias organizavo Dūseikių socialinės globos namai. 

Mūsų įstaigos moterų komanda, kurią sudarė Rūta Liaučiūtė, Aušra Špultauskytė, Vaida Atstopaitė ir Edita 

Jokubauskienė, nugalėjo varžoves iš Linkuvos bei Dūseikių socialinės globos namų ir užėmė I - ąją vietą. 

Vyrams teko kovoti daugiau. Čia rungėsi 6 komandos (dvi Dūseikių socialinės globos namų gyventojų bei 

Linkuvos, Ventos ir Dūseikių socialinės globos namų ir Telšių specialiosios mokyklos darbuotojų). Mūsų 

komandai atstovavo: Edvardas Liaučius, Andrius Kazlauskas ir Linas Lileikis, kurie taip pat įveikė visus 

varžovus ir pelnė I - ąją vietą. 

Buvo organizuotos ir asmeninės rungtys: moterims - baudų mėtymo, vyrams - baudų ir tritaškių. Baudų 

mėtymo konkurse Rūta Liaučiūtė užėmė I - ąją vietą, o Aušra Špultauskytė - II - ąją. Edvardas Liaučius 

tritaškių konkurse buvo antras. 

Po varžybų prizininkai pagerbti diplomais, o komandos nugalėtojos - taurėmis.  
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 11 - 15 
Lapkričio 5 dieną įvyko sportinės varžybos tarp 11 - os ir 13 - os šeimynų komandų. Varžyboms teisėjavo 

soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis. Komandų sportininkai vilkėjo skirtingų spalvų marškinėlius, 

"tryliktokai" buvo "žalieji", o mes - "vienuoliktokai" - "baltieji". Keturiose sportinėse rungtyse jaunuoliai 

nuoširdžiai stengėsi įveikti varžovus. Sirgaliai taip pat buvo aktyvūs - sporto salė net ūžė nuo palaikymo 

šūksnių ir plojimų. Sportininkų energija neblėso visų varžybų metu, jaunuoliai entuziastingai įveikinėjo 

kliūtis, greitai bėgo, reagavo į perdavimus bei gebėjo susikaupti sudėtingesnių užduočių atlikimui. Visas 

keturias rungtis laimėjo mūsų, vienuoliktokų, komanda. Jaunuoliai džiūgavo. Varžybos mums tapo puikia 

šeimynos vienybės, susiklausymo pamoka. 

Po varžybų komandų sirgaliai sprogdino strėlytėmis prie gimnastikos sienelių pririštus balionus. Mažieji 

balionus mėgino įveikti kojytėmis. Sporto salėje aidintis balionų sproginėjimas priminė fejerverkų 

skleidžiamus garsus, o kiekvieną bumptelėjimą lydėjo džiugių emocijų banga. 

Vėliau kiekvienas komandos dalyvis išsirinko po darbuotoją, kurį neatpažįstamai apvyniojo popieriumi. 

Už smagias sportines varžybas įstaigos direktorė Gražina Banienė bei pavaduotoja Lolita Zvonkienė 

šeimynas palepino saldainių dėžutėmis. Šeimynų socialinės darbuotojos savo sportininkus ir jų sirgalius 

apdovanojo saldžiais prizais. 

Vienuoliktos šeimynos jaunuoliai, susėdę prie saldžių vaišių, džiaugėsi pateisinę savo šeimynos, kuri 

pasivadinusi "sportininkais" vardą.  
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
 



2012 - 11 - 12 
Lapkričio 18 d. šeši mūsų globos namų gyventojai dalyvavo LSOK žymios negalios motorinio aktyvumo 

čempionate, kuris vyko Panevėžyje. Į čempionatą susirinko net 24 komandos iš specialiųjų mokyklų ir 

socialinės globos namų. Sportininkai dalyvavo įvairiose estafetėse: bėgimo gyvatėle, šliaužimo suoliuku, 

bulvių sodinimo, maišo tempimo, kamuolio perdavimo, kamuolio ridenimo ir kt. Varžyboms teisėjavo 

būsimieji kineziterapeutai, studijuojantys Panevėžio kolegijos medicinos ir socialinių mokslų fakultete. 

Pertraukėlių metu čempionato dalyvius linksmino Panevėžio specialiosios mokyklos dainininkai ir šokėjai. 

Visos komandos buvo apdovanotos medaliais. Važiuodami namo, pasidžiaugėme šiltu priėmimu ir puikiu 

renginio organizavimu. 
Parengė: soc. darbuotoja sužimtumui Linas Lileikis 
  

2012 - 11 - 07 
Spalio 29 d. septynios 15 - os šeimynos gyventojos ir du lydintys asmenys - socialinė darbuotoja Jūratė 

Žukauskienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Nijolė Liaučiuvienė, važiavome į kino teatrą Šiaulių 

"Akropolyje". Kino teatras mūsų merginoms - ne naujiena. Atvykusios į "Forum cinemas" pasirinkome 

animacinį filmą "Monstrų viešbutis" ir žiūrėjome jį su 3D akiniais, kurie suteikė daug stiprių, džiugių 

potyrių. Filmo metu skanavome spragintus kukurūzus, gaivinomės "Pepsi" gėrimu. Po filmo apsilankėme 

picerijoje. Išsirinkusios norimus patiekalus, šnekučiavomės, aptarėme matyto filmo siužetą. Papietavusios 

vykome į baldų parduotuves, čia merginos rinkosi seniai suplanuotą įsigyti daiktą - kilimą. Namo grįžome 

pilnos įspūdžių ir su dailiu nauju pirkiniu. 

Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė   

 

2012 - 11 - 02 
Vėlinės - visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Tad globos namų gyventojai (Sandrius P., Andrius R., Jurgita P., 

Grafas U., Laimonas T., Jovita S., Svetlana P., Dovilė T., Edmundas V., Deividas G., Saulius M., Žilvinas 

R.) kartu su darbuotojais: Rūta Šiauliene, Aivaru Korizna bei Jonu Montvydu aplankė Ventos socialinės 

globos namų gyventojų kapines, uždegė žvakeles, pasimeldė už mirusiuosius. 

Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna    

 

2012 - 11 - 02 
Spalio 26 - ąją dvyliktą kartą Ventos socialinės globos namuose skambėjo šventės "Pabūkime su daina" 

melodijos. Renginį birbynės garsais atvėrė mūsų šventes nuolat papuošiantis Ventos muzikos mokyklos 

mokytojas Vidmantas Virbickas. Pirmieji scenoje pasirodė ir visus susirinkusius sužavėjo menininkų grupė 

iš Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centro "Goda". Koncertą tęsė Dabikinės 

specialiosios mokyklos kolektyvas, savo dainas dovanojo šeimininkai - Ventos socialinės globos namų 

dainininkai. Gražaus klausytojų palaikymo sulaukė Mažeikių specialiosios mokyklos atlikėjai, aplodismentų 

negailėta ir smagiems Padvarių socialinės globos namų atstovams. Skambios dainos liejosi iš Kretingos 

dienos veiklos centro solistų lūpų. Susirinkusiųjų simpatijas pelnė Linkuvos socialinės globos namų 

kolektyvas. Nuoširdžiai klausyta Dūseikių bei Jurdaičių socialinės globos namų atlikėjų. Šventę vainikavo 

Ventos muzikos mokyklos atstovai, kurių balsai pažadino nuostabiausius jausmus. Tradiciniu renginiu 

džiaugėsi ne tik šeimininkai, atlikėjai, bet ir garbūs, savo buvimu ir šiltu žodžiu padrąsinę kolektyvus, 

svečiai. "Pabūkime su daina" renginio pabaigą, kaip ir pradžią, lydėjo nuoširdi Ventos socialinės globos 

namų direktorės Gražinos Banienės kalba. Atsisveikinę su kolektyvais, paspaudę jų vadovams rankas, 

globos namai liko laukti naujų, daina ir muzika palytėtų, susitikimų. 

Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   

 

2012 - 11 - 02 
Spalio 23 d. įvyko 10 šeimynos, kuri pavadinta "Ąžuoliukų" vardu, pristatymas. Pristatymo metu buvo 

pasakojama apie senovės lietuvių tikėjimą ąžuolų galia, simboliškai ieškota sąsajų tarp gyventojų ir medžių - 

ąžuolų. Kalbėta apie vaikinų aplankytus ąžuolus. Po pasakojimo parodytas filmukas "Prie seno ąžuolo". 

Jame matyti, kaip vaikinai prie medžio ilsisi ir renka giles. Filmuke supažindinama su gilės išaugimu į tvirtą, 

gražų ąžuolą. Po peržiūros gyventojai lovelyje sodino giles, smeigė į lovelį gaireles su savo vardu, taip 

pažymėdami, kad kiekvienas yra pasodinęs savo gilę. Visi vaikinai pasižadėjo laistyti ir [rižiūrėti giles, 

laukdami pavasario, kuomet išdygs pirmi daigeliai. Sodinkime ąžuolus, ir mūsų namai bus pilni šilumos, 

stiprybės ir sveikatos! 

Parengė: soc. darbuotoja Rima Lizdenienė   



 

2012 - 11 - 02 
Spalio 22 d. mes - 17 šeimyna pakvietėme visus į gerosios patirties edukacinę popietę "Duonos kelias". 

Ateinančius svečius pasitikome su namine duona ir druska. Duona - šventas valgis. Na, o druska nuo žilos 

senovės buvo laikoma vienu būtiniausių, brangiausių, gal net šventu produktu. Dalijimasis druska reiškė 

draugystę. Taigi, vaišindamos duona ir druska, priminėme gyvavusius papročius ir parodėme svečiams savo 

draugiškumą. Popietę pradėjome susimąstymu, iš kur atsiranda duonelė. Juk ir mūsų šeimynos mergaitės tik 

patiria, kad yra duonelės ir tiek. Ją mums atveža geri dėdės. Tačiau iš kur ta duonelė atsiranda. Ko reikia, 

kad ji būtų? Popietėje pabandėme pažinti, prisiliesti prie viso duonos kelio - nuo grūdo iki jau suformuotos, 

iškeptos duonos. Kelią pradėjome berdamos grūdus į paruoštą dirvą. Pasėtus grūdelius laistėme lietumi, 

šildėme savo spindulėliais - juk mes, 17 šeimynos mergaitės, esame saulutės! Mūsų pastangos nenuėjo veltui 

- stebėjome vos sudygusius želmenis, paaugusias ir jau pribrendusias varpas. Duonelei reikia miltų, tad 

prinokusias varpas kūlėme. Vežimaitį, pakrautą grūdų maišais, vežėme į malūną. Grįžome pilnais maišais 

miltų. Tuomet rišomės prijuostes, minkėme tešlą, iš kurios formavome duonos kepalėlius ir kišome juos į 

pečių. Kol duonelė kepė, klausėmės patarlių, Justinos eilėraščių, svečiai minė mįsles. Galiausiai duonelė 

iškepė, ir visi drauge skanavome, ją užgerdami pienu. Tikimės, kad ši popietė ne tik suteikė džiugių 

emocijų, bet ir paskatins mus labiau vertinti duoną, ją gerbti ir tausoti. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė 
 

2012 - 10 - 27 
Šių metų spalio 24 dieną trys mūsų įstaigos gyventojai dalyvavo LSOK organizuojamose stalo teniso 

dvejetų - su partneriu varžybose, kurios vyko Jurdaičių socialinės globos namuose. Čia buvo susirinkę 

daugiau nei 50 sportininkų iš septynių Lietuvos socialinės globos namų ir viena komanda - iš kaimyninės 

Latvijos. Vyrų dvejete mūsų atstovas Artūras Mendelejevas kartu su Akmenės rajono sporto centro stalo 

teniso treneriu Kęstučiu Barausku užėmė II - ąją vietą B lygyje. Sėkmė lydėjo ir Egidijų Džiugą, kuris su 

Linu Lileikiu C lygyje taip pat pelnė II - ąją vietą. Trečiasis mūsų sportininkas Deivis Abromaitis ir soc. 

darbuotojo padėjėja Iveta Stackevičienė mišrių dvejetų B lygyje užėmė III - iąją vietą. Taigi, visi 

sportininkai, atstovavę Ventos socialinės globos namams, buvo apdovanoti medaliais, o komanda - padėka. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis   
 

2012 - 10 - 27 
Vieną spalio pirmadienį mes - Ventos socialinės globos namų trečios šeimynos gyventojos: Elika K., 

Evelina G., Viktorija N., Enrika T., su šeimynos darbuotojomis išvykome į Palangą. Palanga - vienas iš 

seniausių Lietuvos kurortų, todėl norėjome ten nuvykti. Pabuvojome centrinėje miesto dalyje, kurioje yra 

bažnyčia. Šurmuliuojančia Jono Basanavičiaus gatve keliavome link jūros. Jūra mus pasitiko rami su lėtai 

bėgančiomis bangelėmis. Mergaitės pirmą kartą regėjo Baltijos jūrą. Elika krykštavo, Evelina džiaugsmingai 

spurdėjo. Mergaitės teigiamas emocijas dosniai dalijo aplinkai. Praeiviai, žvelgdami į mūsų globotines, 

šypsojosi, o žvejai pakalbino. Vėliau pasukome link Palangos botanikos parko - vieno iš gražiausių ir 

geriausiai tvarkomų parkų Lietuvos pajūryje. Mergaitės dirstelėjo į parko teritorijoje esančius statinius, dar 

žaliuojančius augalus, stebėjo plaukiojančius paukščius. Aplankę visa, kas buvo suplanuota, grįžome namo. 

Į globos namus parsivežėme išvykoje patirtus džiaugsmingus išgyvenimus, gražių susitikimų potyrius. 

Parengė: 3 šeimynos darbuotojos   

 

2012 - 10 - 14 
Spalio 8 - 12 d. mūsų globos namuose vyko stalo teniso turnyras. Jame dalyvavo 12 gyventojų (vaikinų). 

Nugalėtoju trečius metus iš eilės tapo Artūras Mendelejevas. Jis kartu su darbuotojais Vaida Atstopaite, 

Vladu Milieška ir Linu Lileikiu dar ir teisėjavo varžybų metu. Dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir 

diplomais, teisėjai - padėkomis. Aktyvūs buvo ir sirgaliai: jie ne tik stebėjo tenisininkų kovas, bet ir patys 

bandė pažaisti pertraukėlių metu. Tai gal kitais metais dalyvių bus daugiau? 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 10 - 14 
Spalio 5 d. Ventos socialinės globos namų gyventojai rinkosi į įstaigos aktų salę. Čia vyko jau tradiciniu 

tapęs šokių maratonas "Šok ir nesustok". Net 13 šokėjų porų varžėsi dėl teisės dalyvauti regioniniame šokių 

maratone, vyksiančiame spalio 18 d. Ventos kultūros namuose. Susirinkę salėje, gyventojai ir darbuotojai 

dalyvius palaikė audringais plojimais. Maratonas truko net penkias valandas, šokant po 45 minutes ir turint 



15 minučių pertraukas. Teigiamos emocijos, sportinis azartas ir puiki nuotaika lydėjo visą renginį. Džiugu, 

kad šokėjai pasiekė maratono finalą, tuo įrodydami, kokie ištvermingi ir stiprūs jie gali būti. Parengė: užimtumo 

terapeutė Ela Smilgienė 
 

2012 - 10 - 14 
Spalio 4 d. "Šnekučių" šeimynoje įvyko atvira popietė "Šnekučių vasaros atostogos". Popietės metu 

žiūrėjome filmuką, kuris padėjo vaikams prisiminti vasaros įspūdžius. Filmukas "šnekučiams" suteikė daug 

teigiamų emocijų. Taip pat šventėme Gabijos 7 - ąjį gimtadienį. Draugai pasveikino, padovanojo 

solenizantei dovaną. Susirinkę svečiai Gabiją nuoširdžiai pasveikino daina - "Su gimimo diena". Kiekviena 

popietė, šventė mūsų vaikams suteikia daug džiugesio, šiltų susitikimo akimirkų. Renginiuose vaikai mokosi 

ir elgesio etiketo pagrindų. 

Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė   

 

2012 - 10 - 07 
Spalio 4 d. gyventojai susirinko į jau šeštą kartą organizuojamą Rudens krosą. Mažiausieji dalyviai bėgo 100 

metrų, merginos  - 320 metrų ratą, vaikinai turėjo įveikti du tokius ratus. Šiame bėgime svarbiausia buvo ne 

varžytis su kitais, bet nugalėti save - nesustojus nubėgti nurodytą atstumą. Visi dalyviai buvo apdovanoti 

prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 10 - 07 
Rugsėjo 27 d. 17 - os šeimynos merginos, lydimos soc. darbuotojos Antaninos Montvydienės ir soc. 

darbuotojo padėjėjos Vandos Grigienės, aplankė Kryžių kalną. Palikome kryželį nuo savo šeimynos. Paskui 

vykome į Naisius. Ten aplankėme žirgyną. Merginos stebėjo žirgų pasirodymą. Grožėjomės Naisių 

apylinkėmis, skulptūromis, senu malūnu. Grįždamos sustojome kavinukėje atsigaivinti pienišku kokteiliu. 

Parsivežėme atminimo dovanėlių ir gražių įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Vanda Grigienė 
 

2012 - 10 - 03 
Rugsėjo 27 d. mūsų globos namų gyventojų komanda dalyvavo žinių viktorinoje „Išminties kraitelė", į kurią 

jau aštuntus metus kvietė Jurdaičių socialinės globos namai. Buvo užduodami įvairūs klausimai, susiję su 

gamta, muzika, sportu. Mūsų komanda iškovojo II – ąją vietą. Kadangi viktorina sutapo su Socialinių 

darbuotojų diena, buvo pasveikinti ir visi socialiniai darbuotojai.  

Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė   

 

2012 - 10 - 03 
Rugsėjo 26 dieną 11 - os šeimynos gyventojai Artūras M., Edmundas V., Kazimieras Č., Nerijus K., Marius 

V. ir Deivis A., lydimi šeimynos darbuotojų, išsiruošė į pažintinę - pramoginę išvyką į Šiaulius. Visi 

entuziastingai laukė šios kelionės jau iš anksto. Pirmiausia aplankėme Policijos muziejų, kur pamatėme 

senoviškas policininkų aprangas, liemenes, antrankius, riaušių skydus, bei iš nusikaltėlių atimtus neleistinus 

daiktus (lazdas, peilius, šautuvus, vagių įrankius). Pasiklausėme pamokėlės apie policijos darbą. Po to 

nuvykome į Priešgaisrinės apsaugos muziejų. Čia darbuotojai taip pat parodė daug nuotraukų iš gaisrų, 

pademonstravo savo gaisrininkų komandos techniką: naujoviškas gaisrines mašinas, keltuvą, narų valtis, 

apsauginę aprangą. Vaikinai tokių „vyriškų" specialybių darbuotojų susidomėję klausinėjo apie įvykius jų 

darbe, sakėsi, kad norėtų pabandyti dirbti kartu. Papietavę nuvykome į Katinų muziejų, esantį jaunųjų 

gamtininkų centre. Ten grožėjomės šimtais „katiniškų" namų dekoracijų. Statulėles, vazonėliai, puodeliai, 

atvirutės, net kėdės langai buvo papuošti katinų atvaizdais. Jaunuoliai meiliai glostė ten gyvenantį katiną 

Gučį – juo ypač džiaugėsi katinus mylintis Deivis Abromaitis. Taip pat aplankėme Gyvąjį kampelį, kur 

stebėjome egzotiškus gyvūnėlius: papūgėles, krokodiliukus, smauglius, vėžliukus, driežus, daugybę 

graužikų rūšių. Besidžiaugdami saulėta diena, nuvykome ir į Geležinkelių muziejų. Mums mielai aprodė 

senoviškus garvežius, vagonus. Fotosesija prie jų ir įsivaizduojamas važiavimas senoviniu traukiniu 

linksmai nuteikė visus. Paskutinis dienos tikslas – prekybos ir pramogų centro „Akropolio" boulingas. Šis 

žaidimas visiems labai patiko. Bandydami nudaužti kuo daugiau kėglių, išbandėme visokių rutulio metimo 

būdų. Lengvai pavargę azartiški jaunuoliai grįžo namo su daugybe smagių įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė   
 

 



2012 - 10 - 02 
Rugsėjo 24 d. 9 - os šeimynos gyventojos, lydimos darbuotojų, vyko į kelionę prie jūros, mini Zoo ir indėnų 

Vinetu kaimą. Pirmiausia lankėmės mini Zoo parke. Matėme daug įvairių žvėrių, paukščių, pamaitinome 

juos batonu. Po to Melnragėje pietavome lauko kavinėje. Paskui ėjome prie jūros. Stebėjome dideles bangas, 

tolumoje plaukiantį laivą. Radome gintarų. Pakeliui namo užsukome į indėnų Vinetu kaimą. Pabendravome 

su jo gyventojais, apžiūrėjome gyvenamus būstus, nusipirkome suvenyrų. Kelionė buvo linksma, oras geras, 

nuotaika puiki. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 
 

2012 - 10 - 02 
"Mes kuriame sau drauges - Onutes" 

Rugsėjo 24 d. įvyko 18 - os šeimynos "Katyčių " atvira veikla - popietė "Mes kuriame sau drauges - 

Onutes". Mergaitės gražiai pasipuošusios lėlytėmis vaidino pagal Neringos Nekrašiūtės dainą "Lėlė Onytė". 

Po to užsiėmime dalyvavusiems svečiams rodė nuotraukas, kuriose užfiksuotos akimirkos, kaip vyko lėlyčių 

Onyčių kūrimo procesas. Buvo galima pasigrožėti ir pačiomis lėlytėmis bei katytėmis - siūtomis šeimynos 

gyventojų ir darbuotojų. Popietės pabaigą vainikavo šventinės vaišės. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė   
 

2012 - 09 - 21 
Rugpjūčio 3 d. 6 - a šeimyna išsiruošė į kavinę - sodybą "Viliošiai". Jaunuoliai kartu su darbuotojomis 

smagiai praleido laiką: suposi ant įvairiausių sūpuoklių, čiuožė nuo čiuožynių, grožėjosi išpuoselėta aplinka. 

Vaišinomės ledais ir pieno kokteiliais. Visai tai jaunuoliams suteikė daug teigiamų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Renata Račkauskienė   
 

2012 - 09 - 21 
Rugsėjo 18 dieną, palydėję vasarėlę, 12 – os šeimynos jaunuoliai kartu su darbuotojais, susiruošėme į 

nuostabų gamtos kampelį – Nidą. Kelionė tolima, bet labai įspūdinga. Atvykę į Klaipėdą, persikėlėme į 

Kuršių neriją. Pirmiausia apžiūrėjome Saulės laikrodį. Jo skulptūra iškilusi 53 metrus virš jūros lygio. 

Pamatėme, kad pagal laiptų pakopas galima skaičiuoti valandas: viena pakopa – viena valanda. Saulės 

laikrodis pastatytas ant Parnidžio kopos. Nuo jos mums atsivėrė nuostabūs vaizdai, kurių Lietuvoje niekur 

daugiau nepamatysi. Neįtikėtinas reginys, ir neapsakysi to žodžiais, kol pats nepamatysi. Stovėdami ant 

kopos viršūnės, žvelgėme į ‚,Mirties slėnį'', aukščiausią nerijoje sklandytojų kopą ir Grobšto ragą. Sakoma, 

kad būna labai gražus vaizdas, kai kyla iš marių ar leidžiasi į jūrą saulė. Toliau žingsniavome pakrante, vis 

atsigręždami į nepakartojamą kopų reginį. Norėjosi pasidžiaugti ilgiau, bet laikas skubino. Vienas iš tikslų 

buvo surasti Vytauto Kernagio skulptūrą ir, prisėdus šalia ant suoliuko, nusifotografuoti. Žinoma, kad ją 

radome ir įsiamžinome. Prie laivų krantinės laukė staigmena: vairuotojas Jonas pranešė, kad mums 

dovanojama kelionė laivu. Laivo ,,Aistis'' kapitonas Marius mus visus maloniai pasitiko, susodino ir 

išplukdė į marias. Jis parodė laivo įrenginius, žiūronais leido stebėti marias, parodė, kokiame gylyje yra 

žuvys, taip pat pasienio zoną su Rusija ir negyvąją kopą. Prisiartinus prie pasienio zonos, laivo kapitonas 

paaiškino, kad dabar mes esame stebimi iš palydovo. Į krantą grįžome lengvai apsvaigę nuo patirtų įspūdžių 

ir teigiamų emocijų. Kelionės pabaigoje užsukome į kaimo turizmo užeigą ,,Žemsodis". 

Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė   

 

2012 - 09 - 13 
Rugsėjo 12 d. 20 - os šeimynos gyventojas Vytautas Kavaliauskas kartu su socialiniu pedagogu Aivaru 

Korizna lankėsi Ventos miesto bibliotekoje. Ten vartėme ir skaitėme knygas, apžiūrėjome keletą parodų. Po 

to ėjome į parduotuves apsipirkti. Sužinojome naujų dalykų, ugdėme socialinius įgūdžius. 
Parengė: soc. pedagogas Aivaras Korizna   
 

2012 - 09 - 13 
Margaspalvis rudenėlis jau atkeliauja, o mes skubam palydėti vasarėlę. Rugsėjo 6 dieną visi 12 - os 

šeimynos jaunuoliai susiruošėme į gamtą. Miškelio pabaigoje, prie savo kolektyvinio sodo namelio, mūsų 

jau laukė šeimynos darbuotoja Staselė. Šiemet čia nutarėme vasarėlę palydėti. Visų pirma pasigrožėjome 

Staselės sodo aplinka, pamatėme įvairių gėlių ir daržovių. Stebino nematytas medelis – diemedis, auginamas 

jau nuo senovės. Jaunuoliai džiaugėsi šuniuku, kuris smalsiai stebėjo juos. Labai smagu, kad susirinko ne tik 

visi šeimynos gyventojai, bet ir darbuotojų komanda: Vilija, Alina, Jūratė, Staselė, Darius. Žinoma, kad 

tradicinis iškylų maistas yra šašlykas, tad mes nelaužydami tradicijų, jų nusipirkome nemažai. Ruošėme 



stalą. Andrius ir Ignas su Dariaus pagalba kepė šašlykus. Nors saulutė, trumpam pasirodydavusi ir vėl 

pasislėpdavusi už debesų, nelepino mūsų, o lietutis vis smaginosi ir nerimo visą iškylą, mūsų nuotaikos toks 

oras nesugadino. Visi jautėsi smagiai. Jaunuoliai suposi sūpynėse, Andrius visą laiką, vienoje rankoje 

laikydamas skėtį, kepė šašlykus ir juos nešė mums. Smagus buvo ir pats šašlykų valgymo procesas. Kaip 

jaunuoliai juos skanavo, kaip kvapas viliojo..! Svarbus momentas jaunuoliams buvo ir ‚,saldainių lietus''. 

Pareiti jau buvo sunkoka, tačiau turėjome skubėti, nes lietaus debesys buvo netoliese. Grįžome su gera 

nuotaika, nes pabuvome visi kartu. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė   
 

2012 - 09 - 13 
Rugpjūčio 31d. 16 – oje šeimynoje vyko atviras užsiėmimas, kurio metu buvo eksponuojami gyventojos 

Svetlanos Parfionovos atvirukai. Pamokėlėje svečiavosi globos namų direktorė, socialinio darbo padalinio 

vadovė, socialiniai darbuotojai, tą dieną dirbusios medicinos darbuotojos. Užsiėmimą vedė 16 - tos 

šeimynos socialinė darbuotoja Aušra Špultauskytė. Ji pristatė Svetlanos pieštus atvirukus, trumpai 

supažindino su mergaitės gyvenimu globos namuose ir jos kūryba - piešimu. Šeimynos gyventojos Sigita, 

Raimonda ir Svetlana gražiai padeklamavo eilėraščius. Po to žaidėme žaidimą „Sunkus perėjimas", į kurį 

įsijungė ir svečiai. Visi, gražiai perėję pažymėtą liniją, žiūrint pro žiūronų plačiąją pusę, buvo apdovanoti 

prizais. Vėliau minėme mįsles. Daugelis mergaičių atspėjo teisingai. Už įmintas mįsles buvo įteiktos mažos 

dovanėlės. Užsiėmimo pabaigoje baigiamąjį žodį tarė socialinio darbo padalinio vadovė. O po to 

vaišinomės. Ant stalelių puikavosi skanėstai - tortas „Meškutis", bičių medus - kurie simbolizavo 16 - tos 

šeimynos pavadinimą „Bitutės", didelis šakotis ir kiti saldumynai. Beskanaudami įvairius saldumynus, 

smagiai pabendravome. 

Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė   

 

2012 - 09 - 13 
Rugpjūčio 28 d. 17-os šeimynos gyventojos: Airida B., Justina M., Kristina A., Oksana B., Jekaterina P., 

Erika D. bei lydintys asmenys: socialinė darbuotoja A. Montvydienė, socialinio darbuotojo padėjėjos - R. 

Vanagienė ir V. Grigienė vykome į pažintinę – pramoginę kelionę, aplankant Telšių miškų urėdijos 

žvėrinčių, kavinės „Premjera" poilsio aikštelę, Balsių vasaros stovyklą bei Virvytės poilsio bazę. Virvytėje 

išmėginome poilsio aikštelės įrengimus, įkopėme į metalinio tilto viršūnę, kur pasigėrėjome nuostabiais 

gamtos vaizdais, o kojytes atgaivinome upėje. Aplankėme ir labai gražų Lietuvos kampelį, kuriame 

organizuojamas vaikų vasaros poilsis – Balsių stovyklą. Čia grožėjomės puikia gamta, pasimėgavome 

aikštele. Didelį įspūdį paliko kavinės „Premjera" išpuoselėta aplinka bei daugybė įrengtų atrakcijų vaikams. 

Čia taip pat pasidžiaugėme medžio skulptūromis, išbandėme sūpynes, medžio įrengimus, įsiamžinome 

fotografijose bei susėdome papietauti lauko pavėsinėje. Na, o labiausiai mergaičių atmintin įstrigo Telšių 

miškų urėdijos žvėrinčius, kuriame gyvena daug laukinių gyvūnų ir paukščių: šernų šeimyna, didieji 

apuokai, lūšys, vilkai, meškinas Timas, danieliai, gandras, žąsys, paršelis ir didelis būrys ožkų. Beje, 

atvykus į žvėrinčių, pirmiausia, tarsi gidės, mus pasitiko ožkos. Jos labai smalsios ir drąsios. Iš pradžių 

mergaitės ožkų net išsigando – išsigando jų drąsumo, smalsumo. Tačiau mergaitės greitai adaptavosi 

aplinkoje – priėjo prie ožkų, jomis pasidžiaugė, paglostė ir pamaitino raguotąsias atsivežtomis vaišėmis. 

Žengiant toliau sutikome smalsuolį gandrą, kuris taip pat neatsisakė mūsų lauktuvių. Iš arti regėjome vištas, 

paršelį, žąsis. Užlipus į žvėrinčiuje įrengtą apžvalgos aikštelę bei pavėsinę, geriau galėjome įžiūrėti meškiną 

Timą. Prižiūrėtoja jį išviliojo iš guolio, vaišindama gauruotąjį medumi. Po to patraukėme prie lūšių aptvaro, 

kur stebėjome vaikštinėjančias ir snaudžiančias lūšis bei jų jauniklius. Žavėjomės didžiųjų apuokų šeimyna. 

Užlipus į apžvalgos aikštelę apžiūrėti vilkų, ne visoms mergaitėms pavyko juos pastebėti – vilkai labai 

atsargūs ir lankytojų vengia. Tęsdami žvalgymąsi, užsukome prie šernų aptvaro. Džiaugėmės, kad galėjome 

iš arti pamatyti laukinių žvėrių gyvenimą, jų elgesį. Įsiamžinome prie magišką galią turinčių akmenų, 

kuriuos lietėme, sėdomės poilsiui. Taip pat nusifotografavome prie norus pildančio medžio, ant kurio 

užrišome juostelę su savo slaptais norais, tikėdamos, kad jie būtinai išsipildys. Žvėrinčiuje turėjome puikią 

ekologinio švietimo pamoką, kuri vyko tiesiog gamtoje. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė   
 

2012 - 09 - 13 
Šiandien žmogus daug keliauja, jį vilioja tolimi, nepažinti kraštai. Ir dažnai praleidžiame tai, kas yra 

nepažinta, ypatinga, ir... ranka pasiekiama. Grupelė Ventos socialinės globos namų gyventojų ir juos 

lydinčių darbuotojų rugpjūčio 24 dieną aplankė už penkių kilometrų į šiaurės rytus nuo Papilės, Šaltiškių 



kaime esantį Šaltiškių molio karjerą. Tik atvykus į karjerą mūsų akys nukrypo į didžiulių, ramiai čia 

besiilsinčių riedulių eiles. Įžengus į kasamo molio valdas, mūsų globotinis Andrius G. nesustodamas 

stebėjosi ir vis klausė, ar tikrai visur, kur tik užmatai, yra molis? Plytinti raudonos spalvos didžiulė triaso 

periodo molio teritorija, su tokios pat spalvos gryno molio kalnais, mums atvėrė kitokį, nei įprastai, gamtos 

vaizdą. Prie lygesnių paviršių įpratę žvilgsniai, čia matavo aukštį, o mūsų pastabioji Svetlana P. vyšnių 

spalvos kalnų didumą lygino su Lenkijoje matytais druskų kalnais. Lydintis karjero darbuotojas, atkreipė 

dėmesį į pilkojo molio ruoželius, kurie pasak įvairių šaltinių, turi gydomųjų, grožio procedūroms tinkamų 

savybių. Žvalgantis globotinis Andrius R. įdėmiai klausė ir nuoširdžiai domėjosi pasakojimu apie čia 

glūdinčio molio ypatumus, jo naudą ir kasdieninį darbą karjere. Galingi žingsniuojantys ekskavatoriai 

privertė mus trumpam stabtelėti, kad jų didybę galėtume nors akimis aprėpti. Stebėjome ir molio krovimo į 

vagonus procesą, lydimą čaižaus traukinio garso. Pažintinės išvykos baigiamasis akordas – fosilijų ir 

belemnitų paieška. Žinoma, pastabumu čia pasižymėjo mus lydėjęs karjero darbuotojas, kuris mums nešė ir 

rodė „velnio pirštus", suakmenėjusias augalų, moliuskų liekanas - tai Juros periodo palikti turtai. Už suteiktą 

galimybę pažinti tai, kuo gražus ir ypatingas mūsų gimtasis kraštas, nuoširdžiai dėkojame Šaltiškių molio 

karjero viršininkui A. Čepui. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 09 - 13 
Rugpjūčio 22d. keturios 8 šeimynos mergaitės, lydimos darbuotojų, vyko į mini zoologijos sodą, esantį prie 

Klaipėdos. Ten pamatėme daug įvairių gyvūnų. Mergaitės susidomėjusios stebėjo, kaip jie vaikšto, ėda, 

miega. Pabuvojusios mini zoologijos sode, nuvykome į Palangą. Eglė, Akvilė ir Arneta išsimaudė jūroje. 

Grįždamos namo užsukome "Pas Juozapą", kur skanavome blynų ir ledų. Tai pirma tolimesnė mūsų 

šeimynos mergaičių kelionė, palikusi daug įspūdžių. 

Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė   

 

2012 - 09 - 10 
Saulėtą ir šiltą rugpjūčio 30-ą dieną išsipildė 19-os šeimynos mergaičių svajonė – važiuoti traukiniu. Kad 

kelionė būtų ilgesnė ir įspūdingesnė, nutarėme vykti į Šiaulius. Sprendimo – nepasigailėjome. Jau ėjimas į 

stotį buvo ne eilinis. Padedant socialinei darbuotojai G. Mažilienei ir socialinio darbuotojo padėjėjoms V. 

Vėlavičienei ir A. Ilginienei mergaitėms teko įveikti įvairias kliūtis: akmenis, žolynus, bėgių pertvaras ir 

pan.. Pavargusios, bet laimingos, kad tuoj galėsime įlipti į raudoną mūsų svajonių traukinuką, pasiekėme 

geležinkelio stotį. Stotyje pakalbėjome su geležinkeliečiais ir apžiūrėjome jų ryškias uniformas. Ir štai mes – 

traukinyje. Pirmiausia susiradome kur atsisėsti. Vyko daug keleivių, tad visos globotinės, kas joms yra 

neįprasta kasdienėje aplinkoje, turėjo būti atskirai. Mergaitės mėgino užmegzti kontaktus su pakeleiviais – 

Ieva prašė pakalbėti telefonu, Rasa su kažkuo žiūrėjo filmą per nešiojamą kompiuterį, Diana kalbino greta 

sėdinčius, o Gretutė susipažino su savo tėvelio kaimynu, kuris dirba traukinio palydovu ir mums pardavė 

bilietus. Po valandėlės pasiekėme Šiaulius. Ten mūsų laukė nauji įspūdžiai ir maži, mums neįprasti, 

patyrimai: ėjimas per šviesoforu reguliuojamą perėją, kūginių ledų iš specialaus aparato valgymas, žengimas 

pro stiklines besisukančias duris ir t.t.. Mieste pasistiprinusios cepelinais, apsilankėme „Vagos" knygyne, 

kuriame ieškojome spalvotų knygelių. Pasigrožėjome vaikų piešiniais ir darbeliais, eksponuojamais pėsčiųjų 

bulvare. Pilnos įspūdžių ir malonaus nuovargio, mes vėl traukiniu grįžome į Ventą. Labai apsidžiaugėme, 

kai vienas geležinkelio darbuotojas pasisiūlė iki namų pavėžėti savo autobusiuku. Ačiū ir kitiems geriems 

žmonėms, sutiktiems kelionėje, kurie vaišino mineraliniu vandeniu, gyrė mūsų mergaičių elgesį, gražią 

aprangą ir supo mus maloniu dėmesiu. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė   
 

2012 - 09 - 10 
Rugpjūčio 30 dieną trys socialinės darbuotojos užimtumui su grupele globos namų gyventojų išvykome į 

Verbūnų duonos kepyklą. Kepykloje administratorė mums papasakojo ir parodė visą duonos gamybos kelią 

– nuo produktų sudėjimo į maišykles iki duonelės iškepimo. Be abejo, ragavome ir karštos, kvepiančios 

duonos. Aplankėme ir Šiaulių parodų rūmuose eksponuojamą parodą, ir floristikos parduotuvę, kurioje visi 

radome gražių mažmožių. Po pietų buvome sutarę apsilankyti „Rūtos" saldainių fabrike. Užsisakę edukacinę 

ekskursiją po šokolado fabriką ir jo muziejų, galėjome ten patys gaminti, ir ragauti savo darytus saldainius. 

Taip pat pažiūrėjome filmą apie fabriko veikimą nuo pat įmonės atidarymo. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Jolanta Minkuvienė   
 



2012 - 09 - 10 
Rugpjūčio 29 d. septyni 12 - os šeimynos jaunuoliai su darbuotojais išvykome į pramoginę kelionę 

traukiniu. Kelionėje mus lydėjo paskutiniai tolstančios vasaros spinduliai ir džiugi nuotaika. Jaunuoliai 

truputį jaudinosi, nes važiavimas traukiniu jiems buvo naujas potyris. Traukinyje globotiniai elgėsi santūriai, 

nesiblaškė, domėjosi aplinkiniais. Tiesa, mes taip pat buvome aplinkinių pastebėti. Kai kurie traukinio 

keleiviai pašnekino, kai kurie šypsojosi, o kiti keistai mus stebėjo, tačiau jaunuolių tai visai netrikdė. Jie 

džiaugėsi pro langą dideliu greičiu "bėgančiais" vaizdais, domėjosi stotelių pavadinimais, kai juos 

pranešdavo garsiakalbiu mašinistas, stebėjo įlipančius ir išlipančius keleivius bei traukinio konduktorių, 

kuris visus maloniai įlaipindavo ir išlaipindavo. Globotiniai kiek nekantravo, kada bus "mūsų" stotelė. 

Atvykę į Šiaulius nuskubėjome prie Šiaulių universiteto. Jaunuoliams parodžiau, kur studijuoju ir, apsidairę 

aukštojoje mokykloje, nužingsniavome į "Saulės miestą". Jau buvo pietų metas, ir mes, žinoma, užsukome į 

"Bravarijos" restoraną. Pietaujant mus viliojo šalia esančios pramogos. Išėję į lauką buvome nustebinti ant 

"Saulės miesto" stogo (po atviru dangumi) esančiomis pramogomis. "Saulės terasa" kvietė praleisti laiką 

žaidimų aikštelėje, skanauti ledus, stebėti po atviru dangumi kiną ir medelių pavėsyje, ramiai sėdint ant 

suoliukų, pailsėti. Labai gaila, kad laikas mus skubino į traukinį. Gerokai pavargę jau buvome geležinkelio 

stotyje. Kelionė į namus mums atrodė labai trumpa, jaunuoliai pilni įspūdžių grįžo į namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė   
 

2012 - 09 - 10 
Rugpjūčio 28 dieną į pažintinę – pramoginę kelionę vyko 11-os šeimynos gyventojai ir juos lydintys 

darbuotojai. Į kelionę kilome su gera nuotaika. Važiuodami jaunuoliai dairėsi pro langus ir nekantraudami 

laukė, išvykoje numatytų aplankyti, vietų. Pirmiausia užsukome į Kryžių kalną. Čia pasitarę nupirkome 

didelį medinį kryžių, ant kurio užrašę „nuo 11 šeimynos", pastatėme jį Kryžių kalne. Jaunuoliai stebėjosi 

nesuskaičiuojamų – didelių ir mažų kryžių gausa piliakalnyje. Vykome toliau. Šeduvos malūne maloniai 

nustebino aplinka: įvairūs meno dirbiniai, supynės, sumaniai įrengtos poilsio vietos, vešli augmenija. 

Pavaikštinėję ir papramogavę praalkome ir nuvykome prie Arimaičių ežero, kad gamtos prieglobstyje 

galėtume užkąsti. Užsukę į Šiaulius įsiamžinome prie „Auksinio berniuko" ir „Sidabrinės lapės" skulptūrų. 

O pakeliui į namus aplankėme Jurkalnius – tai juros periodo atodanga, suskaičiavome penkiolikamienės 

liepos kamienus, svyruodami vingiavome beždžionių tiltu. Puikios išvykos prisiminimui padarėme daug 

puikių nuotraukų. Kviečiame ir Jus apsilankyti ten, kur buvome mes. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Sinicienė   
 

2012 - 09 - 10 
Rugpjūčio 27 d. 14 - iolikta šeimyna vyko į kelionę. Jos metu aplankėme "Vinetu kaimą", Klaipėdos mini 

zoologijos sodą ir pabuvojome prie šėlstančios jūros. Šeimynos darbuotojai daug gražių įspūdžių patyrė 

"Vinetu kaime". Čia mus pasveikino r pasitiko pats "Vinetu kaimo" vadas. Kartu su juo mokėmės žaisti, 

muzikuoti autentiškais indėnų instrumentais, šokti indėnų šokius bei minėme mįsles. Išgirdome pasakojimą 

apie indėnų gyvenimą, jų papročius. Jaunuoliai labai aktyviai dalyvavo varžybose, kuriose šaudė adatomis - 

indėniškomis spjaudyklėmis. Labiausiai vaikinams patiko užrištos indėniškos plaukų juostos bei indėnų 

simboliais išmarginti jų veidai. Palikę "Vinetu kaimą", mes tokie gražūs - spalvotais veidais, nuvykome į 

mini zoologijos sodą. Ten pamatėme daug visokiausių gyvūnų. Susižavėję stebėjome išdidžiai 

vaikščiojančius gepardus, panteras, lūšis. Įspūdingiausias buvo lokys. Taip pat patiko laisvai vaikštantys 

danieliai, lamos bei žaidžiančios beždžionėlės. Padėkojome savininkams už priėmimą ir nuvykome 

pasigrožėti jūros bangomis, vėjo šėlsmu. Grįždami namo, užsukome į kavinę. Pasistiprinome, paskanavome 

ledų ir prisiminėme bei pasimokėme gražaus elgesio. Mūsų indėniškai išpiešti veidai sudomino kavinės 

personalą. Pakalbinti mes mielai pasidalinome kelionės įspūdžiais. Išvykoje šauniai praleidome laiką, 

patyrėme daug teigiamų emocijų, sužinojome daug naujo. Mūsų neišgąsdino nei uostamiestyje užklupusi 

smarki liūtis su žaibais ir griausmais. Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė   

 

2012 - 09 - 03 
Rugpjūčio 29 d. 20 šeimynos gyventojai bei juos lydintys darbuotojai vykome į šalia Klaipėdos esantį Mini 

Zoo. Čia matėme įvairiausių – žinomų ir visai nepažįstamų gyvūnų. Labiausiai sužavėjo ir nuostabą kėlė 

lama, kuri drąsiai prie visų prieidavo, apžiūrinėdama lankytojus. Vėliau išvykos maršrutas tęsėsi Klaipėdos 

II-oje Melnragėje. Paplūdimyje lepinomės saulės spinduliais, maudėmės Baltijos jūroje bei žaidėme 

judriuosius žaidimus. 
Parengė: soc. pedagogas Aivaras Korizna   



 

2012 - 08 - 30 
Rugpjūčio 25 d. Ventos vasaros estradoje vyko "Superfiestos" koncertas. Renginyje dalyvavo Ventos 

socialinės globos namų 13 šeimynos jaunuoliai: Andrius Marozas, Andrius Raudys, Andrius Grakauskas, 

Danas Butkevičius. Iš globos namų išėję anksčiau, pasivaikščiojome po Ventos miestelį ir nusipirkome 

maisto, o pasistiprinę pas lydinčią darbuotoją namuose, pasukome į vasaros estradą. Koncerte buvo linksma 

ir įdomu, nes dalyvavo daug žinomų dainininkų ir jaunimo mėgiamų muzikos grupių. Regėjome estrados 

princo R. Cicino, grupės „Kitokios" pasirodymus. Skambėjo ir Soliario bei I. Jurgelevičiūtės dainos. Grupė 

„Tautinis brandas" susirinkusius pakvietė šokiui ir šėlsmui, o koncertinę programą baigė linksmosios 

„Šarkos". Pertraukėlių metu nuobodžiauti neleido R. Bingelio pasakojimai. Jaunuoliai džiaugėsi puikia 

renginio programa ir nuoširdžiai padėkojo už gražų, kupiną smagių emocijų, vakarą. 

Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė   

 

2012 - 08 - 30 
Rugpjūčio 23 dieną Ventos socialinės globos namuose visus - didelius ir mažus, kvietėme į vasaros palydų 

šventę. Gyventojai ir darbuotojai būriavosi lauko aikštelėje, šalia rusenančio laužo. Gerai nusiteikę ir su 

šypsenomis veiduose globotiniai ant žarijų kepė dešreles. Lūkuriuodami dūmu kvepiančių dešrelių, 

ragavome ir mėgavomės citrinų arbata. Mus, dar besivaišinančius, muzikos garsai pradėjo kviesti į šokių 

aikštelę. Čia greitai ėmė suktis rateliai, vingiuoti „traukinukai". Gyventojai taip pat buvo kviečiami 

pasidalinti patirtais vasaros įspūdžiais, atliktais darbais. Kiekviena šeimyna, už įgytą gražų vasaros patyrimą, 

buvo apdovanota kepta duona. 

Parengė: soc. darbuotoja užimtumui J.Minkuvienė   

 

2012 - 08 - 30 
Rugpjūčio 22 d. 16-os šeimynos septynios mergaitės ir trys darbuotojos vykome į pažintinę – pramoginę 

kelionę, į Nidą. Kad pasiektume Nidą turėjome iš Klaipėdos persikelti keltu į Juodkrantę. Nors kėlėmės tik 

kelias minutes, tačiau plaukimas keltu mergaitėms suteikė daug džiugesio. Nidoje lankėmės prie Saulės 

laikrodžio – kalendoriaus. Pasivaikščiojome po kopas, kurios globotinėms atrodė didelės ir mergaitėms labai 

patiko jomis žingsniuoti. Grįždamos namo apsilankėme Melnragės paplūdimyje, kur braidėme jūroje, 

rinkome akmenukus ir, vėliau, jūros pakrantės kavinėje – pavakarieniavome. Mūsų išvykos diena buvo 

kupina įspūdžių. 

Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė   

 

2012 - 08 - 27 
Rugpjūčio 11d. Ventoje vyko miesto šventė, kurioje apsilankė ir mūsų, Ventos socialinės globos namų, 11-

os, 14-os, 4-os, 19-os ir 12-os šeimynų gyventojai. Tradiciniame miesto renginyje pasigrožėjome 

eksponuotais gėlių žiedais, pasidžiaugėme vaikams skirtomis pramogomis ir žavėjomės baikerių 

pasirodymu. Savo plieno galiūnus baikeriai leido apžiūrėti, paliesti ir su jais nusifotografuoti. Šventinėje 

mugėje nupirkę lauktuvių draugams, kurie negalėjo ateiti į renginį, kupini teigiamų emocijų, grįžome namo. 

  
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė 
 

2012 - 08 - 19 
Kelionių būna įvairių: ilgų ir trumpų, pažintinių ir pramoginių... Tačiau labiausiai širdin įsirėžia tos kelionės, 

kuriose sutinki šviesių, gerų žmonių. Išaušus, saulėtam rugpjūčio antrosios dienos rytui, aštuoni Ventos 

socialinės globos namų, 5-os šeimynos berniukai ir keturios darbuotojos susiruošėme į planuotą ir labai 

nekantriai lauktą išvyką. Pirmiausia aplankėme Klaipėdos „ Mini zoo". Zoologijos parke vaikai išvydo daug 

įvairių gyvūnų ir kai kuriuos atsargiai, bet su dideliu smalsumu glostė. Drąsuoliai nebijojo paliesti 

kupranugarių bei meškėnų. Įdėmiai, be baimės apžiūrinėjo žvėrių „karalių" - liūtą. Globos namų vaikai buvo 

sužavėti gyvūnų gausa ir įvairove. Toliau sekė ilgai laukta kelionė prie jūros. Oras buvo gražus ir vanduo 

šiltas. Berniukai iš pradžių lėtai, vis apsidairydami brido jūron. Paskui įsidrąsino: žengė gilyn, gulėsi, 

pliuškenosi, taškėsi, džiaugėsi, juokėsi, krykštavo. Netikėtai prie mūsų priėjo vyriškis. Jis maloniai prisistatė 

esantis iš Vilniaus ir poilsiaujantis su šeima čia, Klaipėdoje. Paklausė ar vaikai mėgsta, ar valgo ledus. 

Sužinojęs, kad „taip", atnešė mums visiems ledų. Taip pat pasmalsavo iš kur esame atvykę, kiek metų 

darbuotojos yra kartu su neįgaliaisiais. Jis nuoširdžiai domėjosi vaikais: kokie berniukų vardai, kokiomis 

ligomis serga, ar vaikai turi tėvus, brolius, seseris. Paslaugiai pasisiūlė padėti prižiūrėti vaikus kol būsime 



prie jūros. Mūsų nuostabai, vyriškis visą laiką bendravo su berniukais, pagelbėjo neįgaliesiems maudantis. 

Susiruošus išvykti maloniai mums padėkojo už pasiaukojantį darbą su neįgaliais vaikais. Palinkėjo visoms 

darbuotojoms kartu ir kiekvienai atskirai geros kloties, gerų metų bei sėkmės asmeniniame gyvenime. 

Turbūt „užsikrėtęs" geru pavyzdžiu, mums ruošiantis išvykti, priėjo dar vienas poilsiautojas, kuris vaikus 

pavaišino savo sodo obuoliukais. Nuoširdžiai dėkojame mums pagelbėjusiam vyriškiui, kurio šaknys – tėvai, 

yra iš Naujosios Akmenės. Dėka sutikto geradario mes, darbuotojos, turbūt pirmąkart kitaip – su 

pasididžiavimu, pakylėtai žvilgterėjome į savo darbą. Mūsų berniukai taip pat džiaugėsi dėmesiu - 

neįgaliems vaikams, augantiems globos namuose, labai reikalinga aplinkinių šiluma, priėmimas ir vyriškas 

rūpestis (įstaigoje dirbančiųjų dauguma – moterys, šeimynos berniukai taip pat patyrę tik motinišką 

darbuotojų moterų rūpestį). Tiesa, labai gaila, kad nežinome pavardės žmogaus, kuriam norėtume tarti 

AČIŪ, paplūdimio šurmulyje, besirūpinant vaikais, tiesiog pamiršome paklausti. Keliaujant namo dar 

aplankėme indėnų kaimelį. Čia apžiūrėjome indėnų palapines – tipius, nusifotografavome. Pavargę, laimingi 

ir pilni įspūdžių – iš kurių ryškiausiais – susitikimas su geradariu kraštiečiu, sėkmingai grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Kochaitė 
 

2012 - 08 - 19 
Rugpjūčio 9 dieną 13-os šeimynos jaunuoliai: Danas Butkevičius, Andrius Grakauskas, Andrius Raudys, 

Aleksas Vachinas, Raimondas Skurdelis ir šeimynos socialinė darbuotoja Edita Jokubauskienė bei socialinio 

darbuotojo padėjėjai: Vladas Milieška, Ligita Žiobakienė, Virginija Rupšienė ir Aurelija Gabrienė, plaukė 

baidarėmis Ventos upe. Po pietų, 13 val., pasiėmę maisto iškylai, susiruošėme į kelionę. Mūsų pasiimti, į 

socialinės globos namus, atvyko autobusiukas su baidarėmis. Maršrutas buvo suplanuotas iš anksto – nuo 

Papilės iki Ventos miestelio, Žerkščių tilto. Buvo neramu, nes visiems - ir darbuotojams, ir globotiniams, šis 

plaukimas – pirmas. Važiuodami juokavome, diskutavome ir aptarėme baidarėse sėdėsiančias poras bei 

poilsio vietą. Atvykus į Papilę ėmė lyti. Nuliūdome, nes lietaus nelaukėme. Tačiau mūsų didžiuliam 

džiaugsmui debesys greit išsisklaidė, žvilgterėjusi saulutė vėl su pakilia nuotaika pakvietė iškylai. Vilkomės 

liemenes, susinešėme prie kranto baidares ir, sukrovę daiktus, išplaukėme. Baidarėse susėdo: soc. darbuotoja 

Edita su Andriumi G., soc. darbuotojo padėjėjas Vladas su Danu, soc. darbuotojo padėjėja Aurelija su 

Aleksu, soc. darbuotoja padėjėja Ligita su Raimondu ir soc. darbuotojo padėjėja Virginija su Andriumi R.. 

Šmėstelėjo truputis baimės, nerimo ir jaudulio, patekus į nepažįstamą, neįprastą vandens tėkmės karalystę. 

Tačiau jau po keleto metrų pripratome prie supančio aplinkos, išmokome irkluoti, reguliuojant baidarės 

krypti ir greitį, irtis kartu, nenutolstant vieniems nuo kitų. Įpusėjus kelionei, upės srovės nešami, drąsiai 

dairėmės ir džiaugiamės supančiu grožiu. Jaunuoliai stebėjosi vingiuota upės vaga, žvalgėsi į plaukiojančias 

antis, grakščias gerves. Krantuose regėjome kregždžių lizdus, domėjomės upės augmenija, klausėmės 

tėkmės tylos. Netoli Vienrankių kaimo sustojome pailsėti ir užkąsti. Jaunuoliai nusimaudė upėje ir dar kiek 

pasidaliję potyriais vėl sulipome į baidares. Ventos miesto Žerkščių tiltą pasiekėme 18 val. Autobusiukas, 

vežantis mus namo, jau laukė iškylautojų. Įveikę 14 km vandens kelią, nepaisant lengvo nuovargio, buvome 

puikios, pakilios nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė   
 

2012 - 07 - 31 
Į pažintinę pramoginę kelionę - į Kretingos rajone esantį Japonišką sodą bei Klaipėdos rajone esantį mini 

zoologijos sodą vyko šie 11 - os šeimynos gyventojai: Deividas Griguola, Kazimieras Čereškevičius, 

Artūras Mendelejevas, Marius Vaičiūnas, Deivis Abromaitis, Nerijus Klačionokas, Donatas Grubliauskas, 

kuriuos lydėjo soc. darbuotojos Gražina Sinicienė ir Vaida Atstopaitė bei soc. darbuotojo padėjėjas Algirdas 

Bakaitis. Į kelionę pakilome tinkamai pasiruošę – su gera nuotaika, apsirengę lengvais rūbais karštą 

vasarišką dieną. Jaunuoliai nekantraudami laukė išvykoje numatytų aplankyti vietų. Pirmiausia užsukome į 

Japonišką sodą, kur kuriamas Europoje unikalus gamtovaizdis. Visi stebėjomės Japonijos meistrų ir 

žemaičių pasodinta augmenija – ji labai skiriasi nuo lietuviškosios. Sode yra apie 5000 japoniškų medelių, o 

akmenų slėniu teka vanduo. Sakoma, kad ten reikia ateiti su gerais norais ir jausmais. Gal todėl čia pajutome 

harmoniją tarp akmenų, vandens, augalų ir mūsų. Labai įkaitome nuo saulės, todėl skubėjome atsigaivinti 

prie jūros. Vykdami į Klaipėdą pravažiavome pro gražiai įrengtą poilsiavietę „Vienkiemis", pro „Indėnų 

kaimelį". Pajuokavome, kad būtų įdomu pagyventi indėniškose palapinėse – vigvamuose. Nusprendėme kitą 

kartą papramogauti ten. Na, o Baltijos jūra jau laukė mūsų su visa savo didybe. Jaunuoliai skubėjo 

atsivėsinti jūros bangose. Po tokių linksmybių visi išalkome, o papietavę keliavome toliau. Sustojome mini 

zoologijos sode, kuriame įspūdžių netrūko, nes ten išvydome daug nematytų gyvūnų: vieni meilūs, kiti 

plėšrūs, iš Lietuvos ir kitų kraštų. Kai kurie gyvūnai labai pripratę prie žmonių, vaikštinėjantys laisvai. Mini 



zoologijos sodo gyventojai nebijojo, kai jaunuoliai glostė ar „šnekėjosi" su jais. Puikios išvykos įamžinimui 

ir prisiminimui padarėme daug puikių nuotraukų. Kviečiame ir Jus aplankyti mums daug teigiamų emocijų 

dovanojusias vietas. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė   
 

2012 - 07 - 31 
Liepos 26 – osios rytą nerimavome, nes laukė susitikimas su buvusiu mūsų gyventoju Gintautu Kvieska, 

kuris dabar gyvena Aukštelkės socialinės globos namuose. Tai pirmasis mūsų kelionės tikslas. Gintautui 

vežėme krepšelį dovanų. Tik atvykus į Aukštelkės socialinės globos namus, mus pasitiko didžiulis būrys 

čionykščių, kurie kažkada buvo mūsų – Ventos socialinės globos namų - gyventojai. Buvę globotiniai jau 

suaugę, pasikeitę, kai kuriuos net sunku ir atpažinti. Susitikimas su Gintautu jaudinantis. Jaunuolis labai 

apsidžiaugė, jam mūsų apsilankymas buvo staigmena. Gintautas labai daug ir nuoširdžiai bendravo su visais 

atvykusiais, prisiminė darbuotojus, klausinėjo apie juos. Po to parodė savo kambarį, kuriame gyvena. Tik 

gaila, kad Aukštelkės socialinės globos namuose pamiršome nusifotografuoti. Atsisveikinant turėjome 

didelę globos namų gyventojų palydą. Svečiuose praleidę valandėlę, išskubėjome į Šiaulius, kur mūsų laukė 

boulingas. Jaunuoliai čia lankėsi pirmą kartą, ir ši pramoga jiems labai patiko. Žaisti geriausiai sekėsi 

Andriui, kiek mažiau Renatui. Vaikinai greit pramoko ridenti kamuolius, pajutę azartą, tiesiog šėlo prie trijų 

boulingo takelių. Nuostaba jaunuoliams tapo bateliai, kuriuos reikėjo avėti pramogaujant. Akropolyje 

lankėmės ne pirmą kartą, todėl po žaidimo jaunuoliai pasiūlė eiti pietauti į ‚,Bernelių užeigą". Ši kavinė – 

vaikinų mėgstamiausia. Po sočių pietų vaišinomės desertu ir ruošėmės namo. Kelionės pabaigoje jautėmės 

labai pavargę, tačiau pilni teigiamų, smagių ir nuoširdžių įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė   
 

2012 - 07 - 31 
Liepos 25 dieną 21 šeimynos jaunuoliai: Laurynas J., Artūras K., Vaclovas S., Mindaugas N., Vaidas M., 

Laimonas T.,Tomas P., Darius A. ir juos lydintys socialinio darbuotojo padėjėjai: L. Joniuškienė, V. 

Melenienė, I. Viršilienė ir A. Kazlauskas vyko į pažintinę – pramoginę išvyką. Į gražų keliautojų būrį įsiliejo 

ir šeimynos socialinė darbuotoja J. Jakavičienė, kuri net savo kasmetinių atostogų metu negaili laiko 

jaunuolių poreikių bei interesų tenkinimui. Mes lankėmės garsios krašto žolininkės Jadvygos Balvočiūtės 

sodyboje. Šeimininkė atvykėlius maloniai priėmė, pavaišino 15-os rūšių arbata, apibūdindama kiekvienos 

žolelės poveikį kūnui ir sielai, augalų rinkimo bei džiovinimo ypatumus. J. Balvočiūtė kai kuriuos 

jaunuolius dar palepino, įduodama jiems po arbatos pakelį. Apžiūrėtas ir vaistažolių ūkis, pasidžiaugta 

ekologiška ir turtinga produkcija, stebėtas žaliavos arbatų gamybai ruošimas. Aplankę žinomą sodybą ir 

pakvietę J. Balvočiūtę rudenį į svečius, kad žolininkė globos namuose pasidalintų gausiomis žiniomis ir 

turtinga patirtimi, nuvykome prie Virvytės upės. Gražiame gamtos kampelyje pramogavome – maudėmės, 

kepėme šašlykus ir dešreles. 

Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Loreta Joniuškienė   

 

2012 - 07 - 23 
Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės kiemelyje liepos 19-ąją vyko 16-oji sporto ir menų šventė. 

Remdamiesi gautu kvietimu, šventėje dalyvavo ir Ventos socialinės globos namų gyventojai: Andrius 

Grakauskas, Remigijus Nausėda, Vida Valiūnaitė, Svietlana Parfionova, Artūras Mendelejevas, Egidijus 

Džiugas, Donatas Grubliauskas bei juos lydintys socialiniai darbuotojai užimtumui - Linas Lileikis, Roma 

Griciuvienė ir socialinė pedagogė Inga Musulienė. Šventė prasidėjo gražiu organizatorių bei svečių 

sveikinimo žodžiu ir, kaip įprasta – bendru susirinkusiųjų šokiu. Po renginio atidarymo arti 300 šventės 

dalyvių išsiskirstė į pasiūlytas menines veiklas ar pasirinktas sporto rungtis. Meninėje veikloje „Mano 

kiemas" kiekvienas kolektyvas iš anksto pasiruoštomis priemonėmis ligoninės kiemelyje padabino po vieną 

medžio kamieną. Kūrybines galias šventės dalyviai išskleidė ir piešdami kreidelėmis ant asfalto, statydami 

smėlio pilis, aplikuodami metų simbolį – Drakoną, lankstydami drakonus iš popieriaus bei įsijungdami į 

meduolių kepimą. Sportininkams buvo pasiūlytos šios rungtys: šaškės, krepšinio baudų mėtymas, smiginis, 

60 metrų bėgimas, rankų lenkimas, svarmenų kilnojimas bei girnos kėlimas. Renginio programą nuspalvino 

vykstanti meno dirbinių paroda – mugė, kurioje galėjai rasti neįgalių kūrėjų megztų, dekupažuotų, pieštų, 

siūtų, lipdytų darbų, bei muzikiniai dalyvių pasirodymai. Šventės svečiai iš Vokietijos jau nebe pirmą kartą 

visus susirinkusius vaišino dešrainiais. Sporto ir menų šventėje, sporto rungtyse pasižymėjo ir 

apdovanojimus pelnė šie mūsų globos namų gyventojai: Egidijus Džiugas ir Artūras Mendelejevas, o už 



spalvingiausią piešinį Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės direktorius Eugenijus Mikaliūnas ranką 

spaudė mažiausiam mūsų kolektyvo nariui – Remigijui Nausėdai. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Roma Griciuvienė, soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 07 - 23 
Liepos 17 - 18 d. 18 - tos šeimynos merginos Irma Prakapaitė, Sandra Ščevinskaitė, Greta Rudžinskaitė, 

Rasa Mačiukaitė, 16 - os šeimynos - Natalija Prokopovič, Rasa Narijauskaitė, Sigita Lairytė ir 19 - os - 

Jurgita Petraitytė, lydimos socialinės darbuotojos Gitanos Griciuvienės bei socialinių darbuotojų padėjėjų: 

Angelės Gorodeckienės, Juritos Miliešienės ir Ivetos Kasparavičiūtės, vyko į pažintinę - pramoginę kelionę į 

Druskininkus. Keliaudamos pirmiausia užsukome į Merkinę. Čia norėjome įkopti į Merkinės piliakalnį, 

pasigrožėti Nemunu bei nuostabiu gamtovaizdžiu. Važiuodamos toliau, užsukome į Česukų kaimą 

pamedituoti ir pasisemti dvasinės ramybės Merkinės piramidėje. Aplankėme netoli Druskininkų esantį Grūto 

parką. Be sovietinių skulptūrų čia įsikūrusiame zooparke išvydome rudąją mešką, lapes, ilgakojus stručius. 

Merginos taip pat pasidžiaugė beždžionėmis, povais, o žaidimų aikštelėje smagiai pasisupo karuselėse. 

Išeinant iš Grūto parko, mūsų nosis patraukė viliojantis kvapas, tad merginos užsuko į kavinę paragauti 

Dzūkijos gėrybių - grybų patiekalų. Pilnos įspūdžių vakarop nuvykome į kaimo turizmo sodybą "Jūratė" ir 

ten apsistojome nakvynei. Įsikūrėme jaukioje aplinkoje, sėdėjome prie didelio stalo, valgėme vakarienę, 

kalbėjomės apie patirtas akimirkas. Galutinis mūsų kelionės tikslas - pramogos Druskininkų vandens parke. 

Šioje poilsio oazėje apsilankėme dvidešimtyje pirčių, kurios įrengtos pagal skirtingų pasaulio šalių 

tradicijas. Pirtyse patyrėme neapsakomai malonių pojūčių: atsipalaidavimą, ramybę, užuodėme ypatingą 

aromatą. Irma ir Sandra įkaitusį kūną vėsino apsipildamos lediniu vandeniu. O kur dar burbulinės vonios ir 

kitokios vandens pramogos! Merginoms vandens parke emocijos liejosi per kraštus. Grįžome pavargusios 

kūnu, tačiau gaivia siela - pilnos kelionės įspūdžių ir malonių potyrių.  
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė   
 

2012 - 07 - 18 
Liepos 14 d. Ventos socialinės globos namų šokių kolektyvas, vadovaujamas užimtumo terapeutės Elos 

Smilgienės, buvo pakviestas papuošti Mažeikių sodų bendrijos „Kurmaičiai" šventės. Dalyvių atvykimu 

rūpinosi renginio organizatoriai, pasiūlę į šventės vietą riedėti senovine, žirgu kinkyta karieta. Kolektyvas, 

tik išlipęs iš karietos, šokio sūkurin įsuko šventės dalyvius, tuo į susirinkusių būrį įnešdamas šurmulio ir 

džiugesio. Šokėjai renginyje pristatė folklorinių šokių pynę: „Ciceliukė Marceliukė", „Pjaunikėlis" bei 

pramoginių šokių kompoziciją, sujungusią valso ir tango žingsnius. Kolektyvas buvo palydėtas nuoširdžiais 

aplodismentais, pagyrimais bei kvietimu grįžti ateinančiais metais. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 07 - 16 
Liepos 13 d. Jurdaičiuose vyko LSOK parko tinklinio 3x3 čempionatas. Dalyvavo net trys mūsų globos 

namų komandos. Nors oras buvo lietingas, bet tai nesukliudė mūsų sportininkams siekti pergalės.  I - oji 

komanda, kurią sudarė Egidijus Džiugas, Artūras Mendelejevas ir Linas Lileikis, A lygyje užėmė II - ą vietą. 

II - oji komanda (Donatas Grubliauskas, Andrius Raudys, Aivaras Korizna) B lygyje taip pat buvo antri. 

Trečioji komanda (Deivis Abromaitis, Saulius Matavičius, Linas Lileikis) C lygyje iškovojo I-ąją vietą. Visi 

dalyviai apdovanoti medaliais, padėkos raštais, už pirmąją vietą gauta taurė. Po varžybų buvome vaišinami 

saldumynais ir gardžiomis vyšniomis. 

Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis    

 

2012 - 07 - 05 
Birželio 29 d. jau antrą kartą Ventos socialinės globos namų darbuotojai rinkosi į sąskrydį, kuris vyko 

Avižlių kaime, Vlado Beniušio sodyboje. Šiais metais buvome raginami atverti pasakų skrynią: kiekvienas 

darbuotojų padalinys turėjo paruošti prisistatymą pagal kokią nors pasaką. Tad svečiuose sulaukėme 

Raudonkepuraitės ir vilko su visa palyda, "atostogavome" Avižlių kaime, stebėjome, kaip plaukė Jausmų 

laivas, lankėmės karaliaus ir sultono rūmuose, galėjome sužinoti, kokie ištvermingi mūsų vyrai. Po 

prisistatymų dalyvavome įvairiose estafetėse, žaidimuose, atrakcionuose, šokome, dainavome, supomės 

sūpynėse. Vakare, jau temstant, susirinkome prie laužo. Po to buvo galima pasilepinti pirtelėje, paskanauti 

įvairių žolelių arbatų, kurias paruošė sodybos šeimininkas. Sąskrydis tikrai neprailgo, tad lauksime 

ateinančių metų.   

 



2012 - 07 - 02 
Gegužės 26 d. aštuonių Ventos socialinės globos namų gyventojų grupelė, lydima socialinių darbuotojų 

užimtumui Gerutės Beniušienės ir Stasės Vaičiulienės, vyko į pažintinę - pramoginę kelionę po Kretingos 

rajoną. Lankėmės Vinetu kaime - autentiškoje Šiaurės Amerikos indėnų stovyklavietėje. Čia mus pasitiko 

indėnų vadas Vinetu, kuris pakvietė globotinius pasijusti tikrais indėnais. Indėniškoje aplinkoje buvome 

supažindinti su indėnų kultūra ir papročiais. Apžiūrėjome visą stovyklavietę, kurioje mažiausieji smalsuoliai 

galėjo išbandyti savo muzikinius gabumus bei tapybą ant molinių amuletų, taip pat išreikšti save žaidimų 

aikštelėje. Vėliau mokėmės šaudyti iš autentiško indėnų lanko, susipažinome su indėniškais ginklais - 

spjaudykle ir tomahauku. Atsisveikinę su Vinetu, važiavome į Japonišką sodą "Samogita". Čia apžiūrėjome 

japoniškų bonsų sodą, akmenų sodą, matėme žydinčių trijų spalvų ir ant vieno kamieno azalijų sodą. 

Pasisėmę geros energijos ir daug teigiamų emocijų bei pilni sėkmingos kelionės įspūdžių, laimingi grįžome 

namo. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Stasė Vaičiulienė   
 

2012 - 06 - 29 
Birželio 29 d. visi devyni 4 - os šeimynos gyventojai, lydimi keturių darbuotojų, vyko į mini zoologijos 

sodą, esantį prie Klaipėdos. Mūsų vaikams tai buvo pirma tolimesnė kelionė. Išvykome lyjant lietui, tačiau 

visų nuotaika buvo puiki. Galbūt, teigiamos keliautojų emocijos išsklaidė lietaus debesis, ir mus ėmė lydėti 

saulė. Pagaliau ir zoologijos sodas! Kiek daug ten gyvūnų: liūtai, tigrai, jaguarai, kupranugariai, Vietnamo ir 

kitokios kiaulės, vilkai, stirnos, lapės, meška, beždžionės, voverytės, lamos, ožkos, barsukai, triušiai, jūros 

kiaulytės, pelikanai, juodosios gulbės, mandarininės ir urvinės antys, įspūdingi apuokai. Vaikai labia 

susidomėję stebėjo gyvūnus, vaišino juos duona, batonu. Laura su Giedriumi batono riekeles dalinosi perpus 

su lama. O jau meškos "stalo" prabanga! Ten tiek skanumynų: arbūzai, saldainiai, sausainiai, paprikos. 

Vaikštinėjant netrūko susidomėjimo šūksnių, juoko, o prie kai kurių narvų - liūtų, tigrų bei jaguarų - ir 

baimės. Didelį įspūdį paliko pelikanai, vaikai puikiai rado bendrą kalbą su apuokais. Aplankę mini 

zoologijos sodą, dar turėjome vieną troškimą - pamatyti jūrą. Tad sėdome į mašiną - ir mes jau pajūry. Vėjas 

buvo gana stiprus, bangos didelės, bet tai nesutrukdė vaikams pabraidyti, pajusti savo kojytėmis pakrantės 

smėlį ir atsiritusias bangas. Vaikams tai suteikė begalę džiaugsmo ir juoko! Taip pat regėjome du 

banglentininkus bei gelbėtojus su keturračiu. Ekskursijos pabaiga - kavinė ir ledų skanavimas. Į namus 

vaikai grįžo pavargę, bet labai laimingi, pilni įspūdžių. 

Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė     

 

2012 - 06 - 29 
Birželio 22 d. šventėme Jonines. Nesvarbu, kad lynojo lietus, bet nuo ryto aktyviai rinkomės į tradicines 

galiūnų varžybas. Jose dalyvavo 15 gyventojų: 3 merginos ir 12 vaikinų. Merginos metė kelmą, laikė hantelį 

ir tempė mašiną. Vaikinams rungčių buvo daugiau: jie turėjo kelti girą, rąstą, mesti kelmą, nešti ir tempti 

smėlio maišus, dalyvauti gladiatorių kovoje ir tempti mašiną. Tarp merginų stipriausia buvo Filomena 

Milerytė. Tarp vaikinų pirmasis buvo Antanas Braukyla. Visi dalyviai apdovanoti medaliais. Po pietų visi 

smagiai sukosi muzikos ritmu šventinėje diskotekoje. Dvyliktos šeimynos jaunuoliai nepamiršo savo draugo 

Jono, varduvių proga uždėdami jam ąžuolo lapų vainiką. Šventė baigėsi pikniku lauke: vaišinomės keptomis 

dešrelėmis. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 06 - 26 
Birželio 19d. globotiniai: Žana D., Remigijus N., Ernestas M., Vytautas S., Vida V., Jurgita P., Vaclovas S., 

Laimonas T., lydimi socialinės pedagogės I. Musulienės ir socialinės darbuotojos užimtumui S. Butautienės, 

vyko į pramoginę – pažintinę kelionę, į Kauną. Mieste aplankėme nacionalinį M. K. Čiurlionio muziejų, 

kuris yra seniausias ir didžiausias muziejus Lietuvoje. Išvykos dalyvius šiltai pasitikusi gidė, aiškiai ir 

globotiniams suprantamai pristatė genijų bei jo kūrybą. Pakvietusi susikaupime paklausyti M. K. Čiurlionio 

kūrinių, atsisveikindama gidė palinkėjo mums būti mažaisiais „Čiurlioniukais" – drąsiais, vizualizuojant 

savo jausmus ir mintis. Apsilankėme ir Velnių muziejuje. Čia pamatėme begalę išraiškingų, linksmų ir 

žaismingų velniukų. Muziejuje atkreipėme dėmesį į kultūrinius mitologinio personažo skirtumus. Velniai, 

atkeliavę iš šiltesnių kraštų, išsiskyrė spalvingumu. Sužavėjo Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 

instrumentų muziejus, įsikūręs Kauno senamiestyje, kelių restauruotų senovinių pastatų komplekse. Jaukūs 

kiemeliai spinduliavo ypatinga senamiesčio nuotaika ir savitumu. Kelionė į instrumentų pasaulį supažindino 

mus su įvairiais liaudiškais instrumentais, tai – šiaudo birbynės, švilpos, skudučiai, ragai, kanklės, pūslinės, 



tabalai bei bendratautiniai muzikos instrumentai, kurie nuo mūsiškių skiriasi spalvine gama. Na ir .... 

zoologijos sodas – tai natūralios, gyvosios gamtos formos, spalvos bei garsai. Išgirdome liūto riaumojimą, 

akylai stebėjome terariumo ir akvariumo gyventojus, džiaugėmės tropinių paukščių spalvomis, nuostabą 

kėlė ilgakaklės žirafos, beždžionių bendravimas, iš vandens išnyrantys begemotai, gražuolės meškos, 

dryžuotieji zebrai, išdidūs kupranugariai... Kelionė pareikalavo daug fizinės ištvermės, tačiau namo 

parsivežėme daug įspūdžių, pažinimo ir patyrimo džiugesį. 

Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė   

 

2012 - 06 - 21 
Birželio 18 – 19 dienomis pirmą kartą buvome pakviesti dalyvauti futbolo turnyre „SENI CUP", kurį 

organizuoja „SENI" firma. Varžybos vyko Kėdainiuose, FK „Nevėžio" stadione. Apgyvendinti buvome 

Kėdainių specialiojoje mokykloje. Dalyvavo 9 komandos iš Lietuvos ir 1 iš Latvijos. Kiekvieną komandą 

sudarė 7 žaidėjai. Varžybos vyko dvi dienas. Pirmos dienos vakare buvo suorganizuota vakaronė 

Skinderiškių dendrologiniame parke. Vakaronės metu vyko diskoteka, buvo leidžiami fejerverkai, 

vaišinomės sriuba, kiekvienas kolektyvas gavo po tortą. Nors turnyre likome tik septinti, bet buvome labai 

patenkinti puikiu viso turnyro organizavimu. Džiaugiamės gautais gausiais prizais. Grįžome pavargę ir kartu 

labai laimingi. Tikimės, kad ir kitais metais turėsime galimybę dalyvauti šiame turnyre, gal ir rezultatai bus 

geresni. Esame labai dėkingi firmai „SENI" už puikų renginį, taip pat turnyre dalyvavusiems draugams ir 

kolegoms už visokeriopą pagalbą ir palaikymą. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis   
 

2012 - 06 - 21 
Birželio 14 d. devyni 13 šeimynos jaunuoliai, lydimi penkių darbuotojų, vyko pajūrin, į pažintinę – 

pramoginę išvyką. Kėlėmės keltu į Smiltinę. Ten aplankėme jūrų muziejų. Stebėjome Kalifornijos jūros 

liūtų pasirodymą. Apžiūrėjome etnografinę žvejo sodybą, senųjų žvejybos laivų ekspoziciją. Palangoje 

kopėme į Birutės kalną, pasivaikščiojome po parką, Basanavičiaus gatvę, maudėmės jūroje. Galutinė 

išvykos stotelė – Kretingos rajone, Žibininkuose esančioje kaimo turizmo ir pramogų oazėje. Parengė: soc 

darbuotoja Edita Jokubauskienė 
 

2012 - 06 - 21 
Birželio 13 d. penki 7 - os šeimynos gyventojai, lydimi darbuotojų, išvykome į Žvėrinčių, esantį Telšių 

rajone. Kad labai neišalktume, įsidėjome maisto. Nuvažiavę pirmiausiai sutikome meškiną Timofėjų. 

Pavaišinome jį duona. Bežiūrint į ėdantį gyvūną, vaikams sukilo apetitas, tad duona teko pasidalinti. Labai 

norėjome pamatyti vilkus, bet jie buvo susilaukę mažylių, tad taip ir nepasirodė. Aplankėme apuokų narvą, 

matėme lūšis, pabėgiojome po mišką. Išvykdami dar aplankėme ožį, kuris buvo nelabai draugiškas. Pakeliui 

namo sustojome kavinėje "Premjera", kur papietavome, pažaidėme žaidimų aikštelėje. Grįžome labai 

pavargę, bet pilni įspūdžių.  
Parengė soc. darbuotoja: Violeta Razvadauskienė 
 

2012 - 06 - 18 
Birželio 15 d. mūsų globos namų gyventojų ir darbuotojų komanda dalyvavo jau penkioliktą kartą Zarasuose 

organizuojamose LSOK Socialinės globos namų vasaros sporto žaidynėse. Į žaidynes susirinko 14 komandų 

iš visos Lietuvos ir kaimyninės Latvijos. Oras nelepino: beveik visą dieną pliaupė lietus. Bet jis neatvėsino 

dalyvių ryžto sportuoti. Mūsų komanda dalyvavo tinklinio, krepšinio, smiginio, pasagos metimo, galiūnų 

rungtyse. Tinklinyje buvome treti. Krepšinyje iškovojome antrąją vietą, nusileidę tik varžybų šeimininkams 

zarasiškiams. Prizininkams buvo įteikti diplomai, taurės ir medaliai. Krepšinio apdovanojimus - taures 

įsteigė Seimo narys Algimantas Dumbrava, pats ir apdovanojęs prizininkus. Visos komandos gavo padėkos 

raštus ir Zarasų atributika puoštas medines dėžutes. Žaidynių atidarymo metu visus linksmino žavios 

šokėjos, o uždarymas buvo palydėtas dainomis. Po apdovanojimų visi buvo vaišinami skania koše, 

gaiviaisiais gėrimais. Džiaugiamės nuoširdžiu zarasiškių priėmimu, šiltu susitikimu su buvusiais mūsų 

globos namų gyventojais. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2012 - 06 - 12 
19 šeimynos mergaitės birželio 7 dieną išvyko į Ventos vaikų lopšelį – darželį „Berželis". Dėl apsilankymo 

buvome iš anksto susitarusios su lopšelio – darželio vedėja. „Berželyje" mus maloniai pasitiko auklėtoja 

Danutė ir pirmiausiai nuvedė į pačių mažiausių – lopšelio grupę. Vaikai dar tik kėlėsi po pietų miego. Mūsų 



šeimynos mergaitės Rasa ir Jurgita padėjo mažyliams apsirengti, pavaišino juos saldainiais. Apžiūrėjome 

grupės patalpas, žaisliukus, piešinius, papuošimus. Akį patraukė miegamųjų mažos lovytės, ryški ir 

žaisminga patalynė. Mus taip pat pavaišino saldainiais. Neringai artėjančio gimtadienio proga padovanojo 

balionų puokštę. Truputį pažaidę su lopšelinukais, nuėjome į vyresnėlių grupę. Ten dirbusi auklėtoja Vida 

supažindino su vaikučių veikla. Darželinukės tuoj užmezgė kontaktą su mūsų mergaitėmis: rodė žaislus, 

knygeles. Aplankėme ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupę. Auklėtoja Asta pristatė kūrybinių – 

vaidmeninių žaidimų kampelius, priemones. Dėkojame darželio direktorei ir auklėtojoms už šiltą priėmimą 

ir nuoširdų bendravimą. Palikusios „Berželį" pasukome kavinės link. Ten šventėme Neringos gimtadienį, 

vaišinomės ledais ir kitais, mergaičių mėgstamais, saldumynais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilenė   
 

2012 - 06 - 08 
Birželio 7 d. Ventos socialinės globos namų komanda dalyvavo Linkuvos socialinės globos namų 

organizuotose meškeriojimo varžybose. Mūsų komandą sudarė gyventojai: Andrius Raudys, Edmundas 

Vabalickis, Deividas Griguola ir Egidijus Džiugas. Už kelionę buvo atsakingi darbuotojai: Aivaras Korizna 

ir Linas Lileikis. Atvykus į Linkuvos soc. globos namus mus pasitiko ir visų varžybų metu lydėjo globos 

namų darbuotoja. Kiekviena komanda žvejojo ryškiom spalvotom vėliavėlėm pažymėtuose sektoriuose. 

Žvejyba prasidėjo pašarų sumetimu į Linkavičių tvenkinį. Meškeriojimo varžybos truko 3val. (11 - 14 val.). 

Vėliau buvo sveriamos komandų sužvejotos žuvys. Mes sugavome 16 žuvų, kurių bendras svoris buvo 0.558 

kg. Buvome apdovanoti suvenyrais, padėka. Organizatoriai vaišino skania žuviene, vyko atrakcionai bei 

plaukiojimas plaustu. 
Parengė: soc. pedagogas A. Korizna   
 

2012 - 06 - 08 
Birželio 1 dieną mūsų globos namų gyventojai sulaukė netikėto Viekšnių miestelio bendruomenės kvietimo 

atšvęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną. Net 18 mūsų jaunuolių stebėjo motobolo varžybas, vaišinosi 

karštomis dešrelėmis, ledais, saldumynais. Didelį įspūdį paliko mažeikiškių baikerių klubo "Juodvarniai" 

pasirodymas. Pačius drąsiausius baikeriai pakvietė apvažiuoti garbės ratą aikštėje. Dėkojame šventės 

organizatoriams už šiltą priėmimą. Grįžę į globos namus pasinėrėme šventinės diskotekos šurmulyje. 

Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė   

 

2012 - 06 - 05  
Birželio pirmoji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią dieną mažieji ir jaunieji įstaigos tapytojai turėjo 

išskirtinę progą savo kūrybą išlieti ant sporto salėje ištemptų tapeto lakštų bei sienų. Socialinė darbuotoja 

užimtumui Stasė Vaičiulienė šauniuosius kūrėjus apdovanojo spalvotais vėjo malūnėliais, kurie vėliau 

smagiai sukosi šventinėje diskotekoje.  
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 05 - 29 
Gegužės 27 d. globos namų gyventojai Laimonas, Sandrius, Vytautas K., Andrius R., Jovita, Jurgita P., 

Svetlana, Žilvinas ir lydintis darbuotojas Aivaras Korizna vyko prie Ventos upės žvejoti. Žuvį gaudėme 

plūdinėmis meškerėmis, masalui naudodami sliekus, musės lervas bei kruopas. Nė vienas žvejas negrįžo 

tuščiomis. Meškeriotojų laimikis – smulkios žuvelės. 
Parengė: soc. pedagogas Aivaras Korizna   
 

 2012 - 05 - 29 

Gegužės 25 d. jau trečius metus iš eilės Ventos socialinės globos namai sukvietė neįgalų jaunimą į 

respublikinį pramoginių šokių konkursą „Šokių fiesta – Venta 2012" Ventos kultūros namuose. Dalyvavo 

šokėjai iš Jurdaičių, Linkuvos, Skemų ir Ventos socialinės globos namų. Poros šoko valsą, tango, čia čia čia, 

rokenrolą, polką ir disko improvizaciją. Konkurse varžėsi net keturios mūsų globos namų šokėjų poros. A 

lygyje sidabro medaliais pasidabino Aistė Surdokaitė ir Artūras Mendelejevas, B lygyje antrąją vietą laimėjo 

Svietlana Parfionova ir Grafas Udalcovas. C lygyje bronzos medalius pelnė Jovita Skamarakaitė ir Darius 

Augutis. Šventėje taip pat sulaukėme svečių iš Dūseikių ir Padvarių socialinės globos namų. Savo 

pasirodymu jie paįvairino šventės programą. Pertraukėlių metu šoko Mažeikių rajono Viekšnių kultūros 

centro Palnosų kultūros namų jaunieji šokėjai, savo dainas žiūrovams skyrė mūsų darbuotojai Dalia Tenienė 

ir Arvydas Ribikauskas. Šokių fiesta suteikė visiems – dalyviams ir žiūrovams – puikią nuotaiką, geras 

emocijas. Atsisveikindami sutarėme susitikti ateinančiais metais. 



Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė   
 

2012 - 05 - 27 
Gegužės 24 d. mūsų globos namų gyventojai vyko į LSOK organizuojamas lengvosios atletikos varžybas 

Jurbarke. Dalyvavome 50 m, 100 m, 800 m bėgime, kamuoliuko metimo, rutulio stūmimo, šuolio į tolį 

rungtyse. Buvome apdovanoti medaliais. Po varžybų sustojome papietauti vaizdingose Jurbarko apylinkėse 

prie Nemuno. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 05 - 23 
Gegužės 19 dieną mūsų globos namuose įvyko pirmoji Šeimos dienos šventė. Renginys prasidėjo iškilmingu 

svečių – gyventojų artimųjų bei šeimynose dirbusių darbuotojų, sutikimu. Vėliau visus į gražų būrį sukvietė 

šventinis koncertas. Čia skambėjo linksma mūsų mažųjų atlikėjų – Gabijos ir Žanos dainelė „Šoka kiškis". 

Vyresnieji globotiniai – Marija ir Vytautas, akomponuojant Vidai, traukė „Polka tinka kiekvienam". Savo 

svajones, norus ir lūkesčius eilėmis išsakė Lina, Marija ir Ernestas. Lietuvių liaudies šokius „Ciceliukė 

Marceliukė" bei „Pjaunikėlis" puikiai sutrepsėjo globos namų jaunieji šokėjėliai, vadovaujami Elos 

Smilgienės. Atlikdami valsą, į jo sūkurį šokėjai įsuko ir svečius. Susirinkusiuosius išjudino ir menamos 

mįslės, žaidžiami žaidimai. O koncerto paskutinei „Giminių" dainai visus balsus sujungė Dalia Tenienė. 

Renginio dalyviai taip pat galėjo pamatyti globotinių kūrybos darbelių parodėlę, o atsiliepimus apie šventę 

palikti įstaigos Svečių knygoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams, atsiliepusiems į organizatorių 

kvietimą atvykti ir tikimės, kad ši graži šventė turės tęsinį. 
Parengė: soc. darbuotojos užimtumui Roma Griciuvienė ir Stasė Vaičiulienė   
 

2012 - 05 - 23 
Gegužės 18 d. 8 - os šeimynos mergaitės ir lydinčios darbuotojos išvykome į Žvėrinčių (Telšių raj.). Tik 

atvykus, mus pasitiko smalsios ožkytės. Mergaitės susidomėjusios žiūrėjo, kaip jos kremta lankytojų atvežtą 

duoną, batoną. Stebėjome narve vaikštinėjančią mešką. Įdomu buvo žiūrėti į lūšis, kurios grakščiai 

vaikštinėjo po savo teritoriją. Didelį įspūdį padarė žaidžiantys šeškiukai, lapė. Eglutė ir Akvilė pabandė 

pasėdėti ant asiliuko. Po to ant obels šakos užrišome savo laimės virvutes. Grįždami namo užsukome į 

kavinę "Premjera", kurioje papietavome, pažaidėme, pavaikščiojome po gražiai įrengtą parką. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 
 

2012 - 05 - 17 
Gegužės 17 d. mūsų globos namuose vyko LSOK jungtinio tinklinio "Venta - 2012" varžybos. Dalyvavo 

Dūseikių, Jurdaičių, Linkuvos ir Ventos socialinės globos namų komandos. Varžyboms teisėjavo kūno 

kultūros mokytojai Petrovinas Bočkus ir Petras Dargvainis. Oras nelepino, tad planuotas varžybas lauke teko 

organizuoti sporto salėje. Bet tai nesumažino nei dalyvių, nei sirgalių azarto. Varžybas pradėjo sveikinimo 

žodžius tarusios mūsų globos namų direktorė Gražina Banienė ir LSOK sporto programų direktorė Dovilė 

Šertvytienė. Po to nuotaikinga daina visus pasveikino mūsų darbuotojai Dalia ir Arvydas. Pertraukėlių metu 

linksmino žavios šokėjos. Aktyvūs buvo sirgaliai, atėję palaikyti savo komandos su plakatais, sirgalių 

švilpynėmis ir "burbulais". Visos komandos kovėsi atkakliai, niekas nenorėjo lengvai paleisti iš rankų 

pergalės paukštės. Labiausiai laimė šypsojosi Jurdaičiams, iškovojusiems pirmąją vietą. Antri buvo 

ventiškiai, treti - Dūseikių tinklininkai, ketvirta vieta atiteko linkuviškiams. Pirmų trijų vietų laimėtojams 

LSOK sporto programų direktorė Dovilė Šertvytienė ir  valdybos narys Arūnas Bagdonas, padedami 

varžybų teisėjų, įteikė taures ir medalius. Ketvirtos vietos laimėtojams - linkuviškiams buvo įteikta rankų 

darbo molinė vaza, padaryta mūsų gyventojo Andriaus Grakausko, bei saldus prizas - didelis šokoladas. 

Kiekvienai komandai mūsų globos namų direktorė įteikė padėkas. LSOK atstovams ir Jurdaičių komandai, 

dalyvavusiai Ventoje organizuotose varžybose ir pernai,  buvo padovanotas 2011 metų jungtinio tinklinio 

"Venta - 2011" vaizdo įrašas, nufilmuotas ir sumontuotas mūsų darbuotojo Arvydo Ribikausko. 

Džiaugiamės šiandieniu susitikimu ir tikimės susitikti ateinančiais metais.  
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 05 - 16 
Gegužės 16 d. mūsų globos namų sportininkų komanda dalyvavo LSOK organizuojamose futbolo varžybose 

Šiauliuose. B lygyje tarp penkių komandų užėmėme II - ą vietą. Buvome apdovanoti taure, medaliais, LSOK 

marškinėliais ir gavome pakvietimą į "Mcdonald" restoraną. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 



 

2012 - 05 - 16 
Ankstų gegužės penkioliktos dienos rytą aštuoni šeimynos gyventojai su lydinčiais darbuotojais išsiruošė į 

Burbiškių dvarą. Saulėtas rytas žadėjo gerą orą. Atvykę nusipirkome bilietus. Pirmiausia mus pasitiko 

Burbiškio dvaro skulptūros: Dievo Motinos, Nimfos, undinės, Dvaro svirno ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Vytauto paminklas. Sužinojome, kad Burbiškio dvaro istorijos ekspozicija įkurta sename 

Baženskių dvare. Dvaro pastatai čia sudaro didžiulį uždarą kiemą. Kieme, apžiūrinėdami senove 

dvelkiančias ekspozicijas, pasijutome lyg prisilietę prie bajoriškosios dvaro kultūros. Pasidžiaugę tulpių 

įvairove, nuostabiai akį viliojančiais, įspūdingais ir nematytais žiedais. Jaunuoliai jas lietė, uostė, stebėjosi jų 

gausumu. Vaikščiojome ir fotografavomės tarp tulpių, vaikinai pozavo ir prie didingų dvaro vartų. Po 

nuostabaus tulpių margumyno pažintinę išvyką tęsėme toliau. Užsukome į Šeduvos malūną. Pamatėme 

stiklo pastatą, kuriame vyksta įvairūs renginiai, kavinėje nusipirkome užkandžių, pasigrožėjome gražiai 

sutvarkyta aplinka. Dalindamiesi įspūdžiais atvykome į Šiaulius. Vairuotojas Jonas mus nuvežė į 

laisvalaikio ir pramogų centrą "Tilžė". Čia pirmą kartą vyko Sankt Peterburgo vaškinių figūrų paroda. 

Paroda - nemokama. Mes pamatėme 33 vaškines figūras. Jos tokios tikros....tik vaškinės. Nufotografavome: 

Staliną, Huseiną, Švarcnegerį, Popiežių Joną Paulių II, legendinius muzikantus Bitlus, princesę Dianą, 

J.Gagariną, Č. Čapliną ir kitus žymius žmones. Visos kelionės metu mus lydėjo šilta pavasarinė saulutė, gera 

nuotaika ir džiugios emocijos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė   
 

2012 - 05 - 14 
Gegužės 10 dieną 21 šeimynos jaunuoliai išvyko aplankyti Žvėrinčiaus, užlipti ant Šatrijos kalno bei užsukti 

į Užventį, pasigėrėti jo apylinkėmis. Taigi, pirma nuvykome į Žvėrinčių, kur mus pasitiko ožkos, atkakliai 

reikalaujančios gardumynų. Pavaišinę ožkas, su Žvėrinčiaus darbuotoja, nuėjome prie meškos. Meškutė 

guolyje ilsėjosi ir tik dėka darbuotojos vilionių medumi, mes išvydome įspūdingo dydžio gauruotąją. 

Aplankėme ir lapes, apuokus bei kitus žvėrelius. Gaila, kad nepavyko pamatyti šernų ir vilkų, bet gal mes 

čia dar grįšime ir juos sutiksime... Prisifotografavę, pajudėjome link Šatrijos kalno. Pamatę didžiulį kalną, 

kai kurie jaunuoliai mažumėlę išsigando, kad gali būti sunku pasiekti jo viršūnę. Po truputį pradėjome kopti. 

Sėkmingai pasiekę tikslą, radome viršūnėje triūsiančius darbininkus. Apžiūrėję nuo kalno apylinkes, 

nusileidome. Papėdėje, lengviau atsipūtę nusprendėme, kad kopimas nebuvo toks varginantis, kokio 

daugelis tikėjosi išvydę Šatrijos kalną. Toliau vykome į Užventį, prie malūno. Vaikštinėjome, 

fotografavomės akį džiuginančioje aplinkoje. Praalkę, nutarėme laužavietėje, prie užtvankos, užsikurti 

ugnelę ir išsikepti dešrelių. Jaunuoliai greitai pasidalijo darbais – kas stalą ruošė, kas daržoves pjaustė, kas 

laužą krovė ir dešrelės kepė. Visi draugiškai papietavę ir pasidžiaugę patirtais įspūdžiais, užsukome pas 

buvusius Laimono globėjus. Čia šiltai priimti, kiek pakalbėję ir pasidairę, pajudėjome namų link. 
Parengė: soc. darbuotoja Joana Jakavičienė   
 

2012 - 05 - 13 
Gegužės 11 d. rytmetį į salę buvo pakviestos mūsų įstaigos sveikatos priežiūros personalo ir buhalterijos 

darbuotojos. Visos bendruomenės vardu jas sveikinome su profesinėmis - Tarptautine slaugytojų ir 

Buhalterių dienos -  šventėmis. Direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė visų vardu tarė sveikinimo žodį. 

Gyventojas Laimonas Tumas paskaitė eiles. Elos Smilgienės vadovaujami šokėjai dovanojo valsą ir tango. 

Kiekvienai darbuotojai buvo įteiktos darželio gėlių puokštelės ir rankų darbo atvirukai su gražiausiais 

palinkėjimais. 

 

2012 - 05 - 13 
Gegužės 9 dieną 10 šeimynos vaikinai buvo išvykę į pažintinę ekskursiją – Mažeikius. Mes gyvename netoli 

geležinkelio, dažnai matome pravažiuojančius traukinius ir jaunuoliams taip smalsu, kas ten, viduje... Taip 

mums ir kilo mintis į Mažeikius vykti traukiniu. Vaikinai nuo pat ryto nekantriai laukė išvykos. Mindaugas 

vis mus ragino: „važiuosim važiuosim". Vairuotojas Jonas mus nuvežė į geležinkelio stotį, o toliau – 

vykome traukiniu. Jaunuoliai įdėmiai stebėjo vagono saloną, pro langą bėgančius vaizdus. Ypatingai 

traukinys patiko Nobertui. Tiek daug metalinių detalių, blyksinčių lempučių ir dar švieslentėje bėgantys 

stotelių pavadinimai! Nobertui emocijos liejosi per kraštus - visą kelią garsais pritarė ratų dunksėjimui. 

Atvykę, ėjome apsipirkti – apsilankėme parduotuvėje „Pas Stanislovą". Vaikinai vaikščiojo, stebėjo didelės 

parduotuvės aplinką. Nobertas įsigijo sportinį kostiumą, Mindaugas – šlepetes. Stanislavas priminė, kad 



nepamirštume ledų. Apsipirkome ir namo grįžome traukiniu. Šeimynos jaunuoliai namus pasiekė pavargę, 

tačiau kupini malonios ir naujos patirties, ir jau žinodami, kas ten – traukinių viduje... 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Lizdenienė   
 

2012 - 05 - 07 
Žmogaus meilė gėlėms gyva nuo senų senovės. Gėlės žydėjimas toks trumpas, o jų gyvenimo istorijos kaip 

žmogaus – linksmos, liūdnos, laimingos ar tragiškos. Gėlė savo žydėjimu kaip ir žmogus, savo buvimo 

prisilietimu, pasako tiek daug... Popietė „Andriaus gėlės" 12-oje šeimynoje pradėta, pasitinkant svečius 

kvapniu gėlės žiedu, prakalbant į susirinkusius prasmingu žodžiu. Šeimynos socialinė darbuotoja Alina 

Lalienė pristatė parodos autorių, globotinį Andrių Vasiliauską. Andrius – spalvinga, įvairiapusė asmenybė. 

Jaunuolis mėgsta megzti, kurti įvairius rankdarbius, piešti, užsiima floristika ir rūpinasi augalais. Gležnų 

daigelių sodinimas šiltnamyje, jų augimo stebėjimas – tai Andriaus svajonė, kuri išsipildė įstaigos direktorės 

Gražinos Banienės dėka. Ypatingą trauką Andrius jaučia žydinčioms gėlėms, kurių negalėdamas visų turėti, 

jas įamžina fotonuotraukose. Po pristatymo socialinio darbuotojo padėjėja Vilija Daunaravičienė paskaitė 

trumpą, romantišką pasaką „Vėjas ir ramunė". J. Degutytės „Eilėraštis apie pienę" buvo gražiai, lyriškai 

padeklamuotas šeimynos gyventojo Renato Orento. Socialinio darbuotojo padėjėja Jūratė Gauronskienė 

visus pakvietė į smagų lietuvių liaudies žaidimą „Žydi radasta". Pasitelkti vaizduotę ir pasukti galvas 

paskatino socialinio darbuotojo padėjėjos Staselės Vainauskienės menamos mįslės apie gėles. Popietei - 

parodos atidarymui baigiantis, Alina Lalienė pasiūlė iš Andriaus autorinių darbų kiekvienam išsirinkti ir 

pažymėti vieną, labiausiai patikusią fotonuotrauką. Ši užduotis susirinkusiems buvo sudėtingiausia, nes visi 

talentingo jaunuolio pateikti gėlių atvaizdai - meniški, pasižymintys originalumu. Visi svečiai nuoširdžiai 

dėkojo šeimynos darbuotojams: Alinai Lalienei, Dariui Janavičiui, Vilijai Daunaravičienei, Jūratei 

Gauronskienei, Staselei Vainauskienei už šiltą popietę, o parodos autoriui Andriui linki kūrybinės sėkmės. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 05 - 07 
Gegužės 3 dieną 15 - oje šeimynoje įvyko atviros veiklos renginys "Aš labai myliu savo mamą", skirtas 

motinos pagerbimui. Prieš renginį šeimynos mergaitės piešiniais išpuošė duris, megztomis bei iš popieriaus 

lankstytomis gėlėmis išdabino stalus. Globotinė Jovita artėjančios Motinos dienos proga pasveikino visas 

mamas - įstaigos darbuotojas. Šeimynos socialinė darbuotoja Jūratė Žukauskienė mergaitėms atskleidė šios 

gražios pavasario šventės prasmę. Globotinės Lina ir Marija su džiaugsmingu jauduliu padeklamavo 

eilėraščius, skirtus mamai. Vėliau visi aiškinosi pateiktų patarlių slepiamą išmintį. Daug šypsenų ir 

aplodismentų sulaukė konkursas "Supink gražiausią kasą" bei smagios varžytuvės, kuriose kiekvienam buvo 

privalu, mūvint kumštines pirštines, išvynioti ir suvalgyti saldainį. Renginiui baigiantis, gyventojos 

pasveikino visas mamas, įteikdamos nuostabaus grožio su šeimynos darbuotojų pagalba mergaičių 

lankstytas lelijas ir atvirukus. Taip pat visi kartu "iš širdies" padainavome Marijono Mikutavičiaus dainą "Aš 

širdyje labai myliu savo mamą". 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 
 

2012 - 05 - 01 
Balandžio 26 d. 19 šeimyna pakvietė visus į atvirą šventinę popietę. Šeimynos gyventojos Rasa ir Jurgita 

deklamavo eiles apie pavasarį. Socialinės darbuotojos papasakojo, kaip vaikai pasitinka pavasarį ir stebi 

atbundančią gamtą. Po to du globos namų gyventojai - Darius ir Grafas vedė žiedlapiais nubarstytu taku 

mergaites, kurios svečiams demonstravo lengvą pavasarinę aprangą, naujai numegztas spalvingas rankines ir 

apyrankes. Buvusios šeimynos gyventojos Svetlana ir Greta gavo dovanų po tokią rankinę. Paskui svečiai 

klausėsi, kas labiausiai džiugina kiekvieną vaiką šioje šeimynoje. Džiuginantys dalykai buvo surašyti ant 

lapelių, kuriais buvo papuoštas džiaugsmo medis. Svečiai gavo dovanų po išmoningai išlankstytą džiaugsmo 

batelį, kuriame slėpėsi saldainiai. Popietę baigėme vaišindamiesi: kepėme picą, valgėme ledus ir kitus 

skanėstus. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
 

2012 - 05 - 01 
Balandžio 25 d. Šeduvos malūno konferencijų salėje vyko LSOK (Lietuvos Specialiojo Olimpinio 

Komiteto) ir LMSA (Lietuvos Moterų Sporto Asociacijos) organizuojamas respublikinis Aerobikos 

čempionatas. Mūsų socialinės globos namų komanda iškovojo garbingą III - iąją vietą. Šventinę renginio 

nuotaiką sukūrė dainininkas Nojus Bartaška - Bartas, džiuginęs ne tik savo dainomis, bet ir nuoširdžiu 

bendravimu su varžytuvių dalyviais. 



Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė 

2012 - 04 - 29  
Balandžio 26 d. mūsų globos namų krepšininkų komanda dalyvavo krepšinio 3x3 varžybose, organizuotose 

Jurdaičių socialinės globos namuose. B lygyje iškovojome I- ą vietą. Tritaškių konkurse Donatas 

Grubliauskas užėmė II - ą vietą, o Artūras Mendelejevas baudų mėtyme taip pat buvo antras. Komanda buvo 

apdovanota medaliais, taure ir diplomu.  
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis   

2012 - 04 - 25 
Balandžio 23 d. Ventos socialinės globos namų gyventojai bei darbuotojai atsiliepė į organizuotą akciją 

"Darom Global - 2012". Globotiniai su džiugia emocija, "apsiginklavę" grėbliais, kastuvais ir šiukšlių 

maišais, pirštinėti kibo į darbą. Šauniai plušėjo 11, 13, 15 ir 21 šeimynų gyventojai, surinkę visas pakelės 

šiukšles - nuo globos namų iki pat pagrindinio kelio, vedančio į Ventos miestelį. Pagyrimo verti ir savo 

aplinkos puoselėtojai, šlavę takelius, rinkę šakeles, tvarkę krepšinio aikštelę bei Paeglesių kaimo teritorijos 

dalį, kurioje yra įstaigos skalbykla. Taip pat nepamiršta gyventojų Amžinojo poilsio vieta - grupelė 

globotinių ir darbuotojų kruopščiai triūsė kapinaitėse. Grožį ir švarą nešančiu darbo rezultatu džiaugėsi visi 

akcijos dalyviai. O virtuvės darbuotojos akcijos dalyvius pastiprino, visus palepindamos gardžia duona, 

svogūnais bei lašinukais. Nuoširdžiai dėkojame visiems - gyventojams ir darbuotojams, prisidėjusiems prie 

akcijos "Darom Global - 2012". 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė 
 

2012 - 04 - 20 
Balandžio 18 d. pas mus svečiavosi jaunieji Akmenės rajono sporto centro krepšininkai kartu su savo 

treneriu Evaldu Radionovu. Berniukai su mūsų vaikinų komanda žaidė draugiškas krepšinio 3x3 varžybas. 

Mūsų gyventojai palaikė tiek svečius, tiek saviškius.  Andrius Grakauskas svečiams įteikė atminimo 

dovanėles: piešinį ir savo rankų darbo molinę vazą. Po to berniukai su treneriu domėjosi, kaip mes 

gyvename, lankėsi šeimynose, veiklų užimtumo kabinetuose. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 04 - 20 
"Muzikos šalis" 

Balandžio 17 d. popietę grupė gyventojų lankėsi Ventos muzikos mokykloje. Mus pasitiko šios mokyklos 

direktorė Minifreda Voronovienė. Ji paprašė jaustis kaip namuose, drąsiai klausinėti mokytojų ir, žinoma, 

parodyti, ką mes mokame. Į muzikos pasaulį mus vedė mokytojas Raimondas Dievinas. Jis papasakojo apie 

šiuos "dainų" namus ir pakvietė mokytojus: Gintautą Jankų, Vidmantą Virbicką, Vismantą Gricių, Imantą 

Vežuką, Auksę Nainytę pagroti saksofonu, trimitu, fortepijonu, kanklėmis, akordeonu, birbyne. Mūsų 

globotiniams buvo įdomu, kad fortepijonu galima groti keturiomis rankomis, kad tūbą pūsti nėra taip lengva, 

kad mokytis valdyti instrumentą reikia mokytis net 5 - 7 metus. Mokytojai ragino gyventojus išbandyti visus 

instrumentus. Taip pat pristatyta Auksės Nainytės vadovaujama "Austėjos" grupė, kuri groja įvairiais 

molinukais. Vėliau mūsų mažosios solistės Gabija ir Žana puikiai atliko dainelę "Šoka kiškis", mergaitėms 

akomponavo mokytojai Raimondas Dievinas, Gintautas Jankus. Smagią dainelę "Polka tinka kiekvienam" 

grojant Vidai,  dainavo visi šios popietės dalyviai. Tai buvo pirmasis susitikimas muzikos šalyje ir toje 

šalyje buvo daug nuostabios muzikos. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė 
 

2012 - 04 - 20 
Balandžio 17 d. 18 - os šeimynos merginos: Irma Prakapaitė, Rasa Mačiukaitė, Greta Rudžinskaitė ir 19 - os 

šeimynos mergaitės: Jurgita Petraitytė bei Rasa Jonaitytė kartu su soc. darbuotoja Gitana Griciuviene ir soc. 

darbuotojo padėjėja Angele Gorodeckiene vyko į Šiaulių spec. ugdymo mokyklą "Ringuva". Išvykos tikslas 

- mergaičių buvusių mokytojų aplankymas bei buvusios mokyklos apžiūrėjimas. Irma iš "Ringuvos" į globos 

namus atvyko  prieš 8 metus ir įvykęs susitikimas - tai merginos išsipildžiusi svajonė. Pasidalinę 

prisiminimais, kelionę tęsėme - vykome į Aukštelkės socialinės globos namus. Viešnagės - tikslas 

pasimatymas su gyventojais, išvykusiais iš mūsų globos namų. Trumpa akimirka, kurioje tilpo išsiilgtų 

draugų apsikabinimai, pasišnekučiavimas buvo įspūdinga ir nepakartojama. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Gitana Griciuvienė 
 



2012 - 04 - 20 
Tradiciškai per Atvelykį pasimatoma su giminėmis, jeigu dėl kažkokių priežasčių nepavyko pasimatyti per 

Velykas. Tądien daugiausia dėmesio skiriama vaikams. Tačiau retas mūsų globos namų gyventojas turi ką 

aplankyti švenčių metu. Tad būrelis globotinių, lydimų socialinių darbuotojų užimtumui - B.Virbickienės ir 

I. Žadeikienės, ankstyvą balandžio 15 - os sekmadienio rytą išvyko į Vilnių, į tradicinę labdaros mugę - 

parodą „Angelų vaikai – su meile Jums". Mugėje - parodoje savo sukurtais darbeliais iš molio, medžio, siūlų 

prekiavo vaikai iš 30-ties Lietuvos specialiųjų ugdymo įstaigų ir socialinių globos namų. Svarbiausias 

renginio momentas - susitikimai ir pabuvimas su draugais. Šventės dalyviai dėkingi organizatoriams ir 

Vilniaus mokytojų namams, už galimybę dalyvauti tokiame renginyje, kuris kiekvieną kart vis kitoks. 

Šiemet ausis džiugino gausus atlikėjų koncertas, o akis - kiemelio pievelėje Lietuvos jaunųjų gamtininkų 

centro surengta gyvūnų parodėlė: ropojanti iguana, tigrinis smauglys, bėgiojantis leopardinis gekonas, voras 

paukštėda, sausumos vėžliukai, dygliuotieji tritonai, jūros kiaulytės, dekoratyviniai triušiukai ir kiti 

egzotiniai gyvūnai. Renginio dalyviai smaguriavo čia pat keptus blynus. Šventės kulminacija - į dangų 

paleista didžiulė gausybė balionų. Išsiskirdami vieni kitiems pasakėme IKI. Grįžtant į namus parsivežta ir 

dovanų. Vidos Valiūnaitės piešinys konkurse "Ledų karalystėje" pelnė vieną pagrindinių prizų - Mcdonaldo 

pakvietimą apsilankyti restorane. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė   
 

2012 - 04 - 18 
Balandžio 13 d. mūsų globos namuose vyko Atvelykio šventė. Atvelykis, arba mažosios Velykėlės, nuo 

seno buvo paskutinioji ilgos Velykų šventės diena, skirta vaikams. Užimtumo terapeutė Dalia Tenienė 

šventę pradėjo žemaitiškais „Tramtatulio" pasakojimais, visus pakviesdama prisiminti savojo regiono 

išraiškingą kalbą ir mažųjų Velykėlių tradicijas. Atvelykio žaidimai įtraukė ir gyventojus, ir darbuotojus, o 

ypatingu entuziazmu susirinkusiuosius užkrėtė dainos apie paukščius varžytuvės. Po aktyvaus margučių 

ridenimo, daužynių ir kitų konkursų, globotiniai linksmybes tęsė šventinėje diskotekoje. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė   
 

2012 - 04 - 18 
Balandžio 12 d. globos namų gyventojai linksminosi estrados atlikėjo Simono Donskovo su šokėjų grupe 

koncerte. Dainininkas globotinius džiugino kviesdamas juos kartu pašokti, padainuoti ir dosniai dalindamas 

prisiminimo dovanėles. Už puikų legendinio atlikėjo Simono Donskovo koncerto garsą ir apšvietimą esame 

dėkingi "Duoble soun records" - Donatui Rakščiui ir Deivydui Gerdauskiui. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2012 - 04 - 18 
Balandžio 11d. 5-oji šeimyna visus pakvietė į atvirą popietę „Velykų džiaugsmai". Vaikai šventei ruošėsi iš 

anksto: sodino svogūnus, augino želmenėlius, virė ir dažė kiaušinius, darė įvairius darbelius. Popietės metu 

svečiai galėjo apžiūrėti pavasariškai pasipuošusią ir naujai atgimusią šeimyną, pasigrožėti vaikų darbeliais, 

bei nuotraukomis. Renginys prasidėjo sveikinimo žodžiu ir globotinio Luko išmoktu eilėraščiu. Svečiams 

buvo parodytas filmukas, kaip vaikai maisto ruošos kabinete virė ir dažė kiaušinius. Šventės metu netikėtai 

vaikus aplankė šv. Velykų bobutė ir kiškutis su pilnu krepšiu velykinio pyrago. Vaikus bobutė mokino 

ridenti kiaušinius, o kiškutis visiems susirinkusiems, dėkodamas už dalyvavimą, padovanojo po pavasarinę 

gėlę ir šiltą bučinuką. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Kochaitė   
 

2012 - 04 - 18 
Š.m. balandžio 11 d. 13 - os šeimynos 9 gyventojai ir lydintys darbuotojai: socialinė darbuotoja Edita 

Jokubauskienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė vyko į pažintinę - pramoginę išvyką 

Mažeikiuose. Išvykos tikslas biblioteka, kurioje vyko supažindinimas su Klaipėdoje vykstančia delfinų 

terapija; muziejus; pasivaikščiojimas po parką; pietūs "Charlie Pizza" picerijoje. Kelionę lydėjo pakili 

nuotaika, nes vykome traukiniu, o grįžti nutarėme autobusu. Raimondas labai džiaugėsi važiavimu - šypsena 

nedingo iš jo veido iki pat kelionės pabaigos. Traukinyje jaunuoliai bendravo, padėjo vieni kitiems įlipant ir 

išlipant. Pirma aplankyta vieta buvo Mažeikių miesto biblioteka, kurioje vyko Klaipėdos delfinariumo 

pristatymas, tema: "Delfinų terapija. Ar delfinai gydo garsais?". Apžvelgėme bibliotekoje esamus stendus, 

susipažindami su šių žinduolių gydomosiomis galiomis. Kita pažintis - su Mažeikiuose jai 20 metų 

gyvuojančiu muziejumi. Čia veikia virtuali paroda "Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių". 

Pradžioje apžvelgėme ekspoziciją, kuri yra "prikelta naujam gyvenimui": ginklai; analogų neturinti stiklo 



apyrankė; žiedai; ietys su geležiniais, žalvariniais ir net vario lydiniu inkrustuotais ietgaliais; kalavijai; 

šalmas; kovos kirviai; pentinai; diržai; kaklo papuošalai; smeigtukai; segės ir daugelis kitų eksponatų. Visą 

šią gausią archeologinę medžiagą įtvirtina vizualinis pristatymas. Muziejuje jaunuoliai buvo smalsūs, daug 

klausinėjo. Ypač aktyvus buvo Andrius Marozas, kuris išsiaiškino daugelį jį dominančių dalykų. Didelį 

įspūdų ekspozicijoje paliko šalmas. Džiaugėmės, kad Mažeikių krašto žemė slėpė, saugojo ir išsaugojo 

palikimą mums, kad galėtumėme šiandien visa tai stebėti. Pirmame muziejaus aukšte aplankėme Filomenos 

Linčiūtės - Vaitekūnienės parodą. Andrius Grakauskas neslėpė emocijų, džiaugdamasis esama paroda. 

Būtina paminėti, kad muziejuje mus maloniai sutiko bei išlydėjo ilgametė jo direktorė Adelė 

Cholodinskienė. Po daugybės įspūdžių pasivaikščiojome po parką, aplankėme memorialinį paminklą, skirtą 

žuvusiems karo metu. Išalkę užsukome į "Charlie Pizza" piceriją, kur kiekvienas jaunuolis pasirinko 

mėgiamą patiekalą bei tvarkingai, neskubėdami, palaikydami pokalbį prie stalo ir padėdami vieni kitiems 

papietavome. Kokia išvyka, jeigu neaplankysime parduotuvės! Pagal galimybes ir poreikius jaunuoliai 

bandė tikslingai išsirinkti prekes. Ir paskutinis mūsų kelionės taškas - autobusų stotelė. Namo grįžome 

pavargę, bet geros nuotaikos. Išvykoje jaunuoliai buvo tikri šaunuoliai: padėjo vieni kitiems, deramai elgėsi 

nepažįstamoje aplinkoje, saugojo vieni kitus ir mokėsi gražaus elgesio. Dėkojame Aurelijai Gabrienei už 

gerą nuotaiką ir išvykos maršrutą. 

Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė             

 

2012 - 04 - 15 
Balandžio 12 d. devyni globos namų gyventojai, lydimi dviejų darbuotojų, vyko į Kauną, UAB "Pirmas 

žingsnis", kur buvo vykdoma "Sveiko atleto" programa. Buvo tikrinama sportuojančių neįgalių asmenų 

sveikata. Džiaugiamės gera organizacija, esame dėkingi gydytojams ir savanoriams, lydėjusiems mus 

programos metu, sakome nuoširdų ačiū už dovanas. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 04 - 15 
Balandžio 11 d. devynios 16 - os šeimynos merginos, lydimos trijų darbuotojų, vyko į Kauno zoologijos 

sodą. Jame pamatėme įvairiausių gyvūnų, kurie mergaitėms paliko didžiulį įspūdį. Aplankiusios zoologijos 

sodą, keliavome pažiūrėti Kauno pilies. Pilis globotinėms pasirodė paslaptinga ir didelė. Grįždamos namo, 

dar užsukome į Tytuvėnų vienuolyną. Mūsų išvyka buvo kupina susižavėjimo ir nuostabos šūksnių, gražių 

emocijų ir šypsenos. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė 
 

2012 - 04 - 04 
Balandžio 3 dieną būrelis aktyviai dalyvaujančių užimtumo veiklose gyventojų aplankė Šiaulių parodų 

galeriją, kurioje eksponuojami: V. Onaičio medžio drožybos darbai, V. Kutkienės tapyba, J. Rudzinsko 

grafika bei Šiaulių krašto tautodailininkų darbai. Didžiulį įspūdį sukėlė iš medžio išdrožtos didelės karžygių 

ir šachmatų figūros, iš modelino pagamintos bei gražiai padabintos lėlės, ant smėlio piešti paveikslai, pačiais 

įvairiausiais būdais išmarginti margučiai ir kiti rankdarbiai. Pasidairę parodoje, gražia pavasario diena 

pasidžiaugėme vaikščiodami pėsčiųjų bulvaru, apžiūrėjome ten esančias skulptūras, pasėdėjome kavinukėje. 

Kelionę į namus lydėjo gyventojų klegesys - tai dar viena, ypatinga diena, jų gyvenime. 

Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė   

 

2012 - 04 - 03 
Kovo 30 d. mūsų socialinės globos namų saviveiklinė humoro grupė "Nykštys" vyko į Padvarius, kur vyko 

balandžio 1 - ajai skirtas humoristinis renginys "Juokis Padvariuos". Šventę organizavo Padvarių socialinės 

globos namai. Renginyje dalyvavo: Ventos, Dūseikių, Padvarių socialinės globos namų, Viliaus Gaigalaičio 

globos namų, Kretingos dienos veiklos centro - saviveikliniai kolektyvai su savo humoro programomis. 

Šeimininkai mus labai šiltai priėmė. Šventėje vyravo gera nuotaika, daug juoko, galybė aplodismentų. 

Humoristiniame renginyje nugalėjo draugystė. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Stasė Vaičiulienė 
 

2012 - 04 - 03 
Kovo 29 dieną 12 - os šeimynos gyventojai su lydinčiais darbuotojais vykome į Akmenę. Pirmiausia 

atvykome į "Drugelių" muziejų. Mus maloniai pasitiko muziejaus darbuotoja, kuri labai įdomiai papasakojo 

apie gydytojo Boriso Izanbeko surinktą drugelių kolekciją. Pamatėme ir pasidžiaugėme gyvais drugeliais 



namelyje. Matėme jų kokonus, tačiau gaila, kad drugeliai labai trumpai gyvena. Regėjome drugelius 

milžinus, kurie gyvena tik tris paras ir per tą laiką drugelis turi susirasti porą ir... numirti. Stebėjome, kaip 

drugeliai maitinami. Jie minta įvairiais vaisiais ir, geriausia, kai vaisiai yra rūgimo stadijoje. Mums stebint 

drugelius maitino apelsinu. Muziejus turtingas ir įvairių menininkų darbų. Ypač gausi tautodailininkės 

Elenos Adomaitienės paveikslų kolekcija. Paveiksluose dominuoja kaimo vaizdai, gamta. Jaunuoliai labai 

domėjosi metalinių daiktų paroda. Dirbinius buvo galima paliesti ir pajusti, kad jie gan sunkūs. Aplankę 

Akmenės muziejų vykome į Kamanų direkcijos lankytojų centrą. Čia mus pakvietė į salę, kurioje stebėjome 

aštuoniolikos minučių trukmės filmą apie Kamanų gamtinį rezervatą. Vėliau sekė staigmenos. Matėme 

modernią gamtinę ekspoziciją, kurioje pristatoma rezervato istorija, Kamanų aukštapelkės raida, pelkių 

reikšmė. Spalvinguose stenduose įkomponuota video medžiaga apie pelkės gyventojus, o interaktyvūs 

monitoriai siūlė patirti virtualios kelionės gamtoje džiaugsmą. Dar viena staigmena mus pasitiko, kai buvo 

suteikta galimybė pasijusti po... žeme ir rankomis paliesti įvairų dirvožemį. Galiausiai apžiūrėjome paukščių 

iškamšas. Jaunuoliai bandė atspėti, koks tai paukštis. O tai buvo: pelėda, apuokas, erelis ir kiti paukščiai, 

kurių net pavadinimus sunku atsiminti. Nors išvyka truko tik keletą valandų, tačiau ji buvo vertinga žiniomis 

ir patirtomis nuostabiomis emocijomis.  
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
 

2012 - 03 - 25 
Kovo 23 d. rytmetį kvietėme į Gandrų sugrįžimo šventę. Renginys prasidėjo visų susirinkusiųjų ir 

grįžtančiųjų gandrų pasveikinimu. Šventės metu klausėmės ir spėliojome paukščių balsus, žaidėme linksmus 

muzikinius žaidimus, minėme mįsles, susijusias su šventės – grįžtančių paukščių tema. Globos namų 

gyventojai aktyviai įsitraukė į paukštelių trafaretų spalvinimą. Visi šventės dalyviai – darbuotojai ir 

globotiniai už sėkmingai įveiktas užduotis buvo apdovanoti gardžiais prizais. Nuo seno buvo tikima, kad 

grįžtantys gandrai atneša šilumą ir žemelė sušyla, sužaliuoja, taigi - prasideda tikrasis pavasaris. Šventę 

pabaigėme linksma pavasarine daina, kad greičiau žemelė žiedais pasipuoštų ir paukšteliai savo giesmėmis 

mus džiugintų... Renginio tikslas - supažindinti, prisiminti Lietuvos paukščius ir linksmai visiems kartu 

pabūti, buvo sėkmingai pasiektas. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė 
 

2012 - 03 - 20 
Kovo 12-17 d. vyko „Gerumo savaitė": 

• Pirmadienį šeimynose buvo prisiminta ir aiškinama „gerumo" sąvoka. Daromi geri darbai savo šeimynos 

labui. 

• Antradienį ir trečiadienį gerųjų darbų ratas išsiplėtė – gyventojai stengėsi pagelbėti visiems darbuotojams. 

• Ketvirtadienis buvo padėkos diena darbuotojams – geradariams, kuriuos išrinko globos namų gyventojai ir 

kolegos. Taip pat balionais papuošti prieš metus pačių sodinti klevai. 

• Penktadienio rytą prisiminėme visus gerus praėjusių metų darbus, šauniausius – apdovanojome. 

Šventės muzikinį foną padėjo sukurti Ventos muzikos mokyklos mokytojas Vidmantas Virbickas. O popiet 

džiaugėmės Radžio dainomis ir šiltu atlikėjo bendravimu su įstaigos gyventojais bei darbuotojais. 

Dainininkas gyventoją Grafą pasikvietė į savo ir Ryčio Cicino koncertą, vykusį Ventos kultūros namuose. 

Vakarą globotiniams nuspalvino šventinė diskoteka. 

Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė   

Šeštadienį koncertinę programą mums dovanojo Akmenės muzikos mokyklos instrumentinis trio, 

vadovaujamas mokytojo Algirdo Griciaus. Koncertas tapo baigiamuoju Gerumo savaitės akordu. Skambėjo 

Johaneso Bramso "Vengrų šokis", Piotro Čaikovskio "Neapolietiška dainelė" iš baleto "Gulbių ežeras", 

maršas "Nedėlios rytelį" ir kiti kūriniai. Žiūrovų emocijos išsiliejo valso sūkuryje, polkos ritmu sukome 

smagų bendrą ratelį. Esame dėkingi atlikėjams už gražias susitikimo su klasikine muzika akimirkas. 
Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė   
 

2012 - 03 - 15 
Kovo 7 d. 20 šeimynos jaunuoliai lankėsi Šiauliuose, kino teatre "Forum cinemas". Žiūrėjome filmą 3D 

formatu "Kelionė į paslaptingąją salą". Jaunuoliai buvo sužavėti vaizdo ir garso efektais. Nors filmo vertimo 

nebuvo, bet siužetą visi supratome. Taip pat filmas buvo aptartas šeimynoje. Kiekvienas papasakojo jam 

labiausiai įsiminusią vaizdo sceną. Šiuo metu ir vėl planuojame kitą išvyką į kiną. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė 
 

 



2012 - 03 - 11 
Kovo 9 d. mūsų globos namų darbuotojų komanda dalyvavo tinklinio varžybose, kurias organizavo 

Jurdaičių socialinės globos namai. Šiemet likome ketvirti. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 03 - 09 
Saulėtą kovo 5 - os dienos popietę 5 - os šeimynos gyventojai kartu su darbuotojomis vyko į Akmenės 

muziejų. Ten maloniai pasitiko muziejaus direktorė, kuri aprodė ekspozicijas. Vaikus nustebino drugelių 

kolekcija, išdėstyta trijose salėse, surinkta iš viso pasaulio. Tačiau didžiausią įspūdį paliko gyvi skraidantys, 

besimaitinantys drugeliai. Apžiūrėję ekspoziciją visi patenkinti grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Maculevičienė 
 

2012 - 03 - 04 
Vasario 29 d. šeši 13 - os šeimynos jaunuoliai ir keturios 15 - os šeimynos merginos, lydimi socialinių 

darbuotojų Jūratės Žukauskienės ir Editos Jokubauskienės bei socialinio darbuotojo padėjėjos Virginijos 

Rupšienės, vyko į Šiaulius. "Forum cinemas" kino teatre žiūrėjome nuotykių filmą "Kelionė į paslaptingąją 

salą" 3D formatu. Šiaulių "Akropolyje" buvome nebe pirmą kartą, tačiau baimė kilti eskalatoriumi išliko: 

lipome ant jo atsargiai, padedami darbuotojų. Filmas paliko labai daug įspūdžių: tai buvo nuotykių ir 

fantastikos derinys. Dar didesnį efektą sukėlė 3 D formatas, kai atrodo, kad vaizdą, plaukiantį prieš akis, gali 

paliesti rankomis. Po filmo užsukome į kavinę "Can Can pizza", kur skanavome pasirinktas picas ir 

gaivinomės gėrimu. Neužmiršome ir namuose likusių draugų: parvežėme jiems lauktuvių. 

Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 

 

2012 - 02 - 28 
Vasario 28 d. Ventos socialinės globos namuose vyko tinklinio varžybos. Dalyvavo Dabikinės specialiosios 

mokyklos darbuotojų ir Ventos socialinės globos namų gyventojų bei darbuotojų komandos. Pirmą vietą 

iškovojo ventiškiai darbuotojai, antrą - gyventojai, Dabikinės žaidėjai liko treti. Visi buvo apdovanoti rankų 

darbo moliniais medaliais. Nesvarbu kokią vietą kuri komanda laimėjo, svarbu, kad turėjome galimybę 

susitikti, pabendrauti. Kad ir kokie šaunūs buvo žaidėjai, bet dar šaunesni buvo sirgaliai, atėję palaikyti savo 

komandų su plakatais, įvairiaspalviais balionais, negailėję ovacijų savo favoritams. 
Parengė: socialinis darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 02 - 24 
Vasario 24 d. mūsų globos namuose koncertavo dainininkas Andrius Rimiškis. Džiaugiamės gražiomis jo 

dainomis, šiltu bendravimu su žiūrovais. Dainininkui savo simpatijas išreiškėme aplodismentais ir gėlėmis.   

 

2012 - 02 - 24 
Viena mėgstamiausių ir linksmiausių švenčių  Ventos socialinės globos namų gyventojams yra Užgavėnės. 

Ruošimasis šiai tradicinei šventei truko keletą savaičių – buvo daromos kaukės, mokomasi ratelių: „Žyds 

juods", „Meškutė", „Kepė boba blynus". Visi nekantriai laukė tos dienos, kai pagaliau galės išvaryti šaltą 

žiemą iš kiemo, sudeginti Morę ir užsigavėti. Šventės dieną Lašininio ir Kanapinio komandos varžėsi 

traukdamos rogutes, šokinėdamos maišuose, kilnodamos rąstą bei traukdamos virvę. Ilgą ir aršią kovą, kaip 

ir dera laimėjo ateinančio pavasario simbolis – Kanapinis ir jo komanda. Susirinkę, prie degančios Morės, 

visi nuoširdžiai varėme žiemą, šaukdami „Žiema, žiema, bėk iš kiemo". Sočiai prisivalgę gardžiausių blynų, 

pasidžiaugėme, kad pavasaris jau nebe už kalnų. 
Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė 
 

2012 - 02 - 23 
,,Spalvų žaidimas'' 

Ventos socialinės globos gyventojai Justina Minkštimaitė, Jovita Skamarakaitė, Dovilė Trikšytė, Laimonas 

Tumas, Žilvinas Roga vasario 22 d. lankėsi VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centre. Kelionė buvo 

organizuojama su tikslu pažinti ir išbandyti vieną iš tradicinių Turkijos menų – EBRU. Pusantros valandos 

trukusi viešnagė psichikos sveikatos centre buvo labai įspūdinga. Apie šį meną mums papasakojo soc. 

darbuotoja Inga Musulienė. Ebru – tai tapyba ant vandens. Piešinys specialiais dažais kuriamas ant jūros 

dumbliais sutirštinto vandens. Šiame mene visos medžiagos tik natūralios, jos nekenksmingos nei sveikatai, 

nei aplinkai. Skubėjome prisiliesti, išbandyti, sukurti savo piešinį. Šis menas mus sužavėjo tuo, kad negražių 

paveikslų nebuvo! Visi jaunuolių piešiniai žavėjo savo spalvomis, formomis. Mums ši išvyka labai patiko ir 



ją pavadinome ,,Spalvų žaidimu''. Labai dėkojame visiems psichikos sveikatos centro darbuotojams už šiltą 

ir nuoširdų priėmimą. 
Parengė: soc.darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė   
 

2012 - 02 - 16 
Vasario 16 d. Ventos kultūros namuose vyko šventinis koncertas "Tau, Lietuva". Dalyvavo kultūros namų, 

Ventos muzikos mokyklos, Ventos socialinės globos namų atlikėjai. Mūsų globos namų šokėjai, 

vadovaujami užimtumo terapeutės Elos Smilgienės, dovanojo žiūrovams valso ir tango kompoziciją. 

 

2012 - 02 - 15 
Vasario 14 d. visi buvo pakviesti į meilės dainų, meilės laiškų ir meilės prisiminimų popietę "...Tik tavo 

akyse gyvenimą randu..." Žvakių šviesoje skambėjo romantiškos dainos, buvo skaitomi Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio laiškai Zofijai, vienas po kito ekrane plaukė vaizdai, kupini šilumos, meilės, 

ramybės. Po to stebėjome jausmingą valso ir tango kompoziciją. Daug emocijų sukėlė filmuko peržiūra, 

kuriame gyventojai ir darbuotojai išsakė mintis apie šv. Valentino dienos reikšmę jų pačių gyvenime, buvo 

įpinti praėjusių Meilės dienos švenčių vaizdai. Renginio pabaigoje išdalinti Meilės pašto laiškai, kuriuose 

gyventojai išsakė savo jausmus jiems brangiems ir mylimiems žmonėms. 17 - os šeimynos merginos 

pasveikino visus su šv. Valentino diena, išdėliodamos iš raidžių žodį "myliu", Justina padeklamavo eilėraštį 

apie širdeles. Išsiskirstėme pakylėti, su gražiausiais jausmais širdyse. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė   
 

2012 - 02 - 15 
Vasario 13 d. 20 - oje šeimynoje vyko atvira popietė, skirta paminėti Vasario 16 - ajai. Istorinė diena, kuri 

kiekvienam iš mūsų turi savitą reikšmę. Popietės tikslas - trumpai, vaikams prieinama kalba supažindinti su 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Nužvelgtas istorinis laikmetis, simbolika. Jaunuoliai popietei ruošėsi iš 

anksto: gamino vaizdines užduotis, mokėsi eilėraštį. Popietės metu vaikinai mokėsi Lietuvos simbolikos, 

rūšiavo kaimyninių valstybių vėliavas, spėjo valstybinių švenčių grafinius atvaizdus, gamino vėliavėles, 

sprendė su svečiais kryžiažodį. Renginio pabaigoje labai aktyviai dalyvavo viktorinoje "Atspėk vietovę". 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė   
2012 - 02 - 13 
Vasario 11 d. mūsų globos namuose koncertavo Paulius Stalionis. Tai jau antras šio dainininko pasirodymas 

pas mus. Džiaugiamės puikiu jo koncertu ir šiltu bendravimu. 

2012 - 02 - 10 
Nuo 2006 metų Lietuvoje pradėta minėti Tarptautinė saugesnio interneto diena. Vasario 7-ąją, pažymint šią 

dieną, vienuolika mūsų globos namų gyventojų, lydimi socialinės darbuotojos užimtumui Snieguolės 

Butautienės bei socialinių pedagogių Ingos Musulienės ir Almos Lileikienės, lankėsi Ventos miesto 

bibliotekoje. Čia, interneto galimybėmis besidominčius jaunuolius, maloniai pasitiko bibliotekos darbuotoja 

Daiva Balčiūnaitė. Specialistė informavo apie pavojus, slypinčius virtualiame pasaulyje, bei paaiškino, kaip 

galima šių grėsmių išvengti ir saugiai naudotis internetu. Bibliotekos darbuotoja jaunuoliams priminė 

realaus bendravimo vertę ir pasitikėjimo svarbą tarpasmeniniuose santykiuose. Atsidėkodami Daivai už 

suteiktas žinias, įteikėme siuvinėtą paveikslėlį, kuriame pavaizduotas "Draugiško interneto" logotipas - 

meškiukas. 

Vasario 8– ąją, jau Ventos socialinės globos namuose, tęsėme Saugesnio interneto temą. Į kompiuterių klasę 

Alma Lileikienė sukvietė arti trisdešimties interneto mylėtojų – įstaigos gyventojų ir darbuotojų. Internautai 

aiškinosi žodžių „voratinklis", „tinklas" reikšmes bei sąsajas su internetu. Susirinkusieji žiūrėjo filmą 

„Tinklas", kuriame vaikai, jų tėveliai, mokytojai bei žinomi Lietuvos žmonės pasakojo apie interneto įtaką 

jiems patiems ir aplinkiniams. Čia dar kartą buvo atkreiptas dėmesys į virtualios erdvės pavojus ir apsaugą 

nuo jų. Vėliau dalyviai, susiskirstę į grupeles, sprendė kryžiažodį, žaidė nuotaikingą žaidimą „Jurgio ir 

Irmos nuotykiai internete". Taip pat „nėrė tinklą" žaidime „Voratinklis", kartu su perduodamu siūlų 

kamuoliu, išsakydami įgytas žinias, apie interneto naudą ir pavojus. Renginių, skirtų Tarptautinei saugesnio 

interneto dienai, pabaigą vainikavo globos namų direktorės Gražinos Banienės įteiktos padėkos bei saldžios 

ir gražios dovanos – saldainiai ir artėjančios Šv. Valentino dienos  širdelės. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė     
 

2012 - 02 - 06 
Vasario 6 d. Ventos socialinės globos namuose vyko štangos spaudimo varžybos. Dalyvavo sportininkai iš 

Aukštelkės, Dūseikių, Jurdaičių, Linkuvos ir Ventos socialinės globos namų. Pirmą vietą iškovojo 



aukštelkiškių komanda. Bendras komandinis rezultatas - 177 kartus paspausta štanga. Antri buvo Dūseikių 

sportininkai (bendras rezultatas - 162 kartai), treti - ventiškiai (bendras rezultatas - 151 kartas). Geriausiu 

sportininku pripažintas Aukštelkės gyventojas Arūnas Janušauskas (79 kartai iš dviejų bandymų). Antras - 

Romas Stanys iš Dūseikių (66 kartai iš dviejų bandymų), trečias - Ventos atstovas Deivis Abromaitis (47 

kartai iš dviejų bandymų). Visoms komandoms įteiktos padėkos, prizininkai apdovanoti suvenyrais ir 

medaliais. Pertraukėlių metu žiūrovus ir dalyvius linksmino Ventos socialinės globos namų šokėjai. 

Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis   

 

2012 - 01 - 23 
Sausio 23 d. mūsų globos namuose vyko parodomosios štangos spaudimo varžybos. Jose dalyvavo 12 

gyventojų. Kiekvienas dalyvis prieš varžybas buvo pasvertas. Svorio rezultatai buvo reikalingi, jei kurie nors 

dalyviai surinktų vienodą taškų skaičių. Tuo atveju laimėtų mažesnį svorį turintis asmuo. Po to buvo 

varžomasi, kas daugiau kartų iškels štangą, sumuojant dviejų bandymų rezultatus. A lygyje I -ą vietą užėmė 

Deivis Abromaitis, II - ą - Egidijus Džiugas, III - ią - Vytautas Jurgelis. B lygyje pirmas buvo Darius 

Beleckas, antras - Andrius Marozas, trečias - Donatas Grubliauskas. C lygyje I - ą vietą iškovojo Vaclovas 

Sakalauskas, II - ą - Grafas Udalcovas, III - ią - Laimonas Tumas. D lygyje pirmas buvo Artūras 

Mendelejevas, antras - Renatas Orentas, trečias - Viktoras Stanius. Visi dalyviai apdovanoti medaliais. 

Renginį pagyvino darbuotojų Dalios Tenienės ir Arvydo Ribikausko daina bei šokėjų, vadovaujamų Elos 

Smilgienės, pasirodymas. Visus rezultatus žiūrovai galėjo stebėti "gyvai" per multimediją. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2012 - 01 - 20 
Š. m. sausio 19 d. mūsų įstaigos vaikinų futbolo komanda dalyvavo LSOK organizuojamose salės futbolo 

5x5 varžybose, kurios vyko Šiaulių valstybinės kolegijos sporto salėje. Iš viso buvo 8 komandos, 

suskirstytos po 4 į du lygius. Mūsų futbolininkai antrame lygyje varžėsi su Panevėžio jaunuolių centru, 

kuriuos įveikė rezultatu 9:0. Po to pralaimėjo Dūseikių socialinės globos namų komandai 1:6. Trečias 

rungtynes rezultatu 1:0 įveikė Šiaulių miesto dienos centro "Goda" komandą ir laimėjo II - ą vietą. 

Komandos žaidėjai buvo apdovanoti medaliais. 

Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis   

 

2012 - 01 - 19 
Sausio 18-ąją Ventos socialinės globos namus nudžiugino svečiai iš Naujosios Akmenės Saulėtekio 

progimnazijos. Dvidešimt keturi gimnazistai bei dvi juos lydinčios mokytojos – Roma Rudienė bei Dalia 

Jencienė, atvyko į mūsų namus susipažinti su čia gyvenančiais vaikais ir jaunuoliais bei dirstelėti į įstaigos 

globotinių kasdienybę. Svečiai, lydimi Ventos socialinės globos namų pavaduotojos Lolitos Zvonkienės bei 

socialinio darbo padalinio vadovės Daivos Pranauskienės, lankėsi šeimynose, domėjosi gyventojų 

laisvalaikiu bei užimtumu. Svečius maloniai nustebino bendro naudojimo patalpos, t.y. koridoriai bei juose 

esantys kampeliai – prieigos prie šeimynų, kuriuose gausu tvarkingai ir skoningai sudėliotų interjero detalių. 

Pasidžiaugę mūsų namų jaukia aplinka, pabendravę su gyventojais ir palepinę globotinius dovanomis, 

gimnazistai išvyko. Mes, gyvenantys ir dirbantys Ventos socialinės globos namuose, nuoširdžiai dėkojame 

Saulėtekio progimnazijai ir labai džiaugiamės, kad kažkas rajono centre pastebi mūsų buvimą ir kažkam 

esame įdomūs.   
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2012 - 01 - 19 
Sausio 17 d. mes, 13 ir 21 šeimynos jaunuoliai, su socialinėmis darbuotojomis Joana Jakavičiene ir Edita 

Jokūbauskiene vykom į Šiaulių "Akropolį". Kino teatre "Forum Cinemas" žiūrėjome filmą 3D formatu 

"Batuotas katinas Pūkis". Filmas visiems paliko gerus įspūdžius. 

Parengė: Gyventojų tarybos narys Sandrius Parvainis   

 

2012 - 01 - 17 
Šių metų sausio 13 dieną buvome pakviesti į Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją. Važiavo 12 gyventojų 

kartu su socialinėmis darbuotojomis Joana Jakavičiene ir Edita Jokūbauskiene bei užimtumo terapeute Ela 

Smilgiene. Gimnazijoje vyko renginys sausio 13 – ajai (Laisvės gynėjų dienai) paminėti. Buvo rodoma 

filmo ištrauka apie tragiškus tos 1991 – ųjų metų nakties įvykius . O po paminėjimo gimnazistai parodė 

kalėdinį spektaklį. Spektaklis vyko net dvi valandas ir paliko daug gerų įspūdžių. Visi buvome patenkinti. 



Parengė: Gyventojų tarybos narys Laimonas Tumas 
 

2012 - 01 - 12 
Sausio 9 d. 20 šeimynos jaunuoliai lankėsi Šiauliuose, Akropolio kino teatre "Cinema". Žiūrėjo filmą 

"Batuotas katinas Pūkis" 3D formatu. Tai jau antras filmas, kurį jaunuoliai žiūrėjo "su akiniais". Pirmą kartą 

žiūrėjo filmą "Linksmosios pėdutės 2". Filmas 3D formatu - tai naujas potyris, nauji įspūdžiai, nauji 

išgyvenimai, patirtos geros emocijos, gera nuotaika ir šypsenos sutrikusio intelekto jaunuolių veiduose 

prisimenant filmą. Apsilankymas filme - tai ir akiračio plėtimas, ir pilkumos šviesinimas jaunuolių 

kasdienybėje. Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė 

 

2012 - 01 - 09 
Š. m. sausio 7 d. Ventos socialinės globos namuose vyko susitikimas su moterų klubu "Akmenietė". 

Susitikime dalyvavo šeimynų gyventojai ir darbuotojai. Klubas parodė spektakliuką "Katės namai". 

Gyventojai smalsiai ir susidomėję stebėjo renginį. Stebėjimą lydėjo teigiamos emocijos. Visų dėmesį 

patraukė artistų apranga ir kalba. Už spektakliuką atsidėkojome klubui "Akmenietė" gėlėmis, o iš jų gavome 

saldainių ir megztų dovanėlių. Visi tikimės naujų susitikimų su šiuo klubu. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

Po spektaklio režisierę Daivą Kvaukienę kalbino soc. pedagogė Inga Musulienė. Režisierės mintys: "Mums 

iš tiesų labai smagu buvo Jus aplankyti, parodyti Samuelio Maršako poemą "Katės namai", kurioje vaidino 

18 Akmenės rajono moterų klubo "Akmenietės" narių. Kiaulės vaidmuo atiteko mokytojai Irenai 

Balkauskienei. Vaidmuo "ne koks", o pasisekimas didelis, nes tai charakterinė rolė ir ji ją atliko puikiai, 

todėl ir vaikams patiko. Klubo moterys tikrai yra aktyvios, entuziastingos ir kūrybingos, todėl šių metų 

laikraščio "Vienybė" paskelbtame konkurse "Metų darbai ir žmonės", tapome vienos iš keturių dar 

laimėjusių nominaciją. Akcijoje "Šiltos Kalėdos" dalyvavo viso rajono mezgėjos, kurių darbai lai šildo Jūsų 

vaikučių kojytes, rankytes ir prisiminimą."   

 

2012 - 01 - 06 
Linksmai atsisveikinta su Kalėdų eglute Sausio 6 d. gyventojai ir darbuotojai padėjo paskutinį kalėdinio 

laikotarpio akcentą - atsisveikino su žaliaskare. Kieme, prie eglutės vyko judrūs žaidimai, šokiai. Šventei 

įpusėjus atvyko Trys Karaliai. Jie pasveikino visus, palinkėjo gerų 2012 - ųjų. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė 
 


