
2013 - 12 - 31 
Į globos namus su trumpu filmuku apie mus, kaip ir buvo žadėjusi, grįžo Stokholme režisūrą studijuojanti 

kraštietė Justė Pranauskaitė. Gyventojai, žiūrėdami filmuotą medžiagą, kiekvieną pažįstamą veidą palydėjo 

šilta emocija. Ir darbuotojams, ir globotiniams buvo smalsu kitaip, būsimos režisierės akimis, pažvelgti į 

mūsų kasdieną. 

Justė atvyko ne viena. Merginos draugas Kaveh po filmo peržiūros pakvietė gyventojus drauge pagroti 

perkusiniais instrumentais. Įvairiausi būgneliai, keisčiausių formų barškalai greitai pateko į globotinių 

rankas. Susibūrusi gausi muzikantų grupė džiugino ir dosniai dalijo garso stebuklą visiems susirinkusiems. 

Kaveh unikalų, rankų darbo instrumentą, pagamintą Pakistane su gražiausiais palinkėjimais įteikė globos 

namų direktorei Gražinai Banienei. Šiuo puikiu ir retu instrumentu dabar kasdien galės groti mūsų įstaigos 

gyventojai. 

Nuoširdžiai džiaugiamės Justės apsilankymu ir vėl laukiame jos grįžtant. Būsima režisierė pažadėjo pratęsti 

filmą ir dar ne kartą pas mus užsukti. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 12 - 27 
Globos namuose vyko tradicinis šventinis karnavalas, kurio tema – animacinių filmukų muzika. Karnavalui 

kiekviena šeimyna buvo pasirinkusi po animacinį filmą, kuriuo remdamasi paruošė šventinį pasirodymą. 

Renginyje džiugino prisiminta senoji animacija bei parodyta išmonė, kuriant išraiškingus personažus. 

Susirinkusius stebino kaukių gausa, darbuotojų kūrybiškumas ir puikūs gyventojų sceniniai pasirodymai. 

Mūsų šventinis šurmulys sulaukė svečių – apsilankė UAB „Vegastel" direktorius Vygantas Gross, kuris 

mažiesiems gyventojams dovanojo minkštų žaislų. 
Parengė soc. darbuotojos užimtumui Stasė Vaičiulienė ir Roma Griciuvienė  
 

2013 - 12 - 27 
Didžiausių žiemos švenčių proga Ventos socialinės globos namus aplankė Sablauskių kaimo jaunimas. 

Mūsų įstaigos vaikus ir jaunuolius svečiai palepino dovanėlėmis – saldainių, sausainių rinkiniais, 

mandarinais, obuoliais ir kt. gardumynais. Džiugu, kad šio apsilankymo iniciatorius, garbus mūsų rajono 

gyventojas Virginijus Gžimaila, į globos namus su kalėdinėmis dovanėlėmis užsuka jau nebe pirmą kartą. 

Svečiai apsidairė šeimynose, fotografavosi su gyventojais ir, paspaudę vieni kitiems rankas, dalijosi 

šypsenomis. Darbuotojai sulaukė nuoširdžių pagyros ir pastiprinimo žodžių bei šiltų palinkėjimų šventėms. 

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam Virginijui Gžimailai ir Sablauskių kaimo jaunimui: Martinai 

Dovidauskaitei, Ernestai Bardauskaitei, Gretai Bardauskaitei, Žanetai Kugrytei ir Dangirui Dovidauskui, 

besimokantiems Ramučių gimnazijoje; Aušrai Bliutaitei – Kruopių vidurinės mokyklos moksleivei ir 

darbininkui Erlandui Pikšriui. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 12 - 26 
Trečią kartą mūsų globos namai organizavo piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursą „Kalėdų stebuklas". 

Šiemet konkursas sulaukė net 50 dalyvių iš 9 įstaigų: Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis", Aukštelkės, 

Dūseikių, Jotainių, Jurdaičių, Macikų, Skemų, Zarasų ir Ventos socialinės globos namų. Piešinius vertino ir 

nominavo komisija: mūsų įstaigos darbuotojos - soc. pedagogė (dailės terapijai) Inga Musulienė ir soc. 

darbuotoja užimtumui (meninei raiškai) Staselė Vaičiulienė bei Papilės S. Daukanto gimnazijos 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė Eglė Zaveckienė. Taip pat už piešinius buvo galima 

balsuoti Facebook socialiniame tinkle ir el. paštu. 

Konkurso dalyviams iš kitų įstaigų, padėkos ir mažos dovanėlės išsiųstos paštu, o mūsiškiai pasveikinti 

kompiuterių klasėje. 

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams, juos ruošusiems darbuotojams ir visiems balsavusiems. 

Konkurso rezultatus galite pažiūrėti čia . 

 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2013 - 12 - 22 
„Šypsenėlių" šeimynos gyventos - Gertrūda D., Rasa J., Inga G., Jurgita P., lydimos darbuotojų, išsiruošė 

praskaidrinti kasdienybę išvyka į Ventą. Juk mieste, ypač artėjant šventėms, gyvenimas verda šiek tiek 

kitokiomis spalvomis nei jaukiose namų kertelėse. Taigi, darganotą popietę pakėlėme sau nuotaikas 

pabuvodamos miesto bibliotekoje, kavinėje ir parduotuvėje. 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Piesiniu_2013rezultatai.pdf
http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Piesiniu_2013rezultatai.pdf


Pirmiausia apsilankėme bibliotekoje. Labai norėjome pasigrožėti čia eksponuojama mūsų globos namų 

darbelių paroda „Ant angelo sparno į dangų pakylam..." Mergaitės atpažino savo kūrinėlius, apžiūrėjo ir kitų 

gyventojų gamybos angelus – jų gausa labai puošia ir suteikia šventišką nuotaiką bibliotekai. Nepraleidome 

progos pavartyti ir spalvingas knygas, paskaityti pasakėlių. Ačiū bibliotekos darbuotojoms už malonų 

priėmimą! 

Popietę pratęsėme kavinėje „Prie židinio". Globotinės jau namie planavo kokį patiekalą užsisakys, o norų 

sąraše buvo tai, kas dar neragauta – bulvytės fri, ir tai, kas itin mėgstama, bet reta – cepelinai. 

Pasistiprinusios užsukome į parduotuvę, kur merginos išsirinko sau skanėstų bei nupirko lauktuvių namie 

likusioms draugėms. 

Merginos džiaugėsi miesto šurmuliu, papuoštomis eglėmis, savo pirkiniais. Grįždamos namo dar 

stabtelėjome prie sankryžos pažiūrėti, kaip statomas įspūdingas Ventos miesto ženklas. Gera mūsų 

Ventoje... 
Parengė soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2013 - 12 - 20 
Gruodžio 18 d. mūsų įstaigos gyventojų komanda buvo pakviesta dalyvauti tinklinio turnyre, kuris vyko 

Latvijoje. 

Turnyre rungėsi keturios komandos iš Sesavos ir Vilces mokyklų, Ziedkalnes soc. aprūpinimo centro bei 

mūsiškiai. Gaila, bet po įnirtingų kovų visas rungtynes pralaimėjome. Visgi labai nepergyvenome, nes 

susitikome su senais draugais ir susiradome naujų. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, diplomais ir saldžiais prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2013 - 12 - 18 

Švenčių belaukiant 
Visi įstaigos darbuotojai ir gyventojai buvo pakviesti papuošti savo erdves - šeimynų kambarius ir langus, 

poilsio kampelius bei kabinetus. 

Žiūrint į gimusias dekoracijas, stebino darbuotojų išmonė ir kūrybiškumas. Puošybai buvo panaudotos 

įvairiausios technikos ir medžiagos. 

Įstaigos kieme nušvito plačiaskarė eglė, sužibo pastatą apjuosusios girliandos, o mes visi susikaupę 

laukiame Šventų Kalėdų stebuklo. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  
 

2013 - 12 - 17 
Gruodžio 13 d. Jurdaičių socialinės globos namuose vyko LSOK jungtinis stalo teniso turnyras. B lygyje 

gyventojas Artūras Mendelejevas ir darbuotojas Edvardas Liaučius užėmė III – ą vietą. D lygyje gyventojas 

Egidijus Džiugas ir darbuotojas Linas Lileikis iškovojo II – ą vietą, gyventojas Deivis Abromaitis ir 

darbuotojas Edvardas Liaučius tame pačiame lygyje liko treti. Dalyviai apdovanoti medaliais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 12 - 08 
Mūsų „Šnekučiai" tiesiog nenustygo vietoje ruošdamiesi į Kėdainių areną žiūrėti varžybų. Kelias vaikams 

neprailgo, nes mažieji susidomėję stebėjo pravažiuojančias mašinas, gamtą, žmones. 

Nuvykus mus maloniai sutiko, įteikė dėžutes, kuriose buvo dovanėlės vaikams. Susiradę vietas varžyboms 

stebėti, patogiai įsitaisėme kėdėse. Plojimais palaikėme krepšinio, futbolo, kvadrato komandas, kurioms 

simpatizavome. Su nuostaba žiūrėjome, kaip kyla stovai su krepšiais, kaip stiebiasi į viršų ir leidžiasi tinklai. 

Pasivaišinome pica, kurią daugelis mūsų vaikų valgė pirmą kartą. 

Ypač aktyvūs „Šnekučiai" buvo koncertuojant „Kastanedai". Mažieji ir šoko, ir dainavo, ir plojo. Vėliau, 

valgydami įvairius vaisius ir skanaudami ledus, kuriais irgi vaišino organizatoriai, stebėjome vaikų 

komandines estafetes. 

Šis renginys paliko didelį įspūdį vaikams. Mažieji viskuo labai domėjosi – kėdėmis, įranga, žmonių gausa ir 

žinoma tuo, kas vyko aikštelėse. 

Grįžtant vaikams neįprasta ir įdomi buvo tamsa su daugybe švieselių – šviesoforų akimis, lempomis ir 

girliandomis. 

Direktorei tariame nuoširdų „ačiū" už suteiktą galimybę pabuvoti „Kalėdinėse varžybose". 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė  
 



2013 - 12 - 05 
Gruodžio 4 d. socialinės globos namų gyventojai Svietlana Parfionova ir Andrius Grakauskas, lydimi 

socialinės darbuotojos užimtumui Stasės Vaičiulienės, vyko į Vilnių. Jaunuoliai dalyvavo Kalėdinių 

atvirukų aukcione, kurį jau penktąjį kartą rengė Seimo Europos informacijos biuras kartu su savo draugais – 

organizacija „Gelbėkit vaikus". Aukcione buvo pristatyta 31 Kalėdinių atvirukų kolekcija. Jas nupirko 

Seimo nariai bei Seimo kanceliarijos darbuotojai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių ambasadoriai. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Staselė Vaičiulienė  
 

2013 - 12 - 04 
Gruodžio 3 dieną mūsų globos namuose buvo suorganizuota „Krepšinio diena". Sportiniame renginyje vyko 

krepšinio 3x3 turnyras, kuriame dalyvavo 4 - ių šeimynų komandos. Kiekviena komanda buvo sudaryta iš 

dviejų gyventojų ir darbuotojo, dirbančio toje šeimynoje. I - ąją vietą laimėjo 11 šeimyna - „Tvirti ąžuolai". 

Antri buvo 20 - os šeimynos „Džentelmenų", treti – 13 - os šeimynos „Kaktusų", o ketvirti liko 21 - os 

šeimynos „Katinų" komanda. 

Vyko ir tritaškių bei baudų mėtymo konkursai. Tritaškių konkursą laimėjo Rolandas Jokimčius iš 12-os 

šeimynos. Vaikinų tarpe baudas geriausiai mėtė Sandrius Parvainis, o merginų – Kristina Liaudanskaitė. 

Prizininkai apdovanoti medaliais ir diplomais, o visi dalyvavusieji – saldžiaisiais prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 12 - 03 
Artėja šventės. Visi norime jas sutikti papuoštuose namuose. 

Ar nebūtų maloniau Kalėdinę eglutę ar šventinį stalelį papuošti savo rankų darbeliais? 

Tą jums šį kartą ir siūlo socialiniai darbuotojai užimtumui: Roma Griciuvienė, Jolanta Minkuvienė, Stasė 

Vaičiulienė, Birutė Virbickienė, Ingrida Žadeikienė, kiekviena iš savo darbo medžiagų sukūrusi kalėdinius 

papuošimus. 

Įvairiomis technikomis puoštos eglutės eksponuojamos globos namų fojė. 

Pradžiuginkime savo kūrybos žaislais ir suvenyrais artimuosius ir draugus. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė 
 

2013 - 12 - 03 
Ne tas laimingas, kuris turtingas, 

Ne tas laimingas, kuris gražus, 

Tik tas laimingas, kuris suranda 

Gyvenime gerus draugus. 

Tokiais žodžiais apie draugystę prasidėjo 13 - oji meno šventė „Svečiuose pas draugus", kuri vyko Padvarių 

socialinės globos namuose. „Svečiuose pas draugus" dalyvavo ir Ventos socialinės globos namų duetas. 

Meno šventė sutapo su Draugo diena. Malonu, kad visi renginyje dalyvavę kolektyvai buvo sutikti ir 

palydėti šiltais plojimais. 

Mes džiaugėmės galimybe pabūti draugų rate. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė  
 

2013 - 12 - 03 
Važiavome į Kauno miestą pasidairyti IX forte ir zoologijos sode. Vykome per Kėdainius, kuriuose 

susitikome su Donato Kasperavičiaus teta. Vaikino giminaitė davė jam siuntinėlį, o Donatas tetai įteikė iš 

popieriaus išlankstytą gulbę. 

Nuvykę į IX fortą visi susidomėję apžiūrėjome kameras ir eksponatus, kurie liudijo apie čia kalintus ir 

kankintus žmones. Jaunuoliai piktinosi nacių žiaurumu matydami nuotraukose kalnus negyvų žmonių. 

Papietavę aplankėme zoologijos sodą. Nors oras buvo nekoks, tai mūsų neišgąsdino. Linksmai klegėdami 

apžiūrėjome zoologijos sodo gyventojus. Labiausiai jaunuoliams atmintin įstrigo gyvatės, baltieji vilkai ir 

kupranugariai. Grįžtant namo užsukome į prekybos centrą "Mega", kur pasigrožėjome didžiuliu akvariumu 

ir nusipirkome skanėstų. 

Parsivežėme labai daug nuotraukų, kurios dar ilgai mums primins šią kelionę. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 12 - 02 
Ventos miesto bibliotekoje yra eksponuojama Ventos socialinės globos namų gyventojų darbų paroda „Ant 

Angelo sparno į dangų pakylam". Angelus gyventojai, padedant darbuotojams, kūrė ir šeimynose, ir 



užimtumo veiklose. Siūti, megzti, siuvinėti, piešti, suverti iš karoliukų, kruopščiai padaryti iš molio ar 

gipsinio binto miesto bibliotekos lankytojus jie džiugins visą gruodį. 
Parengė: soc. pedadogė Inga Musulienė  
 

2013 - 11 - 28 
Lapkričio 28 dieną socialinės globos namus aplankė žinoma humoro grupė „Ambrozija" drauge su 

dainininku Pauliumi Stalioniu. Atlikėjai savo dainomis ir humoristiniais numeriais įtraukė gyventojus ir 

darbuotojus į pasirodymą. Koncerto metu skambėjo daug gražių dainų, girdėjome šmaikščių dialogų, 

regėjome juokingų situacijų su žiūrovais. 

Atlikėjų apsilankymu visi likome sužavėti, su plačiomis šypsenomis veiduose. 
Parengė: soc. darbuotojos užimtumui Staselė Vaičiulienė ir Roma Griciuvienė  
 

2013 - 11 - 28 
Lapkričio 26 d. "Katyčių" (18 - ta) šeimyna pakvietė visus pasižiūrėti savo sukurtų lėlyčių. Gyventoja Irma- 

mūsų šeimynos siela pristatė ir trumpai apibūdino kiekvieną šeimynos gyventoją -" lėlytę". 

Šeimynos darbuotojos kartu su gyventojomis, kurdamos lėlytes, siekė įkūnyti į jas nors dalelę kiekvienos 

merginos bruožų ir kai kurių asmeninių savybių. Susitikimo metu merginos pagal savo galimybes pasirodė 

su savo lėlyte, atspindinčia jos individualumą ir išskirtinumą. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė  
 

2013 - 11 - 27 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja" organizavo tradicinį Kalėdinių piešinių konkursą, kuriame 

neįgalieji kūrėjai galėjo atskleisti meninius gabumus ir neribotą fantaziją. 

Mūsų socialinės globos namų gyventojai: Svietlana Parfionova, Andrius Grakauskas ir Andrius Rimeika 

pareiškė norą dalyvauti šiame konkurse. Svietlana su Andriumi Gr. nupiešė po du piešinius, o Andrius R. – 

vieną. 

Darbai buvo išsiųsti, dabar nekantraudami laukiame konkurso rezultatų. 

Seimo Pirmininko pavaduotojo Petro Auštrevičiaus vardu gavome kvietimą dalyvauti Kalėdinių atvirukų 

aukcione 2013, kuris jau penktąjį kartą rengiamas kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus". 

Į šį kvietimą atsiliepė du mūsų socialinės globos namų gyventojai – Svietlana Parfionova ir Andrius 

Grakauskas. Jie sukūrė 10 - ies atvirukų kolekciją „Kalėdinių eglučių simfonija", kuri Seimo Europos 

informacijos biurui išsiųsta lapkričio 26 dieną. Šventiniai atvirukai dalyvaus aukcione, vyksiančiame 

gruodžio 6 - ąją. Kolekciją galės įsigyti aukciono svečiai: Seimo nariai, kanceliarijos darbuotojai bei 

Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių ambasadoriai. 

Mūsų kūrėjai nuoširdžiai viliasi, kad sudėtas kruopštumas, dėmesys ir šiluma bus įvertinti. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Stasė Vaičiulienė  
 

2013 - 11 - 27 
Lapkričio 29 – ąją minima Draugo diena. Mūsų globos namų gyventojai šia proga neužmiršo ir savo draugų, 

jau išvykusių gyventi į kitus globos namus. Nuoširdūs, pilni šilumos, spalvingi laiškai, rašyti pačių ir 

padedant darbuotojams, skriejo į Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos, Kupiškio, Barstyčių, „Šaltinio" bei 

Panevėžio „Vilties" globos namus. Tikimės, kad jie pradžiugins adresatus. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2013 - 11 - 27 
Lapkričio 26 dieną mūsų namų gyventojai: Irma Prakapaitė, Vytautas Skirius, Agnė Valančiūtė, Rasa 

Jonaitytė, Giedrius Kiltinas, Odeta Butėnaitė, Žana Dovydova, Gabija Bliukytė ir Petras Skorka lydimi 

socialinių darbuotojų užimtumui: Linos Janavičienės, Jolantos Minkuvienės, Birutės Virbickienės ir Ingridos 

Žadeikienės vyko į Šiaulių kultūros centrą. 

Čia buvo rodomas spektaklis, pastatytas pagal V. Palčinskaitės pjesę „Aš vejuosi vasarą". Reginį visiems 

susirinkusiems žiūrovams dovanojo Šiaulių moksleivių namų, vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija 

šauni". Šio spektaklio režisūra buvo perpinta humoru ir gėriu, drama ir kova, gražiais muzikiniais intarpais. 

Mūsų suplanuota išvyka buvo kultūrinė, atnešusi daug emocijų bei kalbų spektaklio metu ir po jo. Taip pat 

pramoginė, nes smagiai pasižvalgėme „Saulės mieste", paviešėjome kavinėje „Juonė pastuogė". 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė  
 

 



2013 - 11 - 25 
Trečiadienio ryte visus didelius ir mažus sukvietėme į 7-oje šeimynoje organizuotą pramoginį rytmetį, kurio 

tema "Sveika vaikščioti basomis". Vaikus aprengėme įvairiaspalviais rūbais, kurie atspindėjo daržovių ir 

vaisių spalvas. 

Pirmiausia parodėme nuotraukas. Vaizdai bylojo, kaip sveikai visą vasarą mes gyvenome. Vaikai nesirgo - 

vaikštinėjo basomis, maudėsi jūroje, šokinėjo ant batuto ir t. t. Pažiūrėjus nuotraukas, pakvietėme padaryti 

mankštelę skambant linksmai muzikai. 

Sportas ir vitaminai - patys geriausi vaistai nuo visų ligų! Tačiau dar yra begalė būdų, leidžiančių ir rudenį, 

ir žiemą pajusti gamtos poveikį. Tam tikslui mes pasidarėme sveikatingumo taką, kuriuo reikia kasdien 

pasivaikščioti. Renginio metu pirmiausia šį ypatingą taką išmėgino drąsiausi berniukai. Labiausiai jiems 

patiko vonelė su vandeniu ir akmenukais. Šuo pavyzdžiu pasekė ir kiti vaikai. 

Po pavaikščiojimo basomis pakvietėme pažiūrėti skaidres apie obuolių, morkų, pomidorų ir citrinų naudą 

mūsų organizmui. 

Svečius vaišinome obuolių pyragu, obuolių sultimis, citrinomis ir vaisių asorti. 
Parengė: soc. darbuotoja Ligita Koriznė  
 

2013 - 11 - 25 
Mūsų globos namų komanda - Žilvinas Brasaitis, Justas Ingaunis, Rūta Slabytė bei asistentai - Stasė 

Vaičiulienė, Alma Lileikienė ir Linas Lileikis dalyvavo sutrikusio motorinio aktyvumo varžytuvėse, kurias 

organizavo Linkuvos socialinės globos namai. Net septynios komandos – šešios iš globos namų ir viena iš 

neįgaliųjų centro, rungėsi įvairiose estafetėse. Varžytuvių dalyviai buvo apdovanoti medaliais, įvertinti 

diplomais bei palepinti saldžiais prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 11 - 24 
Š. m. lapkričio 21 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko respublikinis menų festivalis – konkursas 

„Gerumo sparnai". Jame dalyvauti buvo kviečiami Lietuvos specialiųjų mokyklų vaikų ir jaunimo įvairių 

stilių meno būreliai, kolektyvai bei atskiri jaunieji tapytojai, grafikai, fotografai ir t.t. 

Mūsų globos namus festivalyje reprezentavo choreografijos kolektyvas ir solistas Arvydas Ribikauskas. 

Arvydas atliko italų dainą „Funikuli funikulia", kuri solistui atnešė nominaciją „Festivalio atradimas – 

geriausias atlikėjas". 

Choreografijos kolektyvas sušoko valso kompoziciją „Mamos suknelė", skambant globos namų užimtumo 

terapeutės Dalios Tenienės ir Arvydo dainai. Čia pelnėme nominaciją „Už geriausiai atskleistą muzikos ir 

šokio sintezę". 

Dėkojame festivalio organizatoriams už pakvietimą, šiltą priėmimą ir pačius geriausius įspūdžius. 
Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė  
 

2013 - 11 - 24 
Lapkričio rytą 6 – ta šeimyna pakvietė visus galinčius dalyvauti užsiėmime „Padedame žiemoti likusiems 

paukšteliams". Rytmetys prasidėjo socialinės darbuotojos Renatos padeklamuotomis eilėmis, kuriomis 

buvome kviečiami nepamiršti sparnuočių, pasilikusių ar atskridusių pas mus žiemoti. 

Svečiai galėjo apžiūrėti jaunuolių padarytas lesyklėles bei nuotraukas, kuriose buvo užfiksuoti 

pasiruošiamieji darbai. Šeimynos darbuotojos dar paskaitė keletą minčių iš senolių išminties skrynios apie 

orų spėjimą. 

Po to visi patraukėme į lauką: kabinome lesyklėles, pylėme į jas paukšteliams įvairių sėklų, duonos 

trupinėlių. 

Sugrįžę į šeimyną vaišinomės arbata bei sūriu su medumi. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 
  
 

2013 - 11 - 18 
Lapkričio 15 dieną Ventos socialinės globos namuose skambėjo dainos, liejosi nuostabūs muzikos garsai. 

Tradicinėje, 13 - ojoje šventėje „Pabūkime su daina" dalyvavo 9 kolektyvai. 

Renginio vedėjos Birutė Virbickienė ir Ingrida Žadeikienė kvietė atvykusius kolektyvus į sceną. Savo 

pasirodymą pasveikinimo daina pradėjo šeimininkų kolektyvas, kurio vadovė - Dalia Tenienė. Ventos 

socialinės globos namų direktorės Gražinos Banienės sveikinimo žodis buvo palydėtas visiems gerai 

žinomos dainos, kurią direktorė atliko kartu su svečiais ir namiškiais. Šventėje dalyvavo dainorėlių 



kolektyvai iš Linkuvos (vadovas Medhardas Zubas), Padvarių (vadovas Petras Rudys), Suvalkijos (vadovė 

Rasina Grybauskienė), Dūseikių (vadovė Raimonda Žvirblienė) ir Jurdaičių (vadovas Linas Užkuraitis) 

socialinės globos namų. Neapsieita ir be nuolatinių mūsų renginių svečių ir puikiųjų kaimynų - Dabikinės 

specialiosios mokyklos dainininkių, su vadove Virginija Čepiene. Pirmą kartą mūsų šventėje dainos 

skambėjo latvių kalba. Jas atliko kolektyvas iš Latvijos respublikos socialinio aprūpinimo centro Ziemgalė, 

Ziedkalnės filialo (vadovė Mara Andersone). Džiaugėmės ir dar vienu nauju kolektyvu, kuris atvyko iš 

Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų (vadovė Gena Gaižauskienė). 

Renginys sulaukė būrio garbingų svečių: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėjos Aušros 

Makarevičiūtės, socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausios specialistės Jurgitos Jokubauskienės, Ventos 

seniūnijos seniūnės Genovaitės Mačiuvienės. Atvyko ir socialinės globos įstaigų direktoriai iš Padvarių - 

Rima Narmontienė, Linkuvos - Saulius Žaromskis, Dūseikių - Remigijus Šimkus. Taip pat dalyvavo 

Dabikinės specialiosios mokyklos direktorė Birutė Jakaitienė ir direktoriaus pavaduotoja Rimana Vapsvienė 

bei Šiaulių miesto savivaldybės socialinės dienos centro „Goda" socialinio darbo organizatorė Simona 

Litvinienė. 

Šventę apvainikavo Lietuvos televizijos projekto „Nauja daina" finalininko, dainų autoriaus ir atlikėjo 

Vytauto Kairio dainos. 

Renginyje pasirodę kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais ir palepinti saldumynais. Daugiau nei dvi 

valandas trukusi šventė neprailgo. Iš renginio išėjome nešdamiesi visiems dosniai dalintą atlikėjų, svečių ir 

žiūrovų šilumą. 

Šventę filmavo ir jos dalyvius kalbino Šiaulių apskrities televizija. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė  
 

2013 - 11 - 15 
Lapkričio 13 d. mūsų gyventojų komanda: Vida Valiūnaitė, Jurgita Proskurova, Andrius Grakauskas, 

Aleksėjus Vachinas, Raimondas Skurdelis ir Vilius Januškevičius dalyvavo LSOK žymios negalios 

motorinio aktyvumo žaidynėse, organizuotose Panevėžyje. Žaidynės sulaukė net 25 komandų iš visos 

Lietuvos. Sportininkai atstovavo specialiosioms mokykloms, socialinės globos namams bei įvairiems 

centrams. Komandos rungėsi estafetėse, kurių buvo trylika. Pertraukėlių metu dalyvius linksmino Panevėžio 

specialiosios mokyklos šokėjai. Žaidynių pabaigoje visi buvo apdovanoti medaliais ir prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 11 - 12 
Sekmadienio rytą globos namuose gyventojus ir darbuotojus džiugino Alan cirkas. Įdomi buvo šuniukų, 

kačiukų ir dygliakiaulės pasirodymų programa. Gimnastės prikaustė dėmesį atlikdamos sudėtingus kūno 

judesius, triukus su lankais bei važinėdamos vienračiu dviračiu. Ekvilibristai – akrobatai stebino sudėtingais 

akrobatiniais pratimais: pakėlimai, šuoliai ir kt. Visiems buvo linksma ir įdomu, nes kiekvienas žiūrovas 

turėjo galimybę įsilieti į programą. Gyventojai: Eimantas L., Donatas K., Saulius M., Renatas O. ir kt. noriai 

žaidė su sviediniu, išmėgino lankus. Šokti pagal klounės judesius bandė įstaigos darbuotojai: Vidmantas, 

Virginija ir Roma. Cirko pasirodymą vainikavo vandens burbulų programa. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 11 - 09 
Kiekviena išvyka, ekskursija – tai nauja patirtis, nauji įspūdžiai. 

16 - os šeimynos mergaitės su nekantrumu laukė kelionės į Šiaulius, kur ruošėsi žiūrėti kino filmą 3D 

formatu. Šeimynoje iš anksto aptarėme išvykos detales: pasirinkome filmą ir kavinę, suplanavome norimus 

įsigyti pirkinius. Mergaitės pirmą kartą žiūrėjo filmą 3D formatu, todėl reginys suteikė daug naujų ir 

malonių įspūdžių. Po filmo apsilankėme kavinėje, užsukome į parduotuvę. Mergaičių elgesys viešose 

vietose buvo nepriekaištingas. 

Grįžusios iš kelionės pasidalijome patirtais įspūdžiais. Mergaitėms pagrindinė filmo mintis buvo įdomi ir 

aktuali, nes rodė apie draugystės svarbą bei vienišumo liūdesį. Šeimynoje jos nutarė elgtis draugiškai, padėti 

viena kitai ir nesipykti dėl smulkmenų. 
Parengė: soc. darbuotoja Regina Žąsinienė  
 

2013 - 11 - 05 
Lapkričio 1 - oji yra Visų šventųjų pagerbimo diena. Šventė skirta paminėti žmonėms, kurie po mirties buvo 

paskelbti šventaisiais. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. 



Lapkričio 2 - oji – Vėlinės, visų mirusiųjų pagerbimo diena. Gyvieji aplanko artimųjų kapus, uždega 

žvakutes. Manoma, kad mirusieji tą dieną taip pat keliauja - ateina pas gyvuosius. 

Abi šventės visuomenėje neretai minimos kaip viena. Tad ir mes, kaip kasmet, nepamiršome šių svarbių 

dienų. Lapkričio 1 - ąją dalis Ventos socialinės globos namų gyventojų, lydimi darbuotojų, vyko į Ventos 

miesto senąsias kapines. Globotiniai, kupini rimties ir susikaupimo, lankė mirusių globos namų gyventojų 

kapelius. Sudėję ant kiekvieno kapo po uždegtą žvakutę, paskaitėme mirusiųjų vardus, paskaičiavome 

kelerių metų jie iškeliavo Anapilin. Prisiminę išėjusius, gyventojai persižegnojo, sukalbėjo maldelę. 

Lapkričio 2 - ąją 19 šeimyna išpildė savo norą – temstant pasigrožėti kapinėse degančiomis Vėlinių 

žvakutėmis. Jau vakarėjant „apsišarvavusios" atšvaitais nuėjome į netoli globos namų esančias naująsias 

kapinaites. Degančių žvakių gausa buvo apšvietusi visus kapus. Prie šios ramybės kupinos šviesos 

prisidėjome ir mes: uždegėme keletą žvakelių ant kapų, kuriuose žvakutės jau buvo užgesusios. Maloniai 

pasisveikinome su kitais kapinių lankytojais, kurie pagyrė mūsų geraširdišką darbą. Pasimeldėme už 

mergaičių mirusius tėvelius, kitus artimuosius. 

Paminėjusios mirusiųjų dieną, kad nebūtų baugu grįžti pamiške temstant, namo keliavome dainuodamos 

žinomas daineles. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 
 

2013 - 11 - 05 
Šeši 13-os šeimynos jaunuoliai: Andrius Grakauskas, Andrius Raudys, Sandrius Parvainis, Marius Juškys, 

Raimondas Skurdelis ir Aleksėjus Vachinas kartu su socialine darbuotoja Edita Jokubauskiene ir socialinio 

darbuotojo padėjėja Aurelija Gabriene traukiniu vyko į Šiaulius. 

Šiauliuose pasitikome Mariaus Juškio seserį, kuri atvyko iš Telšių. Linksmai nusiteikę atėjome iki „Saulės 

miesto", nuo kurio miesto autobusu pasiekėme „Akropolį". Čia ėjome į kino teatrą žiūrėti filmo „Debesuota, 

numatoma mėsos kukulių kruša 2". Siužetas buvo nuotaikingas ir linksmas, smagiai juokėmės ir 

džiaugėmės, kad pasirinkom šį filmą. 

Paskui aplankėme „Akropolio" parduotuves. Jaunuoliai įsigijo jiems reikiamų prekių. Vėliau miesto 

transportu grįžome į „Saulės miestą", kur tęsėme pramogas. 

Namo vykome maršrutiniu autobusu. Buvome kupini geros nuotaikos, linksmi, juokavome ir džiaugėmės 

turiningai praleista diena. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 
 

2013 - 11 - 05 
13 - os šeimynos jaunuoliai Andrius Grakauskas ir Danas Butkevičius kartu su socialinio darbuotojo 

padėjėja Aurelija Gabriene vyko traukiniu į Vilnių. Kelionė prasidėjo anksti ryte. Į Šiaulius vykome 

traukiniu trečios klasės vagone, o nuo Šiaulių – antros klasės vagone: sėdėjome kupė, žvalgėmės pro langus, 

grožėjomės prabėgančiais miestais ir miesteliais. 

Vilniuje aplankėme Aušros vartų koplytėlę. Vaikščiojome senamiesčio gatvėmis ir pasiekę Gedimino pilį, 

kopėme į ją. Apžiūrėję Gedimino pilies vidų, siaurais laipteliais užlipome ant stogo, kur atsivėrė Vilniaus 

panoraminis vaizdas: senamiestis, Valdovų rūmai. Reginys buvo nuostabus. Jaunuoliai labai džiūgavo, kad 

stovi pačioje Gedimino pilies viršūnėje. 

Grįžome vėl traukiniais, kur smagiai šnekučiavomės, dalijomės įspūdžiais, užkandžiavome. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė  
 

2013 - 10 - 31 
Spalio 30 - ą dieną vyko jungtinė 13 - os ir 14 - os šeimynų popietė – paroda „Riešutėlių ir Kaktusų 

pramogos". Parodoje buvo eksponuojamos nuotraukos, kuriose „Riešutėlių" ir „Kaktusų" išvykų akimirkos. 

Susirinkusieji galėjo pamatyti kelionėse atsiskleidžiantį globotinių judrumą, smalsumą, patiriamas teigiamas 

emocijas bei pažinimo džiaugsmą. 

Kelionėse ir pramogose yra plečiamas akiratis, ugdomi pojūčiai, mokomasi dėmesingumo, draugiškumo ir 

jautrumo. Išvykose globotiniams tenka susiorientuoti įvairiausiose situacijose. Keliaujant ugdoma valia, 

ištvermė bei patiriama daugybė nuotykių. 

„Kaktusų" šeimyna pasidalino įspūdžiais iš baidarių žygio Ventos upe. Aleksiukas vaizdžiai parodė, kaip jis 

yrėsi baidare. „Riešutėliai" dalijosi „Dinoparke" patirtomis emocijomis. Dinozaurų parkas mus buvo nukėlęs 

tūkstančius metų atgal, o aplankytas medžioklės trofėjų ir iškamšų muziejus sužavėjo dramblių, meškų ir 

krokodilų iškamšomis. 

Globotiniai ne tik keliauja, bet ir pramogauja kavinėse, kuriose visada skanūs valgiai ir ypač desertai. 



Renginio užbaigimo akcentu buvo lauktuvės iš kelionių - tai jūros akmenėliai su mintimis apie žmogaus 

gyvenimą, suvenyrinės gėlės iš riešutų ir saldainiai. 

Ačiū visiems, atėjusiems pasidžiaugti mūsų kelionių ir pramogų akimirkomis. 
Parengė: soc. darbuotojos Rita Lubinienė ir Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 10 - 30 
11 ŠEIMYNOS POPIETĖ "GYVŪNIJOS PASAULYJE" 

Popietė "Gyvūnijos pasaulyje" vyko aktų salėje. Pakvietę daugelį šeimynų pabūti kartu, svečių laukėme prie 

salės durų. Atėjusius pasitikome su saldainiais, kurie buvo lyg įėjimo bilietas. Susėdę žiūrėjome skaidres 

apie didžiausius, mažiausius, plėšriausius, greičiausius, ilgiausiai miegančius, draugiškiausius, Gineso 

knygos rekordininkus ir rečiausius gyvūnus žemėje. Daugeliui patiko nykstančios pandos, mėlynieji 

banginiai, katinėliai ir kiti gyvūnai. 

Manome, kad šis pasaulis – tai neišsenkantis teigiamų emocijų, pažinimo ir sveikatos stiprinimo šaltinis. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Vitalija Boverienė  
 

2013 - 10 - 19 
Mes, globos namų gyventojai ir darbuotojai, sulaukėme Dovanos iš kauniečio Audriaus Gražėno. Kaunietis 

prisistatė save įvardindamas tiesiog paprastu žmogumi, kuris, kaip ir visi, nori daryti gerus darbus ir suteikti 

džiaugsmo kitiems. Savo laiške perdavęs nuoširdžiausius linkėjimus nuo visų artimųjų, mums padovanojo 

Kauno ,,Nykštuko" lėlių teatro, vadovaujamo Dariaus Armanavičiaus, spektaklį „Kiaus, Miaus ir tetulė". 

Audriaus Gražėno močiutė, tėtis ir dėdė užaugo vaikų namuose. Artimųjų patirtis paskatino jį Dovanų 

dalijimui, suteikiant džiaugsmo ne vieniems vaikų globos namams. Taip spalio 18-ą dieną, paprasto 

žmogaus dėka, mes tapome socialinio projekto „Siunčiu Tau laišką iš visos širdies" dalyviais. 

Spektaklis buvo visiems įdomus. Gyventojai reiškė džiugias emocijas, plojo, atkartodami personažų - 

tetulės, pelytės Kiaus ir katino Miaus - žodžius. Didžiausią džiaugsmą vaikai ir jaunuoliai patyrė po 

vaidinimo, nes galėjo paglostyti ir pačiupinėti spektaklio metu matytas lėles. 

Dabar Audrius Gražėnas su nekantrumu laukia mūsų globotinių įspūdžių iš spektaklio – laiškų ir piešinių, 

kuriuos jam siųsime paštu. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2013 - 10 - 19 
Šokis žmogui suteikia sparnus 

Spalio 17 - ą Ventos kultūros namuose vyko tradicinis neįgalaus jaunimo šokių maratonas „Šok ir nesustok". 

Mūsų globos namams atstovavo 23 šokėjai. Taip pat sulaukėme dalyvių iš Naujosios Akmenės dienos 

užimtumo centro bei Papilės neįgaliųjų klubo „Panorama". 

Šokome 5 - ias valandas su 15 - iolikos minučių pertraukėlėmis. Salėje kunkuliavo teigiamos emocijos, 

neišmatuojami energijos pliūpsniai, kurių nesugebėjo užgesinti upeliais srūvantis prakaitas. Artėjant link 

finišo žiūrovų neliko: susirinkusieji palaikyti maratono dalyvių įsitraukė į šokio sūkurį. 

Finišą pasiekė visi 27 šokėjai. Išskleisti šokio sparnai suteikė mums nuostabią rudens dieną. 
Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė  
 

2013 - 10 - 15 
Spalio 13 d. socialinės darbuotojos užimtumui Stasė Vaičiulienė ir Birutė Virbickienė dalyvavome Ventos 

miestelyje organizuotame kermošiuje „Ventos ruduo – 2013". Čia prekiavome Ventos socialinės globos 

namų gyventojų sukurtais darbeliais. Diena džiugino rudeniška saule ir malonia šiluma. Prekiaujant prie 

mūsų prisijungė iš globos namų atėjusios ,,Šypsenėlių" šeimynos mergaitės. Jos pasidžiaugė koncertu, 

nusipirko kermošiaus saldainių ne tik sau, bet ir namuose likusioms draugėms. Šventėje visus linksmino 

Akmenės rajono saviveiklininkai, o Ventos kultūros namų darbuotojai vaišino čia pat išvirta karšta grybų 

sriuba. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė  
 

2013 - 10 - 15 
Ūkanotą spalio 11-osios rytą 5-os šeimynos gyventojai kartu su darbuotojomis išvyko į ekskursiją. 

Pirmiausia aplankėme Kryžių kalną, kurį papildėme ir savo šeimynos kryžiumi, prašydami sveikatos sau ir 

savo artimiesiems. Toliau keliavome į Šakyną, į nuošalią kaimo sodybą. Čia mus pasitiko šeimininkė ir 

draugiškai nusiteikę augintiniai. Viskas mus stebino ir džiugino: šuniukai, vištos, kalakutai, triušiai, stirna, 



elnias, karvės, veršiukai, kiaulės ir net mažosios varlytės. Pietavome gamtoje, gėrėme natūralų pieną, 

valgėme naminį obuolių džemą. 

Pasigrožėję gamtos vaizdais, pasidžiaugę naminiais augintiniais, kupini naujų įspūdžių sugrįžome į Ventą. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Maculevičienė  
 

2013 - 10 - 14 
Spalio 7 - 10 dienomis globos namuose vyko stalo teniso turnyras. Jame dalyvavo 17 gyventojų. Ketvirtus 

metus iš eilės turnyro nugalėtoju tapo Artūras Mendelejevas. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti 

medaliais. 

11-os šeimynos soc. darbuotoja Vitalija Boverienė pasidžiaugė, kad jos jaunuoliai buvo aktyviausi teniso 

turnyre. Savo šeimynos sportininkus Vitalija apdovanojo saldžiais paskatinamaisiais prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 10 - 12 
11 ŠEIMYNOS POPIETĖ "GROŽIO DIENA" 

„Grožio dienos" šurmulys prasidėjo nuo ankstaus ryto. Vyko paskutinieji piešinių stendo gražinimo darbai, 

buvo tepami saldūs sumuštiniai. 

Sugužėjus svečiams socialinė darbuotoja Vitalija Boverienė tarė parodos atidarymo kalbą. Darbus 

ekspozicijai jaunuoliai kūrė visą pusmetį. Stende puikavosi 88 kūriniai, kurių didžiąją dalį sudarė Deivido 

Griguolos piešiniai. Visi lankytojai rinko po tris jiems labiausiai patikusius darbus. Suskaičiavus atiduotas 

simpatijas, pirmoji vieta atiteko Deividui Griguolai, antroji – Donatui Kiudului, o trečioji – Mariui 

Vaičiūnui. Visi piešinių autoriai buvo apdovanoti riestainių ir saldainių karoliais. Prizininkai dar gavo ir po 

stiklainį obuolių uogienės. 

Puiki „Grožio dienos" nuotaika visus lydėjo iki vakaro. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 10- 10 
Atlygis už kantrų, kruopštų darbą 

Darbas kūrybinės veiklos kabinetuose reikalauja daug kantrybės, kruopštumo, kūrybiškumo. Tad kaip 

įvertinimas už išbaigtus darbus ir paskatinimas į ateitį buvo surengta popietė gabiausiems kūrybinėje - 

meninėje veikloje dalyvaujantiems įstaigos gyventojams. 

Soc. darbuotojos užimtumui Birutė Virbickienė ir Ingrida Žadeikienė padėkojo gyventojams už aktyvumą 

lankant užsiėmimus, už pastangas, už norą dirbti, už jų iniciatyvą ir t.t. Aptarėme ateities planus, artėjančias 

parodas, išvykas. Gyventojai išsakė norą vykti į parodas, kad pasisemtų kūrybinių idėjų. 

Dėkojame soc. darbuotojai užimtumui Jolantai Minkuvienei už pagalbą ruošiant vaišes popietei, kurios buvo 

supirktos už mugėse suprekiautus pinigėlius. 

Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  

 

2013 - 10 - 04 
Aštuoni „Kaktusų" šeimynos gyventojai ir lydintys darbuotojai: Edita Jokubauskienė, Aurelija Gabrienė, 

Vladas Milieška, Linas Lileikis lankėmės Telšių apylinkėse. Kelionės maršrutas: Dūseikių socialinės globos 

namai - susipažinimas su gyventojais, juos supančia aplinka ir draugiškų ryšių palaikymas; užsukimas į 

Eigirdžių kaimą, pas šeimynos gyventojo Mariaus artimuosius; Telšiai - susitikimas su Andriaus broliais ir 

Mariaus seserimi. 

Pirmiausia nuvykome į Dūseikių socialinės globos namus. Mus labai šiltai sutiko šių namų šeimininkai ir 

gyventojai. Vyriausioji socialinė darbuotoja ir direktoriaus pavaduotoja supažindino su globotinių 

gyvenamomis patalpomis, užimtumo veikla. Aplankėme ir pavaišinome saldumynais šiuo metu ten 

gyvenančius, anksčiau mūsų įstaigoje buvusius gyventojus. Mūsų jaunuoliai geranoriškai priėmė kvietimą 

atvykti gyventi į Dūseikių socialinės globos namus. Šis apsilankymas paliko teigiamas emocijas ir 

prisiminimus. 

Judėdami Telšių link, užsukome į Eigirdžių kaimą. Pildėme Mariaus norą susitikti su mama. Mariaus mama 

mūsų tuščiomis neišleido: įdėjo obuolių, uogienės. Atsisveikinome, prižadėdami aplankyti kitą mėnesį. 

Telšiuose, prie Masčio ežero, Mariaus laukė susitikimas su seserimi. Mus labai sujaudino broliškas 

apsikabinimas ir nuoširdūs, ilgesio kupini žvilgsniai. Jaunuolio sesuo pakvietė apsilankyti Telšių vaikų 

globos namuose. Čia Marius susitiko su savo buvusiais draugais ir auklėtoja. Andrius užsuko pas brolius, su 

kuriais palaiko glaudžius santykius. 



Galutinis mūsų sustojimas buvo kavinė „Premjera". Sočiai pasistiprinę pasukome namų link. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 10 - 03 
GERUMO SAVAITĖ 

Jau trečius metus iš eilės Ventos socialinės globos namuose socialiniai darbuotojai užimtumui organizuoja 

dėmesio, rūpestingumo, draugiškumo, jautrumo kupiną renginį – tai "Gerumo savaitė". 

Šios ypatingos savaitės pirmadienis prasidėjo šv. Mišiomis Ventos miestelio bažnyčioje. Gyventojai ir 

darbuotojai meldėsi už gyvuosius ir mirusius. Vėliau apie gerumą ir gerus darbus kalbėta kiekvienoje mūsų 

namų šeimynoje. 

Antradienis - tai vyresniųjų gyventojų pagalbos mažiesiems diena. Bendri vaikų ir jaunuolių žaidimai, 

pokalbiai – įprasti ir kontakto ieškojimas su nekalbančiu, šilti pasivaikščiojimai po lauką. Išradingumu 

pasižymėjo socialinės darbuotojos Vitalijos Boverienės „Sportininkų" šeimyna, kuri organizavo puikų ir 

smagų laisvalaikį „Ąžuoliukų" šeimynos jaunuoliams. Kiek pailsėję, balionais puošėme savo sodintus klevų 

alėjos medelius. Diena palydėta klausantis Ventos kultūros namų kaimiškos kapelos ,,Užkūtės" dovanoto 

koncerto.  

Trečiadienį visų laukė dėžutė ,,Aš pasižadu". Gyventojai į ją sudėjo savo laiškelius su įvairiais, gerumo 

planų kupinais pažadais. Po metų ši dėžutė bus atidaryta ir visų dėmesį bei pagarbą pelnys gyventojai, tesėję 

savo pažadą. Diena baigta pedagogės Almos Lileikienės paruoštų animacinių filmukų apie gerumą žiūrėjimu 

ir aptarimu. 

Ketvirtadienis buvo „Gerumo" nominacijų paskelbimo ir geriausiųjų pagerbimo diena. 

Šventė prasidėjo gerumo simboliu – sparnais išpuoštoje salėje. Čia suskambo tradicinė renginio daina 

„Gerumas", kurią atliko darbuotojų ansamblis, bei vedančiųjų – užimtumo terapeutės Dalios Tenienės ir 

globos namų gyventojo Laimono Tumo skaitomos eilės. Šiltai ir nuoširdžiai už gerumą, už įstaigą 

užgriuvusių negandų atlaikymą visiems darbuotojams dėkojo direktorė Gražina Banienė. Padėkos žodžius 

taip pat tarė visų padalinių vadovai. Gyventojų taryba, vadovaujama soc. darbuotojo padėjėjo Aivaro 

Koriznos pristatė, jų manymu, labiausiai „Gerumo" vardo nusipelniusius darbuotojus. ,,Gerumo sparnais" 

taryba apdovanojo: Stefą Milieškienę, Rimantą Vainauską, Ireną Voverienę, Daivą Kontutienę, Vitaliją 

Boverienę, Sigitą Stanevičienę, Vladą Dačkauską, Antaną Jackų, Arvydą Ribikauską, Ireną Girdžiuvienę. 

Sparnas bendru susirinkusiųjų nutarimu buvo įteiktas ir Aivarui Koriznai.  

Gyventojų „Gerumo" nominacijos ir atminimo dovanėlės iškilmingai buvo įteiktos: 

Rolandui Jokimčiui – už mandagumą, 

Aistei Surdokaitei – už mokėjimą užjausti, 

Dariui Beleckui – už patikimumą, 

Vidai Valiūnaitei – už darbštumą, kruopštumą, 

Airidai Boreišaitei – už pagalbą medikams, 

Sandriui Parvainiui – už iniciatyvumą kuriant inkilus, 

Andriui Raudžiui – už pagalbą renginių metu, 

Rasai Jonaitytei – už mažųjų gyventojų globojimą, 

Vaidui Maneikiui – už pagalbą skalbykloje, 

Mariui Vaičiūnui – už pagalbą ūkio padalinio darbuotojams, 

Giedriui Kiltinui – už pagalbą šeimynos darbuotojams, 

Danui Butkevičiui ir Laimonui Tumui – už pagalbą valgykloje. 

Apdovanojimų ceremoniją lydėjo muzikiniai numeriai, atliekami gyventojų bei darbuotojų. Nuoširdžius 

sveikinimo žodžius tarė nuolatiniai mūsų renginių svečiai – Dabikinės specialiosios mokyklos direktorė 

Birutė Elena Jakaitienė ir pavaduotoja Rimana Vapsvienė. Visus sujaudino Ventos parapijos kunigo 

Andriaus Eidinto ištarti žodžiai: ,,Aš siūlyčiau jūsų įstaigą vadinti ,,Ventos socialinės globos ir gerumo 

namais". Renginys, įžiebęs daug gerumo kibirkštėlių, baigėsi baltų balionų lietumi.  

Paskutiniąją gerumo savaitės dieną – penktadienį į salę buvo pakviesti socialiniai darbuotojai, socialiniai 

darbuotojai užimtumui bei socialinių darbuotojų padėjėjai, pažymintys savo profesinės šventės dieną. Čia 

padėkos ir sveikinimo žodžius tarė direktorė Gražina Banienė, pavaduotoja Lolita Zvonkienė, socialinio 

darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė, ūkio ir buitinių paslaugų padalinio vadovas bei profsąjungos 

pirmininkas Feliksas Griguola. Socialinės pedagogės Alma Lileikienė ir Inga Musulienė, talkinant 

gyventojams, visiems socialinės srities darbuotojams padovanojo tulpių svogūnėlius. Juos darbuotojai 

pasodins įstaigos gėlyne, tulpes puoselės ir augins, taip kaip rūpestingai moka globoti gyventojus. „Gerumo 

savaitę" baigė grupės iš Klaipėdos ,,Rugiagėlių berniukai" koncertas. 



Šventinę savaitę globos namuose viešėjo Stokholme režisūrą studijuojanti kraštietė Justė Pranauskaitė su 

drauge Angelina Gal. Merginos lankėsi siekdamos įgyvendinti asmeninį projektą. Tikslas - filmas apie mūsų 

gyventojų kasdieną, jų regimą pasaulį ir būsimos režisierės noras asmeniškai susipažinti su neįgaliais vaikais 

bei jaunuoliais. Viliamės, kad gerumą spinduliuojantis projektas sulauks sėkmės. Mes džiaugiamės, patyrę 

viešnių jautrumą globos namų gyventojams bei pajutę dėmesį savo prasmingam darbui. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė 
    

 

2013 - 10 - 03 
Ak rudenėli, rudenėli... Gražią rugsėjo pabaigos dieną Ventos socialinės globos namų „Gėlyčių" šeimynos 

mergaitės Elika Kalendaitė, Evelina Gineikaitė, Viktorija Orlova, Santa Baktytė ir lydintys darbuotojai 

važiavome į Palangą. Ilgą kelionę skaidrino žinojimas, kad patirti įspūdžiai greitai neišblės iš mūsų 

mergaičių širdžių. Slaugomos šeimynos globotiniai yra ypatingos negalios ir norimas vietas aplanko tik 

keliaudami su kompensacine technika. Cerebrinio paralyžiaus, aklumo, sunkios proto ir psichikos negalių 

prislėgti žmonės gali spinduliuoti džiugų jaudulį vos tik patogiai įsitaisę mašinoje, pajutę neįprastą oro 

gaivą, išgirdę vandens šnaresį... 

Daugelį mums, deja, nepastebimų aplinkos smulkmenų turi ypatingą galią ypatingiems žmonėms. 
Parengė: slaugytojo padėjėja Inga Jokubauskienė  
 

2013 - 09 - 30 
Rugsėjo paskutinę savaitę, 9-os šeimynos gyventojos ir darbuotojos, pakvietė visus į popietę „Palydėkime 

vasarėlę". Rudenėlis, atsiuntęs lietučio, pakeitė renginio planus, tačiau nuotaikos nesugadino. 

Popietės metu skambėjo dainos, eilėraštukai, kuriuos deklamavo bei imitavo gyventojai ir darbuotojai. Taip 

pat džiugino bendrai sukurta saulė, šiltų spalvų kupini piešiniai ir nuotraukos iš patirtų vasaros akimirkų. 

Tiems, kas teisingai įminė mįsles ir atliko užduotis apie vasarą, buvo išdalintos dovanėlės iš vasaros gėrybių 

kraitelės. 

Pamojavę vasarai balionais ir atsisveikinę su šiltuoju metų laiku, visi patraukėme į klevų alėją. Alėjos 

klevukus, kiekvienos šeimynos atsakingai sodintus ir prižiūrimus, papuošėme balionais. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė  
 

2013 - 09 - 30 
17-os šeimynos gyventojos ir jas lydinčios darbuotojos vyko į pramoginę – pažintinę kelionę. 

Mes aplankėme „Dinoparką", įsikūrusį Radailių kaime. Apžiūrėjome nuostabą keliančius, prieš milijonus 

metų gyvenusius, dabar jau išnykusius paukščius ir gyvūnus. 

Užsukome į smėlio skulptūrų parką, esantį poilsio ir pramogų komplekso „Žemsodis" teritorijoje. Tai 

nuostabaus grožio ir unikalumo parkas, eksponuojantis tikrus stebuklus, sukurtus iš smėlio. Įspūdingos 

skulptūros traukia savo unikalumu ir tvirtybe. Sunku patikėti, kaip iš tokio trapaus ir biraus smėlio galima 

sukurti tokius stebuklus. 

Pasigrožėjusios nuostabiais kūriniais, pasukome link namų. Pakeliui pasistiprinome kavinėje „Panorama". 

Grįžome geros nuotaikos, pilnos kuo puikiausių įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė  
 

2013 - 09 - 24 
Rudens jomarkėlis Akmenėje 

Mūsų įstaiga gavo kvietimą dalyvauti rudens šventėje. Jomarkėlis - tai galimybė visuomenei pristatyti savo 

pasiekimus, kūrybą bei pateikti savo kūrybines idėjas. 

Tad rugsėjo 21dieną grupelė įstaigos gyventojų dalyvavo gražioje šventėje. Akmenėje parodėme ir 

mėginome parduoti savo darbelius, taip pat pasidairėme ir pasimokėme iš kitų kūrėjų. 

Apžiūrėjome įvairiausių rudens gėrybių kompozicijas, vaišinomės gardžia moliūgų sriuba, išragavome 

daugybę morkų ir obuolių pyragų. 

Trankia kaimo kapelos muzika ir krentančias gelsvais klevo lapais atsisveikinome iki kito jomarkėlio. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  
 

2013 - 09 - 24 
Lietingą rugsėjo rytą 19-os šeimynos gyventojos, kupinos entuziazmo, ruošėsi kelionei į Telšių rajoną. 

Merginos su darbuotojomis ilgai planavo išvyką į „Žvėrinčių". Todėl lietus negąsdino, juokavome: „Mes ne 

cukrinės – neištirpsime". 



Deja, kelias pas gyvūnus buvo nepravažiuojamas. Pakili nuotaika merginoms grįžo, kai nuvykome į Telšių 

miestą. Globotinės Ingos G. diena čia, susitikus net su dvejomis savo tetomis, dar labiau pragiedrėjo! 

Esame dėkingi globotinės tetai Antaninai už šilumą ir dėmesį. Moteris mus palydėjo į įspūdingą Žemaitijos 

muziejų. Ten išvydome daugybę istorinių daiktų: senų laikų parduotuvės, ligoninės, mokyklos, bažnyčių ir 

dvarininkų namų inventorių. Grožėjomės paveikslais bei šiame krašte sumedžiotų gyvūnų iškamšomis. 

Užlipome ant muziejaus stogo balkono: miesto panorama atsivėrė visu gražumu! Stebėjomės įspūdingais 

gamtos vaizdais, atnaujinta Masčio ežero pakrante. Pažintinę kelionę tęsėme apsilankydamos Telšių 

arkikatedroje. Merginos įdėmiai apžiūrėjo altorių, lubų bei sienų architektūrą. 

Vėliau Ingos teta pakvietė atsikvėpti savo lauko terasoje. Mus nudžiugino širdingai moters įteiktas pilnas 

maišas obuolių - lauktuvių, skirtų globos namų gyventojams. 

Išvykos įspūdžių buvo negana, taigi dar užsukome pasižvalgyti po Balsių stovyklos teritoriją. Dairėmės 

įrengtose žaidimų aikštelėse, nusileidimų trosais trasose. Paskutinė mūsų „stotelė" – „Premjeros" kavinė. 

Pasistiprinusios, pasišildžiusios ir kupinos smagios nuotaikos grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2013 - 09 - 18 
Rugsėjo 16 d. 20 šeimynos gyventojai kartu su lydinčiais darbuotojais aplankė padavimais, atradimais ir 

pasakomis apipintą Žemaitijos kraštą. 

Vienas iš mūsų kelionės tikslų buvo stabtelėjimas šeimynos jaunuolio Sauliaus Matavičiaus gimtinėje, jo 

namuose. Saulius džiaugėsi galimybe pabūti šalia mamos, nes mama – tai pats svarbiausias žmogus 

pasaulyje. 

Keliaudami toliau, Puokės kaime, Barstyčių seniūnijoje, aptikome Barstyčių akmenį, didžiausią Lietuvoje, 

kurio matmenys: ilgis - 13,4 m., aukštis – 3,6 m., plotis 7,5 m., svoris apie 680 t. Sužinojome, kad šį akmenį 

prieš 13 - 14 tūkst. metų atvilko ledynas. 

Ekskursijos maršrutas dar pasuko į Respublikinį Vaclovo Intos akmenų muziejų. Mosėdis -labiausiai 

lankomas miestelis, vadinamas „Akmenų sostine". Čia pamatėme lauko ekspoziciją, kurioje yra apie 200 

didelių riedulių, akmeninius laiptus, takus, grindinius, tiltelius, atramines sieneles, stalus ir skulptūras. 

Vienas iš nepaprastų atradimų, kurį patyrėme – tai Orvidų sodyba - muziejus, įsikūręs Gargždelės kaime, 

netoli Salantų. Šiame kampelyje glūdi įvairiausios skulptūros. Istorija teigia, kad čia kiekvienas rasdavo 

prieglobstį ir sodyba buvo dvasiniu centru. 

Ekskursiją užbaigėme jaunuolių pamėgtoje Viliošių kavinėje, kurioje kiekvienas atsigaivino gaiviaisiais 

gėrimais ir pasistiprino karštais patiekalais. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 09 - 18 
Visi šeimynos gyventojai labai svajojo, kada nors paskanauti šašlykų ir paiškylauti gamtoje. Vieną gražią 

rudens dieną jaunuolių svajonė išsipildė. Prisipirkome šašlykų kibirėliuose, daržovių, pasiėmėme maisto iš 

namų ir iškeliavome. 

Mūsų iškylos diena sutapo su šeimynos gyventojo Nerijaus Klačionoko gimtadieniu, tad gamtoje pagerbėme 

ir sukaktuvininką. Stovyklavietę išpuošėme balionais. Nerijus pavaišino visus skaniu tortu ir saldumynais, o 

mes įteikėme jam gimtadienio dovaną, sudainavome ilgiausių metų. 

Labai džiugu, kad visi šeimynos darbuotojai rado laiko paiškylauti kartu su jaunuoliais. Jautėme tikrą šeimos 

dvasią! Stalas lūžo nuo įvairiausių valgių, o jaunuoliai dėl išpildyto troškimo jautėsi laimingi. Žaidėme 

įvairius lauko žaidimus, kuriuos prieš darbuotojų komandą dažniausiai laimėdavo vaikinai. 

Diena prabėgo greitai. Norą dar pabūti kartu malšinome ateinančių metų iškylos su palapinėmis planais. 

Atitrūkus nuo namų šurmulio, pasaulis pasirodė kitomis spalvomis, o sugrįžus - namai mielesni ir šiltesni. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 09 - 18 
Jaukią rugsėjo dieną 10-os šeimynos vaikinai buvo išvykę į Žvėrinčių. 

Čia mus pasitiko ožkų būrelis, kurio linksmas mekenimas lydėjo visą pasivaikščiojimą. Vaikinai džiaugėsi 

galėdami paglostyti ožkas. Labiausiai jiems patiko juodas neklaužada ožiukas. Matėme ir mešką, lūšį bei 

tolumoje besiganančius danielius. Visi susidomėję stebėjome šernų šeimynėlę. Mindaugas mus 

pralinksmino, šerną pavadinęs kiaule. 

Pabuvome akmenų parke, apžiūrėjome medines skulptūras. Atokvėpiui prisėdome prie meškos skulptūros ir 

toliau tęsėme savo kelionę. Apsilankėme kavinėje, Balsių poilsiavietėje. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Lizdenienė  



 

2013 - 09 - 13 
Rugsėjo 11-os rytą 6-os šeimynos jaunuoliai ir juos lydinčios darbuotojos išsiruošė į Žemaitijos Žvėrinčių, 

esantį Telšių rajone. 

Nuvykę, mes pirmiausia patraukėme link meškos, kuri neramiai blaškėsi savo teritorijoje. Eidami toliau, 

pamatėme šernų šeimynėlę su šešiais šerniukais. Pasidžiaugę šiais žvėreliais, traukėme link vilkų. Čia mums 

pasisekė, nes pamatėme prabėgančius net du plėšrūnus! 

Prisėdę prie didžiųjų apuokų, išvydome plačiai išskleistus galingus jų sparnus. Didelį smalsumą ir juoką 

sukėlė susidūrimas su ožkomis, kurias jaunuoliai galėjo pavaišinti atsivežtu batonu. 

Pakeliui namo užsukome į kavinę „Premjera". Oras buvo geras, todėl galėjome pasigrožėti žydinčiomis 

rudens gėlėmis, pasisupti. Pasivaišinę kepsniais, patraukėme link namų. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė  
 

2013 - 09 - 11 
Rugsėjo 8 dieną grupelė įstaigos gyventojų, lydimi soc. darbuotojų užimtumui Jolantos Minkuvienės ir 

Ingridos Žadeikienės, dalyvavo jau tradicinėje Sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, vykusioje 

šventėje „Tau, Vilniau" (respublikos neįgaliųjų darbų paroda - mugė - koncertas). 

Šventės mugėje eksponavome ir pardavinėjome mūsų įstaigos gyventojų padarytus darbelius. Sulaukėme 

daug mugės lankytojų komplimentų. Buvo atkreiptas dėmesys į mūsų darbelių grožį, estetiškumą ir 

išbaigtumą. Nemažai darbelių pavyko parduoti. 

Mugėje apžiūrėjome kitų įstaigų pristatytus meno dirbinius, pasisėmėme naujų idėjų. Taip pat turėjome 

galimybę paklausyti šventinio koncerto, kuriame didžiausią įspūdį paliko „Spalvų orkestro" pasirodymas. 

Naudodamiesi proga, kad esame Vilniuje, aplankėme Valdovų rūmus. Čia didžiausią įspūdį paliko 

ekspozicija, kurioje pristatyti to laiko apyvokos daiktai, baldai, kilimai. 

Pilni gerų įspūdžių, geros nuotaikos atsisveikinome su sostine „IKI KITO MALONAUS". 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  
 

2013 - 09 - 11 
Ūkanotą rudens rytą trys 7-os šeimynos berniukai ir dvi juos lydinčios socialinės darbuotojos - Violeta 

Razvadauskienė ir Ligita Koriznė susiruošė traukiniu vykti į Mažeikius. Vaikai, geležinkelio stotyje išgirdę 

traukinio garsinį signalą, tryško džiaugsmu ir nekantrumu. Berniukai pirmą kartą iš taip arti pamatė traukinį! 

Patogiai įsitaisę, mažieji keliautojai traukinyje krimto saldainius ir dairėsi pro didelius langus. Riedėdami 

bėgiais, vaikai stebėjo skrendančius paukščius, važiuojančias mašinas, prabėgančius miškus, laukus su avių 

pulkeliu ir kt. 

Namo keliautojai grįžo pilni teigiamų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Ligita Koriznė  
 

2013 - 09 - 03 
Pirmąją rudens dieną 20-os šeimynos gyventojai: Vytautas Kavaliauskas, Saulius Matavičius, Žilvinas Roga 

ir lydintis darbuotojas Aivaras Korizna susiruošė grybauti. Pasirūpinę tinkama apranga, grybautojai greitai 

pasiekė pušyną. Tarp medžių šakų, ant samanų kilimo jaunuoliai atrado gausybę įvairių grybų: raudonviršių, 

lepšių, kelmučių, rudmėsių ir kazlėkų. Per kelias valandas grybautojams pavyko pririnkti pusę kibiro. 

Grybus paruošti valgymui padėjo socialinio darbuotojo padėjėja Dalia Marčiauskienė. Išvirti ir pakepinti su 

svogūnais bei grietine grybai buvo skanaujami kartu su šviežiomis virtomis bulvėmis. Grybai buvo labai 

gardūs! 

Jaunuoliai džiaugėsi pasivaikščioję gamtoje, patyrę ieškojimo bei rinkimo azartą ir noriai dalijosi įspūdžiais. 
Parengė: socialinio darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 09 - 03 
Pasivaikščiojimas – puikus būdas smagiam laisvalaikio praleidimui. 11- a šeimyna nutarė keliauti į netoli 

mūsų namų įsikūrusį Ventos miestelį. 

Ventoje pirmiausia užsukome į parduotuvę nusipirkti ledų ir vaisvandenių. Iš namų sudėti mūsų kuprinėse 

pūpsojo meduoliai ir bananai. Kai buvome viskuo pasirūpinę, pasukome link vasaros estrados, kuri yra šalia 

upės. Vasaros estradoje vieni vaikinai demonstravo savo dainavimo gabumus, kiti energingai šoko, o treti 

plojo. Užlipę ant Ventos upės tilto, stebėjome plaukiančius baidarininkus. 

Aplankėme kitoje upės pusėje esantį pušynėlį. Čia paragavome iš akmens trykštančio šaltinio vandens, 

fotografavomės ir pramogavome. 



Pasukę atgalios, stabtelėjome prie stadiono įrengtoje poilsio aikštelėje. Vaikinai skubėjo suktis „Tarzano" 

ratu bei sūpuoklėse kilti į orą. Pasismaginę susėdome prie ilgo stalo. Suvalgėme savo skanumynus, 

pildydami norus, pajuokavome sukdami tuščią limonado butelį. 

Eidami link namų, dar nusipirkome saldainių. Trumpindami kelią, žingsniavome per kolektyvinius sodus. 

Soduose sutikta moteris mums pasiūlė pasirinkti obuolių. Atsidėkodami geradarę pavaišinome saldainiais. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
 

2013 - 09 - 03 
Mažieji mūsų namų gyventojai: Vladas Brižinskas, Laurynas Matekonis, Akvilė Kleinytė, Gabija Bliukytė, 

Žana Davidova, Nojus Tamoliūnas ir Eimantas Labinas kartu su lydinčiomis socialinėmis darbuotojomis 

užimtumui: Lina Janavičiene, Birute Virbickiene, Jolanta Minkuviene vyko į vaikų žaidimų aikštelę 

Mažeikiuose. 

Aikštelėje Gabija, Žana ir Eimantas drąsiai lipo, čiuožė ir išmėgino visas žaidimo aikštelės atrakcijas. 

Nojukas ir Akvilė taip pat neatsiliko nuo vyresnėlių. Tik mūsų Laurynukas ir Vladukas atsargiai, su 

drąsesniųjų pagalba, bandė aukštas čiuožyklas. 

Šis žaidimų laikas suteikė mums daug gerų emocijų, gražaus bendravimo. Už įdomų rugpjūčio pusdienį mes 

visi sakome AČIŪ žmonėms, kurie padėjo mums ten pabūti ir atrasti kažką naujo. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė  
 

2013 - 08 - 29 
Vasarai skubant į spalvotą rudenį, įvyko 4 – os „Šnekučių" šeimynos sporto šventė. Renginys visus sukvietė 

į sporto salę. Čia, skambant dainelei „Mes einam", vaikai iškilmingai pražingsniavo ratu, o jų priekyje 

dviratukais riedėjo du šnekučiai – Remigijus ir Nojus. Sustoję šnekučiai užtraukė dainą apie draugiškus, 

linksmai žaidžiančius vaikus. 

Toliau atsiskleidė vaikučių – šnekučių vikrumas, tvirtumas ir sumanumas. Vaikai atliko įvairius fizinius 

pratimus: ėjo ir šliaužė suoleliais, lindo pro „ožį", žaidė judrų žaidimą „Medžiotojas ir kiškiai" ir kt. 

Skambant fanfaroms, visi šaunuoliai ir stipruoliai šnekučiai buvo apdovanoti medaliais. Šventė baigta 

filmuku apie lauke sportuojančius šnekučius. 

Renginys vaikams suteikė daug džiugių emocijų bei pasitikėjimo savo jėgomis. Į šeimyną šnekučiai grįžo 

laimingi, spindinčiomis akimis ir linksmai nusiteikę. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė  
 

2013 - 08 - 23 
11 - os šeimynos jaunuolių ruoša išvykai prasidėjo pusė šešių ryto: pusryčiai, skuba, jaudulys. Traukiniu 

atvykę į Šiaulius, nuo stoties link bulvaro mes keliavome pėstute. Eidami stebėjome aplinką: namus, 

žmones, mašinas. Čia viskas jaunuoliams atrodė kitaip. 

Pirmiausia gurkšniui kavos užsukome į „Presto arbatos ir kavos namus". Aplankėme vienintelį Lietuvoje 

„Dviračių muziejų". Čia be įprastų eksponatų pamatėme ir Sigito Kučo bei jo bendražygių kelionės 

dviračiais aplink pasaulį nuotraukas. Apžiūrėjome bulvare demonstruojamus Šiaurės kolegijos studentų 

meno kūrinius ir fotografijas. Visiems atmintin įstrigo nuotrauka, vaizduojanti rūkymo žalos žmogaus 

organizmui padarinius. Nukeliavome į Lėlių muziejų, kuriame apžiūrėjome šiaulietės, anglų kalbos 

mokytojos, kraštotyrininkės, gidės ir keliautojos E. Balčiūnaitės sukauptą pasaulio šalių lėlių kolekciją. 

Šiame muziejuje su jaunuoliais bendravo Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė D. Mažeikaitė. Ji mums 

padovanojo mažą rankų darbo lėlytę. Taip pat aplankėme Šiaulių miesto vaikų globos namus „Šaltinis", 

kuriuose anksčiau gyveno mūsų jaunuolis D. Kasperavičius. Donatas pasilabino su buvusiais darbuotojais ir 

draugais. Prisėdę globos namų sodelyje, mes palengvinome savo kuprines – papietavome. 

Mieste jaunuoliai įsigijo jiems reikalingų daiktų. Donatas džiaugėsi puikiu kostiumu, kuris talentingą 

jaunuolį puoš koncertų metu. Išsipildė Artūro svajonė: jaunuolis Šiauliuose sutiko savo seserį. 

Susėdę į autobusą, judantį namų link, jautėme nuovargį. Tačiau mieste patirti įspūdžiai nustelbė visus 

keliautojų sunkumus. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 08 - 23 
21 - os šeimynos jaunuoliai buvo išvykę į Kauną. Pažintinės kelionės tikslas – IX fortas ir zoologijos sodas. 

Muziejuje jaunuolius sujaudino okupacinio laikotarpio eksponatai. Zoologijos sode keliautojai patyrė 

džiugių akimirkų. Jaunuoliai žavėjosi žirafa, gražuoliu tigru ir vos prieš kelias dienas gimusiu zebriuku. 



Sukant namų link, jaunuoliai dar stabtelėjo prekybos ir laisvalaikio centre „Mega", kuriame domėjosi 

įspūdingo dydžio akvariumu. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Loreta Joniuškienė  
 

2013 - 08 - 17 
Ventos miesto vasaros šventėje dalyvavo 19 - os šeimynos mergaitės: Rasa, Jurgita, Diana ir Inga. 

Globotinės labai norėjo pamatyti šventės organizatorių surengtą naminių gyvūnėlių parodą. Reginys 

nenuvylė, nes parodoje puikavosi įvairių veislių šuniukai, katytės ir kiti augintiniai. Didžiausią įspūdį 

mergaitėms paliko didelis ir gražus šuo, kuris į visus draugiškai žvelgė ir leido save glostyti. Negalėjome 

atsidžiaugti ir mažiau pažįstamais gyvūnėliais: ežiuku bei vėžliuku. Įdomu buvo išgirsti, kuo šie augintiniai 

minta ir kokia jų priežiūra. 

Su nekantrumu laukėme šventinio koncerto. Mergaitės renginyje jautėsi laisvai, nauja aplinka jų nė kiek 

nevaržė. Globotinės šoko, susipažino su kai kuriais šventės dalyviais. Jurgita džiaugėsi galėjusi šokti arti 

atlikėjo Soliario, kuriuo ji labai žavisi. Rasa buvo drąsiausia ir išbandė karuseles. 

Dar viena šauni šventės atrakcija – gardžios kareiviškos košės ragavimas. Renginio šurmulyje sutikome ir 

saviškių – 13 - os šeimynos gyventojus su juos atlydėjusia soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabriene. 

Geros mūsų šventinės nuotaikos nesugadino net lietingas oras. Namo grįžome pilnos teigiamų emocijų. 
Parengė: soc.darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2013 - 08 - 07 
„Kaktusų" šeimynos gyventojai ir juos lydintys darbuotojai vyko pailsėti prie jūros, į Karklę. Kelionė buvo 

ilgai laukta, nes šeimynos jaunuoliams labai patinka vandens pramogos ir saulės vonios. Karklę 

pasirinkome, nes ji įsikūrusi tarp Klaipėdos ir Palangos, o iki jūros čia vos 350 metrų. Karklės kaimas yra 

vienintelis išlikęs Lietuvos pajūrio kaimas. Tik čia mes galėjome pamatyti akmenuotus paplūdimius, 

susipažinti su vieninteliu Lietuvoje akmenuotu skardžiu „Olandų kepurė" bei pasivaikščioti ekologiniu 

pažintiniu taku „Litorina". 

Saulė mus lepino, o Baltijos bangos leido jausti vandens šilumą. Jaunuoliai be galo džiaugėsi vasaros 

malonumais ir stebėjosi paplūdimio akmenų gausa, jų grožiu. 

Išsidūkę prie jūros, pavalgyti užsukome į Virkštininkų dvaro užeigą. Dar stabtelėjome prie Platelių ežero. Ir 

čia jaunuoliai, nors ir pavargę, nepraleido progos išsimaudyti ežere. 

Visa mūsų išvykos diena jaunuoliams buvo dideliu, įspūdingu nuotykiu. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 08 - 01 
Šiltą vasaros dieną 5-os šeimynos gyventojai kartu su darbuotojomis išvyko į iškylą, į Akmenės pušyną. 

Pušų apsuptyje žaidėme, skanavome avietes, kepsninėje kepėme dešreles. Iškylaujant daug džiugių akimirkų 

teikė gamtos grožis, geras oras bei visų puiki nuotaika. Gamtos prieglobstyje laikas prabėgo nepastebimai 

greitai. 

Po smagaus pikniko grįžome pavargę, bet kupini įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Maculevičienė  
 

2013 - 07 - 31 
Didesni už balioną, skaidrūs kaip stiklas ir spalvingi kaip vaivorykštė – tai muilo burbulai... 

Liepos 30-oji prasidėjo nuotaikinga 12-os šeimynos organizuota švente „Ryto burbulai". Šeimynos 

gyventojai Ignas S. ir Renatas O. į susirinkusius kreipėsi linksmu eilėraštuku. Vykusios burbulų pūtimo 

varžytuvės visiems dovanojo daug teigiamų emocijų. O kur dar burbulų pūtimo mašina! Gyventojų ji buvo 

sutikta nuostabos ir džiaugsmo šūksniais. Šventės dalyviai gaudė plazdančius burbulus, krykštavo jų 

apsuptyje. 

Smagus renginys neprailgo, ir net po pietų prapliupęs lietus nenuplovė gražių šventės akimirkų. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2013 - 07 - 31 
19-os šeimynos gyventojos: Jurgita P., Inga G., Ieva S. ir Diana P. su jas lydinčiomis socialinėmis 

darbuotojomis vyko į Mažeikius. 

Keliavome tarpmiestiniu autobusu. Merginos važiuojant domėjosi už lango besikeičiančiais vaizdais ir 

klausinėjo, kur stosime išleisti kitų keleivių. Atvykusios pasivaikščiojome po miestą, užėjome į kelias rūbų 



parduotuvėles – rinkome Ingai švarkelį. Merginai rūbų matavimasis patiko, ir kuriai gi panelei tai neteikia 

malonumo... 

Vėliau nusprendėme pasisėdėti užkandinėje. Neturėjome daug laiko pasimėgauti įmantriais patiekalais, tad 

paragavome „greito maisto": dešrainių, picų, mėsainių, bulvyčių fri. Pramogas tęsėme boulinge. Šis 

žaidimas merginoms buvo naujas. Kamuoliai sunkūs, todėl žaidėjos juos rideno abiem rankomis. Tačiau šiek 

tiek pasimokiusios, jos jau drąsiai bandė numušti kėglius ir viena ranka. Labiausiai sekėsi Jurgitai, bet 

taiklumo laimėjimais džiaugėsi visos. Žaidimo įkarštį malšinome ledais ir pieno kokteiliais. 

Galiausiai namo grįžome traukiniu. Šios transporto priemonės garsai domino ir truputį baugino. Tačiau visi 

įspūdžiai ir lauktuvės buvo saugiai parvežti namo, savo šeimynai. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2013 - 07 - 31 
14 - os šeimynos jaunuoliai vyko į kelionę, kurios pagrindinis tikslas – aplankyti „Dinoparką". Įspūdžiai 

buvo nepakartojami! Parke išvydome jau seniai, prieš milijonus metų, išnykusius gyvūnus ir paukščius. 

Regėti vaizdai sukėlė nuostabą, susižavėjimą, net baimę. 

Kitas lankytinas objektas buvo Antano Boso medžioklės trofėjų ekspozicija. Čia jaunuoliai pamatė gyvūnų 

ir paukščių, sumedžiotų įvairiuose pasaulio kraštuose, iškamšų. Ekspozicijoje regėjome tai, kas gyvena 

dabartinio pasaulio žemynuose. Jaunuoliai taip pat stebėjo aptvaruose besiganančius stumbrus, bėgiojančius 

stručius. 

Dar kitas sustojimas - prie jūros. Pasimėgavome paplūdimio malonumais, užkandome, pabuvojome prie 

skardžio „Olando kepurė". 

Po to pasukome namų link. Grįždami dar stabtelėjome pasistiprinti ir papramogauti kavinėje „Premjera". 

Grįžome pilni įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė  
 

2013 - 07 - 24  
Liepos 23-ią dieną 10 mūsų įstaigos gyventojų dalyvavo sporto šventėje, kuri vyko Ziedkalnėje (Latvija). 

Globos namų vaikinai žaidė futbolą su Ziedkalnės socialinio aprūpinimo centro komanda. Taip pat buvo 

sudaryta rinktinė iš abiejų įstaigų gyventojų, kurie žaidė prieš darbuotojus. 

Per pietus sportininkus vaišino sriuba, virta ant laužo. Pasistiprinus vyko tinklinio varžybos. Rungėsi dvi 

ventiškių ir trys Ziedkalnės komandos. Vėliau jėgos išbandytos sportinėje estafetėje. Po visų varžybų buvo 

kepamos dešrelės, vaišinamasi. 

Oras nelepino ir visi jautė nuovargį, tačiau sportinės išvykos dalyviai buvo patenkinti. Vaikinai turėjo 

galimybę apsilankyti svečioje šalyje bei susirasti naujų draugų. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 07 - 24 
Lydimi darbuotojų, prie jūros, į Monciškes, keliavo 6-os šeimynos jaunuoliai. Kai kurie iš jų jūrą pamatė 

pirmą kartą, tad jaunuolių teigiamos emocijos liete liejosi. 

Besilepinant pajūrio malonumais, prie mūsų priėjo nepažįstama moteris ir padavė jaunuoliams maišelį uogų. 

Moteris sakė, esanti buvusio prezidento žmonos sesuo. Anot moters, jos amžiną atilsį seseriai rūpėjo 

neįgalūs vaikai. Susijaudinusi moteris dėkojo darbuotojams už daug jėgų reikalaujantį buvimą kartu su 

sunkios negalios žmonėmis. 

Mes, jaunuolius lydėję darbuotojai, esame nuoširdžiai dėkingi sutiktai moteriai už jautrumą ir dėmesingumą. 

Žinome, kad patirtas gėris turi išliekamąją vertę mūsų ir mūsų jaunuolių širdyse. 

Grįžtant namo, užkąsti ir pasisupti sustojome pakelės sodyboje – kavinėje. Kelionės diena prabėgo labai 

greitai ir džiugiai. 
Parengė: soc. darbuotoja Renata Račkauskienė  
 

2013 - 07 - 23 
16-os šeimynos mergaitės kartu su šeimynos darbuotojomis vyko į pramoginę - pažintinę kelionę. Mūsų 

ekskursijos tikslas buvo Dinozaurų parkas, esantis Klaipėdos r., Radailių dvare, bei jūra. 

Pirmiau apsilankėme „Dinoparke". Iš pradžių kelios mergaitės bijojo grėsmingai riaumojančių dinozaurų. 

Darbuotojoms paaiškinus, kad gyvūnai netikri, mergaitės pasijuto ramiau ir drąsiau parke dairėsi. Dinozaurų 

dydis ir jų skleidžiami garsai mergaitėms paliko didelį įspūdį. 



Pasilepinti saule ir vandeniu nukeliavome prie jūros. Baltija pasitiko gražiai besiritančiomis bangomis. Ir 

vos tik priartėjome prie vandens, mus visas „išmaudė" didžiulė banga. Mergaitės mėgavosi poilsiu 

paplūdimyje. 

Pabuvusios prie jūros jos labai išalko, tad nutarėme užsukti į kavinę. Liepos mėnesį mūsų šeimynos 

mergaitė Kristina šventė gimtadienį, o išvyka - puiki proga sveikinimui. Kristinai išsakėme daug šiltų, 

nuoširdžių palinkėjimų. 

Grįžome namo pavargusios, bet pilnos gerų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė  
 

2013 - 07 - 22 
Liepos 17-ą į kelionę vyko 15-os šeimynos merginos ir jas lydinčios darbuotojos. 

Pirmiausia užsukome į mini zoologijos sodą, esantį šalia Klaipėdos. Merginas sužavėjo gyvūnų įvairovė. 

Joms labiausiai patiko mažytės kiaulaitės ir beždžionė su vaikeliu. 

Aplankėme neseniai duris atvėrusį dinozaurų parką, kuriame pasidairyti skuba ir vaikai, ir suaugę. Didžiuliai 

eksponatai truputį išgąsdino mūsų mergaites. Paaiškinus, kad riaumojantys dinozaurai viso labo tik gyvūnų, 

kurie planetoje gyveno prieš milijonus metų, muliažai, merginos įsidrąsino: juos palietė, paglostė. Taip pat 

pasidžiaugėme, kad dabar tokių didelių ir grėsmingų jau nebėra. 

Nuvykome į Melnragę prie jūros. Merginos maudėsi, krykštavo, šokinėjo per bangas. Išalkusios, pakeliui į 

namus, užsukome užkąsti. Kavinėje, laukdamos užsakytų patiekalų, aptarėme kelionės įspūdžius. O jų buvo 

daug ir gražių... 
Parengė: soc.darbuotojo padėjėja Zita Bondarenkienė  
 

2013 - 07 - 17 
Liepos 16 dieną keturi 7-os šeimynos gyventojai ir juos lydintys darbuotojai išsiruošė į kelionę. 

Šeimynos vaikai labai norėjo pamatyti jūrą, tad mūsų mašina pasuko į Palangą. Atvykę išlipome prie 

Basanavičiaus gatvės ir pėstute patraukėme link tilto. Kelią, nors ir mažom kojelėm, įveikėme lengvai. 

Einant trykšte tryško mažylių emocijos. Vaikams rūpėjo viską paliesti: žaltį, papūgą, o labiausiai berniukus 

sudomino mašinos ir dviračiai. 

Pasidairę ant tilto, skubėjome prie vandens. Jūros vėsa neišgąsdino Vladuko ir Lauryno, vaikus sunku buvo 

išprašyti į krantą. 

Pailsėti ir užkąsti užsukome į kavinę. Galutinis išvykos tikslas – parkas, kuriame pasivaikščiojome. 

Pavargę, tačiau kupini gražiausių įspūdžių, susėdom į mašiną ir pasukom link namų. 
Parengė: soc. darbuotoja Violeta Razvadauskienė  
 

2013 - 07 - 16 
18-os šeimynos gyventojos Greta R., Marytė A., Rasa M., Dovilė V., Rasa N., lydimos soc. darbuotojos 

Gitanos Griciuvienės ir soc. darbuotojo padėjėjų Juritos Miliešienės, Angelės Gorodeckienės bei Raimundos 

Gandzelienės vyko į ekskursiją. 

Pirmiausia važiavome į Radailių kaimą, netoli Klaipėdos, pasivaikščioti po čia įsikūrusį dinozaurų parką. 

Ten merginos išvydo apie 40 natūralaus dydžio judančių, šnypščiančių roplių, gyvenusių prieš šimtus 

milijonus metų. 

Kelionę tęsėme prie jūros. Grožėjomės vilnijančiomis bangomis, plaukiančiais laivais. Žaisdamos pajūrio 

smėliu, pasiklausėme Baltijos ošimo. Atsigaivinusios jūros vėsa ir pailsėjusios, vykome toliau. Karklės 

„Safaryje" pamatėme meškutę Laimą, stumbrus, šernus, stručius, elnius bei didžiulę paukščių kolekciją. 

Aplankėme trofėjų muziejų, kuris nustebino eksponatų gausa ir įvairove. Čia išvydome dramblį ir žirafą, 

pribloškusius savo dydžiu. Pamatėme liūtų, zebrą, raganosį, beždžionių, krokodilą, įvairių paukščių ir kitų 

egzotinių gyvūnų, kurie sumedžioti dešimtyje pasaulio šalių. 

Grįždamos namo, merginos tryško džiaugsmu, buvo linksmos ir patenkintos kelione. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė  
 

2013 - 07 - 16 
Liepos dvyliktą dieną penkta šeimyna visus pakvietė į savo šventę „ Vasaros linksmybės". 

Nuo ankstyvo ryto vaikai šurmuliavo namuose: tvarkė kambarius, puošė svetainę lauko gėlėmis. 

Susirinkusiuosius pasveikino Lukas, padeklamavęs eilėraštį apie vasarą. Po to, grojant muzikai, smagiame 

ratelyje sukosi ir vaikai, ir darbuotojos. Šokį pakeitė žaidimai su kamuoliais. Drąsesni berniukai linksmintis 

pakvietė ir šventės svečius. Ilgai užsižaisti neteko, nes netikėtai į duris kažkas pasibeldė ir į šventę 

atpuškavo Mama – ežienė, nešina pilna pintine skanėstų. Ji visiems šeimynos berniukams užkabino po kaklu 



paslaptingą spyglį, taip priimdama juos į savo šeimyną. Nuo tos akimirkos penkta šeimyna pavadinta 

"Ežiukų" šeimyna. Vaikų džiaugsmui nebuvo ribų. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Maculevičienė  
 

2013 - 07 - 15 
Ventos upe baidarėmis plaukė "Kaktusų" šeimynos 7 gyventojai ir šeimynos darbuotojai. Maršrutas buvo 

numatytas iš Ventos miestelio iki Virvytės poilsinės bazės. Labai džiaugėmės, kad mūsų išvykos rytas buvo 

šiltas ir saulėtas. Pasiskirstę, kas su kuo plauks ir sulipę į baidares, pajudėjome upės vaga. 

Greitai patyrėme ir pirmuosius sunkumus. Dar Ventoje, prie buvusio senojo malūno, teko lipti į vandenį ir 

išstumti baidares. Tiesa, kai kuriems pasisekė - jie išplaukė net nepajutę, kad buvo akmenuota. Tačiau, kuo 

toliau, tuo linksmiau plaukėme, nes seklumos ir akmenys suteikė mūsų išvykai ekstremalumo ir naujų 

potyrių. Stebėjome ir džiaugėmės vasariška pakrančių žaluma. O trumpos sustojimo akimirkos buvo 

linksmiausios, nes šiltu upės vandeniu galėjome atsigaivinti ir gardžiai gryname ore užkąsti. 

Gražiausia vieta - tai Ventos ir Virvytės upių sankirta, kur susilieja dvi upės. Čia reikėjo plaukti prieš srovę 

link Virvytės poilsinės bazės. Mūsų išvyka nuo pradinio iki galutinio taško truko šešias valandas. Virvytėje 

kelionę baigėme pikniku: susėdome prie didelio stalo, skanavome pačių keptas dešreles ir gaivinomės 

vaisvandeniais. 

Tai buvo daug ištvermės ir jėgų pareikalavusi kelionė, bet nuovargis – malonus, o įspūdžiai - nepakartojami. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 07 - 11 
Liepos 11 dieną Ventos soc. globos namų gyventojų tarybos atstovai: Jovita Skamarakaitė, Svietlana 

Parfionova, Jurgita Petraitytė, Artūras Mendelejevas, Donatas Kasperavičius, Vytautas Kavaliauskas bei 

lydintys darbuotojai Aivaras Korizna ir Jūratė Gauronskienė aplankė Kamanų gamtinį rezervatą. 

Lietuvoje yra keturi gamtiniai rezervatai, kurių paskirtis – ateities kartoms išsaugoti didžiausius pelkynus ir 

visas gamtos vertybes. Mūsų grupelę šiame išskirtiniame gamtos kampelyje pasitiko, nuoširdžiai priėmė ir 

visos išvykos metu lydėjo Kamanų rezervato darbuotoja Aušra. Gidė mus atvedė į Kamanų direkcijos salę, 

kurioje žiūrėjome filmuką apie Kamanų rezervato istoriją, čia gyvenančius gyvūnus ir vešančius augalus. 

Labai smalsūs gyventojai buvo gamtinėje ekspozicijoje, kurioje susipažino, prisilietė ir pajautė skirtingas 

gamtos vertybes (elnio ragus, pušies kankorėžius, durpes,sudžiovintus kiminus ir kt.). Taip pat išgirdo 

įvairių paukščių ir žvėrelių garsus, apžiūrėjo spalvingus teminius stendus, įkomponuotus video medžiaga. 

Vėliau visi patraukėme į gamtos klasę. Joje gyventojai bandė prisiminti paukščių pavadinimus ir juos 

pasakyti, žvelgdami į sparnuočių iškamšas. 

Nuvykome į Kamanų rezervatą, kad galėtume natūralioje gamtoje išvysti miško ir pelkių augalus, gyvūnus. 

Kamanuose ėjome vingiuotu mokomuoju – pažintiniu taku. Rezervato darbuotoja mus supažindino su miško 

ir pelkių augmenija: pušimis, kiminais, tekšėmis, vaivorais – girtuoklėmis, gailiais, spanguolėmis, 

viksvynais, saulašarėmis ir kt. Rezervate išvydome didžiausią vandens telkinį – Kamanų senežerį, telkšantį 6 

ha plote. Mums nepasisekė pamatyti gyvūnų, nors kiekvienas iš mūsų turėjome progą tyrinėti aplinką 

žiūronų pagalba. Galbūt todėl, kad keliaujant taku gyventojai su nuostaba ir teigiamais šūksniais apžiūrinėjo 

biologinę įvairovę ir atsargūs gyvūnai pasislėpė. Tačiau mums pavyko pamatyti baltąjį gandrą. 

Už pagalbą einant gamtos pažinimo keliu tarybos nariai Aušrai padovanojo gyventojų darytą vazą. Išvyką 

vainikavo prapliupęs lietus ir gyventojų apsipirkimas prekybos centre „Norfa". Važiuodami namo 

gyventojai valgė ledus, gaivinosi gėrimais ir dalijosi įspūdžiais. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 07 - 11 
Į atvirą popietę globos namų kieme gyventojus ir darbuotojus pakvietė 19-a šeimyna. Socialinė darbuotoja 

Gražina Mažilienė pradėjo popietę, kalbėdama apie atostogų ir spalvų metą – vasarą. Ji atkreipė dėmesį, kad 

šeimynos darbuotojos ir mergaitės ilgai ruošėsi šiai popietei. Teko rinktis ir derinti aprangos spalvas, puošti 

aplinką gyvomis bei savo, iš įvairių medžiagų kurtomis gėlėmis. 

Socialinė darbuotoja Vaida Atstopaitė pridūrė, kad vasarą mergaitės mėgsta užsiimti ne tik kūrybine veikla. 

Rasa ir Jurgita išvardijo savo pomėgius. Tai - sportiniai žaidimai su kamuoliais, raketėmis, maudynės prie 

upės, uogų rinkimas miške, gėlių ir vaistažolių skynimas pievose. 

Popietę tęsė gėlių tematika. Šeimyna daug triūso įdėjo skindama pievose ir darželiuose gėles, kuriomis 

papuošta smėlio dėžė lyg paveikslas džiugino susirinkusiųjų akis. Keturios šeimynos mergaitės buvo 



pasipuošusios vasaros gėlėmis: Olga – rugiagėle, Ieva – lelija, Greta – aguona, Jurgita – ramune. Džiugu, 

kad gyventojai pažino ir įvardijo gėles, jų spalvas. 

Kitos šeimynos mergaitės: Diana, Gertrūda, Neringa, Rasa ir Inga pasirodė pasidabinusios drugelių sparnais. 

Jos sušoko drugelių šokį, pakviesdamos kartu pajudėti ir kitų šeimynų vaikus. 

Galiausiai socialinės darbuotojos pasiūlė vaikams gaiviųjų gėrimų, troškulį malšinant tik geriant per 

šiaudelį. Taip pat gyventojai galėjo prisipūsti sau balionų, pažaisti su muilo burbulais, raketėmis, oro 

lėkštėmis ar aitvaru. Už aktyvų dalyvavimą žaidimuose vaikai buvo apdovanoti saldžiais prizais. 

Popietę baigė Jurgita išmoktu ketureiliu apie vasarą. Bendradarbius pradžiuginę išradingais gėlių darbeliais, 

padėkojome gausiam mūsų popietės svečių būriui. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2013 - 07 - 11 
Liepos 9-ą dieną 8-os šeimynos mergaitės, lydimos darbuotojų, lankėsi neseniai duris atvėrusiame dinozaurų 

parke. Čia eksponuojami dinozaurai, atkeliavę iš įvairių epochų ir šalių. Skleidžiantys keisčiausius garsus, 

įspūdingos išvaizdos bei dydžio, judantys dinozaurai mergaitėms kėlė šypseną ir nuostabą. Grėsmingai 

riaumojantys didžiuliai eksponatai neišgąsdino mūsų drąsių mergaičių. 

Pabuvojome ir Karklėje. Aplankėme „Gamtos parko" viešbučio kieme A. Boso įkurtą egzotinių jo 

medžioklės trofėjų muziejų. 

Paskutinė išvykos stabtelėjimo vieta – poilsiavietė. Išbandėme čia esančias sūpuokles, pasidžiaugėme meno 

dirbiniais bei išpuoselėta aplinka. 

Ši kelionė – tai nauji įspūdžiai ir patirtis, geros emocijos ir pažinimas. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Sinicienė  
 

2013 - 07 - 06 
Liepos 5 - ą dieną mūsų globos namuose vyko galiūnų varžybos. Jose dalyvavo 10 merginų ir 15 vaikinų. 

Merginos varžėsi hantelio laikymo, kelmo metimo, smėlio maišo tempimo ir gladiatorių rungtyse. Vaikinai 

kėlė 16 kg girą ir rąstą, metė kelmą, nešė smėlio maišą, darė prisitraukimus ir kovėsi gladiatorių rungtyje. 

Stipriausia mergina pripažinta Filomena Milerytė, antra liko Kristina Liaudanskaitė, trečia – Dovilė Trikšytė 

(visos stipruolės iš 16 – os šeimynos). Tarp vaikinų stipriausias buvo Egidijus Džiugas (21 šeimyna), antras 

liko Laimonas Tumas (21 šeimyna), trečias – Grafas Udalcovas (14 šeimyna). 

Visiems dalyviams globos namų direktorė Gražina Banienė įteikė medalius ir pasidžiaugė, kad pas mus yra 

tiek daug stiprių merginų ir vaikinų. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2013 - 07 - 06 
Liepos 4-ąją Jurdaičių socialinės globos namuose vyko parko tinklinio varžybos. Jose dalyvavo: viena 

komanda iš Zarasų, dvi – iš Dūseikių, trys – iš Ventos ir šešios – iš Jurdaičių socialinės globos namų. Mūsų 

komandos žaidė A, B ir C lygiuose. I – ąją komandą sudarė: Saulius Matavičius, Deivis Abromaitis ir 

partnerė Alma Lileikienė. II – oje komandoje žaidė Artūras Mendelejevas, Egidijus Džiugas ir partneris 

Linas Lileikis. III – ioje – Andrius Raudys, Marius Juškys ir partneris Andrius Kazlauskas. Visos trys mūsų 

komandos iškovojo antrąsias vietas. Buvome apdovanoti medaliais, diplomais ir padėka. 

Per pietus visus vaišino gardžia koše ir šalta arbata. Po varžybų atsigaivinome ir nuovargį palikome vėsiame 

Žagarės tvenkinio vandenyje. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 07 - 06 
Mes, 11-a šeimyna, suplanavome išvyką traukiniu. Kelauti geležinkeliu visiems buvo smagu, o ypač tiems 

jaunuoliams, kurie traukiniu dar nebuvo važiavę. Išlipę Mažeikių stotyje, jaunuoliai smalsiai į visas puses 

dairėsi. Daugelis net nejuto jų pečius slegiančio kuprinių svorio. 

Neskubėdami žingsniavome miesto gatvelėmis. Prie perėjų prisiminėme šviesoforo signalų reikšmes. 

Pasiekėme parke įsikūrusį Mažeikių muziejų. Apžiūrėjome žymių menininkų kurtas skulptūras. Parko 

prieglobstyje papietavę, palengvinome savo nešulius. Gamtoje valgis buvo daug gardesnis - čia girdėjome ir 

paukštelių čiulbėjimą, ir medžių ošimą. 

Muziejuje mus pasitiko maloni gidė, kuri papasakojo daug įdomių istorijų. Matėme keramikės Genės 

Jacėnaitės jubiliejinę parodą bei archeologinius Mažeikių apylinkių radinius. Jaunuoliai, sužavėti parodos 

eksponatų, teigė namie bandysiantys iš molio lipdyti žmones ir gyvūnus. Iš muziejaus patraukėme takeliu 

apžiūrėti patrankų ir pagerbti žuvusių karių. 



Puikiai praleidę dieną, namo grįžome traukiniu. Kelionė geležinkeliu jaunuoliams paliko neišdildomų 

įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 07 - 02 
Birželio 27 dieną 9 šeimynos gyventojos, lydimos šeimynos darbuotojų, išvyko į Klaipėdą. Uostamiestyje 

ketinome aplankyti naujai atidarytą Dinoparką. Parke regėjome daug įvairaus dydžio bei įspūdingos 

išvaizdos, riaumojančių ir judančių dinozaurų. 

Po to apsilankėme Karklėje. Čia buvome „Gamtos parko" viešbučio kieme, Antano Boso įkurtame egzotinių 

medžioklės trofėjų muziejuje ir mini zoologijos sode. 

Tai buvo puiki pažintinės kelionės dalis, vėliau smagiai laiką leidome prie jūros. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė  
 

2013 - 06 - 29 
Vienuolikta šeimyna turtinga – turi savo Jonelį, kuris čia yra jauniausias. Birželio 24-ą šeimynos socialinė 

darbuotoja Vitalija Boverienė jaunuoliui atvežė ąžuolo lapų vainiką. Tad po pietų visa šeimyna iškeliavo 

švęsti Joninių. Mes, globos namų kiemo laužavietėje susikūrę laužą, dainavome, išdykavome ir kitaip 

linksminomės. Šventei turėjome nusipirkę dešrelių, giros, agurkėlių ir kitų skanumynų. Soc. darbuotojo 

padėjėjas Algirdas Bakaitis ėmė jaunuolius mokyti dešrelių kepimo meno. Dvyliktos šeimynos socialinė 

darbuotoja Alina Lalienė leido mums jų sukurtame paparčio medyje paieškoti stebuklingo žiedo. Mūsų 

Joneliui pasisekė: jis rado paparčio žiedą. 

Ąžuolo lapų vainiką pritvirtinome prie šeimynos durų, kad visi žinotų, jog čia gyvena Jonas. O džiugias 

vardinių akimirkas mums primins nuotraukos, kurių po šventės – gausybė. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
 

Šventės dienų tėkmei teikia šurmulio ir džiugesio. Asmeninės šventės yra ypač gyventojų laukiamos. 12-oje 

šeimynose buvo paminėtos vardinės. 

Čia mes, jaunuoliai ir darbuotojai, jau nuo pat ankstaus ryto ruošėmės šeimynoje gyvenančio Jono 

sveikinimui. Jonelio galvą tądien papuošėme ąžuolo lapų vainiku, kurį pynė Jūratė, Andrius ir Renatas. 

Bendrai nuotraukai buvome sustoję prie ,,paparčio medžio''. Vėliau Kaziukas su vaikinais užkūrė laužą, o 

Staselė ruošė stalą. Mums besirengiant šventiniam susėdimui atvyko ir Jono tėveliai su vaišėmis. 

Šeimynos vaikinai patys kepėsi dešreles, gurkšnojo šaltą girą ir žaidė kamuoliu. Visiems jaunuoliams tai 

buvo puiki diena, atnešusi daug teigiamų emocijų. 

Mūsų Jonas kasmet išvyksta atostogoms į namus. Atsisveikinome su varduvininku, linkėdami jam smagios 

vasaros. 

Nuoširdus ačiū soc. darbuotojo padėjėjams Jūratei, Staselei ir Kaziukui už pagalbą surengiant vardines, 

nepagailint savo laisvo laiko. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2013 - 06 - 29 
20 - os šeimynos jaunuoliai lankėsi ką tik duris atvėrusiame, pirmajame Baltijos šalyse, šalia Klaipėdos 

esančiame, dinozaurų parke. Čia matytas reginys nenuvylė. Eksponuojami dinozaurai „atkeliavę" iš įvairių 

epochų. Jų dydis ir išleidžiami garsai – autentiški. Turbūt tai lėmė globos namų gyventojų pastebėjimus apie 

esančius eksponatus - vieni teigė, kad dinozaurai gyvi, o kiti prieštaravo: „Negyvi". 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė 
 

2013 - 06 - 29 
Ventos socialinės globos namų komanda svečiavosi Linkuvos socialinės globos namuose, kurie organizavo 

meškeriotojų varžybas. Mūsų komandą sudarė šie globos namų gyventojai: Sandrius Parvainis, Andrius 

Raudys, Egidijus Džiugas, Andrius Vasiliauskas, Marius Vaičiūnas ir juos lydintys darbuotojai spec. 

pedagogas Edvardas Liaučius bei soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna. 

Linkuvoje kiekvienas žvejas gavo meškeriotojo pažymėjimą, o lydintys darbuotojai – komandos vadovų 

pažymėjimus. Vyriausiam teisėjui priminus varžybų nuostatus ir eigą, vykome prie Mūšos užtvankos. 

Varžybose dalyvavo aštuonios komandos. Neilgai trukus, po starto paskelbimo, ventiškiai jau traukė 

pirmąsias žuvytes – aukšles. Kiekvienas kibimas, troškimas kuo daugiau turėti žuvies gyventojams kėlė 

džiugų jaudulį. Mūsų žvejams puikiai sekėsi, nes kiekvienam teko rankose palaikyti savo spurdantį laimikį. 



Po trijų valandų sugauta žuvis buvo paimta ir pasverta. Mūsų globos namų komanda pelnė garbingą antrąją 

vietą. 

Po varžybų visus dalyvius vaišino gardžia žuviene ir gira, taip pat plukdė plaustu. Linkuvoje sutikome 

buvusius Ventos socialinės globos namų gyventojus, su kuriais buvo smagu draugiškai pasikalbėti. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 06 - 23 
Dienos veiklos centro Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltis", vykdė sportinį 

projektą "Aš irgi galiu sportuoti 2". Projekto tikslas - neįgalaus jaunimo socializacija ir integracija per 

netradicinį sportą. Projekto dalyviai: Dienos veiklos centro Salantų padalinys, SIŽGB "Plungės viltis", 

SIŽGB "Telšių viltis" kartu su Telšių vaikų su negalia centru, Skuodo globos ir socialinės priežiūros centras, 

Ventos socialinės globos namai. Neįgalieji pagal parengtą metodiką sportavo savo miestų aikštynuose, 

sporto salėse. 

Birželio 20 d. visi projekto dalyviai rinkosi į galutinį projekto etapą - Tarprajonines neįgaliųjų varžybas 

Salantų gimnazijos sporto salėje. Sveikinimo žodį tarė Kretingos rajono savivaldybės vicemeras Vytautas 

Ročys. Po to, kad komandoms geriau sektųsi varžybose, visi dalyvavo „piratų mankštoje". Jaunuoliai varžėsi 

įvairiose estafetėse, baudų metimo, smiginio, virvės traukimo rungtyse. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos 

raštais ir prizais. Po varžybų visi užkandžiavo prie bendro vaišių stalo, dalyvavo diskotekoje. 

Mūsų komanda pakeliui namo dar trumpam užsuko į Orvydų sodybą – muziejų. Į globos namus grįžome su 

puikia nuotaika, pilni entuziazmo ir besidžiaugdami gražia švente. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 06 - 19 
Atvira popietė šeimynoje. Kas tai? Į šį klausimą nesunku atsakyti: tai – dalijimasis patirtimi ir gebėjimais su 

kitais įstaigos darbuotojais bei šeimynų gyventojais. Šiandien galime drąsiai sau ir kitiems pasakyti: 

- Mes, 11-ta šeimyna, esame darbštūs ir talentingi jaunuoliai! 

Popietei parengėme lėlių spektaklį „Grybų karas", kuriam ruoštis pradėjome dar žiemą. Darbo turėjome 

daug: pjovėme iš putplasčio grybus, juos šlifavome, dažėme, rengėme. Taip pamažu, įdedant daug 

kruopštaus triūso, gimė mūsų personažai. Kūrybiniame procese mums padėjo socialinė darbuotoja 

užimtumui Staselė Vaičiulienė, kuriai esame be galo dėkingi. 

Repeticijos buvo dažnos, ir jaunuoliai vos ne mintinai išmoko „savo grybo" kalbą. Paskutinė savaitė prieš 

spektaklį – sunkiausia. Visi jaunuoliai labai jaudinosi. Kankino įvairiausių minčių sumaištis, bet, įsijungus į 

mūsų renginį užimtumo terapeutei Daliai Tenienei, viskas atsistojo į savo vietas. Dalia Tenienė negailėjo 

patarimų ir net pagelbėjo jaunuoliams vaidinant. Muziką spektakliui parinko Alma Lileikienė. 

Susirinkę žiūrovai žavėjosi dekoracijomis ir personažų išraiškingumu, kurie akį traukė Staselės Vaičiulienės 

dėka. Globos namų direktorė Gražina Banienė mūsų spektaklį įvertino aukščiausiais balais. Mes tuo labai 

džiaugiamės ir didžiuojamės! Visi jaunuoliai tvirtino: 

- Negalim patikėti, mes tai padarėme! Mes – aktoriai! 

...Ir kas žino, kuo dar būsime ateityje? Aišku viena, kad naujų jaunuolių gebėjimų atsiskleidimas – tai tik 

laiko klausimas. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 06 - 17 
Birželio 12-13 dienomis mūsų įstaigos gyventojų komanda dalyvavo „SENI CUP" dviejų dienų futbolo 

turnyre. Varžybos vyko Prienų stadione, o apgyvendinti buvome Birštone, vaikų ir jaunimo stovykloje 

„Kregždutė". 

Per dvi dienas teko sužaisti šešerias rungtynes. Iš jų vienerias pralaimėjome, trejos baigėsi lygiosiomis ir 

dvejas laimėjome. Bendroje įskaitoje likome šešti. 

Stovykloje buvo suorganizuota vakaronė. Jos metu stebėjome akrobatų, ugnies šou pasirodymus, 

dalyvavome įvairiuose atrakcionuose bei diskotekoje. 

Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti medaliais, saldžiais prizais ir futbolo marškinėliais. Be to, mūsų 

komanda gavo taurę, bendrą nuotrauką bei futbolo kamuolį. 

Nors pavargę ir iškaitę saulėje, mes grįžome patenkinti futbolo turnyru. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

 

 



2013 - 06 - 17 
Birželio 11 dieną dvi 19-os šeimynos gyventojos - Diana Pakalniškytė ir Jurgita Petraitytė su socialine 

darbuotoja Gražina Mažiliene maršrutiniu autobusu vyko į Šiaulių miestą. Mieste labai norėjome pasidairyti 

ir nusipirkti įvairių priemonių, skirtų atviram renginiui apie vasarą. 

Atvažiavusios į Šiaulius, pirmiausia aplankėme "Saulės miestą". Čia parduotuvėje "Drogas" mergaitės 

rinkosi plaukų papuošalus sau ir savo draugėms, kurios liko namuose. Po to užėjome į lietuviškų patiekalų 

kavinę "Sodžius". Vėliau mikroautobusu pasiekėme „Akropolį". Mergaitės žavėjosi prekių gausa, čia joms 

labai visko norėjosi. Jurgita domėjosi kvepiančiomis įvairiaspalvėmis žvakėmis, o Diana ilgokai rinkosi 

vasarinę kepuraitę - tai geltoną, tai rožinę. Galiausiai mergaitė apsisprendė, pasilikdama rožinę. 

Patenkintos įsigytomis prekėmis ir nešinos lauktuvėmis su gera nuotaika grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2013 - 06 - 13 
Birželio 12 dieną mes, 4-os šeimynos gyventojai, susiruošėme vykti į kaimyninę Latvijos respubliką. 

Vaikams labai patinka laidos apie gyvūnus, tad nutarėme aplankyti Rygos zoologijos sodą. 

Tik įvažiavus į Latvijos sostinę, dėmesį patraukė tramvajai, tiltai per upę. Pariedėję miesto gatvėmis, 

pasiekėme tikslą. Vaikai nekantraudami išlipo iš mašinos ir mes nuskubėjome pirkti bilietų. Čia visi buvo 

labai pamaloninti, nes kiekvienas gavo po zoologijos sodo žemėlapį. 

Sode vaikai stebėjo, kalbino paukščius, gyvūnus. Kai kuriuos iš jų atpažino, o apie kitus reikėjo papasakoti. 

Sudomino povai, kurių keletas skleisdami garsus laisvai vaikštinėjo teritorijoje. Vaikai stebėjo 

plaukiojančius ruonius, vaikščiojančius flamingus. Įspūdingai atrodė žirafos, kurios tuo metu buvo 

maitinamos. Dairėmės terariumų labirintų prieblandoje. Ten pamatėme gyvačių, driežų, krokodilų ir 

vabzdžių. Ekskursijos pabaigos akcentu tapo papūga, kuriai mes kažkodėl nepatikome. Paukštis vis 

„burnojo" keldamas kuodą, plasnodamas sparnais bei lipdamas žemyn galva. 

Kelionė mums paliko daug gražių, nuotaikingų prisiminimų. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė  
 

2013 - 06 - 12 
Ventos socialinės globos namuose aidėjo paskutinis skambutis. Dabikinės specialiosios mokyklos dešimtą 

lavinamąją klasę baigė mūsų globos namų gyventojai: Ieva Siliūnaitė, Jurgita Petraitytė, Ieva Striaukaitė, 

Neringa Naglytė, Tomas Juška, Edvinas Kondič, Mykolas Brižinskas, Lukas Girnius. 

Į šios klasės šventę atvyko Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius Vaclovas Laukys ir pavaduotojos 

Birutė Elena Jakaitienė bei Rimana Vapsvienė. Taip pat dalyvavo Ventos socialinės globos namų direktorė 

Gražina Banienė, pavaduotoja Lolita Zvonkienė ir socialinės darbuotojos Rita Šlaustienė, Gražina Mažilienė 

bei Aušra Kochaitė. 

Dešimt metų mokytoja Silva Gečienė ugdė mūsų globotinius. Vaikų pokyčius, žengiant iš klasės į klasę, mes 

matėme mokytojos demonstruojamoje medžiagoje. Malonu buvo stebėti, kaip keitėsi vaikų veidai, kaip iš 

mažiukų jie tapo brandesniais, daugiau gebančiais. Buvome supažindinti su vaikų pasiekimais. Labiausiai 

sekėsi Lukui Girniui ir Jurgitai Petraitytei. Puikūs vaikų darbeliai, turiningos išvykos bei kitos malonios 

staigmenos žavėjo stebinčius filmuotą medžiagą. 

Vėliau Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius Vaclovas Laukys įteikė dešimtą lavinamąją klasę 

baigusiems mokiniams pažymėjimus. Malonų padėkos žodį už nuoširdų ir kruopštų darbą su mokiniais tarė 

mokyklos pavaduotojos bei globos namų direktorė Gražina Banienė. 

Silva Gečienė padėkojo susirinkusiems už ilgametį nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokytoja 

visiems įteikė vaikų rankomis iš lankstytų popieriaus detalių sukurtas vazas. Taip pat šeimynų socialiniams 

darbuotojams buvo atiduota medžiaga su sukaupta informacija apie vaiką, jo darbeliais ir pasiekimais. 

Mokiniams buvo išdalintos dovanėlės ir vinjetės, kuriose klasės medis 2003 – 2013 m.m. Svečiams buvo 

įteikta po Dabikinės specialiosios mokyklos 10 lavinamosios klasės laikraštį „MES", leidžiamą nuo 2008 

metų. 

Dešimtokų pasveikinti atvyko ir žemesniųjų lavinamųjų klasių mokiniai. Mažoji Gabija paskutinį kartą 

paskambino jiems varpeliu. Tačiau labiausiai dešimtokai didžiavosi savo nuostabiomis kepurėmis, skirtomis 

specialiai šiai šventei. 

Paskutinis skambutis visiems padovanojo daug teigiamų emocijų ir neužmirštamų, malonių akimirkų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

 



2013 - 06 - 10 
Birželio 6 dieną mūsų įstaigoje vyko LSOK organizuojamos jungtinio tinklinio varžybos. Šiemet tai buvo 

penktasis šios sporto šakos turnyras Ventoje. Varžybose dalyvavo 7 komandos: Aukštelkės, Dūseikių, 

Jurdaičių, Linkuvos, Macikų, Ziedkalnes (Latvija) ir Ventos socialinės globos namų. Rungtynėms teisėjavo 

Petras Dargvainis ir Kęstutis Barauskas. Po atkrintamųjų grupės varžybų komandos susiskirstė į A ir B 

lygius. A lygyje nugalėjo Dūseikių komanda, o B lygyje pirmi buvo aukštelkiškiai. Šeimininkai A lygyje 

liko treti. 

Prizininkai apdovanoti medaliais ir taurėmis, o visų komandų vadovams mūsų globos namų direktorė 

Gražina Banienė įteikė padėkas. 

Sportininkai, nors ir netekę daug jėgų, varžybomis buvo patenkinti. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 06 - 05 
Gegužės 29-ą dieną mes, Ventos socialinės globos namų trečios, slaugomos šeimynos vaikai ir darbuotojai, 

išvažiavome aplankyti Palangos. Jau nuo ryto saulė mums šypsojosi, žadėdama palankų orą ir gerą nuotaiką. 

Palanga – vienas iš seniausių Lietuvos kurortų, kur, kartą pabuvus, vėl norisi sugrįžti. Išlipę Botanikos 

parke, kuris supa Gintaro muziejų, išvydome nuostabius vaizdus. Vaikai nuolat šypsojosi, džiaugėsi, 

žvalgėsi ir krykštavo. Praeiviai, palytėti vaikų žvilgsnių, trumpam stabtelėdavo ir pakalbindavo mūsų 

globotinius. 

Aplankę garsias vietas, patraukėme prie vandens. Jūros ošimas ramino, džiugino, o saulutė šildė vaikų 

skruostukus. 

Iš kelionės grįžome smagūs, pakylėti. Mes daug pamatėme ir patyrėme. 
Parengė: 3 šeimynos darbuotojos  
 

2013 - 06 - 04 
Gegužės 31 dieną mokslo metų užbaigimo šventės proga būrys Ventos socialinės globos namų gyventojų ir 

darbuotojų vyko koncertuoti į Papilės kultūros namus. Susirinkę žiūrovai džiaugėsi mūsų šokėjų, dainininkų 

pasirodymais. Scenoje įstaigos atstovus lydėjo nuoširdūs plojimai. Koncerto dalyviai buvo apdovanoti 

saldumynais. Grįžę iš Papilės, gyventojai įsijungė į šventinę diskoteką, skirtą Vaikų gynimo dienai. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė 
 

2013 - 06 - 04 
Ketvirtą kartą respublikinis pramoginių šokių konkursas pakvietė šokio mylėtojus į „Šokių fiestą – Venta – 

2013". Konkurse dalyvavo poros iš Skemų (Rokiškio raj.) socialinės globos namų, vadovė Birutė 

Puriuškienė, Jurdaičių (Joniškio raj.) socialinės globos namų, vadovė Nijolė Vaitkė, Linkuvos (Pakruojo 

raj.) socialinės globos namų, vadovė Daiva Kazokaitienė, bei mūsų socialinės globos namų šokėjai (vadovė 

Ela Smilgienė). Šventę papuošė Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centro taikomojo šokio kolektyvas 

„Žingsnis po žingsnio", kurio vadovė Kristina Čeplikaitė. Šokėjai varžėsi A, B ir C lygiuose. Konkurse 

teisėjavo kompetentinga komisija: Akmenės rajono vyriausioji choreografė Birutė Viktoravičiūtė, Saulėtekio 

progimnazijos šokių mokytoja Sigutė Gadžij ir Akmenės gimnazijos bei kultūros namų choreografė Nijolė 

Milaševičienė. Visuose lygiuose mūsų šokėjai laimėjo antrąsias vietas. O Ventos socialinės globos namams 

atstovavo šios poros: Artūras Mendelejevas ir Aistė Surdokaitė (A lygis), Grafas Udalcovas ir Jovita 

Skamarakaitė (B lygis) bei Laimonas Tumas ir Filomena Milerytė (C lygis). Renginyje dalyvavo ir visus 

susirinkusius pasveikino Linkuvos socialinės globos direktorius Saulius Žaromskis, Dabikinės specialiosios 

mokyklos direktorius Vaclovas Laukys bei pavaduotojos Rimana Vapsvienė ir Birutė Jakaitienė, laikraščio 

„Vienybė" žurnalistė Roma Jonikienė. Ventos socialinės globos namų šokėjai ir jų vadovė Ela Smilgienė 

konkurse džiaugėsi naujais, puošniais koncertiniais rūbais. Už nuoširdų rūpinimąsi dalyvių išvaizda šokėjai 

yra dėkingi globos namų direktorei Gražinai Banienei. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė  
 

2013 - 06 - 04 
Gegužės 22d. Šeduvoje vyko tradicinis aerobikos festivalis „Sportuok ir šok kartu – 2013", kurį organizavo 

Lietuvos moterų sporto asociacija . Festivalyje dalyvavo Ventos socialinės globos namų gyventojų 

aerobikos komanda (vad. Ela Smilgienė ). Iš aštuonių festivalyje dalyvavusių komandų mūsų šokėjai buvo 

įvertinti aukščiausiais balais – laimėta I – a vieta. Festivalyje mūsiškiai atliko privalomą ir laisvą programas. 

Vertinimo komisijai vadovavo LMSA prezidentė Joana Bartaškienė. 
Parengė: užimtumo terapeutė Dalia Tenienė  



 

2013 - 06 - 01 
Gegužės 30d. buvome pakviesti į Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrą, kuriame vyko sporto šventė, 

skirta centro penkiolikos metų jubiliejui paminėti. 

Visi šventės dalyviai galėjo išmėginti savo jėgas įvairiose asmeninėse rungtyse: baudų metime, figūriniame 

važiavime triračiais, smiginio, kėglių rungtyse, ,,žuvų gaudyme'', žiedų mėtyme ir kt. Taip pat vyko 

komandinės kvadrato ir virvės traukimo rungtys. 

Edmundas Vabalickis kėglių rungtyje buvo antras, smiginio žaidime Egidijus Džiugas užėmė II – ąją vietą ir 

Marius Juškys važiavime triračiais taip pat užėmė II – ąją vietą. Kvadrato varžybose mūsų komanda 

rezultatu 2:1 nugalėjo šeimininkus, o virvės traukimas baigėsi lygiosiomis. 

Šventės pabaigoje visi galėjo pasidžiaugti muilo burbulų šou bei patys pabandyti leisti burbulus. Vėliau 

susirinkusius pradžiugino dogoterapija. Dalyviai turėjo puikią progą nusifotografuoti ir pažaisti su įvairių 

veislių šunimis. 

Visi dalyvavę sporto šventėje buvo apdovanoti įvairiais prizais, o prizininkai dar ir diplomais. 

Mes grįžome pavargę, bet laimingi ir su geromis emocijomis. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė  
 

2013 - 06 - 01 
Gegužės 28-ą aštuoni 12 šeimynos jaunuoliai ir keturi lydintys darbuotojai vykome į Klaipėdos mini 

zoologijos sodą. Rytas nežadėjo gero oro. Tačiau nuvykus į Klaipėdą, mūsų nuotaika buvo puiki ir galėjome 

pasinerti į laukiančius įspūdžius. Jaunuoliai labai atsakingai ir atsargiai vaikštinėjo pro gyvūnų narvus. 

Vaikinai džiaugėsi plėšrūnais: liūtais, tigrais, vilkais. Stebėjo strutį, Kamerūno ožkas, apuokus, pelėdas, 

nuostabiai spalvingus fazanus bei papūgas ir šienu maitino triušiukus. Visą laiką, vaikščiojant po zoologijos 

sodą, mus lydėjo išdidžioji lama. 

Kelionę tęsėme sukdami į Kretingos žiemos sodą. Čia susipažinome su dvaro istorija ir kultūros ekspozicija. 

Įžengus į nuostabią gėlių oranžeriją, pirmieji Andriaus pasakyti žodžiai buvo: „Čia - mano kampas, čia - 

mano vieta". Andrius - didelis gėlių mylėtojas, ir šis puikusis rojaus kampelis - tai ta vieta, kur jis galėtų 

pasilikti net gyventi. Andrius nesustodamas fotografavo, ir mums vis reikėjo pozuoti. Vėliau mūsų dėmesį 

patraukė fontanas ir jame plaukiojančios auksinės žuvytės. Jos labiausiai patiko Arvydui. 

Kokia kelionė be kavinės? Užkąsti užsukome į pakelėje esančią „Premjerą". Čia ne tik pavalgėme, bet ir 

radome pramogų. Jaunuoliai linksminosi, pozavo prie skulptūrų, kurių buvo tiek daug, kad net 

nesuskaičiavome. 

Grįžome pavargę, pilni įspūdžių ir geros nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2013 - 06 - 01 
Gegužės 27-ą 17 šeimynos "Saulučių" merginos, lydimos šeimynos darbuotojų, vyko į Klaipėdos "Mini 

Zoo" parką, kuriame aplankėme žvėrelius, paukštelius. Globotinės Justina, Airida ir Aušra pavaišino juos 

atsivežtu batonu. Paukšteliai nustebino mus pasitikdami linksmomis giesmėmis bei su dideliu įkarščiu 

skleidžiamais įvairiausiais garsais. 

Aplankiusios parką, vykome prie jūros. Įpusėjus kelionei užklupo lietus, bet mes nepabūgome ir keliavome 

toliau. Kai pasiekėme tikslą, jau švietė saulutė ir dvelkė šiluma, o lietutis buvo supratęs, kad neverta mums 

trukdyti. 

Merginos labai džiaugėsi jūros bangomis. Globotinių veiduose spindėjo tik šypsenos, juk ne kasdien galime 

pamatyti banguojančią jūrą, pasigrožėti vandens išplautais akmenukais, kriauklelėmis! Pajūrio gamtos 

gėrybių prisirinkome ir į namus. Po šitokių džiaugsmų merginų laukė vaišės po atviru dangumi. 

Važiuodamos namo globotinės grožėjosi besibaigiančio pavasario gamta. Merginų širdelėse gyveno puikios 

kelionės įspūdžiai, o veiduose matėsi noras pakartoti šią nuostabią patirtį. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Roma Liauksminienė  
 

2013 - 05 - 29 
Gegužės 24 d. 20 šeimynos jaunuoliai lankėsi Šiaulių „Forum cinemas" kino teatre. Žiūrėjo filmą „Rifo 

pasaka 2" 3 D formatu. Įspūdingi vandenyno dugno vaizdai, gyvūnai tikrai primena pasaką. Žiūrėdamas 

filmą pasijunti lyg pats dalyvautum įvykių sūkuryje. Filmas paliko neišdildomą įspūdį. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė  
 

 



2013 - 05 - 24 
Gegužės 23 d. Šiauliuose vyko Specialiosios Olimpiados Europos finalinis futbolo renginys. Jame dalyvavo 

ir mūsų įstaigos sportininkai. 

B lygyje susitikome su Aukštelkės socialinės globos namų II – ąja komanda bei Šiaulių dienos centro 

„Goda" ir Adakavo socialinės globos namų sportininkais. Aukštelkiškiams pralaimėjome rezultatu 1:2, kitas 

dvejas laimėjome (1:0 ir 2:1). Bendroje įskaitoje užėmėme II – ą vietą. 

Žaidėjai buvo apdovanoti medaliais, kalendoriukais ir šakočiu. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 05 - 24 
Gegužės 23 d. mūsų globos namuose vyko žemaitiška popietė „Nagrubi mūsa tarmie, tik rupi – kap rugieni 

douna", į kurią pakvietė Papilės K. Narščiaus biblioteka ir klubas „Gija". Popietėje klausėm žemaitiškų 

dainų, pasakojimų ir minėm mįsles. Scenoje galėjome stebėti ir atliekamus darbus: virvių vijimą, 

siuvinėjimą, mezgimą, siūlų sukimą, sviesto mušimą. O popietės pabaigoje visi norintys kartu su svečiais 

suko liaudiškus ratelius. 

Svečiams dovanojom nuoširdžius plojimus ir rankų darbo dovanėles bei kvietėm vėl atvykti pas mus. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2013 - 05 - 23 
Gegužės 21-ą dieną 4-os šeimynos vaikai ir juos lydintys darbuotojai aplankė Burbiškių dvarą. Mažieji 

gėrėjosi įvairiaspalvėmis tulpėmis: uostė, lietė, netyčia nusiskynė, krykštavo iš džiaugsmo. Apžiūrėjome ir 

parką, dvaro muziejų. 

Taip pat aplankėme Šeduvos Velnių malūną. Čia džiaugėmės išpuoselėta aplinka, ypač sūpynėmis ir 

sūpuoklėmis. Atokvėpio valandėlę kavinukėje skanavome ledus. 

Pietavome prie Arimaičių ežero. Po pietų mažieji keliautojai žaidė žaidimų aikštelėje, noriai išbandydami 

įvairius sportinius įrenginius. Vaikai pasitikėjo savo jėgomis, tačiau elgėsi atsargiai, buvo smalsūs ir 

džiugūs. 

Kelionės – tai nauji įspūdžiai, geros emocijos, nuoširdus bendravimas ir elgesio viešose vietose mokymasis. 

Su nekantrumu lauksime naujos kelionės. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė  
 

2013 - 05 - 21 
Gegužės 18 d. mūsų socialinės globos namuose vyko Šeimos šventė. Tradiciniu tampantis renginys sukvietė 

nemažą būrį gyventojų artimųjų ir buvusių mūsų globos namų auklėtinių. 

Šeimos šventė, vedėjų - socialinių darbuotojų užimtumui Romos Griciuvienės ir Stasės Vaičiulienės, pradėta 

multimedijos vaizdais. Demonstruojami prabėgusių metų renginiai, išvykos, gyventojų užsiėmimai ir darbai, 

globotinių buvo džiugiai prisiminti, o artimųjų – šiltai priimti. 

Scenoje pirmieji pasirodė socialinių darbuotojų užimtumui Snieguolės Butautienės ir Lino Lileikio ruošti 

mažieji mūsų gyventojai. Nuoširdus įžanginis globos namų direktorės Gražinos Banienės žodis visus 

sujungė gražiai ir džiaugsmingai Šeimos šventės bendrystei. Akis džiugino užimtumo terapeutės Elos 

Smilgienės paruošti šokėjai. Skambėjo įstaigos darbuotojų vokalinio ansamblio dainos. Aplodismentų gausą 

pelnė gyventojų trio – Justina Minkštimaitė, Lina Danilevičiūtė, Donatas Kasperavičius ir jų daina 

„Vaikystė". Dainorių vadovė – Dalia Tenienė. Išraiškingai skambėjo gyventojų: Vytauto Skiriaus, Jono 

Liaukos ir Deivido Griguolos skaitomos eilės. 

Iš širdies plaukiančius žodžius bei palinkėjimus įstaigai, čia gyvenantiems ir dirbantiems išsakė globotinių 

artimieji bei buvęs globos namų auklėtinis. Svečiams įteiktos kuklios, tačiau su didžiule meile vaikų kurtos 

prisiminimo dovanėlės. 

Vėliau svečiai lankėsi šeimynose, bendravo su gyventojais ir darbuotojais. 
Parengė: soc. darbuotojos užimtumui Roma Griciuvienė ir Stasė Vaičiulienė  
 

2013 - 05 - 19 
Gegužės 14 d. 19-os šeimynos merginos: Jurgita P., Rasa J., Gertrūda D., Inga G., Diana P. ir 20-os 

šeimynos jaunuolis Saulius M. su socialinėmis darbuotojomis vyko į Mažeikių specialiąją mokyklą 

aplankyti ten besimokančių Jurgitos P. brolio ir sesers bei Sauliaus brolio. 

Kelionės metu Jurgita su Sauliumi prisiminė dienas, kuomet mokėsi šioje mokykloje. Abu labai nekantriai 

laukė susitikimo su artimaisiais bei buvusiais mokytojais, mokslo draugais. 



Mokykloje mus iškart pasitiko ir palydėjo pas direktoriaus pavaduotoją. Pavaduotoja mums parodė klases, 

kuriose mokosi Jurgitos brolis, sesuo bei Sauliaus brolis ir pakvietė vaikus po pamokos į susitikimą. 

Jurgita, Rasa ir Diana atvežė padarytų savo darbelių, atvirukų bei nuotraukų, skirtų artimiesiems ir 

draugams. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja džiaugėsi Rasos dovanota iš molio pagaminta žvakide ir 

dailia vazele. 

Bendravimas truko ilgiau nei tikėjomės. Vaišindamiesi arbata, skanėstais, vaikai nuoširdžiai bendravo. 

Negalėjome nepastebėti ypač šilto ir tvirto ryšio tarp Jurgitos ir jos sesers bei brolio. Jurgita, apkabinusi 

sesę, vis kalbėjo, kaip jos pasiilgusi, ir rodė savo, kaip vyresniosios sesers, dėmesį mažesniajai. Brolis 

Stasys papasakojo apie jų vyriausiąjį brolį - Mindaugą. 

Jurgita taip pat susitiko su ją mokiusiomis mokytojomis, aplankė savo buvusią klasę. 

Išsiskirdami pažadėjome vieni kitų nepamiršti ir dažniau rasti laiko pasimatymui. 

Dėkojame Mažeikių specialiosios mokyklos administracijai ir mokytojams už šiltą bendravimą ir priėmimą. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2013 - 05 - 19 
Gegužės 14 d. septyni 13-os „Kaktusų" šeimynos gyventojai: Viktoras K., Marius J., Andrius R., Aleksejus 

V., Vitalijus K., Danas B. ir Andrius G. bei juos lydintys darbuotojai: Edita Jokubauskienė, Aurelija 

Gabrienė, Vladas Milieška, Virginija Rupšienė ir Ligita Žiobakienė vyko aplankyti globotinių artimųjų, 

gyvenančių Telšiuose. 

Didžiausia kelionės intriga - tai, kad nė vienas iš darbuotojų nebuvome lankęsi šiame mieste. Maršrutas 

buvo numatytas geležinkeliu, pradžioje iki Šiaulių, o vėliau persėdant į kitą traukinį, kuris vyksta į Telšius. 

Stotyje jaunuoliai netvėrė džiaugsmu. Kelionėje globotiniai elgėsi draugiškai, padėjo vieni kitiems bei 

palaikė ryšį telefonu su jų laukiančiais artimaisiais. 

Ypač nekantravo Marius J. ir Andrius R., nes jų laukė patys artimiausi žmonės - broliai ir sesuo. Telšių 

traukinių stotyje Andriaus laukė vyresnieji broliai, kurie turėjo apie ką pasikalbėti ir norėjo pabūti kartu su 

mažuoju broliuku. 

Mariaus J. sesers vykome aplankyti į mokyklą, tačiau čia pamokos jau buvo pasibaigusios. Pasimatėme prie 

nuostabaus Masčio ežero. Tai buvo susitikimas, kuris ir džiugino, ir graudino: maža mergaitė puolė broliui į 

glėbį ir ilgai jo nepaleido. Marius su sesute daug žaidė, kalbėjo apie brolius ir tėvus. 

Pastebėjome, kad Telšiai yra labai gražus ir senas miestas, kurio aplinka kruopščiai prižiūrima: žaidimų 

aikštelės, poilsio zonos prie ežero, daug žalumos. Gaila, mūsų viešnagės laikas buvo ribotas. Globotiniams 

reikėjo grįžti į namus, o kelias – tolimas. Pasidžiaugę tvirtu ryšiu tarp mūsų šeimynos gyventojų ir jų 

artimųjų, mes pažadėjome čia dar sugrįžti. 

Namus pasiekėme kiek liūdnoki, bet kupini didelių keliavimo įspūdžių - traukiniu važiavome net tris kartus! 

Už šeimynišką rūpestį ir didelę pagalbą norisi tarti dar didesnį „AČIŪ" šeimynos darbuotojams: Aurelijai, 

Ligitai, Vladui ir Virginijai. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 05 - 19 
Ko verta užfiksuota akimirka, kuri nerodoma niekam? Ogi - nieko! 

Todėl gegužės 13 d. „Darom" akcijos proga mūsų globos namuose buvo suorganizuota fotonuotraukų 

peržiūra. Jos metu globotiniai turėjo galimybę pasidžiaugti savo bei draugų atliekamų darbų vaizdais, t. y. 

kasdieniais darbais įvairiu metų laiku ir įvairiose vietose: globos namų teritorijoje, šiltnamyje, kapinėse ir 

pan. 

Vėliau renginio dalyviai grožėjosi vaizdais ir dalinosi išgyvenimais bei įspūdžiais iš 2011 m. ir 2012 m. 

„Darom" akcijų. Susirinkusieji emocingai išgyveno nuotraukose vyraujančias nuotaikas, dažnai tai 

patvirtindami plojimais ir šūksniais. Nuotraukų peržiūros metu daug aiškumo įnešė komentatoriai. 

Socialinių darbuotojų užimtumui Stasės Vaičiulienės ir Snieguolės Butautienės vedamas pokalbis - 

aiškinimas bei savalaikės, tikslios, ir taiklios replikos padėjo sugrįžti į patirtas akimirkas. 

Fotonuotraukų demonstraciją vainikavo padėkos ir dovanėlės, skirtos darbinėje veikloje pasižymėjusiems 

jaunuoliams. Globos namų direktorė Gražina Banienė su džiaugsmu jas įteikė globotiniams už ypatingą 

kruopštumą, smalsumą ir pastabumą, geranoriškumą ir darbštumą, iniciatyvumą ir t. t. Vėliau nominantai 

įsiamžino bendroje nuotraukoje. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Gerutė Beniušienė  
 

 



2013 - 05 - 13 
Ventos socialinės globos namuose skambėjo žinomo atlikėjo Ruslano Kirilkino dainos. Šiltai besišypsantis 

dainininkas buvo džiaugsmingai sutiktas pilnutėlėje įstaigos salėje. Daugiau nei valandą trukusio koncerto 

metu klausytojų ausis kuteno nuostabus talentingo atlikėjo balsas. Ruslano atsidavimas susirinkusiems 

greitai iš kėdžių pakėlė vaikus ir jaunuolius, kurie suskubo šokti ar tiesiog pamėgdžioti atlikėjo judesius. Ne 

pirmą kartą su neįgaliaisiais susitinkantis dainininkas puikiai juto klausytoją ir gebėjo atliepti jų poreikius. 

Ruslanas negailėjo gyventojams nei šiltų žodžių, nei rankos paspaudimų, tuo labai džiugindamas 

neįgaliuosius. 

Po koncerto atlikėjas nepatingėjo pabūti šalia norinčiųjų su juo nusifotografuoti. Ruslanas taip pat rado laiko 

pasidomėti gyventojų kasdiena, jų laisvalaikiu bei neįgaliųjų emocinės gerovės sąlygomis. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2013 - 05 - 12 
Gegužės 9 d. 15– os šeimynos merginos buvo Šiauliuose. Į miestą vykome maršrutiniu autobusu. 

Pasiekusios Šiaulius, važiavome į „Akropolį". Žiūrėjome animacinį nuotykių filmą „Skrudžiai". Po to su 

pakilia nuotaika nuskubėjome pašėlti į boulingą. Tai mums buvo nauja. Susipažinome su žaidimo 

taisyklėmis. Kiekviena mergina su dideliu entuziazmu išbandė savo taiklumą. Geriausiai žaisti sekėsi Vidai. 

Vėliau skanavome picas ir ledus. Papramogavusios pasiekėme geležinkelio stotį ir namo grįžome traukiniu. 

Jautėme nuovargį, bet mūsų akys spindėjo laime. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė  
 

2013 - 05 - 10 
Gegužės 8 d. visa 19– os šeimynos merginų kompanija, lydima darbuotojų, išvyko į Viliošių kavinę - 

sodybą atšvęsti Gertrūdos 19– ojo gimtadienio. Puikiai nusiteikusios pirmiausia apvaikščiojome Viliošių 

lauko teritoriją. Merginos krykštaudamos išbandė begalę sūpuoklių ir įveikė sudėtingiausias sodybos kliūtis. 

Jos nebijojo pereiti besilinguojančiu tiltu, kopti akmeniniu kalneliu ir užlipti į aukštą aukštą medinio 

apžvalgos bokštelio viršūnę. Smagiai praleidusios laiką lauke, susirinkome į kavinę, kur merginos savo 

draugę Gertrūdą apipylė bučiniais, dovanomis ir linksmais palinkėjimais. Galiausiai kavinėje pasivaišinome 

skaniais patiekalais, ledų kokteiliais ir kupinos įspūdžių bei planų čia dar atvykti, grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2013 - 05 - 10 
Gegužės 7 d. devyni 12 šeimynos jaunuoliai ir trys lydintys darbuotojai vykome į kiną ,,Pabėgimas iš 

planetos Žemė". Filmas buvo rodomas 3D formatu, todėl daugumai vaikinų tai buvo naujas potyris, 

suteikiantis džiugių emocijų. Filmui pasibaigus mes nuskubėjome vaišintis užkandžiais bei kava. 

Kelionę tęsėme Chaimo Frenkelio viloje, kurioje susipažinome su viena šiauliečių žydų - Frenkelių šeimos 

gyvenimo istorija. Čia jaunuoliai domėjosi eksponatais, pateikė įdomių klausimų, ypač smalsus buvo 

Renatas. Jam rūpėjo ginklai, senovinės monetos, darbo įrankiai, taip pat paprašė nusifotografuoti vienoje iš 

salių. Didelį įspūdį paliko žymių žmonių portretai, įstabus valgomasis, ginklų ekspozicija, žydų darbo 

kambarys, senoviškas gramofonas su plokštele, senovinė kino salė su to meto afišuotais filmais, laiptai 

neįgaliems ir nuostabiai gražus lauko kiemelis. Išvykos diena buvo labai saulėta ir graži, tad džiaugėmės 

pirmaisiais karštos saulės spinduliais ir mėgavomės prancūziško stiliaus aplinka. Kiemelyje mes 

nusifotografavome atminimui. 

Taip dar viena pažintine ekskursija praturtinome savo žinių bagažą. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2013 - 05 - 03 
Balandžio 30-ą dieną mūsų globos namuose vyko pavasarinė šventė – tai Tarptautinė vaikiškos knygos 

diena. Ši diena minima kartu su pasakų kūrėjo H. K. Anderseno gimtadieniu. Globos namų gyventojai: 

Vytukas Skirius, Marija Barkutė, Renatas Orentas, Lina Danilevičiūtė priminė mums girdėtas, matytas šio 

įžymaus rašytojo pasakas, kurias skaitė ir skaito įvairaus amžiaus vaikai. Marius Vaičiūnas kartu su Gabija 

Bliukyte, skambindami varpelį, sukvietė visus susirinkusius į pasakų pamoką. Pamokoje Donatas Kiudulas 

eiliuotais žodžiais apibūdino vaikišką literatūrą. Sigutė Kairytė, Laimonas Tumas ir Donatas Kasperavičius, 

skaitydami mūsų darbuotojos Irenos Viršilienės sukurtus eilėraščius apie H. K. Anderseno pasakų 

personažus, dovanojo mums gražią poezijos akimirką. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė  
 



2013 - 05 - 02 
Ventos socialinės globos namų atstovai Dalia Tenienė ir Arvydas Ribikauskas dalyvavo vokalinių ansamblių 

festivalyje - konkurse "Kur aukštas klevas". Festivalį - konkursą organizavo Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros skyrius, Linkuvos socialinės globos namai ir Guostagalio kultūros centras. 

 

2013 - 04 - 27 
Balandžio 25 d. dvi mūsų gyventojų komandos dalyvavo Joniškyje vykusiame LSOK krepšinio 3x3 

čempionate. I - oji komanda įstaigai atstovavo A lygyje. Žaidėjai, pralaimėję visus susitikimus, liko ketvirti. 

II - oji komanda dalyvavo C lygyje. Čia buvo laimėti du susitikimai, o vienas - pralaimėtas. Komanda 

iškovojo II - ąją vietą. Tritaškių konkurse mūsų atstovas Artūras Mendelejevas užėmė III - iąją vietą. 

Prizininkai buvo apdovanoti medaliais. 

Po varžybų sportininkai vyko į Joniškyje įkurtą vienintelį Lietuvoje krepšinio muziejų. Jaunuoliai buvo 

sužavėti eksponuojamais Lietuvos rinktinės, "Žalgirio" trofėjais, žinomų krepšininkų marškinėliais bei 

sportine avalyne. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 04 - 27 
Balandžio 25 dieną Obelių vaikų globos namuose vyko respublikinis menų festivalis „Nuoširdumo keliu – 

9". Festivalyje dalyvavo globos namų auklėtiniai, lankantys meninės krypties: muzikos, šokio, teatro, dailės 

ir fotografijos neformaliojo ugdymo būrelius, bei jų vadovai. 

Didžiulė atsakomybė atstovauti mūsų įstaigai buvo patikėta Ventos socialinės globos namų šokėjų grupei. 

Festivalio programoje šokėjai atliko kompoziciją „Valsas + tango", bei aerobikos parodomąjį pratimą 

„Sherry lady". Mūsų pasirodymas sulaukė daug aplodismentų ir šilto žiūrovų palaikymo. 

Antroji festivalio dalis įtraukė į kūrybinę laboratoriją, kurios tema „Menas ir asmenybė". Ingrida 

Žadeikienė, Grafas, Darius A. ir Vytautas K. pateko į dainavimo srautą. Čia buvo ruošiamos lietuvių liaudies 

dainų - „Tupi žvirblis kamine", „Du gaideliai", „Tindi rindi riuška" improvizacijos. Ela Smilgienė, Aistė ir 

Jovita mokėsi kaubojiško šokio miklumo. Visi kūrybinėje laboratorijoje gimę darbai buvo pristatyti renginio 

dalyviams. 

Festivalio užbaigimas – bendras projektas „Draugystė", kurį teko atlikti kompiuterine grafika. Šioje dalyje 

mūsų įstaigai atstovavo Grafas. 

Visi dalyvavusieji festivalyje esame dėkingi organizatoriams už pakvietimą, nuoširdų priėmimą ir 

bendradarbiavimą. Namo grįžome pilni gerų emocijų bei vertingų kūrybinių idėjų. 
Parengė: užimtumo terapeutė Ela Smilgienė ir soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  
 

2013 - 04 - 22 
Kiekviena nauja diena atneša į žmogaus gyvenimą kažką naujo. Laukėme naujos dienos, kuri turėjo nuplauti 

kasdienybės šurmulį. Jau iš vakaro jaudinomės ir galvojome apie kelionę į Šiaulius. Atvažiavę į Akropolį, 

dairėmės į visas puses ir stebėjome žmones, aplinką. Nusipirkome bilietus į kino filmą, kurį žiūrėjome su 3D 

akiniais. Smagiai juokdamiesi, gėrėme pepsikolą ir triauškinome kukurūzus. Visas išvykos laikas buvo 

suplanuotas, tad po filmo skubėjome įsigyti naujos aprangos, reikalingos šiltėjantiems orams. Vėliau 

vykome į Chaimo Frenkelio vilą. Muziejuje mus pasitiko gidė, kuri aiškiai ir įdomiai papasakojo apie 

eksponatus. Pasivaikščiojome muziejaus parkelyje. 

Laikas nenumaldomai bėgo. Pasukome namų link. Stabtelėjome pusiaukelėje, kur prisipirkome skanumynų, 

ledų ir visko, ko širdis geidė. Namus pasiekėme truputį pavargę, bet su pilnu krepšeliu gerų prisiminimų. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 04 - 19 
Devyni 13-os šeimynos gyventojai ir trys juos lydintys darbuotojai vyko į Šiaulius žiūrėti filmo. „Forum 

cinema" buvo rodomas animacinis 3 D filmas, kurio siužetas dovanojo gerą nuotaiką. Teigiamos ir ryškios 

Giedriaus D., Alekso V. ir kitų mūsų gyventojų emocijos liejosi atvirai. Grįždami namo, patirtais filme 

įspūdžiais dalijomės visą kelią. Tačiau daug gerų ir nepakartojamų akimirkų parsivežėme ir į namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2013 - 04 - 16 
Balandžio 12-ą dieną Ramučių gimnazijos bendruomenė pakvietė mūsų, socialinės globos namų, auklėtinius 

į nuostabų renginį. Naujosios Akmenės kultūros centre mes stebėjome spektaklį „Pasaulis, į kurį nuolat 

grįžtu". Spektaklis sukurtas pagal A. de Sent - Egziuperi filosofinę pasaką „Mažasis princas". Globos namų 



gyventojai: Laimonas, Grafas, Žilvinas, Edmundas, Artūras, Jovita, Vida ir Odeta atidžiai sekė spektaklio 

personažo - mažojo princo kelionę. Reginį puošė Daivos Liuberskytės – Šukienės šokių pastatymai ir 

Dainavimo studijos bei grupės „45 min" atliekamos dainos. 

Įspūdžius iš savo kelionės galėtume apibūdinti citata iš „Mažojo princo" - „matyti galima tik širdimi, tai, kas 

svarbiausia, nematoma akimi". Norime pasakyti, kad mus palietė dovanoto reginio pagrindinė mintis: 

„sustok, nepralėk pro šalį greituoju traukiniu, nepamatęs, kaip gyvena žmonės, nepasimokęs iš jų ydų, 

nesusidraugavęs su pačiais geriausiais..." 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Lina Janavičienė  
 

2013 - 04 - 10 
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su VŠĮ kultūros ir švietimo centru Vilniaus mokytojų 

namais 2013 m. balandžio 7 dieną (sekmadienį) organizavo tradicinį specialiųjų mokyklų ir globos namų 

auklėtinių darbų Atvelykio mugę - parodą "Angelų vaikai - su meile Jums". 

Į mugę vyko mūsų globos namų gyventojai: Andrius Grakauskas, Vida Valiūnaitė, Ernestas Maižys bei juos 

lydinčios darbuotojos: Roma Griciuvienė ir Stasė Vaičiulienė. Į Vilnių vežėme parduoti gyventojų rankų 

darbo gaminius. Taip pat dalyvavome organizuotame bendro koliažo kūrime, ridenome kiaušinius, 

klausėmės įvairios muzikos bei žiūrėjome dresuotų šunų pasirodymą. Didelį įspūdų mūsų gyventojams 

paliko naminių gyvūnų parodėlė. Pasisėmę gerų idėjų iš kolegų ir patyrę teigiamų emocijų laimingai 

grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Stasė Vaičiulienė  
 

2013 - 04 - 10 
Balandžio 8-ąją šiltą ir jaudinančią pasaką mūsų gyventojams padovanojo Ventos kultūros namų vaikų 

teatras. Vadovaujami režisierės Sandros Tiškutės, jaunieji artistai parodė subtilų spektaklį pagal H. K. 

Anderseno pasaką „Coliukė". Spektakliui muziką parinko Dalia Tenienė. 

Scenoje, iš gėlės žiedo atsiradusi Coliukė, greitai pelnė žiūrovų dėmesį. Mergaitė čia susitiko su įvairiais 

pasaulio gyventojais, bet surasti artimą sielą nėra lengva. Tačiau Coliukė nepasiduoda nei kurmiams, nei 

varlėms ar pelėms ir randa tą, kuris ją supranta... 

Spektaklį stebėję gyventojai, negailėjo gausių plojimų ir kūrėjams tarė nuoširdų „AČIŪ". 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė  
 

2013 - 04 - 01 
18-os šeimynos merginos: Irma P., Dovilė V., Greta R., Rasa M., Marytė A., lydimos šeimynos darbuotojų: 

Gitanos G., Angelės G., Juritos M., vyko į Šiaulius pažiūrėti kino filmo „Krudžiai" 3D formatu. Filmas 

nuotaikingas, pilnas linksmų ir pamokančių įvykių, kurie nutiko urvinių Krudžių šeimynai. Po smagaus 

reginio merginos buvo kupinos gerų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė  
 

2013 - 03 - 28 
Gražų, saulėtą kovo 28 - osios rytmetį 8 - oje šeimynoje vyko renginys "Velykų belaukiant". Mergaitės, 

padedant šeimynos darbuotojoms, šiai šventei ruošėsi iš anksto: kartu marginome kiaušinius, darėme 

paukštelius ir kūrinėliais papuošėme iš miško parsineštas beržo šakas. Jaukus rytmetys buvo pilnas džiugaus 

margučių ridenimo ir jų tvirtumo bandymų. Kiekviena šeimynos mergaitė už įvairiausius nuopelnus gavo po 

dovanėlę - "Kinder" kiaušinį. Renginio svečiai nepraleido progos pasidairyti eksponuojamoje parodėlėje, 

kuri gausi įvairiais darbeliais, piešinėliais. Buvo galima pasigrožėti ir gyva staigmena: kuoduotais višta bei 

gaidžiu ir šios vištaitės kiaušiniais, dailiai sudėtais kraitelėje. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė  
 

2013 - 03 - 26 
Kovo 26 dieną mūsų globos namuose įvyko draugiškos tinklinio varžybos tarp gyventojų ir darbuotojų. 

Gyventojų komandą sudarė: Egidijus Džiugas, Artūras Mendelejevas, Donatas Kiudulas, Deivis Abromaitis, 

Saulius Matavičius, Vytautas Kavaliauskas, Marius Juškys ir Andrius Raudys. Darbuotojams atstovavo: 

Edvardas Liaučius, Vladas Milieška, Aivaras Korizna, Ligita Koriznė, Vilija Daunaravičienė ir Aušra 

Špultauskytė. Rezultatu 3:2 pergalę šventė darbuotojai. Komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

 



2013 - 03 - 26 
Kovo 24 d. mūsų gyventojai – Jovita Skamarakaitė, Andrius Vasiliauskas, Renatas Orentas, Agnė 

Valančiūtė, Andrius Grakauskas, Marius Vaičiūnas, Ligita Gureckaitė ir Vytautas Skirius, lydimi soc. 

darbuotojų užimtumui Jolantos Minkuvienės, Linos Janavičienės, Ingridos Žadeikienės ir Birutės 

Virbickienės vyko į respublikinę šunų parodą Šiauliuose. 

Parodoje jaunuoliai pamatė įvairių veislių šunis, stebėjo šunų varžybas. 

Jovitai, kuri labai bijo keturkojų žmogaus draugų, šunų relaksacija užsiimanti specialistė padėjo įveikti 

baimę. Jovita įsidrąsino ir paglostė šuniuką. 

Andrius G., mėgstantis viską, kas švelnu ir minkšta, džiaugėsi galėdamas pakelti ir priglausti šunį. 

Parodos atmosfera dvelkė šiluma, nuoširdumu. Šunų savininkai, sužinoję iš kur mes atvykome, skyrė 

ypatingą dėmesį mūsų jaunuoliams: kantriai atsakinėjo į jų klausimus, aiškino, rodė. 

Mūsų gyventojai nenoriai atsisveikino su juos pakerėjusiu keturkojų pasauliu. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė  
 

2013 - 03 - 25 
Mūsų globos namų gyventojai Dovilė Trikšytė, Remigijus Nausėda ir Deividas Griguola dalyvauja 

"Gubojos" organizuojamame piešinių konkurse "Aš ir mano šeima". Jiems pasiruošti padėjo soc. darbuotoja 

užimtumui Stasė Vaičiulienė. 

 

2013 - 03 - 22 
Kovo 21 dieną globos namų gyventojai ir darbuotojai sutiko parskrendančius paukštelius, iškeldami jiems 

naujus namus. Ši šventė beveik sutapo su Pasauline Žemės diena, gyvosios gamtos saugojimu ir globojimu, 

kuri minima kovo 20 dieną. Iš viso buvo atnaujinti ir sukalti 28 inkilai. Keli iš jų keliaus į Naujosios 

Akmenės administraciją, kaip Žemės dienos simbolika. Renginio pradžioje buvo apžiūrėti visi inkilai bei 

apdovanoti aktyviausi globos namų gyventojai, prisidėję prie inkilų darymo. Padėkos už iniciatyvą ir 

savarankiškumą kuriant inkilėlį buvo įteiktos Kazimierui Čereškevičiui, Andriui Grakauskui, Artūrui 

Mendelejevui ir Sandriui Parvainiui. Jovita Skamarakaitė, Aistė Surdokaitė, Agnė Valančiūtė, Vida 

Valiūnaitė ir Andrius Vasiliauskas padėkas gavo už savanorišką pagalbą puošiant inkilėlius. Penkių šeimynų 

inkilėliai pelnė šias nominacijas: jaukiausio - 12 šeimyna, puošniausio - 6 šeimyna, žaismingiausio - 4 

šeimyna, natūraliausio - 17 šeimyna, tiksliausio - 15 šeimyna. Vėliau visi šventės dalyviai lauke, globos 

namų teritorijoje bei aplink ją, iškėlė bendromis jėgomis kurtus inkilėlius. Kiekvienu paukštelių nameliu 

buvo pasidžiaugta ir viltasi, kad juose apsigyvens sugrįžę sparnuočiai. Tikime, kad ši šventė, kaip ir daugelis 

kitų globos namuose vykstančių renginių, bus tradicinė. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2013 - 03 - 22 
11 šeimynos išvyka į Viliošių kavinę 

Kartais jaukiam pabuvimui verta pakeisti įprastą aplinką. Vienuoliktos šeimynos jaunuoliai susibūrimui 

pasirinko Viliošių kavinę. Čia, užsisakę patiekalus, klausėme muzikos ir šokome. Soc. darbuotojo padėjėjas 

A. Bakaitis fotografavo vaikinus, kuriems labai patiko pozuoti. Po sočių ir gausių pietų apžiūrėjome Viliošių 

aplinką. Išmėginome sūpuokles, pasivaikščiojome po salelę, paragavome šaltinio vandens. Grįždami namo 

juokavome ir dainavome. Šitaip baigėsi dar viena kelionė, pradžiuginusi visų sielas. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 02 - 26 
19 - os šeimynos gyventojos ir darbuotojos vasario 25 dieną aplankė Ventos miesto biblioteką. Tikslas - 

pasigrožėti mūsų įstaigos gyventojų darbelių parodėle, pavartyti ir paskaityti vaikiškas knygutes. 

Bibliotekoje pasidžiaugėme mūsų mergaičių Jurgitos P., Rasos J. bei buvusios mūsų gyventojos Svietlanos 

P. piešiniais. Žavėjo nepaprastai daug triūso ir kantrumo reikalaujantys darbeliai iš molio, siūlų, kriauklyčių, 

smeigtukų. 

Bibliotekos darbuotoja gyrė mūsų įstaigos gyventojų kruopštumą, darbštumą bei lankytojoms pasiūlė 

dirstelėti į naujas knygas. Noriai vaikams skirtas knygeles rinkosi ir sklaidė Diana P., Ieva S., Inga G. 

Paskui aplankėme Ventos kavinę "Prie židinio", kur atšventėme savo šeimynos gyventojos Gretos F. 14 - ąjį 

gimtadienį. 

Geros nuotaikos ir pilnos teigiamų emocijų grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 



2013 - 02 - 26 
Vasario 24 dieną Ventos socialinės globos namuose svečiavosi Edmundas Kučinskas su nauja koncertine 

programa "Po penkiasdešimties". Mūsų namuose atlikėjas lankėsi ir su gyventojais susipažino pirmą kartą. 

Tačiau savo gerbėjams - Ventos socialinės globos namų jaunuoliams - Edmundas Kučinskas jau buvo 

puikiai pažįstamas. Skambant senosioms melodijoms, dainavo visa salė. Aplodismentais klausytojams 

pavyko išprašyti daugelio dainų pakartojimo. 

Ventos socialinės globos namų gyventojai liko patenkinti Edmundo Kučinsko pasirodymu, artimu ir 

nuoširdžiu atlikėjo bendravimu. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Šlaustienė  
 

2013 - 02 - 22 
Vasario 21 dieną mūsų globos namuose vyko LSOK štangos spaudimo varžybos. Dalyvavo 7 komandos: iš 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (toliau TMC), Dabikinės specialiosios mokyklos, 

Aukštelkės, Dūseikių, Jurdaičių ir Ventos socialinės globos namų bei svečiai iš Latvijos – Ziedkalnes 

socialinio aprūpinimo centro. 

Komandose buvo po 4 atletus. Kiekvienas sportininkas turėjo 2 bandymus, kurių metu reikėjo kuo daugiau 

kartų paspausti 50 kg štangą. 

Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė įstaigų vadovai: mūsų globos namų direktorė Gražina Banienė, 

Dūseikių socialinės globos namų direktorius Remigijus Šimkus, Latvijos Ziedkalnes socialinio aprūpinimo 

centro direktorė Aija Petuhova ir Dabikinės specialiosios mokyklos direktorius Vaclovas Laukys. 

A lygyje pirmą vietą laimėjo Radviliškio TMC komanda, kurios sportininkai iš viso pakėlė 260 kartų. Antri 

buvo Dūseikių sportininkai, o treti – aukštelkiškiai. 

B lygyje pirmi buvo šeimininkai – ventiškiai, antri – Jurdaičių sportininkai, treti – svečiai iš Latvijos. 

Pertraukėlių metu renginio dalyvius ir žiūrovus linksmino mūsų globos namų saviveiklininkai. 

Padėkos raštais, LSOK medaliais ir komandas nugalėtojas taurėmis apdovanojo Ventos SGN direktorė 

Gražina Banienė.  
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis 
 

2013 - 02 - 20 
Išvyka į Ventos kavinę „Prie židinio" 

Socialinė darbuotoja V. Boverienė, soc. darbuotojo padėjėjai: A. Danelavičienė, A. Bakaitis ir vienuolika 

11-os šeimynos gyventojų pėstute iš globos namų, esančių Paeglesių kaime, iškeliavo į Ventos miestelį. 

Žiemiškas dienos oras einantiesiems buvo palankus. Didžiulis jaunuolių noras susiburti draugėn ne namų 

aplinkoje puikią nuotaiką dovanojo visam, netrumpam mūsų keliui. 

Kavinėje praalkusių keliautojų jau laukė padengtas stalas. Gardžiai kirsdami garuojančius cepelinus, 

jaunuoliai jų skonį lygino su valgomais namuose. Pietaudami aptarėme įvairias, šeimynai aktualias temas, o 

sudauždami vaikiško šampano taurėmis, pasižadėjome būti draugiškais ir vieni kitus gerbti. 

Namo žingsniavome neskubėdami, juokaudami dalinomės įspūdžiais ir jau rezgėme planus ateičiai – juk 

žmogaus norai begaliniai... 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2013 - 02 - 17 
20 - os šeimynos jaunuoliai: Vytautas K., Vytautas S., Eimantas, Saulius ir Vilius su soc. darbuotoja Rita 

Šlaustiene šeštadienio popietę  lankėsi šventiniame koncerte "Mes kiekvienas - Lietuva", kuris vyko Ventos 

kultūros namuose ir buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

 

2013 - 02 - 17 
Šv. Valentino rytas mūsų socialinės globos namuose prasidėjo nuotaikingu širdžių klijavimu ir bučinių 

mylimiems žmonėms dovanojimu. 

Po pietų šventinis šurmulys persikėlė į salę, kurioje kiekvienas kampelis dvelkė meile. Širdžių, žvakių ir 

balionų apsuptyje, įsijautę į savo mėgstamo dainininko ar dainininkės vaidmenį, pasirodė žymiausių atlikėjų 

antrininkai. Skambėjusias dainas gyventojų duetai buvo patys išsirinkę ir išradingai pristatė klausytojams. 

Šventėje debiutavo ir daug aplodismentų pelnė globos namų solistai – Donatas Kasparavičius ir Edmundas 

Vabalickis. Koncertą vedė ir savo dainomis džiugino darbuotojų ansamblis bei darbuotojų - Dalios Tenienės 

ir Arvydo Ribikausko duetas. 



Renginį vainikavo romantiškas gyventojų - Jovitos Skamarakaitės ir Laimono Tumo pasirodymas, 

sujaudinęs ne vieno klausytojo širdį ir išspaudęs ne vieną ašarą. 

Neišdrįsę pasirodyti scenoje, savo meilę sudėjo į spalvingus laiškus, kurie po koncerto buvo išdalinti 

šeimynoms ir darbuotojų padaliniams. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Birutė Virbickienė  
 

2013 - 02 - 17 
Kruopštus ir sumanus jaunuolis Tomas, gyvenantis 21-oje šeimynoje, savo autorinėje parodoje pristatė 

megztų, ant vandens pieštų, iš popieriaus bei medžio kurtų darbų kolekciją. Už pagalbą, jaunuolio 

kūrybinėje veikloje, buvo nuoširdžiai padėkota užimtumo darbuotojams. Parodos lankytojai liko patenkinti, 

galėdami įsigyti Tomo dailiai numegztų kojinių, pirštinių bei spalvingų atvirukų. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Irena Viršilienė  
 

2013 - 02 - 15 
Užgavėnės - kaukės, blynai, Morės deginimas, Lašininio ir Kanapinio dvikova. Visa tai galėjome išvysti 

vasario 12 - ąją mūsų lauko kiemelyje. 

Gyventojai ir darbuotojai, pasidarę Užgavėnių kaukes, persirengę įvairiomis būtybėmis, sukvietė globos 

namų bendruomenę į triukšmingos šventės siautulį. Susirinkusieji dainavo, žaidė, šoko bei varžėsi rogių ir 

virvės traukimo estafetėse. Atkakliai varę žiemą iš savo kiemo, praalkę linksmybių dalyviai gardžiai kirto 

kvapnius, garuojančius blynus. 

Paskutinis šventės akordas - nominacijų kruopščiausiems ir darbščiausiems kaukių kūrėjams įteikimas. 

Socialinė darbuotoja užimtumui Staselė Vaičiulienė buvo pagerbta dukart - už kaukę ir turtingiausią jų 

kolekciją.  
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Snieguolė Butautienė 
 

2013 - 02 - 10 
Vasario 7 d. dalyvavome LSOK organizuotame salės jungtinio futbolo turnyre, kuris vyko Šiaulių "Saulės" 

sporto salėje. Mūsų komanda rungėsi B lygyje kartu su Šiaulių, Macikų ir Dūseikių socialinės globos namų 

komandomis. Dvejas rungtynes pralaimėjome, o vienerias - laimėjome. Galutinėje rikiuotėje likome ketvirti. 

Kaip paguodos prizą gavome futbolo kamuolį ir 2013 metų kalendoriukus. Pralaimėtas turnyras paskatino 

susikaupimui ir atkaklesnėms treniruotėms. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 02 - 10 
Ventos socialinės globos namuose susipažinta su 500 metų senumo Turkijos ebru - piešimo ant vandens, 

menu. Tik ebru - tai ne vien menas. Piešimas ant vandens padeda siekiant kūrybinių ir kitų - emocijų 

išliejimo, išgyvenimų vizualizavimo, dėmesio sutelkimo bei atsipalaidavimo, tikslų. Mene naudojamos 

natūralios priemonės: vanduo, jūros dumbliai, iš gamtos išgaunami dažai, tulžis, net ebru teptukai yra iš 

rožių stiebelių ir arklio uodegos ašutų. Tapant dažai ant sutirštinto vandens indo paskirstomi teptukais, o 

vėliau - specialiais pagaliukais suformuojamas originalus piešinys, kuris perkeliamas ant popieriaus. Globos 

namų gyventojus stebino šis naujas piešimo procesas ir džiugią nuostabą kėlė gimę unikalūs piešiniai, kurių 

antrą kartą nutapyti praktiškai neįmanoma. keletas darbuotojų, išdrįsę pabandyti piršti ant vandens, liko 

maloniai nustebę rezultatu, kuris nepareikalavo jokių ypatingų pastangų ar gebėjimų, ir leido mėgautis pačiu 

piešimo procesu. 

Maži ir dideli, ženklesnės ir lengvesnės negalios globos namų gyventojai išbandė bei pamėgo spalvotas 

šviesas skleidžiančias priemones: stiklinį molbertą, piešimo burbulą, terapinius staliukus. Priemonės yra 

saugios, patogios naudoti piešimui su žymekliais, skystais dažais bei kūrybai su biriomis medžiagomis jas 

pučiant, barstant ir pan. Naujos, dar ne visoje šalyje paplitusios, ypač tamsesniuoju metų periodu veiklai ir 

kūrybai motyvuojančios priemonės globotiniams suteikia pozityvių išgyvenimų, skatina emocinį 

atsipalaidavimą bei multisensorinius potyrius. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 02 - 06 
Vasario 4 d. kvietėme gyventojus ir darbuotojus į Saugesnio interneto dieną. Renginio pradžioje 23 mūsų 

globos namų gyventojai iš balionų, ant kurių buvo užrašyta po raidę, sudėjo žodžius: Saugesnio interneto 

diena. Po to viktorinoje savo žinias ir sumanumą apie internetą demonstravo trys globos namų gyventojų 

komandos: "Profesionalai", "Sportininkai" "Rinktinė" (iš viso 25 dalyviai). Žaidėjus vertino kompetentinga 



komisija: mūsų globos namų direktorė Gražina Banienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

Aleksandras Staškus ir renginio viešnia - Ventos miesto bibliotekos specialistė Daiva Balčiūnaitė. Viešnia 

viktorinai taip pat pateikė keletą užduočių. 

Nugalėtojais tapo "Profesionalų" komanda, aplenkusi "Sportininkus" ir "Rinktinę" vos keletu taškų. 

Bibliotekininkė Daiva Balčiūnaitė mums padovanojo "Draugiško interneto" plakatą - meškiuką, kuriame 

pateikiamos saugumo internete taisyklės, užrašinę - atmintinę ir sąsiuvinių su meškiuko logotipu. Dalyviams 

įteiktos padėkos, saldūs prizai ir atšvaitai, kad būtų saugūs ne tik internete, bet ir kelyje. Organizatorius 

dėkoja komisijai, dalyviams ir šauniai publikai, palaikiusiai komandas. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2013 - 02 - 06 
Vasario 2 d. 17 – os šeimynos gyventojos ir darbuotojos surengė šeimynoje popietę „Pasistatėm sniego 

senį...". Popietės svečiams gyventoja Justina padeklamavo eilėraštį apie tris žiemos brolius: gruodį, sausį ir 

vasarį. Nutilus eilėraščio rimui, sulaukėme svečio – senio besmegenio, kurį įkūnijo šeimynos darbuotoja 

Vanda Grigienė. Pučiant šiauriniam žiemos vėjui, sukosi, šoko šeimynos mergaitės – snaigės ir leidosi 

žemyn. „Prisnigus" , kad nesušaltume, užsidėjome kepures, užsirišome šalikus ir, apsimovusios pirštines, 

kibome į darbą. Ridenome sniego gniūžtes, iš kurių nulipdėme didžiulį sniego senį, sniego bobą ir jų anūkus. 

Mūsų darbą lydėjo Justinos eilėraštis apie besmegenių šeimyną. Nepraleidome progos „pačiuožinėti ant 

ledo". Popietei riedant link pabaigos, Justina padeklamavo eilėraštį apie nelaimingą sniego bobą . Na, o, kad 

sniego bobai nebūtų taip liūdna, pakvietėme visus pažaisti žaidimą „Pasistatėm sniego senį..." . Po žaidimo 

popietės svečiai bei šeimynos gyventojos vaišinosi vaisiniais – iš greipfurtų, apelsinų, mandarinų – 

„sulipdytais" besmegeniais. 

Tikimės, kad popietė suteikė džiugių emocijų, puikios nuotaikos ir šeimynos gyventojoms, ir svečiams. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė  
 

2013 - 02 - 06 
Beveik du mėnesius per rankdarbių veiklos užsiėmimus Jovita, Vida, Agnė, Algis, Andrius G., Justina, 

Darius A., Ligita, Kristina K., Irma ruošė dovanas mūsų namų mažiesiems gyventojams. Mezgimo mašina 

Prym Maxi, už kurią esame labai dėkingi įstaigai, mezgėme kepures, šalikus. Darbais buvome pasidalinę: 

vieni mezgė, kiti papuošimui darė burbulus. Kepures nusprendėme padovanoti ketvirtos šeimynos 

vaikučiams. 

Kartu su mažaisiais, pasipuošusiais naujomis kepurėmis, norėjome patirti žiemos pramogas, pasivėžinti 

rogutėmis, nusileisti nuo kalno ir t.t. Bet netikėtai sausio mėnesį prapliupęs lietus sujaukė mūsų popietės 

planus.Planuotą pramogą teko atidėti, bet dovanas šeimynai įteikėme, o mažieji atsidėkodami už kepures 

pavaišino mezgėjus arbata. 
Parengė: soc. darbuotoja užimtumui Ingrida Žadeikienė  
 

2013 - 02 - 05 
Visą vasario mėnesį Ventos miesto bibliotekoje eksponuojami mūsų globos namų gyventojų darbeliai. Savo 

kūrybą pristato 27 gyventojai. Jiems talkino soc. pedagogė Inga Musulienė, soc. darbuotojai užimtumui: 

Stasė Vaičiulienė, Roma Griciuvienė, Ingrida Žadeikienė, Birutė Virbickienė, soc. darbuotojo padėjėja 

Gražina Vaitkienė.  

 

2013 - 02 - 05 
Nuo vasario 4 iki 8 d. aktų salėje eksponuojamos gyventojų ir darbuotojų darytos Užgavėnių kaukės. 

Stebina jų gausa, originalumas, kūrybiškumas. 

 

2013 - 02 - 05 
Š. m. sausio 29 d. 13 šeimynos aštuoni gyventojai ir trys darbuotojai vyko žiūrėti filmą į Šiaulius. Kelionė - 

tai paskatinimas ir padėka jaunuoliams už pastangas, dalyvaujant Naujųjų metų karnavale. 

Šiaulių "Forum Cinema" buvo rodomi: "Zambezija" - animacinis filmas ir "Ištrūkęs Džango" - veiksmo 

trileris. 

Šeši jaunuoliai nusprendė žiūrėti animacinį filmuką, o du - veiksmo trilerį. Į veiksmo filmą išėjo vyriška 

komanda: Vladas, Andrius M., Danas. Animacinį filmuką stebėjo: Aurelija, Edita, Aleksėjus, Andrius G., 

Sandrius, Marius, Raimondas, Viktoras. 

Daug įspūdžių suteikė animacinis filmukas 3D efektu. Veiksmo trileris nustebino specialiaisiais efektais. 



Apsilankėme ir "Can Can Pizza" picerijoje", kur skanavome picas bei gaivinomės pieniškais kokteiliais. 

Pavaikščiojome po "Akropolio" parduotuves, čia jaunuoliai įsigijo norimų prekių. 

Grįžome linksmai nusiteikę, pilni įspūdžių ir su daina.  
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 
 

2013 - 01 - 24 
Sausio 22 dieną mus aplankė moterų klubo "Akmenietė" atstovės. Tai jau antrasis jų vizitas mūsų globos 

namuose. Šį kartą moterys lankėsi šeimynose, prisilietimu ir šiltu bendravimu nudžiugindamos mūsų 

mažiausius gyventojus. Kūrybingos "Akmenietės" vaikams atvežė daug puikių dovanėlių: žaislų, megztų 

kojinaičių, pirštinių, kepurių, batukų, megztukų. Nuoširdžiai dėkojame "Akmenietėms" už gerumą, 

iniciatyvumą, dovanotą laiką ir globotiniams atvežtą džiugesį. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2013 - 01 - 24 
Sausio 22 d. globos namuose vyko 50 kg štangos spaudimo varžybos, kuriose dalyvavo 12 gyventojų. 

Varžybų dalyviai turėjo dviem bandymais kuo daugiau paspausti 50 kg svorio štangą. Nugalėtoju, kaip ir 

pernai, tapo Deivis Abromaitis. Visi sportininkai apdovanoti medaliais. Pertraukėlių metu varžybų žiūrovus 

dainomis linksmino mūsų darbuotojai, skambių balsų savininkai - Dalia ir Arvydas. 
Parengė: soc. darbuotojas užimtumui Linas Lileikis  
 

2013 - 01 - 11 
Ventos socialinės globos namai šiais metais įsijungė į pilietinę akciją "Atmintis gyva, nes liudija", kuri 

skirta Laisvės gynėjų dienos paminėjimui. Sausio 11 - ąją dešimčiai minučių įstaigoje prigeso šviesos, o 

languose sužibo akcijos simbolis - žvakutės. Globos namų gyventojai ir darbuotojai liepsnelių šviesa 

patvirtino atminties gyvumą Lietuvos piliečių siekiui bei paliudijo vienybę. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 01 - 02 
Kaip ir kasmet, po šv. Kalėdų, globos namuose visus į šventinį šurmulį įsuko karnavalas. Šįkart renginiui 

buvo pasirinkta "Pasakų" tema. Karnavale dalyvavusios šeimynos stebino išradingumu, originalumu. 

Susirinkusius žavėjo spalvingi kostiumai, įdomūs, visiems gerai žinomų pasakų pateikimai, scenoje 

pasirodančių globotinių ir darbuotojų vaidybos gebėjimai. Kiekviena šeimynos sekama pasaka sulaukė 

dėmesio, didžiulio palaikymo ir padrąsinimo. Gyventojai nuoširdžiai džiaugėsi pelnytais aplodismentais, 

pagyrimais ir, žinoma, – saldžiomis dovanėlėmis. Po karnavalo linksmybės tęsėsi šventinėje diskotekoje, 

kurioje gyventojai smagiai šėlo iki vėlyvo vakaro. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 
 


