
2014 - 12 - 30 
Gruodžio 29 d. sulaukėme netikėto svečio - Kalėdų senelio, kuris su mūsų globotiniais keliavo 

metų laikų „traukiniu", šoko, dainavo, vaišino saldainiais. Jo viešnagę mums dovanojo UAB 

TZMO Lietuva. Dėkojame už gražias akimirkas ir puikią staigmeną. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2014 - 12 - 20 
Šiais metais piešinių, sukurtų kompiuteriu, konkursas „Kalėdų stebuklas – 2014" Ventos 

socialinės globos namuose organizuojamas jau ketvirtą kartą. Kasmet jis sulaukia vis daugiau 

dalyvių. Šįkart kompiuteriu piešė 68 socialinių globos namų gyventojai. Piešiniai keliavo iš 

Adakavo, Aukštelkės, Jurdaičių, Kalvarijos, Macikų, Skemų, Strėvininkų, Suvalkijos, Visagino, 

Zarasų bei Ventos socialinės globos namų. Už labiausiai patikusius piešinius buvo galima 

balsuoti el. paštu ir Facebook'e. 20 piešinių nominavo komisija, kurią sudarė: Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Eglė Zaveckienė, Ventos 

socialinės globos namų soc. pedagogė Inga Musulienė bei užimtumo specialistės Snieguolė 

Butautienė ir Roma Griciuvienė. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais, mažomis 

dovanėlėmis, nominantai – megztomis avytėmis, ateinančių metų simboliu. Į kitus globos namus 

apdovanojimai išsiųsti paštu, o mūsiškiai gruodžio 19 d. pakviesti į kompiuterių klasę, kur jiems 

apdovanojimus įteikė Ventos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė, 

šiltus linkėjimus išsakė komisijos narės bei užimtumo specialistai. 

Dėkojame dalyviams už gražius ir spalvingus piešinius, darbuotojams – už pagalbą ruošiantis 

konkursui, komisijai – už vertinimus, visiems, balsavusiems internete.  
Konkurso rezultatai 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2014 - 12 - 19 
Gruodžio 16 d. šeši „Kaktusų" šeimynos gyventojai ir lydintys darbuotojai – tai Edita 

Jokubauskienė ir Aurelija Gabrienė, keliavome į Telšius. Judėdami link Žemaitijos sostinės, 

užsukome į Eigirdžių kaimą, kuriame mūsų šeimynos gyventojas Marius J. aplankė savo mamą. 

Telšiuose, prie Masčio ežero, Mariaus dar laukė susitikimas su seserimi: broliškas 

apsikabinimas, nuoširdūs žvilgsniai, slepiantys ilgesį. 

Mieste „Kaktusų" gyventoją Andrių Raudį pasitiko jo artimiausieji žmonės – broliai. Palikę 

brolius pabendrauti, likusieji pasukome link picerijos, kur atšventėme Mariaus J. 18 - ąjį 

gimtadienį. 

„Kaktusų" šeimyna nuolat vyksta į šį kraštą, nes čia mūsų gyventojų laukia patys artimiausi 

žmonės. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2014 - 12 - 17 
Gruodžio 10 d. „Šnekučių" šeimyna vyko į Šiaulių ‚Forum Cinemas" žiūrėti filmo „Paslaptinga 

karalystė". Filmas – tai kino centro tęsiamos kasmetinės akcijos „Gerumo seansas" dovana mūsų 

vaikams. Už galimybę didelėje salėje pamatyti norimą filmą „Šnekučiai" dėkingi ir įstaigos 

administracijai, kuri mažuosius delegavo į kino teatrą. 

„Šnekučiai" pirmąkart lankėsi „Akropolyje". Mažųjų akys didelėje erdvėje džiugiai klaidžiojo 

tarp kalėdinių papuošimų - eglučių, girliandų bei įvairiaspalvių lempučių mirgėjimo. O kiek 

džiaugsmo, nuostabos ir įspūdžių paliko kėlimasis ir leidimasis laiptų eskalatoriumi! 

Luktelėję eilėje, įėjome į kino salę. Susiradę vietas, visi patogiai įsitaisėme. Ir štai, pritemsta 

šviesos, nušvinta ekranas, pasigirsta garsas ir per salę nuvilnija ovacijų banga. Juk tokį didelį 

ekraną vaikai mato pirmąkart! 

Filmą žiūrėjome sukaupę dėmesį. Smagu, kad Nojus, Gabija, Žana ir Petras atpažino kai kuriuos 

veikėjus – pelę, sraiges, varnas, šikšnosparnius, gėlytes. O Giedrius, pamatęs ekrane piktadarius, 

gūžėsi ir mėgino slėptis po striuke. Tačiau, kaip ir turi būti, gėris filme nugalėjo blogį. 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Konkurso%20rezultatai_2014.pdf


Savo išvyką užbaigėme kavinėje. Pasivaišinus ledais, sultimis, dar visi dovanų gavo po balioną. 

Linksmi ir laimingi „Šnekučiai" grįžo namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 
 

2014 - 12 - 15 
Gruodžio 9 - ą, vakarėjant Ventos socialinės globos namų teritorija nušvito įvairiaspalvių 

girliandų žiburėliais, atnešusiais į mūsų gyventojų bei darbuotojų širdis šventinę nuotaiką ir 

Kalėdų laukimą. 

Džiugu, kad susirinkusius prie papuoštos eglutės atvyko pasveikinti Ventos miesto seniūnė 

Genovaitė Mačiuvienė. Šventinį žodį tarė ir mūsų socialinės globos namų direktorė Gražina 

Banienė. „Kaktusų" ir „Riešutėlių" šeimynos vaišino savo pačių keptais meduoliais, kitais 

skanėstais. 

Renginio kulminacija tapo minėtų šeimynų dovanoti fejerverkai, nustebinę ir labai pradžiuginę 

visus, susirinkusius į Kalėdų eglutės įžiebimą. 
Parengė: užimtumo specialistė Ela Smilgienė  
 

2014 - 12 - 09 
Gruodžio 5 dieną 20 - oje šeimynoje vyko popietė „Baltos lankos, juodos avys", kurios metu 

buvo iškelta ir apžvelgta skaitymo problema Lietuvoje. Pasidžiaugta, jog šeimynos auklėtiniai 

mielai leidžia laisvalaikį su knyga ar rašikliu ir sąsiuviniu rankose. Jaunuoliai, pasinaudoję 

žymių žmonių mintimis, išsakė savo požiūrį į knygą ir skaitymo naudą, nurodė kaip su knyga 

galima ir kaip negalima elgtis. Šeimynos foto nuotraukų peržiūros metu buvo galima įžvelgti 

didelę jaunuolių meilę knygai ir pagarbą spausdintam žodžiui. 

Renginio pabaigoje svečiai buvo apdovanoti bendros kūrybos (šeimynos darbuotojų ir 

auklėtinių) suvenyrais „Kramtukais" – skirtukais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  
 

2014 - 12 - 05 
Gruodžio 3 dieną mūsų įstaigos gyventojai dalyvavo Europos specialiosios olimpiados krepšinio 

savaitės finaliniame krepšinio 3x3 turnyre, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų dienai. Turnyras 

vyko Kaune, Arvydo Sabonio krepšinio sporto centre. 

Mūsų krepšininkai tarp globos namų komandų užėmė III – iąją vietą ir buvo apdovanoti 

medaliais bei kortelėmis su krepšininkų nuotraukomis. Po varžybų papietavę „Hesburger" 

restorane, sėkmingai grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 -12 - 02 
Lapkričio 27 – ą dieną mūsų globos namų gyventojas Vytautas Skirius skaitė pranešimą 

konferencijoje, kuri vyko Kėdainių socialinės globos namuose. Konferencijos tikslas – sudaryti 

lygias galimybes žmonėms su proto/psichikos negalia aktyviai dalyvauti neįgaliųjų integracijos 

procese, įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos protokolą. Konferencijoje dalyvavo 

gyventojai iš Jasiuliškių, Padvarių, Zarasų, Suvalkijos, Didvydžių, Macikų, Kupiškio ir Kėdainių 

SGN. Neįgalieji papasakojo apie savo bėgantį laiką ir kuo jį užpildo. Globos namų gyventojai 

sakė, kad surasti drąsos, atskleisti jų individualų kūrybiškumą ir grožį, slypinčią vidinę visumą 

jiems padeda socialiniai darbuotojai bei užimtumo specialistai. O kai žmogus atranda save, tai 

jam lengviau pamatyti aplinkinį pasaulį ir aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė  
 

2014 - 11 - 30 
Lapkričio 29 – ąją minima Draugo diena. Mūsų globos namų gyventojai šia proga vėl siuntė 

laiškus savo draugams. Laiškai paštu skriejo į Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos, Kupiškio 

socialinės globos namus, „Vilties namus" Panevėžio rajone ir į R. J. Ratnikų šeimyną Kelmės 

rajone. 

Džiugu, kad mūsų gyventojai neužmiršta savo draugų. 



Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2014 - 11 - 30 
Lapkričio 27 – ą dieną "Šypsenėlių" komanda dalyvavo sporto šventėje "AŠ ESU", kuri vyko 

Akmenės rajono sporto centre. Šventė buvo skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

pažymėti. Į šį renginį mus pasikvietė mūsų draugai – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Akmenės Viltis". „Šypsenėlių" komandą sudarė: darbuotojos – Gražina Mažilienė ir Asta 

Ilginienė, 19 – os šeimynos gyventojos – Rasa J., Jurgita P., Diana P., Inga G., Gertrūda D. bei 

16-os šeimynos gyventoja Svietlana P. Šventėje dalyvavo ir komanda iš Latvijos. 

Renginiui ruošėmės iš anksto. Šeimynoje pasidarėme nemažai darbelių parodėlei – mugei: 

mezgėme, vėrėme karoliukus papuošalams gaminti, darėme „saldžias" gėlytes. Taip pat 

pasitelkėme į pagalbą užimtumo specialistus – Ingridą Žadeikienę, Staselę Vaičiulienę, Romą 

Griciuvienę. Šventės metu dalyvavome visose rungtyse ir estafetėse. Čia mus lydėjo šypsena ir 

teigiamos emocijos. Po to buvo apdovanojimai. Visi dalyviai gavo atminimų dovanėles, 

medalius ir pagyrimo raštus, kuriuos įteikė mūsų rajono mero patarėjas Tomas Martinaitis. 

Vėliau parodėlėje – mugėje įsigijome renginio dalyvių pagamintų darbelių ir pardavėme savų. 

Susitikimą pratęsėme prie vaišių stalo. 

Dėkojame sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės Viltis" pirmininkei Dalei 

Mažėlienei už pakvietimą ir visiems šios gražios šventės organizatoriams. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 11 - 27 
Jau atvėsus orams, jaunuoliai labai norėjo pakeliauti, pasisemti naujų įspūdžių. Tad vieną ankstų, 

šaltoką rudenio rytą išvažiavome į Žemaitijos kraštą. 

Nukeliavome prie Olandų kepurės – aukšto ir stataus Baltijos jūros kranto skardžio. Čia sustoję 

jaunuoliai gėrėjosi jūra. Pabuvojome didžiajame zoo muziejuje, kuriame pamatėme medžioklės 

trofėjų iškamšas, gyvus stumbrus, vilkus, meškas ir įvairius paukščius. Grįždami atgal, 

aplankėme Šaltojo karo muziejų. Gidė mums aprodė ir papasakojo apie raketų bazę ir kokią 

grėsmę tai kėlė žmonijai. Aplankėme Platelių ežero apžvalgos aikštelę iš kurios matėme 

nuostabų vaizdą. Palyginome jūros ir ežero reginius. Jau sutemus užsukome į Viliošių kavinę, 

kurioje skaniai pavalgėme. 

Grįžome vėlai. Parsivežėme daugiau nei 100 fotonuotraukų, kuriomis džiaugsimės ilgą laiką. Juk 

mieli prisiminimai sukelia geras emocijas! 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 11 - 21 
10 šeimynos atvira popietė „Palydėkime rudenį" 

Popietė pradėta posakiais apie besibaigiantį vieną iš gražiausių metų laikų – rudenį: „ruduo - 

metų paskutinė, mieliausia šypsena", „ruduo – tai antrasis pavasaris, kurio kiekvienas lapas – 

gėlė", „ruduo – gamtos dailininkas – džiugina akis, pametėja neįtikėtiną pluoštą spalvų..." 

Susirinkusiems svečiams pasiūlyta kartu pasidžiaugti paskutiniais šiltais rudens atokvėpiais, 

pasigrožėti „ežiukų" šeimynos kurtais spalvingais rudeniniais darbeliais. 

Buvo akcentuota, koks ruduo turtingas, koks darbininkas ir kaip svarbu visiems žiemą pasitikti 

pasistiprinus kuo sveikesniu maistu. Šeimynos gyventojams buvo parodyta, kaip atrodo įvairios 

daržovės surinktos iš sodų ir daržų. Priminta, kad vaikai šias daržoves juk nuolat valgo 

valgykloje, bet nežino iš kur jos, kaip jos auga. Todėl „mama ežienė", kuri jau pasislėpė žiemoti, 

pasirūpino, kad būtumėm stiprūs ir žvalūs, prikaupė daugybę rudens gėrybių. Globotiniams 

duota paragauti įvairiai paruoštų kopūstų, morkų, burokėlių ir pan. Vaikai sužinojo, kuo skiriasi, 

pavyzdžiui, virta morka nuo šviežios, raugintas kopūstas nuo šviežio, atsikando aštraus svogūno 

ir česnako. Pasistiprinus vitaminų doze, vaikų vaišių stalas pagausėjo rudeninių obuolių ir morkų 

pyragais, keptais obuoliais su varškės įdaru, „ežienės" rinktais saldžiais grybukais. Tuo pačiu 

pavaišinti ir svečiai. 



Galiausiai rudeninės muzikos fone „ežiukų" šeimyna džiaugsmingai sušoko ratelį, pasiūlė 

skanėstais pasivaišinti susirinkusius svečius. Visi pasistiprinę ir linksmai nusiteikę lauksime 

žiemos... 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2014 - 11 - 19 
Gražų lapkričio rytą 6 – os šeimynos gyventojai ir darbuotojai laukė svečių, pakviestų į rytmetį 

„Mano didelės ir mažos mašinėlės". Ruošdamiesi šiam renginiui jaunuoliai su darbuotojų 

pagalba dėliojo ir klijavo mašinų dėliones, rinko įvairiausių mašinėlių modelius, knygutėse 

klijavo transporto priemonių lipdukus. 

Susirinkusiems svečiams „Debesėlių" šeimyna parodė sukauptą mašinėlių kolekciją, padarytus 

darbelius ir pakvietė visus bendram kūrybiniam darbui – didelio sunkvežimio spalvinimui. 

Gyventojai, padedami svečių ir šeimynos darbuotojų, mašiną dažė guašu. 

Spalvoti pirštai, dideli ir maži teptukai – nuotaika buvo puiki! Rytmečio dalyviai pasidžiaugė 

tapybišku sunkvežimiu – gausiais spalviniais tonais ir jų niuansais. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė  
 

2014 - 11 - 15 
Ventos socialinės globos namų bendruomenę malonia šiluma sušildė ir išjudino smagiam šokiui 

svečiai iš Telšių rajono Tryškių kultūros centro – moterų vokalinis ansamblis "Mondriuosēs" 

(vad. L. Petraitytė) bei liaudiškos muzikos kapela "Pas moni" (vad. B. Laurinavičienė). Šis 

susitikimas – tai dalis projekto "Laikai gerumą širdyje tarytum duoną rankoj". 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 11 - 15 
Lapkričio 13 dieną mūsų globos namų komanda dalyvavo LSOK žymios negalios motorinio 

aktyvumo čempionate, kuris vyko Panevėžyje. Komandai reikėjo atlikti 13 įvairių užduočių. 

Mūsų sportininkai visas užduotis sėkmingai įveikė ir buvo apdovanoti medaliais. Po varžybų 

organizatoriai pavaišino dalyvius pietumis Panevėžio specialiosios mokyklos valgykloje. 

Grįžome su sportiniu nuovargiu, bet patenkinti savo pasiekimais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 11 - 15 
Lapkričio pirmąjį penktadienį 14 – ąjį kartą visi keliai vedė į mūsų globos namus. Ventos 

socialinės globos namuose vyko tradicinė šventė „Pabūkime su daina". Renginyje dalyvavo 

dainorėliai iš Ziedkalnės (Latvijos respubl.), Jurdaičių, Dūseikių, Padvarių, Kupiškio, Skemų, 

Ventos socialinės globos namų bei Dabikinės specialiosios mokyklos. Smagu, kad tądien 

sulaukėme ir būrio svečių. Gražius padėkos bei pasveikinimo žodžius tarė Akmenės rajono 

savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis ir Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, 

Mažeikių rajono "Santarvės laikraščio" leidėjas Alvydas Balčiūnas ir vyr. redaktorė Audronė 

Malūkienė. Šiltai susirinkusius pasveikino su kolektyvais atvykę įstaigų vadovai. 

Vėliau dainorėliai džiugino nuoširdžiai atliekamomis dainomis, o žiūrovai jiems negailėjo 

aplodismentų. Visi kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldumynais. Šventę vainikavo 

grupės „Karolis gyvai" koncertas. Su skambių dainų gausa atsisveikinome trumpam – iki kitos, 

15 – osios „Pabūkime su daina", šventės. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 11 - 05 
Spalio pabaigoje Ventos socialinės globos namus aplankė gausus būrys svečių iš Vilniaus vaikų 

ir jaunimo pensiono. Viešnagės tikslas – susipažinti su mūsų globos namais bei juose 

gyvenančiais vaikais ir suaugusiais asmenimis. 

Vilniečiai vizito metu lankėsi užimtumo veiklos kabinetuose, šeimynose. Svečiai bendravo su 

mažaisiais vaikų skyriaus gyventojais, pasidžiaugė puikiomis ir jaukiomis jų gyvenimo 

sąlygomis, vaišėmis palepino mūsų mažuosius. Aplankė ir suaugusiųjų gyventojų šeimynas. 



Vyresnieji vaikinai noriai pasakojo, kaip jie gyvena, ką veikia, kaip leidžia laisvalaikį. Jaunuoliai 

parodė savo rankdarbius, džiaugsmingai dalijosi savarankiškumo ir saviraiškos pasiekimais. 

Vilniečiai stebėjo, kaip vaikinai kepė obuolių pyragą. Jaunuolių nuoširdumas, mūsų namų 

atvirumas neliko nepastebėtas – išeinant viena viešnia net ašarą nubraukė. 

Malonu, kad taip iš toli atvykę svečiai aktyviai domėjosi mūsų globos namais ir iš mūsų namų 

išvyko su gerais įspūdžiais, maloniomis emocijomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2014 - 11 - 05 
Ventos socialinės globos namuose visi gyventojai ir darbuotojai buvo kviečiami į šiurpiausią 

metų šventę – Heloviną. Helovinas – tai laikas, kai išleidžiame savo vidinį vaiką žaisti, kai 

perduodame tradicijas ir papročius vaikams. Tad 21 – os ir 15 – os šeimynų darbuotojų bei 

jaunuolių komanda surengė nepamirštamą vakarėlį, kuriame šėlo šventiškai pasipuošę velniai, 

raganos, vaiduokliai ir zombiai. 

Ruošdamiesi šventei, jaunuoliai kartu su darbuotojais, kūrė helovinišką atributiką: karpė 

popierinius šikšnosparnius, darė įvairius vaiduoklius, skaptavo moliūgus. Taip pat gamino 

heloviniškus valgius: kepė moliūgų pyragą, maišė „kraujo" gėrimą iš pomidorų sulčių ir virė 

moliūgų sriubą. 

Šventės pradžioje raganos papasakojo apie Helovino kilmę bei tradicijas. Jaunuoliai su šokių 

vadove sutrepsėjo helovinišką šokį, o vėliau buvo žiūrimas animacinis filmukas „Šrekas. 

Helovinas". Filmo metu šventės dalyviai ragavo paruoštas vaišes. 

Kiekvienoje šventėje ne tik vaikai, bet ir suaugusieji mėgsta pašėlti, dalyvaudami įvairiuose 

žaidimuose, tad po filmo prasidėjo linksmybės. Drąsiausieji lankėsi „Siaubo kambaryje", 

kuriame reikėjo riksmu užgesinti žvakę, bei žaidė moliūgų boulingą, kurio tikslas – ridenant 

moliūgą numušti kuo daugiau kėglių. 

Linksma Helovino šventė netruko prabėgti. Visi dalyviai buvo labai aktyvūs, tad šventės 

pabaigoje raganos juos apdovanojo saldainiais. Aktyviausieji po šventės dar šėliojo heloviniškoje 

diskotekoje. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė  
 

2014 - 11 - 04 
Šeštadienį, Visų šventųjų dieną, globos namų bendruomenės darbuotojai – Stefa Milieškienė, 

Laima Šonienė, Diana Jablonskienė ir Aivaras Korizna bei gyventojai – Jovita Skamarakaitė, 

Laimonas Tumas, Aida Morkūnaitė, Darius Augutis, Aistė Surdokaitė, Andrius Grakauskas, 

Jurgita Proskurova, Deivis Abromaitis, Vida Valiūnaitė ir Laurynas Jusys lankėsi Ventos miesto 

kapinaitėse, uždegė žvakutes, prisiminė mirusiuosius. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 11 - 04 
Moksleivių rudens atostogų metu, spalio 29 dieną, dvidešimtos šeimynos gyventojai, paveikti 

reklamos ir smalsumo, lankėsi Šiaulių Akropolio Forum Cinemas kino teatre. Žiūrėjo pirmąjį 

lietuvišką pilnametražinį animacinį – vaidybinį filmą ,,Gustavo nuotykiai". 

Po peržiūros savo išgyvenimus ir pastebėjimus jaunuoliai išsakė ,,Can can" picerijoje ragaudami 

įvairius patiekalus. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  
 

2014 - 10 - 31 
19 – ta, "Šypsenėlių" šeimyna spalio 29 dieną aplankė Ventos miesto vaikų dienos centrą, kuris 

tądien šventė "Heloviną". Centre mus pasitiko darbuotojai ir Ventos gimnazijos moksleiviai, 

kurie ir vedė šį renginį. Vos tik įėjus, mums davė paragauti "raudonojo kraujo" ir paženklino 

žandus raudonu kryžiumi. Visi buvome pasipuošę įspūdingomis kaukėmis ar domino akiniais. Iš 

pradžių, sustoję ratu, susipažinome. Ištarę savo vardą, galvojome "baisų" žodį, prasidedantį 

pirmąja savojo vardo raide. Vėliau kūrėme "baisią" pasaką, pridurdami kiekvienas paeiliui po 

vieną žodį, taip pat žaidėme žaidimus, dalyvavome įvairiose estafetėse. Mūsų merginos Jurgita, 



Diana, Inga, Rasa laimėjo prizus. Rasa paprašė šio centro darbuotojos Virginijos ir jai nupiešti 

tokį pat vorą ant žando, kaip ji pati turi. Merginos noriai ir pačios piešė, vaišinosi skanėstais, 

arbata. Atsisveikindami bendrame popieriaus lape parašėme savo vardus ir tai, kas labiausiai 

patiko susitikime. 

Šia viešnage pakeitėme namų aplinką, suteikėme sau nemažai džiaugsmo ir geros nuotaikos bei 

įsigijome naujų draugų. Esame dėkingi šio centro darbuotojams už šiltą priėmimą. Pažadėjome 

vieni kitiems dar susitikti ir tęsti draugystę. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 10 - 29 
Š. m. spalio 24 dieną 18 – os šeimynos merginos: Irma P., Greta R., Rasa M., Marijana N. ir 

Dovilė V., lydimos soc. darbuotojos Gitanos Griciuvienės bei soc. darbuotojo padėjėjos Angelės 

Gorodeckienės, vyko į Šiaulių kino teatrą „Forum Cinemas" pažiūrėti filmo „Gustavo 

nuotykiai". Filmo metu kartu su išmoninguoju Gustavu ir profesoriumi Velykiu Kalėdausku 

aplankėme pačius tolimiausius Žemės kampelius, nusileidome į vandenyno gelmes ir pakilome į 

kosmosą. Sužinojome, ką dabar veikia Baronas Miunhauzenas, kur klajoja kapitonas Nemo ir 

kaip sekasi Robinzonui Kruzui. 

Po filmo nuėjome į kavinę pasistiprinti ir tuo pačiu pasidalinti filmo įspūdžiais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė  
 

2014 - 10 - 23 
Spalio 22 dieną mūsų stalo tenisininkai dalyvavo LSOK stalo teniso dvejetų čempionate, kuris 

vyko Jurdaičių socialinės globos namuose. Dvejetą sudarė atletas ir jam padedantis partneris. 

Džiugu, kad šiemet mums vėl sutiko pagelbėti Akmenės rajono sporto centro stalo teniso treneris 

Kęstutis Barauskas. 

Artūras Mendelejevas su Kęstučiu Barausku „A" lygyje laimėjo III – ąją vietą. Egidijus Džiugas 

su partneriu Linu Lileikiu „C" lygyje užėmė II – ąją vietą, o Deivis Abromaitis su partnere Toma 

Barauskiene mišrių dvejetų tarpe iškovojo III – ąją vietą. 

Visi sportininkai apdovanoti atitinkamos spalvos medaliais. Treneris Kęstutis Barauskas visus 

mūsų sportininkus pagyrė už padarytą pažangą ir pasiekus rezultatus bei apdovanojo savo 

įsteigtais prizais. 

Grįžome ryžtingai nusiteikę. Tikimės, kad, daugiau pasitreniravę, kitais metais užimsime 

aukštesnes vietas. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 10 - 21 
Spalio 17 dieną mūsų sportininkai buvo pakviesti ir sudalyvavo Jurdaičių socialinės globos namų 

organizuotame sporto renginyje - „Jurdaičių LSOK taurė". Rinktinę sudarė gyventojai iš 

skirtingų šeimynų. Į šias varžybas vyko: Egidijus Džiugas (21 š.), Marius Juškys (13 š.), Artūras 

Mendelejevas (11 š.), Edmundas Vabalickis (11 š.), Andrius Raudys (13 š.), Saulius Matavičius 

(20š.), lydimi socialinio darbuotojo padėjėjų Aivaro Koriznos, Ivetos Stackevičienės ir 

užimtumo specialisto Lino Lileikio. Tai buvo jaunuoliams didelis iššūkis, nes šiame turnyre 

dalyvavo Skaistgirio veteranų komanda, kuriai mes nusileidome pirmame kėlinyje tik 2 taškais. 

Laukė ir stipri Aukštelkės socialinės globos namų darbuotojų komanda bei patys šeimininkai: 

Jurdaičių socialinės globos namų atstovai. 

Jaunuoliai, vykdami į varžybas, labai džiaugėsi, kad galės žaisti su kitų įstaigų darbuotojais - tai 

jiems buvo didelė integracija, bei įrodymas - „Mes galim". Mūsų jaunuoliai kupini energijos bei 

puikaus nusiteikimo varžėsi su Skaistgirio miestelio veteranais. Rungtynės buvo labai įtemptos, 

nes jaunuoliai nenusileido veteranams ir abu setus pralaimėjo tik keliais taškais. 

Su dideliu užsispyrimu jaunuoliai toliau žaidė su Aukštelkės socialinės globos namų darbuotojais 

bei Jurdaičių socialinės globos namų rinktine. 

Šiame turnyre I – ąją vietą laimėjo Aukštelkės socialinės globos namų darbuotojai, II – oji vieta, 

perskaičiavus taškus, atiteko Jurdaičių socialinės globos namams, III – oji vieta – Skaistgirio 



veteranams. Mūsų jaunimas liko ketvirti, bet su dovanomis – gavo dėžę saldainių. Skaistgirio 

veteranai mūsų ryžtą pastiprino žodžiu, pasidžiaugė gražiu komandiniu žaidimu, jų posakis 

„jaunimui laiko dar bus" mus nudžiugino ir paskatino dar tobulėti. 

Atsisveikindami aptarėme komandų žaidimą. Smagu, kad visi pasidžiaugė mūsų jaunuolių 

tobulėjimu. 

Važiuodami namo, jaunuoliai didžiavosi gautomis pagyromis. Sportininkai pasižadėjo nenuleisti 

rankų – tiki jaunystės energingumu ir didelėmis ateities perspektyvomis. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Iveta Stackevičienė  
 

2014 - 10 - 20 
Boso dienos minėjimas – tai gana nauja, dar besiformuojančių tradicijų šventė. Darbuotojams, 

ketinantiems pagerbti savo vadovą, tenka nemažai paplušėti rengiant staigmeną. 

Spalio 16 – ą Ventos socialinės globos namų Boso – direktorės Gražinos Banienės laukė ne tik 

atskirų padalinių gėlės, šilti sveikinimai ir palinkėjimai, bet ir išbandymų kupinas rytas. Vos tik 

pravėrusi įstaigos duris, direktorė buvo pasitikta eiliuotais palinkėjimais ir ryškiais balionais. Po 

įprastų šventėms sveikinimų Bosas buvo pakviestas atsistoti ant patiesto kilimo ir išlaikyti 

vadovui skirtą egzaminą. Direktorė G. Banienė taikliai nusakė šviesiausią įstaigos viziją, 

sumaniai atsakė į klausimą apie dirbančiųjų skaičiaus pasiskirstymą tarp lyčių, įvardijo 

aukščiausią įstaigos gyventoją ir, puikiai įveikusi kitus užduotus klausimus, išlaikė egzaminą. 

Tačiau direktorė pastebėjo, kad patekti į savo darbo vietą šiandien nėra lengva. Darbuotojai, 

įteikę kilimą bei mušeklį, atskleidė savo lūkestį, kad patys nebus direktorės pakviesti „ant 

kilimo", nes nuoširdžiai ir sąžiningai atlieka pavestas užduotis bei pareigas. Taip pat tvirtai, 

vienu balsu išsakė pasirinktą šūkį: „Geras bosas = geras darbas = geri darbuotojai geros 

nuotaikos gerai dirba". 

Boso diena buvo pilna siurprizų, pokštavimų ir smagaus juoko. Kilimą darbuotojai išmėgino 

priklaupdami su gėlių puokšte, patipenę basomis ar tiesiog ištiesę ant jo nugarą. Apkabinimus, 

palinkėjimus direktorei dalijo ir gyventojai, kurie tądien vis smalsavo, kodėl šiandien visi 

šypsosi. 

Šventės namams dovanoja džiaugsmingą šurmulį, atskleidžia bendruomenės sutelktumą, 

vieningumą. Boso diena dar kartą patvirtino, kad dideliuose namuose kiekvienas gali būti 

svarbus, matomas, rūpimas. Žmonių dalijimasis gerumu priklauso ne nuo skaičiaus, o nuo 

užmegzto ryšio ir santykio. 
Ventos socialinės globos namų bendruomenė  
 

2014 - 10 - 16 
12 – os šeimynos gyventojai: Arvydas, Ignas, Darius, Osvaldas, Andrius, Rolandas, Renatas, 

Edvinas, Kazys ir darbuotojai: Staselė, Jūratė, Alina bei Kazimieras išvykome aplankyti buvusio 

mūsų šeimynos gyventojo Viktoro. Dabar jis gyvena Jurdaičių socialinės globos namuose. 

Nors nuo pat ryto mus lydėjo rudeninis lietutis, tačiau debesų lašeliai nuotaikos nesugadino. 

Viktoras labai apsidžiaugė išvydęs šeimynos, kurioje ilgą laiką gyveno, draugus bei darbuotojus. 

Nuvežėme jam saldžių vaišių. Andrius draugui buvo numezgęs šiltas kojines. O visa šeimyna 

padovanojo Viktorui albumą su prisiminimais. Viktoras labai dėkojo už dovanas ir nuoširdžiai 

džiaugėsi mūsų apsilankymu. Jis parodė kambariuką, kuriame gyvena. Visi smagiai pasibuvome 

Jurdaičių bibliotekoje, kur buvome palydėti Viktoro socialinės darbuotojos. Taip pat pas mus 

atėjo ir seniai iš mūsų namų išvykusi Zita, Donatas, Vytautas. Su Zita nusifotografavome. 

Atsisveikinant Viktoras įlipo į mūsų autobusiuką ir norėjo važiuoti kartu su mumis. 

Po to mes dar vykome į Joniškio krepšinio muziejų. Pamatėme įspūdingo dydžio sieną su 

žymiais Lietuvos krepšininkais. Siena mirgėjo vien autografais. Aplankėme restauruotą žydų 

šventovę – sinagogą, pasižyminčia savo architektūra. Muziejaus darbuotoja papasakojo apie 

žydų apeigas sinagogose. 

Grįžome pilni įspūdžių, geros nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 



2014 - 10 - 14 
Ketvirtadienio rytą pajudėjome į Šiaulių pusę. Pakeliui pastebėjome neįprastą reginį – avių 

bandą, kurią ganė strutis. Merginoms jis paliko džiugios nuostabos įspūdį. 

Akropolio Apollo boulinge mergaitės buvo pirmą kartą, todėl jautėsi nejaukiai, bet netrukus 

įsidrąsino. Įsibėgėjus žaidimui, stiprėjo ir azartas: merginos drąsino viena kitą ir džiaugėsi 

draugių numuštais kėgliais. Baigusios žaidimą, rinkomės prie 5D filmo salės. Nutarėme pažiūrėti 

"Pašėlusias lenktynes". Filmo metu merginos juokėsi ir šūkčiojo iš džiaugsmo. 

Po to nuvažiavome prie šiauliečių simbolio ,,Auksinio berniuko". Nusipaveikslavome prie lapės 

skulptūros. Apibėgome šalia esantį labirintą iš akmenų. Mūsų džiugiais įspūdžiais turtingą 

kelionę baigėme Taco picerijoje. 
Parengė: soc. darbuotoja Ligita Koriznė  
 

2014 - 10 - 13 
Gimimo diena būna vieną kartą metuose, tad mūsų šeimynos gyventojas Renatas norėjo šią dieną 

sutikti iškilmingai. Visa šeimyna nutarėme, kad Renato gimtadienį švęsime kavinėje "Prie 

židinio". Dar prieš išvykstant į kavinę, mes pasveikinome Renatą su 23 - iuoju gimtadieniu ir 

įteikėme jam dovaną. 

Švente pasirūpinome iš anksto, todėl atvykus mūsų jau laukė gražiai papuoštas stalas ir 

gimtadienio tortas. Šventinis kepinys buvo išpuoštas gyvomis gėlėmis. Jaunuoliai ir šeimynos 

„mamos" – darbuotojos, visi dar kartą pasveikinę Renatą ir įteikę jam gėlių, smagiai leidome 

laiką jaukioje aplinkoje. Manome, kad šilti gimtadienio įspūdžiai Renatui liks ilgam. 

Išėjus iš kavinės Renatas panoro apsipirkti. Parduotuvėje netikėtai sutikome mūsų globos namų 

dietistę Dalią, kuri taip pat pasveikino Renatą ir įteikė jam saldainių dėžutę. 

Renatas savo gimimo dieną buvo labai linksmas ir laimingas. Jaunuolis sakė, kad jo gimtadienis 

dar tęsis iki artimųjų apsilankymo. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2014 - 10 - 13 
Spalio 7 – 8 dienomis vyko kasmetinis stalo teniso turnyras. Jame dalyvavo 15 gyventojų. 

Varžybos vyko rato sistema, kai kiekvienas žaidėjas turėjo sužaisti su visais varžovais. Trečius 

metus nenugalimas buvo Artūras Mendelejevas. 

Visus dalyvius direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 10 - 06 
Rugsėjo 29 d. Ventos socialinės globos namų sporto salėje vyko tradicinis renginys - šokių 

maratonas. Net 26 mūsų vaikai ir jaunuoliai 5 valandas demonstravo savo ištvermę, ritmo 

pajautimą. Teigiamos emocijos liete liejosi šokio, intensyvaus judesio metu, patvirtindamos 

šventės šūkį „Šoku – vadinasi gyvenu!". 

Ypatingai džiaugėmės mūsų jauniausių dalyvių – Petro, Gabijos ir Eimanto improvizaciniais 

gebėjimais. 

Jau laukiame ateinančių metų maratono. Vėl šoksime visi – tiek dalyviai, tiek ir žiūrovai. 
Parengė: užimtumo specialistė Ela Smilgienė  
 

2014 - 10 - 06 
Šių metų ruduo ypač gražus savo spalvomis, dosnus derliumi bei įvairiomis gėrybėmis. 

Tuo mes įsitikinome pabuvoję Akmenės miestelio bendruomenės suorganizuotoje rudens 

šventėje, nes mūsų įstaigos gyventojai buvo pakviesti prekiauti savo sukurtais darbeliais. 

Šventės metu turėjome galimybę pažiūrėti lėlių teatro spektaklį '' Kar – kar '', paskanauti 

egzotiškų šalių virtuvės patiekalų, paklausyti kaimo kapelos skambių dainų, stebėti azartiškai 

vykstantį rudens gėrybių aukcioną. Pasidžiaugėme Akmenės gimnazijos moksleivių rudeniškų 

skrybėlių paradu, kuriame dalyvavome ir mes. 

Tai dar viena graži, turininga bei prasminga diena mūsų gyvenime. 
Parengė: užimtumo specialistės Ingrida Žadeikienė ir Jolanta Minkuvienė  



 

2014 - 10 - 01 
Į Lietuvos sostinę Vilnių išvykome gana anksti. Važiuodami, per autobuso langus, stebėjome 

gamtą ir žmones, miestelius ir kaimus. Vilniuje aplankėme Gedimino pilį, Valdovų rūmus. 

Pabuvojome Kalnų parke, kuriame prisėdome pietų. Estradoje, kaip per Dainų šventę, 

padainavome, užlipome į Trijų kryžių kalną. Katedros aikštėje kiekvienas užlipome ant norų 

išsipildymo plytelės ir dabar laukiame stebuklo. Ten pat sutikome labai gražų, didelį šunį, kuris 

leidosi paglostomas. 

Aplankėme Seimo rūmų kiemą. Dėmesį patraukė Lietuvos trispalvė vėliava, kurią plazdančią 

išvydome daugelyje lankytų vietų. Nusprendėme sugrįžę mokytis giedoti Lietuvos himną. 

Kelione visi liko patenkinti. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 10 - 01 
Paskutinę rugsėjo savaitę vyko projekto „Tu negali – menas gali!" baigiamasis renginys. Jo metu 

globos namuose viešėjo VDA Kauno fakulteto: 

• dekanas, profesorius Jonas Audėjaitis, 

• viešųjų ryšių ir projektų vadovė Kristina Daubarytė, 

• vyr. specialistė studijų kokybei Ingrida Liaukonienė, 

• doc. Monika Žaltauskaitė – Grašienė – l.e.p. Tekstilės katedros vedėja, projekto "Tu negali – 

menas gali" vadovė, 

• lekt. Vaidas Naginionis - Grafikos katedros vedėjas, 

• Milda Sadauskienė ir Laura Slavinskaitė – Vizualaus meno katedros Tapybos bakalauro studijų 

programos studentės, 

• Viktorija Radionova – Keramikos katedros Taikomosios keramikos magistrantūros studijų 

programos studentė. 

Renginyje svečiavosi ir Ventos gimnazijos dailės mokytoja Zita Staškienė kartu su gimnazistais, 

vizualaus meno mylėtojais. Žemaitiškomis dainomis bei kanklių skambesiu projekto vykdytojų, 

dalyvių ir svečių susitikimą papuošė Ventos muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Auksė 

Nainytė. 

Baigiamojo renginio metu buvo pasidžiaugta sėkmingu projektu: sukurtais tapybos, keramikos, 

tekstilės ir grafikos meno darbais, patirtu teigiamu meno poveikiu žmogaus sveikatai ir jo 

gerovei, globos namų darbuotojams ir gyventojams suteiktais pagrindiniais bei lengvai 

pritaikomais kūrybos įgūdžiais. O svarbiausia – paliktais neišdildomai šiltais pėdsakais kauniečių 

ir ventiškių širdyse. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 09 - 28 
Rugsėjo 26 d. sveikinome socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir užimtumo 

specialistus su jų profesine švente. Nuskambėjo daug šiltų žodžių, kuriuos tarė Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos direktorius Apolinaras Nicius, Dabikinės specialiosios mokyklos 

direktorė Birutė Elena Jakaitienė bei jos pavaduotojos Dalia Bakaitienė ir Jūratė Triaušienė, 

mūsų įstaigos direktorė Gražina Banienė kartu su administracijos darbuotojais, padalinių 

darbuotojai, gyventojai. Dainomis šventę praskaidrino Ventos muzikos mokyklos solistės 

Viktorija Kontrimaitė, Eidmantė Lileikytė ir Fausta Taškutė, kurias moko pedagogė Genovaitė 

Bučiuvienė. Šventė baigėsi nuotraukų iš mūsų darbuotojų profesinės veiklos peržiūra. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 09 - 28 
Ventos socialinės globos namuose projekto „Tu negali – menas gali!" veiklos vykdymui buvo 

atvykę tekstilininkai iš Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto. Tekstilės katedros docentė 

Lina Jonikė globos namų bendruomenę pakvietė kurti šilko pievą, kurioje gyvena įvairiausi 

gyvūnai. Menininkės idėjos įgyvendinimui talkino studentės: Ieva Makauskaitė, Edita 



Tamulaitytė, Gintarė Karaliūtė ir Iveta Nemeravičiūtė. Tekstilininkės, įtempusios du didelius 

šilko gabalus (matmenys - 1m x1m), padėjo globos namų gyventojams ir darbuotojams perkelti 

piešinio eskizą ant šilko, ruošė reikalingas piešėjams spalvas, gelbėjo išsiliejus dažui už kontūro 

ribų. 

Įstaigos gyventojai patyrė daug džiugios nuostabos, piešdami ir stebėdami šilku bėgantį spalvos 

lašelį. Atskiri padaliniai turėjo progą susiburti ir palikti savo žymę ant šilko: globos namų 

direktorė Gražina Banienė ir administracija, įstaigos gyventojai, socialiniai darbuotojai, 

sveikatos priežiūros specialistai, virtuvės darbuotojai ir valytojos – visi piešė eskizus. Anot 

menininkės Linos Jonikės, čia svarbus buvo ne tiek rezultatas, kiek pats procesas, subūręs gausią 

įstaigos bendruomenę. Šilko pievoje darniai tilpo daug skirtingų asmenybių: skraidanti ir galinti 

tik vos vos judėti, su plačia šypsena ir norinti ašarą nubraukti. 

Šiandien Ventos socialinės globos namus puošia ne tik įstaigoje sukurti šilko darbai, bet ir 

menininkės Linos Jonikės atvežtos dovanos – daugiau nei 20 vienetų Vilniaus universiteto 

Kauno Humanitarinio fakulteto studentų šilko tapybos kūrinių. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 09 - 28 
11 šeimynos išvyka į Ventos pušyną 

Susiruošėme keliauti į Ventos pušyną, nes jaunuoliams norėjosi naujų įspūdžių ir potyrių. Mes 

linksmai žingsniavome miško keliu, stabtelėjome įsiamžinti prie Ventos miesto ženklo. Kad 

pasistiprintume gamtoje, Ventos centre nusipirkome bulvyčių fri su daržovėmis ir kitų skanėstų. 

Gaivus pušyno oras kvepėjo, o čiurlenantis upelis maloniai kuteno ausis. Jaunuoliai stebėjo 

gamtą, kurioje matė daug įvairiu gyvūnėlių ir augalų. 

Grįžome tik vakare, pavargę, bet kupini gražios dienos prisiminimų. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 09 - 18 
Ventos socialinės globos namuose toliau tęsiasi projekto "Tu negali - menas gali!" kūrybinės 

dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai. Rugsėjo 16 – ą Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafikos katedros dėstytojas, profesorius Edmundas 

Saladžius globos namuose vedė grafikos meno dirbtuves. Profesoriui talkino taikomosios 

grafikos bakalaurės ir magistrantės: Ugnė Krasauskaitė, Rūta Sologubaitė ir Inga Navickaitė. 

Menininkai įstaigos gyventojus ir darbuotojus supažindino su grafikos plastine raiška, grafinio 

atspaudo ypatybėmis. Dalyviai ant tempera ir/ar akrilu padengtos organinio stiklo plokštės 

valymo principu formavo piešinius. Monotipijos darbų, padedant šiems menininkams, buvo 

sukurta daugiau nei pusė šimto. Grafikos meno dirbtuvėse dalyvavo 38 globos namų gyventojai 

bei 12 darbuotojų. 

Globos namuose veikė ir keramikos kūrybinės dirbtuvės. Jas vedė Lietuvos dailininkų sąjungos 

narė, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto keramikos katedros dėstytoja Lilija Mogylienė 

bei studentės Viktorija Radionova ir Gabija Gataveckaitė. Čia dalyviai buvo supažindinti su 

keramikos plastikos pagrindais. Įstaigos gyventojai ir darbuotojai molio plokštėje, naudodami 

įvairias faktūras, įrankių bei reljefo pagalba formavo piešinį. Vėliau su engoba spalvino molio 

paviršių, detalizavo piešinį raižymu, teptuku ir dekoravimo klizmute. Profesionalai padėjo 

dalyviams iš vientiso molio gabalo formuoti tuščiavidurį tūrį bei supažindino su skulptūrine 

plastika – formavo skulptūrinę formą iš vientiso molio gabalo ar iškočiotų molio lakštų, 

perteikdami charakteringas proporcijas ir judesį. Keramikos dirbtuvėse kūrybinis procesas 

reikalavo daug susikaupimo ir kruopštumo, tad jose spėjo apsilankyti 16 gyventojų ir 14 

darbuotojų. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 09 - 13 
Ventos socialinės globos namuose vykdomas projektas "Tu negali - menas gali!". Projekte 

dalyvauja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai bei globos namai. 



Projektu siekiama, pasitelkiant meną ir menine veiklą, gerinti neįgalių vaikų ir jaunuolių 

psichikos sveikatą; sukurti objektus, turinčius pozityvų poveikį psichikos sveikatai; suteikti 

pagrindinius ir lengvai pritaikomus kūrybos įgūdžius globos namų darbuotojams ir gyventojams 

bei užtikrinti meno sklaidą regione.Projekto metu vyksta kūrybinės dirbtuvės, kuriose 

profesionalūs esami bei būsimi menininkai kuria kartu su globos namų bendruomene. Bendros 

kūrybos rezultatai papuoš Ventos socialinės globos namų erdves. 

Projektui įgyvendinti yra gautas dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo. 

Kūrybinę veiklą globos namų gyventojams ir darbuotojams tapybos dirbtuvėse vedė VDA 

Kauno fakulteto tapybos studijos dėstytoja, menininkė Jovita Aukštikalnytė - Varkulevičienė, 

Ventos socialinės globos namų apylinkėse unikalius meno kūrinius kūrė ir su globos namų 

gyventojais bendravo tapybos studijų programos studentai: Augustė Andrijauskaitė, Indrė 

Mikašauskaitė, Milan Prokeš, Laura Slavinskaitė ir Milda Sadauskienė. 

Tapybos studentai: Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė bei Kaune studijuojantis svečias iš 

Čekijos Milan Prokeš maloniai pasidalino ir kitais turimais talentais - susirinkusius nustebino 

gitaros ir nuostabių balsų skambesiu. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2013 - 09 - 13 
Šiltą rugsėjo popietę 8 šeimynos mergaitės ėjo pasivaikščioti į mišką. Ten ne tik gamta grožėjosi, 

bet rado ir grybų - gražuolių raudonviršių, lepšių, ūmėdžių. Visos grįžo kupinos įspūdžių ir geros 

nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Sinicienė  
 

2014 - 09 - 06 
Rugsėjo 4 d. mūsų įstaigos stipruoliai – Dovilė Būdvytytė, Deivis Abromaitis, Egidijus Džiugas 

ir Artūras Mendelejevas dalyvavo LSOK „Galiūno" varžybose, kurios vyko Aukštelkės 

socialinės globos namuose. Komandinėse rungtyse (padangos vertimo ir virvės traukimo) 

užėmėme trečiąsias vietas. Dovilei pasisekė kelmo metimo rungtyje. Ji užėmė antrą vietą. Visus 

prizininkus Aukštelkės socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas Laimonas Milinavičius 

apdovanojo medaliais. 

Po varžybų šeimininkai visus vaišino kareiviška koše ir arbata. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 09 - 03 
Rugpjūčio 29 dieną mūsų įstaigos gyventojų komanda dalyvavo futbolo turnyre Latvijoje, 

Ziedkalnėje. Iš viso buvo 8 komandos, suskirstytos į dvi grupes. Savo grupėje pirmas rungtynes 

laimėjome 3:0, o kitas dvejas pralaimėjome vienodu rezultatu 0:1 ir iškritome iš kovos dėl 

medalių, tad tenkinomės paguodos prizais. Saulius Matavičius buvo pripažintas geriausiu mūsų 

futbolininku. 

Taip pat vyko krepšinio baudų metimo, lėkštės metimo į tolį ir smiginio konkursai. Egidijus 

Džiugas baudų metimo konkurse laimėjo I – ąją vietą ir buvo apdovanotas medaliu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 09 - 03 
8 – os šeimynos mergaitės, lydimos darbuotojų, vyko į kelionę po Akmenės rajoną, kuris 

turtingas gamtos kraštovaizdžiais. 

Mes aplankėme Paragių dvaro sodybą – būdingą XVIII a. planinės struktūros dvaro ansamblį. 

Čia rašytojų Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės (1867 – 1926) ir Marijos Ivanauskaitės – 

Lastauskienės (1872 – 1957), rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, tėviškė. 

Pabuvojome Jurakalnyje, kairiajame Ventos upės krante, kur stūkso išvaizdus medžiais apaugęs 

gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį. 

Sustojome prie paminklo Simonui Daukantui atminti. Šalia 15 – kamienės liepos skanavome 

saldumynus, o vėliau vykome į Papilės traukinių stotį ir į namus grįžome traukiniu. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Sinicienė  



 

2014 - 09 - 03 
Mano vasaros įspūdžiai 

Vasarą „Kaktusų" šeimyna leido pažintinėse kelionėse, iškylose prie Ventos upės - mes 

maudėmės ir žvejojome. 

Savo turiningą vasarėlę palydėjome pušyne kepdami šašlykus. Visa vasara buvo kaip nuostabus 

nuotykis. 
Parengė: šeimynos gyventojas Sandrius Parvainis  
 

2014 - 08 - 26 
Prasidėjo grybavimo sezonas, taigi ir mes – džentelmenai – Saulius Matavičius ir Deividas 

Griguola išsiruošėme rinkti miško gėrybes. Grybų rinkimas yra malonus laisvalaikio praleidimo 

būdas, o jų valgymas – puikus maistinių medžiagų pasisavinimas. 

Pušyne aptikome įvairiausių grybų: baravykų, raudonviršių, voveraičių, kazlėkų ir lepšių. Miške 

taip pat radome ant lazdynų prinokusių riešutų, matėme paskanauti jais atšuoliavusią paprastąją 

voverę. Šiek tiek pavargę, bet linksmi grįžome namo. 

Grybus rinkti ir juos paruošti mums padėjo soc. darbuotojo padėjėjai Aivaras Korizna ir Laima 

Šonienė. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 08 - 25 
Klaipėdos Jūrų muziejuje lankėsi 16 – os šeimynos merginos. Keliautojos čia žiūrėjo delfinų 

pasirodymą, kuris visiems reginio stebėtojams suteikė daug teigiamų emocijų. 

Mūsų išvykos dieną lydėjo nuostabus oras, tad merginos nusprendė pasilepinti paplūdimyje. 

Šiltas jūros vanduo, bangelių sruvenimas ir saulutė – maudynės buvo labai smagios! Laikas 

prabėgo nepastebimai. 

Grįždamos užsukome į kavinę, kuri mūsų dėmesį patraukė išpuoselėta gražia aplinka, dailiai 

sustatytais lauko staliukais ir įvairių sūpynių gausa. Namus pasiekėme jausdamos malonų dienos 

nuovargį ir lydimos džiaugsmingų emocijų spinduliavimo. 
Parengė: soc. darbuotoja Regina Žąsinienė  
 

2014 - 08 - 22 
Rugpjūčio 20 d. Ventos socialinės globos namų Gyventojų Taryba lankėsi Šiaulių rajone 

esančiame Kryžių kalne. Istorijos ir architektūros paminklas, suformuotas ant Jurgaičių – 

Domantų piliakalnio, garsėja savitomis kryžių statymo bei tikinčiųjų lankymosi tradicijomis. 

Gyventojų bendruomenės nariai – Svietlana Parfionova, Jovita Skamarakaitė, Artūras 

Mendelejevas, Sandrius Parvainis ir Laimonas Tumas – pakabino kryželius, kuriuos pirko 

suvenyrų parduotuvėse. Turėjome ir savo kryželį, su meile ir šiluma padarytą gyventojų 

keramikos ir molio terapijos užsiėmimuose. Šis mažas unikalus kampelis mus sužavėjo savo 

ramybe, grožiu ir autentiškumu. 

Vėliau nuvykome į prekybos centrą „Bruklinas", kuriame gyventojai rinkosi smulkius pirkinius. 

Džiaugiamės įvykdę šiuos tikslus: gyventojų aktyvumo ir tarpusavio supratimo skatinimą, 

ramybės pasisėmimą tolimesniems darbams. 

Už išvyką dėkojame globos namų administracijai bei ūkio padalinio vadovui Feliksui Griguolai. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna, soc. darbuotojo padėjėja Jūratė Gauronskienė 
 

2014 - 08 - 22 
Rugpjūčio 18 d. visi dvyliktos šeimynos jaunuoliai, lydimi darbuotojų, išsiruošė į Ventos 

pušyną. Mūsų šeimynos iškylos tikslas buvo ne tik linksmas pabuvimas gamtoje, bet ir Osvaldo 

gimtadienio šventė. Jam sukako 28 metai! 

Gražioje Ventos pušyno aikštelėje sukūrėme laužą, padengėme pavėsinėje stalą. Andrius padėjo 

pripūsti balionus ir jais papuošė pavėsinę. Kiekvienas gyventojas su socialinio darbuotojo 

padėjėju Kaziuku kepėsi sau dešreles. Laužui vaikinai patys ieškojo sausų šakų, pagalių. Po to 

visi pasveikinome Osvaldą su gimtadieniu, įteikėme jam minkštą žaislinį šuniuką. Dovana 



Osvaldui labai patiko. Jis džiaugėsi savo švente, pūtė gimtadienio švilpynę, dalyvavo 

žaidimuose. 

Nors protarpiais krapnojo šiltas lietutis, mūsų jaunuoliai smagiai žaidė su kamuoliu. Panoro 

jaunuoliai ir po miškelį pasižvalgyti. Tad viena grupė su socialinio darbuotojo padėjėja Stasele 

išėjo pasivaikščioti po jį, o kita grupelė – su socialinio darbuotojo padėjėja Jūrate žaidė slėpynių. 

Gaila tik, kad mūsų iškylai trukdė piktos širšės. Vabzdžių buvo daug ir jie įkyriai zujo aplink, 

neleisdami mums ramiai pasmaguriauti prie stalo bei pasimėgauti pušyno ramuma. Kiek 

neatsargūs su širšėmis buvo Ignas, Renatas ir Dmitrijus. Tačiau mūsų susidūrimas su vabzdžiais 

baigėsi gerai, o jaunuoliai turėjo progą pasimokyti, kaip derėtų elgtis, kai šalia skraido širšės. 

Iškylos pabaigoje buvome nusprendę valgyti didelį arbūzą, tačiau dėl vabzdžių aktyvumo teko 

labai sunkų arbūzą parsinešti į namus. Jį visą kelią nešė Renatas. 

Grįžome pavargę, truputį suliję, tačiau geros nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
 

2014 - 08 - 22 
Saulėtą rugpjūčio rytą Ventos socialinės globos namų 21 – os šeimynos jaunuoliai ir darbuotojai 

susiruošė vykti į Kunigiškių pajūrį. Jaunuoliai labai laukė išvykos, nes į pajūrį šią vasarą keliavo 

jau antrą kartą. Todėl tądien buvo daugiau atsipalaidavimo bei šypsenų ir mažiau ruošos nerimo. 

Būdami prie jūros atšventėme dviejų šeimynos gyventojų gimtadienius. Tuo pačiu 

pasimokydami, kaip asmenines šventes galima paminėti kitokioje, ne namų, aplinkoje. Daug 

bendravome, šmaikštavome, maudėmės jūroje, deginomės, rinkome akmenukus ir kriauklytes, 

žaidėme su smėliu. 

Vakarop susiruošėme namo. Pakeliui dar užsukome į Japonų sodą, esantį Kretingos rajone, 

Mažeičių kaime. Šiame sode siejami archajiški baltų ir japonų kultūrų paveldai – akmenys, 

lietuviški ir japoniški augalai, vanduo, oras, žemė. Buvo labai įdomu apžiūrėti japoniško stiliaus 

parką, kuriame įrengti vaizdingi tvenkiniai, juos jungiantys akmenimis čiurlenantys upeliai su 

kaskadomis, kriokliais ir tilteliais, akmenimis grįsti pasivaikščiojimo takeliai, originalios 

pavėsinės, suoleliai poilsiui, akmeniniai žibintai. Taip pat pasivaikščiojome nedideliame 

japoniško stiliaus sodelyje ir pasigrožėjome nemaža bonsų medelių kolekcija, kur jų galima ir 

įsigyti. 

Apžiūrėję šį sodą, pasukome namų link. Pakeliui dar sustojome poilsiavietėje, kurioje 

nusprendėme pavakarieniauti. Po sočios vakarienės dar pavaikštinėję ir kiek pailsėję, išvykome. 

Grįžome linksmi, laimingi, pavargę ir pasiilgę savo namų. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė 
 

2014 - 08 - 22 
Šeši „Kaktusų" šeimynos gyventojai: Raimondas Skurdelis, Sandrius Parvainis, Andrius Raudys, 

Aleksėjus Vachinas, Danas Butkevičius, Marius Juškys ir penki lydintys darbuotojai plaukė 

baidarėmis. Tai jau trečia tokia „Kaktusų" išvyka. 

Numatytas maršrutas nuo Šilėnų tilto iki Papartynės buvo pakankamai sunkus, todėl šis žygis 

upe priminė labirintus. Pailsėti ir pasistiprinti buvome sustoję Ventos skalaujamų kaimų – 

Ramučių ir Šemetaičių pakrantėse. 

Įveikėme 16 km upės trasą. Puikūs kraštovaizdžiai, šiltas vanduo ir alinantis karštis dar kartą 

įrodė mūsų jaunuolių ištvermę, draugiškumą ir dovanojo puikią nuotaiką viso žygio metu. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2014 - 08 - 14 
Rugpjūčio 12 – ą dieną vedama pažintinių tikslų 15 – a šeimyna vyko į Anykščius. Anykščių 

geležinkelio stotyje įsikūrusiame Siauruko muziejuje mes apžiūrėjome caro laikų garvežius, 

žibintus, tremties ekspoziciją. Merginoms smagu buvo pasivažinėti drezinomis, žingsniuoti 

geležiniu tiltu. 

Vėliau ištvermingai lipome į aukštą kalną aplankyti literatūros klasiko Jono Biliūno kapo ir 

paminklo „Laimės žiburys". 



Unikaliame Arklio muziejuje Aistė ir Marija susidomėjusios apžiūrėjo raitelių šarvus, ginklus, 

balnus. Merginos stebėjosi dideliais vežimais, rogėmis bei karietomis. Keliautojos išmėgino 

jėgas maldamos girnomis grūdus, grožėjosi Jurgio Kazlausko drožiniais. 

Išvykos pabaigoje nuvažiavome prie gamtos, mitologijos ir istorijos paminklo – Puntuko 

akmens. Merginos nustebo išvydusios įspūdingo dydžio akmenį, čia perskaitėme iškaltus 

Lituanicos lakūnų Dariaus ir Girėno žodžius. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė  
 

2014 - 08 - 01 
„Šypsenėlės" liepos 31 – ą pramogavo Ventos miestelyje. Čia norėjome atsigaivinti karštą 

vasaros dieną ledais ir įsigyti norimų prekių. 

Ventos miestelio turgelyje išsirinkome naujų rūbų, po to apsipirkome parduotuvėse. Inga G. 

pasiėmė žurnalą „Žmonės", Rasa J. – sportinės aprangos maišelį, albumą, šokdynę. Jurgitą 

domino saldumynai, Diana dairėsi kanceliarinių prekių. Mergaitėms buvo smagu turimas prekes 

paduoti kasoje esančiai kasininkei ir pačioms susimokėti. 

Iš miestelio skubėjome namo, nes mūsų grįžtančių ir su lauktuvėmis laukė šeimynos draugės. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 07 - 31 
Liepos 29 – osios rytą 8 – os šeimynos darbuotojos: Rima Augienė, Vida Sketrytė, Regina 

Repšienė ir mūsų mergaitės: Aušrinė Rožnytė, Laura Jermak, Eglė Perminova bei Akvilė 

Kleinytė išvykome į ekskursiją – į Klaipėdą. 

Pasiekusios uostamiestį, pirmiausia keltu persikėlėme į delfinariumą. Ten stebėjome 

nuotaikingą, linksmą, daug įspūdžių palikusį delfinų pasirodymą. Po įspūdingo reginio, kuris 

mums buvo suteiktas nemokamai, vykome prie jūros. Čia mergaitės maudėsi, statė smėlio pilis. 

Pasidžiaugusios jūra, išsiruošėme namų link. Pakeliui užsukome į kavinę „Premjera", kur 

papietavome, pažaidėme įrengtose žaidimų aikštelėse. 

Pasisėmusios daug naujų ir gerų įspūdžių bei turtingos teigiamomis emocijomis, mes grįžome 

namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė  
 

2014 - 07 - 29 
Saulėtą trečiadienio rytmetį 20 – os šeimynos jaunuoliai: Deividas Griguola, Saulius Matavičius, 

Giedrius Kiltinas, Remigijus Nausėda, Eimantas Labinas ir 11 – os šeimynos gyventojas 

Vytautas Skirius, lydimi soc. darbuotojos Gerutės Beniušienės ir soc. darbuotojo padėjėjų: 

Aivaro Koriznos, Laimos Šonienės, Dalios Marčiauskienės bei Virginijos Melenienės, išvyko į 

Klaipėdą. 

Atvykusi mūsų grupė kiek išsiskaidė – vienas auklėtinis, lydimas darbuotojo, nuskubėjo susitikti 

su artimaisiais, o likusieji pasuko link delfinariumo. 

Keletas žingsnių Klaipėdoje ir mes jau kelte, kursuojančiame iš miesto į delfinariumą. Plaukiant 

keltu mūsų dėmesį patraukė kirų pulkelis bei netoliese matomi laivai. Pasiekę kelionės tikslą, 

drauge su visais lankytojais pasiruošėme žiūrėti Juodosios jūros afalinų, mums labiau žinomų 

delfinų vardu, pasirodymą. Jūros žinduoliai mus džiugino atlikdami įvairiausius treniruočių metu 

įgytus įgūdžius – tai žaismingi žaidimai su kamuoliu ir lanku, piešimas teptuku ir delfinų 

„dainavimas". 

Sužavėti delfinų artistiškumu, ekskursiją pratęsėme Jūrų muziejaus ekspozicijose. Čia iš arti 

susipažinome su paslaptingu vandens pasauliu: žuvimis, pingvinais, ruoniais, koralais ir kitais 

jūros gyvybės lopšio atstovais. Pasižvalgę, pavalgę ir atsigėrę gaiviųjų gėrimų grįžome atgal į 

uostamiestį. 

Pabuvimui prie jūros atvykome į 2 – ąją Melnragę. Nors vandens temperatūra tesiekė 14 °C, 

tačiau išdrįsome įbristi ir net nusimaudyti. Pilni patirtų įspūdžių ir su geromis emocijomis 

parvykome namo. 



Už kelionę ir atrastą naują lankytiną vietą – „Olando kepurę", esančią prie Karklės su 24,4 m 

aukščio skardžiu Baltijos jūros pakrantėje, nuoširdžiai dėkojame vairuotojui Jonui Montvydui. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 07 - 26 
Liepos 24 – ąją, nepabūgę vasaros karščio, išsiruošėme aplankyti Lietuvos jūrų muziejaus – 

delfinariumo. Mūsų jaunuoliai labai laukė šios išvykos. 

Iš Klaipėdos perkėlos į Smiltynę keliaudami keltu vaikinai patyrė daug teigiamų emocijų. 

Jaunuolių akys tiesiog švieste švietė naujų potyrių ir pirmąkart regimų vaizdų džiugesiu. 

Netrukus mūsų grupelė, iš anksto pasirūpinusi apsilankymu delfinariume, buvo čia maloniai 

priimta ir palydėta įspūdingą reginį stebėti neatlygintinai. Delfinariume dėmesį prikaustė 

nuotaikingas ir spalvingas delfinų pasirodymas. Pamatėme ir delfinę – mamą su vos tik gimusiu 

penkių dienų delfiniuku. Už mūsų jaunuolių juoką ir šypsenas – nuoširdus ačiū mūsų Lietuvos 

jūrų muziejui! 

Vėliau lepinomės maudynėmis jūroje. Grįždami namo, jaukiam vakaro pasisėdėjimui užsukome 

į kavinę. Visi nusprendėme, kad mūsų išvyka buvo kupina malonių džiugesio akimirkų. 

Kelionėje praleistos valandos neprailgo, nes viskas buvo kruopščiai iš anksto suplanuota. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė  
 

2014 - 07 - 24 
Liepos 21 – ąją „Debesėlių" šeimynos gyventojas Žilvinas Brasaitis šventė savo 23 – ąjį 

gimtadienį. Pasidžiaugęs gautomis dovanomis, Žilvinas ir dar trys šeimynos draugai: Tadas 

Kuiteklis, Darius Aleksandravičius, Julius Valančius bei juos lydinčios darbuotojos vyko į 

„Viliošių" kavinę - sodybą paminėti šios gražios šventės. 

Diena buvo vasariškai šilta, todėl kavinėje vaišinomės ledais, gaivinomės pieno kokteiliais. 

Pasmaguriavę apžiūrėjome sodybos teritoriją, išmėginome visas čia esančias sūpuokles, 

bandėme net paėjėti „beždžionių" tiltu. 

Smagiai praleidę laiką, su pakilia nuotaika grįžome į savo namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė  
 

2014 - 07 - 22 
Liepos 21 – ą „Šnekučių" šeimyna buvo išvykusi prie jūros. Vaikų krykštavimo čia netrūko – 

mažieji pirmą kartą maudėsi jūroje ir lepinosi paplūdimio saule. 

Po pietų Palangoje visa gausi šeimyna draugiškai mynė velomobilį. Vaikai pypsėdami vis 

perspėdavo artėjančius žmones apie „Šnekučiams" riedėti reikalingą kelią, tuo sukeldami 

praeivių šypsenas ir malonius pastebėjimus. Dar, papramogavę karuselėje, mažieji godžiai 

skanavo ledus, šerbetą. Išvykoje vaikai buvo dėmesingi naujai, nepažįstamai aplinkai, mažuosius 

taip pat stebino žmonių gausa. 

Kelionė „Šnekučiams" dovanojo daug vertingos patirties ir daugybę teigiamų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė  
 

2014 - 07 - 22 
Liepos 18 dieną 8 – os šeimynos mergaitės, lydimos darbuotojų, lankėsi Akmenės krašto 

muziejuje. Čia atidžiai apžiūrėjome margaspalvių drugelių ekspoziciją, kuri sudaryta iš 

įvairiausių pasaulio drugių. Stebėjome ir „Drugelių namų" gyventojus – plazdančius gyvus 

tropinius drugelius. Pasidairėme turtingoje, unikaliais eksponatais garsioje akmenų kolekcijoje. 

Pabuvojome Akmenės gamtos ir kultūros parke, kurį sudaro pušynas, Dabikinės upės slėnis. 

Išbandėme čia esančias sūpuokles, pasidžiaugėme meno kūrinių gausa bei išpuoselėta parko 

aplinka. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Sinicienė  
 

2014 - 07 - 22 



Visos 17 – os šeimynos gyventojos liepos 17 dieną vykome į kavinę – sodybą „Viliošiai". Čia 

šventėme Justinos gražų 30 – ties metų jubiliejų. Džiaugėmės, kad tą dieną pirmą kartą su 

visomis merginomis išsiruošė ir mūsų šeimynos gyventoja Vaidutė. 

Viliošiuose valgėme šventinius pietus, pramogavome. Visur dalyvavo ir Vaida, paprastai laiką 

mėgstanti leisti ramiai vienumoje. Tąkart mergina vaikščiojo gražiai sutvarkytais takeliais, 

grožėjosi gamta bei įrengtomis atrakcijomis ir net išbandė sūpynių aukštį! 

Grįžome puikios nuotaikos, kupinos įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė  
 

2014 - 07 - 22 
Liepos 15 – ą „Kaktusų" šeimynos aštuoni gyventojai ir keturi lydintys darbuotojai lankėsi 

Latvijos respublikoje – Papėje. 

Vos už keleto kilometrų nuo Lietuvos sienos esanti Papė yra įsikūrusi tarp jūros ir ežero. 

Laukinės gamtos dvasia jaučiama jau važiuojant žvyro keliuku Papės link. Nuo automobilių 

aikštelės pasukus prie jūros, kuri yra vos už keliolikos metrų, atsiveria vaizdas, bylojantis tik 

apie nežymius žmogaus veiklos pėdsakus: nepjauta žolė, laisvai besikerojantys krūmynai, Papės 

švyturys, kuris pastatytas dar 1910 metais, ir seni pastato griuvėsiai. Palyginti Papės apylinkių su 

žmonių nugultais lietuviškais pajūrio kurortais – neįmanoma. 

Jūra mus pasitiko audringomis bangomis, kuriose džiaugėmės ir šėlome. Maudynės ir ramūs 

pasivaikščiojimai pajūriu, žaidimai su smėliu ir akmenėlių rinkimas – mes nepajutome 

priartėjusio vakaro. 

Užsukę į kavinę ir sočiai pavalgę bei atsigaivinę, pajudėjome namų link. 

Puikūs paplūdimiai, jokio žmonių skruzdėlyno, laukinė gamta – štai ko reikėjo mūsų šeimynos 

poilsiui! 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2014 - 07 - 18 
Liepos 16 – ą dieną Ventos socialinės globos namų 21 – os šeimynos jaunuoliai ir darbuotojai 

susiruošė į išvyką, į Karklę. Planavome aplankyti mini zoologijos sodą, medžioklės trofėjų 

muziejų bei pasivažinėti džipais po elnyną. Pramogas mums dovanojo šios sodybos savininkai – 

Daina ir Antanas Bosai. 

Vos tik atvykus, mus susodino į džipus smagiam pasivažinėjimui po elnyną. Jaunuoliai turėjo 

galimybę iš rankų maitinti danielius, tauriuosius ir Dovydo elnius bei briedę Meilę, kuri buvo 

tikrai meili ir noriai su visais bendravo. 

Išlipę iš džipų, dar aplankėme medžioklės trofėjų muziejų, kuris nustebino tiek eksponatų gausa, 

tiek įvairove. Egzotinių gyvūnų iškamšos tapo puikiomis pažintinėmis priemonėmis mūsų 

jaunuoliams. Pamatėme dramblį bei žirafą, pribloškusius savo dydžiu, taip pat liūtų, zebrą, 

raganosį, beždžionių, krokodilą, įvairių paukščių ir daugelį kitų įspūdingos kolekcijos eksponatų. 

Labai ačiū šeimininkams – Dainai ir Antanui Bosams už daug džiaugsmo suteikusią dovaną! 

Apsilankymas šioje sodyboje mums paliko neišdildomų įspūdžių. 

Vėliau pramogas tęsėme pajūryje. Jaunuoliai be galo džiaugėsi maudynėmis banguotoje jūroje 

bei deginimusi saulėje. Vakarop grįžome linksmi, pavargę ir planuodami būsimas išvykas. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė  
 

2014 - 07 - 11 
Liepos 10 d. mūsų globos namų sportininkai: Deivis Abromaitis, Marius Juškys, Saulius 

Matavičius, Artūras Mendelejevas, Andrius Raudys ir Edmundas Vabalickis kartu su užimtumo 

specialistu Linu Lileikiu dalyvavo LSOK parko tinklinio varžybose, kurias organizavo Jurdaičių 

socialinės globos namai. Pirmoji mūsų komanda A lygyje iškovojo II – ą vietą, antroji komanda 

C lygyje taip pat buvo antra, o trečioji komanda D lygyje užėmė trečią vietą. Visoms 

komandoms buvo įteikti diplomai ir medaliai. Šeimininkai buvo dosnūs ne tik apdovanojimais: 

kad dalyviai nenusilptų, vaišino gardžia koše, o kad neperkaistų saulėje – ledais ir gira. Po 

varžybų žaidėjai atsigaivino ir jėgas atgavo vėsiame Endriškių tvenkinio vandenyje. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  



 

2014 - 07 - 09 
Didesni už balioną, skaidrūs kaip stiklas ir spalvingi kaip vaivorykštė – tai muilo burbulai. 

Dvyliktos šeimynos organizuotas, jau tradiciniu tapęs ,,Inteligentų" renginys ,,Ryto burbulai", 

visus sukvietė į saulės nutviekstą aikštę. Tai šventė, suteikianti daug džiugių emocijų vaikams ir 

suaugusiems, kurios metu šypsenos spindi tiek gyventojų, tiek darbuotojų veiduose. 

Pirmiausia 12 – os šeimynos jaunuoliai pademonstravo įvairius burbulų pūtimo būdus. Po to 

vyko smagios rungtynės. Muilo burbulų pūtime varžėsi darbuotojai, vyresnieji ir patys mažiausi 

globos namų gyventojai. Šiems ,,skruzdėliukams" buvo paruošta ypatingai žaisminga rungtis. 

Vėliau, skambant smagiai muzikai, susirinkusiųjų rankos gaudė saulės perlietus spalvotus muilo 

kamuoliukus, kurie kilo iš muilo burbulų mašinos. 

Šventės pabaigai driokstelėjo konfeti saliutai. 

Atsisveikinome iki kitų metų renginio. Tikime, kad ši tradicinė mūsų šeimynos šventė dar ilgai 

gyvuos ir džiugins. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2014 - 07 - 08 
Liepos 4 dieną mūsų globos namuose vyko „Galiūno" varžybos. Jose dalyvavo 9 stipriausi 

vaikinai ir tiek pat merginų. Merginos varžėsi hantelio laikymo, svorio nešimo, kelmo metimo ir 

gladiatoriaus rungtyse. Stipriausia mergina tapo Kristina Liaudanskaitė iš 16 šeimynos. Vaikinai 

varžėsi rąsto ir giros kėlimo, svorio nešimo, kelmo metimo ir gladiatoriaus rungtyse. Stipriausiu 

tapo Artūras Mendelejevas iš 11 šeimynos. Visus dalyvius direktoriaus pavaduotoja Lolita 

Zvonkienė apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 07 - 06 
19 šeimyna liepos 3 dieną vyko į seniai norėtą aplankyti miestą – Klaipėdą. Taip pat troškome 

pabuvoti delfinariume bei Jūrų muziejuje. Važiuodami Klaipėdos miesto gatvėmis, mes 

stebėjome nematytus pastatus bei kitus miesto ypatumus. 

Didelį įspūdį paliko kelionė arkliuku iki delfinariumo. Laukdami delfinų pasirodymo, mes 

smagiai išnaudojome laiką stebėdami žuvėdras, kurios drąsiai elgėsi lesinamos susirinkusiųjų. 

Daug įvairiausių žuvų rūšių matėme Jūrų muziejuje. Mūsų akis stebino gražūs akvariumo 

vaizdai. Neįmanoma buvo nesižavėti plaukiojančiais nuostabiais ruoniais. Tačiau gražiausias 

vaizdas, kurį mes matėme, buvo delfinų pasirodymas. Jis mums suteikė daug teigiamų emocijų. 

Vykdami į namus, užsukome į pakelėje esančią kavinę, kurios aplinką puošė smėlio statulos. 

Sunku buvo suvokti, kad tokius reginius galima sukurti iš biraus smėlio. 

Buvome pavargę, bet patenkinti savo išvyka, nes pamatėme labai daug. 
Parengė soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 07 - 06 
Liepos 2 d. „Ežiukų" šeimynos gyventojai: Erikas Stonkus, Valentinas Girskis ir Viktoras 

Michailovskij su juos lydinčiomis darbuotojomis apsilankė Klaipėdos delfinariume. Kelionės 

tikslas buvo pamatyti vienus iš intelektualiausių jūros žinduolių – delfinus, pasigrožėti jų 

nuotaikingu pasirodymu. 

Kelionė mums neprailgo, o atvykus į Klaipėdos senąją perkėlą visi nekantravome kuo greičiau 

pasiekti savo tikslą. Kėlimasis keltu vaikams buvo visiškai naujas patyrimas. Viktoras, kaip ir 

pridera vyriausiam šeimynos nariui, drąsiai žvalgėsi už kelto borto, stebėjo skraidančias 

žuvėdras, tolstančius kranto kranus, banguojantį vandenį. Valentinas pabijojo eiti prie pat borto, 

bet kartu su mus išlydinčiais paukščiais garsiai krykštavo, džiaugėsi, tyrinėjo kelto įrengimus, 

nepabūgo užlipti stačiais kelto laiptais į antrą aukštą. Erikas kėlėsi vidaus kabinoje ir 

šypsodamasis žvelgė į likusius lauke. Bet, keliantis atgal, berniukas nebepraleido progos 

pasidomėti, kas gi vyksta už kelto borto. 



Delfinariume mūsų globos namų gyventojus pasitiko ir susipažinti kvietė įspūdingi delfinai, 

plaukiojantys didžiuliame baseine. Na, o jų pasirodymas užgniaužė kvapą visiems lankytojams – 

neįmanoma likti abejingu šių vandens gyvūnų grakštumui, jautrumui, supratingumui, 

linksmumui. Visos jų emocijos tokios panašios į žmonių... Edukacinis, nuotaikingas pasirodymas 

paliko įspūdį ir tikrai teigiamą poveikį visiems: Viktoras vis šypsojosi, matydamas įvairius 

triukus rodančius delfinus, Valentinas kartu imitavo rankomis trenerių veiksmus, šių didelių 

gyvūnų plaukimą bei įnirtingai plojo po kiekvieno jų triuko, na, o Erikas nuo pat pasirodymo 

pradžios sukluso ir įdėmiai stebėjo, įspūdingesnius triukus žiūrėjo net atsistojęs ant kėdės. 

Važiuojant atgal, stabtelėjome Žemsodžio sodyboje. Ant pievelės pasistiprinome pavakariais bei 

apžiūrėjome neregėto meniškumo darbus – didžiules meistriškas smėlio skulptūras. Truputį 

pavargę, bet labai atsipalaidavę, grožėdamiesi Lietuvos vasariškomis pievomis, grįžome į namus. 
Parengė soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė  
 

2014 - 07 - 01 
Birželio 27 dieną „Kaktusų" šeimynos jaunuoliai ir darbuotojai lankėsi Žemaitijos krašte. Mūsų 

kelionės planuose buvo: Platelių energetiniai labirintai, poilsis prie Platelių ežero ir Šaltojo karo 

muziejus. 

Energetiniuose labirintuose dairėmės pirmą kartą. Į akis krito nuostabiai sutvarkyta teritorija, 

kuri sukurta vos per tris veiklos metus. Mes buvome supažindinti su penkiais labirintais. 

Pirmasis – skirtas vidinio „Aš" ieškojimui, atsakymų į klausimus gavimui, problemų sprendimui, 

nusiraminimui, svajonių išsipildymui. Čia ėjome vingiuotais takais, kurių ribas ženklina 

akmenys. Antrasis labirintas sukurtas santykių harmonizavimui. Sakoma, kad jis pašalina kliūtis, 

nuima susirūpinimą, jaudulį ir padeda susikaupti. Labirinte buvo du įėjimai ir bendras išėjimas. 

Trečiasis – penkių elementų ir penkių Arkangelų labirintas yra apsodintas įvairių rūšių augalais, 

kad keliautojas patirtų spalvų, kvapų ir skonio terapinį poveikį. Aštuoni ratai, centras ir keturios 

meditacinės aikštelės – tai pasitikėjimo savimi labirintas. Ketvirtasis – skirtas vidinei 

pusiausvyrai. Aštuoniukės formos labirintas, reiškiantis begalybę, visų energijų pusiausvyrą ir 

harmoniją. Teigiama, kad du labirinto centrai padeda suvokti, kad turime ne tik kūną, bet ir 

dvasią. Žmogui vienodai yra reikalingi tiek dvasinis tobulėjimas, tiek geras materialus 

gyvenimas. Labirinto ilgis – 1800 m. Penktasis – Čakrinis, kuris simbolizuoja Gralio – Amžinojo 

gyvenimo – taurę, paslapties žinojimą. Tai labirintas, kuris, anot žinovų, leidžia patirti skirtingas 

sąmonės būsenas ir pajusti ypatingų potyrių. 

Jaunuoliai, kiekvienas pagal savo galimybes, stengėsi išvaikščioti nors po vieną labirintą. 

Ištvermingiausi buvo: Marius J., Andrius R., Andrius M., Danas B. ir Raimondas S., kurie, 

sekdami takeliais, apėjo visus penkis labirintus. Šaunuoliai! 

Antras sustojimas – prie Platelių ežero, kur vaikinai pavalgė, o po sočių pietų drąsiausieji dar 

pasimėgavo ežero vandeniu. 

Paskutinė stotelė – Šaltojo karo muziejus. Galima sakyti, kad šis muziejus įkūnija kiekvieno 

jaunuolio svajonę – pamatyti tikrus karo laikų ginklus bei pažvelgti į istoriją. Požeminė atominių 

raketų bazė, gido pasakojimai ir išlikusi karinė raketų bazė vaikinams paliko labai didelį įspūdį. 

Mes patyrėme nuostabią kelionę, kurioje buvo pažinimo ir pramogų derinys. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė  
 

2014 - 07 - 01 
Birželio 26 d. Linkuvos socialinės globos namuose vyko jau tradiciniu tapęs renginys „Sidabrinis 

žvynas 2014". Gražioje ir sklandžiai organizuotoje šventėje dalyvavo 9 komandos iš įvairių 

Lietuvos kampelių: Jurdaičių, Dūseikių, Padvarių, Kupiškio, Lavėnų, Klovainių, Ventos taip pat 

svečiai iš kaimyninės Latvijos „Iecava" bei pačių linkuviškių komanda. 

Renginys prasidėjo iškilmingu varžybų atidarymu, sveikinimo žodį tarė ir sėkmės varžybų 

dalyviams linkėjo šeimininkų administracija. Nepaprastai maloniai visus nuteikė ir gražus oras, 

šilti saulutės spinduliai bei švelnus vėjelis, žodžiu, sąlygos meškeriojimui buvo idealios. 

Komandų vadovai ištraukė burtus, po kurių paaiškėjo kokiame sektoriuje teks komandoms 

meškerioti. Šeimininkai taip pat pasirūpino, kad svečiams pastatytose palapinėse netrūktų 



gaivinančių gėrimų ir gardžių bandelių. Startavusios varžybos 11.00 val., finišo tiesiąją pasiekė 

14.00 val. 

Pačioje meškeriojimo pradžioje dalyviai stengėsi kiek beišmanydami geriau pašerti žuvis ir kuo 

mažiau užgaišus pradėti meškerioti, nes nuo sugautų žuvų skaičiaus ir jų svorio priklausė 

galutiniai komandų rezultatai. 

Nuo 14.00 val. kiekvienos komandos sugautas žuvis kompetentinga komisija skaičiavo, svėrė 

bei, suvedusi visus rezultatus, paskelbė nugalėtojus ir prizininkus. 

Iš viso buvo sugautos 624 žuvys, kurios svėrė 17 kg 90 g. Nugalėjusios varžybose komandos 

laimikis - 164 žuvys, kurių svoris perkopė 4 kg. Mūsų komandos indėlis pakankamai svarus - 1 

kg 742 g. Prie šio gražaus laimikio svorio prisidėjo globos namų gyventojai: Egidijus Džiugas 

(21 š.), Andrius Raudys (13š.), Marius Vaičiūnas (11 š.), Sandrius Parvainis (13 š.) ir Marius 

Juškys (13 š.). 

Ventiškių komandą lydėjo, sėkmės linkėjo bei visus organizacinius klausimus sprendė soc. 

darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna, jam talkino spec. pedagogas Edvardas Liaučius. Kelionės 

tikslą pasiekti sklandžiai ir laiku padėjo vairuotojas Jonas Montvydas. 

Renginį vainikavo šeimininkų įsteigti prizai, medaliai, saldūs gardumynai, bendri pietūs, 

smaguriaujant gardžią žuvienę. Galiausiai teko proga paplaukioti plaustu, sudalyvauti 

fotosesijoje bei diskotekoje. 

Su šypsena ir gera nuotaika, nors ir kiek pavargę, bet su labai maloniais įspūdžiais grįžome 

namo. Esame labai dėkingi mūsų socialinės globos namų administracijai už sudarytą galimybę 

sudalyvauti tokioje nuostabioje šventėje. 
Parengė: spec. pedagogas Edvardas Liaučius, soc. darb. padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 06 - 20 
Birželio 19 d. mūsų globos namų gyventojų ir darbuotojų komanda dalyvavo jau septynioliktą 

kartą vykstančiose Tarptautinėse atvirosiose vasaros sporto žaidynėse, į kurias sukviečia Zarasų 

socialinės globos namų bendruomenė. Jėgas išbandėme tinklinio, krepšinio, smiginio, pasagos 

metimo, galiūnų rungtyse bei darbuotojų estafetėje. Mūsų tinklininkai iškovojo trečiąją vietą. 

Sėkmė šypsojosi ir Egidijui Džiugui, kuris galiūnų rungtyje buvo antras. Už prizines vietas 

buvome apdovanoti padėkos raštais, taurėmis ir medaliais. Atskirai buvo pagerbti ir apdovanoti 

komandų treneriai bei vairuotojai, saugiai atgabenę sportininkus į žaidynes. Varžybų pabaigoje 

jėgas buvo galima atgauti vaišinantis kareiviška koše ir stebint pop grupės "Kitokios" 

pasirodymą. Šeimininkai visiems lauktuvių įdėjo ir į kelionę. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 06 - 16 
„Mieli prisiminimai" – tai praėjusių metų mūsų šeimynos jaunuolių pasiekimai kultūriniame 

gyvenime, filmas apie praleistą laiką išvykose, laisvalaikį, sportinė veikla, šventės. Iš praėjusių 

metų liko tik prisiminimai, kuriais pasidalinome su visais, kas panoro ateiti į rytmetį. Mes 

sugebame šokti, dainuoti, deklamuoti eiles, vaidinti ir tai – dar ne viskas. Ką parodysime kitų 

metų šventėje, lai būna paslaptis, nustebinsime visus dar nematytais jaunuolių gebėjimais, nes 

mes talentingi... 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 06 - 13 
Šių metų birželio 12 dieną 21 šeimyna išsiruošė į iškylą prie Ventos upės Papilėje, 

„Papartynėje". Vyko visi šeimynos jaunuoliai: Darius B., Laurynas, Laimonas, Egidijus, 

Vaclovas, Artūras, Deivis, Andrius, Darius A., Vaidas. Juos lydėjo 4 soc. darbuotojo padėjėjai: 

Irena Viršilienė, Loreta Joniuškienė, Diana Jablonskienė, Vaidas Selenis ir soc. darbuotoja 

Elvyra Janutienė. 

Išvykos nuotaikos buvo puikios ir jos negadino paniuręs dangus. Nuvykę pirmiausia išsirinkome 

pavėsinę, kurioje galėtume pasislėpti nuo lietaus. Mokėmės iškylauti: kartu ruošėme stalą, 



kepėme dešreles, šašlykus, žaidėme žaidimus, šokome, dainavome, maudėmės upėje, 

vaikštinėjome ir džiaugėmės gražia gamta, fotografavomės. 

Šia išvyka siekėme aktyvaus bendravimo ir draugystės. Pasisėmę geros nuotaikos bei pavargę 

grįžome namo pilni įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė  
 

2014 - 06 - 09 
2014 m. birželio 7 d. globos namų gyventojai: Saulius Matavičius, Egidijus Džiugas, Edmundas 

Vabalickis, Andrius Vasiliauskas, Sandrius Parvainis ir Andrius Marozas linksmai nusiteikę bei 

pasiėmę plūdines meškeres patraukė į Ventos paupį. Andrius M. ir Saulius mėgėjiškoje žūklėje 

dalyvavo pirmą kartą, todėl šiems jaunuoliams pirmieji laimikiai suteikė ypatingą džiaugsmą, 

leido pasiekti pagrindinį tikslą – pagauti žuvį. 

Per valandą žūklės mėgėjai pasiekė tokių rezultatų: Egidijus sumeškeriojo 23 aukšles ir 1 

strepetį, Sandrius – 21 aukšlę, Edmundas – 7, Saulius ir Andrius V. – 3, Andrius M. – 1. 

„Pagavai – paleisk" – šie žodžiai žinomi ir mūsų bendruomenei, todėl visi laimikiai buvo paleisti 

atgal į upę, kad džiugintų ateities kartas. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 05 - 06 
Birželio 4 – ą, remiantis bendradarbiavimo sutartimi tarp Vilniaus dailės akademijos (toliau – 

VDA) Kauno fakulteto ir Ventos socialinės globos namų bei profesoriaus Rolando Rimkūno 

kvietimu, vykome į Kauną. 

Grafikos katedros spaustuvėje aštuonis globos namų gyventojus bei mus, juos lydinčius – 

užimtumo specialistę Snieguolę Butautienę ir socialinę pedagogę Ingą Musulienę, pasitiko 

profesorius R. Rimkūnas ir grafikos katedros studentės: Dalia Bieliūnaitė, Gintarė Andriukaitytė 

ir Toma Šilinaitė. Spaustuvėje mūsų vaikai ir jaunuoliai, padedant studentėms ir prižiūrint 

rūpestingai spaustuvės darbuotojai poniai Mildai Dulkytei, kūrė monotipijas. Piešinėlių ant 

popieriaus bei marškinėlių perkėlimo procese talkino ir profesorius R. Rimkūnas – grafikos 

dizaineris, iliustratorius ir grafikas, vienas iš labiausiai nusipelniusių heraldikos srityje Lietuvos 

menininkų (sukūrusiu netoli 100 Lietuvos miestų ir miestelių herbų). 

Globos namų gyventojai aktyviai, nepailsdami, kiekvieno kūrybinio proceso rezultatą 

palydėdami nuostabos ir pasitenkinimo kupinu šūksniu, keletą valandų triūsė. Fakulteto rimtį 

sudrumstęs neįprastas klegesys pas mus atviliojo VDA Kauno fakulteto dekaną, gerbiamą 

profesorių Joną Audėjaitį, kurį maloniai nustebino vaikų bei jaunuolių smalsumas ir didžiulis 

noras kurti. Spaustuvėje liko džiūti daugiau nei 10 marškinėlių ir kupeta monotipijos lapų. 

Už patirtą kūrybos džiaugsmą ir virpulį, mūsų gyventojų juoką ir šypsenas nuoširdžiai dėkojame 

VDA Kauno fakultetui bei menininkams, kurie mums nepagailėjo savo laiko ir talento. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 06 - 05 
Birželio 4 d. Ventos socialinės globos namuose vyko LSOK jungtinio tinklinio čempionatas. 

Jame dalyvavo komandos iš Dūseikių, Jurdaičių, Linkuvos, Zarasų ir Ventos socialinės globos 

namų. Varžyboms teisėjavo ilgametis kūno kultūros mokytojas Petras Dargvainis ir Akmenės 

rajono sporto centro treneris Kęstutis Barauskas. I – ąją vietą A lygyje iškovojo Jurdaičių 

komanda, antri buvo ventiškiai, treti – Zarasų sportininkai. B lygyje pirmąją vietą laimėjo 

dūseikiškiai, o II – ą – linkuviškiai. Daugiausiai teigiamų emocijų buvo išlieta paskutinėse 

varžybose, kuriose žaidė darbuotųjų komanda prieš gyventojus su teisėju Kęstučiu priešaky. 

Gyventojai laimėjo rezultatu 2:0. Visos komandos apdovanotos padėkomis, kurias įteikė mūsų 

globos namų direktorė Gražina Banienė, LSOK medaliais ir čempionato rėmėjo – UAB 

„Vaidva" savininko Andriaus Mikelskio įsteigtais prizais – taurėmis ir tinklinio kamuoliais. 

Teisėjams dovanojome mūsų gyventojų keramikos užsiėmimuose padarytus suvenyrus. Džiugu, 

kad visus dalyvius varžybų metu lydėjo gera nuotaika ir sportinis azartas. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
 



2014 - 06 - 05 
Birželio 3 dieną visa šeimyna išvykome į ekskursiją po Žemaitiją. Aplankėme labai daug vietų: 

Telšių urėdijos Žvėrinčių, Šatrijos kalną, Užvenčio dvaro sodybą, Užvenčio kraštotyros muziejų 

ir malūną, maudėmės užtvankoje. Diena prabėgo labai greitai, ir pilni naujų įspūdžių sugrįžome į 

namus. Liko geri prisiminimai ir nuotraukos, kurios dar ilgai džiugins mūsų širdis. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 06 - 03 
„Šypsenėlių" šeimyna vėl susitiko su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės 

Viltis" nariais ir darbuotojais. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga „Akmenės Viltis" 

svečiavosi Ventos socialinės globos namuose. 

„Šypsenėlės" sukvietė į aktų salę mūsų globos namų gyventojus bei darbuotojus paklausyti 

svečių koncerto, pabendrauti su jais. Šios šeimynos socialinė darbuotoja Gražina Mažilienė tarė 

keletą šiltų žodžių, pasveikino visus su atėjusia vasara ir Tarptautine vaikų gynimo diena. 

Svečių pasirodymo metu žavėjomės jų atliekamomis dainomis, varpelių skambesiu, jų muzikos 

mokytojos Romenos Šimkuvienės dainavimu, smuiko ir gitaros melodijomis, privertusiomis 

suklusti ne vieną klausytoją. Atėjusią vasarą ir svečius savo šokiu pasveikino mūsų globos namų 

gyventojai, vadovaujami užimtumo specialistės Elos Smilgienės. 

Vėliau „Akmenės Vilties" darbuotojai įteikė dovanėles globos namų administracijai ir aplankė 

veiklų užimtumo kabinetus. 

„Šypsenėlės" svečius pakvietė į savo šeimyną. Susėdę maloniai pabendravome prie vaišių stalo, 

parodėme šeimynos patalpas, papasakojome apie gyvenimą čia bei pasikeitėme dovanėlėmis ir 

nuotraukomis. 

Išsiskirdami padėkojome svečiams už apsilankymą, suteiktą gerą nuotaiką ir pasižadėjome vėl ir 

vėl susitikti, ruošti bendrus renginius. 
Parengė: soc. darbuotoja Gažina Mažilienė  
 

2014 - 06 - 03 
Gegužės 30 d. Ventos socialinės globos namai sulaukė gausaus būrio svečių iš visos Lietuvos ir 

ne tik. Jau eilę metų ventiškių surengtas neįgalaus jaunimo pramoginių šokių konkursas ,,Šokių 

fiesta" sukviečia šokio mylėtojus iš įvairių Lietuvos kampelių. Fiestoje dalyvavo šeimininkai ir 

seni, ištikimi draugai iš Jurdaičių bei Linkuvos socialinės globos namų. Nepabijojo ir pirmą kartą 

į konkursą atvyko poros iš Kėdainių socialinės globos namų. Šiais metais polkos, valso, tango 

žingsneliu šokių fiestoje sukosi ir svečiai iš Latvijos. 

Spalvotą nuotaiką į šventę atvežė svečiai iš Šiaulių. Dainas ir muzikos garsus žiūrovams 

dovanojo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio ,,Goda" kolektyvas ,,Spalvotas 

lagaminas ir tūkstantis natų", vadovaujamas Natalijos Pugačienės, Ilonos Būdavaitės ir Arvydo 

Sidaro. Visi kolektyvo nariai su šviesiomis emocijomis išvyko namo, pasižadėdami kitais metais 

patys dalyvauti ventiškių organizuojamame šokių konkurse. 

Šventės vedėja Dalia Tenienė ir ,,balsas iš dangaus" vis provokavo komisiją su įvairiais 

klausimais, kuriai ir taip buvo nelengva nuspręsti, kas geriausia šių metų konkurso pora. Rima 

Šiupienė – Viekšnių kultūros centro choreografė, vertinimo komisijos pirmininkė, pasidžiaugė, 

kad vyksta toks konkursas ir šokis suburia visus. Jelena Šiurkuvienė - Ventos kultūros centro 

choreografė, komisijos narė, vis drąsino poras ir ragino negailėti šypsenų. Visi šokėjai pelnė 

žiūrovų simpatijas ir, gavę apdovanojimus, dalijosi geriausiais įspūdžiais ir norais vėl susitikti 

šokių aikštelėje. 

Latvijos kolektyvo vadovė Marita Kozuve džiaugėsi užsimezgusia draugyste su lietuviais. Ji su 

savo šokėjais išsivežė net tris medalius. Tokiame renginyje pirmą kartą dalyvavę latviai sakė, 

kad su nekantrumu lauks kitos šokių fiestos. 

Šventė baigėsi Ventos socialinės globos namų direktorės Gražinos Banienės sveikimo žodžiu 

dalyviams, medalių dalybomis, šiltais palinkėjimais ir apsikabinimais. 

Šokis – universali kalba, prakalbinanti sielą ir atskleidžianti daugiau, nei bet kokie žodžiai. 

Džiugu, kad Ventoje visi turi galimybę kalbėtis šokio kalba! Neišblėsta viltis, kad kitais metais 



tą galimybę mums ir vėl suteiks renginio koordinatorė bei vedėja Dalia Tenienė, Ventos šokėjų 

kolektyvo vadovė Ela Smilgienė ir visi Ventos socialinės globos namų darbuotojai. 
Parengė: „Šokių fiestos" komisijos narė - Dabikinės specialiosios mokyklos mokytoja Jūratė Triaušienė  
 

2014 - 06 - 03 
2014 metai yra paskelbti Šeimų metais, todėl įspūdingo kraštovaizdžio apsuptyje, Prienų rajone, 

Vaizgaikiemyje esančiame Harmony Parke, gegužės 31 dieną vyko šeimų ir šeimynų šventė 

,,Viena šeima! Viena Širdim!" Į renginį vyko ir mūsų globos namų vaikų grupė, sudaryta iš šių 

šeimynų: 7 - os, 8 - os, 9 - os, 20 - os gyventojų, kuriuos lydėjo socialiniai darbuotojai: Gražina 

Sinicienė, Ligita Koriznė, Vitalija Žilinskienė ir Gerutė Beniušienė. 

Džiugu, kad renginio organizatoriai pasirūpino pasiūlyti vaikams net 30 skirtingų veiklų ir 

pramogų, iš kurių kiekvienas galėjo pasirinkti sau patinkančią ir tinkančią. Maloniai nustebino 

didelio dėmesio skyrimas vaikų švietimui, jų ugdymui, lavinimui bei pramogoms, kad mažieji 

šventės dalyviai šypsotųsi ir būtų laimingi. 

Mūsų globos namų auklėtinius maloniai nuteikė įvairių šokių kolektyvų ir dainininkų 

pasirodymai, kuriuos stebėjome visų pramogų metu: žaidžiant, užkandžiaujant, varžantis... 

Visų šeimynų vaikai įsiamžino prie parko simbolio – skulptūros „Saulės vaikai", kuri įprasmina 

fizinės vienybės ir dvasinės šviesos sklidimą. 

Smagu, jog pramoginiai ir edukaciniai renginiai bendraminčių bei bendraamžių apsuptyje 

suteikia galimybę vienas kitam dovanoti tai, kas brangiausia – savo laiką, dėmesį ir šilumą. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  
 

2014 - 06 - 03 
Vėjuotą ir darganotą gegužės 28 - os rytą 20 - os šeimynos gyventojai, lydimi šeimynos 

darbuotojų, vyko į pažintinę – pramoginę kelionę. 

Pirmiausia iškylautojai užsuko į Šiauliuose įsikūrusį ,,Lazertroną". Čia visi miklino ranką ir 

akies taiklumą lazerinio šaudymo aikštelėje. 

Vėliau ekskursija tęsėsi Naisiuose (Šiaulių rajone). Apie vietos įžymybes mums įdomiai 

pasakojo gidė. Ji taip pat palydėjo į lankytinas ir vertas dėmesio vietas: inkilų muziejų po atviru 

dangumi, stabų parką, žirgyną, poeto Zigmo Gėlės muziejų ir t.t. 

Ekskursiją vainikavo akimirkos iš ,,Naisių vasaros". Prie šio serialo vaizdų sienos mes 

nusifotografavome. 

Atsisveikindama gidė vaikams padovanojo įvairiaspalvių knygučių rinkinius. Po to auklėtiniai ir 

šeimynos darbuotojai šildėsi Naisių arbatinėje, mėgaudamiesi karšta arbata. 

Pakeliui į namus užsukome į globotinio Eimanto L. gimtinę. Mus pasitiko auklėtinio artimieji. 

Eimanto mama su tėveliu visus svečius palytėjo nuoširdžia šypsena ir pavaišino karšta, ką tik 

kepta, pica. 

Namo, kupini džiugių emocijų ir geros nuotaikos, parvykome vakare. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  
 

2014 - 05 - 28 
Gegužės 25 – os rytmetį globos namų gyventojai: Sandrius Parvainis, Edmundas Vabalickis, 

Andrius Raudys, Marius Vaičiūnas ir Marius Juškys, prižiūrint soc. darbuotojo padėjėjui 

Aivarui, meškeriojo Ventos paupyje. Žuvis buvo gaudoma naudojant gyvulinės ir augalinės 

kilmės masalus. Globotiniai tarpusavyje smagiai bendravo ir puikiai bendradarbiavo – vienas 

kitam gelbėjo užkabinant masalą ar atkabinant žuvį. Jaunieji žvejai taip pat tobulino ir mokėsi 

naujų meškeriojimo įgūdžių. 

Nors sąlygos žvejybai nebuvo pačios geriausios, tačiau žūklės mėgėjai vis tik džiaugėsi laimikiu. 

Geriausiai sekėsi meškerioti Mariui J., kuriam pavyko sugauti 14 aukšlių. Kitų rezultatai taip pat 

buvo geri: Andrius pagavo 7 aukšles, Sandrius – 6, Marius V. – 3 ir Edmundas – 2. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

2014 - 05 - 27 
Gegužės 21 – 22 d. mūsų įstaigos futbolininkai dalyvavo tradiciniame futbolo turnyre „SENI 



CUP", kurį organizuoja firma „SENI". Turnyras vyko Prienų miesto stadione, o apgyvendinti 

buvome Birštono miesto poilsio stovykloje „Kregždutė". 

Po futbolo varžybų, vakaronės metu, stebėjome būgnininkų pasirodymą, fejerverkus, 

vaišinomės, dalyvavome diskotekoje. 

Turnyro pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, komandos - taurėmis ir futbolo 

kamuoliais. Buvo pagerbtas kiekvienas žaidėjas, kiekvienam įteiktos organizatorių dovanos. 

Pavargę, iškaitę saulėje, bet patenkinti grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  

 

2014 - 05- 23 
Gegužės 16 dieną Naujosios Akmenės rajono kultūros centre vyko II – asis respublikinis vaikų 

šokių konkursas „Pumpurėliai 2014", organizuotas vaikų lopšelio – darželio „Buratinas". 

Renginio šeimininkai dalyvauti konkurse svečių teisėmis pakvietė ir mūsų globos namų šokėjų 

grupę. 

Scenoje dar sukosi šokėjai iš Klaipėdos, Priekulės, Mažeikių, Šiaulių, Akmenės. Mes atlikome 

„Linijinį šokį" bei „Aerobikos parodomąją programą". Sulaukėme daug žiūrovų aplodismentų, 

buvome apdovanoti festivalio medaliais. Jautėmės lygūs tarp lygių, gražūs ir grakštūs, kaip ir 

visi konkurso dalyviai. 
Parengė: užimtumo specialistė Ela Smilgienė  
 

2014 - 05 - 20 
Gegužės 18 – ą dieną 16 – os šeimynos merginos apsilankė Klaipėdos valstybiniame 

muzikiniame teatre. Žiūrėjome muzikinę pasaką „Tinginėlių kaimas", pagal Vytauto V. 

Landsbergio knygą „Tinginių pasakos". 

Reginyje šmaikštūs ir universalūs rašytojo tekstai tampa inspiracija universaliai 

transformuojamai sceninių žaidimų aikštelei – nuotykių parkui ir stebuklingam miškui, kuriame 

užtenka sujungti dvi detales ir jos virsta sūpynėmis, tinklu, tortų gaudykle, tiltu ir supama lova. 

Pagrindinio herojaus Albino svajonė – nukeliauti į Tinginėlių kaimą, kur vien žaidimai, 

saldumynai ir jokio darbo. Tačiau pakliuvęs į šį kaimą, Albinas pamato, kad ir čia galioja savos 

taisyklės. Vaidinimo gale žiūrovai pamato, kad Albinui greitai pabosta vien tik pramogos, kad jis 

trokšta greičiau sugrįžti į namus, kur jo laukia mama. 

Smagus ir pamokantis vaidinimas merginoms labai patiko. Jos aktyviai aptarinėjo Albino 

poelgius, lygino juos su savo „tinginėlių" poelgiais. Visos vieningai išsakė savo nuomonę, kad 

nenorėtų pakliūti į „Tinginėlių kaimą". 

Po spektaklio nuvykome prie jūros, pasirinkome gražių akmenukų ir mūsų neišgąsdino nė šaltas 

vanduo – pabraidėme jūroje. 

Pakeliui į namus apsilankėme Karklėje veikiančiame Zoo muziejuje. Unikalus, analogų 

neturintis trofėjų muziejus stebina tiek eksponatų gausa, tiek įvairove. Dešimtyje pasaulio šalių 

sumedžioti egzotiniai gyvūnai – puiki pažintinė priemonė. Čia išvydome dramblį ir žirafą, kurie 

pribloškė savo dydžiu, liūtą, zebrą, raganosį, beždžionių, krokodilą, įvairių paukščių ir daug kitų 

egzotinių gyvūnų. Dar didesnį įspūdį paliko išdidūs gyvi stumbrai, smaližė meškutė Laima, 

unikali paukščių kolekcija. 

Ši kelionė ne tik pripildė teigiamomis emocijomis, bet tuo pačiu buvo ir pažintinė, suteikusi 

naujų žinių bei temų diskusijoms, pokalbiams. 
Parengė: soc. darbuotoja Regina Žąsinienė 

2014 - 05 - 20 
Gegužės 15 d. „Kaktusų" šeimynos jaunuoliai, lydimi darbuotojų, vyko į Telšius. Telšių miestą 

aplankome kas mėnesį. Ten gyvena trijų jaunuolių artimieji. Marius Juškys susitinka su sesute 

Gintare. Andrius Raudys pasimato su broliais dvyniais - Egidijumi ir Eriku. Viktoro Kareivos 

mama, broliai ir sesuo taip pat gyvena Telšiuose. Jis dažniau bendrauja su seserimi. 

Taigi, gražų gegužės rytą nuvykome į Telšių globos namus pas Mariaus seserį. Netrukus prie 



mūsų prisijungė Andriaus broliai. Tada keliavome prie Masčio ežero, kur galėjome grožėtis 

puikia gamta, pasišnekučiuoti. Po to visi smagiai pietavome picerijoje. Nors tik porą valandų 

teko pabuvimui su artimaisiais, tačiau jaunuoliai jautėsi puikiai. 

Atsisveikinę ir palinkėję vieni kitiems sėkmės, nuvykome į Eigirdžių miestelį aplankyti Mariaus 

mamos. Vaikinas pasveikino mamą su praėjusia Motinos diena ir su gimtadieniu. 

Pasukame namų link. Pakeliui dar aplankome Žvėrinčių. Žvėreliai ir paukščiai palieka daug gerų 

emocijų. Aleksėjui net pavyko pagauti ir paglostyti vištą. Gera nuotaika ir juokas lydi mus iki pat 

namų. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 

2014 - 05 - 20 
Mūsų globos namuose trečius metus iš eilės vyko renginys Šeimos dienai paminėti. Jau tradicine 

tapusi Šeimos šventė, sulaukė svečių iš įvairių Lietuvos rajonų, miestų ir miestelių: Kelmės, 

Skuodo, Šilalės, Telšių, Jurbarko, Tauragės, Akmenės, Šiaulių, Panevėžio bei Vilniaus. 

Plati geografinė padėtis byloja, kad atstumas - ne kliūtis aplankyti, pasimatyti ir pabendrauti su 

savo artimaisiais, gyvenančiais mūsų namuose. Visus atvykusius į didžiulį būrį sukvietė gražus 

koncertas. 

Renginio pradžioje sveikinimo žodį su nuoširdžiais palinkėjimais tarė mūsų socialinės globos 

namų direktorė Gražina Banienė. Šventės vedančiųjų: soc. globos namų gyventojo - Laimono 

Tumo ir soc. darbuotojo padėjėjos - Rūtos Liaučiūtės pakviesti, pirmieji į sceną įžengė „Vyrų 

trio", kurie atliko muzikinį kūrinį „Juoko angelai". 

Po to sekė Laimono ir Rūtos skaitomos prasmingos eilės apie žmogaus gimimą, gyvenimą, 

supantį pasaulį... gyvenimo knygą. Vėliau scenoje muzikinį kūrinį atliko 20 – os šeimynos 

gyventojas Eimantas Labinas. 

Ištarti jaudinantys žodžiai apie Mamą, pakvietė mūsų muzikaliuosius atlikėjus Dalią Tenienę ir 

Arvydą Ribikauską dainai „Motinos veidas". Dainą keitė šokis - mūsų šaunūs šokėjėliai 

sutrepsėjo „Linijinį". 

Nepaprastai nuoširdžiai buvo deklamuojamas globos namų gyventojo Vytuko Skiriaus eilėraštis. 

Nuostabiu pasirodymu mus džiugino bei daugybę ovacijų sulaukė mūsų mažųjų: Gabijos ir 

Nojaus iš 4 – os šeimynos pasirodymas. Įspūdingai scenoje atrodė aerobikos kolektyvas, 

vadovaujamas Elos Smilgienės. Savo muzikinius gabumus demonstravo ir mūsų įstaigos jaunieji 

saviveiklininkai, atlikdami du kūrinius: „Mamytė verpėja" bei „Nedėlios rytelį", kuriuos paruošė 

užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė. 

Vedantieji koncertinės dalies pabaigoje, kreipdamiesi į susirinkusius, ir ateityje kvietė užeiti, 

sugrįžti, mus aplankyti, ir „lai prisiminimas apie mūsų jaukius, šiltus namus tebūna kaip ši 

nuotaikinga, graži, skambanti melodija". 

Renginį, skirtą Šeimos dienai, vainikavo multimedijos vaizdai iš praėjusių metų renginių, išvykų, 

sportinio bei kultūrinio gyvenimo, kuriuos paruošė Alma Lileikienė. Šventės dalyviai taip pat 

galėjo pasidžiaugti gyventojų kūrybos darbų paroda ir įstaigos svečių knygoje palikti savo 

atsiliepimus. 

Vėliau visi buvo pakviesti pabendrauti prie šventinio stalo bei aplankyti savo artimuosius 

šeimynose. 

Nuoširdžiai dėkojame apsilankiusiems svečiams, visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie 

šio gražaus, šventinio renginio. 
Parengė: specialusis pedagogas Edvardas Liaučius  
 

2014 - 05 - 16 
Gegužės 14 – ą mūsų įstaigos futbolo komanda dalyvavo Šiauliuose vykusiame Europos futbolo 

savaitės finaliniame renginyje. Iš viso jame buvo dešimt komandų, suskirstytų į A ir B lygius. 

Mūsų komanda žaidė A lygyje ir užėmė II – ąją vietą. Sportininkai buvo apdovanoti ne tik 

medaliais ir taure, bet ir prizais – futbolo kamuoliu, šakočiu, šokoladais ir gaiviaisiais gėrimais. 

Po varžybų vyko draugiškos rungtynės tarp Šiaulių „Šiaulių" futbolininkų ir atletų rinktinės, į 

kurią buvo atrinkti ir du mūsų gyventojai – Saulius Matavičius bei Artūras Mendelejevas. 



Nors suliję ir pavargę, bet grįžome patenkinti savo pasirodymu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 05 - 16 
Gegužės 13 – ą dieną 14 šeimyna vyko į kelionę, kurios tikslas – aplankyti Burbiškių dvarą ir 

VŠĮ „Vilties namus", kur šiuo metu gyvena buvęs mūsų šeimynos gyventojas Grafas Udalcovas. 

Išvykos nuotaikos nesugadino ir protarpiais vis užklumpantis lietus. Pasivaikščiojome 

nuostabiame Burbiškių dvaro parke, pasidžiaugėme įvairiaspalvėmis tulpių lysvėmis. 

Po to vyko susitikimas su Grafu, kurio berniukai labiausiai laukė. Susitikimo džiaugsmo 

akimirkos buvo nepakartojamos. Šiltas priėmimas ir bendravimas, apsikabinimai, pasisėdėjimas 

prie vaišių stalo. 

Kad ir kaip gera buvo, bet reikėjo atsisveikinti ir grįžti namo. Pakeliui užsukome į kavinę 

„Smakų smakas". Grįžome pavargę, bet pasisėmę daug gerų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė  
 

2014 - 05 - 16 
Nors diena buvo lietinga, „Saulučių" šeimynos merginos: Justina, Airida, Oksana, Erika ir 

Loreta, lydimos šeimynos darbuotojų, susiruošė į pramoginę – pažintinę ekskursiją. 

Mes buvome nusprendusios aplankyti delfinariumą. Senojoje Klaipėdos perkėloje mūsų dėmesį 

ir nuostabą pelnė gražuoliai laivai. Keliantis keltu patyrėme daug naujų įspūdžių. Delfinariume 

stebėjome delfinų pasirodymą – grakščius jų šokius, dainas, kamuolio mėtymus į krepšį, piešimą 

ir kt. Delfinų triukai suteikė mums daug džiaugsmo. Grįžome pilnos sunkiai išdildomų įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė  
 

2014 - 05 - 07 
Balandžio 30 – ą dieną 18 – os šeimynos merginos – Irma Prakapaitė ir Rasa Mačiukaitė, 

lydimos socialinės darbuotojos Gitanos Griciuvienės bei socialinio darbuotojo padėjėjos Angelės 

Gorodeckienės, vyko į Obelių vaikų globos namus, į respublikinį Menų festivalį „Nuoširdumo 

keliu – 10". Festivalyje merginos išeksponavo šeimynoje sukurtas lėlytes ir katytes. Taip pat 

turėjo galimybę menų sekcijose daryti darbelius, susipažinti su Obelių vaikų globos namų 

gyventojais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 
 

2014 - 05 - 07 
Mūsų „Šnekučių" šeimyna mažųjų vaikų Velykėlėms gavo ypatingą dovaną. Tai TV3 

"Išsipildymo akcijos 2013" kelionė į Klaipėdos delfinariumą ir jame vykstantį delfinų 

pasirodymą „Delfinų sala". 

Paskutinį balandžio šeštadienį susiruošėme į mums suteiktą nuotaikingą reginį. Nuvykus į 

Klaipėdą, vaikus nustebino perkėloje stovintys laivai ir jų gausa. Ypač dėmesį patraukė 

plaukiantys laivai. Ir štai didelė vaikų minia iš visos Lietuvos, taip pat ir mes, jau matome 

artėjantį keltą. Mūsų vaikams tai buvo naujas potyris, nes mažieji dar nebuvo plaukę keltu. 

Keliaudami vaikai stebėjo besiskleidžiantį vandenį, skraidančias žuvėdras ir praslenkančius 

vaizdus. 

Pagaliau mes delfinariume. Užgęsta šviesa, pradeda groti muzika, pasigirsta pasakojimas. Mūsų 

„Šnekučiai" nuščiūva ir žvilgsniai nukrypsta baseino link. O kaip vaikai džiaugiasi įėjus 

treneriams - vaikinui ir trims merginoms, kurie dalyvauja pasirodyme drauge su delfinais! 

Nuostabos šūksniais ir plojimais mažieji palydi kiekvieną delfiną, iškylantį iš vandens ir neriantį 

atgal po vandeniu taip, kad vanduo tiesiog tykšta baseine ir bėga per kraštus! Sužavi įspūdingi 

reginiai – delfinų žaidimai su kamuoliais, krepšinis, lankai, šokiai su treneriais, žmonių 

plukdymas ir iškėlimas. „Delfinų salos" delfinus mes prisiminsime dar ilgai. 

Pilni įspūdžių grįžtame keltu atgal prie savo autobusiuko. Pasivaišinę ledais, kelionę, žinoma, 

baigiame pajūry. Vieni pabraidę, kiti pažaidę smėliuku ir paplekšnoję per atsiritančias bangas, 

pajuntame jūros gaivą. 



Visą dieną „Šnekučius" lydėjo skaisti saulutė, dar pagyvindama išvyką. Grįžome namo pavargę, 

bet labai laimingi. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 
 

2014 - 05 - 07 
Ankstų balandžio 27 – osios rytą mūsų graži kompanija: Svietlana Parfionova, Andrius 

Grakauskas, Andrius Vasiliauskas ir užimtumo specialistės: Staselė Vaičiulienė bei Roma 

Griciuvienė leidomės į tolimą kelią, į Lietuvos sostinę – Vilnių. Mes vykome į tradicinę 

specialiųjų mokyklų ir socialinės globos namų auklėtinių darbų Atvelykio mugę – parodą 

„Angelų vaikai – su meile Jums". 

Mugė – paroda vyko Vilniaus mokytojų namų kiemelyje. Šiemet Atvelykio mugė surengta jau 

10 – ąjį kartą. Sukakties proga vežėmės dovanų – A1 formato piešinį tema „Mums – 10 metų", 

kurį nupiešė 16 – os šeimynos gyventoja Svietlana Parfionova. 

Mugės metu netrūko smagaus šurmulio: dainavo „Lietuvos balso" nugalėtojai ir dalyviai, scenoje 

pasirodė įvairūs šokėjų kolektyvai, veikė mini zoologijos parodėlė. 

Renginyje susiradome daug draugų ir bendraminčių, dalyvavome įvairiose pramogose. Linksmai 

praleidę dieną, laimingi ir patenkinti grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistė Staselė Vaičiulienė  
 

2014 - 05 - 02 
Balandžio 30 – ą dieną Šeduvos malūno konferencijų salėje vyko Lietuvos moterų sporto 

asociacijos bei Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto organizuotas aerobikos festivalis 

„Šokime ir sportuokime kartu". Festivalyje dalyvavusi mūsų globos namų aerobikos komanda 

pelnė net dvi nominacijas – „Sportiškiausia komanda" ir „Masiškiausia komanda". 
Parengė: užimtumo specialistė Ela Smilgienė  
 

2014 - 05 - 02 
Mažosios vaikų Velykėlės 

Mažosios Velykėlės – viena gražiausių pavasario švenčių. Tai ne tik bundančios gamtos, 

margučių dažymo, bet ir linksmiausių žaidimų vaikams laikas. Šiemet ši pavasario šventė mūsų 

gyventojams buvo ypatinga. Mes dalyvavome „Naisių vasaros" organizuotame „Vaikų 

Velykėlių" konkurse. Tai renginys, puoselėjantis gilias lietuviškas tradicijas, ugdantis tautišką 

vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungiantis šeimas. Padedant užimtumo specialistėms – 

Birutei Virbickienei, Staselei Vaičiulienei ir kt., vaikai „gamino" didįjį Velykų margutį. 

Margutis buvo puošiamas gamtine medžiaga: kankorėžiais, kaštonais, gilėmis, samanomis ir t.t. 

Šventė buvo labai linksma. Į renginį atskubėjo Velykų bobutė, o Velykų zuikis kartu su vaikais 

žaidė smagius žaidimus. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 04 - 25 
Viekšnių kultūros centre veikusioje Ventos socialinės globos namų bendruomenės kūrybinių 

darbų parodoje „Mūs rankytės – darbštuolytės" pabuvojo 306 lankytojai. Malonu, kad paroda 

sulaukė daug gražių atsiliepimų, pasidžiaugimų ir buvo palankiai įvertinta bendruomenės – nuo 

mažiausiojo iki vyriausiojo nario. 

Kūrybinių idėjų parodoje ieškojo Viekšnių gimnazijos mokytojai ir moksleiviai. Eksponuojamais 

darbais nenusivylė ir svečiai iš Vilniaus, visokeriopos sėkmės kūrėjams palinkėjo Lietuvos 

politinis bei visuomenės veikėjas Klemas Inta. Anot Viekšnių kultūros centro kultūrinių renginių 

koordinatorės, parodų globėjos Salomėjos Krupovisovienės, mūsų išeksponuoti kūrybiniai darbai 

sulaukė didžiausio lankytojų skaičiaus. 

Ventos socialinės globos namų kūrėjai nuoširdžiai dėkoja Salomėjai Krupovisovienei, Viekšnių 

bendruomenei, visiems, aplankiusiems parodą ir palikusiems šiltų prisiminimų pėdsaką. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 

2014 - 04 - 25 



Balandžio 24 – ą dieną septyni mūsų įstaigos gyventojai, sudarę dvi komandas, dalyvavo LSOK 

krepšinio 3x3 čempionate, vykusiame Jurdaičių socialinės globos namuose. Čempionate iš viso 

buvo 14 komandų, kurios pagal pernykščius rezultatus buvo suskirstytos į tris lygius. 

„B" lygį, kuriame žaidė ir mūsiškiai, sudarė penkios komandos. Ventai čia atstovavo: Egidijus 

Džiugas, Edmundas Vabalickis ir Artūras Mendelejevas. Sportininkai, laimėję dvejas ir tiek pat 

rungtynių pralaimėję, užėmė trečiąją vietą. 

Antroji komanda, kurią sudarė: Saulius Matavičius, Marius Juškys, Andrius Raudys ir Vytautas 

Kavaliauskas, laimėjusi tris rungtynes iš keturių, „C" lygyje užėmė antrąją vietą. 

Po varžybų vyko tritaškių ir baudų mėtymo konkursai. Baudų konkurse Egidijus Džiugas laimėjo 

trečiąją vietą. 

Visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais, o komandos dar gavo ir po šakotį. Pertraukėlių metu 

džiugino Joniškio sporto centro šokėjos. Nors ir jausdami varžybų nuovargį, bet patenkinti savo 

pasiektais rezultatais, grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 04 - 24 
19 – os šeimynos gyventojos su savo darbuotojomis – Gražina Mažiliene, Vitalija Vėlavičiene ir 

Asta Ilginiene vyko į ekskursiją. Kelionės tikslas – aplankyti "Žvėrinčių", įsikūrusį Telšių rajone, 

ir Šatrijos kalną. Pakeliui dar sustojome pasižvalgyti po nuostabias Papilės apylinkes. Ėjome 

mediniu pėsčiųjų taku, kopėme laiptais į Jurakalnio viršūnę. Nuo Jurakalnio apžvalgos aikštelės 

atsivėrė įspūdinga Ventos upės slėnio ir Papilės miestelio panorama. 

"Žvėrinčiuje" labiausiai mus nudžiugino drąsios ožkos, kurios vaišinosi iš Jurgos ir Rasos rankų. 

Taip pat pamatėme lapes, šeškus, miegančią mešką, drąsiai vaikštančius gandrus, vištas, 

gaidžius. Gaila, kad neregėjome kitų žvėrelių, kurie buvo išsislapstę. Nebebuvo ir šernų, 

užmigdytų dėl afrikinio kiaulių maro. 

Toliau keliavome link Šatrijos kalno. Jis nustebino savo dydžiu ir aukščiu, bet mes jį įveikėme! 

Užlipome laiptais iki pat viršaus, pasigrožėjome nuostabiu vaizdu, susipažinome su kalno 

atsiradimo istorija ir legendomis. 

Grįžtant vairuotojas Jonas pasiūlė aplankyti Užvenčio dvarą. Ten pamatėme labai seną malūną, 

kraštotyros muziejų, sveikatingumo centrą, grožėjomės liaudies meistrų darbais. 

Pakeliui į namus pasistiprinome kaimo turizmo sodyboje "Premjera". 

Ši turininga išvyka papildė mūsų pavasario atostogas. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 04 - 22 
„Ežiukų" šeimynos gyventojai: Mykolas Biržinskas, Lukas Girnius, Seidas Abdulajev, Giedrius 

Kiltinas, Erikas Stonkus, Valentinas Girskis, Viktoras Michailovskij su lydinčiomis 

darbuotojomis išsiruošė į ilgai lauktą išvyką, į „Viliošių" kavinę. Taigi, visi džiaugsmingai 

nusiteikę, šiltą pavasario atostogų popietę praleidome trumpam atsiplėšdami nuo namų aplinkos. 

Vienas iš šios kelionės tikslų – Seido Abdulajevo 21 – ojo gimtadienio paminėjimas. Seidas bene 

labiausiai išvykos laukė – džiūgavo visą dieną, gyrėsi, šypsojosi ir plojo. Kiti vaikinai taip pat 

rodė teigiamas emocijas: „Viliošių" lauko sūpuoklėse smagiai suposi, kavinėje, sulaukę 

malonaus darbuotojų aptarnavimo, vaikinai labai jiems dėkojo. Na, o ragaujamų patiekalų 

kitoniškumas suteikė naujų patyrimų. Valgydami keptą duoną su sūrio padažu berniukai mokėsi 

tik mažyčių pagaliukų pagalba juos tinkamai paimti, gaiviųjų gėrimų gurkšnojimas per šiaudelį – 

ne visiems buvo įveikiamas „iššūkis". Prie stalo vaikinai stengėsi laikytis etiketo ir mes 

pasidžiaugėme kultūringu gyventojų elgesiu viešumoje. 

Pasisėmę geros nuotaikos, kupini energijos ir, jau planuodami kitą ekskursiją, grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 
 

2014 - 04 - 22 
Minint Kristijono Donelaičio 300 – ąsias gimimo metines, 2014 – ieji paskelbti jo vardo metais 

ir įtraukti į UNESCO ( Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) bei valstybių 



narių šiemet minimų sukakčių sąrašą. Balandžio 17 – ą dieną mūsų globos namuose vyko 

renginys „Keturi metų laikai", kuris skirtas poeto, kunigo, klasikinės lietuvių literatūros 

pradininko gimimo metinėms paminėti. Šventėje kiekvienas metų laikas buvo pradėtas 

Kristijono Donelaičio poemos „Metai" posmais. Juos įgarsino specialusis pedagogas Edvardas 

Liaučius, o kad kiekvienas metų ciklas gražiau suskambėtų ir atskleistų savo ypatumus, 

deklamavome Teresės Lorenčienės, Martyno Vainilaičio, Jono Minelgos, Vinco Giedros, Janinos 

Degutytės ir kitų Lietuvos poetų eilėraščius. Kiekvienas gamtos pokyčių etapas buvo 

užbaigiamas šokiu, kurių choreografiją sukūrė užimtumo specialistė Ela Smilgienė. 

Džiaugiamės, kad vis daugiau Ventos bendruomenės žmonių įsitraukia į mūsų namų 

organizuojamas šventes. Dėkojame ventiškei Danutei Adomauskienei už fotografijų parodą, kuri 

atitiko mūsų renginio tematiką ir papuošė aktų salės stendą. O kokia šventė be muzikos, jos 

skambesio! Gražius muzikinius akordus mums dovanojo Ventos muzikos mokyklos mokytojas 

metodininkas Vidmantas Virbickas. 

Po šventės visi renginio dalyviai: Donatas Kasperavičius, Donatas Kiudulas, Vytautas Skirius, 

Marija Barkutė, Svietlana Parfionova, Saulius Matavičius, Andrius Raudys, Jonas Liauka, Nojus 

Tamoliūnas buvo apdovanoti žiūrovų plojimais ir mūsų namų direktorės, Gražinos Banienės, 

šiltais žodžiais, padėkomis. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė  
 

2014 - 04 - 17 
Balandžio 15 - ą keturios 19 - os šeimynos merginos: Jurgita Petraitytė, Rasa Jonaitytė, Ieva 

Straukaitė, Diana Pakalniškytė su šeimynos darbuotojomis Gražina Mažiliene ir Loreta 

Venckiene maršrutiniu transportu vyko į Naująją Akmenę. 

Mes rengėmės aplankyti sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Akmenės Viltis". Nuo 

autobusų stotelės iki šios bendrijos teko įveikti netrumpą kelią. Mums, truputį sušalusioms nuo 

žvarbaus vėjo, bendrijos pirmininkė Dalė Mažėlienė iškart pasiūlė pasivaišinti arbata. Po to 

susipažinome su „Akmenės Vilties" nariais, bendrijos veikla ir darbuotojais. Į akis iš karto krito 

rankdarbių, darytų su didele meile ir kruopštumu, gausa. Žavėjomės darbuotojų sumanumu, 

atsidavimu savo darbui ir čia besilankantiems žmonėms. 

Sėdome drauge spalvinti ir puošti kiaušinių. Darbų technikos mus mokė į bendriją atvykusi 

dailės mokytoja. Vėliau lauke medį išdabinome įvairiaspalviais kiaušiniais, kuriuos šios 

bendrijos nariai jau buvo pagaminę anksčiau. Ne vieno praeivio akį žavės šis medis... 

Po malonaus pasišnekėjimo prie bendro vaišių stalo susiruošėme namo. Išsiskirdami pasikeitėme 

dovanėlėmis - pačių pagamintais darbeliais. Vieni kitiems pažadėjome bendrauti, susitikti, 

kviesti į svečius. 

Esame labai dėkingi šios bendrijos darbuotojoms už tokį šiltą ir nuoširdų priėmimą. Susitikimas 

paliko daug įspūdžių mūsų šeimynos gyventojoms. Čia mes pasisėmėme naujų idėjų darbeliams 

ir susiradome draugų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė  
 

2014 - 04 - 17 
Mūsų namų gyventojai: Donatas Kasperavičius, Donatas Kiudulas, Jonas Liauka, Svietlana 

Parfionova, Marija Barkutė, Saulius Matavičius, Nojus Tamoliūnas, Andrius Vasiliauskas, Ignas 

Savickas ir Darius Paulauskas iškylavo Žerkščių pušyne. 

Draugiškai išsirinkę pavėsinę, kurioje galėtume pasislėpti nuo užklupusio lietaus, šalia įrengtose 

laužavietėse mes kepėme dešreles. Pavasarinis oras dar nedžiugino ir, kad būtų šilčiau, žaidėme 

judrius žaidimus. Mes džiaugėmės kartu su mumis iškylaujančiomis Ventos gimnazijos 

moksleivėmis, kurios smagiai įsitraukė į organizuotą veiklą. 

Šia išvyka siekėme aktyvaus bendravimo ir draugystės, kuri, visi tikime, tęsis toliau. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė  
 

2014 - 04 - 14 



Balandžio 11 d. Linkuvos kultūros centre vyko respublikinis vokalinių ansamblių festivalis - 

konkursas „Kur aukštas klevas". Renginyje dalyvavo Ventos socialinės globos namų vyrų trio: 

Donatas Kasperavičius, Artūras Mendelejevas ir Arvydas Ribikauskas, vadovė - Dalia Tenienė. 

Trio atliko du kūrinius, tai - El Fuego „Juoko angelai" ir L. Vilkončiaus dainą „Riešuto 

žydėjimas". Autoritetinga komisija, išklausiusi 13 vokalinių ansamblių, Ventos kolektyvui 

paskyrė garbingą II - ą vietą. Mes buvome apdovanoti II - os vietos diplomu bei saldumynais. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 04 - 08 
Penki mūsų šeimynos gyventojai: Edmundas Vabalickis, Jonas Liauka, Donatas Kasperavičius, 

Artūras Mendelejevas ir Deividas Griguola atstovavo įstaigai Teatro šventėje, kuri vyko 

Jurdaičių socialinės globos namuose. Renginyje dalyvavo 7 kolektyvai. Mes pristatėme spektaklį 

„Nuotykiai Rūgpienių kaime". Pasirodėme puikiai ir pelnėme daug prizų. Jurdaičiuose 

susitikome su dviem buvusiais šeimynos gyventojais: Vytuku Jurgeliu ir Donatu Grubliausku. 

Grįžę namo užsukome pas įstaigos direktorę Gražiną Banienę. Direktorė vaikinams padėkojo už 

atstovavimą ir sakė, kad jais labai didžiuojasi. Vėliau, susėdę šeimynoje, skanavome parsivežtus 

saldžius prizus, kuriais dalijomės su namie mūsų laukusiais draugais. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 04 - 04 
Balandžio 3 d. globos namų bendruomenė susibūrė kasmetinėje akcijoje „Darom Global". Šių 

metų švarinimosi šūkis – „Darom!". Įstaigos Gyventojų Tarybos atstovai teigė, kad akcija 

siekiama gražesnės aplinkos, visuomenės bendruomeniškumo ir komandinio darbo skatinimo 

tikslų. 

Ketvirtaisiais akcijos gyvavimo metais dalyvius pakvietėme ne tik rinkti šiukšles, bet ir jas 

rūšiuoti. Plastmasė buvo dedama į juodos, stiklas - į žalios, o popierius ir kartonas keliavo į 

mėlynos spalvos maišus. 

Nėra nieko maloniau, nei žinoti, kad tik visų mūsų pastangų dėka Lietuvos gamtos dalelė tapo 

gražesnė. Dalyvių gausa mus nustebino, į akciją įsijungė net mažiausieji gyventojai: Nojus, 

Kajus, Laurynas ir Eimantas. Mes manome, kad ekologinį mąstymą, pilietiškumą ir socialinį 

aktyvumą būtina formuoti nuo mažų dienų. Švarinimosi metu surinkta daugiau nei 20 maišų 

šiukšlių. Pastebėjome, kad šis skaičius kasmet mažėja. 

„Darom Global 2014" organizatoriai visų šeimynų atstovams už nuoširdų triūsą įteikė padėkas. 

„Ačiū" tariame ir Dabikinės spec. mokyklos pedagogei Lijanai, globos namų užimtumo 

darbuotojams: Linui, Birutei, Ingridai, spec. pedagogui Edvardui, socialiniams darbuotojams bei 

socialinių darbuotojų padėjėjams. 
Parengė: Gyventojų Taryba  
 

2014 - 04 - 02 
Seimas, atsižvelgdamas į šešioliktosios Vyriausybės 2012 – 2016 metų programoje įtvirtintą 

siekį ypač daug dėmesio skirti vaikų sveikatai, siekdamas pagerinti vaikų sveikatos rodiklius, 

skatinti su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, nutarė 2014 - 

uosius paskelbti Vaikų sveikatos metais. Šia proga 20 - oje šeimynoje kovo 26 dieną vyko 

popietė "Gyvenu sveikai". 

Renginio metu jaunuoliai bendravo ir diskutavo su Akmenės rajono ,,Sveikuolių" klubo atstove 

Vanda Jokubauskiene. Pastaroji noriai dalinosi informacija ir patirtimi, susijusia su sveika 

gyvensena. Auklėtiniai turėjo galimybę kritiškai įvertinti savo įpročius ir pomėgius, atidžiau 

pažvelgti į save. Išsiaiškinta, ką reikia tobulinti, ką keisti, ko atsisakyti... 

Popietės metu jaunuoliai gilino ne tik teorines žinias, bet ir tikrino savo gabumus bei galimybes 

Rudolfo Štainerio gydomosios pedagogikos socialiniais žaidimais, pavyzdžiui, dėmesio 

koncentracijos, lygsvaros ir judesio koordinacijos, erdvės ir lytėjimo pojūčių aktyvinimo. 

Popietę vainikavo sveikuoliškos salotos, kurias jaunuoliai patys pasigamino, ragavo, skanavo ir 

kitus vaišino. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  



 

2014 - 03 - 28 
Kovo 27 dieną mūsų globos namuose vyko trečiosios Lietuvos specialiojo olimpinio komiteto – 

LSOK komandinės 50 kg štangos spaudimo gulint varžybos. Komandas sudarė keturi atletai. 

Varžybose dalyvavo: Aukštelkės socialinės globos namų (toliau – SGN), Jurdaičių SNG, 

Dūseikių SGN, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro ir dvi šeimininkų – Ventos 

SGN komandos. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Ventos socialinės globos namų direktorė 

Gražina Banienė, pabrėždama ne tik sportinių rezultatų svarbą, bet ir susitikimo, draugų 

palaikymo džiaugsmą. 

Kiekvienas varžybų dalyvis turėjo po du bandymus kuo daugiau kartų paspausti štangą. 

Skaičiuojant rezultatą buvo sumuojami abu mėginimai. Pertraukėlių metu sirgalius pašokti, o 

sportininkus pailsėti kvietė šeimininkų muzikantai – Dalia Tenienė ir Arvydas Ribikauskas. 

„A" lygyje pirmąją vietą laimėjo Radviliškio TVM centro komanda, iš viso paspaudusi 234 

kartus. Antri – Ventos SGN pirmoji komanda, paspaudusi 189 kartus, treti – dūseikiškiai su 174 

kartais. 

„B" lygyje pirmąją vietą laimėjo Aukštelkės atletai paspaudę 163 kartus, antri – Jurdaičių 

sportininkai su 141 paspaudimu. Trečia liko Ventos antroji komanda, paspaudusi 127 kartus. 

Visus dalyvius LSOK medaliais, taurėmis, diplomais ir padėkos raštais apdovanojo globos namų 

direktorė Gražina Banienė. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis  
 

2014 - 03 - 25 
16 – os šeimynos merginos lankėsi Šiaulių sporto ir vandens pramogų centre „Impuls". Jame 

mūsų laukė 4 takelių baseinas, 4 pirtys, ledo kambarys, taip pat buvo galima pasilepinti 

masažinių srovių ar nuo kaskadų krintančio vandens masažu. Pastebėjome, kad čia galima rasti 

tai, ko reikia aktyviam ir išties smagiam laisvalaikiui praleisti. Merginos buvo mandagios, 

išmėgindamos visas pramogas, laikėsi saugaus elgesio taisyklių. 

Grįžusios pasidalijome įspūdžiais ir nutarėme, kad būtų smagu dar kartą užsukti į „Impulsą". 
Parengė: soc. darbuotoja Regina Žąsinienė 
 

2014 - 03 - 21 
Ankstų pavasarišką rytą 12 - os šeimynos jaunuoliai: Ignas, Kazys, Darius, Osvaldas, Andrius, 

Arvydas, Rolandas, Renatas bei juos lydintys darbuotojai: Alina, Jūratė, Staselė ir Kazimieras 

vykome į Šiaulius žiūrėti filmo "Ponas Žirnis ir Šermanas''. Tai nuotaikingas, pilnas veiksmo ir 

įtampos, neįprasto siužeto (kaip šuo įsisūnijo berniuką) animacinis filmas. 

Dienos pramogas tęsėme Akropolio boulinge ,,Apollo''. Mūsų vaikinai boulinge lankėsi jau ne 

pirmą kartą, todėl čia žaisti jiems buvo tikras smagumėlis. Renatui, Andriui, Kaziukui ir Dariui 

teko laimėti net kelias partijas. Tik Ignas nežaidė, nes jam rūpėjo nusipirkti striukę. Žinoma, 

vėliau jaunuolis ją įsigijo ir namo grįžo patenkintas pirkiniu. 

Smagiai pažaidę boulinge užsukome į ,,Can Can" piceriją. Kiekviena išvyka - kažkas naujo ar 

netikėto. Šį kartą dideliam mūsų norui papietauti šioje picerijoje nebuvo lemta išsipildyti. 

Vaikinai užsisakė tiek daug cepelinų porcijų, kad jų tiesiog pritrūko. "Bernelių užeiga'', kurioje 

paprastai pietaudavome, nedirbo. Teko vykti kitur, kur vaikinai galėjo rasti norimų patiekalų ir 

skaniai papietauti. 

Grįžome linksmi, pilni įspūdžių. Dėkojame vairuotojui Jonui už smagią kelionę ir gerą nuotaiką. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė  
 

2014 - 03 - 20 
Viekšniuose pristatyta Ventos socialinės globos namų bendruomenės kūrybinių darbų paroda 

„Mūs rankytės – darbštuolytės". Ekspozicija sudaryta iš kelių dalių: siūtinės lėlės ir katės, 

floristikos darbai, ant vandens kurti piešiniai, keramikos gaminiai, megzti ir odos papuošalai. 

Keliais žodžiais negalima apibūdinti užimtumo specialistės Stasės Vaičiulienės parengtų parodai 

darbų įvairovės. Tai ir gipso skulptūrėlės, skirtukai, dovanų dėžutės, puošybos elementai, 



aprėpiantys visų metų kalendorines šventes, pieštukinės, darytos įvairia technika bei atgiję 

akmenukai vabalėlių ir paukštelių pavidalu. 

Didžioji dalis parodos eksponatų gimė užimtumo specialistų kabinetuose. Medžio ir floristikos 

darbų gyventojus moko Birutė Virbickienė, keramikos ir molio terapijos – Roma Griciuvienė, 

meninės raiškos – Stasė Vaičiulienė, rankdarbių – Ingrida Žadeikienė, dailės terapijos 

užsiėmimus veda socialinė pedagogė Inga Musulienė. 

Globos namų šeimynose taip pat yra daug kūrybingų darbuotojų. „Katyčių" šeimynoje lėlių 

siuvimo entuziastė socialinio darbuotojo padėjėja Gražina Vaitkienė kūrybai įkvėpė šeimynos 

mergaites ir koleges. O parodos katyčių meistrė – socialinė darbuotoja Gitana Griciuvienė. 

Džiugu, kad įstaigos dirbančiųjų kūrybiškumas atveria ir neįgaliųjų meninius gebėjimus. 

Mažeikių rajone, Viekšnių bendruomenės centre, paroda „Mūs rankytės – darbštuolytės" veiks 

iki balandžio 26 – os. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė  
 

2014 - 03 - 19 
Kovo 17 – ą globos namų bendruomenė pasitiko pavasarį tradiciniu inkilų kėlimu. Šią dieną 

visoje Lietuvoje buvo rengiama pavasario šventė „Paukščiai grįžta namo", skirta Pasaulinei 

miškų dienai. Akcijos metu visose 42 – jose miškų urėdijose buvo keliami inkilai. Taigi, šiltai 

apsirengę išskubėjome į Kairiškių girininkiją. Maloniai priimti girininkijos darbuotojų - Vilmos 

Janušienės ir kitų pasukome link miškų, kad iškeltume paukšteliams naujus namus. 

Girininkė Vilma jaunimui ne tik paaiškino, kaip taisyklingai pakabinti inkilą medyje ir jį kasmet 

prižiūrėti, bet ir trumpai papasakojo, kaip medžiai auga miškuose, kaip jie prižiūrimi, kada ir 

kodėl kertami. Miško prižiūrėtojams globotiniai pasižadėjo nepamiršti iškeltų inkilų ir saugoti 

mišką. 

Nuovargio miško talkininkai tikrai nejautė. Girininkijoje mes buvo pavaišinti saldainiais, medžių 

sula bei pasistiprinome atsivežtomis vaišėmis. 

Organizuotos akcijos tikslas – formuoti jaunimo nuostatą saugoti ir globoti paukštelius bei juos 

supančią aplinką. Džiaugiamės miško bičiulių kūrybiškumu, kantrumu ir didžiuojamės prisidėję 

prie gamtos gerovės. 

Šis renginys – tai mažas žingsnelis didelių darbų pradžiai. Ateityje planuojame ir toliau 

bendradarbiauti su girininkija, įsijungdami į gamtosaugininkų vykdomas akcijas. 
Parengė: Gyventojų Taryba ir užimtumas  
 

2014 - 03 - 16 
20 – os šeimynos jaunuoliai smagiai atšventė savo draugo Edvino 23 – iąjį gimtadienį. Išskirtinės 

dienos pažymėjimą nusprendėme pradėti picerijoje ir, kaip įprasta, su nuoširdžiais sveikinimais 

ir dovanomis pratęsti šventę namų aplinkoje. 

Taigi, saulėtą kovo rytą septyni „Džentelmenų" šeimynos gyventojai bei trys lydintys 

darbuotojai (Dalia, Laima ir Aivaras) rengėsi traukiniu keliauti į Mažeikius. Visiems ši išvyka 

bėgine transporto priemone buvo pirmoji. Stotyje Eimantas, mažiausias šeimynos gyventojas, 

nekantriai laukė tolumoje išnyrančio traukinio, drąsiai ir mandagiai bendravo su 

nepažįstamaisiais. Edvino veide švietė nuostabi šypsena. Jaunuoliai buvo smalsūs ir linksmi. 

Važiuodami krimtome iš anksto nusipirktus saldainius, pro traukinio langus stebėjome 

pavasarinės gamtos vaizdą. 

Atvykę į Mažeikius, patraukėme į šalia prekybos centro „Maxima" įsikūrusią piceriją „Charlie 

pizza". Pakeliui Saulius sutiko lietuvių kalbos mokytoją Danutę ir spėjo nuoširdžiai šnektelėti. 

Įžengus į piceriją, mus pradžiugino jos jaukumas. Kiekvienas jaunuolis pasirinko mėgstamus 

valgius: picas, kepsnius, patiekalus iš makaronų ir cepelinus. 

Vėliau apsilankėme parduotuvėje, kurioje įsigijome norimų pirkinių. Iš miesto keliautojus 

parvežė mūsų mylimas ir rūpestingas vairuotojas Jonas. 

Grįžę namo, šeimynoje susėdome prie šventinio stalo. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 



2014 - 03 - 12 
Devyni „Kaktusų" šeimynos gyventojai ir trys darbuotojai vyko žiūrėti filmo į Šiaulius. Kelionė 

– padėka ir paskatinimas jaunuoliams už aktyvų dalyvavimą įstaigos renginyje. 

Važiavome linksmai nusiteikę, šnekučiuodamiesi. Mes pasiskirstėme, kas eis į vaikišką filmą, o 

kas - į nuotykių. Forum Cinemas buvo rodoma „Pompėja" - istorinė nuotykių drama ir „Didžioji 

skruzdėlyčių karalystė" - animacinė nuotykių komedija. 

Į istorinį filmą išėjo vyriška komanda: V. Milieška, A. Marozas, A. Raudys, M. Juškys. O 

animacinį nuotykių filmuką stebėjo: A. Gabrienė, E. Jokubauskienė, A. Vachinas, A. 

Grakauskas, S. Parvainis, D. Butkevičius, R. Skurdelis, V. Kovėra. Daug įspūdžių suteikė 

„Didžioji skruzdėlyčių karalystė" 3D efektu. Veiksmo trileris taip pat jaunuolius nustebino 

specialiaisiais 3D efektais. 

Pažiūrėję filmus, užsukome į „Can Can" paskanauti picų ir atsigaivinti pieniškais kokteiliais. Dar 

apsilankėme Akropolio parduotuvėse, kuriose jaunuoliai įsigijo norimų prekių. 

Grįžome linksmai nusiteikę, pilni įspūdžių ir su daina. 
Parengė: „Kaktusų" šeimynos gyventojas Sandrius Parvainis  
 

2014 - 03 - 06 
Užgavėnių rytą, pasipuošę tautiniais rūbais, išvykome į Papilės neįgaliųjų klubą „Parama". 

Kelionė buvo planuota ir jai daug ruoštasi. Keletą savaičių buvome rimtai įnikę į spektaklio 

repeticijas, mokėmės eilėraščius, šokių žingsnelius. Neįgaliųjų klubui vežėme mūsų – „Kaziukų 

iš Ventos" energiją, artistiškumą, džiugesį ir šilumą. 

Papilėje mus pasitiko nemažas būrys pagyvenusių žmonių. Jaunuolių parengta programa sulaukė 

Papilės seniūno Antano Vaičiaus pagyrų, o „Paramos" socialinė darbuotoja Irena Lingienė už 

pasirodymą negailėjo saldainių. Mes taip pat ne tuščiu krepšeliu atvykome! Turėjome savo keptų 

sausainių, kuriais vaišinome renginio dalyvius, įminusius mūsų mįsles. Jaunuoliai noriai skanavo 

įvairiausius blynus, ragavo lašinių ir rūkytų naminių dešrų. 

Viliamės, kad visi liko patenkinti jaunuolių pasirodymu. O mes labai džiaugiamės, kad 

„Kaziukai" namo grįžo kupini jėgų ir pasitikėjimo savimi. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 03 - 05 
Užgavėnės – labai sena ir gilias tradicijas turinti šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą ir 

prisišaukti pavasarį. 

Globos namuose Užgavėnių dieną džiaugėmės žiemos pabaiga ir su trenksmu pasitikome 

pavasarį. Šventėje skambėjo dainos, persirengėliai šurmuliavo siautulinguose žaidimuose, 

šokiuose. Aktyviai stebėjome Lašininio ir Kanapinio dvikovą, dalyvavome kituose žiemos 

išvarymo ritualuose ir galiausiai – sudeginome Morę. 

Tikime, kad mūsų pastangos nenueis perniek ir išėjusi žiema nesugrįš į mūsų kiemą. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 03 - 05 
Viljamas Šekspyras yra pasakęs: „Gyvenimas – tai yra didžiulė scena, kurioje kiekvienas ką nors 

vaidina". 

Ventos globos namų gyventojai džiaugėsi turėdami galimybę pamatyti spektaklį „Gražuolė", 

kurį įstaigai dovanojo Papilės kultūros namai. Spektaklio režisierė Nijolė Gruzdžinskienė ir 

Papilės artistai scenoje pristatė gražią, pamokančią istoriją, kurioje gėris nugali blogį. 

Mes buvome sužavėti puikia neprofesionalių artistų vaidyba ir gerais spektaklio režisūriniais 

sprendimais. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 02 - 28 
,,Jie jau užaugo...''. ,,Jie tapo savais...'', - kalbėjo darbuotojai, klausydamiesi Papilės S. Daukanto 

gimnazijos moksleivių, vadovaujamų muzikos mokytojo - metodininko Vidmanto Virbicko, 

koncerto. Papilės jaunųjų atlikėjų muzikinį kelią stebime nuo pirmų jų grojimo metų. Kasmet 



moksleiviai dovanojo globos namams po koncertą. Ne išimtis ir šiemet. Kaip savus juos priėmė 

mūsų įstaigos gyventojai. Salėje netilo nuoširdūs aplodismentai, mūsų vaikai ir jaunuoliai šoko 

kartu su atlikėjais. Ieva Išštuganovaitė po koncerto dalijosi įspūdžiais: ,,Dar niekas man taip nėra 

plojęs". Moksleiviai džiaugėsi šiltu gyventojų priėmimu: ,,Pas jus visada malonu atvažiuoti". 

Džiaugėmės ir mes vis tvirtesniu jų balsu, vis drąsesniu atsiskleidimu scenoje ir vis labiau 

šiltėjančiais tarpusavio santykiais. Atsisveikinome linkėdami svečiams puikaus pasirodymo 

artėjančiame koncerte Mažeikiuose ,,Būk matomas". 
Parengė: užimtumo specialistė Birutė Virbickienė  
 

2014 - 02 - 26 
Pirmadienį, po pusryčių, mes, 11 - a šeimyna, išvažiavome į Šiaulius. Čia, Akropolio pramogų ir 

poilsio centre "Forum Cinemas", žiūrėjome istorinį kiną "Pompėja". Stebint per juodus akinius 

vaizdas atrodė stulbinančiai. Kino centre lankėmės jau antrą kartą. 

Po filmo pavalgėme pietus ir skubėjome į parduotuves. Edmundas V. "Topo centre" įsigijo 

muzikinį centrą, apie kurį seniai svajojo. Po to pirkome skanumynus, kurie pasaldino mūsų 

kelionę į namus. 

Grįžome patenkinti ir su puikia nuotaika. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė  
 

2014 - 02 - 21 
Vasario 20 d. mūsų globos namuose vyko 50 kg štangos spaudimo varžybos. Jose dalyvavo 9 

stipriausi gyventojai. Varžyboms teisėjavo darbuotojai Edvardas Liaučius ir Anatolijus 

Bondarenko. Štangos spaudime sėkmė lydėjo Andrių Marozą iš 13 – os šeimynos. Visus 

stipruolius globos namų direktorė Gražina Banienė apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
 

2014 - 02 - 20 
Visos 19 - tos šeimynos mergaitės, lydimos darbuotojų, apsilankė Ventos neįgaliųjų klube 

''Dalia''. Čia vasario mėnesį veikia mūsų globos namų Užgavėnių kaukių parodėlė. Ją ir 

apžiūrėjome. Tarp gausybės įvairia technika sukurtų kaukių radome savo šeimynos darbelius. 

Pasidžiaugėme klubo moterų rankdarbiais iš skiaučių, siūlų, popieriaus ir netgi iš plunksnų. 

Labiausiai mergaitėms patiko gyvos papūgėlės, kurios savo čirškavimu priminė artėjantį 

pavasarį. 

Esame labai dėkingos klubo darbuotojoms už malonų priėmimą ir gardžius sausainukus. 

Iš klubo patraukėme į Ventos gimnaziją, kur atradome mergaitėms nematytą mini parduotuvėlę – 

prekybos automatą. Į šį aparatą įmetus pinigėlius, iškrenta norimas saldumynas. Mokėmės 

automatu naudotis ir smagiai gaudėme iš jo byrančias prekes. 

Paskutinis išvykos taškas - kavinė ''Prie židinio''. Čia atšventėme vasario mėnesį gimusių Olgos, 

Ievos ir Gretos gimtadienius. 

Kiekvieną kartą, besilankydamos savo miestelyje, vis atrandame kažką naujo ir grįžtame pilnos 

įspūdžių. 
Parengė: soc.darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė 
 

2014 - 02 - 19 
Žaliūkių malūnininko sodyba – etnokultūros, tradicinių papročių ir veiklos pramogų oazė. 

Populiariausias čia vykstantis edukacinis užsiėmimas - „Duonos kepimas". „Gaspadinė" sodybos 

lankytojams išpasakoja sunkų duonos kelią nuo sėjos iki balta staltiese užtiesto stalo, duonos 

kepimo tradicijas, papročius ir ritualus. 

Vasario mėn. grupelė gyventojų dalyvavo edukacinėje duonos kepimo pamokoje. Kiekvienas iš 

mūsų turėjo galimybę suformuoti, papuošti savo kepalėlį ir pamatyti, kaip jis duonkepėje kepa. 

Duonelei bekepant mes apžiūrėjome ir Žaliūkių malūno ekspoziciją, kurioje yra unikali malūno 

ir grūdų malimo įranga. Kai grįžome į malūnininko trobą, garuojanti duonelė jau mūsų laukė. 

Iškepta duonelė pasikeitė, todėl nelengva buvo atpažinti savo kepalėlį. 



Dalyvavome ir antrajame užsiėmime - gaminome kaukes. Mokytojas pasakojo apie Užgavėnių 

šventės reikšmę ir istoriją, supažindino su kaukių gaminimo technikomis. 
Parengė: užimtumo specialistė Jolanta Minkuvienė  
 

2014 - 02 - 18 
Valentino dienos šventės laukimas prasidėjo meilės laiškų rašymu, atvirukų gamyba. Laiškelius 

gyventojai skyrė savo draugams ir darbuotojams. Išpuošti, šilumos kupini kūrinėliai visą savaitę 

keliavo į specialiai tam pagamintą dėžutę. 

Vasario 14-os rytmetį gyventojai džiaugsmingai rinkosi į šventę. Kartu su darbuotojais jie žaidė 

įvairius žaidimus, šoko bei spėliojo dainas. 

Renginio dalyviai buvo apdovanoti saldumynais. O vakarop sugužėję į diskoteką, visi smagiai 

pasišoko su grupe iš Kauno „Žentai". 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 02 - 12 
Vasario 11 dieną grupelė įstaigos gyventojų, neabejingų menui, vyko į Akmenės krašto muziejų, 

kur šiuo metu eksponuojama Akmenės krašto tautodailininkų ir meno mylėtojų paroda. 

Parodoje eksponuojami floristikos, tekstilės, medžio, tapybos darbai, gaminiai iš odos, 

įvairiausiomis technikomis kurti atvirukai ir dar daug kitų kūrinių. 

Kiekvienas parodos lankytojas ilgėliau stabtelėjo ties tam tikra ekspozicijos dalimi. Andrius 

Grakauskas neatsitraukė nuo Elenos Adomaitienės tapybos darbų, Andrių Vasiliauską sudomino 

Vaclavos Mišeikienės floristikos darbai, o visus mūsų mezgėjus – išskirtinio grožio mezginiai ir 

nėriniai. Ligitai Gureckaitei didžiausią įspūdį paliko fortepijonas. 

Esame dėkingi muziejaus darbuotojai Sandrai Salemanienei, kuri labai įdomiai papasakojo apie 

neįgalios medžio drožėjos Onos Šimkienės Angelų ekspozicijos atsiradimą. 

Valanda Akmenės krašto muziejuje prabėgo kaip akimirka, palikdama savo pėdsakus 

pamąstymams ir postūmį ateities planams. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė  
 

2014 - 02 - 11 
Vasario 10 - ą mūsų globos namuose vyko Saugesnio interneto dienos viktorina. 

Renginyje pirmiausia buvo pristatyta piešinių paroda. Visą sausio mėnesį gyventojai kartu su 

darbuotojais žiūrėjo filmukus apie saugesnį internetą. Matytų filmų įspūdžius ir emocijas 

globotiniai perkėlė į popieriaus lapus meninės raiškos ir dailės terapijos užsiėmimų metu. 

Eksponuojami darbai buvo spalvinti pieštukais, flomasteriais, anglimi, žvakėmis, tapyti akvarele, 

guašu, akrilu, aplikuoti, kūriniams naudotas ir modeliavimo glaistas. 

Vėliau vyko viktorina, kuriai buvo ruošiamasi iš anksto: sausio - vasario mėn. Tuo metu 8 

gyventojai parengė skaidres įvairiomis temomis ir pristatė pranešimus dalyviams. 

Viktorinoje dalyvavo 7 komandos. Joms reikėjo atsakyti į įvairius klausimus, surasti informaciją 

internete. Dalyvių pasirodymą vertino kompetentinga komisija: Ventos socialinės globos namų 

direktorė Gražina Banienė, Ventos miesto bibliotekos specialistė Daiva Balčiūnaitė, Papilės 

Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Eglė Zaveckienė 

ir Ventos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aleksandras Staškus. 

Tarp komandų vyko įnirtinga kova. Visi surinko apylygį skaičių taškų, bet geriausiai sekėsi 

„Kaktusų" komandai - Mariui Juškiui, Andriui Marozui, Sandriui Parvainiui, Andriui Raudžiui ir 

soc. darbuotojai Editai Jokubauskienei. 

Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, lipdukais ir saldžiais prizais. Kiekviena 

šeimyna už aktyvų dalyvavimą filmukų peržiūroje ir pristatytus piešinius taip pat pelnė saldžių 

dovanėlių, gavo lipdukų bei žavių, keramikos ir molio terapijos kabinete gimusių, meškučių – 

Draugiško interneto simbolių. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 

2014 - 02 - 09 



Saulėtą vasario popietę 20 - os šeimynos jaunuoliai linksmai šventė Viliaus J. ir Vytauto K. 

gimtadienius. Globotiniai pasirinko pamėgtą ir socialiai reikšmingą išvyką į Viliošių kavinę, 

kurioje kiekvienas išmėgino karaokę, užsisakė karštų patiekalų ir gėrimų. Solenizantus pagerbė 

draugai ir šeimynos darbuotojai - Inga ir Aivaras, Dalia ir Laima. Buvo džiugu išgirsti ir 

pamatyti jaunuolių nuoširdžius sveikinimus: Eimantas linkėjo meilės ir daug daug dovanų, 

Edvinas iš širdies apsikabino, Žilvinas ir Algis įteikė savo rankų darbo dovanėles, o Saulius 

sukaktuvininkams palinkėjo susirasti savąją meilę. 

Gimtadienio šventę sunku įsivaizduoti be tortų ir jų šįkart buvo net du. Tačiau neplanuotai teko 

juos skanauti ne kavinėje, o grįžus namo. 

Smagu, kad savo džiugesiu globotiniai moka dalintis. Vytautas nepamiršo ir kitų savo draugų, 

tad noriai juos vaišino saldumynais. Vilius buvo pakilios nuotaikos ir savo linksmumu užkrėtė 

visus. 

Kiekvienam šventės dalyviui – už šilumą, o globos namams - už skirtą transportą, norisi pasakyti 

nuoširdų žodelį „ačiū". 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna  
 

2014 - 02 - 05 
Niūrią žiemos nuotaiką praskaidrino Andriaus Rimiškio koncertas. Atlikėjas globos namų 

gyventojus pradžiugino savo nuoširdžiu bendravimu ir skambiomis dainomis. Aidint gerai 

žinomoms ir naujoms melodijoms kartu dainavome ir šokome. 

Dar daugiau teigiamų emocijų gyventojams suteikė Andriaus Rimiškio apsilankymas šeimynose 

ir šilti pašnekesiai su mėgstamu dainininku. Atlikėjas pasidžiaugė puikiomis įstaigos globotinių 

gyvenimo sąlygomis. 

Mūsų vaikai ir jaunuoliai, atsisveikindami su Andriumi Rimiškiu, pakvietė dainininką dar kartą 

juos aplankyti. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė  
 

2014 - 01 - 31 
Š. m. vasario mėnesį Ventos neįgaliųjų klube "Dalia" veiks mūsų globos namų Užgavėnių 

kaukių paroda. Į klubą atvežta daugiau nei pusė šimto mūsų bendruomenės kurtų eksponatų. 

Kaukės gamintos įvairia technika. Akį džiugina megzti, gipsiniai, mediniai, popieriniai – papjė 

maše būdu kurti darbai. 

Kviečiame visus norinčius ir galinčius apsilankyti „Dalioje" ir pasigrožėti mūsų paroda. 
Parengė: užimtumo specialistės Roma Griciuvienė, Staselė Vaičiulienė 
 

2014 - 01 - 31 
Žvarbią sausio 29-osios dieną jungtinė globos namų gyventojų grupelė, lydima soc. darbuotojos 

Gerutės Beniušienės ir užimtumo specialistės Staselės Vaičiulienės, patraukė į Šiaulių Akropolį. 

Čia Forum Cinema kino teatre žiūrėjo muzikinę animacinę pasaką „Ledo šalis". Vėliau 

globotiniai „Bernelių užeigoje" mėgaudamiesi ir skanaudami tradicinius lietuviškos virtuvės 

patiekalus, diskutavo ir dalinosi įspūdžiais bei išgyvenimais, patirtais filmo metu. 

Namo grupelė vyko lydima džiugių emocijų ir kupina naujų idėjų, kurias planavo įgyvendinti 

savo kūriniuose, t.y., piešiniuose, rankdarbiuose ir kituose darbeliuose. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė  
 

2014 - 01 - 21 
Sausio 17 d. Ramučių gimnazijos bendruomenės „Talentų klubas" pakvietė mūsų, socialinės 

globos namų, gyventojus į nuostabų renginį „Šypsokitės, ponai, šypsokitės", kuris vyko 

Naujosios Akmenės kultūros namuose. Stebėjome spektaklį – koncertą, sukurtą pagal kino filmą 

„Tas pats Miunhauzenas". Renginio metu akį džiugino Daivos Liuberskytės – Šukienės šokių 

pastatymai ir Violetos Serbintienės Dainavimo studijos grupė „45 min.". Į spektaklį – koncertą 

vyko 11 mūsų socialinės globos namų gyventojų. Žavėjomės atlikėjais, jų aktoriniais 

sugebėjimais. 

Esame labai dėkingi, kad buvome pakviesti į šią šventę. 



Parengė: užimtumo specialistės Roma Griciuvienė, Staselė Vaičiulienė  
 

2014 - 01 - 21 
21 - a šeimyna vyko į kino teatrą Šiaulių „Akropolyje". Pramogauti keliavo šeši jaunuoliai ir 

keturi juos lydintys soc. darbuotojo padėjėjai: Andrius Kazlauskas, Irena Viršilienė, Loreta 

Joniuškienė, Diana Jablonskienė. 

Mes žiūrėjome nuotykių filmą „Pasivaikščiojimas su dinozaurais". Filmo metu skanavome 

skrudintus kukurūzus ir gaivinomės „Pepsi'' gėrimu. Išvykoje gyventojai mokėsi dalintis, padėti 

vieni kitiems bei laikytis elgesio taisyklių viešoje erdvėje. 

Vėliau pietavome „Can Can'' picerijoje, kurioje jaunuoliai skanavo mėgstamą picą. Prie stalo 

šnekučiavomės, aptarėme matytą filmą. Turėjome galimybę stebėti ledo arenoje čiuožiančius 

vaikus. 

Po sočių pietų ėjome į parduotuves, nes jaunuoliai čia pageidavo apsipirkti. 

Visi grįžome pilni įspūdžių! Mes tikrai ten dar užsuksime! 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Diana Jablonskienė 
 

2014 - 01 - 14 
Mūsų įstaiga jau antrus metus dalyvavo Sausio 13 – osios - Laisvės gynėjų dienos – visuotinėje 

pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija". Užgesusiuose languose dešimčiai minučių 

sužibo vienybės žvakelės, skirtos žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
 


