
2015 - 12 - 28 

Gruodį ir suaugusiųjų, ir vaikų akyse įsižiebia linksmo laukimo kibirkštys. Gamta prisipildo šešėlių žaismo, 

paslapčių, mistikos. Prasideda šventinė pasaka. 

Na, o gruodžio 22–ąją globos namų gyventojai kartu su darbuotojais sukūrė Kalėdinę pasaką sau, savo 

draugams, artimiesiems ir svečiams. Čia apsilankė sapnų fėja su būriu nykštukų ir snaigių. Atkeliavo Kalėdų 

senelis, nešinas maišu dovanų. Visus susirinkusius pasveikino Sidabrinis orkestras, kurį subūrė užimtumo 

specialistės Lina Janavičienė ir Snieguolė Butautienė. Muzikos garsai paskleidė linksmą, šventinę nuotaiką. 

Sapnų fėja su šeimynų gyventojais pradėjo pasakoti Kalėdinius sapnus, kurie buvo kupini malonių 

staigmenų, skaidraus juoko ir smagių išdaigų. Mažieji namų gyventojai sapnavo baltus, ramius ir saldžius 

sapnus. Na, o jaunuolių sapnai buvo linksmi, kupini įvairiausių nuotykių ir svajonių. 

Visi, dalyvavę Kalėdiniuose sapnuose, buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. O „Coliukų“ šeimyna gavo 

ypatingą dovaną – kamuoliukų baseiną. Už šią dovaną esame dėkingi UAB „Vegastel“ ir jos direktoriui 

Vygantui Gross. 

Šventinę sapnų pasaką gyventojams padėjo pasakoti energingi ir kūrybingi globos namų darbuotojai, 

vadovaujami užimtumo specialistės Dainoros Mačienės. 

Šventinis šurmulys baigėsi, tačiau nesibaigė stebuklingos ramybės gamtoje ir mūsų sielose laikotarpis. Jis 

vis dar kviečia padėkoti, nusišypsoti, apmąstyti nuveiktus darbus ir laukti saulės grąžos pradžios... 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2015 - 12 - 23 

Kiekvienais metais Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ organizuoja kalėdinio atviruko 

(piešinio) konkursą. Tradiciškai mūsų globos namų gyventojai aktyviai dalyvauja jame. Šiais metais 

konkurso organizatorių padėkų nusipelnė: Svietlana Parfionova, Ernestas Maižys, Arvydas Butkus, Andrius 

Rimeika, Kristina Liaudanskaitė, Filomena Milerytė, Rolandas Jokimčius, Raimondas Skurdelis ir Vida 

Valiūnaitė. O Andrius Grakauskas tapo šio konkurso nugalėtoju ir buvo apdovanotas diplomu. Konkurso 

organizatoriai palinkėjo visiems toliau kurti ir tobulėti. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2015 - 12 - 22 

Ventos socialinės globos namai jau penktąjį kartą organizavo piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursą 

„Kalėdų stebuklas“. Šiemet piešė 64 dalyviai iš 10 socialinės globos namų (Aukštelkės, Jurdaičių, 

Kalvarijos, Kupiškio, Padvarių, Skemų, Strėvininkų, Vilijampolės, Visagino, Ventos). Pristatyti 87 darbai. 

Piešiniai patalpinti internete (Facebook ir Google+ paskyrose), už labiausiai patikusius visi galėjo balsuoti. 

Daugiausia interneto lankytojų balsų surinko Vilijampolės socialinės globos namų gyventojas Svajūnas 

Dušauskas. 

Piešinius vertino komisija – jau penktus metus talkinančios Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

informacinių technologijų mokytoja Eglė Zaveckienė ir Ventos socialinės globos namų soc. pedagogė 

(dailės terapijai) Inga Musulienė bei užimtumo specialistės Zita Staškienė ir Adelė Monstavičienė, 

mokykloje dar dirbančios dailės mokytojomis. Išrinkta devyniolika nominantų. Po dvi nominacijas pelnė 

Danutė Molienė iš Kupiškio, Robertas Matusevičius iš Strėvininkų, Svajūnas Dušauskas iš Vilijampolės, 

Svietlana Parfionova ir Andrius Grakauskas iš Ventos. Po vieną – Tatjana Nikiforova iš Kupiškio, Rūta 

Šablinskaitė iš Kalvarijos, Aleksas Vaicieka, Daina Meilė Levickaitė, Ilmantas Adomaitis iš Skemų, Eglė 

Sadauskaitė, Irina Andrijankinaitė, Ramūnas Dzerkelis iš Strėvininkų, Marytė Butkutė iš Visagino, Marija 

Barkutė, Vida Valiūnaitė, Deividas Jonušas, Andrius Vasiliauskas iš Ventos. Dalyviai apdovanoti 

padėkomis, dovanėlėmis, nominantai – papildomais prizais. Į kitus globos namus apdovanojimai išsiųsti 

paštu. 

Ventiškiai aptarti konkurso rezultatus ir juos įvertinti gruodžio 18 dieną rinkosi į aktų salę. Iš viso šiemet 

konkursui piešė 28 Ventos socialinės globos namų gyventojai. Susirinkę susumavome, kiek metų konkurse 

dalyvavo kiekvienas piešėjas. Šiemet daugiausiai apdovanojimų pelnė Andrius Grakauskas. Jo piešinys 



pelnė dvi nominacijas, vaikinas visus penkerius metus dalyvavo konkurse. Mūsų globos namų gyventojams 

padėkas ir dovanėles įteikė direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė. Mokytoja Eglė pradžiugino 

lauktuvėmis – naminiais kalėdiniais sausainiais ir obuoliais. 

Ačiū visiems dalyviams ir darbuotojams, padėjusiems pasiruošti konkursui, komisijai ir visiems, 

balsavusiems už labiausiai patikusį piešinį internete. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė  
Piešinių konkurso rezultatai 
 

2015 - 12 - 21 

19 šeimynos merginos: Rasa Jonaitytė, Jurgita Petraitytė, Diana Pakalniškytė ir Gertrūda Dumbauskaitė 

kartu su socialine darbuotoja vyko į Ventos miesto seniūniją, kurioje vyko Ventos vaikų dienos centro akcija 

„Gerumo angelas“. Renginyje taip pat dalyvavo Ventos muzikos mokyklos mokiniai, nuostabų kalėdinį 

spektakliuką suvaidino ir patys dienos centro vaikai. Mes, kaip ir kiti svečiai, padėkojome už pakvietimą, už 

galimybę dalyvauti tokiame renginyje. 

Grįžome namo kupini geros nuotaikos ir su dovana – šakočiu, kurį parvežėme lauktuvių savo šeimynos 

draugams. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
 

2015 - 12 - 14 

Gruodžio 10 dieną Jurdaičių socialinės globos namuose vyko baudų mėtymo varžybos. Jose dalyvavo 

aštuoni mūsų globos namų gyventojai: Artūras Mendelejevas, Vytautas Kavaliauskas, Andrius Raudys, 

Andrius Marozas, Deivis Abromaitis, Egidijus Džiugas, Saulius Matavičius ir Deividas Griguola. Varžybose 

dar dalyvavo Jurdaičių socialinės globos namų sportininkai ir Skaisgirio seniūnijos atstovai. Iš mūsiškių 

geriausiai pasirodė, 36–ias baudas iš 50–ties įmetęs, Artūras Mendelejevas. Jis buvo apdovanotas saldžiu 

prizu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
 

2015 - 12 - 14 

Gruodžio ketvirtą dieną mūsų namuose tvyrojo džiaugsminga nuotaika, nes gyventojai laukė eglutės 

įžiebimo ir svečių iš Akmenės gimnazijos. 

Akmenės gimnazijos vaikai ir teatro vadovė Rita Baukaitė pasveikino mus su praėjusia Tarptautine žmonių 

su negalia diena, pristatydami edukacinį spektaklį. Juk pati geriausia dovana neįgaliam žmogui yra 

bendravimas bei susipažinimas per meno išraišką. Po spektaklio aptarimo gera nuotaika tęsėsi, nes 

užimtumo specialistė Zita Staškienė įteikė Ventos muzikos mokyklos padėkas jaunuoliams, kurie eksponavo 

savo kūrinius III tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje „Menų mozaika“. 

16 val. prie lauko eglutės laukė Kalėdų senelio pasiuntinys – besmegenis ir jo pusseserė snieguolėlė – 

kepėjėlė. Jie žinojo, kad tik įžiebtos lemputės praneša visiems apie gražias žiemos šventes. 

Globos namų direktorė pasveikino su artėjančiomis šventėmis ir su visa bendruomene ištarė burtažodį: 

„Viens – du – trys, egle, sušvisk“ ir sužibo šimtai lempučių, o dangų nutvieskė šventiniai fejerverkai. 

Smagūs rateliai, gardžios kepėjėlės ir besmegenio vaišės suteikė daug teigiamų emocijų. 

Šventės organizatoriai – „Kaktusų“ ir „Riešutėlių“ šeimynų darbuotojai nuoširdžiai dėkoja kaimynams ir 

„Boružėlėms“ už fejerverkų papildymą įžiebimo metu. Taip pat AČIŪ visiems susirinkusiems ir šventės 

pagalbininkams, ūkio padalinio darbuotojams. 
Parengė: soc. darbuotojos Rita Lubinienė ir Edita Jokubauskienė 
 

2015 - 12 - 03 

11 šeimynos atvira popietė „Svajonės skrenda į dangų“ 

Popietės rytas prasidėjo repeticijomis, salės puošimu. Tik papusryčiavę išskubėjome į salę, kur mums 

talkino užimtumo specialistė Lina Janavičienė ir socialinė pedagogė Alma Lileikienė. Dėkojame joms. 

Renginio metu deklamavome eiles apie svajones. Svajonių pašto dėžutėje, išstovėjusioje visą savaitę mūsų 

fojė, radome daug mūsų namų bendruomenės svajonių. Scenoje jas saugojo trys paštininkai. Po lyriškosios 

dalies, visų, atėjusių į popietę, laukė dainos apie svajones, saldainiai ir, svarbiausia, – svajonės skrido į 

žvaigždes. Darbuotojų svajones išskraidino mūsų namų direktorė Gražina Banienė. Neatsiliko ir gyventojai 

– aktyviai išsidalinę balionus su svajonėmis, jas paleido į dangaus mėlynę. 

Po šventės šeimynoje jaunuoliai vaišinosi įvairiais skanėstais ir dalijosi džiugiomis emocijomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

http://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Piesiniu_2015_rezultatai.pdf


 

2015 - 12 - 02 

Lapkričio 25 dieną Ventos socialinės globos namuose vyko šventė „Sudie, rudenėli“, kurią surengė 21 

šeimynos gyventojai ir darbuotojai. 

Besirenkantys svečiai buvo sutikti su duona ir druska, kaip buvo įprasta senovėje. Šventinę popietę pradėjo 

dėdė Derlius ir jo padėjėjas Morka, atvykę su rudens gėrybių karučiu ir, besibaigiant rudenėliui, pasveikinę 

visus, gausiai susirinkusius, svečius. 

Renginio šeimininkai trumpai pristatė šventės programą. Pažymėjo, kad šventės metu rinksime šauniausią 

šių namų gaspadorių ir gaspadinę. Suskambusi nuotaikinga daina ir šokis apie rudenį susirinkusiems atnešė 

daug malonių emocijų. Vyko atrakcionai ir žaidimai, kuriuos vedė dėdė Derlius. Vaikai varžėsi įvairiose 

rungtyse, išrinktiems gaspadoriams ir gaspadinėms reikėjo atrinkti kaštonus nuo pupų, surinkti bulves į 

krepšius ir nupiešti rudenį. Vaikai dalyvavo labai noriai ir aktyviai. Džiugu, jog visiems puikiai sekėsi. 

Šventės komisija išrinko šauniausią gaspadorių ir gaspadinę. 

Paskutinis šokis vėl pakvietė visus pasigrožėti jaunuolių ir darbuotojų atliekamu lietuvių liaudies šokiu 

„Buvo gera gaspadinė“. Po koncertinės programos visi norintys galėjo apžiūrėti rudenines dekoracijas ir 

pasivaišinti kaimiškais lašiniais, juoda duona, raugintais agurkais bei gardžiais pyragais, keptais iš rudens 

gėrybių. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė 
 

2015 - 11 - 27 

Lapkričio 25 d. Panevėžyje vyko žymios negalios motorinio aktyvumo čempionatas. Jame dalyvavo 28 

komandos iš specialiųjų mokyklų, dienos centrų, socialinės globos namų ir kt. Kiekvienai komandai reikėjo 

sudalyvauti keturiolikoje rungčių. Mūsų globos namų komandoje buvo: Jurgita Proskurova, Vida Valiūnaitė, 

Andrius Grakauskas, Tadas Joneliūkštis, Aleksejus Vachinas ir Raimondas Skurdelis. Sportininkai su 

dideliu entuziazmu įveikė visas rungtis. Dalyviai buvo apdovanoti medaliais, padėkos raštais ir pavaišinti 

pietumis. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
         

2015 - 11 - 27 

Rudenį, kai dienos eina vis trumpyn ir saulę vis rečiau pamatome, „Debesėlių“ šeimyna nutarė surengti 

„Žibintų“ šventę. Vakarais jaunuoliai, padedami darbuotojų, gamino žibintus. Jų gamybai naudojo įvairių 

formų stiklainius, skardines, apelsino žieveles, o kai kuriuos žibintus darė iš popieriaus. Stiklainius dekoravo 

guašu, aliejiniais dažais arba puošė spalvoto popieriaus aplikacijomis. Sukaupę nemažą žibintų ekspoziciją, 

jaunuoliai nusprendė ją parodyti globos namų bendruomenei. Lapkričio 18 dieną „Debesėliai“ visus 

pakvietė į parodėlę „Žibintai“. Ateinančius svečius pasitiko linksmai mirgančios liepsnelės bei Žilvino 

dovanos – popieriniai žibintukai. 

Renginį lydėjo puiki nuotaika, nes niūrią rudens dieną praskaidrino iš žibintų sklindanti šviesa ir šiluma. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 
 

2015 - 11 - 24 

Ventos miesto bibliotekoje jau ne pirmą kartą yra eksponuojami Ventos socialinės globos namų 

bendruomenės kūrybos darbai. Šįkart paroda skirta įstaigos 70 – mečio jubiliejui pažymėti. 

Bibliotekoje esančių eksponatų įvairovė byloja apie vizualinės raiškos, kurioje atskleisdami savo gebėjimus 

noriai dalyvauja įstaigos gyventojai, gausą. Dailūs siuviniai, dideli ir maži, ypatingai kruopščiai susukti ir 

suklijuoti, akylai iškarpyti popieriaus dirbiniai, unikalūs keramikos lipdiniai, dailės kūriniai, apie gyventojų 

kūrybiškumą bylojančios fotografijos bei akį traukiantys, sušildantys žvarbią ar papuošiantys šventinę dieną, 

rankdarbiai – tai didžioji ekspozicijos dalis. Šiems gyventojų kūrybos darbams gimti padėjo užimtumo 

specialistai: Vilma Lekstutienė, Diana Stankuvienė, Adelė Monstavičienė, Roma Griciuvienė, Zita 

Staškienė, Erika Talakauskaitė ir Ingrida Žadeikienė. 

Bibliotekoje eksponuojama ir maža dalelytė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Ventos socialinės 

globos namuose vykdyto projekto "Tu negali – menas gali!" tekstilės ir tapybos kūrybinių dirbtuvių meno 

kūriniai. 

Nuoširdžiai dėkojame Ventos miesto bibliotekos vadovei Romai Miltinienei už ne vienerius metus trunkantį 

bendradarbiavimą, iniciatyvą ir pagalbą, pristatant visuomenei mūsų bendruomenės kūrybos darbus. 

Paroda bibliotekos lankytojus džiugins iki 2016 m. sausio 6 dienos. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
 



2015 - 11 - 23 

Lapkričio 20 dieną mūsų įstaigos tinklinio komanda dalyvavo tinklinio turnyre Jurdaičių SOK taurei laimėti. 

Jį organizavo Jurdaičių socialinės globos namai. Dalyvavo 5 komandos: Jurdaičių, Ventos, Aukštelkės, 

Dūseikių socialinės globos namų ir Skaisgirio seniūnijos tinklininkai. Laimėję tik vienerias rungtynes, 

likome priešpaskutiniai – ketvirti. Turnyrą laimėjo šeimininkų komanda. Įgiję patirties, pavargę, bet 

nenusiminę, apdovanoti saldžiu prizu, grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
 

2015 - 11 - 23 

11 ŠEIMYNOS IŠVYKA Į ŠIAULIUS 

Lapkričio 18 d. vykome į Šiaulius. Akropolio prekybos cente aplankėme daug parduotuvių, kuriose 

nusipirkome įvairių, jaunuoliams reikalingų, daiktų ir maisto produktų. Pietavome picerijoje. Viena maloni 

pagyvenusių žmonių pora apmokėjo mūsų sąskaitas. Jaunuoliai šiems žmonėms labai nuoširdžiai, 

paspausdami rankas ir apsikabindami, dėkojo. Mes buvome sujaudinti šios poros gerumo. Vėliau žaidėme 

boulingą, kuris jaunuoliams sukelia tik malonias emocijas. 

Namo grįžome lydimi džiugesio ir pasitenkinimo savo išvyka. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
 

2015 - 11 - 23 

Lapkričio 11 dieną vyko 15–os šeimynos popietė „Kviečiame į svečius“. „Boružėlių“ šeimynos gyventojos 

kartu su darbuotojomis prieš popietę išsikepė pyragų, paruošė akiai malonių popierinių tortų, pasisiūdino 

dailių prijuosčių. 

Popietės metu gyventojos pašoko išmoktą šokį. Pažiūrėjome filmuką, kaip sekėsi „Boružėlėms“ kepti 

pyragus, pasidžiaugėme gyventojų – Marijos, Vidos ir Aistės siūtomis prijuostėmis bei popieriniais tortais. 

Popietės pabaigoje visus vaišinome pačių keptais pyragais. 

„Skani“ popietė greitai prabėgo, o gyventojos labai džiaugėsi savo geru pasirodymu. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 
 

2015 - 11 - 23 

Lapkričio 10 dieną mūsų namų gyventojas Artūras Mendelejevas dalyvavo tradicinėje, jau ne pirmus metus 

Kėdainių socialinės globos namuose organizuotoje, konferencijoje. Joje pranešimus skaitė proto/ psichikos 

negalią turintys asmenys iš visos Lietuvos socialinės globos namų. Konferencija skirta Tarptautinei 

neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. Šiemet ji pavadinta ,,Kitoje laiko tėkmėje“. Neįgalių žmonių pranešimai 

apibūdino laiko juostą, kurią jie užpildo skirtingomis veiklomis. Mūsų gyventojo Artūro pranešimas, 

pavadintas „Skaičių teorija“, įkvėpė organizatorius net konferencijos salėje sukurti įdomią kompoziciją, 

molekules. Kodėl pranešimą taip pavadinome? Artūro praėjusį laiką apibrėžia tikslūs skaičiai: metai, 

mėnesiai, savaitės dienos, o ateities siekis veda link šimtojo medalio, nes iš skirtingų sporto rungčių jau yra 

iškovojęs 87. Džiaugiamės, kad šiemet važiavome ne vieni. Artūrą palaikė mūsų namų gyventojai – 

Svietlana, Vytautas ir Tadas. O kad prisiminimai greitai neišblėstų, gražias akimirkas Kėdainių socialinės 

globos namuose fotokamera užfiksavo užimtumo specialistė Diana. 

Po konferencijos pranešėjai ir juos lydintys darbuotojai buvo apdovanoti pažymėjimais. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 
 

2015 - 11 - 11 
Spalio 29 dieną buvome pakviestos į Akmenės rajono savivaldybės Tarybos posėdį. Šio posėdžio pradžioje 

vyko renginių, skirtų vietos savivaldos dienai, paminėjimas. Viename iš šių renginių, kūrybinių darbų 

parodoje „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau.“, dalyvavo ir mūsų įstaigos gyventojai. Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Lukauskaitė apibūdino kūrybinių darbų parodą ir paskelbė šešis 

nugalėtojus. Už dailės išraiškos priemonių tikslingą panaudojimą, gebėjimą kontrasto principu akcentuoti 

kūrybinės idėjos aktualumą apdovanota Svietlana Parfionova. Jos flomasteriais atliktas triptikas „Vasaros 

džiaugsmai“ susilaukė išskirtinio dėmesio. Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas Svietlanai įteikė 

atminimo dovaną – didelę knygą „100 garsiausių pasaulio muziejų“. Tradiciškai visi konkursų dalyviai, jų 

mokytojai buvo pakviesti nusifotografuoti su konkursų organizatoriais bei savivaldybės atstovais. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
  

2015 - 11 - 11 



Ventos miestelio centre esančios „Delikateso“ parduotuvės lange eksponuojama Ventos socialinės globos 

namų gyventojų paroda, skirta įstaigos 70–mečiui. Šventiškiems piešiniams pasirinkome saulėgrąžą. Augalą, 

kuris sugeria vasaros šilumą ir spindi šiltomis spalvomis. Kiekvienas piešdamas į šį augalą pažvelgė savaip. 

Miestelio gyventojus džiugina Sigitos Kairytės, Svietlanos Parfionovos, Andriaus Grakausko, Andriaus 

Rimeikos, Žilvino Rogos ir Raimondo Skurdelio kūrybiniai darbai. Kad miestelio gyventojai plačiau 

susipažintų su mūsų globos namais, parodą papildėme įstaigos istorijos aprašymu bei nuotraukomis. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
  

2015 - 11 - 05 
Spalio 30 dieną skambi saksofono muzika pasveikino visus atvykusius garbingus svečius, globos namų 

darbuotojus, gyventojų tėvelius į įstaigos septyniasdešimtmečio jubiliejaus šventę. Gražiai sukakčiai 

paminėti ruošėmės iš anksto: spalio 27 dieną gyventojai ir darbuotojai vyko į Ventos miesto Švč. Mergelės 

Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčią išklausyti skaitomo Dievo žodžio už Ventos socialinės globos namų 

gyventojus, darbuotojus. 

Oficialioji renginio dalis prasidėjo aktoriaus ir dainų atlikėjo Jokūbo Bareikio daina. Taip neįprastai renginio 

vedėjas pasveikino visus, susirinkusius paminėti gražų įstaigos jubiliejų. 70 metų – tai ilgas laiko tarpas, 

kurio metu vyko didžiulės permainos, bet šių namų misija visus tuos metus išliko nepakitusi – rūpintis 

žmogumi. Šiltais sveikinimo žodžiais globos namų direktorė Gražina Banienė padėkojo žmonėms, kurie 

eina vieningu keliu, siekdami įstaigos klestėjimo. Jubiliejinis renginys pavadintas „Laiko tėkmėje“, nes 

laikas yra naikinanti ir tuo pačiu kurianti galia. Bėgantis, tekantis laikas lyg upės vanduo nusineša 

išgyventus metus, ryškius prisiminimus. Vertybė yra išgirsti faktus iš žmonių, kurie dirbo prieš keletą 

dešimtmečių. Remiantis buvusių darbuotojų Aleksandros Mačienės, Aldonos Dambrauskienės ir 

Aleksandros Moncevičiūtės pasakojimais, sukurtas dokumentinis filmas nukėlė į neužrašytą praeitį, kuri 

praturtina dabartį. Taip visas renginio scenarijus buvo suskirstytas lyg į tris gyvenimo juostų atkarpas: 

praeitis – atkuriantis Lietuvos nepriklausomybę laikas – dabartis. Šventę praturtino išsakyti nuoširdūs svečių 

sveikinimo žodžiai. Į nekasdienį susibūrimą atvyko LR Seimo nariai Dalia Kuodytė, Saulius Bucevičius, 

Ventos miesto Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos kunigas Andrius Eidintas, LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė. 

Departamento direktorė apdovanojo padėkomis dešimt Ventos socialinės globos namų darbuotojų už 

iniciatyvumą, pareigingumą, tikslingai ir kokybiškai atliktas darbo funkcijas. Sveikinimai, išsakyti padėkos 

žodžiai nustūmė užmarštin patirtas nuoskaudas dėl neteisingų kaltinimų globos namams. Teigiama patirtis 

skatina įstaigoje kurti kuo dvasingesnę, šeimai artimą aplinką, kurioje gyvenantis žmogus jaučiasi savas tarp 

savų. Po sveikinimų žodžių tęsėsi parodomoji renginio programa, kuri visus nukėlė į septintąjį dešimtmetį. 

Jubiliejaus progai susibūręs darbuotojų ansamblis atliko dainą „Jaunystė“, o šokių kolektyvas sušoko šokį 

„Tvistas“. 

1990 metai labai svarbūs mūsų valstybei, tai – Nepriklausomybės atkūrimo laikas. Visas kuriantis laikmetis 

keitė mūsų valstybę, keitė ir tuometinio pensionato bendruomenės gyvenimą. Už tautiškumo išsaugojimą 

dabartinė karta dėkinga Lietuvos šviesuoliams, kurie užrašytomis mintimis skatino branginti tai, kas žmogui 

svarbiausia – gimtą žemę, tėvynę. Globos namų gyventojo Vytauto deklamuojamas poeto Bernardo 

Brazdžionio eilėraštis paliko stiprų įspūdį visiems renginio dalyviams. Atlikta liaudies dainų pynė 

nuskambėjo tautiškumo dvasia. Ventos socialinės globos namų bendruomenė dėkoja už bendradarbiavimą 

Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei ir muzikos mokyklos mokytojams, 

talkinantiems jau ne viename mūsų organizuotame renginyje. 

Antroje scenarijaus laiko atkarpoje sveikinimo žodžius išsakė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus 

Mitrofanovas, mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė. Tai 

žmonės, kurie nebuvo nuošalyje, kai mūsų namams reikėjo užtarimo, palaikymo. 

Labai smagu, jog visi susirinkę svečiai kartu kūrė šventišką atmosferą. Analogiškų įstaigų vadovai, 

Paeglesių kaimo bendruomenė, buvę namų direktoriai, gyventojų tėveliai gražiais žodžiais apipynė čia 

dirbančius žmones ir globos namus. 

Trečioje laiko juostoje vedėjas užduoda filosofinį klausimą: „Kas yra dabartis?“ Į klausimą atsako mažųjų 

vaikų žaismingas šokis „Kirmėliukas Infantino“ ir daina, kurią mūsų gyventojas Edmundas atliko kartu su 

Ventos muzikos mokyklos mokine Eidmante. Globos namų dabartį nusako visas sukurtas branduolys, kuris 

skiepija pasitikėjimą, draugystę. Draugystė – tai žmonių tarpusavio santykiai, kuriuos jungia bendri tikslai. 

Džiaugiamės, kad mūsų draugų ratas platėja. Šventėje dalyvavo ilgamečiai draugai – tai Dabikinės 

specialiosios mokyklos vadovybė. Iš Latvijos sulaukėme socialinio aprūpinimo namų „Ziemgale“, 

„Ziedkalnės“ filialo direktorės Aijos Petuhovos. Svečiai iš Latvijos šventiniam renginiui padovanojo 



„Valsą“ ir „Čia čia čia“. Renginio metu atsisveikinome su keturiolika metų iš eilės vykusia tradicine švente 

„Pabūkime su daina“. Visus šiuos metus skambias dainas dovanojo kolektyvai iš visos Lietuvos globos 

namų. Bet kaip viską keičia laikas, keičiasi ir meniniai užmojai, projektai. Jubiliejinio renginio metu 

Jurdaičių socialinės globos namų dainorėlių atliktos dainos ir išsakyti šilti kolektyvo vadovo Lino 

Užkuraičio žodžiai užbaigė projekto tęstinumą. Tai kolektyvas, kuris buvo su mumis visus šiuos metus nuo 

pirmosios iki paskutiniosios šventės. 

Globos namų darbuotojai ne tik rūpinasi gyventojų gerove, bet mokosi, tobulėja, gilina žinias. Ne vienerius 

metus globos namai bendradarbiauja su socialinių mokslų daktare, supervizore Polina Šediene, UAB 

Ekonominės konsultacijos ir tyrimų direktoriumi Gintu Umbrasu, lektore Jūrate Griciūte. Džiaugiamės, kad 

jie kartu buvo su mumis šventės dieną. 

Mūsų mažuosius vaikučius nudžiugino Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros 

dėstytojų ir studentų sukurti išskirtinio dizaino žaislai bei edukacinės priemonės. Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakulteto Ventos socialinės globos namuose vykdomas projektas „Tu negali – menas gali“, prasidėjęs 

2014 metais, suteikė daug emocinių dovanų ir užpildė meno kūriniais mūsų namų erdves. 

Kaip viskas gražiai dainomis prasidėjo, taip ir pabaiga suskambėjo. Jokūbo Bareikio daina ir paskutiniai 

mūsų namų direktorės Gražinos Banienės žodžiai buvo ištarti netradiciškai, o finaline daina, kuri apjungė ir 

svečius, ir dalyvius. 

Po oficialiosios dalies šventė tęsėsi. Dainomis ir muzika visus džiugino grupė „16 Hz“. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 
  

2015 - 11 - 04 
Lapkričio 1 dieną Ventos socialinės globos namų 13–os, 20–os ir 21–os šeimynų gyventojai kartu su 

darbuotojais – Aušra Byčiene, Kazimieru Vaitkevičiumi, Ligita Žiobakiene bei Loreta Joniuškiene vyko į 

Ventos miestelyje esančias kapinaites. Išėjusius pagerbėme susikaupimu ir uždegdami po žvakutę ant 

kiekvieno kapelio. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 
  

2015 - 11 - 04 
Spalio 27–29 d. vyko kasmetinis stalo teniso turnyras, tik šiemet jis buvo skirtas įstaigos jubiliejui paminėti. 

Turnyre dalyvavo 12 vaikinų. Nugalėtoju tapo Artūras Mendelejevas. Visus dalyvius direktorė Gražina 

Banienė apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
 

2015 - 10 - 25 
Spalio 22 d. mūsų globotiniai buvo pakviesti į neįgalaus jaunimo šokių maratoną „Šok ir nesustok 2015“, 

kurį organizavo Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“ ir Ventos kultūros namai. 

Mūsų globos namams maratone atstovavo gausus būrys šokėjų, kurių buvo net 21. Vaikai ir jaunuoliai 

stebino savo ištvermingumu, išradingumu, meniškumu bei linksmi išliko visą maratoną. Šokėjai ir jų 

vadovai buvo apdovanoti padėkos raštais, gėlėmis. 

Dėkojame organizatoriams už suteiktas geras emocijas, linksmą bei nuotaikingą šventę. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 
  

2015 - 10 - 23 
Pirmą kartą Ventos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo Akmenės rajono mokinių ir mokytojų 

kūrybinių darbų parodoje „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau“, skirtoje vietos savivaldos dienai. Paroda vyko 

spalio 5–9 dienomis. Eksponavome Svietlanos Parfionovos flomasteriais atliktą triptiką „Vasaros 

džiaugsmai“, Vidos Valiūnaitės spalvinį piešinį „Mano muzika“ ir Andriaus Grakausko kompoziciją – 

interpretaciją audinių tema. Ruošiant parodą, susitikome su savivaldybės mero pavaduotoju Apolinaru 

Niciumi. Jis džiaugėsi, kad ir mes dalyvaujame šioje kasmetinėje parodoje Akmenės rajono savivaldybėje. 

Mūsų gražūs kūrybiniai darbai sulaukė ir nuoširdaus mero pavaduotojo pagyrimo. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
 

 

2015 -10 - 16 
Spalio 16 dieną Jurdaičiuose vyko stalo teniso dvejetų su partneriais čempionatas. Mūsų įstaigai atstovavo 

Artūras Mendelejevas su Akmenės rajono sporto centro treneriu Kęstučiu Barausku ir Egidijus Džiugas su 

specialiuoju pedagogu Edvardu Liaučiumi. 



Artūras su savo partneriu A lygyje, nugalėję visus varžovus, tapo čempionais. Egidijus su partneriu D lygyje 

taip pat užėmė pirmąją vietą. Visi dalyviai apdovanoti medaliais. 

Treneris Kęstutis Barauskas po varžybų savo partneriui Artūrui padovanojo raketę, o kitiems kartu 

vykusiems – teniso kamuoliukus. Esame dėkingi jam už dovanas, suteiktas pamokas ir pagalbą. Tikimės ir 

ateityje bendrauti ir bendradarbiauti. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 10 - 16 
Mūsų įstaigos direktorės šiandien laukė neįprastas rytas. Globos namų automobilių stovėjimo aikštelėje 

buvo paruošta vieta boso automobiliui (pritvirtinta lentelė su užrašu BOSAS, aplink plazdėjo spalvoti 

balionai). Vos spėjusi įkelti koją į globos namus, vadovė išvydo gausų „streikuojančių“ darbuotojų būrį su 

plakatais, reikalaujančiais anksčiau išleisti iš darbo, pailginti atostogas... Kad mūsų direktorė labai 

nestresuotų po „streiko“, jai buvo įteikti „Boso vitaminai“ – įvairiaspalviai piliulių pavidalo saldainiai. 

Priėmusi dovaną, „streikininkų“ reikalavimų vykdymą ji perdavė pavaduotojai ir socialinio darbo padalinio 

vadovei, kurioms irgi buvo padovanoti „vitaminai“, kad turėtų jėgų gerai atlikti pavestas užduotis. 

Tikimės, kad mūsų rytinė staigmena direktorei suteikė gerų emocijų visai dienai ir pagyvino įstaigos 

kasdienybę. 
Ventos socialinės globos namų darbuotojai 
  

2015 - 10 - 05 
Spalio 4 dienos popietę grupelė mūsų globos namų gyventojų praleido neįprastai. Deivis Abromaitis, 

Egidijus Džiugas, Darius Augutis, Laimonas Tumas, Edmundas Vabalickis, Saulius Matavičius, Deividas 

Griguola, Andrius Raudys, Artūras Mendelejevas ir Vytautas Kavaliauskas, lydimi darbuotojų – užimtumo 

specialisto Lino Lileikio, spec. pedagogo Edvardo Liaučiaus, vairuotojo Jono Montvydo ir soc. pedagogės 

Almos Lileikienės, vyko į Šiaulius stebėti futbolo varžybų. Susitiko Vilniaus „Žalgirio“ ir Šiaulių „Šiaulių“ 

komandos. Mūsų jaunuoliai pirmą kartą gyvai stebėjo tokio lygio futbolo rungtynes, kuriose netrūko azarto, 

įtemptų momentų, sirgalių palaikymo šūksnių. Pertraukos metu žiūrovams buvo metami kamuoliai. Vieną iš 

jų pagavo Edmundas ir turėjo progą sudalyvauti rungtyje, kurioje trys dalyviai turėjo spirti kamuolį kuo 

arčiau stovinčio žmogaus. Deja, jaunuoliui šiek tiek pritrūko sėkmės. Bet, svarbiausia, kad patyrėme daug 

emocijų ir linksmi grįžome namo. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 10 - 01 
Rugsėjo 29 d. „Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai: Andrius Raudys, Tomas Barškutis, Raimondas Skurdelis, 

Viktoras Kareiva, Danas Butkevičius, Aleksėjus Vachinas, Andrius Grakauskas, lydimi darbuotojų, vykome 

į Šiaulius. „Forum Cinemas“ kino teatre žiūrėjome filmą „Dėdė, Rokas ir Nida“. Filmas buvo linksmas ir 

įdomus. Išėję dar ilgai juokėmės, dalijomės įspūdžiais, kas kam labiausiai patiko, koks epizodas buvo 

juokingiausias. Picerijoje, pavartę meniu, kiekvienas išsirinkome savo skoniui patinkančią picą. Po pietų 

vyko mūsų didysis apsipirkimas „Maximos“ prekybos centre. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 
  

2015 - 10 - 01 
Ventos socialinės globos namų bendruomenę rugsėjo 28 dieną susibūrimui prie šilko pakvietė VDA Kauno 

fakulteto tekstilininkų kūrybinės dirbtuvės. Su tapymo ant šilko technika supažindino tekstilės katedros 

docentė Lina Jonikė. Docentės šįkart pateikta kūrybinio darbo tema – „Angelai". Dėstytojai talkino 

būsimosios tekstilininkės – studentės: Saulė Marmakevičiūtė, Iveta Nemeravičiūtė ir Victorija Berezneva. 

Kiekviena šeimyna stengėsi įveikti kūrybinę užduotį ir atsakingai kūrė juos galintį globoti bei jų charakterį 

atspindintį Angelą. Ant šilko suplazdeno ir globos namų direktorės Gražinos Banienės, pavaduotojos Lolitos 

Zvonkienės, individualūs gyventojų, sveikatos priežiūros specialistų, virtuvės bei kitų darbuotojų Angelai. 

Visus kūrybinių dirbtuvių dalyvius nustebino docentė, šilko darbo kūrimui pasitelkusi vašką ir išgavusį 

įspūdingą reginį ant šilko. 

Bendrame kūrybiniame procese gimė puikūs šilko darbai, kurie papuoš globos namų erdves. Šiuose 

darbuose savo Angelus matys ir mėgstantys kūrybinę veiklą gyventojai, ir įkalbintas docentės, pirmą kartą 

teptuką į rankas paėmęs jaunuolis. Tikimės, kad tekstilės kūrybinių dirbtuvių vadovės idėjos dėka gimę 

Angelai saugos ir globos mūsų namus bei mūsų bendruomenę. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  



2015 - 10 - 01 
Rugsėjo 28 dieną „Bitutės“ vyko į pažintinę – pramoginę kelionę, kuri vedė į Anykščius. Pirmoji stotelė 

buvo prie Puntuko akmens, kurią įamžinome nuotraukose. Įsimintiniausias nuotykis – tai „Lajų takas“. 

Būtent ten 16–os šeimynos mergaitės patyrė begalę emocijų – nuo baimės iki drąsos, o nusiteikimas ir ryžtas 

persipynė į vieną. Įspūdžiai – neišdildomi. Kitas sustojimas – aukščiausia Lietuvoje bažnyčia. Užlipimas į 

jos bokštą iš mergaičių pareikalavo daug jėgų, bet viršuje atsivėręs Anykščių miesto grožis ir kraštovaizdis 

buvo įspūdingas. Paskutinis ir galutinis taškas – Jono Biliūno „Laimės žiburys“. Išvargusios, bet plačiomis 

šypsenomis sustojome picerijoje ir sveikinome drauges – Inesą G. ir Nataliją P. artėjančių gimtadienių 

proga. Paskanavusios picų, grįžome namo. 

Mergaitės dėkojo už patirtus nuotykius ir džiugiai jais dalijosi su kitų šeimynų draugais. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 
  

2015 - 09 - 30 
Miškuose jau galima surasti įvairiausių grybų, taigi ir mes –„Dobiliukai“– Deividas Griguola, Saulius 

Matavičius, Jonas Liauka ir Remigijus Nausėda, išsiruošėme rinkti šių miško gėrybių. Miške aptikome 

visiems gerai pažįstamus raudonviršius ir lepšius. 

Grybus rinkti ir juos paruošti „Dobiliukams“ padėjo darbuotojas Aivaras. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 
 

2015 - 09 - 30 
Rugsėjo 27–ąją minima Socialinių darbuotojų diena. Bet mes jau penktadienį sveikinome savo globos namų 

socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus, užimtumo specialistus su artėjančia švente. 

Skelbimų lenta mirgėjo nuo sveikinimų, atsiųstų iš ministerijos, įvairių socialinės globos namų, mūsų globos 

namų profsąjungų ir darbuotojų, gausos. Po pietų kvietėme visus į aktų salę. Sveikinimo žodį tarė mūsų 

globos namų direktorė Gražina Banienė, direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė, socialinio darbo 

padalinio vadovė Daiva Pranauskienė, profsąjungos pirmininkas Feliksas Griguola, Gyventojų tarybos 

atstovai. Nuo visos globos namų bendruomenės dovanojome socialiniams darbuotojams, socialinių 

darbuotojų padėjėjams, užimtumo specialistams šiltus linkėjimus ir mažas saldžias dovanėles. Drąsiausieji, 

susiskirstę į tris komandas – „Paeglesiečių“, „Soc. pagalbos“ ir „Spindulėlių“, sudalyvavo mini viktorinoje. 

Jų profesines žinias griežtai vertino komisija, sudaryta iš kitų įstaigos padalinių darbuotojų. Daugiausiai balų 

surinko „Soc. pagalbos“ komanda. Žiūrovai irgi nenuobodžiavo: piešė plakatus, margino balionus, skirtus 

savo palaikomoms komandoms. Šventę baigėme grupės „El Fuego“ daina „Juoko angelai“, su viltimi, kad 

juoko angelai mus lankys dažnai. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 09 - 30 
Rugsėjo 24 d. mūsų globos namų gyventojai vyko į Kėdainių socialinės globos namus, kur dalyvavo 

petankės varžybose. Susirinko 20 komandų iš įvairių Lietuvos socialinės globos namų. Varžybos vyko 

trijose grupėse, po to grupių stipriausieji rungėsi dėl supertaurės. Mūsų I–oji komanda (Egidijus Džiugas, 

Artūras Mendelejevas, Saulius Matavičius) savo grupėje buvo penkti, II–oji komanda (Rasa Jonaitytė, 

Svietlana Parfionova, Andrius Raudys) savo grupėje užėmė trečią vietą. Visos komandos buvo apdovanotos 

medaliais, saldžiais prizais, pirmų vietų ir supertaurės laimėtojai – taurėmis, komandų treneriams įteiktos 

padėkos. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 09 - 30 
11 š. Išvyka į Trakus 

Labai gražų saulėtą rugsėjo rytą iškeliavome į Trakus. Buvome linksmi ir šmaikštūs, nes iš anksto žinojome, 

kad dieną praleisime puikiai. Visos kelionės – kaip saulės spindulys šildo mūsų širdis. 

Važiuodami užkandžiavome, juokavome, per langą stebėjome gamtą. Trakuose buvo tiek daug turistų, kad 

vos radome vietą mašinai pastatyti. Prie ežero grojo orkestras, matėsi didžiulė Trakų pilis, buvo daug jachtų 

ir kitokių laivų. Su viena jachta išplaukėme pasigrožėti gamtos vaizdais, Tiškevičių rūmais ir didinga Trakų 

pilimi. Skanavome kibinų, ragavome giros. Aplankėme Trakų istorijos muziejų, ežero parkelyje 

pasidžiaugėme ir pamaitinome gulbes. Nusipirkę suvenyrų, iškeliavome namo. Raseiniuose dar stabtelėjome 

ledų. 

Ši išvyka – tai nuostabi mūsų gyvenimo akimirka. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 



  

2015 - 09 - 30 
Rugsėjo 22 dienos popietę 18–tos šeimynos merginos: Irma, Greta, Dovilė, Marijana, Rasa ir Elina smagiai 

praleido laiką „Viliošių“ kavinės aplinkoje. Mus džiugino gražus saulėtas oras – galėjome linksmai 

pasisupti, pavaikštinėti ir gardžiai užkąsti. Namo grįžome pilnos gerų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 
  

2015 - 09 - 30 
Rugsėjo 21d. 20–os šeimynos jaunuoliai kartu su šeimynos darbuotojomis vyko į linksmą pažintinę kelionę 

po Anykščių kraštą. Aplankėme Anykščių šilelyje vingiuojantį Medžių lajų taką, kuris yra vienintelis ne tik 

Baltijos šalyje, bet ir Rytų Europoje. Takas medžių viršūnėmis tęsiasi 300 metrų ir veda į 35 metrų aukščio 

bokštą, nuo kurio atsiveria puikus Anykščių šilelis, vingiuojanti Šventosios upė. Vaikams Medžių Lajų takas 

paliko didelį įspūdį. Taip pat apžiūrėjome didingąjį Puntuko akmenį. 

Apsilankėme Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšte, kuriame yra įrengta apžvalgos 

aikštelė, esanti 33 metrų aukštyje. Užlipę į bokštą, galėjome pasigrožėti nuostabia Anykščių apylinkių 

panorama. 

Aplankėme Anykščiuose esantį Siauruko geležinkelį, turėjome galimybę apžiūrėti 1949 metais pagamintus 

traukinius, į juos galėjome dirstelėti ir iš vidaus. Pasivaikščiojome Šventosios upės pakrante ir 

pasigrožėjome įspūdinga gamta. Apsilankėme Laimės žiburyje, kuriame yra antkapinis paminklas Jonui 

Biliūnui. 

Iš ekskursijos grįžome labai pavargę, bet puikios nuotaikos ir pilni įsimintinų įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 
 

2015 - 09 - 23 
Rugsėjo 23 d. globos namų gyventojai: Laimonas Tumas, Darius Beleckas, Artūras Mendelejevas, Vytautas 

Skirius, Svietlana Parfionova, Jovita Skamarakaitė ir Marija Barkutė, lydimi soc. darbuotojo padėjėjų – 

Aivaro Koriznos ir Jūratės Gauronskienės, lankėsi Akmenės krašto muziejuje. 

Muziejuje apžiūrėjome Boriso Izenbeko įspūdingą drugelių kolekciją, drugelių namus, Stanislovo Sungailos 

mineralų ir fosilijų kolekciją bei fotografo Apolinaro Juodpusio kūrybą. 

Dėkojame muziejaus darbuotojams, įdomiai ir vaizdžiai pristačiusiems ekspozicijas. Atsisveikindami 

palinkėjome tęsti muziejaus darbą ir pažadėjome apie išvyką papasakoti savo draugams. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 
  
2015 - 09 - 22 
Rugsėjo 18 dieną globos namuose vyko keramikos kūrybinės dirbtuvės. Keramikos kūrybinėms dirbtuvėms 

vadovavo Stiklo ir keramikos katedros lektorė Lilija Mogylienė bei taikomosios keramikos studentai: 

Emilija Grušaitė, Jonas Nenortas, Laurynas Stanevičius, Viktorija Radionova, Giedrė Valutytė, Gabrielė 

Lymontaitė. 

Keramikos kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai galėjo: susipažinti su keramikos plastikos pagrindais, išmokti 

plokštumos dekoro, išmėginti tūrio lipdymo būdus. Kūrybos džiaugsmą dalyviams teikė kiekvienam 

individualiai pasiūlyta keramikos plastikos raiška, rūpestinga studentų ir dėstytojos pagalba bei nuolatinis jų 

palaikymas, padrąsinimas. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 09 - 18 
Ventos socialinės globos namuose tęsiamas VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“ 

Rugsėjo 16 d., Vizualaus meno katedros lektorė Jovita Aukštikalnytė – Varkulevičienė bei tapybos studijų 

programos studentai: Daiva Tankevičienė, Akvilina Šimkevičiūtė, Laura Slavinskaitė, Milda Sadauskienė ir 

Indrė Mikašauskaitė, pakvietė globos namų bendruomenę į tapybos kūrybines dirbtuves. Su džiugia 

nuostaba dalyviai naudojo tapyboje įprastas ir visiškai netikėtas priemones. Dėstytojos ir studentų dėka, 

gyventojai ir darbuotojai aktyviai įsitraukė į kūrybos procesą, kurio rezultatas – 83 tapybos darbai! Globos 

namams menininkai paliko ir daug šiltų prisiminimų, džiaugsmingo šurmulio akimirkų. 

Išlydėjome tapytojus su didžiule viltimi ir gyventojų prašymu į mūsų namus dar kartą sugrįžti. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 09 - 17 



Rugsėjo 15 dieną mūsų įstaigos futbolininkai dalyvavo Respublikiniame jungtiniame futbolo čempionate, 

kuris vyko Šiauliuose. 

Pagal pernykščius rezultatus visos komandos buvo suskirstytos į tris lygius. Mes, kartu su Linkuvos, Šiaulių, 

Adakavo ir Veisiejų socialinės globos namais, buvome B lygyje. Visas rungtynes laimėjome ir užėmėme I–

ąją vietą. 

Komanda buvo apdovanota taure, medaliais ir saldžiais prizais. Taip pat gavome kvietimus pažiūrėti futbolo 

rungtynes tarp „Šiaulių“ ir „Žalgirio“ komandų. 

Grįždami jau planavome kitą išvyką. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 09 - 09 
Rugsėjo 7–oji – ilgai laukta ir įsimintina 16–os šeimynos merginoms. Tądien „Bitutės“ vyko į Palangą. Kai 

kurios šeimynos gyventojos pirmą kartą išvydo didžiąją Baltijos jūrą. Sunku rasti žodžius, kurie atspindėtų 

merginų veiduose pasirodžiusias emocijas... Jų buvo begalė – džiugesys, smagūs klegesiai, šypsenos ir 

juokas. 

Drąsios merginos, išsispyrusios iš avalynės, nepabūgo įbristi į ganėtinai vėsią jūrą ir mėgautis 

atriedančiomis bangomis. Pasidžiaugusios pajūriu, visu būriu patraukėme Basanavičiaus gatve link Birutės 

kalno, neaplenkėme ir Gintaro muziejaus. Patirtus įspūdžius stengėmės įamžinti fotoaparatu... 

Namo merginos dar neskubėjo, tad apsilankėme užeigoje „Vienkiemis“. „Bitutės“ turėjo puikią progą 

pasveikinti šeimynos draugę Dovilę B. su artėjančiu gimtadieniu. Visą išvyką vainikavo gražūs merginų 

palinkėjimai, sveikinimai ir vaišių stalas. 

Kelionė namo neprailgo – merginos smagiai dainavo ir dėkojo už puikai praleistą laiką. „Bitutės“ „nutūpė“ 

namuose, bet mes tikimės dar ne kartą kilti ir skristi... 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 
  

2015 - 09 - 07 
„Ežiukų“ šeimyna vasaros atostogų pabaigą nusprendė paminėti praleisdami popietę „Viliošių“ kavinėje. 

Visi smagiai pasisėdėjome, užsisakėme užkandžių, pasmaližiavome gardžiais ledais. Lietingas oras priminė, 

kad jau atkeliauja ruduo ir reikia ruoštis mokslo metams. Bet su subjurusiu oru vasariška gera nuotaika 

nedingo – vaikinai linksmai pasisupo, pasivaikščiojo po sodybos aplinką. Juk kiekviena išvyka suteikia 

geras emocijas ir naujus patyrimus. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 
  

2015 - 09 - 07 
Rugpjūčio 27 d. „Katyčių“ šeimynos merginos: Irma P., Greta R., Rasa M., Marytė A., lydimos šeimynos 

darbuotojų – Gitanos Griciuvienės, Angelės Gorodeckienės ir Juritos Milešienės, vyko į delfinariumą 

Klaipėdoje. Ten pažiūrėjome įspūdingai nuotaikingą delfinų pasirodymą. Po to nuvykome prie jūros. Mus 

lydėjo sėkmė – pasitaikė saulėta ir šilta diena, todėl mes galėjome pajūryje mėgautis saule ir pasilinksminti 

jūros bangose. Merginoms emocijos tryško per kraštus – kaip smagu žaisti su bangų purslais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 
  

2015 - 09 - 07 
Vasara jau ritasi link pabaigos, tad norisi dar papramogauti... 19 šeimynos gyventojos pasirinko sau dar 

vieną kelionę. Šįkart vykome į Naisius. Mus žavėjo nuostabiai graži aplinka, labai tvarkinga gyvenvietė. 

Bevaikščiodamos sutikome labai mielus ir draugiškus šunis, kurių šeimininkas – Naisių teatro aktorius. Kai 

kurios merginos jį net pažino, mat šio teatro aktoriai neseniai lankėsi mūsų bendruomenėje. Aplankėme 

visas žymias šios gyvenvietės vietas, muziejus, užkandžiavome arbatinėje. Didžiausią įspūdį paliko Alkos 

kalnas ir žirgynas. Negalėjome nepastebėti, kaip mūsų gyventojos Rasa J., o labiausiai Inga G. žavėjosi šiais 

žirgais ir su didele meile, be baimės glostė ristūnus. Nemažai laiko praleidome literatūros muziejuje, kur 

atkreipėme merginų dėmesį į senovinius daiktus, nuotraukas. Šalia muziejaus ganėsi ožka, kuri didžiausio 

dėmesio susilaukė, kaip ir žirgai, iš mūsų Ingutės G. 

Buvome jau pavargusios, tačiau grįžti neskubėjome. Pakeliui į namus užsukome į „Smakų smako“ kavinę, 

čia merginos vaišinosi gardžiais bulviniais blynais. 

Kelionė buvo šauni! 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 08 - 24 



2015 m. projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai“ 

Ventos socialinės globos namų projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai“ finansuotas Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projektas orientuotas į 

psichikos sveikatos stiprinimą. 

Projekto tikslai: 

1. Skatinti neįgalių asmenų poreikių ir emocinių problemų raišką dailės priemonėmis. 

2. Dailės terapijoje suteikti neįgaliesiems pozityvių išgyvenimų ir emocinį atsipalaidavimą. 

Projekto įgyvendinimo partneriu, siekiant neįgalių asmenų psichikos sveikatos stiprinimo, buvo pasirinktas 

Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Klubo veiklą, nuo jo įsikūrimo dienos, daugiau nei 13 metų sėkmingai 

organizuoja „Dalios“ pirmininkė Irena Jatkauskienė. Pasirašyta klubo ir globos namų bendradarbiavimo 

sutartis suvienijo biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos jėgas, vietos bendruomenėje 

sprendžiant neįgalių asmenų sveikatos gerinimo problemas. 

Ventos socialinės globos namuose dailės terapijos užsiėmimuose dalyvavo globos namų gyventojai bei 

Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ nariai. Projekto lėšomis įsigytos priemonės leido labiau individualizuoti 

dailės terapijos būdus, kas labai svarbu negalią turinčiam asmeniui taip pat išplėsti paslaugos gavėjų ratą, 

siekiant labiau patenkinti dailės terapijos poreikį. Globos namų gyventojams daug pozityvių išgyvenimų 

suteikė projekto lėšomis įsigyti sensoriniai indai, kinetinis smėlis ir kt. priemonės. Klubo nariai rinkosi 

piešimą žvakėmis ir ant stiklo, kinetinį smėlį, o mandalų kūrimui – spalvotas medines detales. „Dalios“ 

narius nustebino globos namuose, dailės terapijos užsiėmimuose siūlomos plačios vizualinės raiškos 

galimybės. 

Visi projekte iškelti tikslai buvo įgyvendinti su kaupu – atrasti dar nepraminti neįgaliųjų įsiliejimo į 

visuomenę keliai, sutarta su „Dalios“ klubu dėl bendrų veiklų ateityje. Užsimezgęs bendradarbiavimas su 

nevyriausybine organizacija įgalina turimus globos namų žmogiškuosius išteklius bei projektines lėšas 

panaudoti efektyviau, siekiant neįgaliesiems reikalingų priemonių ir paslaugų prieinamumo. 
Parengė: socialinė pedagogė, projekto vadovė Inga Musulienė 
  

2015 - 08 - 24 
Rugpjūčio 20 dieną mūsų įstaigos krepšininkai vyko į Skemus, kur vyko jungtinio krepšinio varžybos. 

Krepšinio šventė prasidėjo saldainių lietumi – iš parasparnio buvo mėtomi saldainiai. Visus dalyvius 

sveikino ir atvykę baikeriai. Po iškilmingo varžybų atidarymo dalyviai buvo vaišinami ledais. 

Varžybos prasidėjo grupėse. Pirmose rungtynėse po dviejų pratęsimų įveikėme Kupiškio SGN komandą. 

Antras rungtynes pralaimėjome amžiniems savo varžovams – Jurdaičių SGN komandai. 

Pietų metu visus vaišino kareiviška koše. 

Vėliau vyko baudų ir tritaškių metimų konkursai. Tritaškių konkurse mūsų darbuotojas Aivaras Korizna 

laimėjo pirmąją vietą. 

Varžybų uždarymo metu buvome apdovanoti sidabro medaliais ir taure. Dovanų gavome šakotį ir šventinę 

duoną. Aivaras buvo asmeniškai apdovanotas taure. 

Šventėje dalyvavo legendinis „Žalgirio“ krepšininkas Algimantas Baziukas. Mūsų vaikinai nusifotografavo 

su juo. 

Pavargę, pasisėmę žaidybinės patirties ir patenkinti krepšinio švente bei pelnytais apdovanojimais, grįžome 

namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 08 - 23 
Rugpjūčio 21 dieną „Šnekučių“ šeimynoje įvyko šventinis rytmetis „Šnekučių kepyklėlė“. 

Vaikai kepė sausainius – ruošėsi mažiausiojo šeimynos gyventojo Nojaus gimtadieniui. „Šnekučiams“ čia 

darbo netrūko: kūlė kiaušinius, matavo cukrų, bėrė miltus, dėjo sviestuką, plovė indus. Vaikams ypač patiko 

minkyti tešlą, spausti sausainių formeles. 

Išsikepę sausainius, „Šnekučiai“ sveikino Nojų su aštuntuoju gimtadieniu. Nojų pasveikino ir sesutė Aida, 

globos namų direktorė, šeimynos draugai. 

Rugpjūčio 21–oji „Šnekučiams“ buvo kupina pramogų – po pavakarių vaikų laukė diskoteka. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė 
  

2015 - 08 - 23 



Rugpjūčio 18 dieną 21–os šeimynos gyventojai ir darbuotojai vyko į Palangą. Kelionė buvo ilgai laukta, nes 

šeimynos jaunuoliams labai patinka vandens pramogos ir saulės vonios. Palangą pasirinkome, nes norėjome 

ir prie jūros, ir papramogauti, ir pamatyti kažką naujo. 

Atvykę skubėjome prie vandens. Diena pasitaikė karšta, bet jūros vanduo buvo šaltas. Tačiau jūros vėsa 

neišgąsdino jaunuolių, jie daug maudėsi, kai kuriuos buvo sunku net išprašyti į krantą. Išvykos metu 

atšventėme rugpjūčio mėnesį gimusių jaunuolių gimtadienius. 

Po maudynių važiavome į Palangos centrą. Išlipę prie Basanavičiaus gatvės, pėstute patraukėme link tilto. 

Einant tryško jaunuolių emocijos. Andrius labai džiaugėsi parduodamais paveikslais, kitiems buvo įdomios 

kitokios prekės ar pramogos. 

Pasidairę ant tilto ir nusifotografavę, patraukėme link namų. Grįžome namo pavargę, bet pilni gerų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė 
  

2015 - 08 - 20 
Rugpjūčio 13 dieną „Varpelių" šeimynos gyventojai vyko į Lietuvos jūrų muziejų. 

Laukdami kelto, mes pamatėme didžiulį kruizinį laivą, kuris vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. 

„Varpeliams" patiko ir kėlimasis keltu. Vaikai ypač džiūgavo akvariume, kai delfinai priplaukdavo prie 

stiklo ir sveikindavosi su berniukais. Po delfinų pasirodymo nuvykome prie jūros. Tą dieną ritosi didžiulės 

bangos, tačiau vaikų jos neišgąsdino, o priešingai – suteikė džiugesio ir nuostabos. Pasimaudę, truputį 

pavargę, pasukome namų link. 

Grįžome pilni įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Violeta Razvadauskienė 
  

2015 - 08 - 19 
Saulėtą rugpjūčio 12–os dienos rytą 6–os šeimynos jaunuoliai, pavalgę pusryčius, nutarė vykti į Žerkščių 

pušyną. Kaip tarė, taip ir padarė. Greitai susiruošę, „Debesėlių“ šeimynos gyventojai ir juos lydinčios 

darbuotojos susėdo į autobusėlį ir išvyko. Ir štai jau pušynas! Besiskverbiant pro augalotų pušų šakas, visus 

maloniai kuteno saulės spinduliai. Jaunuoliai pasklido kas kur: vienas apžiūrinėjo krūmų lapus, kitam įdomu 

buvo, kas dedasi ant žemės – lietė rankomis nukritusį kankorėžį ar skubantį vabaliuką, dar kiti – tiesiog 

vaikštinėjo miško takeliu. Nuotaikos buvo puikios! 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 
  

2015 - 08 - 12 
Karštos vasaros dienos skatina transformuoti esamas užimtumo formas bei pasiūlyti gyventojams veiklas, 

kurios patrauklios ir galimos tik gerokai įkaitus orui. Tokiu metu tiek vaikai, tiek jaunuoliai itin mėgsta 

„šlapias“ pramogas. Globos namų kieme dažnai galima išvysti mažiausiuosius besiturškiančius baseinėlyje 

ar kitaip su vandeniu pramogaujančius gyventojus. Ypač smagu lauke tapyti aplink žydinčias gėles, išteplioti 

dažais draugus ir vėliau spalvas nuplauti gaivinančio vandens čiurkšle. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 08 - 10 
Keturios 19 šeimynos merginos: Rasa Jonaitytė, Jurgita Petraitytė, Diana Pakalniškytė ir Ieva Straukaitė 

drauge su savo socialine darbuotoja rugpjūčio 8 dieną susiruošė į tradicinę kasmetinę Ventos miestelio 

šventę. Buvome nusiteikę daug ką pamatyti, paklausyti koncertų, sutikti pažįstamų, pasimėgauti 

gardumynais. Tik atvykus į šventę, mus maloniai nudžiugino amatininkų mugės kiemelis su didelėmis 

šiaudinėmis „merginomis“. Įsigijome puikių papuošalų, amatininkų dirbinių, nupirkome lauktuvių likusiems 

namie. Merginos aktyviai sudalyvavo estafetėse su Ventos miesto bendruomenės vaikais: pūtė muilo 

burbulus, mėtė lankus. Šį renginį vedė „Mažieji princai“ – personažai vaikų šventėms. Merginos skanavo 

cukraus vatos, kebabų, stebėjo programos dalyvių pasirodymus, o Rasa J. smagiai pašokinėjo ant batuto. 

Smagiai leidžiamas laikas neprailgo. Grįžome vakarop pavargusios, bet su gera nuotaika. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 08 - 07 
Rugpjūčio 6 d. mūsų globos namų sportininkai dalyvavo Latvijoje, Ziedkalnėje, vykusiose „Pereinamosios 

taurės“ varžybose, kuriose buvo 25 komandos. 

Varžybos vyko „Kiškių pievoje“, esančioje Tervetės gamtos parke. Susitikimo pradžioje visus dalyvius 

personažai – grafas ir grafienė supažindino su šios vietovės istorija. Varžybose buvo 9 estafetės, kurias 

turėjo įveikti kiekviena komanda. Mums geriausiai sekėsi kombinuota estafetė ir „boulingas“. Jose buvome 



pirmi. „Taikliojoje rankelėje“ likome antri. Susumavus estafečių rezultatus, tapome šių varžybų 

nugalėtojais, įveikę visas 24 Latvijos komandas. Laimėję pirmą vietą, buvome gausiai apdovanoti įvairiais 

prizais. 

Dalyviai, kad turėtų jėgų varžytis karštą vasaros dieną, buvo vaišinami pietumis ir gaiviaisiais gėrimais. 

Grįždami namo sustojome prie Žagarės tvenkinio, kuriame nuplovėme nuovargį, išlietą prakaitą ir vasaros 

kaitrą. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 08 - 07 
Ankstų rugpjūčio 4–osios rytą 8–os šeimynos gyventojos, lydimos darbuotojų Rimos Augienės, Gražinos 

Sinicienės ir Gitanos Griguolienės, išvyko į Platelius. Mes susiruošėme papramogauti prie ežero. Pakeliui 

užsukome į Renavo dvarą, pavaikščiojome po jį. Nuvykusios prie ežero ir papietavusios, linksmai leidome 

laiką – ėjome maudytis, žaidėme įvairius žaidimus. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 
  

2015 - 08 - 03 
Lietingą liepos 30–os rytą „Šnekučiai“ išsiruošė į Palangą. Turėjome viltį, kad lietus liausis. Ir, iš tiesų, 

Palanga mus pasitiko su skaisčia saule. Ekskursiją pradėjome nuo grafų Tiškevičių dvaro. Pasigrožėję 

Birutės paminklu, priėjome prie vandenyje plaukiojančių antyčių ir lesinome jas batono gabalėliais. 

Gėrėjomės dvaro aplinkos želdiniais ir pačiu dvaru. Po to užlipome ant Birutės kalno, nuo kurio pamatėme 

jūrą, ji „Šnekučiams“ labai rūpėjo. Nusileidome prie vandens. Tą dieną maudytis buvo draudžiama, tačiau 

linksma buvo pučiant stipriam vėjui stebėti atsiritančias bangas ir bėgti nuo jų, kad nesušlaptume. 

Pavaikščioję jūros pakrante, pabuvoję ant Palangos tilto, išalkome. Kavinėje pasistiprinę cepelinais ir 

pasivaišinę kokteiliu, susiruošėme namo. Pakeliui dar aplankėme Kretingos žiemos sodą. Kelionė neprailgo, 

o įspūdžių parsivežėme daug. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 
  

2015 - 08 - 03 
Liepos 28–ą dieną 15–iolikta šeimyna vyko į Klaipėdą. Pirmiausia gyventojos aplankė Antano Boso 

medžioklės trofėjų muziejų, gėrėjosi įspūdingo dydžio eksponatais. Mini zoologijos sode merginos 

džiaugėsi povais, fazanais, meškomis, stumbrais. Olandų kepurės skardyje keliautojos grožėjosi Baltijos 

jūra. Nuo skardžio atsiveriantis vaizdas – įspūdingas, tačiau jo aukštis merginoms kėlė baimę. Pabraidymui 

jūroje teko vykti į Melnragę. Paskutinė išvykos pramoga – pasisėdėjimas Tryškių kavinėje „Premjera“. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 
  

2015 - 07 - 28 
Liepą „Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai ir darbuotojai vyko į seniai planuotą kelionę – į Nidą. Nors ši vasara 

nelepina saulės spinduliais, tačiau mūsų šeimyną saulė myli, ir išvykos dienos dangus buvo giedras. 

Nidoje aplankėme Parnidžio kopą su Saulės laikrodžiu, Kuršių marių laivų prieplauką, žavėjomės senomis 

žvejų sodybomis, jaukiais kiemeliais, gražia marių pakrante bei pajūrio pušyno fragmentais. 

Jūra mus pasitiko didelėmis bangomis ir 17°C temperatūros vandeniu. Taigi, šėliojimu bangose labai 

džiaugėsi vaikinai. 

Paskutinis sustojimas buvo Raganų kalnas su 80 skulptūrų, kurios atspindi lietuvių liaudies pasakų ir 

legendų herojus. 

Grįžome labai pakilios nuotaikos ir kupini įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 
  

2015 - 07 - 28 
17–os šeimynos gyventojos, lydimos darbuotojų, vyko į kavinę „Viliošiai“. Kavinėje mes atšventėme 

gyventojos Justinos gimtadienį. Puikioje „Viliošių“ aplinkoje vaišinomės ir pramogavome. 

Vėliau pramogos tęsėsi Sablauskiuose. Juose aplankėme šeimynos gyventojos Vaidos tėvelius. Čia mus 

vaišino medumi, namine duona, sūriu, uogomis, plokštainiu. Vaidos tėtis grojo armonika, mes šokome ir 

dainavome. Smagiai praleidusios laiką, puikios nuotaikos grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė 
  

2015 - 07 - 27 
11 šeimynos išvyka į Palangą 



Liepos 22 dieną išvažiavome į Palangą nusiteikę gerai praleisti dieną. Mašiną palikę prie Palangos turgaus, 

pėstute nukeliavome prie jūros. Pakeliui prisipirkome akinių nuo saulės. Jūra buvo vėjuota, su iškelta 

raudona vėliava, kuri draudė maudytis. Kadangi mes – drąsūs jaunuoliai, bangų smagumą visgi išbandėme. 

Po to pažaidėme tinklinį, pasilingavome ant medinių laivų, pasisupome karuselėse, pasivažinėjome 

mašinėlėmis, pažiūrėjome 3D penkiolikos minučių filmą. Sutikome Afrikos tamsiaodį, kuris mielai 

stabtelėjo su mumis nusifotografuoti. Žilvinas su Viliumi nusipirko baltas kapitonų kepures, kuriomis labai 

džiaugėsi. Kelionės pabaigą apvainikavo skanūs pietūs kavinėje. Gera nuotaika nugalėjo dienos nuovargį. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
  

2015 - 07 - 27 
10–tos šeimynos atviras renginys „Pašokime drauge“ 

Šokis padrąsina mus išreikšti savo emocijas, šokis mus jungia draugystei... 

Liepos 22 d. „Ežiukų“ šeimyna tokiu tikslu sujungė visas vaikų skyriaus šeimynas bendram muzikiniam 

rytmečiui. Dešimtokai savo renginiui pasirinko vasariškus akcentus – aktų salė buvo išpuošta ryškiaspalviais 

balionais, gėlėmis. Na, o patys „ežiukai“, grojant dainelei „Žalias ežiukas“, salėje susirinkusiems svečiams 

pasirodė pasipuošę žaliais marškinėliais. Buvo tartas malonus pasisveikinimo žodis, pasidžiaugta, kad visi 

atėjo su šypsena ir gera nuotaika kartu praleisti rytmetį muzikos fone. Toliau  dešimta šeimyna parodė šokį 

su didžiuliais sviediniais „Ežys, ežiukas“. O po jo, kad būtų dar smagiau, į šokių aikštelę buvo pakviesti 

kartu pajudėti visi susirinkę vaikai. Dainelė „Puku puku opapa“ išjudino visą salę, vaikai džiaugsmingai 

rodė įvairius šokio judesius. Už puikų bendrą šokį visi buvo apdovanoti prizais – kiekvienas gavo po balioną 

su siurprizu. Gražu buvo matyti, kaip vaikai drauge praleido gerą laiką, kaip visi noriai šoko pagal linksmas 

daineles mini diskotekoje. 

Norime padėkoti už pagalbą renginyje užimtumo specialistėms Dainorai Mačienei ir Erikai Talakauskaitei. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 

  

2015 - 07 - 27 
12 ŠEIMYNOS IŠVYKA PO ŠIAULIŲ IR RADVILIŠKIO RAJONO ĮSIMINTINAS VIETAS 

Ankstus liepos rytas žadėjo gerą orą ir jis mūsų neapgavo. Naisiai – mūsų šeimynos seniai planuota išvyka. 

Stebėdami serialą ,,Naisių vasara“, jaunuoliai ne tik kurdavo planus šiai kelionei, bet ir aptarinėdavo serialo 

veikėjus, diskutuodavo apie teigiamus ir neigiamus seriale pamėgtus personažus. 

Pažintį su Naisių gyvenviete pradėjome nuo kultūros namų. Likome sužavėti Saulės aikšte ir akmeniniu 

laikrodžiu, pagal kurį bandėme nuspėti esamą laiką, bei Ugnies aikšte, Alkos kalnu, baltų kultūros šventovės 

stulpais. Mes kopėme į naujai rengiamą Baltų arenos kalną. Akį džiugino Baltų žolynų muziejus su 

įvairiomis kultūrinėmis augalų veislėmis. Taip pat lankėmės Žemaitukų žirgyne, džiaugėmės turėdami progą 

paglostyti žirgus. Galiausiai užsukome į poeto Zigmo Gaidamavičiaus – Gėlės muziejų. Naisių gyvenvietė 

turi kuo didžiuotis. 

Kitas mūsų tikslas – Radviliškyje esantis senovinis garvežys. Jį aplankyti buvo Renato sumanymas. Vaikinai 

smagiai pozavo prie garvežio, kuris šiuo metu yra restauruojamas. 

Kokia gi išvyka be kavinės? Šiaulių kavinukėje papietavome ir pasveikinome mūsų Kazimierą su gimimo 

diena. 

Neišdildomi įspūdžiai liko atvykus į Agailių bažnytėlę. Tai – ramybės oazė gražioje miško proskynoje. Čia 

tokia ramybė tvyro, kad žodžiais nenupasakosi, tą jausmą reikia patirti. Vietinių gyventojų veiduose matėsi 

rimtis, susikaupimas, pamąstymai. Renatas pamintijo, kad čia tarsi Dievo namai, kad čia tokia aura tvyro ir 

kad čia reikia atvykti kiekvienam blogam žmogui. 

Vasara lietinga, tad džiaugiamės kiekviena šilta gražia vasaros diena ir pavykusia, nuostabia išvyka. 

Vaikinai padėkojo juos lydėjusiems šeimynos darbuotojams ir vairuotojui Jonui. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
  

2015 - 07 - 25 
19 – ta „Šypsenėlių“ šeimyna toliau pramogauja. Liepos 21–ą vykome aplankyti Varnių krašto įžymybių. 

Pirmiausiai apsidairėme prie Lūksto ežero, kuris nustebino mus savo dydžiu ir gražia pakrante, po to – 

Vembūtų piliakalnis. Teko aukštai lipti, bet merginos įveikė piliakalnį. Atvykus į Lopaičius, mūsų laukė 

įdomi pažintinė kelionė. Lopaičių piliakalnis, į kurį kopėme laiptais, buvo kai kurioms merginoms sunkiai 

įveikiamas. Gydantis akmuo žavėjo savo ypatingu grožiu, o mes pamėginome ant jo ir prigulti. Kitas akmuo, 

kurį aplankėme, buvo įspėjamasis žynio kapas, prie kurio degė žvakutė. Bekeliaudamos apsidžiaugėme 

priėjusios šaltinį, kurio nepaprastai švarus vanduo atgaivino mus. Šio gaivaus vandens parvežėme lauktuvių 



ir į savo namus. Lankydamos „Norų išsipildymo“ akmenį apgailestavome, kad neatsivežėme iš namų mažų 

akmenukų, kuriuos būtume palikusios čia kartu su savo sugalvotais norais. 

Grįždamos namo vėl užsukome papramogauti į kavinę „Premjerą“. 

Mes turiningai praleidome laiką, daug pamatėme ir likome labai patenkintos. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
 

2015 - 07 - 25 
20–os šeimynos jaunuoliams net blogas oras nesugadino džiugios nuotaikos, liepos 20 dieną vykstant į 

pajūrį. Pakeliui į Klaipėdą pirmiausia užsukome į Karklėje įsikūrusį Antano Boso medžioklės trofėjų 

muziejų ir zoologijos sodą. Daug įspūdžių patyrėme safario metu lankydamiesi elnyne ir maitindami 

gyvūnus. Po iškylos ir atrakcijų gamtoje pramogas tęsėme Klaipėdos „Akropolyje“. Čia rungėmės „Apollo“ 

boulinge. 

Džiugu, jog šios kelionės metu pavyko vienam mūsų šeimynos gyventojui – Sauliui Matavičiui susitikti su 

savo artimaisiais (sesute, sūnėnais) ir pabendrauti. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė 
  

2015 - 07 - 21 
4–os šeimynos gyventojos, lydimos darbuotojų, vyko į ekskursiją. Mes Lietuvos jūrų muziejaus 

delfinariume stebėjome nuotaikingą delfinų pasirodymą. Vėliau keliavome prie jūros. Mergaitėms klausantis 

bangų mūšos, darbuotojos gamtoje paruošė vaišes. Pasidžiaugėme paplūdimio smėliu, maudynėmis jūroje. 

Išvykos metu mus lydėjo puiki nuotaika. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 
  

2015 - 07 - 21 
Ventos socialinės globos namuose yra vykdomas projektas „Kūrybos fenomenas – sveikatai“, kuris skirtas 

psichikos sveikatos stiprinimui, pasitelkiant dailės terapijos priemones ir metodus. Projektas įgyvendinamas, 

laimėjus Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 

finansavimo atranką. Projekto tikslinė grupė apima ne tik įstaigoje gyvenančius asmenis. Platesniam 

neįgalių asmenų problemų sprendimui, planuojant projektinę veiklą, buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Ventos neįgaliųjų klubu „Dalia“. Socialinėje srityje jau keturiolikti metai veikiančiam klubui, 

teikiančiam socialinės reabilitacijos ir socialines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams, globos namai 

buvo žinomi, tačiau bendradarbiavimui įpareigojantis ir veiklos kryptis apibrėžiantis dokumentas pasirašytas 

pirmą kartą. 

Klubo pirmininkė Irena Jatkauskienė, džiugiai pritarusi biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 

jėgų suvienijimui, pasiūlė globos namų gyventojams įsilieti ir į jų vykdomą tęstinį projektą „Kelias į 

sveikatą per žinojimą, pažinimą, patyrimą“. 

Ventos socialinės globos namams savivaldybės skirtos lėšos projekto vykdymui ir įstaigos turimi 

žmogiškieji ištekliai efektyviai naudojami gyventojų sveikatos stiprinimui, socializacijos klausimų 

sprendimui bei neįgaliesiems reikalingų įvairių priemonių ir paslaugų prieinamumo rajone gerinimui. 
Parengė: soc. pedagogė, projekto vadovė Inga Musulienė 
  

2015 - 07 - 18 
„Šnekučių“ šeimyna vyko į ekskursiją, kurios maršrutas: Venta – Jurakalnis – Šatrijos kalnas – Telšiai – 

Venta. Vaikai drąsiai, energingai ir linksmai įveikė visus kalnus ir laiptus. „Šnekučiai“ grožėjosi kalvotosios 

Žemaitijos vaizdais, Telšių miestu, Ventos upės vingiais. Telšių mieste leidosi liftu, žaidė žaidimų aikštelėje, 

džiaugėsi ežere plaukiojančiomis antimis ir gulbėmis su jaunikliais, trykštančiu fontanu. Ekskursiją 

„Šnekučiai“ užbaigė „Džiugo“ kavinėje, kur skanaudami įvairių rūšių ledus, grožėjosi nuostabiu vaizdu į 

ežerą. 

Namo vaikai grįžo pavargę, bet patenkinti. Dabar „Šnekučiai“ nekantriai laukia išvykos prie jūros. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė 
  

2015 - 07 - 18 
„Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai Andrius Raudys ir Marius Juškys, lydimi socialinio darbuotojo padėjėjos 

Aurelijos, vykome į Gyvolių kaime įsikūrusią Virvytės stovyklą aplankyti Mariaus sesers Gintarės. Jau treti 

metai Gintarė atvyksta į šią stovyklą ir kiekvienais metais Marius, padedant darbuotojams, nepraleidžia 

progos aplankyti seserį ir nuvežti jai vaišių. Ir šįsyk linksmai pabendravę, pasidžiaugę vasariška gamta, 

paglostę arklius, laimingi grįžome namo. 



Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 
  

2015 - 07 - 18 
Saulėtą liepos dieną 14–os šeimynos jaunuoliai vyko į kelionę. Išvykos metu pabuvojome Telšių urėdijos 

„Žvėrinčiuje“. Daug teigiamų emocijų patyrėme stebėdami ožkytes, tik niekaip neprižadinome meškino 

Timofėjaus. Pasigrožėjome elniais, arkliukais, lape. Po to nuvykome į Telšius, prie Masčio ežero, 

pasivaikščiojome, pasisupome žaidimų aikštelėje. Vėliau vykome prie Šatrijos kalno, o Andrius užkopė ir į 

jo viršūnę. Apsilankėme kavinėje „Premjera“, kurioje atšventėme Valdo ir Ernesto gimtadienius. 

Papramogavę, truputį pavargę, bet pasisėmę daug teigiamų emocijų, grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė 
  

2015 - 07 - 18 
19 šeimynos merginos su darbuotojomis Asta ir Gražina liepos 10 dieną vyko į „Akmenės krašto muziejų“. 

Mus domino drugelių kolekcijos. Muziejaus darbuotojai papasakojo apie muziejaus veiklą ir pirmiausiai 

pasiūlė mums apžiūrėti drugelius, patalpintus į oranžeriją. Gyvi drugeliai, atkeliavę iš egzotinių šalių, labai 

sužavėjo. Muziejaus darbuotojas pasakojo apie atkeliaujančias drugelių siuntas, apie tai, kaip išsirita 

drugeliai, kiek laiko jie gyvena, kokį maistą valgo. Ypač dėmesį patraukė įspūdingo grožio drugeliai – 

pelėdos. Ant sparnų jie turi didžiules  „akis“. Apžiūrėjome ir B. Izembeko dieninių drugelių ekspoziciją, 

atidarytą 2009 metais. 

Savo pažintinę išvyką pratęsėme prie „Jurakalnio“ ir Akmenės bokšto, Papilėje. 

Neilga išvyka, tačiau labai turininga pažintine prasme. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 07 - 11 
Ventos socialinės globos namų gyventojai pirmadienio vakarą būrėsi bene ryškiausiai mūsų tautos tradicijai 

– Valstybės dienos vakarą visiems kartu giedoti „Tautišką giesmę“. Lietuvos himnas su plevėsuojančia 

trispalve, suktomis tautinėmis juostelėmis, vėliavą simbolizuojančiais balionais, skarelėmis, vėliavos 

spalvomis išpaišytais veidais skambėjo giedamas kartu su Paeglesių kaimo bendruomenės atstovais. 

Nuoširdus žmonių bendravimas ir noras liepos 6–ąją susirinkti ir kitąmet, tikimės padės auginti gražią 

tradiciją. Tai mus visus vienijantis įvykis ir gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius ir 

reikšmingus dalykus. 
Parengė: užimtumo specialistė Erika Talakauskaitė 
  

2015 - 07 - 11 
Liepos 1 d. penki „Kaktusų“ šeimynos gyventojai ir penki darbuotojai ištvermingai įveikė 15,5 km žygį 

baidarėmis, nuo Ventos iki Virvytės poilsio bazės. Tai jau ketvirtus metus trunkanti tradicija. Žygiai mums 

padėjo tapti stipresniais, mes išmokome tvirtai valdyti baidarę. „Kaktusų“ šeimynos gyventojai labai 

džiaugėsi vasariška šiluma, vandens maudynėmis ir finišo gale įvykusiu pikniku. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 
 

2015 - 07 - 09 
Liepos 8 dieną mūsų įstaigos tinklininkai dalyvavo parko tinklinio čempionate. Įstaigai atstovavo dvi 

komandos. Iš viso susirinko 13 komandų iš Veisiejų, Dūseikių, Linkuvos, Aukštelkės, Skemų, Ventos ir 

Jurdaičių socialinės globos namų. Komandos buvo suskirstytos į lygius pagal pernykščių varžybų rezultatus. 

Nors oras ir nelepino – tai lijo, tai saulė kaitino, varžybos vyko. 

II–oji mūsų įstaigos komanda, kurią sudarė Marius Juškys, Andrius Raudys ir darbuotoja Erika 

Talakauskaitė, C lygyje užėmė III–ąją vietą. Pirmoji komanda (Artūras Mendelejevas, Saulius Matavičius ir 

darbuotojas Linas Lileikis) A lygyje laimėjo pirmąją vietą. Visi sportininkai apdovanoti medaliais, o lygių 

nugalėtojos – komandos ir taurėmis. Apdovanojimų ceremonijos metu organizatorius Linas Užkuraitis 

pažymėjo, kad mes, „Ventukai“, šiemet nenugalimi – trečiose tinklinio varžybose esame pirmi. 

Visi varžybų dalyviai buvo vaišinami ledais ir gaiviais gėrimais. Grįždami sustojome prie Endriškių 

tvenkinio nuplauti likusį smėlį ir nuovargį. Su medaliais ir taure patenkinti parvykome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 07 - 08 
Liepos 6–ąją buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Pažymint šią dieną, viso 

pasaulio lietuviai gieda Lietuvos himną. Taip pat šią dieną visame pasaulyje švenčiama tarptautinė bučinių 



diena. Kada tiksliai atsirado bučinys – nežinoma. Tačiau dabar jis – neginčijamas kultūros reiškinys. 

Bučiniu išreiškiama meilė. Be to, bučinys – taip pat ir palankumo, dėkingumo, draugiškumo, pagarbos 

ženklas. Juo apdovanojame mylimus žmones, kai juos sveikiname, susitinkame, išlydime ir t.t. 

Šias dvi datas 19–os šeimynos mergaitės bei darbuotojos – Gražina ir Asta, pažymėjome neįprastai. Mes 

išsiruošėme į Ventos miestelio pušyną. Ten rinkome žemuoges, skynėme rūgštynes... Paskui, pabraidžiusios 

po Ventos upę ir nusiplovusios rankas, susiruošėme kepti šašlykus, sparnelius, dešreles... Sočiai 

papietavusios mergaitės apsikabino, pasibučiavo ir išsiuntė oro bučinukus. Lietutis ir griaustinis mūsų 

neišgąsdino. Noras pabūti gamtoje ir patirti visus jos malonumus nugalėjo. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė 
  

2015 - 07 - 03 
Liepos 3 dieną mūsų įstaigoje vyko kasmetinės Galiūno varžybos. Jose dalyvavo 13 vaikinų ir 8 merginos. 

Vaikinai kėlė rąstą, kilnojo girą, nešė du hantelius po 30 kg, metė kaladę ir varžėsi gladiatoriaus rungtyje. 

Stipriausias šiemet buvo Saulius M. iš 20 šeimynos. 

Merginos laikė hantelį, du hantelius po 10 kg nešė, metė kaladę ir varžėsi gladiatoriaus rungtyje. Tarp 

merginų stipriausia – Jovita S. iš 15 šeimynos. 

Visus dalyvius globos namų direktorė Gražina Banienė apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 07 - 03 
„Ežiukų“ šeimyna moka džiaugtis atostogomis ir per jas ypatingai laukia ekskursijų. Todėl, tik sulaukę šiltų 

orų, susiruošėme išvykai į Žagarės poilsiavietę: rinkomės tinkamus rūbus, pirkomės maisto produktus 

iškylai, na, ir, susipakavę visus reikmenis, iškeliavome praleisti dieną gamtos apsuptyje. Atvykę gyventojai 

apsižvalgė naujoje aplinkoje, pasiklojo ant žemės paklotėlius. Dalis vaikinukų pasistiprinę priešpiečiais, 

lydimi darbuotojų, išėjo pasivaikščioti aplink tvenkinį. Ėjome per lieptelius, lipome į kalną, grožėjomės 

miškely augančiomis uogomis, medeliais, gėlėmis, ragavome žemuogių. Šiek tiek pavargę grįžome pas 

likusius šeimynos iškylautojus, kurie jau buvo pasiruošę dešrelių kepimui. Na, o gardžiai papietavę, vaikai 

pasirinko, ar žaisti su kamuoliu, ar papaišyti kreidelėmis, ar pasisupti, ar tiesiog ramiai pasimėgauti vasaros 

saule. Sušilę, drąsiausi vaikinai išsimaudė tvenkinyje. 

Greitai prabėgo išvykos laikas, o ir vaikai nepamiršo, kad reikia grįžti namo. Pilni gerų emocijų, susėdę į 

autobusėlį, parvykome į namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 
  

2015 - 07 - 03 
Birželio 29 dieną 8–os šeimynos mergaitės ir 7–os šeimynos berniukai, lydimi soc. darbuotojų Violetos 

Razvadauskienės, Lauros Aužbikavičienės ir Rimos Augienės, vyko į Šiaulius. Ekskursijos tikslas – 

aplankyti kino teatrą, pažiūrėti animacinį filmą „Septintasis nykštukas“. Vaikams animacinė komedija 

paliko didžiulį įspūdį. Po filmo pasivaikščiojome „Akropolyje“, kavinėje pasivaišinome pica. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 
  

2015 - 07 - 01 
Birželio 26 dieną 5 mūsų įstaigos gyventojai: Egidijus Džiugas, Andrius Raudys, Marius Juškys, Artūras 

Mendelejevas ir Marius Vaičiūnas, lydimi soc. darbuotojo padėjėjo Aivaro Koriznos ir užimtumo specialisto 

Egidijaus Vaitkaus, išvyko į Linkuvos soc. globos namus. Čia įvyko kasmetinės meškeriotojų varžybos 

„Sidabrinis žvynas“. 

Varžybose dalyvavo 8 komandos: Jurdaičių, Iecavo (Latvija), Kupiškio, Dūseikių, Lavėnų, Padvarių, 

šeimininkų – Linkuvos ir mūsų globos namų meškeriotojai. Žūklės varžybos truko 3 val., tačiau neprailgo, 

nes per pertraukėles visi dalyviai buvo vaišinami sumuštiniais ir bandelėmis. 

Renginį vainikavo žūklės rezultatų  - pagautų žuvų svėrimas, apdovanojimai, gardi žuvienė ir 

pasiplaukiojimas plaustu. 

Mūsų gyventojai, padedami net ir ūkio padalinio vadovo Felikso Griguolos, atgabenusio ventiškius į šias 

varžybas, su 112 žuvų (bendras svoris 3,422 kg) užėmė 3–iąją vietą. Patirtas geras emocijas įamžinti 

nuotraukose padėjo darbuotojas Egidijus. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 
  

2015 - 06 - 30 



Saulėtą penktadienio dieną Žana, Eimantas, Sigita ir Renatas išbandė vieną aristokratiškiausių pomėgių – 

jodinėjimą žirgu. Pasinaudojome instruktorės Aušros pamokomis: gavome naudingų patarimų bei 

pamokymų, kaip valdyti žirgą vardu Delta, išmokome laikytis balne. O išdrįsę atsisėsti ant žirgo, jojome 

Jurakalnio takeliu bei pieva. Sakoma, kad žirgas – „gydytojas“. Mūsų tikslas buvo ne tik jojimas ir įgūdžiai, 

bet ir specifinių terapinių tikslų siekimas. Mokymasis rūpintis ir prižiūrėti žirgą bei instruktorės pagalba 

leido mums suderinti auklėjimo ir sveikatinimo tikslus. Pasisėmėme nepamirštamų emocijų ir pajutome 

energijos antplūdį. 
Parengė: užimtumo specialistė Erika Talakauskaitė 
  

2015 - 06 - 29 
Birželio 17d. įvyko 20–os, „Dobiliukų“ šeimynos, atvira popietė „Sportiška vasara“. „Dobiliukai“ visus 

pakvietė rytmetį praleisti sportiškai. Susiskirsčius į dvi komandas ir padarius rytinę mankštą, buvo pradėtos 

varžybos. Abiejose komandose buvo po 6 vaikus – šeši „Dobiliukai“ ir Ventos socialinės globos namų 

rinktinė komanda „Debesėliai“. Komandos turėjo atlikti 6 skirtingas ir linksmas užduotis. Buvo keletas 

užduočių ir žiūrovams. Dalyviams buvo įteikti diplomai ir šokoladiniai medaliai. Varžybose nugalėjo 

draugystė, meilė ir pagarba vienas kitam. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė 
  

2015 - 06 - 26 
Vasara – atostogų ir kelionių metas. 19 šeimynos gyventojos labai laukė vasaros atostogų, kad galėtų 

pakeliauti, važiuoti į ekskursijas bei patirti kitokius vasaros malonumus. Birželio 25 dieną vykome į 

Klaipėdos miesto mini zoologijos sodą. Merginos labai myli gyvūnėlius, todėl zoologijos sode joms viskas 

buvo įdomu ir žavu. Draugiškais šuniukais labai džiaugėsi Jurgita P., ožkytėmis labai žavėjosi Inga G., 

Rasai patiko povai savo įvairiaspalvėmis uodegomis, o Diana P. smalsiai stebėjo šokinėjančias beždžionėles. 

Neišgąsdino dideli liūtai, kupranugariai, vilkai. Ne tik pamatyti gyvūnai padarė didelį įspūdį. Merginos 

atkreipė dėmesį ir į jiems paduotą maistą, pastebėjo skirtumus, kas ką ėda. 

Po to pabuvojome prie „Olandų kepurės“ skardžio, iš kur stebėjome ošiančią jūrą ir dideles bangas. 

Neliko neapžiūrėtas A. Boso gyvūnų iškamšų muziejus. Merginos pačios pasirinko, su kuriais iš jų 

labiausiai norėtų nusifotografuoti. Apsilankymas muziejuje paliko gerą įspūdį. 

Vėliau ekskursiją pratęsėme puikioje kavinės „Premjera“ aplinkoje ir vaišėmis joje. 

Grįžome visos pavargusios, tačiau kupinos noro netrukus vėl pakeliauti. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 06 - 25 
Birželio 20 dieną 7–os šeimynos berniukams – Mantui K. ir Laurynui Krikšto sakramentą Ventos Švč. 

Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje suteikė kunigas Andrius Eidintas. Apeigos prasidėjo 

kunigo paklausimu apie Šv. vardus, kuriuos krikštatėviai išrinko savo krikštasūniams. Krikštatėviai sulaukė 

ir nuoširdžios kunigo padėkos, kad sutiko būti globos namų vaikams Krikšto tėvais, nes tai juos įpareigoja 

rūpintis krikštasūniais visą savo gyvenimą. Manto K. ir Lauryno krikštatėviais tapo 7–os šeimynos 

darbuotojos – Regina Žąsinienė ir Irena Stripeikienė bei įstaigos gyventojai – Donatas Kasperavičius ir 

Andrius Marozas. 
Parengė: soc. darbuotoja Violeta Razvadauskienė 
  

2015 - 06 - 25 
Birželio 23 dieną 12 šeimyna pakvietė į savo, jau ne pirmus metus organizuojamą, tradicinę ,,Burbulų 

šventę“. Renginys sutapo su Joninėmis, todėl jo metu buvo pasveikinti Jonai bei Janinos, ir visiems 

varduvininkams nuskambėjo ilgiausių metų gaida. Po sveikinimų vyko įvairios užduotys su balionais ir 

muilo burbulais, vaikinai deklamavo eilėraščius, šoko rateliu. Mažiesiems namų gyventojams ,,Šnekučiams“ 

buvo paruošta ypatingai žaisminga užduotis. Ir smagiausia šventės dalis prasidėjo, kai buvo įjungta muilo 

burbulų pūtimo mašina. Pasidžiaugti įvairiaspalviais burbuliukais buvo smagu ir gyventojams, ir 

darbuotojams. Džiugu, kad ši šventė visiems suteikė daug gražių, teigiamų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
  

2015 - 06 - 22 
Birželio 21–osios rytą 21 šeimynos gyventojai bei darbuotojai vyko į Trakų pilį ir Trakų pusiasalio pilį 

pasisvečiuoti atgijusiuose Viduramžiuose. Trakų pilyje apžiūrinėjome istorinius pastatus bei iš tų laikų 

likusius daiktus. O Trakų pusiasalio pilyje vyko Viduramžių epochos gyvenimas. Saulėje blykčiojo riterių 



šarvai bei kalavijai. Akį džiugino spalvingos palapinės bei klubų vėliavos. Riterių ir lankininkų pergales 

lydėjo dainos ir šokiai – teatralizuotas karo istorijos vaidinimas drauge su amatais bei muzika susiliejo į 

vientisą spektaklį. Šventės juokdarys ne tik kėlė juoką, bet ir rodė įvairiausius fokusus bei akrobatinius 

triukus. Savo amatų subtilybėmis užbūrė nagingi meistrai. Šventės metu apžiūrinėjome auksakalių sukurtus 

papuošalus, stebėjome kalvio kalamą geležį, džiaugėmės raibuliuojančiais molio indais. Akį traukė austinės 

ir vytinės juostos bei prašmatnios knygos, kruopštumu žavėjo nėrėjos bei siuvinėtojos, kvepėjo rankų darbo 

muilu, nupjauta žole bei medžių drožlėmis, žėrėjo brangūs kailiai. Su lydinčiuoju vienuoliu apžiūrėjome 

Dominikonų vienuolyno koplyčią bei rūsiuose slypinčius bažnytinio paveldo sakralinius lobius. Žavėjomės 

istorinių šokių kolektyvo „Saltus Gladii“ šokiais ir klausėmės grupės „Thundertale“ dainų, kurios išsiskiria 

net tik savita stilistika, bet ir patriotiniais, įkvepiančiais tekstais. 

Tai buvo puiki kelionė, kurioje aktyviai pailsėjome nuostabiame gamtos ir istorijos kampelyje. Jaunuoliams 

patiko pramogos bei galimybė tiesiogiai prisiliesti prie mūsų istorijos. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė 
  

2015 - 06 - 22 
Vėlyvą birželio 16 dienos rytą 20–os šeimynos jaunuoliai, lydimi šeimynos darbuotojų, patraukė į Šiaurės 

Lietuvoje įsikūrusį ,,Balsių slėnį“. Šiame poilsio ir pramogų parke prie Virvytės upės iškylautojai, 

naudodamiesi specialia alpinistine įranga, išbandė savo jėgas įvairiose nusileidimo ir kliūčių trasose, kurios 

nutiestos per upę. Auklėtiniai taip pat turėjo galimybę pažaisti ir atsipalaiduoti sporto bei atrakcionų 

aikštelėse. 

Pavargę nuo aktyvaus laisvalaikio ir patyrę begalę emocinių išgyvenimų, iškylos dalyviai popietę baigė 

dešrelių fiesta. 
Parengė: soc. darbuotoja Gerutė Beniušienė 
  

2015 - 08 - 22 
Birželio 18 d. mūsų įstaigos sportininkai vyko į Zarasus, į tarptautines atvirąsias socialinės globos namų 

vasaros sporto žaidynes. Dalyvavome tinklinio, krepšinio 3x3, pasagos metimo, smiginio rungtyse. 

Šiemet geriausiai sekėsi tinklinio varžybose, kuriose dalyvavo 12 komandų. Mūsų sportininkai nugalėjo 

visus varžovus ir laimėjo I–ąją vietą. 

Žaidynių uždarymo metu buvome apdovanoti medaliais ir taure. Po to visi buvo vaišinami kareiviška koše, 

gaiviaisiais gėrimais. Pasistiprinę, pasiklausę grupės „16 Hz“ koncerto, pavargę, bet laimingi grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 06 - 18 
Birželio 17 d. pas mus į svečius atvyko Naisių vasaros teatras. Šauni aktorių trupė suvaidino spektaklį 

„Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“. Spektaklio režisierė – Vaida Kavaliauskaitė. Pasirodymo 

metu žiūrovus lydėjo gera nuotaika, džiugios emocijos, netilo juokas. Po spektaklio mūsų globos namų 

direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkienė įteikė aktorių kolektyvui suvenyrą su Ventos simbolika, o mūsų 

globotiniai su džiaugsmu dovanojo aktoriams gėles ir skubėjo su jais nusifotografuoti. 

Dėkojame Naisių vasaros teatrui už suteiktas džiugias akimirkas visai mūsų globos namų bendruomenei. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 06 - 18 
Akmenės krašto muziejuje dailės terapijos užsiėmimui buvo susirinkę Akmenės gimnazijos vasaros 

stovyklos „Laimingas žmogus“ dalyviai ir grupelė Ventos socialinės globos namų gyventojų. Užsiėmime 

dalyvavo ir Akmenės gimnazijos socialinė pedagogė Eglė Radionova, psichologė Rima Mokusienė, ir 

globos namų gyventojus atlydėjusi užimtumo specialistė Dainora Mačienė bei visus atvykusius maloniai 

priėmusi, ir kiekvieno dalyvio patogumu pasirūpinusi muziejaus darbuotoja Sandra Saliamanienė. Mišrioje 

grupėje skleidėsi dalyvių jausmai, patyrimai, teigiamos emocijos. Patirta bendrystė liudija apie dailės 

terapijos naudą ir universalią jos kalbą, kurią supranta tiek sveikas ar neįgalus, tiek suaugęs ar vaikas. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 06 - 18 
„Šypsenėlių“ šeimyna birželio 16 dieną pakvietė savo bendruomenės narius į popietę „Ką gali...“. Nors čia 

gyvena vaikai ir jaunuoliai su negalia, tačiau jie turi daug galių ir daug ką gali. Šios šeimynos gyventojos, 

kaip įrodymą, ką gali jų rankelės, pristatė svečiams savo darbelių parodėlę. Papuoštas sienos stendas su 

nuotraukomis, atspindinčiomis, kaip merginos drauge su šeimynos darbuotojomis triūsė, bei gausa 



įvairiausių darbelių iš popieriaus, plastilino, sėklų, vienkartinių indų ir kt., žavėjo popietės stebėtojus. Vėliau 

„Šypsenėlės“ bei visi susirinkusieji pažaidė smagų žaidimą „Ką gali mūsų piršteliai“. 

Į klausimą „O ką girdi mūsų auselės?“ visi atsakė puikiai, klausydami įvairios garsų muzikos. 

Po to šeimynos socialinė darbuotoja kalbėjo apie jausmus ir nuotaikas, kuriuos mes jaučiame ir perduodame 

vieni kitiems bendraudami. Paprašyti popietės stebėtojai išsakė įvairiausius jausmus, kuriuos jaučia žmogus, 

o šeimynos gyventojos prie veidrodžio lipdukais priklijavo popierines širdeles su įvardytais jausmais. 

„O ką pamatė mūsų akelės“ ir „kur nuveda mūsų kojelės“ visi popietės dalyviai buvo pakviesti pažiūrėti 

nuotraukų, kuriose atsispindėjo „Šypsenėlių“ šeimynos organizuoti renginiai, ekskursijos, išvykos, šventės, 

bendravimas su kitomis bendruomenėmis bei kasdienis gyvenimas. 

Vėliau popietės dalyviai buvo pakviesti prisiminimui palikti popieriaus lape apibrėžtus savo delnus. Visiems 

džiugu buvo skaityti delnuose „Šypsenėlėms“ surašytus palinkėjimus. 

Pabaigoje šeimynos gyventojos už kruopštų darbą gavo saldžius apdovanojimus, t.y. suvenyrus – rankeles. 

Toliau šventę tęsė gera nuotaika ir vaišės. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 06 - 18 
Gegužės mėnesį 20–os šeimynos gyventojas Eimantas Labinas kartu su socialine darbuotoja Aušra 

Špultauskyte dalyvavo žurnalo „NAMINUKAS“ surengtame konkurse ir laimėjo saldžią dovaną – Haribo 

guminukų rinkinį. Sveikiname ir džiaugiamės! 

  

  

2015 - 06 - 18 
Birželio 15 d. dešimt šeimynos jaunuolių išvykome į neseniai pastatytą, modernų Jurakalnio apžvalgos 

bokštą. Užlipę į 15 metrų aukščio bokštą, grožėjomės Papilės apylinkės gamtovaizdžiu. Bokšto viršuje 

jausmas svaiginantis, tačiau visa ką aplinkui pamatai, palieka neišdildomą įspūdį. Akį traukte traukia medžių 

žaluma ir žaliuojantis upės skardis, vingiuojanti upė ir vanduo, saulėje tviskantis įvairiausiomis spalvomis. 

Eidami pažintiniu taku, stebėjome augmeniją, grožėjomės Ventos ir Virvytės upių santaka. Šalia apžvalgos 

bokšto – graži poilsiavietė. Joje mes pailsėjome, pavalgėme, pasidalinome įspūdžiais. 

Pažintinę išvyką tęsėme Papartynėje. Čia tiesiog pasidžiaugėme natūraliu gamtos grožiu, lankėmės 

atodangoje, vaikinai pageidavo nusifotografuoti prie vandens malūno. 

Nors išvyka ir trumputė, grįžome pavargę, bet linksmi, nes visi įlipome į apžvalgos bokštą. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 
  

2015 - 06 - 15 
Birželio 11 d. Ventos socialinės globos namuose šurmuliavo didžiulis būrys tautiniais rūbais pasipuošusių 

žmonių. Lyg paukšteliai sulėkė iš visų Lietuvos kampelių bei Latvijos dainininkai, muzikantai, šokėjai į 

liaudiškos muzikos festivalį „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“, skirtą etnografinių regionų metams paminėti. 

Toks renginys mūsų namuose vyko pirmą kartą. Jo iniciatorė – mūsų globos namų direktorė Gražina 

Banienė. Direktorė akcentavo, kad liaudies muzika yra arčiausiai mūsų, kad kiekvienas turime žinoti savo 

šaknis, savo prigimtį, o toks susibūrimas – tai proga prie to priartėti. 

Kiekvieną atvykusį svečią ir festivalio dalyvį mūsų globos namų atstovai garbingai pasitiko su duona ir 

druska. Mes sulaukėme nemažai garbingų svečių: Ventos parapijos kunigo Andriaus Eidinto, Ventos miesto 

seniūnės Genovaitės Mačiuvienės, Paeglesių kaimo bendruomenės pirmininko Jono Činkos, Pabradės 

socialinės globos namų direktorės Nijolės Genytės bei jos pavaduotojų, Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 

pensiono direktoriaus pavaduotojos Loretos Meiluvienės, Padvarių socialinės globos namų socialinio darbo 

vadovės Nijolės Jazbutienės, Latvijos socialinio aprūpinimo centro „Zemgale“ filialo „Ziedkalne“ direktorės 

Aijos Petuhovos, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos centro „Goda“ pavaduotojos 

Simonos Litvinienės, Dabikinės specialiosios mokyklos direktorės Birutės Elenos Jakaitienės su 

pavaduotojomis Dalia Bakaitiene ir Jūrate Triaušiene. 

Gausu buvo ir kolektyvų. Savo pasirodymais džiugino svečiai – Ventos muzikos mokyklos folkloro 

ansamblis „Austėja“ ir Latvijos socialinio aprūpinimo centro „Zemgale“ filialo „Ziedkalne“ kolektyvas. 

Susirinko liaudiškos muzikos mylėtojai iš Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono, Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centro, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos centro „Goda“, 

Skemų, Kėdainių, Pabradės, Padvarių ir, aišku, iš Ventos socialinės globos namų. 

Po atviru dangum puikią saulėtą dieną skambėjo liaudiškos dainos, smagiai sukosi šokėjų poros, susikibę 

linksmai lingavo žiūrovai. Buvo galima pasigrožėti Ventos socialinės globos namų gyventojų kūrybinių 



improvizacijų paroda lietuvių liaudies audinių tema. Parodos organizatorė – užimtumo specialistė Zita 

Staškienė. 

Renginį vedė Humanitarinių mokslų daktarė, etnomuzikologė, TV laidų vedėja, Lietuvos liaudies kultūros 

centro Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Sungailienė. Ji šiltai bendravo su visais 

susirinkusiais, padainavo liaudiškų dainų, užminė mįslių, kurias atspėjusieji gavo prizų. 

Visi kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais, rankų darbo dovanomis ir tradiciniu mūsų globos namų 

pyragu – boba. 

Pabaigoje festivalio vedėja Loreta Sungailienė sukvietė visus bendrai dainai „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“. 

Po šventės niekas dar nesiskirstė. Pasistiprinę, atsipūtę ir dalyviai, ir žiūrovai linksmai iki vakaro šoko 

diskotekoje. 

Dėkojame visiems svečiams, dalyviams, žiūrovams, mūsų garbiajai viešniai – renginio vedėjai Loretai 

Sungailienei. Viliamės, kad šis festivalis taps tradiciniu, kad kitais metais vėl džiaugsimės smagiu renginiu 

bei gausiu būriu atlikėjų ir svečių. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 06 - 09 
Gražus ir saulėtas rytas Ventos socialinės globos namų gyventojams prasidėjo Respublikiniame vaikų ir 

jaunimo neįgaliųjų muzikinės saviraiškos festivalyje ,,Muzikinė paukštė 2015“, Kauno rajone, Rokuose. 

Šventėje dalyvavo kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. 

Skambėjo dainos, instrumentiniai kūriniai, džiugino muzikiniai vaidinimai. Rokų kultūros centre šūksniais ir 

plojimais liejosi nuoširdžios žiūrovų emocijos. Festivalio ,,Muzikinė paukštė 2015“ organizavimas 

iškilmingai buvo perduotas mūsų globos namams. 
Parengė: užimtumo specialistė Erika Talakauskaitė 
  

2015 - 06 - 04 
Gegužės 30 d. Ventos globos namų gyventojai – Deividas, Giedrius, Egidijus, Jonas, Andrius R. ir Andrius 

V. atidarė meškeriojimo sezoną. Globotiniai žvejojo plūdinėmis meškerėmis. 

Žvejai džiaugėsi išvyka prie upės, nes aktyviai kibo žuvys: aukšlės ir šapaliukai. Visi laimikiai vėl buvo 

paleisti į Ventos upės vingį. 

Globos namų gyventojai žūklėje patyrė daug teigiamų emocijų bei labiau išmoko bendradarbiauti. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 
  

2015 - 06 - 03 
Birželio 3 dieną „Varpelių“ šeimynoje įvyko rytmetys „Pavasario spalvos“. Spalvos ir jų pažinimas yra 

šviesiausia vaikystės dalis. Vaikai dievina spalvas ir į kiekvieną reaguoja kitaip, pasirinkdami savo 

mėgstamiausias. Bendraujant su vaikais ir juos ugdant, spalvos gali tapti geru sąjungininku. Spalvų 

pažinimas padeda ugdyti vaikų savarankiškumą, bendravimo įgūdžius ir gelbsti išreiškiant savo emocijas. 

Kiekvienas vaikas iš anksto pasirinko sau po spalvą. Su šeimynos darbuotojomis darė gėlytes, žuvytes, 

boružėles, bitutes, aplikavo dėžutes. Žaisdami su medžiagomis ir pasigamintomis priemonėmis, vaikai 

papuošė pievą, apgyvendino upelyje žuvytes. 

Rytmetys suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, bendravimo ir pažinimo džiaugsmą. 
Parengė: soc. darbuotoja Regina Žąsinienė 
  

2015 - 06 - 01 
Mūsų šeimyna gavo stebuklingą dovaną – kelionę į „Šeimų ir šeimynų“ šventę Prienų rajone, 

Vaizgaikiemyje. Už ją mes dėkingi įstaigos direktorei Gražinai Banienei ir patys sau, kad tapome žymiai 

geresniais ir šaunesniais nei buvome. Gegužės 30–ąją Vaizgaikiemį pasiekėme tik apie pietus. Stebėjomės 

gausybe automobilių, kurie trukdė važiuoti greičiau. Atvykę užsiregistravome ir pasiėmėme pietų talonus, 

kiekvienas gavę po šventinį balioną, įsiliejome į žmonių minią. Šventės programoje išsirinkome „Pramogų“ 

ir „Sporto rungčių“ salas, nes visose sudalyvauti nebūtume spėję. Žiūrėjome vaikų grupių pasirodymus su 

Lietuvos popmuzikos žvaigždėmis, populiarių dainininkų ir šeimų duetų koncertus. Mus labai džiugino 

žirgai ir jų konkūras, vieną iš jų net galėjome paglostyti. Skanavome cukraus putos, ledų ir kitų gardumynų. 

Stebėjome, dalyvavome, ilsėjomės ir likome labai patenkinti šia dovana. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
  

2015 - 06 - 01 



Saulėtą gegužės 28 dienos rytą 21 šeimyna susiruošė į iškylą prie Virvytės upės. Vyko 8 šeimynos 

jaunuoliai: Laurynas, Laimonas, Vaclovas, Artūras, Andrius, Vaidas, Darius A. ir Deivis. Jaunuolius lydėjo 

socialinė darbuotoja Elvyra Janutienė bei dvi socialinio darbuotojo padėjėjos: Diana Jablonskienė ir Loreta 

Joniuškienė. 

Iškylaujant daug džiugių akimirkų teikė gamtos grožis, geras oras bei visų puiki nuotaika. Jaunuoliai patys 

ruošė stalą, kepėsi dešreles. Mes žaidėme žaidimus, šokome, braidėme upėje, vaikštinėjome, džiaugėmės 

gražia gamta, fotografavomės. Gamtos prieglobstyje laikas prabėgo nepastebimai greitai. Po smagaus 

pikniko grįžome pavargę, bet kupini įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Elvyra Janutienė 
  

2015 - 06 - 01 
Šių metų gegužės 27 dieną į Ventos socialinės globos namus buvo atvykę Telšių apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Akmenės rajono Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnioji 

specialistė Ramunė Vėlavičienė ir Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos 

skyriaus patrulių būrio kinologų grandies specialistas Tomas Taurinskis. Kartu su kinologu atvyko dresuotas 

aviganių veislės augintinis Attilas. Mūsų gyventojai pamatė tarnybinio šuns pasirodymą pademonstruojant 

tam tikrus specialius gebėjimus sulaikant pažeidėją. Papasakojo, kaip keturkojai yra išmokomi ieškoti 

dingusių žmonių, narkotikų, sprogmenų. 
Parengė: socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 
  

2015 - 06 - 01 
Į tradicinę Šeimų šventę gegužės 16 d. rinkosi globos namų gyventojų artimieji. Visi atvykę buvo šiltai 

mūsų džentelmenų sutikti ir palydėti į šeimynas. 

Užimtumo specialistai stengėsi, kad ši šventė būtų visiems jauki ir įsimintina. Atvykusiems svečiams    

įteikėme molinius šventės medalius. Spalvotais karpytais drugeliais dekoravome aktų salės sceną, o sieną 

papuošė dekoratyvinis akcentas „Tulpių pieva“, sukurtas iš tapybiškų mūsų gyventojų rankų atspaudų. 

Pasirodymo metu scenoje mūsų šokėjai sukosi lydimi linksmų lietuvių liaudies melodijų. O ir dainininkai 

nenusileido dainos žodžių šmaikštumu. Talentingoji Vida sugrojo muzikinius kūrinius. O mažųjų 

improvizuota daina ir šokis sulaukė ypatingai emocionalių plojimų. Visus sujaudino apie mūsų gyvenimą 

globos namuose sukurtas filmukas, kuriame ir mažųjų vaidyba, ir sumontuotos nuotraukos iš kelionių, 

renginių ir šiaip įvairių gyvenimiškų akimirkų. 

Prisiminėme ir skaudžias netektis: į šią šventę kvietimams panaudojome anapilin išėjusios Staselės 

Vaičiulienės kurtus atvirukus, o renginį gražiai užbaigėme visi dainuodami Birutės Virbickienės mums 

paliktą dainą: 

Kai metai vėl keis metus, 

Gerumas lai lanko mus. 

Kalbėkim gerus žodžius, 

Darykime darbus gerus. 

Džiaugiamės, kad namų gyventojai aktyviai dirbo, piešė, mokėsi vaidinti, dainuoti ir šokti. 

Visi kartu mes pasidžiaugėme, būdami kartu vienoje šeimoje. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
  

2015 - 05 - 29 
Gegužės 28 d. į Ventos socialinės globos namus sugužėjo sportininkai iš įvairių Lietuvos vietų. Čia vyko jau 

septintasis socialinės globos namų Jungtinio tinklinio čempionatas. Žaidė Aukštelkės, Dūseikių, dvi 

Jurdaičių, Linkuvos, Macikų, Veisiejų ir Ventos socialinės globos namų komandos. Varžybos vyko dviem 

lygiais. B lygyje savo jėgas išbandė Jurdaičių antroji, Linkuvos, Macikų ir Veisiejų komandos. A lygyje 

varžėsi Aukštelkės, Dūseikių, Jurdaičių ir ventiškių komandos. Varžyboms teisėjavo Petras Dargvainis ir 

Edvardas Liaučius. B lygyje nugalėtojais tapo Veisiejų sportininkai. A lygyje pirmąją vietą pagaliau 

iškovojo šeimininkai – Ventos sportininkai. Dalyvius mūsų globos namų direktorė Gražina Banienė ir 

pavaduotoja Lolita Zvonkienė apdovanojo medaliais, diplomais, padėkomis, pirmų vietų komandas 

laimėtojas – taurėmis. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 05 - 27 
11 šeimynos išvyka į Mažeikius ir Tirkšlių pušyną 



Rytas išaušo lietingas, tad visų jaunuolių nuotaika subjuro. Supratome, kad planuotas šašlykų kepimas 

neįvyks. Bet kelionėn mes vis tik išsirengėme ir neapsirikome. Mažeikiuose, čeburekinėje, privalgėme 

čeburekų. Apsilankėme parduotuvėje ir įsigijome šeimynos virtuvei reikalingų dekoracijų. Vėliau 

nuvažiavome į Tirkšlių pušyną ir, dideliam mūsų džiaugsmui, čia nustojo lyti. Mes pasivaikščiojome, 

žaidėme įvairius žaidimus, papietavome. Diena praėjo turiningai ir visi likome patenkinti smagiai praleistu 

laiku. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
  

2015 - 05 - 25 
Gegužės 20–21 dienomis mūsų įstaigos gyventojų futbolo komanda (Artūras Mendelejevas, Edmundas 

Vabalickis, Saulius Matavičius, Andrius Raudys, Marius Juškys, Vytautas Kavaliauskas ir Deivis 

Abromaitis) dalyvavo tarptautiniame futbolo turnyre SENI CUP, kurį organizuoja firma „TMZO 

LIETUVA“. Mes žaidėme Prienų miesto stadione, o gyvenome Birštone, stovykloje „Nemuno vingis“. Per 

dvi dienas sužaidėme ketverias rungtynes. Pirmąją dieną dvejos rungtynės mums baigėsi lygiosiomis ir 

vienerios – pralaimėjimu. Kitą dieną rungtynes laimėjome. Vakare buvo suorganizuota vakaronė. Jos metu 

visus vaišino picomis ir gėrimais. Taip pat stebėjome „Lietuvos talentų“ nugalėtojų – gatvės gimnastų 

komandos „Project Mayhem“ pasirodymus, šokome kartu su grupės „Pusbroliai Aliukai ir sesutė“ 

muzikantu Kęstučiu Valioniu, dėliojome SENI firmos logotipo dėlionę. Vakare valgėme tortą su SENI 

užrašu. Vakaronę vainikavo fejerverkų šou. 

Antrąją dieną, po uždarymo ceremonijos, kurioje buvome apdovanoti taure, medaliais ir įvairiomis 

asmeninėmis dovanomis, išsirengėme namo. Grįžome pavargę, bet patenkinti ir su mintim, kad kitais metais 

vėl dalyvausime tokiame turnyre. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 05 - 24 
Į dainuojamosios poezijos festivalį ,,Obelų žydėjimas–3“ vykome: Žana Dovydova, Justina Minkštimaitė, 

Vida Valiūnaitė, Tomas Barškutis, Donatas Kasperavičius ir užimtumo specialistas Egidijus Vaitkus. 

Festivalis vyko Kupiškio socialinės globos namuose. Festivalyje svečiavosi žurnalistas, dainų autorius ir 

atlikėjas, gitaristas, country muzikos Lietuvoje pradininkas, sąjūdžio dainius Vytautas Babravičius. 

Svečiuose savo dainas atliko dainų autorė, jaunųjų talentų ugdytoja Vilija Urbonienė. Maestro V. 

Babravičius savo dainomis skatino puoselėti patriotiškumą savo šaliai, ugdyti meilę muzikai. 

Šventėje pasirodė dešimt kolektyvų: Aknystos, Jasiuliškių, Lavėnų, Linkuvos, Skemų, Zarasų, Jotainių, 

Ventos, Kupiškio socialinės globos namai, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos skyriaus klubas 

,,Kūlgrinda“. Atlikti festivalio finalinę dainą ,,Tau, Lietuva“ sukvietė dainos autorius V. Babravičius. Visi 

dalyviai apdovanoti dovanomis ir diplomais. 
Parengė: užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė 
  

2015 - 05 - 18 
Gegužės 13 d. būrelis mūsų globos namų gyventojų dalyvavo šventėje „Būkime kartu“, į kurią buvome 

pakviesti Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono. Tik atvykusius mus maloniai pasitiko įstaigos direktorė 

Jūratė Čečetienė. Renginyje koncertavo jaunieji muzikantai, dainininkai ir šokėjai iš Pabradės meno 

mokyklos, Vilniaus ugdymo centro „Aidas“, „Atgajos“ specialiosios mokyklos, lopšelio – darželio 

„Lakštingala“, Simono Daukanto progimnazijos, Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“, Ventos 

socialinės globos namų bei šventės šeimininkai. Dainomis džiugino Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 

pensiono darbuotojai. 

Mūsų mažieji – Nojus Tamoliūnas, Žana Dovydova ir Gabija Bliukytė padainavo dainelę „Katinėlis su 

pele“. Dainuoti juos moko užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė. Jaunuoliai – Tadas Joneliūkštis, 

Donatas Kasperavičius, Donatas Kiudulas, Artūras Mendelejevas, Vytautas Kavaliauskas ir Edmundas 

Vabalickis šventės žiūrovams ir dalyviams dovanojo „Džentelmenų šokį“, kurį išmokė užimtumo specialistė 

Dainora Mačienė. Kiekvienam kolektyvui buvo įteiktos padėkos. 

Po šventės mūsų laukė šeimininkų paruošti karšti pietūs. Pasistiprinę, padėkoję už svetingą priėmimą, su 

gera nuotaika išvykome namo. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 05 - 14 
Gegužės 7 d. Ventos socialinės globos namai dalyvavo respublikiniame meniniame – sportiniame festivalyje 

,,Nuoširdumo keliu–11“, Obelių vaikų globos namuose. Festivalio dalyvius pasveikino socialinės apsaugos 



ir darbo ministerijos šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Ingrida Venciuvienė, kuri įstaigas – 

dalyves apdovanojo SADM ministrės Algimantos Pabedinskienės padėkos raštais. Dalyvavome sportinėje 

festivalio dalyje – tinklinio varžybose, kuriose varžėsi 6 komandos. 

Festivalio metu Obelių vaikų globos namų galerijoje ,,Vaivorykštė“ buvo eksponuojamos Andriaus 

Vasiliausko nuotraukos. Taip pat pasidžiaugėme festivalio dalyvių įvairaus formato meniniais pristatymais, 

pasirinktinai ir sintezuojant kelias meno rūšis (muzikinį kūrinį, šokį, spektaklį...). Dalyvavome kūrybinėje 

studijoje su Giedriumi Arbačiausku. Festivalį vainikavo apdovanojimai ir rėmėjų dovanos. 
Parengė: užimtumo specialistė Erika Talakauskaitė 
  

2015 - 05 - 12 
Balandžio 30 d. mūsų gyventojai dalyvavo tradicinės Akmenės rajono dailės mokytojų ir mokinių parodos 

„Akimirkos“ atidaryme. Šįsyk pirmą kartą ir Ventos socialinės globos namų gyventojų kūrybinės akimirkos 

buvo eksponuojamos Naujosios Akmenės kultūros centro parodų salone. Jau mums gerai pažįstamų 

Andriaus Grakausko ryškūs dekoratyvinės tapybos kūriniai ir pilni įvairių detalių, linksmos nuotaikos 

Svietlanos Parfionovos spalvoti piešiniai. Džiugino tapybiškumu Andriaus Vasiliausko spalvinis sūkurys ir 

Sigitos Kairytės pavasariškas peizažas lietuje. 

Parodos atidarymo metu apžiūrėjome eksponuojamus darbus, pasisėmėme kūrybinių idėjų. Žavėjomės 

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinių pasirodymais. Bendravome su rajono dailės mokytojais, 

išklausėme jų pagyrimų ir patarimų. Ypač šiltai šnekučiavomės su Ventos gimnazijos mokiniais, kuriems 

pasiūlėme pagalbą vykstant į parodos atidarymą. 

Šis renginys mus praturtino ne tik meninėmis idėjomis, tačiau ir nuoširdžiu bendravimu, naujomis 

pažintimis. Parodos atidarymo akimirkas fiksavo užimtumo specialistė Erika Talakauskaitė. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
  

2015 - 05 - 07 
Gegužės 5 dieną įstaigos gyventojų komanda dalyvavo Latvijoje vykusiame futbolo turnyre. Į turnyrą 

vykome pakviesti savo draugų – Ziedkalnės socialinės globos namų. Mūsų futbolininkams pavyko užimti 

antrą vietą. Visi sportininkai buvo apdovanoti medaliais ir taure, o mūsų komandos narys – Marius Juškys 

pripažintas geriausiu futbolininku. Taip pat parsivežėme ir saldų prizą – tortą. 

Esame dėkingi Ziedkalnės socialinės globos namams už pakvietimą. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 04 - 27 
Saulėtą balandžio 24–osios rytą Ventos socialinės globos namų gyventojų taryba surengė akciją „DAROM 

2015“. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Lietuvos miestuose ir miesteliuose tvarkymosi akcijos daugiau 

planuojamos savaitgaliui – balandžio 25 dienai. 

Pilietinės akcijos paminėti susirinko gausus gyventojų ir darbuotojų būrys. Šiukšles globos namų 

bendruomenė ne tik rinko, bet ir rūšiavo. Norisi paminėti, kad šiukšlių nebuvo daug surinkta. Tai gali būti 

aplinkosaugos bei pilietiškumo skatinimo mūsų visuomenėje rezultatas. 

Sugrįžę iš talkos, gyventojai apdovanoti padėkomis ir saldumynais. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 
  

2015 - 04 - 27 
Balandžio 23 d. mūsų įstaigos krepšininkų komanda (Edmundas Vabalickis, Artūras Mendelejevas, Egidijus 

Džiugas ir Andrius Raudys) dalyvavo kasmetiniame Socialinių globos namų krepšinio 3x3 čempionate, 

kuris vyko Jurdaičių SGN. 

Mūsų komanda žaidė B lygyje ir, deja, šiemet visas rungtynes pralaimėjo. Artūras Mendelejevas tritaškių 

metimo konkurse užėmė III–iąją vietą. 

Grįžome šiemet tik su saldžiu prizu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 04 - 23 
Balandžio 17–ą mūsų namuose vyko renginys „Knygelė nuveda į nuostabią šalį“, kuris skirtas knygų 

dienoms – tai Tarptautinei poezijos, Tarptautinei vaikiškos knygos, Tarptautinei rašytojų ir Pasaulinei 

knygos dienai paminėti. Renginio metu suburtas džentelmenų klubas bandė atsakyti mergaitei į užduotą 

klausimą: „Kuri spalvotoji knygelė nuveda į nuostabią šalį?“. Džentelmenai Edmundas Vabalickis, Donatas 

Kasperavičius, Tomas Barškutis, Artūras Mendelejevas, Vytautas Kavaliauskas ir Donatas Kiudulas ieškojo 



atsakymo, slypinčio nufilmuotuose filmukuose. Filmukuose vaikai ir jaunuoliai skaitė, vartė ar tiesiog kartu 

aptarė knygų iliustracijas. Džentelmenų tyrimas, perpintas šokiais, eilėmis ir mini spektakliuku („Voras 

storas Tabalai gaudė saulę jis nūnai“, voriuko vaidmenį atliko Tadas Joneliūkštis) įrodė, kad kiekvienas 

žmogus atranda sau svarbias knygas. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 
  

2015 - 04 - 20 
Balandžio 16 dieną trys mūsų įstaigos gyventojai (Dovilė Būdvytytė, Andrius Vasiliauskas ir Tomas 

Barškutis) dalyvavo kasmetiniame šaškių turnyre, kurį organizavo Aukštelkės SOK. 

Iš varžybų grįžome su saldžiu prizu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 04 - 20 
Didžioji pavasario šventė – Velykos neaplenkė „Šypsenėlių“ šeimynos. Jai ruošėmės iš anksto: spalvinom, 

karpėm kiaušinius, drugelius... Pirmąją ir antrąją švenčių dieną mergaitės, padedamos darbuotojų, ruošė ir 

dengė Velykų stalą, puošė, rideno ir daužė margučius. Rasa su Jurgita pačios pjaustė daržoves ir pagamino 

tradicinę baltą mišrainę. Šventės praėjo linksmai, sočiai ir turiningai. 

Bet, čia dar ne viskas... Tęsiasi mūsų draugystė su Ventos vaikų dienos centru. Jie pakvietė į renginį „Vaikų 

Velykėlės 2015“ pagal Naisių projektą. Ten spalvinom, karpėm kiaušinius, bendravom su savo mažaisiais 

draugais, nusipaveikslavome bendroje nuotraukoje su dviem dideliais ir daug mažesnių margučių. O kokios 

Velykos be sūpuoklių!? Jas radome grįždamos namo. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė 
  

2015 - 04 - 14 
Ankstyvą sekmadienio rytą (balandžio 12–ąją) keturi mūsų įstaigos gyventojai: Tadas Joneliūkštis, Andrius 

Vasiliauskas, Jovita Skamarakaitė ir Vida Valiūnaitė, lydimi užimtumo specialisčių Jolantos Minkuvienės 

bei Ingridos Žadeikienės, išvykome į Vilnių. Mes buvome pakviesti dalyvauti jau tradicinėje Atvelykio 

mugėje „Angelų vaikai – su meile Jums“. 

Prekybą savo pačių padarytais darbeliais sutrukdė lietus. Tačiau geros nuotaikos prastas oras negadino, ir 

mes labai smagiai praleidome laiką. Šventės dalyvius, kad atvykusieji nesušaltų, Kiškutis Nestle vaišino 

kakava. 

Šventėje galėjome ridenti margučius, savo piešiniais papuošti tikrus mini Kuperius. Žiūrėjome koncertą, 

kuriame pasirodė liaudiškų šokių ir šiuolaikinių gatvės šokių kolektyvai. Paklausėme ir kartu padainavome 

su X faktoriaus finalininkais Žygiu, Andžela bei grupe Benjamins. 

Šventę vainikavo šunų dresūros mokyklos „Reksas“ šunelių pasirodymas. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 
  

2015 - 04 - 13 
Balandžio 10 dieną vyko marga ir pavasariu spinduliuojanti tradicinė Atvelykio popietė. Atvelykio bobutė 

supažindino visus susirinkusius, kaip yra ir buvo švenčiama ši pavasario šventė. 

Visi drauge žadinome dar po žiemos tebemiegantį „meškutį“, kad gauruotasis pabustų kartu su bundančia 

gamta. Mes smagiai ridenome margučius, žaidėme žaidimus. Popietės metu buvo puošiamas ir didžiulis 

konkurso „Vaikų Velykėlės – 2015“ kiaušinis. 

Mūsų šventėje visiems buvo linksma ir smagu! 
Parengė: užimtumo specialistės Snieguolė Butautienė ir Roma Griciuvienė 
  

2015 - 04 - 12 
Balandžio 1 d. grupė gyventojų ir darbuotojų vyko į Akmenės krašto muziejų. Artėjant Šv. Velykoms, 

mokėmės marginti kiaušinius su rajono, regiono ir šalies liaudies parodų dalyve bei kandidate į 

tautodailininkus Aldona Teniene. Kūrėja demonstravo įvairius kiaušinių marginimo būdus: vašku, 

skutinėjant, graviruojant. Mes džiaugėmės galimybe prisiliesti prie kiaušinių marginimo meno. 
Parengė: užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė 
  

2015 - 03 - 31 
Kovo 30 d. „Boružėlių“ šeimynos gyventojos išvyką pradėjo apsilankymu legendomis apipintame Kryžių 

kalne. Merginas nustebino gausybė įvairiausių kryžių, koplytstulpių, šventųjų statulėlių, paveikslų ir rožinių. 

Aida nuo visos šeimynos gyventojų piliakalnyje pastatė kryžių. 



Vėliau lankytasi „Akropolyje“. Paskanavusios picų, merginos pažiūrėjo animacinį nuotykių filmą „Namai“. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 
  

2015 - 03 - 29 
Kovo 27–ta diena – tai Tarptautinė teatro diena. Visa pasaulio teatro bendruomenė mini šią dieną. Teatro 

diena švenčiama nuo 1962 metų. 

Šia proga 19 šeimyna pakvietė globos namų bendruomenę į renginį. Socialinė darbuotoja Gražina Mažilienė 

papasakojo apie šios dienos reikšmę. Taip pat pristatė atvykusius svečius – Ventos miesto vaikų dienos 

centro mažuosius artistus, kurie mūsų gyventojus ir darbuotojus nudžiugino savo pasirodymu – 

spektakliuku. Stebėjomės, kaip atidžiai ir susikaupę mūsų gyventojai klausėsi mažųjų artistų šnekos ir 

įdėmiai stebėjo jų vaidybą. Salėje vyravo tyla. 

Po spektaklio 19 šeimynos gyventojos ir atvykę svečiai pasikeitė dovanėlėmis. Vėliau vyko nedidelė 

ekskursija po mūsų įstaigą. Atvykusioms dienos centro darbuotojoms ir vaikams susipažinti su mūsų aplinka 

padėjo ir kitos mūsų šeimynos darbuotojos – Asta Ilginienė bei Loreta Venckienė. Mažieji artistai buvo labai 

smalsūs. 

Mūsų šventėje dalyvavo supervizorė Polina Šedienė, kuri šiuo metu veda užsiėmimus darbuotojams, bei 

mūsų įstaigos administracija. 

Džiaugiamės patirta gera emocija, toliau tęsiamu bendravimu su Ventos miesto dienos centru. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 
  

2015 - 03 - 29 
11 šeimynos išvyka į Šiaulius 

Visada prieš išvyką šeimynos jaunuoliai labai jaudinasi ir eina anksčiau miegoti, kad ryte atsikeltų pailsėję, 

geros nuotaikos. 

Į Šiaulius išvykome po pusryčių, sotūs ir laimingi. Boulingo klube pasiskirstėme į dvi komandas. Žaisdami 

išmokome paimti kamuolį, jį išridenti. Pralaimėjusių nebuvo. Vieniems laimėjimas buvo geros emocijos, 

kitiems – surinkti taškai, o tretiems – pasibuvimas naujoje aplinkoje. 

Apsilankėme „Topo centre“, kuriame jaunuoliai nusipirko nemažai vertingų daiktų: telefoną, garso 

kolonėles, ausines, USB atmintines, dėklus planšetiniams kompiuteriams. Marius buvo laimingas nusipirkęs 

skrudintuvą. 

Grįžtant užsukome pavalgyti į „Smakų smako“ užeigą. Kelionė buvo šauni ir dabar lauksime kitos, dar 

šaunesnės. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
  

2015 - 03 - 26 
Kovo 23 d. mūsų globos namų gyventojai: Eimantas Labinas, Jonas Liauka, Remigijus Nausėda, Giedrius 

Kiltinas, Deividas Griguola, Svietlana Parfionova, Filomena Milerytė, Kristina Liaudanskaitė ir Marija 

Barkutė vyko į Šiaulius, į saldainių fabriką „Rūta“. Fabrike vaikai galėjo išgirsti šokolado istoriją. Iš arti 

pamatė, kaip yra gaminami taip mėgstami jų šokoladiniai saldainiai. Paskui mums patiems leido daryti 

mėgstamus saldainius iš įvairiausių šokolado rūšių: juodo, pieniško ir balto. Po saldainių degustacijos ir jų 

gamybos vykome pasivaikščioti ir apsipirkti į „Saulės miestą“. 

Vaikai iš ekskursijos grįžo kupini gerų emocijų ir pilnomis, pačių pasidarytų saldainių, dėžutėmis. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Špultauskytė 
  

2015 - 03 - 19 
Kovo 16 dieną aplankėme sutvarkytą, suremontuotą Ventos miesto biblioteką. Mes su jaunuoliais: Vytautu 

Kavaliausku, Edmundu Vabalickiu, Donatu Kiudulu ir Donatu Kasperavičiumi apžiūrėjome bibliotekoje 

parodą „Sugrįžimai“, kurioje išeksponuoti buvusių Ventos gimnazijos moksleivių darbai. Pasidžiaugę 

spalvingais paveikslais, floristiniais ir siuvinėjimo darbais, ieškojome literatūros, kuri mums reikalinga 

planuojamam renginiui. 

Norime padėkoti bibliotekos darbuotojai Daivai Balčiūnaitei už rekomenduotas šaunias knygas. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 
  

2015 - 03 - 12 
Kovo 10 dieną mūsų įstaigos darbuotojų komanda, kurią sudarė Vaida Atstopaitė, Rasita Tamkevičienė, 

Edita Žakienė, Iveta Stackevičienė, Edvardas Liaučius, Aivaras Korizna ir Linas Lileikis, dalyvavo tinklinio 

turnyre Jurdaičiuose. Turnyras buvo skirtas paminėti 25–ąsias Lietuvos Respublikos atkūrimo metines. 



Dalyvavo penkios komandos iš Aukštelkės, Dūseikių, Suvalkijos, Ventos ir Jurdaičių socialinės globos 

namų. Mūsų darbuotojai, laimėję dvejas ir tiek pat pralaimėję, užėmė III–ąją vietą. Komanda buvo 

apdovanota medaliais ir taure. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 02 - 05 
Kovo 4 dieną, jau ketvirtus metus iš eilės, mūsų įstaigoje vyko 50 kg štangos spaudimo varžybos. Šiemet 

sulaukėme gausaus būrio dalyvių. Varžybose dalyvavo komandos iš: Suvalkijos, Aukštelkės, Dūseikių, 

Jurdaičių, Macikų, Kėdainių socialinės globos namų, svečiai iš Latvijos, Ziedkalnės globos namų, ir dvi 

šeimininkų komandos. 

Komandos buvo sudarytos iš 4 atletų. Kiekvienas sportininkas turėjo po du bandymus kuo daugiau kartų 

paspausti štangą. Abu bandymai buvo sumuojami. 

C lygyje pirmąją vietą laimėjo Kėdainių SGN komanda. B lygyje pirma buvo Ventos I–oji komanda, o A 

lygyje nugalėtojais tapo Aukštelkės atstovai. 

Visus dalyvius Ventos SGN direktorė Gražina Banienė apdovanojo medaliais, komandas nugalėtojas – 

taurėmis, o komandų vadovams įteikė padėkas. Varžybų dalyviams užimtumo padalinio darbuotojos 

padovanojo savo rankų darbo apyrankes. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 02 - 26 
Vasario 25 d. mūsų įstaigos gyventojų futbolo komanda dalyvavo Šiauliuose vykusiame salės jungtinio 

futbolo turnyre, kurį organizavo Aukštelkės SGN. 

Į turnyrą iš visos Lietuvos suvažiavo 11 komandų. Jos buvo suskirstytos į 3 lygius pagal pernykščių varžybų 

rezultatus. Ventiškiai kartu su Jurdaičių, Šiaulių ir Suvalkijos SGN komandomis pateko į B lygį. Vienas 

rungtynes laimėję, dvi pralaimėję, mes užėmėme III–ią vietą. 

Futbolininkai buvo apdovanoti medaliais ir saldžiais prizais – šakočiais. 

Džiaugdamiesi įgyta patirtimi, savo žaidimu ir negautomis traumomis, grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 02 - 24 
Nuotaikinga, spalvinga, įvairu 

Mūsų šeimynos bendruomenę, Ventos socialinės globos namų 18 šeimyną, pradžiugino kvietimas Ventos 

miesto bibliotekoje pademonstruoti savo darbelius. Parodą padarėme iš dviejų dalių, nes norėjome parodyti 

ir suvenyrinių katinėlių kolekciją, kuri nulėmė mūsų grupės pavadinimą. 

Lėlytes kuriame jau daugiau nei trys metai. Idėjos ir daugumos lėlyčių autorė yra šeimynos darbuotoja 

Gražina Vaitkienė. Jos mintis – prasmingai leisti laisvalaikį – pasisiūti lėlytę tapo mūsų šeimynos mėgiamu 

užsiėmimu. Kiekvieną lėlę skiria ne tik išorė, bet ir charakterio bruožai, kuriuos atspindi veido išraiška bei 

rūbai. Greta baltapūkio angelo puikuojasi žydraplaukė lėlė, pasidabinusi rožiniu apdaru, o ši tiesia ranką į 

puikiu nertiniu apvilktą geltonplaukę. Raudonplaukė, prabangia balta suknia kontrastuoja su lėlyte negriuke, 

kuri akį patraukia įspūdinga afrikietiška šukuosena. Kūrybiniame procese galima atskleisti daugelį 

saviraiškos aspektų, šeimynos merginos gali išrinkti lėlytėms akių, plaukų spalvą, parinkti rūbeliams 

medžiagas ir panašiai. Parodoje eksponuojame daugiau nei dvi dešimtis siūtų lėlių. Greta iš medžiagos siūtų 

lėlių rodome ir šeimynos mergaičių, drauge su amžinos atminties, užimtumo specialiste Stasele Vaičiuliene 

sukurtas popierines lėlės. Parodos puošmena – ką tik „gimęs“ šeimynos pasididžiavimas apsauginis Feliksas 

– puiki žmogaus dydžio lėlė. 

Kuriant lėlytes, gimė mintis pasiūti ir katinėlių. Tai katytės – pagalvėlės, katytės – pakabukai atšvaitai, 

katytės – žaislai. Katinukų atvaizdais išpuošėm ir atvirukus. 

Antroje parodos dalyje norėjome parodyti „Katyčių“ šeimynos hobį. Nors mūsų kolekcija dar nėra gausi, bet 

jos eksponatai išraiškingi ir originalūs. Čia yra katinėlių nuo tradicinių rudų ar juodų iki mėlynų bei ryškiai 

oranžinių atspalvių. Vieni jų linksmi, kiti susimąstę, o treti ir liūdnoki. 

Mūsų šeimynoje yra vienuolika gyventojų, kurias saugo vienuolika nertų angeliukų, puikiai derančių 

parodoje „Mes katytės – kuriame lėlytes“. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 
  

2015 - 02 - 24 
Vasario 20 d. mūsų globos namuose įvyko jau ketvirtosios štangos spaudimo varžybos. Jose dalyvavo 11 

vaikinų. Visus dalyvius pasveikino ir padrąsino įstaigos direktorė Gražina Banienė. 



Kiekvienas sportininkas turėjo du bandymus kuo daugiau kartų paspausti 50 kg štangą. Abu bandymai buvo 

sumuojami į bendrą rezultatą. 

Varžybas laimėjo Deivis Abromaitis, per du bandymus paspaudęs 41 kartą. Visus dalyvius direktorė 

apdovanojo medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 
  

2015 - 02 - 17 
Jau Užgavėnių rytą mūsų globos namuose buvo galima sutikti įvairių persirengėlių. Vėliau visi rinkomės 

lauke, kur varėme žiemą. Triukšmingai sudeginom Morę, vaišinomės gardžiais, ką tik iškeptais blynais. 

Tikimės, kad išvarę žiemą, savo namų kieme greičiau išvysime pavasarį. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 02 - 17 
Vasario 16 dieną devynios keturių šeimynų (16–os,17–os,18–os ir 19–os) mergaitės, lydimos soc. 

darbuotojo padėjėjų Vandos Grigienės ir Astos Ilginienės, nešinos pačių darytomis trispalvėmis ir balionais, 

pėstute nužingsniavo į Ventos kultūros namus. Ten mūsų Lietuvos valstybės atkūrimo diena buvo pažymėta 

neįprastai. Žiūrėjome spektaklį „Kodėl tiek daug kodėl?“, sukurtą pagal Antano Škėmos pjesę „Kalėdinis 

vaizdelis“, kurį režisavo Viktorija Grigaitė. Bandėme suprasti, kodėl žmonės slepiasi po kaukėmis ir kur yra 

ranka, kuri paglosto ir nuramina? 

Grįžome pilnos įspūdžių ir neatsakytų klausimų, kurie privertė susimąstyti, kaip galima elgtis, o kaip ne... 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjos Vanda Grigienė ir Asta Ilginienė 
  

2015 - 02 - 17 
Vasario 13 d. 17 šeimyna pakvietė užsukti į šventinę popietę „Myliu ir esu mylima“. Pasitikdami popietės 

svečius kiekvienam užsukusiam priklijavome po meilės simbolį – raudoną širdelę. Soc. darbuotojos padėjėja 

Diana Stankuvienė pristatė inscenizuotą legendą apie Valentino dienos atsiradimą. Pasakojimą iliustravo 

šeimynos gyventojos Airida, Justina, Loreta ir Gražina, persirengusios imperatoriumi, kunigu bei 

įsimylėjėlių porele. Šeimynos gyventojos Justina bei Gražina paįvairino popietę šventiniais eilėraštukais, 

sveikinimais apie meilę. Akcentavome, kad meilė gali būti ne tik žmogui, tarp žmonių, bet ir gamtai, 

gyvūnams, gyvenimui... Skambant nuotaikingai muzikai, dėliojome širdelės formos dėliones. Prisijungti 

pakvietėme ir popietės svečius. Popietę užbaigėme skanaudami šventines Valentino dienos stalo vaišes. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė 
  

2015 - 02 - 17 
Vasario 13–oji mūsų globos namuose prasidėjo nuo širdelių dalijimo savo draugams, darbuotojams. O po 

pietų visų laukė diskoteka. Buvo smagu šokti išpuoštoje salėje. Ją medžiaginėmis širdelėmis, siuvinėtais 

paveikslėliais, širdelių girliandomis pagražino mūsų globotiniai: Tadas Joneliūkštis, Jovita Skamarakaitė, 

Agnė Valančiūtė, Svietlana Parfionova, Ligita Gureckaitė, Rosita Bakaitytė, Vytautas Skirius, o Andrius 

Vasiliauskas iš tualetinio popieriaus ritinėlių sukūrė įspūdingo dydžio širdį. Jiems padėjo užimtumo 

specialistė Ingrida Žadeikienė. Nuotaiką dar praskaidrino laiškai, kuriuos gyventojai rašė savo mylimiems 

žmonėms ir metė į „Meilės pašto“ dėžutę. Tie laiškeliai buvo išdalinti diskotekos metu. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 

  
2015 - 02 - 09 
Vasario 6 d. mūsų globos namuose buvo minima Saugesnio interneto diena. Tokį renginį organizuojame jau 

ketvirtus metus. Šiemet jis buvo daugiau šviečiamojo pobūdžio: Ventos miesto bibliotekos specialistė Daiva 

Balčiūnaitė skaitė paskaitą, svečiai iš Aukštelkės, Linkuvos socialinės globos namų bei mūsų gyventojai 

dalinosi patirtimi, kaip jie naudojasi internetu. Po to žiūrėjome filmukus, kaip būti saugiems interneto 

platybėse. Svečiams įteiktos padėkos, maži suvenyrai, visiems dalyviams – gėlytės su Saugesnio interneto 

dienos simboliu ir informaciniai lankstinukai. 

Kitą savaitę visi norintys galės pasitikrinti žinias, atlikdami įvairius testus. Taip galės įsitikinti, ar tikrai 

moka būti saugūs internete. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 02 - 05 
Šių metų vasario 4 dieną į Ventos socialinės globos namus buvo atvykę Telšių apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato, Akmenės rajono PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialistas 

Rimgaudas Dainius, vyresnioji specialistė Ramunė Vėlavičienė ir policijos bičiulis – šuo Amsis. Svečiai 



globos namų gyventojus supažindino su saugaus eismo taisyklėmis – kur galima važinėti dviračiais, kaip 

saugiai pereiti gatvę. Poskyrio specialistas Rimgaudas Dainius kalbėjo apie tinkamą elgesį viešose vietose, 

mokykloje, globos namuose. Gyventojai galėjo užduoti klausimus, į kuriuos atsakinėjo pareigūnai. 

Smalsuoliams buvo pasiūlyta apžiūrėti, pasėdėti pareigūnų automobilyje. Globos namų gyventojai sulaukė ir 

pakvietimo apsilankyti Akmenės rajono PK Viešosios policijos skyriuje. Pareigūnai skyriuje pažadėjo 

papasakoti apie policininkų darbą, parodyti laikino sulaikymo kamerą. Taip pat supažindinti su 

specialiosiomis priemonėmis, kurias tarnyboje naudoja pareigūnai. 
Parengė: Socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 
  
2015 - 02 - 05 
Ventos socialinės globos namuose lankėsi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros 

vedėjas, profesorius Virgilijus Trakimavičius, lektorius Egidijus Valentinavičius bei III kurso grafinio ir 

pramoninio dizaino studentai: Vaidas Byla, Dovilė Pakutinskaitė, Kornelija Montautaitė, Kamilė 

Markauskaitė, Julius Guzaitis. 

Džiugu, kad antrus metus iš eilės Ventos socialinės globos namai jaučia nuoširdų Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakulteto rūpestį ir pagalbą. Pasitelkus meną ir meninę veiklą yra siekiama kuo tvirtesnės globos 

namų gyventojų sveikatos ir gerovės. Šįkart kauniečių komanda atvyko vedina ypatingo tikslo - sukurti 

unikalaus dizaino, tikslingai pritaikytų žaislų ir lavinamųjų priemonių sunkiausios negalios gyventojams. 

Menininkai šeimynose susipažino su kiekvieno gyventojo, kuriam planuoja kurti individualiai pritaikytas 

priemones, pomėgiais, įpročiais bei galimybėmis. Atskleidžiant asmenybės ypatumus, talkino šeimynų 

darbuotojai, o kiekvieno gyventojo smulkiosios ir stambiosios motorikos galimybes ir trukdžius įvardino 

globos namų kineziterapeutė Rasa Urbonienė. 

Dizaino katedros vedėjo, profesoriaus Virgilijus Trakimavičius ir jo komandos nuoširdus dėmesys bei 

malonus žodis kiekvienam, nors ir visiškai savęs verbaliai išreikšti nepajėgiančiam gyventojui, sušildė mūsų 

namus. Tikimės, kad VDA Kauno fakulteto menininkų idėjas pavyks realizuoti, pratęsiant sėkmingą 

projektinį bendradarbiavimą. 
Parengė: socialinė pedagogė Inga Musulienė 
  

2015 - 01 - 30 
Sausio 29 d. Dabikinės specialiojoje mokykloje vyko tarptautinis karaokė festivalis. Jame dalyvavo mūsų 

įstaigos globotiniai Artūras Mendelejevas ir Donatas Kasperavičius. Artūras dainavo grupės „Biplan“ dainą 

„Anzelmutė“ ir buvo nominuotas kaip artistiškiausias atlikėjas. Donatas atliko Eurikos Masytės dainą 

„Laisvė“ ir pelnė net dvi nominacijas: žiuri išrinko jį šventės favoritu, o žiūrovai irgi daugiausiai balsų skyrė 

Donatui. Tai pirmas bandymas dainuoti karaokė. Džiaugiamės ir didžiuojamės savo pasiekimais. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė 
 

2015 - 01 - 30 
11 šeimynos išvyka į Šiaulius 

Sausio 27–ą išvykome į Šiaulius su gera nuotaika, nes jaunuoliai žinojo, kad pamatys daug įdomybių. 

Važiuodami užkandžiavome, sakėme vieni kitiems komplimentus. Akropolio laisvalaikio ir pramogų centre 

žiūrėjome kino filmą – komediją, kuris dar labiau pralinksmino jaunuolius. 

Po to ėjome į parduotuves. Topo centre Donatas nusipirko elektrinį virdulį, o Algis ir Vilius – ausines. 

Avitelos parduotuvėje Vytukas pirko planšetinį kompiuterį. Marius įsigijo slidininko pirštines. Artūras 

susitiko savo seserį, su kuria seniai matėsi. Maisto parduotuvėje pirkome traškučių, 2 tortus ir kitų reikalingų 

prekių. 

Kaip išvažiavome, taip ir grįžome su gera nuotaika. Kelionė visiems labai patiko. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 
  

2015 - 01 - 23 
Sausio 20–ą 18–tos šeimynos merginos, lydimos socialinės darbuotojos Gitanos Griciuvienės ir soc. 

darbuotojo padėjėjos Angelės Gorodeckienės, vyko į Šiaulius. Kelionės tikslas – kino filmas. Merginos 

mieste linksmai praleido laiką, žiūrėdamos nuotaikingą filmą „Madagaskaro pingvinai“. Vėliau smagiai 

pasivaikščiojo, pasidairė prekybos ir laisvalaikio centre „Tilžė“. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 
  

2015 - 01 - 18 



Sausio 7 d. keturi „Kaktusų“ šeimynos gyventojai ir du lydintys darbuotojai vyko į Valkininkus. Po širdies 

operacijos jėgas Valkininkų sanatorijoje atstato „Kaktusų“ gyventojas Sandrius Parvainis. 

Kelionė buvo labai tolima, bet Sandriaus ištarti žodžiai „kaip aš jūsų pasiilgau“ nustelbė išvykos nuovargį. 

Mes taip pat neslėpėme emocijų: šilti apsikabinimai, šypsenos veiduose ir linkėjimai bei lauktuvės Sandriui. 

Džiugu, kad mus maloniai sutiko sanatorijos personalas. Pabendravę, palinkėję jaunuoliui sveikatos, 

turėjome grįžti, nes kelionė laukė ilga. 

Mes labai laukiame Sandriaus sugrįžtant namo! 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė ir soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 
  

2015 - 01 - 13 
Sausio 13–ąją, Laisvės gynėjų dieną, mūsų globos namai paminėjo visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Languose dešimčiai minučių uždegėme atminties žvakutes, taip pagerbdami žuvusiuosius 

už Lietuvos Laisvę. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
  

2015 - 01 - 08 
Į savo sielą įsileidome pačią gražiausią žiemos šventę – šventas Kalėdas. Trumpam palikome už pečių 

stovėti laiką, mintyse sugrįžome į beišskubančius metus. Ir pamatėme, kiek ten daug mūsų pėdų: gerumo, 

tikėjimo, netekties, laukimo, nuoskaudos... Neapėjome jų, nenusigręžėme. Pabuvome kartu toj pačioj 

Žvaigždėj, toj pačioj Tyloj, toj pačioj Vilty. 

Gruodžio 22 d. globos namų gyventojai laukė Kalėdinio stebuklo. Šventę pradėjo smagūs mūsų mažųjų 

gyventojų pasirodymai. Kalėdų senelis, atkeliavęs iš tolimos Šiaurės, negailėjo gražių žodžių nei vaikams, 

nei darbuotojams. 

Kita šventės dalis Kalėdų stebuklo laukimui kvietė didžiuosius gyventojus. Stebino gyventojų artistiškumas 

ir darbuotojų kūrybingumas. Dvidešimt viena šeimyna Kalėdinėje šventėje džiugino kiekvieną renginio 

dalyvį ir tuo pačiu save gražiais pasirodymais. 

Džiugu, kad sulaukėme ir būrio svečių, kurie dalyvavo šventėje ir džiaugėsi kartu su mumis. UAB 

„Vegastel“ direktorius Vygantas Gross pradžiugino ne tik apsilankymu, bet ir dovanomis: uždaroji akcinė 

bendrovė dovanojo 12 sėdmaišių. Su kuo geriausiais linkėjimais atvyko Ventos parapijos kunigas relig. m. 

mgr. Andrius Eidintas, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų socialinio darbo organizatorė Simona 

Litvinienė. Smagu buvo sulaukti ir buvusių įstaigos gyventojų, o taip pat nemažo būrelio mūsų globotinių 

šeimos narių. 

Atslūgus pasirodymų jauduliui, iki vėlumos gyventojai linksminosi šventinėje diskotekoje. 

Šventė baigėsi. Pasididžiuodami galime pasakyti, kad Kalėdinis stebuklas nepraėjo pro mūsų namus. 

Palinkėjome vieni kitiems, kad sutiktą Kalėdinę dvasią, šilumą ir gėrį jaustume ne tik per Kalėdas, o 

kiekvieną sykį, kai susirinksime su sau brangiais ir artimais žmonėmis, ar su tais, su kuriais susitinkame 

kasdien. 
Parengė: užimtumo specialistė Dalia Tenienė 
  
 


