
2016-12-28 

Daugybė nuostabių dalykų susideda iš žodžių. Vaikų rašytojų žodžiai ypatingi – turintys galią, kuri suteikia 

narsos ir įkvėpia. Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rajono bibliotekoms, mokykloms, 

darželiams ir įstaigoms, kuriose globojami vaikai buvo perduotos labdaros ir paramos fondo „Švieskime 

vaikus“ vertingos dovanos – knygos. Ramūnas Karbauskis ir Andrius Mamontovas – fondo steigėjai, 

aprūpinantys Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių knygomis vaikams. 

Ventos socialinės globos namai gavo 24 naujausias vaikiškas knygas. Seimo narys Valius Ąžuolas 

pastebėjo, jog knyga bėgant laikui nepraranda savo vertės ir pasidžiaugė galėdamas dalyvauti knygų 

perdavime. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas atkreipė dėmesį į suaugusiųjų 

pareigą įskiepyti vaikams meilę knygai ir skaitymui. Šventiniame renginyje apsilankė ir Akmenės rajono 

savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, savivaldybės tarybos nariai Jolanta Ada Januitienė bei 

Albinas Klimas taip pat dalyvavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

Janina Rekašienė. 

Ventos socialinės globos namai dėkoja labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjams, fondo 

mecenatui Ramūnui Karbauskiui už spaustuvės dažais kvepiančias knygas negalią turintiems vaikams bei 

Seimo nariui Valiui Ąžuolui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, pasirūpinusiems arbata jaukiems 

vakarams su knyga. 

Ačiū Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už šiltą priėmimą. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

2016-12-22 

Piešimo ant vandens technika leidžia patirti neįprastų pojūčių kūrybiniame procese ir sukurti įspūdingą 

vaizdinį net visiškai neturint dailinės raiškos įgūdžių. Piešimo procesas sudarytas iš trijų, glaudžiai 

tarpusavyje sąveikaujančių, elementų – spalvos, vandens ir judesio. Technikos unikalumas – galimybė 

kaskart sukurti neįprastus bei vis kitokius piešinius. Piešimas ant vandens neriboja kūrėjų amžiaus ir leidžia 

save išreikšti tiek sveikam, tiek turinčiam sveikatos sutrikimų asmeniui. 

VšĮ Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA iniciatyva buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti 

piešimo ant vandens įtaką paauglių, turinčių negalią, kūrybiškumui. Į tyrimą įsitraukė sveikatos ir socialinės 

srities įstaigos iš Alytaus ir Kauno miestų bei Ventos socialinės globos namai. Tyrimo dalyviai, išmėginę 

fono kūrimą lazdele ir teptuku, ornamentų bei gėlių piešimą lazdele, vėliau tapybą ant vandens jungė su 

kitais dailinės raiškos būdais. Kūrybiniame procese buvo lipdomi objektai iš modelino, pasitelkta grafika ir 

origamis, naudojamos tekstilės ir gamtinės medžiagos ir kiekvienąsyk kūrinio sukūrimui įvairios raiškos 

priemonės buvo derinamos su tapybos ant vandens technika. Apibendrinus tyrimo duomenis, paaiškėjo, jog 

tapybos ant vandens technika pozityviai įtakoja paauglių kūrybiškumo vystymąsi. Visi tyrimo dalyviai liko 

patenkinti kūrybiniais eksperimentais. Skirtingų dailės technikų išmėginimas ir jų apjungimas leido 

atsiskleisti dalyvių unikalumui, ir kiekvienam rinktis jam labiausiai patikusį raiškos būdą, gilinantis į 

pasirinktos technikos galimybes. Tapybos ant vandens bei kitas, tyrimui reikalingas meninės raiškos 

priemones, globos namams dovanojo VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA (direktorė Irma 

Čekanauskienė). 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-11-17 

Lapkričio 10-11 d. 20 globos namų darbuotojų dalyvavo mokymuose "Agresyvaus ir smurtinio elgesio 

profesionalus valdymas taikant teorinius ir praktinius (bendravimo, fizinės kontrolės) metodus". 

 

2016-06-23 

Birželio 23 d. Ventos socialinės globos namuose vyko pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose dalyvavo 73 

įstaigos darbuotojai, ir higieninių įgūdžių mokymai (dalyvavo 6 darbuotojai). Mokymus vedė Akmenės 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. 



2016-06-22 

Birželio mėn. Ventos socialinės globos namuose vyko mokymai "Pacientų kūno padėties keitimas: kėlimo ir 

vartymo metodai". Juose dalyvavo 110 įstaigos darbuotojų. 

2016 - 03 – 01 

Vasario 26-ąją Ventos socialinės globos namuose lankėsi Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius, 

partietį lydėjo Liberalų sąjūdžio Akmenės skyriaus nariai – Martynas Nicius ir Andrius Almanis.  

P. Auštrevičius trumpai pristatė savo veiklą Parlamente ir supažindino su aktualiais pasaulyje politiniais 

įvykiais. Atsakęs į darbuotojams kilusius klausimus, svečias dar aplankė mažiausių ir sunkiausią negalią 

turinčių gyventojų šeimynas. 
Parengė: soc. pedagogė Inga Musulienė 


