
2016-12-31 

Karnavalas 

Gruodžio 28 dieną Ventos socialinės globos namai pavirto į mažų ir didelių nykštukų namus. Linksmi 

nykštukai sugužėjo į aktų salę, tapusia baltu pasakišku mišku, kuriame gyveno nykštukų močiutė. Į pasakų 

mišką užsuko ir Kalėdų senelis su dovanomis. Nykštukų močiutei nieko kito neliko, kaip supažindinti svečią 

su čia gyvenančiais nykštukais. O nykštukai papasakojo, kaip gyvena, kokius darbus dirba skirtingais metų 

laikais ir ką nuveikė šiais metais. 

Nykštukai parodė, kiek daug darbų jie turi atlikti pavasarį – nykštukai budina žemę iš miego, laisto ją šiltu 

lietumi, prikelia visas žoles ir gėles bei pasitinka parskrendančius paukščius. Vasarą jie renka uogas ir verda 

uogienę, šoka, dainuoja, atostogauja prie jūros, žaidžia ir išdykauja. Rudenį nykštukai turi dar daugiau 

veiklos – reikia nuimti vaisių ir daržovių derlių, prisirinkti grybų, išlydėti paukščius, įvairiomis spalvomis 

nudažyti visus medžius. Na, o žiemą nykštukai lipdo senius besmegenius, kurie moka kalbėti ir šokti. Buvo 

net vienas išdykęs nykštukas, atriedėjęs riedučiais ir pažadinęs žiemą kūdroje sumigusias varlytes! Per Šv. 

Kalėdas nykštukai džiaugėsi keturių žvakių šviesa bei šiluma – ramybe, tikėjimu, meile ir viltimi. 

Ateinantiems metams nykštukai skyrė linksmą dainą "Mano naujieji metai", kurią jiems sukūrė užimtumo 

specialistas Vytautas Veitas. 

Jau greitai visi Ventos socialinės globos namų gyventojai – nykštukai atvers duris į naujus, 2017 metus. O 

ten laukia nauji darbai ir draugai, linksmos kelionės ir šventės, nepamirštami potyriai ir nauji stebuklai. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2016-12-28 

Kasmet mūsų globos namų gyventojai dalyvauja Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ 

organizuojamame Kalėdinių atvirukų (piešinių) konkurse. Jame ir šįkart nelikome be apdovanojimų. 

Andrius Grakauskas vėl tapo šio konkurso nugalėtoju, o Svietlana Parfionova gavo paskatinamąjį prizą. 

Padėkų už aktyvų dalyvavimą konkurse nusipelnė Andrius Rimeika, Raimondas Skurdelis ir Vida 

Valiūnaitė. 

Aktyviai dalyvavome ir UAB „Gintarinės vaistinės“ organizuotoje iniciatyvoje „2017-ųjų metų Gintarinės 

vaistinės kalendorius“. Atminimo dovanomis už dalyvavimą buvo apdovanoti: Evelina Gineikaitė, 

Vladimiras Brižinskas, Andrius Grakauskas, Raimondas Skurdelis, Valdas Vėjelis, Marija Barkutė, Vida 

Valiūnaitė, Gertrūda Dumbauskaitė. Džiaugiamės, kad Agnės Valančiūtės ir Svietlanos Parfionovos 

piešiniai pateko į „Gintarinės vaistinės“ 2017 metų kalendorių. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 
 

2016-12-27 

Šiais metais jau šeštą kartą mūsų globos namai organizavo piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursą „Kalėdų 

stebuklas“. Jame dalyvavo 87 globotiniai iš Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda“, 

Aukštelkės, Dūseikių, Jurdaičių, Jotainių, Kalvarijos, Kėdainių, Macikų, Pabradės, Skemų, Strėvininkų, 

Suvalkijos, Visagino, Zarasų ir Ventos socialinės globos namų. Buvo išrinkta 18 nominantų. Nominacijas 

skyrė komisija, sudaryta iš informacinių technologijų ir dailės specialistų, viena nominacija buvo skirta 

asmeniui, kurio piešinys surinko daugiausia interneto lankytojų balsų. 

Kitų globos namų dalyviams padėkos ir dovanėlės išsiųstos paštu. Ventiškiai apdovanojimams rinkosi 

gruodžio 22 d. Sveikinome ne tik piešusius kalėdinius piešinius, bet ir sprendusius saugaus interneto testus. 

Apdovanojimus baigėme nuotaikinga fotosesija prie jau papuoštos šventiškos eglutės. 

Ačiū visiems dalyvavusiems, balsavusiems, padėjusiems organizuoti renginį. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 
 

2016-12-23 

„Ežiukų“ šeimynos atvira popietė 

,,Mintim galiu bėgti 

Padange šviesia, 

Išvesti šuniuką, 

Padirbti darže. 

Galiu aš pakloti lovelę, 

Ryte – padaryti mankštelę, 

Ir skuosti į lauką 

Praskint vėjui kelią.“ 



Tai ištrauka iš Eglės Gustainytės eilėraščio „Aš galiu“. Taip pavadinome ir savo šeimynos pristatomąjį 

filmuką. 

Kiekvienas iš mūsų esame unikalūs – vieni kažką galime, kažko ne, kiti galbūt, atvirkščiai, gali tai, ko kitas 

negali. Koks „Ežiukų“ šeimynos gyventojų gebėjimų spektras? Taip pat unikalus. Popietėje susirinkusiems 

svečiams buvo parodytas filmukas būtent apie tai. Ištisus metus šeimynos darbuotojos stengėsi užfiksuoti 

įvairiausius vaikinukų gebėjimus. Filme galima pamatyti, kaip jie pramogauja, draugauja, žaidžia, 

šeimininkauja, švenčia. Žinoma, sukurtu filmuku visko parodyti neįmanoma – mūsų šeimynos kasdienybė 

pilna įprastų, bet taip pat ir netikėtų veiklų, pasiekimų. Norėjome atskleisti bent dalelę to, kas dažniausiai 

kitiems nematoma. Taip pat pažiūrėti į save iš šalies. 

„Aš galiu“ filmas neparodo stebuklų, bet net maži žmogaus gebėjimai suteikia kitiems džiugesio. 

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad filmukas sukėlė teigiamas emocijas tiek patiems jo herojams, tiek 

šeimynos darbuotojams bei svečiams. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 

 

 

2016-12-20 

Gruodžio 13 dieną „Šnekučių“ ir „Ramunių“ šeimynų gyventojai vyko į Šiaulių „Forum Cinemas“ kino 

teatrą žiūrėti filmo „Ledynmetis 5“. Akciją „Gerumo seansai globojamiems vaikams“ rengia ir filmus 

dovanoja „Forum Cinemas“. 

Nuotaikingas filmas mūsų vaikams labai patiko. Grįždami namo vaikai dalijosi patirtais įspūdžiais – 

emocionaliai pasakojo labiausiai įsiminusias scenas ir veikėjus. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2016-12-14 

Gruodžio 6 d. „Šnekučiai“ buvo išvykę į renginį „Kalėdinės žaidynės 2016“ Šiaulių arenoje. Stebėjome 

krepšinio ir kvadrato varžybas, palaikėme komandas plojimais. Pertraukėlių metu šokių studijos „Šokio 

fėja“ šokėja pamokė šokti linijinį šokį, salsą. Koncertą šventei dovanojo Laura Remeikienė ir draugai. 

Atlikėjai labai šiltai bendravo su salėje esančiais vaikais ir visus kvietė drauge pašokti. Mūsų vaikai noriai 

įsijungė į bendrą šokį, ypač džiaugėsi vėl susitikę su mėgstamais pasakų herojais – Kempiniuku ir 

Pimpačkiuku. 

Pavargę, bet pilni džiugių emocijų, grįžome į namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2016-12-09 

Gruodžio 1-ąją Ventos socialinės globos namuose vyravo šventinės nuotaikos. Visus gyventojus ir 

darbuotojus „užkrėtė“ užimtumo specialistų idėja – sukurti kalėdinę eglutę iš rankyčių. Eglutė pasipuošė 183 

gyventojų rankutėmis. Kūrybinį procesą vainikavo smagi muzika ir šokiai. Tačiau šventinė diena tuo 

nesibaigė... Po pavakarių buvo suorganizuotas jungtinis lauko eglės įžiebimas, už kurį buvo atsakinga 

Gyventojų taryba, 16 šeimyna bei užimtumo specialistai. Šventės dalyviams, siekiant sujungti renginį su 

artėjančio karnavalo tema, buvo iškelta viena sąlyga – prie eglutės ateiti su nykštukų kepuraitėmis. 

Visų nuostabai, pradžioje buvo papokštauta – prie eglės pasirodė netikras Kalėdų senelis su netikra 

Snieguole, kuriuos išvijo apsaugos darbuotojai. Tuomet susirinkusiems buvo pasiūlyta pakviesti tikrąjį 

Kalėdų senelį ir Snieguolę. Ilgai laukti ir svarbiausi šventės dalyviai pasirodė netikėtai, atvykdami sniego 

baltumo automobiliu. Prasidėjo tikroji šventė. Susirinkusieji džiūgavo išvydę energingą Kalėdų senelį bei 

linksmą ir žavią jo pagalbininkę. Siekdami įsikibti jiems už parankių, vaikai ir jaunuoliai klausiamai 

žvilgčiojo į senelio maišą, pilną saldumynų. Šventėje neapsieita be eilėraščių deklamavimo, dainų 

dainavimo ir smagių šokių. 

Šventiniame šurmulyje, stabtelėjus apie eglę besisukantiems rateliams ir nuskambėjus pavaduotojos Lolitos 

Zvonkienės šiltiems sveikinimo bei gražių palinkėjimų kupiniems žodžiams, dangų nutvieskė šventiniai 

fejerverkai, ir eglutė sužibo nuostabiomis šviesomis. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems eglutės įžiebimo šventėje, pasidalijusiems šventinėmis nuotaikomis ir 

nuoširdžiomis šypsenomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 

 

2016-11-30 

Metams riedant link pabaigos, muzikaliu renginiu ir spalvingu lėlių teatro spektakliu pabaigtas šių metų 

VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!”. Dėka VDA Kauno fakulteto Tekstilės, 



Keramikos ir porceliano, Grafikos, Dizaino bei Tapybos katedrų Ventos socialinės globos namų 

gyventojams buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai. Projekto metu vykdytos 

personažų kūrybinės dirbtuvės, pasitelkiant tapybos bei keramikos technikas buvo vizualizuoti 

psichoedukacinės pasakos personažai, kurie buvo sukurti lėlių teatro spektakliui. 

Globos namų ir VDA Kauno fakulteto, ne vienerius metus trunkančiu bendradarbiavimu, pasidžiaugė globos 

namų direktorė Gražina Banienė, mero pavaduotojas Apolinaras Nicius bei mero patarėjas Tomas 

Martinaitis. Projekto vadovė, Tekstilės katedros vedėja, docentė Monika Žaltauskaitė-Grašienė pristatė 2016 

metų projektą, o viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė perdavė renginyje negalėjusio dalyvauti 

VDA Kauno fakulteto dekano, profesoriaus Jono Audėjaičio žodžius. Kalbėję VDA Kauno fakulteto 

atstovai patikino, jog kūrybinių dirbtuvių metu vyksta ypatingi mainai, kuomet dirbtuvių organizatoriai ne 

tik stengiasi atiduoti – perteikti naujas meno technikas, bet ir džiugioje kūrybinėje bendrystėje daug atranda.  

Jauniesiems menininkams – studentams, globos namuose įgyta patirtis yra ypač vertinga. 

Šventę instrumentine ir vokaline muzika papuošė Ventos muzikos mokyklos akordeonų duetas – Monika 

Žukauskaitė ir Guoda Čemalonskaitė (mokytoja Dalia Jankuvienė), įspūdingu dainavimu žavėjo Dominyka 

Gurinaitė ir Kornelija Klimaitė (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė) bei saksofonistų ansamblis: Nojus 

Varanavičius, Tadas Pocius, Redas Serafimavičius ir mokytojas Gintautas Jankus. 

Spektaklio aktoriai – Ventos socialinės globos namų gyventojai, nekantriai laukė visą rudenį trukusio 

pasiruošimo rezultatų pristatymo ir žiūrovų įvertinimo. Spektaklio puikia ir emocionalia pabaigos 

kulminacija buvo globos namų užimtumo specialisto Vytauto Veito atlikta, paties atlikėjo parašyta daina, 

kuri skruostais nurideno ne vieną ašarą. Po spektaklio premjeros, sulaukę visų susirinkusiųjų palaikymo, 

entuziastingai nusiteikę lėlių teatro aktoriai, vadovaujami Linos Janavičienės, patikino esą pasirengę su 

psichoedukacine pasaka iškeliauti iš globos namų į kitas, jų laukiančias, scenas. 

Už VDA Kauno fakulteto ir Ventos socialinės globos namų bendradarbiavimo palaikymą esame dėkingi 

savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui, mero pavaduotojui Apolinarui Niciui bei mero patarėjui Tomui 

Martinaičiui. 

Už muzikalią projekto baigiamojo renginio šventę dėkojame Ventos muzikos mokyklos direktorei 

Minifredai Voronovienei. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-11-29 

Lapkričio 24 dieną Ventos socialinės globos namų dainų ir šokių kolektyvas "Barškutis", lydimas vadovų 

Dainoros Mačienės bei Vytauto Veito, dalyvavo neįgaliųjų šokių festivalyje "5J" (judesys, jausmas, 

jaudulys, jaunystė, juokas). Festivalis buvo skirtas artėjančiai Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. 

Renginį organizavo Priekulės socialinių paslaugų centras, o festivalis vyko Priekulės kultūros centre. 

Renginyje dalyvavo neįgalieji iš įvairių Lietuvos miestų bei specialistai, tiesiogiai dirbantys su neįgaliaisiais, 

tarpusavyje bendradarbiaujančios organizacijos, profesionalūs šokių atlikėjai, valdžios atstovai. 

Festivalio tikslas – mažinti neįgaliųjų žmonių socialinę atskirtį, formuoti visuomenės pozityvius pokyčius 

tiek kultūrinėse, tiek socialinėse srityse ir skatinti atskleisti neįgaliųjų kūrybinius gebėjimus. 

Pasak kolektyvo "Barškutis" vadovės Dainoros Mačienės, kiekvienas renginys, kiekviena išvyka su menine 

programa – tai didelė galimybė Ventos socialinės globos namų gyventojams išreikšti save per muziką, šokį, 

dainą. Dalyvavimas renginiuose leidžia praplėsti akiratį, pabendrauti su draugais ir kitų organizacijų 

specialistais, pasisemti patirties bei naujų kūrybinių idėjų. 

Dainų ir šokių kolektyvas "Barškutis" festivalio žiūrovams pristatė du šokius. Mažieji globos namų 

gyventojai parodė linksmą šokį "Kirmėliukas", o vyresnieji – šokio kompoziciją "Suk suk ratelį". 

Po renginio globos namų gyventojai, lydimi vadovų, aplankė Priekulės miestelio aikštę ir pamatė, kaip 

miestelis puošiasi artėjančioms šventėms. 

„Barškučio“ nariai linksmi ir kupini įspūdžių grįžo namo. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2016-11-29 

Lapkričio 22 d. gyventojai ir darbuotojai susirinko į pirmą kartą organizuojamą šventę „Pyragų diena“. 

Iš televizijos laidų apie iniciatyvą kepti pyragus ir už juos surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“ 

esame girdėję. Todėl globos namų bendruomenė, paskatinta Gyventojų tarybos, prisidėjo prie iniciatyvos. 

Buvo iškepti įvairiausi pyragai: „Rudenėlis“ ir „Nykštukas“ (16 šeimynos), „Medutis“ (19 šeimynos), 

„Obuolių pyragas“ ir „Persikinis su varške“ (20 šeimynos), 6 šeimyna iškepė pyragą be pavadinimo, 

„Širdžių lizdas“ (21 šeimynos), „Maskarponės sūrio tortas“ (18 šeimynos), „Šokoladinė snaigė“ (5 



šeimynos), „Obuolių pyragas – močiutės“ (11 šeimynos), „Žiemos išdaiga“ (15 šeimynos), „Smaližiukai“ (4 

šeimynos), „Varškės pyragas“ (virtuvės darbuotojų), „Snieguolė“ (12 šeimynos), „Ledynmetis“ (13 

šeimynos), „Žiemos šerkšnas“ (14 šeimynos) ir „Persikinis pyragas“ (10 šeimynos). 

Dėkojame už palaikymą globos namų administracijai bei išrinktai komisijai, kuri vertino pyragus atskirose 

nominacijose, užimtumo specialistams, virtuvei ir, žinoma, visiems gyventojams. 

Mūsų „Pyragų dienos“ tikslas buvo pyragu pavaišinti draugą ar bičiulį, atskleisti savo kulinarinius 

gebėjimus bei džiugia emocija pasidalinti su kitais. O kaip tai mums pavyko, galima įvertinti pažvelgus į 

užfiksuotas šventės akimirkas. 
Parengė: Gyventojų taryba 

 

2016-11-28 

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija jau keturioliktus metus inicijuoja Tolerancijos dienos paminėjimą. 

Šįkart nutarėme ją minėti ir Ventos socialinės globos namuose. Šiais metais Tolerancijos dienos simboliu 

buvo pasiūlytas paukštis. Šis simbolis dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Žinomos tokios 

balto paukščio reikšmės: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t. t. Paukščio simbolis – tai galimybė 

išplėtoti tolerancijos temą, pasitelkiant pavyzdžius iš gamtos, žmonių gyvenimo, istorijos bei artimiausios 

aplinkos. Šiais metais Ventos socialinės globos namų gyventojai ir Ventos gimnazijos mokiniai kartu kūrė 

dekoratyvinius paukščius. Ventos gimnazijos septintokės Ema, Meda, Gabrielė ir Karolina maloniai sutiko 

organizuoti renginį. Mokinukės paruošė vaizdų skaidrių pristatymą. Mergaitės pasakojo apie paukščius: 

kokie jie būna, kur gyvena, kaip tarpusavyje bendrauja, jų santykius su žmonėmis. Informacinį tekstą 

papildė trumpi eilėraštukai, apibūdinantys paukštelius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas balandžiams – 

meilės ir taikos paukščiams, simbolinei jų reikšmei žmogaus gyvenime ir mene. Gabrielė, renginio 

vedančioji, pasiūlė visiems susirinkusiems pajudėti. Renginys pasibaigė linksma fotosesija su mūsų baltais 

paukščiais. Tikime, kad šis gražus bendradarbiavimas tęsis, nes tolerancijos niekuomet nebūna per daug, jos 

tenka mokytis visą gyvenimą. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2016-11-18 

Apsnigtais miškais ir laukais pasukome link Joniškio, nes buvome susiplanavę aplankyti E. Stonio 

individualią pieno perdirbimo įmonę. Pažintį pradėjome nuo veršelių, o vėliau - karvių fermos. Savininko 

sūnūs papasakojo, kuo maitina galvijus, kaip melžia karves, net parodė, kaip dirba fermoje esantis robotas, 

jų „pagalbininkas“. 

Vėliau buvome pakviesti į pieno perdirbimo įmonę, kurioje plušo trys moterys. Matėme, kaip „augina“ 

sūrius, juos brandina, sveria, pakuoja ir deda į dėžes vežimui parduoti. Savininkai papasakojo apie savo 

šeimos verslą, aprodė visas valdas ir tada pakvietė prie stalo, kur vaišino savo įmonės produkcija. 

Išvažiavome pilni įspūdžių, sotūs ir dar prisipirkę pieno produktų lauktuvėms. 

Pakeliui namo, užsukome į Žagarės regioninio parko lankytojų centrą, kuriame pasigrožėjome įspūdingais 

medžioklės trofėjais, senoviniais rakandais. 
Parengė: užimtumo specialistė Jolanta Minkuvienė 

 

2016-11-18 

Tęsdami vykdomo projekto „Tu negali – menas gali!“ veiklas, Ventos socialinės globos namuose lankėsi 

VDA Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai. Tarp atvykusiųjų – projekto vadovė, Tekstilės katedros vedėja, 

docentė Monika Žaltauskaitė–Grašienė, Grafikos katedros docentas Aurimas Švedas, Tapybos katedros 

lektorė ir performanso menininkė Vaida Tamoševičiūtė bei viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė. 

Projekto vadovė Monika Žaltauskaitė–Grašienė ir studentės tekstilininkės kartu su globos namų gyventojais 

greitai paniro į pasiūtų personažų dekoravimą. Projekto dalyviai stebėjosi tekstilės studenčių pasiūtomis 

lėlėmis, kurios buvo identiškos tapybos kūrybinėse dirbtuvėse gyventojų sukurtiems koliažiniams 

personažams. Globos namų gyventojų ant popieriaus kurti personažai „gyvomis“ lėlėmis virto tekstilės 

katedroje, personažų eskizus perkėlus į kompiuterines programas ir suprojektavus lėlių iškarpas bei pagal jas 

pasiuvus personažus. 

Grafikai tęsė pradėtus darbus, derindami technines galimybes ir kūrybinius sumanymus. 

Performanso menininkė Vaida Tamoševičiūtė su globos namų jaunuoliais, lėlių teatro aktoriais, triūsė 

scenoje. Anot menininkės, tai galima įvardinti kaip: „Erdvės ir siužeto patyrimą per fizinius pojūčius“. 

Jaunuoliai, padedami Vaidos Tamoševičiūtės, mėgino atsiriboti nuo pasakos siužeto ir patirti kasdien 

matomą erdvę – sceną – kitaip. Šioje veikloje buvo pasitelkti fiziniai pratimai bei lytėjimas. Vėliau, buvo 



remiamasi pasakos siužetu, bet apribojant aktorių matymą. Jaunuoliai klausėsi, uodė ir vaizduotės pagalba 

tyrė savo pasakos erdvę. 

Viešųjų ryšių koordinatorė Agota Adomavičiūtė susipažino su globos namų gyventojais, stebėjo kūrybinių 

veiklų darbus, domėjosi, kaip projekto dalyviai vertina menininkų apsilankymus ir jų namuose vykstančias 

kūrybines dirbtuves. 

VDA Kauno fakulteto dėstytojai ir studentai globos namus paliko tamsai sodriai nuklojus kelius. Kauniečiai 

išvyko palydėti jaunuolių nuoširdžiais padėkos žodžiais ir šiltais apsikabinimais. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-11-18 

Ankstų, žiemiško rudens rytą išvažiavome į kelionę. Visur buvo daug sniego ir vos privažiavome prie 

Paragių dvaro sodybos. Čia įkurtas Akmenės krašto muziejus – rašytojos Lazdynų Pelėdos ekspozicija. 

Pasidairę muziejuje, nukeliavome prie Šatrijos kalno. Nors sniego buvo daug, kai kurie jaunuoliai drąsiai 

kopė į kalną. Čia pat užkandę sumuštinių ir susišildę arbata, važiavome į Luokės miestelį. Miestelio 

skverelyje aplankėme Nepriklausomybės paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę, kuriame iškalta Lietuvos 

tautiška giesmė. 

Grįžtant atgal užsukome į Viekšnius, kuriuose aplankėme Vasario 16-osios akto signataro Mykolo Biržiškos 

paminklą. Kelionės pabaigą apvainikavo karšti pietūs „Viliošių“ kavinėje. Visi likome patenkinti išvyka, nes 

diena buvo saulėta, o aplankytos vietovės įnešė gaivos į mūsų kasdienybę. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2016-11-16 

Džiugu, kad jau trečius metus iš eilės mūsų namų gyventojai dalyvavo Kėdainių socialinės globos namų 

organizuotoje konferencijoje „Kitoje laiko tėkmėje“. Lapkričio 10 dieną į kelionę susiruošė Tadas 

Joneliūkštis, Rosita Bakaitytė, Vaida Serapinienė, Vytautas Kavaliauskas ir Svietlana Parfionova. Juos 

lydėjo užimtumo specialistės Lina Janavičienė ir Diana Stankuvienė. Šiemet Svietlana konferencijoje 

pasakojo apie save – kuo gyvena, kaip jaučiasi. O mūsų namų jaunuolė tikra aktyvistė – dalyvauja visuose 

meniniuose renginiuose, įvairiuose projektuose. Jos pranešimas ir pavadintas „Sukuosi meno sūkuryje“. 

Skaitymo metu klausytojai pajuto, kiek kūrybinė veikla suteikia Svietlanai džiaugsmo, užpildo gyvenimą 

įdomiu laiku ir naujomis draugystėmis. 

Grįžome namo su geriausiais patyrimais, apdovanojimais. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2016-11-14 

Atostogos – malonus laikas mokslo metų bėgyje. 19 šeimynos mergaitės šio rudens atostogas praleido 

turiningai. Lapkričio 1-ąją prisiminėme tuos, kurių nebeturime šalia. Aplankėme netoli esančias kapines ir 

uždegėme žvakutes ant kapelių, kuriuose ilsisi buvę įstaigos darbuotojai.  

Apsilankėme Ventos miesto bibliotekoje. Kaip visada, bibliotekos darbuotojos mus šiltai sutiko. Čia pat 

paskaitėme, pavartėme ir prisirinkome knygelių parsinešimui į namus. 

Daug įspūdžių paliko ir apžiūrėtas Ventos regioninio parko lankytojų centras. Mus pasitikusio darbuotojo 

įdomus pasakojimas ir tai, ką pamatėme, sužadino norą aplankyti dar neaplankytas savo krašto vietas. 

Grįžusios namo dalinomės patirtais įspūdžiais ir parsineštomis vaišėmis. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-10-21 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojos, performanso menininkės Vaidos Tamoševičiūtės 

siūlymu buvo atsigręžta į vasarą – projekto „Tu negali – menas gali!“ dalyviai, lėlių teatro aktoriai, vyko 

susipažinti su bičių gyvenimo ypatumais. Karniškių kaime bitininkaujantis Anicetas Rimkevičius bei 

Akmenės rajono bitininkų draugijos pirmininkas Rimantas Munius maloniai sutiko padėti aktoriams 

susipažinti su darbščiausiais vabzdžiais idant spektaklio, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka bitutei, mintis 

būtų įtaigesnė ir drąsesnė. Bitininkas A. Rimkevičius sumaniai pristatė darbščiuosius avilių gyventojus, 

pasiūlė smalsuoliams aktoriams pasimatuoti bitininko kepurę, išmėginti dūminę bei medsukiu išspausti 

medaus. Atvykusius nustebino bičių terapijos namelis, kuris, anot patyrusio bitininko, gydo kūną ir sielą. 

Apžiūrėję korius ir visą bičių ūkį, aktoriai buvo pakviesti medaus degustacijai. Tepdami trijų rūšių medų ant 

kaimiško sūrio, agurko juostelių ir sausainių, valgytojai medų įvertino kaip saldų produktą. Smaližiautojai 

mažesniais šaukštais kabino neįprasto skonio grikių medų, kraipydami galvas ragavo nežinomą produktą – 

bičių duonelę. Dosnūs bitininkai vis ragino skanauti ir neišvykti neįveikus gausaus vaišių stalo. A. 



Rimkevičius ir R. Munius globos namų aktorius išlydėjo repeticijoms įdėdami žmogaus jėgas palaikančio 

medaus. 

Ačiū bitininkui Anicetui Rimkevičiui bei Akmenės rajono bitininkų draugijos pirmininkui Rimantui Muniui 

už mums skirtą laiką, perduotas žinias, dovanotą medų, dėmesį ir šilumą, kurie nepamatuojami jokiais 

materialaus pasaulio matmenimis. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-10-21 

Ruduo... lyg koks žaidimas tas smagus lapų kritimas. Rudas, raudonas, auksinis... kas paskutinis? 

Spalio 19 dieną visus į salę sukvietė obuolių, rudeninių lapų ir daržovių kvapas. Akį traukė darbuotojų 

sukurtos rudeninių gėlių ir daržovių kompozicijos. 

Užimtumo specialistės Linos paruoštas mini spektaklis „Daržovių ginčas“ privertė susimąstyti, kiek 

daržovės naudingos mūsų organizmui. Dietistė Dalia pristatė sveikos mitybos piramidę ir supažindino, 

kokius maisto produktus reikia vartoti dažniausiai, kuriuos – rečiau bei kokių produktų vartojimą reikėtų 

sumažinti. 

Popietės metu žaidėme žaidimus, atlikome įvairias užduotis, dalyvavome linksmose estafetėse, kurios buvo 

susijusios su daržovėmis. 
Parengė: užimtumo specialistės Jolanta Minkuvienė ir Diana Stankuvienė 

 

2016-10-21 

Spalio 17 dieną „Šnekučių“ šeimyna išvyko į Ventos kultūros namus, į lėlių-milžinų teatrą, kuris pas mus 

atvyko iš Ukrainos. Vaikai labai apsidžiaugė, pamatę savo mėgstamus animacinių filmukų veikėjus, ypač 

džiūgavo išvydę Kempiniuką ir Pimpačkiuką. Kempiniukas pasisveikino, prieidamas prie kiekvieno esančio 

salėje, tokiu savo elgesiu vaikams sukeldamas malonių emocijų. Kempiniukas, mėtydamas didelį spalvotą 

kamuolį, įtraukė vaikus į draugišką žaidimą. Scenoje vaikai stebėjo iliuzionistą, kuris taip pat daug dėmesio 

skyrė bendravimui su žiūrovais. Smagiausia dalis vaikams – pakvietimas ateiti į sceną. Sugužėję visi šoko ir 

vaikai galėjo prisiliesti prie pamėgto personažo. 

„Šnekučiai“, linksmai praleidę laiką, grįžo pilni įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2016-10-19 

Puikią rudens sekmadienio popietę 19 šeimynos gyventojos – Ieva Straukaitė, Aurelija Mikalauskaitė, Rasa 

Jonaitytė, Gertrūda Dumbauskaitė, Diana Pakalniškytė ir Rasa Lidžiūtė su darbuotoja Asta Ilginiene atvyko 

į Ventos miestelio „Rudens Kermošiaus“ šventę. Merginos paklausė koncerto, domėjosi parduodamų 

suvenyrų įvairove, žaislais ir kitomis gėrybėmis, šnekučiavosi su sutiktais pažįstamais. Vėliau smagiai 

pasisupo įrengtoje vaikų aikštelėje. O vykstant namo užsuko į prekybos centrą apsipirkti. Geidžiamiausios 

prekės – kanceliariniai reikmenys ir saldainiai. Mergaitės nepamiršo ir lauktuvių likusiems namie. 

Išvykos visada džiugina. Taip buvo ir šį kartą. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-10-14 

Spalio 12-ą dieną „Bitučių“ šeimynos merginos važiavo į pažintinę - pramoginę ekskursiją, skirtą Trakų 

įdomybėms. Merginos jau nuo ankstaus ryto buvo pakilios nuotaikos ir degė nekantrumu pamatyti didingą 

Trakų pilį. 

Nors kelionė ilga ir pareikalavo iš merginų ištvermės, bet tikslą pasiekėme kaip ir planavome. Nepabūgusios 

rudeniško šaltuko ir žvarbaus vėjo, skubėjome pilies link. Merginoms neišdildomą įspūdį paliko pilies dydis, 

įvairūs senoviniai indai, baldai, gausybė visokiausių daiktų. Merginos noriai fotografavosi prie įvairių 

rakandų, pozavo balkonuose ir krėsluose, drąsiai nuotraukai stojo prie gyvūnų iškamšų. 

Pasižvalgiusios po pilies erdves, leidomės į Trakų bažnyčią. Pakeliui netilo jaunatviškas merginų klegesys, 

kalbant apie bažnyčios teikiamus santuokos ir krikšto sakramentus. 

Pavaikštinėjusios linksmos užsukome į pakelės užeigą. Joje pasveikinome šeimynos merginas Nataliją ir 

Inesą su artėjančiais gimtadieniais. Paskanavusios gardumynų ir smagiai pasišokusios, važiavome namų 

link. 

„Bitutės“ dėkoja visiems prisidėjusiems prie jų svajonės išpildymo – apsilankymo Trakuose. Merginos 

džiaugiasi ir laukia naujų, smagių išvykų po Lietuvą! 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 



2016-10-13 

Socialinės globos įstaigos siekia išpildyti institucijose gyvenančių asmenų poreikius ir lūkesčius, tačiau be 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, visuomenės paramos, bendruomenės įsitraukimo nė vienai 

globos įstaigai nepavyktų įgyvendinti savo misijos. Ventos socialinės globos namai gali pasigirti ypatingu 

ryšiu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu ir jau trečius metus iš eilės Kauno fakulteto globos 

namuose vykdomu projektu „Tu negali – menas gali!“. Projekto tikslai kasmet, atsižvelgiant į globos 

namuose gyvenančių negalią turinčių asmenų poreikius, yra peržvelgiami, papildomi ir atnaujinami. 

Meno nauda žmogui – neginčytina, ne tik siekiant lavinimo ir estetinių tikslų. Kūrybos panaudojimas 

žmogaus biopsichosocialinės sveikatos gerinimui yra aktuali, ganėtinai nauja Lietuvoje ir reikalaujanti 

platesnių vystymosi galimybių bei dominanti tyrėjus, sritis. Projektas „Tu negali – menas gali!“ aprėpia tiek 

edukacinius, tiek sveikatos gerinimo tikslus. Šių metų projekto vizualus rezultatas nukreiptas į 

psichoedukacinės pasakos personažų kūrimą ir lėlių teatro spektaklio statymą. Siekiant šių projekto tikslų, 

Ventos socialinės globos namuose šį rudenį jau apsilankė dalis menininkų komandų – Kauno fakulteto 

Vizualaus meno katedros dėstytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Stiklo ir keramikos katedros 

dėstytoja Lilija Mogylienė, Grafikos katedros naujųjų medijų disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas. 

Kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose dalyvavo keramiką ir dailę mėgstantys vaikai bei jaunuoliai, dėstytojams 

talkino minėtų katedrų studentai bei NMKČ dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos edukuotoja 

Viktorija Radionova. Globos namai sulaukė ir performanso menininkės, VDA Kauno fakulteto dėstytojos 

Vaidos Tamoševičiūtės, kurios apsilankymai padės lėlių teatro aktoriams – globos namų gyventojams, 

įtaigiau ir drąsiau spektaklyje perteikti pristatomą personažą. 

Vykdomas projektas, dalinai finansuotas Kultūros fondo lėšomis ir jo įgyvendinimui svarbi verslo parama. 

2014 metais startavęs projektas yra sulaukęs įvairaus rėmėjų prisidėjimo – paslaugomis, medžiagomis ir 

lėšomis, iš skirtingų Lietuvos regionų. Tačiau Ventos socialinės globos namus ypač džiugina vietos 

verslininkų parama, kurie taip pat įžvelgia meno naudą žmogaus sveikatai, negalią turinčių asmenų 

socialiniam dalyvumui bei mato meno sklaidos regione galimybes dėka atvykstančių VDA Kauno fakulteto 

profesionalių menininkų. 

Projekto dalyviai nuoširdžiai dėkoja UAB „Bauskas“ direktorei Nijolei Niciuvienei, UAB „Rainių statyba“ 

vadovui Donatui Stasiuliui ir IĮ „Aras“ savininkui Rimantui Kraujučiui už prisidėjimą prie šurmuliuojančių, 

teikiančių daug malonių emocijų kūrybinių dirbtuvių. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-10-10 

4 šeimynos gyventojos spalio 7 d. šventė savo šeimynos įkurtuves. Ta proga buvo pristatytos visos šeimynos 

gyventojos, eilėmis apibūdinant kiekvienos asmenybės bruožus, pomėgius, pažymint merginų savitumą, jų 

skirtingumus. Renginio metu pristatytas ir šeimynos pavadinimas „Varlytės“. Šeimynos gyventojos 

mėgavosi susirinkusiųjų dėmesiu, čiauškėjo, juokėsi ir džiaugėsi įkurtuvių švente. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 

 

2016-10-10 

"Muzikinė paukštė-2016" Ventos socialinės globos namuose 

Respublikinis vaikų ir jaunimo neįgaliųjų muzikinės saviraiškos festivalis „Muzikinė paukštė“ – tai 

kasmetinis neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginys, vykstantis jau vienuoliktus metus. Tai ne tik 

muzikinis festivalis, bet ir neįgaliųjų bendravimo forma, suteikianti galimybę neįgaliam jaunimui išreikšti 

save per muziką, šokį, dainą, vaidinimą. 

Šiais metais „Muzikinė paukštė“ svečiavosi Ventos socialinės globos namuose. Merginų ansamblio daina 

visus svečius pakvietė pasilinksminti improvizuotoje pievoje, kurią sukūrė užimtumo specialistė Adelė 

Monstavičienė. 

Pirmieji pasirodė mūsiškiai – muzikinis kolektyvas „Barškutis“ (vadovai Dainora Mačienė ir Vytautas 

Veitas). Ypač visus džiugino šios grupės mažiausieji – jauniausi festivalio dalyviai. O šio festivalio 

pradininkai – Gargždų muzikos mokyklos instrumentinė grupė „Gargždukai” (vadovės Jolanta 

Laurinavičienė ir Danguolė Gerdauskienė) linksmino liaudiškomis dainomis. Nuoširdžiai padėkojome jiems 

ir už šventinės dienos muziką, ir už sukurtą puikią tradiciją. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro 

kūrybinė grupė, vadovaujama Kristinos Nargėlaitės, parodė performansą „Iš to pačio pasaulio“. Jau 

septynerius metus gyvuojantis Kretingos dienos veiklos centro muzikinis kolektyvas „Kontaktas“ grojo ir 

dainavo savo vadovės Rasos Lapienės aranžuotus ir parašytus kūrinius. Gargždų socialinių paslaugų centro 

muzikinio kolektyvo „Šypsena“ (vadovė Sniežana Jakienė) dalyviai, gyvenimo keliu žengiantys su daina, 



susirinkusiems dovanojo dainas, kurios visų veiduose išskleidė linksmas ir draugiškas šypsenas. Priekulės 

socialinių paslaugų centro muzikinis kolektyvas „Lašeliai“ (vadovai Arūnas Ramelis ir Gintarė Berenytė) 

daina ir plastiškais judesiais pritarė savo solistui. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos 

viltis“ vokalinis instrumentinis ansamblis „Drugeliai” (vadovė Dalia Dvarionaitė – Petrauskienė) savo 

kūrybines mintis perteikė ir įprasmino kūno judesiais bei balsu. Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos namų 

vyrų vokalinė-instrumentinė grupė (vadovas Feliksas Šerpytis) nuotaikingomis dainomis ne tik pasiūlė 

atverti meilei visas duris, bet ir privertė žiūrovus pakilti bei šokti. 

Po pertraukos, demonstruojant mūsų gyventojų piešinius, Nojus su užimtumo specialiste Lina Janavičiene 

eilėraščio posmais paaiškino, kaip nupiešti muzikinę paukštę. Ir vėl suskambo muzika. Paplaukioti geltonu 

muzikiniu povandeniniu laivu visus pakvietė BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos Lakštutė“ muzikinis 

kolektyvas „Klaipėdos Lakštutė” (vadovas Albertas Burba). Tai nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro 

nariai, kurių koncertinė patirtis yra nemaža. Kiti „Spalvų muzikos“ orkestro nariai – Šiaulių dienos centras 

„Goda“ (vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė) pristatė perkusinį kūrinį, ritminiais mušamųjų 

garsais klausytojus perkeldami į karštos vasaros prisiminimus. Visus sužavėjo svečiai iš Klaipėdos regos 

ugdymo centro – muzikinio kolektyvo „Aitvarai“ dainininkai. Kolektyvo vadovė – meninio ugdymo 

mokytoja, ekspertė Loreta Aukštuolienė. Ir nors šie puikūs žmonės nemato juos supančio pasaulio, tačiau jų 

balsai suvirpino kiekvieno širdį. Mūsų svečiai – Dabikinės specialiosios mokyklos etnografinis kolektyvas 

„Upeliukas“ dėjo grūdą prie grūdo (mokytojos Bronė Kinčiuvienė ir Lidija Mašanauskienė). Gražiais balsais 

džiugino dainininkai, vadovaujami mokytojos Virginijos Čepienės. Žagarės socialinių paslaugų centro 

Dienos socialinės globos skyriaus lankytojai mums ne tik parodė muzikinę kompoziciją „Spalvų ir muzikos 

garsai“ (vadovės Roma Stankienė ir Svietlana Riškienė), bet ir įtraukė visus į veiksmą. Štai šitiems 

draugiškiems, kupiniems ryžto, linksmiems žmonėms mes ir perdavėme „Muzikinės paukštės“ festivalio 

estafetę. Paukštė iškeliavo į šimtmečio istoriją menančio parko teritorijoje įsikūrusi Žagarės socialinių 

paslaugų centrą. 

Džiugu buvo bendrauti su žmonėmis, kuriems likimas kažko pagailėjo, tačiau neatėmė noro dainuoti, šokti ir 

kurti. Kolektyvų vadovams buvo įteiktos padėkos, atminimo dovanėlės ir tradicinės mūsų globos namų 

„bobos“ – pyragai. Šeimininkai dar pakvietė dalyvius pasistiprinti, pasibūti linksmoje diskotekoje. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2016-09-25 

Rugsėjo 21 dieną visos 15-os šeimynos gyventojos: Jovita, Marija, Alina, Jurgita, Alma, Odeta, Aistė, Agnė, 

Aida ir Laima, lydimos darbuotojų, išvyko į pažintinę kelionę. 

Mes pirmiausia aplankėme Šiaulių universiteto bibliotekoje įrengtą, paminklu lietuviškai valiutai tapusį 

„Cento kambarį“. Merginas nustebino įspūdingo grožio kambarys, kurio lubos ir sienos išklijuotos centais. 

Čia kabantis Lietuvos žemėlapis yra pagamintas iš monetų, gyvenvietės jame pažymėtos centų, o miestai - 

litų monetomis. 

Po to nuvykome prie Talšos ežero esančios metalinės lapės bei auksinio berniuko, pastatyto ekologinio 

Talšos tako pradžioje, skulptūrų. Stebino ir baugino metalinės lapės dydis. Pakeliui namo netoli Papilės 

stabtelėjome prie paminklo žuvusiems 1941 m. ties Šemetaičiais atminti. Papilėje apžiūrėjome paminklą, 

skirtą Simonui Daukantui, išmatavome penkiolikakamienės liepos storį, su baime vaikščiojome „Beždžionių 

tiltu“, lipome į Jurakalnio atodangą, kuri yra 15 metrų aukščio, ir iš ten apžvelgėme Papilės miestelio vaizdą. 

Grįžome namo pasisėmusios gerų emocijų ir įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 

 

2016-09-25 

Globos namų šokėjų ir dainininkų kolektyvas „Barškutis“ rugsėjo 12 dieną buvo pakviesti į iškilmingą 

šventę, skirtą Skemų socialinės globos namų 80-mečiui paminėti. Šventėje dalyvavo net 10 kviestinių 

kolektyvų iš įvairių globos namų. Renginys vyko Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje. Šventės metu 

veikė mugė „Linksmaturgis“, kur buvo galima įsigyti įvairių darbelių, kurtų negalią turinčių žmonių 

rankomis. 

Mūsų kolektyvo nariai, kaip visada, rengdamiesi pasirodymui, įdėjo daug pastangų. Triūsas neliko 

nepastebėtas – mes sulaukėme pagyrimų iš organizatorių ir šiltų atsiliepimų iš šventės dalyvių. Gavome ir 

padėkos raštą. 

Renginio metu bendravome su kitų kolektyvų atstovais, bendraminčiais, praplėtėme savo akiratį, 

pasisėmėme teigiamų emocijų. Iš mugės parsivežėme kūrybinių idėjų ateičiai. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 



2016-09-16 

Rugsėjo 13 d. įvyko „Šnekučių“ šeimynos popietė „Atsisveikinimas su vasara“. Popietėje daug džiugių 

emocijų vaikams suteikė spalvingas, vasariškas parašiutas, kuris tarnavo kaip puiki priemonė pažinimui ir 

veiksmui. Ir maži, ir dideli aktyviai įsijungė į smagius judriuosius žaidimus. Visi linksmai gaudė vėją, idant 

galėtų ištempti kuo ilgesnį saulėje žaižaruojantį muilo burbulą. Krykštavo dalindamiesi balionais, žaidė ir 

juos sprogdino, saliutuodami išėjusiai vasarai. 

Ačiū visiems buvusiems drauge! 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2016-09-16 

Rugsėjo 13 d. 17 š. gyventojos, lydimos šeimynos darbuotojų, vyko į pažintinę-pramoginę kelionę. 

Išvyką pradėjome užsukdamos į Viekšnių miestelį ir įsijungdamos į akciją „Šviesuolių keliais“, kuri skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Viekšniuose aplankėme Biržiškų šeimai pastatytą 

paminklą. Tai vienas pirmųjų paminklų Lietuvoje, skirtų ne atskiram asmeniui, o visai šeimai, kuri savo 

darbą ir talentus atidavė Lietuvai. Paminklą Biržiškoms 1995 metais atidengė ir iškilmėse dalyvavo 

tuometinis šalies prezidentas. 

Kelionę tęsėme aplankydamos Klaipėdos mini zoologijos sodą. Sode matėme daug gyvūnų. Kai kuriuos 

galėjome stebėti iš arti, juos paliesti. Keliautojoms tai suteikė daug džiaugsmo. 

Papietavusios gamtos prieglobstyje, vykome prie jūros. Paplūdimyje mėgavomės saulėtu oru, krykštavome 

besitaškydamos jūros bangose. Patyrusios daug malonių emocijų, pailsusios po aktyvios dienos, bet puikios 

nuotaikos grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Antanina Montvydienė 

 

2016-09-09 

11 šeimynos projektas „Geriausias ir ištvermingiausias“ sportininkas 

Visą rugpjūčio mėnesį vyko mūsų šeimynos sportinės varžybos. Šeimynoje gyvena vienuolika skirtingų 

pomėgių turinčių jaunuolių ir kiekvienas jų išsirinko po vieną sportinę rungtį. Per varžybų atidarymą 

pakvietėme prie mūsų prisijungti ir kitus mūsų namų gyventojus. Mes šokinėjome į tolį, bėgome 100 metrų, 

dalyvavome smiginio, krepšinio baudų ir tritaškių metimo bei kitose rungtyse. 11 šeimynos projektas į 

sportines rungtis pritraukė ne tik didelį būrį sirgalių, bet ir norinčių pajudėti bei pasivaržyti. Galimybe 

įsijungti į lauko teniso kamuoliukų metimą labai džiaugėsi mažiau mobilūs gyventojai, judantys tik 

kompensacinės technikos pagalba. 

Varžybų metu netrūko klegesio, palaikymo šūksnių ir sportinio azarto. Džiaugiamės pavykusiu projektu, 

kuris sulaukė gausaus būrio sportuojančių vaikinų ir merginų. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2016-09-08 

„Įsijunk ir tu į šventės šurmulį“ – su šiuo šūkiu visą rugpjūtį „Boružėlių“ šeimynos gyventojos palaikė 

„Tvirtų ąžuolų“ šeimyną ir aktyviai kartu su „Ąžuolais“ dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse. Po 

sėkmingo sportinių užduočių įveikimo gyventojos Marija, Jovita ir Aistė prikepė saldžių prizų ir rugpjūčio 

30 dieną „Boružėlės“ surengė „Šauniausio, ištvermingiausio sportininko vardo“ apdovanojimų šventę. 

Renginio atidarymą ir uždarymą merginos papuošė šokiu, kurį atliko pagal dainą „Trys milijonai“. Šventės 

metu buvo pasidžiaugta visų gyventojų pasiekimais įvairiose rungtyse bei apdovanoti „Tvirtų ąžuolų“ 

prizines vietas užėmę gyventojai: I-a vieta atiteko Vytukui, II-a vieta – Kazimierui, o III-ią vietą pelnė 

Žilvinas. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 

 

2016-09-07 

Paskutinę rugpjūčio dieną atsisveikinimui su vasara 4-os šeimynos gyventojai pasirinko išvyką prie jūros. 

Mes mėgavomės saulėtu oru, braidėme ir maudėmės, o plaukiančius laivus palydėjome smalsiais žvilgsniais. 

Po to nuvykome į Klaipėdos zoologijos sodą, kuriame stebėjome bei maitinome gyvūnus, bendravome su 

mažais tigriukais ir kitais sodo gyventojais. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 

 

2016-09-02 

Šiais metais 19 šeimynos gyventojos įgyvendino savo svajonę – pabuvojo prie jūros. Tačiau, kol pasiekėme 



jūrą, aplankėme dar daug kitų puikių vietų. Merginoms labai patiko Platelių ežero pakrantė su čia esančiais 

įvairiaspalviais vandens dviračiais, valtimis ir viliojančia gamta. 

Labai didelį įspūdį paliko Salantuose aplankytas mini zoologijos sodas, kur šeimininkai mums papasakojo 

apie jau pažįstamus ir supažindino su dar nežinomais gyvūnais. 

Prie jūros pajutome jos galią, pasidžiaugėme didelėmis bangomis, paklausėme vandens šniokštimo. 

Gyventojos – Rasa J., Aurelija M., Raselė L. ir darbuotoja Asta J. prisirinko dailių akmenėlių darbeliams 

daryti. Taip pat pasivažinėjome Šventosios gatvėmis su keturračiais dviračiais. Tai sukėlė visoms 

merginoms daug džiaugsmo. 

Mosėdis mus sužavėjo Vaclovo Into akmenų muziejumi, nepaprasto grožio ir dydžio akmenimis bei parku, 

kuriame daug įvairiausių statinių iš įvairaus dydžio akmenų. 

Į namus sugrįžome daug pamatę, linksmi ir pavargę. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-08-30 

12 ŠEIMYNOS IŠVYKA Į VENTOS REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRĄ 

Gražią vasariškos dienos popietę visa mūsų dvylikta šeimyna su lydinčia socialine darbuotoja A. Laliene ir 

socialinio darbuotojo padėjėja J. Gauronskiene lankėsi neseniai Ventoje įsikūrusiame moderniame Ventos 

regioninio parko lankytojų centre. Centro darbuotojas supažindino su juros periodo uolienomis, draustiniais, 

matėme, kaip atrodė dinozaurai. Interaktyvios aplinkos pagalba klausėmės saugomų paukščių garsų. 

Gyventojai susipažino su mūsų kultūros paveldo vertybėmis, senovinėmis relikvijomis domėjosi Renatas. 

Mes pasidžiaugėme paskutiniais karštais vasaros spinduliais, pasimėgavome saldžiu desertu – ledais. Nors 

mūsų išvyka ir trumputė, tačiau grįžome kupini įspūdžių ir pavargę. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 

 

2016-08-18 

Rugpjūčio 12 dieną įstaigoje vyko renginys, skirtas mūsų gimtajai šaliai, Lietuvai. Mes vykdome Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio programą, nes norime kartu su visa Lietuva tinkamai sutikti valstybės 

gimtadienį. Renginio metu prisiminėme svarbius istorinius įvykius, eilėmis apdainavome nuostabią tėvynės 

gamtą. Visas šventės scenarijus buvo lyg mažas vaidybinis siužetas, kuris išsakė, kuo mums brangi Lietuva. 

O ji juk turtinga, tik mes kartais jos turtų nepastebime ar tiesiog apie juos užmirštame. Tad renginio „Mano 

Lietuva“ tikslas buvo išgirsti, kas buvo girdėta bei prisiminti, kas buvo matyta ir žinota. Arba tiesiog 

pasidžiaugti jaunuoliais, kurie, įveikę jaudulį, nerimą, skaitė ar mintinai deklamavo eilėraščių posmus, šoko 

ir vaidino karžygių mūšį. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2016-08-16 

12 ŠEIMYNOS IŠVYKA Į MINI ZOOLOGIJOS SODĄ (Raubonių kaimas, Pasvalio rajonas) 

Rugpjūčio 11 dieną A. Butkus, I. Savickas, A. Vasiliauskas, R. Orentas, K. Gumuliauskas, D. Paulauskas, 

lydimi soc. darbuotojos A. Lalienės ir soc. darbuotojo padėjėjos R. Malinauskienės, išvyko į mini zoologijos 

sodą Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Gyventojai buvo nusiteikę linksmai, mes tikėjomės gero oro. Atvykę 

pamatėme daug gyvūnų, kurie ramiai ilsėjosi savo narvuose. Pirmiausiai išvydome miegančią mešką, kai tuo 

tarpu kitos meškutės smagiai pozavo lankytojams. Vaikinams patiko stirnos, kurioms mūsų apsilankymas 

žadino smalsumą. Jaunuolius ypač sudomino paprastasis koatis, kuris įsikasė į smėlį ir nenorėjo bendrauti. 

Įspūdingai atrodė devynjuostis šarvuotis, patiko išdidūs povai, prie kurių bandėme nusifotografuoti, 

spalvingi fazanai. Prisiviliojome arčiau strutį, paglostėme triušiukus ir ožiukus, pasidžiaugėme vikriomis 

voverytėmės, tačiau pabijojome artintis prie liūto karaliaus. Ten pat aplankėme lietuvių liaudies "Buities 

muziejų" ir susipažinome su įvairiais senoviniais daiktais bei aplinka, kurioje gyveno mūsų senoliai. 

Užsukome į Ąžuolpamūšio piliakalnį. 

Pietauti vykome į kavinę "Šašlykinė". Vaikinai, išsirinkę valgius, kantriai laukė, kol atneš užsakymą. 

Kelionę tęsėme vykdami į Pakruojo dvarą, kuriame buvo filmuojamas "Tadas Blinda". Buvo kur "akį 

paganyti" stebint turtingųjų bajorų rūmus. Vaikinams patiko rūsys, kur tais laikais gyveno tarnai. Padėkoję 

mus mielai priėmusiai darbuotojai išvykome. 

Kelionė pavyko, su lietumi galima sakyti, kad prasilenkėme. Grįžome pavargę, bet linksmi ir su lauktuvėmis 

likusiems namuose. 

Dėkojame mus vežusiam ūkio padalinio vadovui F. Griguolai. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 



2016-08-10 

Fizinis aktyvumas – tai veiksnys, kuris formuoja žmogaus organizmą ir jo funkcijas. Jis ugdo ir stiprina 

visas organizmo sistemas, veikia jų funkcijas ir gyvybingumą. Kiekvienam fizinis aktyvumas reikalingas 

tiek pat, kiek maistas ir oras. Judant gerėja žmogaus motorika ir fiziniai gebėjimai. Žaidybinio pobūdžio 

fizinė veikla neįgaliam asmeniui teikia daug džiaugsmo ir gerina nuotaiką. 

Kūryba ir kūrybiniai išgyvenimai išskirtinai būdingi tik vienai būtybei – žmogui. Kūrybišką žmogaus 

prigimtį galima stebėti nuo pirmųjų vaiko gyvenimo metų, nuo žmonijos istorijos pradžios. 

Vizualinė raiška gali suteikti pozityvių išgyvenimų, padėti motorikos stiprinimui, sąvokų ir erdvės suvokimo 

plėtimui. Kūrybiniam emociniam atsipalaidavimui motyvuoja neįprastas dailės priemonių bei vietos 

panaudojimas. 

Globos namų kieme, sujungus skirtingas sveikatinimo veiklas – kineziterapiją ir dailės terapiją, nestigo 

malonių emocijų, judesio ir smagaus varžymosi. 
Parengė: kineziterapeutė Rasa Urbonienė, dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2016-08-10 

Rugpjūčio 8-osios rytą 8-os šeimynos mergaitės – Laura, Aušrinė, Nomeda ir Akvilė, lydimos darbuotojų, 

išvyko į Telšių miestą. Pakeliui užsukome į Luokę – kopėme į Šatrijos piliakalnį. Nuvykusios į Telšius, 

pasivaikščiojome Masčio ežero pakrante, plaukėme plaustu. Pasukę link namų, stabtelėjome prie kavinės 

„Premjera“, kurioje mergaitės ir pavalgė, ir pasilinksmino žaidimų aikštelėse. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 

 

2016-07-29 

"Jie pučiasi pasikinkę vėją, žvilga vaivorykštės spalvomis, jie dvelkia vaikyste, saugo svajones, lengvą ir 

nerūpestingą vasaros dvelksmą, jie tinka dideliems ir mažiems, linksmiems ir surūgėliams, jie patinka 

visiems“. Kas tai? Žinoma, muilo burbulai! 

Taip prasidėjo tradicinė, ketvirtoji 12-os šeimynos "Burbulų šventė”. Puikiai išmoktais eilėraščiais į 

susirinkusius kreipėsi šeimynos gyventojai Renatas ir Ignas. Oras renginiui buvo palankus, saulutė skaisčiai 

švietė ir viliojo pasimėgauti vasariška gaiva. Gyventojai žaidė seną archaišką baltų žaidimą, kurio metu 

medinė skritė virto kamuoliu. Šį žaidimą vaikai ir jaunimas senovėje žaisdavo kaimo keliukuose ar 

vieškeliuose. Taip pat smagi užduotis buvo skirta nebijantiems iššūkių darbuotojams, kuriems grimo 

kreidelėmis gyventojai margino veidus. Vaikai džiūgaudami, o jaunuoliai susikaupę ant darbuotojų skruostų 

pripiešė spalvotų burbuliukų. Visi dalyvavusieji žaidimuose buvo pavaišinti saldžiu prizu. 

Šventėje tvyrojo džiugi nuotaika, smagi muzika, geros emocijos. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 

 

2016-07-29 

Išaušo vėsokas ir apniukęs liepos 21-osios rytas. Panašu buvo, kad dangus tuoj tuoj prakiurs, tačiau 

"Debesėlių“ šeimynos gyventojai nė nemanė atsisakyti savo planų vykti į Paragius. 

Po pusryčių keturi jaunuoliai: Tomas Juška, Darius Aleksandravičius, Julius Valančius ir Žilvinas Brasaitis 

bei juos lydinčios darbuotojos: Žana Šimkienė ir Rūta Šiaulienė susiruošė į kelionę. Vienas iš jaunuolių – 

Žilvinas tądien šventė savo 25-ąjį gimtadienį. 

Mūsų autobusiukas riedėjo link Papilės. Pravažiavę Simono Daukanto paminklą, pasukome į Šiaudinės 

pusę. O štai, ir Paragiai! Iš tolo mus pasitiko ošiantys šimtamečiai medžiai. 

Vykome į Paragius aplankyti Lazdynų Pelėdos muziejaus, kuris įkurtas 1966 m. šioms Žemaitijos vietoms 

būdingame 18 a. planinės struktūros dvaro ansamblyje. Čia – rašytojų Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės 

ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės, rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, tėviškė. 

Žvalgėmės vadinamajame ponų name, kur susipažinome su kai kuriais rašytojų buities daiktais, 

nuotraukomis. Vaikštinėjome parko takeliais, kurie grįsti akmenukais. Dvaro parkas nepasižymi medžių ir 

krūmų įvairove, tačiau sodyba išsiskiria jaukumu ir ramybe. 

Liepos 19-23 dienomis Paragių dvare vyko dailininkų pleneras ir paroda "Nikodemo Ivanausko kelias“. 

Daugeliui dailininkas Nikodemas Ivanauskas yra nežinomas, kai tuo tarpu jo užaugintos dukterys, 

pasivadinusios Lazdynų Pelėdos vardu – garsios. Plenero metu buvo piešiama Nikodemo dukterų kūrinių 

motyvais, kurie kaip ir jo paties darbai, persunkti tamsiomis spalvomis. Mūsų jaunuoliai turėjo progą iš arti 

pažiūrėti ten buvusių dailininkų darbus. 

Namo grįžome pilni įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 
 



2016-07-27 

Saulėtą liepos 19-osios rytą, kupina geros nuotaikos ir džiugių emocijų, „Dobiliukų“ šeimyna išsiruošė į 

išvyką baidarėmis Ventos upe. Iš anksto nusprendėme, kad plauksime nuo Papilės iki Vienrankių. Nors 

beplaukiant netikėtai užklupo lietus, bet mes, nepabūgę krintančių lašų, tęsėme kelionę. Turėjome įveikti 

daug kliūčių, bet jos mūsų vaikams nebuvo sunkios, nepaisant to, kad į tokią kelionę leidosi pirmą kartą. 

Baigę pasiplaukiojimą, įrengtoje stovyklavietėje kepėme šašlykus. Vaikai patys kepėsi dešreles. Maudėmės 

upėje. Pasveikinome šeimynos gyventoją Deividą, sulaukusį pilnametystės. Namo grįžome pavargę, bet 

kupini gerų emocijų ir neišdildomų įspūdžių. 

Kuo nuoširdžiausiai dėkojame „Ventos baidarių centrui“ už suteiktą galimybę vaikams nemokamai plaukti 

baidarėmis. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 

 

2016-07-19 

Liepos 8-ąją dieną sulaukėme svečių, kurie į mūsų globos namų kompiuterių klasę atgabeno du naujus 

kompiuterius. Juos gavome socialinio projekto „Rūpestinga širdelė“ dėka. Jo iniciatorius – „Gintarinė 

vaistinė“. Mūsų globotiniai nuoširdžiai dėkoja „Gintarinės vaistinės“ kolektyvui, Ventoje besidarbuojančiai 

vaistininkei Vilmai Jaugienei ir visiems žmonėms, pirkusiems vaistų dėžutę-širdelę ir taip prisidėjusiems 

prie mūsų svajonės įgyvendinimo. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 

 

2016-07-19 

Anykščių miestą pasiekėme prieš pietus. Sustoję prie miesto plano lentos, nutarėme pirmiausia važiuoti į 

Anykščių šilelį. Pasigrožėjome „Puntuko“ akmeniu bei prisiminėme Dariaus ir Girėno žygdarbį. Aukštai 

teko lipti, kol pasiekėme „Medžių lajų taką“. Džiūgaudami taku keliavome 300 metrų. Vieni jaunuoliai lajų 

taku ėjo drąsiai, kitiems buvo nejauku – aukštis ir pati konstrukcija kėlė nesaugumo jausmą. Įlipę į bokštą, 

pamatėme gražius gamtos vaizdus, o įveikę šį kelią, nusipirkome suvenyrų. 

Sukaitę nusimaudėme Šventosios upėje, papietavome ir keliavome apžiūrėti kitų šio krašto žymių vietų. 

Nuvažiavome prie Liudiškių kalvos, ant kurios viršūnės stūkso Lietuvos literatūros klasiko Jono Biliūno 

„Laimės žiburys“, aplankėme jo kapą. Apžiūrėjome rašytojų A. Vienuolio, A. Baranausko paminklus ir 

prisiminėme, kokius garsius kūrinius jie paliko lietuvių literatūrai. Anykščių centre stabtelėjome prie 

„Laisvės“ paminklo. Ant Kalitos kalno esančios „Vasaros rogučių“ trasos, kad ir kaip norėjome, negalėjome 

išbandyti. Atšilus orui, ten prigužėjo labai daug žmonių ir eilėje būtų tekę laukti keletą valandų, o atseikėti 

tiek laiko šiai pramogai mes negalėjome. Grįždami atgalios užsukome į Troškūnus, kur aplankėme 

paminklą, skirtą Algimanto rinktinės partizanams atminti. 

Parvažiavome namo daug pamatę ir sužinoję, juk kiekviena kelionė atneša į mūsų kasdienybę kažką naujo. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2016-07-13 

Liepos 8-ąją dieną 16-os šeimynos merginos, lydimos šeimynos darbuotojų, vyko iškylauti į Virvytę. Nors 

oras mažai dovanojo saulės, vis vien iškyla paliko smagių prisiminimų. Merginos tryško džiaugsmu, 

pamačiusios sraunią upę, lipo ant tilto, suposi sūpynėse, ėjo ieškoti uogų... Buvo drąsuolių, kurios nepabūgo 

šaltesnio vandens ir nusimaudė. Po to užsikūrėme laužą ir smagiai nusiteikusios kepėme dešreles. 

Pasveikinome Kristiną Liaudanskaitę su gimimo diena. Smagią iškylą vainikavo žaidimai pievoje su 

kamuoliu ir merginų juokas... Laimingos ir gerai nusiteikusios grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 

 

2016-07-11 

Liepos 7d. „Katyčių“ šeimyna pakvietė į popietę „Švelnumas slypi visame kame – ne tik pienės pūke“. 

Merginos svečius sutiko pasveikindamos švelniu rankos paspaudimu. Katytės – tai švelnūs ir meilūs 

gyvūnėliai, todėl „Katyčių“ šeimynos merginos pakvietė pasidalinti švelnumu ir parodyti bei visiems 

priminti, kiek daug yra aplink mus švelnumo... Švelnumo visame kame... Švelnumą galima pajusti lytėjimo, 

klausos, skonio pojūčiais. Pojūčiai kartais susilieja – liaupsinantys žodžiai, darnūs muzikos garsai ar kitas 

patyrimas paskatina emocijų raišką spalvomis. 

Socialinė pedagogė Inga M. pristatė, kaip jai sekėsi su merginomis kūrybinės saviraiškos procese. Spalva, 

linija, forma merginos išreiškė švelnius jausmus ir malonias emocijas, o šalia – palyginimui, nupiešė 

nemalonius jausmus ir pažymėjo tai, kas juos sukelia. Susirinkusieji paklausė kontrastingų garsų, lytėjimu 

pajuto skirtingų paviršių faktūrų savybes. 



Šeimynos gyventoja Vaida su užimtumo specialiste Jolanta paruošė paragavimui ir palyginimui du skirtingo 

skonio patiekalus – tai švelnaus ir aštraus skonio. 

Džiugu, kad, ruošiant popietę, šeimynai talkino soc. pedagogės Inga M. ir Alma L., užimtumo specialistės 

Jolanta M. ir Adelė M. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 

 

2016-07-07 

Liepos šeštosios vakarą, nepabūgę vasaros lietučio, rinkomės globos namų kieme. Su trispalvėmis 

vėliavėlėmis, balionais, išpieštais veidais ir kitaip pasipuošę, su didele meile širdyje mūsų gimtajai šaliai 

sugiedojome Tautišką giesmę. Po to visų laukė staigmena – į svečius atvyko būrys baikerių! Jie padovanojo 

mūsų globotiniams saldainių „lietų“, šiltai bendravo, kartu fotografavosi, leido apžiūrėti motociklus. Ir 

mažieji, ir didieji buvo kupini kuo geriausių emocijų ir dėkojo baikeriams – MCC „Ašviniai“ už nuostabų 

susitikimą, viliamės – ne paskutinį. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 

 

2016-07-07 

Šeši globos namų gyventojai – Svietlana P., Jovita S., Marija B., Rosita B., Deividas G. ir Remigijus N. – 

birželio 21 d. dalyvavo žmonių su negalia sportinėse varžybose „Pasportuokime kartu su vasara“ Jurdaičių 

socialinės globos namuose. Komandos varžėsi estafečių ir individualiose rungtyse. Mūsų komanda estafečių 

rungtyse iškovojo 2-ąją vietą, individualiose rungtyse geriausiai sekėsi Deividui, Svietlanai ir Jovitai. 

Sportininkai stengėsi iš visų jėgų. Dalyviai buvo vaišinami koše ir gėrimais, o surengtoje diskotekoje 

susipažino su bendraamžiais ir susirado naujų draugų. 

Gyventojai dėkoja globos namų vairuotojui Antanui J. už saugią ir linksmą kelionę. Įdomiausias akimirkas 

įamžino darbuotoja Dovilė J. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

 

2016-07-05 

11 šeimynos išvyka į Papilę, po Ventos regioninio parko apylinkes 

Ruošėmės išvykai su džiugia nuotaika, nes, atsibudus ryte, oras buvo puikus. Į Papilę skriste nuskridome. 

Visų veiduose švietė šypsenos - mes žinojome, kad dieną praleisime puikiai! 

Apylinkių apžvalgą pradėjome nuo Augustaičių vandens malūno. Malūno viduje malonus vyriškis 

papasakojo jaunuoliams, kaip anksčiau čia žmonės malė grūdus, kurie virsdavo miltais ir kruopomis. 

Susipažinome su asiliuku ir mažuoju arkliuku – poniu, gyvūnai sukėlė jaunuoliams stiprias teigiamas 

emocijas. Sutikome ir didžiuosius arklius, juos šėrėme duona. 

Iš malūno maudynėms ir Jūros periodo uolienų atodangos apžiūrai pasukome prie Ventos upės. Maloniai 

nustebome sužinoję, kad mūsų Edgaras Brazauskas puikiai plaukia ir moka nardyti. Pasismaginę prie 

vandens, toliau keliavome prie Papilėje esančio didžiulio apžvalgos bokšto. Pavėsinėje papietavę įkopėme į 

bokšto viršų, kuriame jaunuoliai jautėsi drąsiai, grožėjosi atsivėrusiu nuostabiu vaizdu. Marius Vaičiūnas 

atsisakė lipti bokšto laiptais, jaunuolis pasiliko dairytis apačioje su užimtumo specialiste Jolanta 

Minkuviene. 

Toliau keliavome aplankyti ir pagerbti Lietuvos rašytojo Simono Daukanto kapo, paminklo ir muziejaus. 

Užsukome į šalia muziejaus esantį Lakštingalų slėnį. 

Visi dėkojame Jolantai už kartu praleistą laiką. Diena buvo puiki! 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2016-06-30 

Sportinis "Dobiliukų" rytmetis 

Gražų ir saulėtą birželio 29-osios rytmetį „Dobiliukų“ šeimyna visus sukvietė pasivaržyti tinklinio 

aikštelėje. Sportiniame rytmetyje tarpusavyje varžėsi „Dobiliukų“ ir „Rinktinės“ komandos. „Dobiliukų“ 

komanda buvo sudaryta iš 3-jų šeimynos gyventojų ir 2-jų darbuotojų, o priešininkų komandą sudarė 5 

įstaigoje gyvenantys jaunuoliai. Varžybose netrūko gerų emocijų, juoko ir puikaus sirgalių palaikymo. 

Komandos žaidė 3 partijas iki 25 taškų. Tiek varžybų stebėtojai, tiek dalyviai buvo apdovanoti saldžiais 

prizais. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 

 

2016-06-23 

"Šnekučiai" Anykščiuose 



Birželio 21 d. mūsų šeimyna išvyko į poemomis apipintus Anykščius. Tolima kelionė, grožintis vaizdais, 

neprailgo. Pažinimo kelią pradėjome nuo įžymiojo Puntuko akmens. Įsiamžinę prie jo ir užkopę į kalną, 

norėjome praeiti Lajų taku. Deja, čia vyko remontas. Nenusiminėme ir nutarėme aplankyti aukščiausią 

Lietuvos – Šv. Mato bažnyčią. Lipimas suktais laiptais į šventovės bokštą buvo tikru mūsų vaikų ištvermės 

išbandymu, nes reikėjo įveikti 189 laiptukus. 

Susipažinimas su Anykščiais neįsivaizduojamas be vieno iš miesto simbolių – antkapinio akmens, praminto 

Laimės žiburiu, aplankymo. Kopėme į Liudiškių piliakalnį, prie J. Biliūno kapo, tikėdami, jog klasikas rašė 

tiesą apie ten esančias magiškas laimės galias. 

Aplankę įžymias vietas, leidomės ieškoti nuotykių. Niūronių kaime pajodinėjome arkliukais, pavažinėjome 

vežimu, traukiamu kumelaitės Musės, pasisupome sūpynėse. 

Paskiausiai nuvažiavome į vasaros rogučių trasą. Vaikai tryško džiaugsmu, o mes, suaugusieji, gavome 

adrenalino. Bet ko tik nepadarysi dėl vaikų! 

Šios džiugios, pažintinės-pramoginės kelionės įspūdžiai, manau, ne kartą bus išreikšti mūsų vaikų 

žaidimuose, piešiniuose, pokalbiuose. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2016-06-20 

Joninės 

Šventinis rytmetis prasidėjo nuotaikinga muzika ir puikiu oru. Visi rinkosi švęsti pačios gražiausios 

vidurvasario šventės – Baltų Kupolinėmis arba Rasomis, o krikščionių – Joninėmis vadinamų. Tai metas, kai 

saulė ir visa gamta pasiekia didžiausią galią, kai stoja trumpiausia metų naktis ir ilgiausia diena. 

Susibūrę pasveikinome savo bendruomenės Jonus ir Janinas, uždegėme Joninių laužą. 

Šventei ruoštis padėjo 12-os šeimynos soc. darbuotoja Alina, užimtumo specialistė Ingrida, soc. pedagogė 

Alma ir ūkio padalinio vyrai. 

Ačiū visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo! 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Lubinienė ir užimtumo specialistė Jolanta Minkuvienė 

 

2016-06-16 

Birželio 13 dieną, Ventos miestelio prieigose, Ventos upėje įvyko pirmosios gyventojų plūdinės žūklės 

varžybos komandinėje įskaitoje. Varžybose dalyvavo 5 komandos: 

1. Andrius V., Deividas G. ir Remigijus N.; 

2. Andrius R. ir Marius J.; 

3. Artūras M. ir Kazys Č.; 

4. Egidijus D. ir Edmundas V.; 

5. Marius V. ir Vytautas K. 

Kiekvienai komandai sektoriuose pagalbą teikė užimtumo specialistai: Diana S., Roma G., Adelė M., 

Snieguolė B., Jolanta M. ir Ingrida Ž. bei soc. pedagogė Alma L. Komandoms taip pat pasiruošti padėjo ir 

soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras K. 

Komandos apdovanotos diplomais ir padėkomis. Prizinių vietų nugalėtojams (I-osios vietos – Andrius su 

Mariumi; II-osios vietos – Andrius V., Deividas G. ir Remigijus N.; III-osios vietos – Egidijus su Edmundu) 

įteikti dar ir medaliai. 
Parengė: Gyventojų taryba 

 

2016-06-15 

Antrąjį birželio ketvirtadienį antrąkart į Ventos socialinės globos namus sugužėjo liaudiškos muzikos 

mylėtojai iš įvairių Lietuvos globos namų bei Latvijos, „Ziedkalnės“ socialinio aprūpinimo centro. 

Renginyje sulaukėme ir svečių: Dabikinės specialiosios mokyklos direktorės Birutės Elenos Jakaitienės bei 

pavaduotojų Dalios Bakaitienės ir Jūratės Triaušienės, Dūseikių socialinės globos namų direktoriaus 

Remigijaus Šimkaus ir pavaduotojo Virginijaus Puplausko, vienų iš pirmųjų mūsų globos namų darbuotojų 

Aleksandros Mačienės ir Aldonos Dambrauskienės. Renginį filmavo Ventos regioninė televizija. 

Festivalį „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“ skambia birbynės melodija pradėjo Ventos muzikos mokyklos 

mokytojas Vidmantas Virbickas. Šmaikščiu žemaitišku žodžiu visus pasveikino ir šventę nuotaikingai vedė 

Andrius Pocevičius – Žemaitukas, buvęs liaudiškos muzikos kapelos „Ventukai“ pasakorius. Žodį tarė, 

visiems geros nuotaikos linkėjo festivalio iniciatorė, Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina 

Banienė. Linksma liaudiška muzika džiugino svečiai – Ventos muzikos mokyklos Tautinių muzikos 

instrumentų orkestras, vadovaujamas direktorės Minifredos Voronovienės. Dalyvių ir žiūrovų akį traukė 



parodėlėje eksponuojami piešti, lipdyti iš gipso paukšteliai. Tai bendras Ventos socialinės globos namų 

gyventojų ir Ventos gimnazijos mokinių kūrybinis projektas "Paukštis" (vadovė – dailės mokytoja ir 

užimtumo specialistė Zita Staškienė). 

Dešimt globos namų kolektyvų šoko, dainavo, grojo, eiles deklamavo. Pirmieji pasirodė šeimininkai – 

ventiškiai. Dainavo mažieji „Pelėdžiukai“, o vyresnieji sušoko šokį „Suk, suk ratelį“ (vad. Snieguolė 

Butautienė ir Dainora Mačienė). Padvarių kolektyvas sugrojo linksmą liaudies melodijų pynę ir pakvietė 

visus paklausyti dainos-žaidimo „Atskrido paukštelis“ (vad. Daiva Pociuvienė). Vilniaus miesto vaikų ir 

jaunimo pensiono solistas Giedrius Vosylius nuotaikingai padainavo dvi pasakas be galo, o šokėjai sušoko 

„Malūnėlį“ (vad. Giedrė Ivanenkienė). Kėdainiškiai smagiai sukosi šokio ritmu pagal vadovės Ramintos 

Matulytės–Šilienės paruoštą puikią choreografiją. Suvalkiečiai (vad. Inga Zailskaitė) savo gražia tarme 

dainavo apie tris berželius ir trobelę. Mūsų bičiuliai iš „Ziedkalnės“ kartu su vadove Māra Andersone 

džiugino visus latviškomis dainomis. Pabradiškiai (vad. Marina Silickienė ir Rimvydė Paukštytė) trypė 

„Kadrilį“ ir smagią „Uošvienės polką“ bei sudainavo lyrišką dainą „Saulutė nusileido“. Tikri žemaičiai iš 

Dūseikių (vad. Inesa Bajoraitė) žemaitiškai dainavo, šoko „Grečinikę“, jų atlikėja Jadvyga Straupytė 

padeklamavo žemaitišką eilėraštį apie bėgančius metus. Romantiškasis Jurdaičių kolektyvas (vad. Nijolė 

Vaitkė) dovanojo romansą ir Joniškio krašto dainą „Ko tu žvengi, žirgelio“. Smagiomis liaudiškomis 

melodijomis kolektyvų pasirodymus užbaigė šauni Skemų kapela „Skemena“ (vad. Žana Kaladienė ir 

Zenonas Žėkas). 

Dalyviams mūsų globos namų direktorė įteikė padėkas, rankų darbo suvenyrus bei tradicinį mūsų namų 

pyragą – bobą. Po to visi – ir dalyviai, ir žiūrovai draugiškai traukė finalinę dainą „Kaip paukšteliai žaliam 

gojuj“. 

Pasistiprinę liaudiškos muzikos mylėtojai galėjo pasimokyti šokių ir žaidimų, pasisukti smagių melodijų 

sūkuryje, pasišnekučiuoti. 

Nuoširdžiai dėkojame renginio vedėjui Andriui Pocevičiui, Ventos muzikos mokyklos atlikėjams ir jų 

vadovei Minifredai Voronovienei, kolektyvams ir jų vadovams, sugužėjusiems iš visų Lietuvos kampelių, 

bičiuliams latviams, svečiams. Ačiū darbuotojams ir gyventojams, prisidėjusiems prie šventės: jūsų dėka 

tvarkingai ir spalvingai atrodė mūsų globos namai, gražiai pasirodė ir buvo papuošti atlikėjai, nuoširdžiai 

sutikti ir pavaišinti svečiai, ačiū aktyviems ir linksmiems žiūrovams. Ačiū visiems, nes be jūsų nebūtų 

įvykusi šventė. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 

 

2016-06-15 

"Ežiukų" kelionė po Žemaitiją 

Saulėtą ir gaivią dieną išsiruošėme į išvyką Žemaitijos keliais. Pirmiausia stabtelėjome Papilėje, prie 

Simono Daukanto paminklo, taip įsijungdami į akciją „Šviesuolių keliais“, kuri skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Toliau siekėme svarbiausio kelionės tikslo – užkopti ant Šatrijos kalno. Ant jo užlipo tik trys „Ežiukų“ 

šeimynos entuziastai: Viktoras, Erikas ir Valentinas. Visi ekskursijos dalyviai gėrėjosi unikalia Lietuvos 

gamta: drąsiausi nuo kalno viršūnės regėjo žalią miškų panoramą, o likę kalno papėdės pievoje mėgavosi 

dangaus žydryne. Vėliau kalno stovyklavietėje surengėme šeimynos iškylą. 

Papietavę vykome link kito tikslo – 2016 m. kultūros sostinės – Telšių. Pakeliui negalėjome neapsilankyti 

Rainiuose, kurie Lietuvoje garsūs sovietų ir jų statytinių įvykdytų žudynių brutalumu. Stebėjomės koplyčios, 

skirtos tragedijos kankinimas atminti, grožiu. Rainių seniūnas bei koplyčios darbuotojas papasakojo apie to 

meto kalintų „liaudies priešų“ likimą, išimtinai mums leido apsilankyti koplyčios rūsyje įengtoje 

ekspozicijoje. 

Na, o paskutinėje stotelėje – Telšiuose, praleidome smagią popietę. Pasmaguriavome ledais, šeimyną 

kuruojanti bendrosios praktikos slaugytoja, dietistė Dalia Montvydienė padovanojo vaikams fontano šou 

„Linksmasis šokis“. Pasivaikščiojome Masčio ežero pakrante, pakilome keltuvu/liftu į amfiteatrą – žymią 

Telšių koncertų, susibūrimų vietą. 

Džiaugiamės pasisekusia kelione ir planuojame kitą! 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 
 

 

2016-06-08 

Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena. Ta proga 19-os šeimynos gyventojos Akmenės miesto pušyne susitiko 

su Naujosios Akmenės sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės Viltis“ nariais bei 

darbuotojais ir drauge surengė sporto renginį. 



Renginio metu ne tik sportavome, bet ir žaidėme įvairiausius sportinius žaidimus, pvz., diena-naktis, pavyk 

draugą ir t.t. Žaidimams ir sportavimui turėjome kamuolių, lankų, lazdų, šokdynių. Mūsų draugai suteikė 

galimybę išbandyti savo jėgas piešime. Piešinius kūrėme kaip tikri dailininkai – naudojomės molbertais. 

Diana, Gertrūda, Inga, Rasa ir Jurgita liko labai patenkintos savo vizualinės raiškos darbais, kuriuos 

parsivežusios pasikabino šeimynoje. 

Vėliau laukė puiki pramoga – dešrelių kepimas ant laužo, kuris visada suteikia daug malonių emocijų, bei 

gardžiavimasis vaišėmis. 

Sportinis renginys negali pasibaigti be dovanų. Visi dalyviai buvo įvertinti ir apdovanoti! Savo draugams 

dovanojome saldžius „medalius“, o mes gavome puikius, jų sukurtus darbelius – medelius. 

Likome labai patenkinti šiuo susitikimu, kurį lydėjo gera nuotaika ir teigiamos emocijos. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-06-01 

Gegužės 30 dieną į mūsų namus pasveikinti visus su artėjančia vasara ir Tarptautine vaikų gynimo diena 

atvyko Papilės kultūros namų aktoriai su vadove, režisiere Nijole Grudžinskiene. Svečiai mums padovanojo 

nuotaikingą spektaklį „Blynai spintoje“. Jį įdomu buvo stebėti ne tik vaikams, bet ir mūsų namų jaunimui. 

Scenoje regėjome nuotaikingą istoriją, kuri padovanojo žiūrovams šypsenas. O dar paraginti spektaklio 

personažo, Pepės Ilgakojinės, sudalyvavome Apsikabinimo akcijoje, kuri vyksta visoje Lietuvoje. 

Apsikabinimai dar labiau užkrėtė gera nuotaika ir šypsenomis. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 
 

2016-05-27 

Rausvo žiedo pumpurėlis, 

Iš pavėsio pasikėlęs, 

Į saulutę kaitrią, šviesią 

Pro lapus galvutę tiesia. 

Šiais Vinco Mykolaičio–Putino žodžiais prasidėjo "Debesėlių“ šeimynos šventinis rytmetys "Sėsiu grūdą“. 

Gyventojai, vaikščiodami lauke, mato žaliuojančią žolę, žydinčias gėles, tačiau nėra pastebėję paties augimo 

proceso. Šio pavasarinio užsiėmimo tikslas – pasėti grūdą (mūsų atveju – sėklą) į žemę ir stebėti, kaip iš 

mažos sėklytės išaugs daigelis. 

Padedami šeimynos darbuotojų, berniukai kastuvėliais prikasė žemių į vazoną, lovelį, subėrė ten smulkias 

sėklytes, o po to jas palaistė. Buvo pasėtos petražolės, pipirnės, krapai ir čiobreliai. Dabar beliko sulaukti, 

kas išdygs! Nuotaikos buvo puikios, pavasarinės! 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 

 

2016-05-17 

Gražų, saulėtą gegužės 7 rytą (šeštadienį), lydimi pakilios nuotaikos, rinkomės į mūsų „Šeimos dienos“ 

šventę. 

Visi šventės laukėme ir jai iš anksto ruošėmės. Sulaukėme nemažo būrio gyventojų artimųjų, kurie 

nepagailėjo savo brangaus laiko pabūti su mumis kartu, pasidalinti šiluma, meile, nuoširdumu. Atvyko ir 

trys buvę mūsų namų gyventojai – Darius Kamarauskas, Tadas Glemža ir Arvydas Ribikauskas. Jie kasmet 

apsilanko pabendrauti ir kaip padėką įteikti gėles savo mylimiems darbuotojams. 

Šventė prasidėjo skambiais eilėraščio posmais apie žmogaus būtį ir gyvenimo prasmę. Visus susirinkusius 

šventės proga pasveikino ir šiltus žodžius tarė globos namų direktorė Gražina Banienė. Suskambus 

pirmiesiems muzikos akordams, pasijutome tarsi „Pievos karalystėje“ – švietė skaisti saulutė, savo 

stebuklingu spindulėliu šildydama pievą, kurioje šoko gėlytės, darbštuolytės bitutės rinko medų, skraidė 

boružėlės, ropojo įvairiaspalviai kirmėliukai, savo melodingą muziką grojo žiogai, painų tinklą pynė vorai... 

Pievos gyventojų pasirodymus vainikavo skambus orkestras. 

Nuoširdžius padėkos žodžius ir palinkėjimus tarė globos namų gyventojos Vaidos mama ir buvęs mūsų 

namų gyventojas Arvydas. 

Šventės pabaigą papuošė pirmieji tulpių ir narcizų žiedai, teikiami svečiams ir darbuotojams. Visi drauge 

dainavome užimtumo specialisto Vytauto Veito sukurtą šiai šventei dainą. 

Atsisveikinant artimieji dėkojo už nuostabią šventę, palinkėjo mums visiems stiprybės ir gražių saulėtų 

dienų. 
Parengė: užimtumo specialistė Roma Griciuvienė 

 

 



2016-05-17 

Ventos socialinės globos namų šokių ir dainų kolektyvas „Barškutis“, vadovaujamas užimtumo specialistės 

Dainoros Mačienės, su nauju šokiu „Suk, suk ratelį“ ir daina „Tu ir aš“, kurią sukūrė užimtumo specialistas 

Vytautas Veitas, skirtą visiems globos namų gyventojams, gegužės 5 dieną dalyvavo Obelių vaikų globos 

namuose vykusiame respublikiniame meniniame–sportiniame festivalyje „Nuoširdumo keliu–12“. O 

gegužės 11 dieną kolektyvas dalyvavo Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione vykusiame festivalyje 

„Būkime kartu“. 

Kolektyvo nariai noriai dalyvauja visuose renginiuose ir džiaugiasi galėdami parodyti savo šokius ir dainas. 

Jie visada iš kelionių grįžta geros nuotaikos, su diplomais ir dovanomis. 

Tokių renginių pagalba įgyjama nauja socialinė patirtis – bendrumo jausmas, bendravimo kultūra, taip pat 

lavinami jutimai ir emocijos. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2016-05-17 

Balandžio 28-osios ankstų rytą užimtumo specialistės Snieguolė Butautienė ir Lina Janavičienė bei socialinė 

darbuotoja Vitalija Žilinskienė kartu su namų gyventojais Vytautu Skiriumi, Tomu Barškučiu, Petru Skorka, 

Gabija Bliukyte ir Nojumi Tamoliūnu išsiruošė į Rokiškio krašto muziejų. 

Išvykome į kelionę visi su skirtingomis užduotimis, bet vieningai gera nuotaika. Petras Skorka su šypsena 

veide stebėjo besikeičiančius vaizdus per langą, nes žinojo, kad Skemų socialinės globos namuose jo laukia 

tėveliai. Tomas Barškutis ir Vytautas Skirius troško gerai pasirodyti šių globos namų organizuotoje šventėje 

Poezijos pavasaris 2016 „NUVESK MANE Į VASARĄ...“. Šventė vyko didingoje aplinkoje, Rokiškio 

krašto muziejuje. Tai pirmasis renginys, skirtas Skemų socialinės globos namų 80-ties metų jubiliejui 

paminėti. Į Rokiškio krašto muziejų eilių skaityti suvažiavo poetai ir skaitovai net iš devyniolikos socialinės 

globos namų. Poezijos renginys buvo suskirstytas į dvi dalis. Pirmoje dalyje savo poeziją pristatė poetai. 

Vieni jausmingai deklamavo savo kūrybos eiles, o kitus pavadavo jų socialiniai darbuotojai. Antroje dalyje 

vyko konkursas, kuriame varžėsi net dvidešimt vienas renginio dalyvis. Mūsų namų skaitovas Vytautas 

skaitė poetės Janinos Degutytės eilėraščius apie žeme keliaujančią vasarėlę. 

Konkursą stebėjo ir vertino kompetentinga komisija. Po pasirodymų, pertraukos metu, komisija ilgai 

diskutavo ir dalino nominacijas bei vietas geriausiai pasirodžiusiems skaitovams. Mūsų namų dalyviams 

atiteko nominacija „Muzikinis pasveikinimas“. Šiltai Skemų namų gyventojai, darbuotojai ir garbinga 

komisija priėmė mūsų muzikinę dovaną. 

Grįžome namo su pakilia nuotaika ir šiltais įspūdžiais. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2016-04-20 

Balandžio 15 dieną Naujosios Akmenės kultūros centre vyko trečiasis tarptautinis vaikų šokių festivalis-

konkursas „Pumpurėliai 2016“. Ventos socialinės globos namų šokių ir dainų kolektyvas „Barškutis“, 

vadovaujamas užimtumo specialistės Dainoros Mačienės, šiame konkurse dalyvavo svečių teisėmis. 

Jaunuoliai festivalio dalyviams parodė savo parengtą programą, stebėjo konkurso dalyvių pasirodymus ir 

apdovanojimus. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2016-04-20 

Balandžio 12 dieną Ventos socialinės globos namų Gyventojų taryba surengė akciją „DAROM 2016“. Į 

talką susirinko gausus būrys gyventojų ir darbuotojų. Labai smagu buvo matyti noriai akcijoje 

dalyvaujančius mūsų mažuosius gyventojus, kuriuos lydėjo šeimynų darbuotojai ir užimtumo specialistai. 

Tikimės, kad jie užaugę jau mokės rūšiuoti šiukšles. 

Akcija „DAROM 2016“ mūsų įstaigoje vyksta jau ne vienerius metus. Šeimynoms buvo paskirstytos 

teritorijos, kurias reikėjo sutvarkyti. Smagu ir gera, kad visi susirinkę buvo geros nuotaikos ir darbingai 

nusiteikę. Talką pradėjome šūkiu „Kuo švaresnė gamta, tuo grynesnis oras“. Grįžus po talkos, šeimynas 

apdovanojome padėkomis, o darbuotojams didelis „AČIŪ“. 
Paruošė soc. darbuotojo padėjėja Jūratė Gauronskienė 

 

2016-04-20 

Gyventoju taryba kovo mėnesį kvietė globos namų bendruomenę dalyvauti akcijoje „Tūkstantis gervelių“. 

Šeimynos noriai domėjosi gervių lankstymo technika ir „atskraidino“ net 1840 vnt. popierinių gervių! 

Aktyviausi gyventojai balandžio 1 dieną buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais, o šeimynos – padėkomis. 



Nuoširdžiai dėkojame globos namų socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir 

užimtumo specialistams. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

 

2016-03-06 

Balandžio 3-ią dieną Ventos socialinės globos namų gyventojai, lydimi užimtumo specialisčių Ingridos 

Žadeikienės ir Dianos Stankuvienės, dalyvavo Vilniuje vykusioje Atvelykio šventėje „Angelų vaikai – su 

meile Jums“. Į šventę susirinkę vaikai iš Lietuvos specialiųjų ugdymo įstaigų ir socialinės globos namų 

prekiavo savo sukurtais darbeliais. Ventos socialinės globos namų atstovai į mugę atvežė įdomių ir 

spalvingų dirbinių iš molio, popieriaus, įvairių rankdarbių iš siūlų, karoliukų ir odos bei siūtų gaminių. 

Renginį vedė iliuzionistas Mantas Wizard ir aktorius Viačeslavas Mickevičius. Visus susirinkusius Vilniaus 

mokytojų namų kiemelyje sveikino Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos bei Vilniaus mokytojų namų atstovai. 

Šventės dalyviai žaidė tradicinius žaidimus ir ratelius su Veronika Povilioniene, Mockuičių šeimyna ir 

ansambliu „Srauna“. Visi su dideliu susidomėjimu stebėjo „Rekso“ šunų dresūros mokyklos šuniukų 

pasirodymą. Susirinkusieji šoko ir dainavo kartu su „Spalvų orkestru“, vyrų ansambliu „Avantis Vilnius“, 

TV projekto „X Faktorius“ dalyviais ir „Noneto“ studijos atlikėjais. Mūsų jaunuoliai aktyviai dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėse su LEU ugdymo mokslų fakulteto dailės katedros studentais. Ventiškiai noriai rideno 

margučius, fotografavosi su naminiais gyvūnėliais, iš arti apžiūrinėjo „Mini Cooper“ klubo automobilius, 

vaišinosi gardžia pica ir cukraus vata. 

Pavasariškai šilta diena Vilniuje prabėgo labai greitai. Visi jaunuoliai namo grįžo kupini naujų įspūdžių, 

gerų emocijų, džiaugsmo ir didelio nusiteikimo naujiems darbams. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2016-04-05 

Su atbundančiu pavasariu, grįžtančiais paukščiais atėjo pati gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. 

Balandžio pirmą dieną mažuosius ir didžiuosius įstaigos gyventojus sukvietėme į tradicinę Atvelykio 

popietę. Treti metai mūsų įstaiga dalyvauja Naisių vasaros organizuojamame „Vaikų Velykėlių“ konkurse. 

Šias metais didįjį kiaušinį puošė Adelė Monstavičienė su savo pagalbininkais. 

Kol vyko kiaušinio puošimas, kiti vaikai linksminosi žaisdami įvairius žaidimus. Mes minėme mįsles, 

prisiminėme kiaušinių marginimui naudojamų spalvų reikšmes, ridenome margučius, vyko net margučių 

valgymo varžybos ir stipriausio margučio rinkimas. 

Visi popietės dalyviai apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis, visoms šeimynoms išdalinti Naisių vasaros 

padovanoti kompaktiniai diskai „Garny, garny, pasuk ratą“. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2016-04-05 

Kovo 30 dieną mūsų namų gyventojai: Ernestas Maižys, Renatas Orentas, Artūras Mendelejevas, Donatas 

Kasperavičius, Marija Barkutė, Kristina Liaudanskaitė, Ligita Gureckaitė, Aida Morkūnaitė, Žilvinas Roga 

ir Vytautas Skirius dalyvavo Tarptautinei vaikiškos knygos dienai skirtoje viktorinoje, kuri buvo surengta 

Ventos miesto bibliotekoje. Jaunuoliai susiskirstė į dvi komandas po penkis dalyvius. Jie pasipuošė skirtingų 

spalvų ženkliukais ir išsirinko savo kapitonus. Komandoms padėjo užimtumo specialistės Lina Janavičienė 

ir Diana Stankuvienė. Bibliotekininkės Roma Miltinienė ir Daiva Balčiūnaitė viktorinai klausimus paruošė 

iš Hanso Kristiano Anderseno kūrybos. Būtent šio žymaus kūrėjo garbei vaikiškos knygos diena yra 

švenčiama balandžio 2-ąją. Jaunuoliai sparčiai ieškojo atsakymų girdėtose, skaitytose Hanso Kristiano 

Anderseno pasakose. Renginio metu dalyviai prisiminė pasakų herojus, jų išgyventas istorijas ir kokias 

gyvenimo tiesas jos perduoda vaikams. Komanda, suradusi atsakymus, audringai džiaugėsi laimėtais taškais. 

Žinoma, visiems puikiai sekėsi, tad pralaimėjusių nebuvo. Visi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti 

bibliotekos darbuotojų paruoštais raštais ir saldžiomis vaišėmis. 

Labai dėkojame Ventos miesto bibliotekos vadovei Romai Miltinienei ir bibliotekininkei Daivai Balčiūnaitei 

už dovanotą įdomų laiką. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2016-04-05 

11 šeimynos išvyka 

Anksti į kelionę vykti neskubėjome, nes kino filmas „Dievų karai“ buvo rodomas po pietų. Akropolio 

prekybos ir pramogų centre nusipirkome velykinės atributikos, skanėstų. Filmą „Forum Cinemas“ salėje 



žiūrėjome su 3D akiniais, nes regimas vaizdo efektas jaunuolius žavi. Stebėdami filmą triauškinome 

spragėsius. 

Kai kuriems jaunuoliams pavyko pasimatyti ir su artimaisiais – Artūras sutiko savo sesę Rositą, o Deividas – 

tetą Gražiną. 

Kelione visi likome patenkinti ir visada nekantriai laukiame kitos. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2016-04-04 

Šv. Velykos – labai laukiama šventė. 19-os šeimynos merginos šios pavasario šventės ne tik laukė, bet jai ir 

ruošėsi. 

Mes padarėme nemažai darbelių, kuriais papuošėme savo patalpas, o taip pat pavasarišku darbeliu 

atnaujinome ir fojė. Ypač aktyviai į darbelių darymo veiklą įsijungė mūsų šeimynos gyventoja Rasa 

Jonaitytė. Mergaitė ne tik įsijungė į bendrą kūrybinę veiklą, bet dar užsiėmė darbelių siuvinėjimu. Prie fojė 

papuošimo prisidėjo ir 16-os šeimynos gyventoja Svietlana Parfionova. 

Lietuvoje tapo populiaru margučiais papuošti medį. Tam tikslui mes pasirinkome medį po savo šeimynos 

langais. Margučius pagaminome iš įvairiausių žurnalų lapų. Buvo smagu šiuos „kiaušinius“ kabinti ant 

medžio šakų. 

Kiaušinių marginimas – džiugus užsiėmimas. Merginos paruošė kiaušinius marginimui, išsivirdamos juos 

virtuvėlėje pas užimtumo specialistę Jolantą Minkuvienę. Populiariausias marginimo būdas mūsų šeimynoje 

– kiaušinių apklijavimas lipdukais. Margučių valgymas ir šv. Velykų šventimas prie vaišių stalo – dar 

didesnis malonumas. 

Džiaugiamės savo padarytais nors ir nedideliais darbais, prie kurių prisideda kiekvienas kaip sugeba, kaip 

gali... 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-04-04 

12-os šeimynos jaunuoliai: Ignas, Kazys, Darius, Osvaldas, Andrius, Arvydas, Rolandas, Renatas bei juos 

lydintys darbuotojai vykome į Šiaulius žiūrėti filmo „Zootropolis“. Tai nuotykių kupina istorija apie gyvūnų 

miestą Zootropolį, kuriame naujoke įsidarbinusi policininkė Džiudė kovoja su piktais priešais. Jos draugu ir 

pagalbininku tampa lapinas Nikas. Mūsų jaunuolius sudomino šis filmo siužetas. 

Po filmo apsilankėme Akropolio parduotuvėse, kuriose nusipirkome reikalingų prekių. Kavinėje mėgavomės 

gardžia kava ir bandelėmis. 

Paminėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pakeliui į namus aplankėme Simono Daukanto paminklą 

Papilėje ir prie jo nusifotografavome. 

Grįžome linksmi, pilni gerų įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 

 

2016-03-24 

Kovo 18-ą dieną 18-os šeimynos merginos: Vaida S., Irma P., Greta R., Arneta D., Rasa M., lydimos 

socialinės darbuotojos Gitanos G. ir socialinio darbuotojo padėjėjos Juritos M., vyko į Šiaulius 

papramogauti bei apsipirkti. Merginos pažiūrėjo nuotaikingą kino filmą „Zootropolis“. Zootropolyje nėra 

žmonių – tai civilizuotas gyvūnų miestas! Šiame mieste merginos pabuvojo kartu su zuikute Džiudi ir lapinu 

Niku, drauge leidosi į juoko bei nuotykių kupiną kelionę po margas Zootropolio gatves... 

Vėliau prisėdome „Juonio pastuogėj“, čia pasidalinome filmo įspūdžiais ir skaniai papietavome. 

Pavaikščiojome po prekyvietes, kuriose merginos matavosi ir rinkosi tai, kas joms labiausiai patinka ir tinka. 

Merginos grįžo laimingos, džiaugėsi smagiai ir turiningai praleidusios penktadienio dieną. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 

 

2016-03-18 

Kovo 18 dieną yra švenčiama tarptautinė Raudonos nosies diena. Tai socialinis projektas, dovanojantis 

šypsenas vaikams. Šia proga 19 šeimynos „Šypsenėlės“ nusprendė pralinksminti pačius silpniausius mūsų 

namų gyventojus. 

Mes surengėme šventę prie 1-2 šeimynos. Susirinkusiems papasakojome apie šios dienos svarbą, 

paskatindami dažniau vieni kitiems dovanoti šypsenas, užjausti sveikatos problemų turinčius, silpnesnius 

žmones bei pasiūlėme puikų „vaistą“, Humoriną“ – raudonas nosis, supažindindami su šio „vaisto“ 

dozavimu bei vartojimu. Savo nosytes papuošėme raudonomis klounų nosimis. 



Toliau gerą nuotaiką mums dalijo atvykę mūsų šeimynos draugai iš Naujosios Akmenės – tai sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės Viltis“. Bendrijos nariai, vadovaujami muzikos mokytojo A. 

Gulbino, atliko puikias dainas, kurios visus labai pradžiugino. 

19 šeimynos merginos drauge su savo darbuotojomis išdalijo susirinkusiems dovanėles – pačių pagamintus 

klounus, kurie gimę iš spalvoto popieriaus, šakelių ryšulėlių, papuoštų spalvotomis sagutėmis. Visi drauge 

pažaidėme „traukinuką“ pagal dainelę „Spalvotas garvežiukas“. 

Savo draugų išlydėti neskubėjome, susitikimą tęsėme šeimynos patalpose. Susėdę į smagų būrį, 

vaišindamiesi saldumynais ir šnekučiuodamiesi, spalvinome velykinius piešinius. 

Džiaugiamės puikia nuotaika, lydėjusia mus visą kartu buvimo laiką. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2016-03-01 

Vasario 23 d. Šiaulių kino teatre „Forum Cinemas“ buvo rodomas animacinis filmas „Alvinas ir burundukai: 

didžioji kelionė“. Susidomėję nuotaikingu filmuku, „Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai kartu su darbuotojais 

vyko jo pažiūrėti. Prieš seansą nusipirkę spragėsių ir kolos, patogiai įsikūrėme kino salėje. Daug juoko, 

šūksnių ir plojimų buvo per visą filmuką. Namo grįžome pilni įspūdžių ir laimingi. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 

 

2016-02-29 

Vasario 24 dieną mūsų įstaigos futbolo komanda dalyvavo jungtinio futbolo čempionate, kurį organizavo 

Aukštelkės SGN. Mes žaidėme „B" lygyje. 2:0 įveikę Jotainius ir sužaidę lygiosiomis 1:1 su Veisiejais, 

užėmėme pirmąją vietą. Apdovanoti medaliais, nugalėtojų taure ir saldžiu prizu grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 

 

2016-02-29 

Mūsų įstaigos bendruomenė sutinka Vasario 16 –ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, išradingai. Nuo 

šios dienos įsigalioja akcija „Šviesuolių keliais“, kuri skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

Šeimynų socialiniai darbuotojai raginami per 2016-2017 metus aplankyti Nepriklausomybės kovotojų 

vietoves, jų atminimui pastatytus paminklus ar įkurtus muziejus. Vykusi kova buvo skirtinga: politiniais 

susitarimais, laisvu žodžiu, partizanine ar dainuojančia revoliucija. Visa informacija apie minėjimo vykdomą 

programą sudėta užimtumo specialisčių Linos Janavičienės ir Dianos Stankuvienės parengtame ir išleistame 

laikraštyje „Labirintas“. Tai laikraštis, kuris ne tik informuos darbuotojus apie vykdomą programą, bet ir 

primins pamatines istorines datas, kurios nulėmė mūsų valstybės likimą. 

Kviečiame šeimynų darbuotojus visas aplankytas vietoves pažymėti užimtumo specialistės Adelės 

Monstavičienės sukurtame Lietuvos žemėlapyje. Žemėlapis bus atraminis taškas, nuo kurio prasidės kelionė, 

2018 metais organizuotame renginyje. Mes skelbiame, kad kartu su visa Lietuva ruošiamės švęsti valstybės 

šimtmečio minėjimą! 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2016-02-29 

Šv. Valentino diena kaip meilės diena buvo pradėta minėti dar pirmaisiais mūsų eros amžiais. Nuo tada ir 

atsirado graži tradicija išreikšti savo jausmus atvirukų su širdelėmis, balandžiais ar amūrais siuntimu. 

Ta proga, vasario 12 dieną, mūsų įstaigos gyventojai buvo pakviesti į šventinę fotosesiją ir diskoteką. 

Fotosesijos metu poros, draugai, šeimynos ir visi norintys įvairių atributų pagalba galėjo įsikūnyti pačiuose 

įvairiausiuose vaidmenyse (nuo sodininko – daržininko iki rūmų damų) ir įsiamžinti fotografijoje. 

Vėliau Šv. Valentinas visus gyventojus ir susidariusias poras pakvietė į šventinę diskoteką, kurios metu 

poros varžėsi dalyvaudamos įvairiuose žaidimuose. Renginio pabaigoje visi aktyvūs dalyviai buvo 

apdovanoti padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis. O poros pasikeitė dovanėlėmis, kurias patys pasigamino 

įvairių užsiėmimų metu. 

Mielų, šiltų apsikabinimų tikrai šią dieną buvo daug. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2016-02-14 

Vasario 5 dieną mūsų įstaigos darbuotojų komanda, kurią sudarė - Rūta Liaučiūtė, Vaida Atstopaitė, Elvyra 

Janutienė, Laura Aužbikavičienė, Edvardas Liaučius, Aivaras Korizna ir Linas Lileikis, dalyvavo tinklinio 

turnyre Jurdaičiuose. Varžybos buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti. Tarp šešių komandų 

mūsų komanda liko trečia. 



Apdovanoti medaliais, diplomu ir taure, parvykome patenkinti pasiektu rezultatu. 
Parengė: užimtumo specialistas Linas Lileikis 

 

2016-02-10 

Antradienį, kaip ir visa Lietuva, mes įsijungėme į Užgavėnių šėlsmą. Tradicijos byloja, kad šią dieną reikia 

linksmintis, kvailioti ir rimtų darbų nedirbti. Sakoma, kad jeigu per Užgavėnes sunkiai dirbsi, tai visus 

metus poilsio neturėsi. Todėl vienas už kitą „dailiau“ apsirėdę, pasidabinę įvairiomis kaukėmis, rinkomės 

kaip reikiant pasilinksminti. Ypač garo davė 11 šeimynos „Velniai“ ir 16 šeimynos „Čigonėlės“. Prie jų 

prisijungė ir Lašininis su Kanapiniu. Užvirė žūtbūtinė kova. Abu vedė ratelius, norėdami visus sužavėti savo 

išmanumu. Nors persirengėliai linksmai šoko, tačiau, kuris geresnis, taip ir neišaiškėjo. Nepavykus šokiu 

išsiaiškinti, Lašininis su Kanapiniu nutarė jėgas išbandyti sportinėje kovoje. Visi gerbėjai, pasiskirstę į 

komandas, dalyvavo estafetėje su lankais ir energingai traukė virvę... Tačiau nugalėtojas ir vėl neišaiškėjo. 

Tuomet atėjo eilė tradicinei dvikovai – Lašininis su Kanapiniu maišais ėmė vienas kitam šonus velėti... Ilgai 

jiedu galynėjosi... Įtvirtindamas pavasario pergalę prieš žiemą, kovą laimėjo Kanapinis. Neišvengiamos 

baigties sulaukė ir Morė, išdidžiai stebėjusi keisčiausių personažų linksminimąsi. 

Mes labai smarkiai triukšmavome, kojomis trypėme... Tikime, kad žemelę pabudinome. Puikios mūsų 

šeimininkės buvo prikepusios labai skanių blynų. Visiems jų užteko iki soties. 

Esu dėkinga visiems, padėjusiems blynus suvalgyti, išvaryti žiemą, pakviesti pavasarį ir šiaip visokius 

darbelius, besiruošiant šventei, nudirbti. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2016-02-01 

Sausio 21 dieną globos namų Gyventojų taryba sukvietė gamtos mylėtojus – gyventojus ir darbuotojus į 

akciją „Pamaitinkime žvėrelius“. Akcijoje dalyvavo 51 gyventojas ir 11 darbuotojų. Visi turėjo kuo 

nustebinti miško gyventojus – kas bulvių ir morkų, kas grūdų ir obuolių, kas duonos bei batono atsinešė. 

Padėti „vaišes“ nusprendėme pamiškėje, prieš tai nukasę sniegą pasiimtais kastuvais bei sukabinę riekeles 

ant medžių šakų. 

Smagias akimirkas įamžinome nuotraukose. Visi džiaugėsi pabuvę gamtoje ir patyrę žiemos pramogas – 

darė sniego angelus ar tiesiog voliojosi, sniege palikdami kūno atspaudus, draugiškai mėtėsi gniūžtėmis, 

klimpo sniege. 

Sugrįžus namo, akcijos dalyviams įteiktos padėkos. Pasidalinta nuomone, kad būtina prižiūrėti žvėrelius ir 

paukštelius žiemą bei nepamiršti šalia globos namų pastatytų kurapkų pašiūrių. 
Parengė: Gyventojų taryba 
 

2016-01-15 

Ilgesingai atsisveikindami su kalėdine eglute, nusprendėme ją ne išmesti, o panaudoti kilniems tikslams. 

Nutarėme iš eglutės šakelių pastatyti kurapkoms pašiūres. 

Tad, užklupus šalčiams ir gausiam sniegui, sausio 14 dieną su būreliu entuziastingų gyventojų surišome ir 

pastatėme tris pašiūres. 

Tikimės, kad į jas užsuks sušilti ir pasistiprinti jau nykstančios kurapkos, o gal ir koks alkanas kiškutis. Kad 

nepritrūktu maisto jose, pasirūpins visi įstaigos gyventojai. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2016-01-15 

Mums visiems svarbią datą – Sausio 13-ąją Ventos socialinės globos namų bendruomenė paminėjo rytą 

languose įžiebdama žvakeles. Ant gyventojų ir darbuotojų krūtinių sužibo neužmirštuolės žiedai, spalvinti, 

karpyti mūsų globotinių, kaip atminties ir pagarbos ženklas žmonėms, kovojusiems už laisvą ir 

nepriklausomą Lietuvą. 
Parengė: soc. pedagogė Alma Lileikienė 
 

2016-01-11 

19 šeimynos merginų kalėdinė nuotaika vis dar tęsiasi. Žiemos atostogos eina į pabaigą, o mums dar norisi 

prisiminti neseniai praėjusias šventes. 

Sausio 7 dieną susiruošėme į Ventos miesto biblioteką. Jau iš anksto buvome nutarusios ieškoti knygučių 

apie žiemą ir nykštukus. Bibliotekos darbuotojos, kaip visada, maloniai mus priėmė ir dar pavaišino 

saldainiais. Išsirinkome net septynias knygeles. Jų paieškoje aktyviai dalyvavo gyventojos: Jurgita P., Diana 

P. ir Ieva S. Kitą dieną šeimynoje surengėme knygelių skaitymo popietę. Perskaitėme „Kalėdinę pasaką“ ir 



ją aptarėme. Rasa J. susidomėjo knygele „Dvylika mėnesių“. Raselė nusprendė paprašyti, kad prieš miegą 

pasaką jai paskaitytų darbuotojai. Į knygelių skaitymo ratą „pasikvietėme“ savo draugus – medinius 

nykštukus, kurie "vaidino" su mumis naujametiniame karnavale. Pasidžiaugėme jais dar kartą. 

Džiugi nuotaika ir geros emocijos tęsėsi prie vaišių stalo, pasivažinėjimo lauke rogutėmis bei pasimėtymo 

sniego gniūžtėmis metu. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 


