
2017-12-31 

Šventinis karnavalas „Kelionė per jūras, vandenynus ir marias...“ 

Gruodžio 21 dieną Ventos socialinės globos namuose vyko kalėdinis karnavalas „Kelionė per jūras, marias 

ir vandenynus“. Į šventiškai papuoštą povandeninę jūrų karalystę, pilną žuvyčių, medūzų, koralų, jūros 

žvaigždžių ir ežių, sugužėjo šeimynų gyventojai, pasiruošę tapti jūreiviais, žvejais, undinėlėmis, pingvinais, 

piratais ir kitais įvairių pasakų personažais. 

Karnavalą pradėjo „Auksinė žuvelė“. Palinkėjusi geros šventės, ji pasiūlė pasiklausyti nuotaikingos dainos, 

kurią atliko užimtumo specialistas Vytautas Veitas ir gyventojai – Svietlana Parfionova bei Artūras 

Mendelejevas. Tuomet visi linksmai pasikvietė Vandenynų Kalėdų senelį. Kalėdų senelis, nuotaikingai 

pasveikinęs susirinkusius, kartu su „Auksine žuvele“ prisėdo pažiūrėti šeimynų parengtus pasirodymus. 

Vaidinimai buvo linksmi, nuotaikingi, pamokantys, išradingi ir spalvingi. Gyventojai buvo apdovanoti 

Vandenynų Kalėdų senelio saldžiomis dovanėlėmis. Šventę vainikavo kalėdinė daina, kurią dainavo visi 

povandeninės jūrų karalystės gyventojai. 

Po nuotaikingų pasirodymų gyventojai pratęsė pasilinksminimus šventinėje diskotekoje iki paryčių. 
Parengė: užimtumo specialistės Dainora Mačienė, Diana Stankuvienė 

 

2017-12-21 

Šiais metais piešinių, pieštų kompiuteriu, konkurse „Kalėdų stebuklas“ dalyvavo 100 Aukštelkės, Didvyžių, 

Dūseikių, Ilguvos, Jotainių, Jurdaičių, Kalvarijos, Kėdainių, Macikų, Padvarių, Prūdiškių, Skemų, 

Strėvininkų, Ventos socialinės globos namų bei Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda“ 

kūrėjų. Jie pristatė 125 piešinius. Darbus vertino komisija – Ventos gimnazijos mokiniai ir dailės bei 

technologijų mokytoja Zita Staškienė, taip pat Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniai su 

informacinių technologijų mokytoja Egle Zaveckiene. Komisijos simpatijas ir nominacijas pelnė 14 dalyvių. 

Dar viena nominacija skirta dalyviui, daugiausiai surinkusiam interneto lankytojų balsų. 

Padėkos ir dovanėlės dalyviams išsiųstos paštu. Ventiškiai rinkosi į apdovanojimus ketvirtadienio popietę. 

Sulaukėme viešnių – komisijos atstovių iš Ventos ir Papilės gimnazijų drauge su savo mokytojomis. Jos su 

direktoriaus pavaduotoja Lolita Zvonkiene įteikė dalyviams padėkas ir dovanėles. 

Mūsų globos namuose atlikome nedidelį mokslinį tyrimą-apklausą, kokiais socialiniais tinklais naudojasi 

gyventojai ir darbuotojai bei kaip juose jaučiasi. Renginio metu gyventojai Laimonas Tumas ir Artūras 

Mendelejevas pristatė tyrimo rezultatus. 

Padėkoję vieni kitiems už gražią bendrystę ir palinkėję jaukių švenčių, su pakilia nuotaika išsiskirstėme. 

Konkurso rezultatai. 2017 m. 

Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2017-12-19 

Metams skaičiuojant paskutines dienas, įvyko ir paskutinės, didelių užmačių kupino VDA Kauno fakulteto 

projekto „Tu negali – menas gali!“, kūrybinės dirbtuvės. Šįkart organizatoriai ir dalyviai susitiko Kaune, 

fakulteto Stiklo katedroje. Katedros koordinatorė Kamilė Stanevičiūtė ir lektorė Julija Pociūtė atvykusius 

Ventos socialinės globos namų gyventojus bei gimnazistus pakvietė susikurti stiklo padėkliukus savo 

arbatos puodeliui. Įvairių rūšių spalvoto stiklo gabalėliai sukomponuoti į darnią visumą liko katedroje laukti 

„kepimo“ specialioje krosnyje. Po paros kaitinimo aukštoje temperatūroje ataušę ir saugiai suguldyti stiklo 

dirbiniai pasieks kūrėjų rankas. 

Kamilė Stanevičiūtė atvykusiems padėjo susipažinti su stiklo formavimo technikomis ir stiklo kūrinių 

gimimu – aprodė stikliorių dirbtuves. Dėmesį patraukė ypatingi stiklo kūriniai, kokių neišvysi nė vienoje 

masinės prekybos vietoje. Nustebino kūrinio formavimo žemėje būdas ir patys darbai, kurie ypatingi savo 

dualumu – matine ir skaidria dalimis. Regėjome, koks vitražų kūrimui reikalingas ypatingas apšvietimas ir 

neįprastas stalas stiklo išdėliojimui, aiktelėti privertė ir atveriamos krosnys bei subtilios stiklo kompozicijos 

– studentų ir dėstytojų sukurti darbai. 

https://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Konkurso%20rezultatai_2017.pdf


Iš VDA Kauno fakulteto parsivežėme menininkų eksponavimui paruoštus ir atrinktus ventiškių 

fotografuotus vaizdus, kurie pasakoja apie asmeniui svarbią aplinką. Anot projekto vadovo, VDA Kauno 

fakulteto Grafikos katedros vedėjo Vaido Naginionio, ventiškių darbai yra unikalūs ir kartu atspindintys 

šiuolaikinės fotografijos tendencijas. Gimnazistų, Ventos socialinės globos namų ir kt. vietos gyventojų 

Ventos miesto bibliotekoje pristatomos nuotraukos – tai dar vienas žingsnis, priartinantis analogo neturinčio 

fotoalbumo gimimą. 

„Ačiū“ – Zitai Staškienei, Romai Griciuvienei už gimnazistų ir globos namų gyventojų palydėjimą, o Jonui 

Montvydui – už saugią kelionę. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

2017-12-18 

Gruodžio 12 dieną susirinkome prie „Bitučių“ šeimynos. Popietę pradėjome nuo šukuosenų istorijos, kuri 

siekia XVI amžiaus pradžią ir tęsiasi iki šių dienų. Skaidres padėjo pristatyti Dovilė, Svietlana bei Genutė su 

Gitana. 

Po trumpos apžvalgos merginos nekantraudamos pradėjo pasirodymą su kurtomis šukuosenomis ir 

priderintomis suknelėmis. Joms padėjo Rūta. Merginos kaip tikros manekenės žingsniavo įsivaizduojamu 

podiumu. 

Vėliau vyko praktinė dalis – šukuosenų kūrimas per nustatytą laiką. Tam tikslui svečiai traukė burtus ir 

keturiems, išsitraukusiems „daryti šukuosenas“, teko išbandyti savo jėgas, o kitiems – laimingiesiems 

atiteko saldžiosios dovanėlės. 

Puikiai praleidę laiką, pakvietėme pasivaišinti merginų ir darbuotojų gamintais saldumynais bei kisieliumi. 
Parengė: soc. darbuotoja Ligita Koriznė 

 

2017-12-15 

Gruodžio 7 dieną muzikos mokytojas Vidmantas Virbickas su savo ugdytiniais iš Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos atvežė į globos namus nuotaikingą šventę. Muzika jie išsakė gražiausius palinkėjimus 

globotiniams, pasveikino juos su praėjusia Tarptautine neįgaliųjų diena. Šildantys žodžiai negalią turintiems 

asmenims ypač svarbūs, nes skatina juos pačius užsiimti kūrybine veikla, kuri reikalauja iš jų dvigubai 

didesnių pastangų ir užsispyrimo. Globos namų gyventojai brangina laiką praleistą su žmonėmis, kurie 

padeda nekalbančiam prabilti šokiu, vaidyba ir dainomis. Meno kalbą daugelis supranta. Vis dažniau ja 

kreipiasi, pasakoja apie save neįgalus žmogus. Globos namų jaunuoliai, norintys geriau pažinti muzikos 

kalbą, mokosi jos ne tik namuose, bet ir Ventos muzikos mokykloje. Trys jaunuoliai: Andrius, Artūras ir 

Arvydas, ruošiami muzikos mokyklos mokytojų – Vidmanto Virbicko ir Gintauto Jankaus, nuotaikingu 

numeriu papildė koncertinę programą. Jų debiutas iš klausytojų sulaukė džiaugsmingo palaikymo. 

Nuoširdus AČIŪ mokytojui Vidmantui Virbickui ir Simono Daukanto gimnazijos mokiniams už dovanotą 

šventę. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

2017-12-08 

Artėjant šventėms, siekiama ištesėti pažadus ir grąžinti tai, kas buvo duota. VDA Kauno fakulteto projekto 

„Tu negali – menas gali!“ kūrybinių dirbtuvių kūriniai visada atitenka jų kūrėjams. Taip nutiko ir šįkart. 

Kauno fakulteto Tekstilės ir Keramikos katedrų organizuotų kūrybinių dirbtuvių darbai – instaliacijos 

„Stalas“ eksponatai iš Ventos miesto gimnazijos grįžo į kūrėjų rankas. 

Ventos socialinės globos namų gyventojai nekantriai laukė ir vis klausinėjo, kuomet arbatą galės skanauti iš 

savo dekoruotų puodelių. Vienas kitas puodelis turėjo pradžiuginti ir darbuotojus, nes keletas globos namų 

gyventojų nusprendė, jog arbatą gardžiau bus ragauti kartu su nuolat juo besirūpinančiu žmogumi. 

Grupinio gyvenimo namų vaikai taip pat džiaugsmingai dalijosi puodelius, smalsiai akies krašteliu 

tyrinėdami draugų kūrinius. Vaikai vieną puodelį ištapė ir savo socialinei darbuotojai. Puodelio piešinys 

išdavė vaikų pastangas – Žanos tapytas tulpės žiedas įgavo širdelės kontūrą, nes Vladimiras nusprendė, jog 

širdelė tinka labiau, o Nojus ir Gabija piešinį išdidino, nes pasak vaikų, darbuotoja turi didelę širdį. 



Arbatą smagiau skanauti spragsint žvakės liepsnelei. Pasitelktos savivaldybės finansuoto Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto ‚,Nemedikamentinis gydymas“ lėšos leido „didžiųjų“ ir 

„mažųjų“ Ventos socialinės globos namų bendruomenėms susisukti žvakes iš bičių vaško plokštelių ir 

jaukiuose prisėdimuose laukti didžiųjų metų švenčių. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2017-12-07 

Lapkričio 28 dieną „Ežiukų“ šeimyna visus pakvietė į nuotaikingą popietę „Spalvų garvežiukas“. Skambant 

linksmai muzikai, drauge šoko, žaidė ir rungtyniavo šauniausieji „Varpelių“, „Ramunėlių“, „Šnekučių“ ir 

„Ežiukų“ šeimynų gyventojai. Kiekviena komanda balionų pagalba pasirinko savo spalvą ir pasipuošė tos 

spalvos juostelėmis. Popietę užbaigė linksmasis spalvų garvežiukas, kuris po visų rungčių pakvietė dalyvius 

į nuotaikingą šokio kelionę. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė 

 

2017-12-06 

1,2 ir 3 šeimynos lapkričio 30 dieną kvietė visus į rytmetį „AŠ ESU ŽMOGUS“. Šia tema siekėme dar kartą 

parodyti, kad mes visi esame žmonės ir nesvarbu, ar mes sveiki, ar turime negalių. Mes esame žmonės su 

savo jausmais ir norais, mes verkiame ir juokiamės, liūdime ir džiaugiamės, visiems mums vienodai skauda 

ir visi mes norime meilės bei šilumos. Rytmečio metu buvo rodomos skaidrės su žodžiais, kurie verčia 

susimąstyti, taip pat gyventojų nuotraukos, kuriose užfiksuotos jų būties akimirkos. 

MES TURIM JAUSMĄ, MES TURIM SKAUSMĄ, 

MES TURIM ŠYPSENĄ VEIDE. 

MES TURIM ŠILUMĄ IR DŽIAUGSMĄ, 

MES TURIM SIELĄ VIDUJE... 

MES IEŠKOM GĖRIO IR ŠVELNUMO, 

MES NORIM BŪTI MYLIMI... 

AŠ ESU ŽMOGUS... 

Parengė: soc. darbuotoja Joana Jakavičienė 

 

2017-12-04 

Gruodžio 1-osios rytą mus pasitiko snaigėm pasidabinusi gamta. Tad jau su linksma žiemiška nuotaika visus 

mūsų gyventojus į aktų salę kvietė baltos nykštukų pėdutės. Ten laukė ir eglutė, kurią reikėjo papuošti 

norais, svajonėmis. Todėl kiekviena šeimyna, pasigaminusi savo troškimais apipintą žaisliuką, skubėjo į 

salę. 

Šiltais sveikinimo žodžiais ir linkėjimais šventę pradėjo garbingas svečias – Ventos Švč. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo parapijos administratorius, relig. m. mgr. Andrius Eidintas. 

Renginio vedantieji – gyventojai Vaida Serapinienė ir Laimonas Tumas, gražiais žodžiais ir eilėmis toliau 

skleidė šventinę nuotaiką. Šiltus jausmus susirinkusiems sukėlė užimtumo specialistės Dainoros Mačienės 

pastatyta šokio kompozicija „Draugystės spalvos“, kurią atliko gyventojai Svietlana Parfionova ir Andrius 

Raudys bei Eglė Indriliūnaitė ir Žilvinas Brasaitis, kurių atlikimas ypatingas, nes šokėjai juda vežimėliais. 

Vėliau visi su dideliu džiaugsmu puošė „Norų eglutę“. Šventę vainikavo užimtumo specialisto Vytauto 

Veito paruošta daina „Baltas angelas“, kurią atliko Svietlana Parfionova ir Artūras Mendelejevas. 

Po renginio šeimynų gyventojai liko džiaugsmingai laukti kalėdinių stebuklų ir dovanų. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 

 

Gruodžio 1-osios pavakaryje „Katyčių“ šeimynos merginos ir darbuotojos, pasipuošusios Elfų ir Nykštukų 

kostiumais, bei užimtumo specialistės, apsirengusios vištaitėmis, pakvietė globos namų bendruomenę įžiebti 

kalėdinę eglutę. Elfai perdavė Kalėdų Senelio žinią, kad dovanos bus tik linksmiems ir draugiškiems 

vaikams bei paragino visus gražiai elgtis, nedaryti kvailysčių, piktai neišdykauti. Dar palinkėjo visiems kuo 

geriausios nuotaikos ir su džiaugsmu laukti Šv. Kalėdų. Be to, tarp Elfų ir Nykštukų pasirodė Raudonasis 



Gaidys, Geltonasis Šuo ir... vištos. Pagal Rytų tradicijas kiekvieni metai yra priskiriami tam tikram gyvūnui, 

kuris valdo metų energetiką. Šie, 2017-ieji metai, yra paskelbti Raudonojo Gaidžio metais. Ateinantys 2018-

tieji pavadinti Geltonojo Šuns metais. O kaip Gaidys be vištų... Pakudakavo vištaitės, pristatė ir apžvelgė šių 

metų prognozes bei supažindino, kas ko laukia ateinančiais metais. 

Šventės kulminacija tapo Elfų ir Nykštukų kvietimas visą bendruomenę draugiškai sušukti tris kartus 

„Eglute, įsižiebk“. Įžiebta kalėdinė eglė padės Kalėdų Seneliui matyti, kur jis yra laukiamas. Kalėdinė eglė 

nutvisko ir šventiniais fejerverkais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 

 

2017-11-30 

Lapkričio 29-ąją minima Draugo diena. Gyventojams jau tradicija tapo ta proga rašyti laiškus draugams. 

Toliau gyvenantiems bičiuliams laiškus išsiuntėme paštu. Kitiems patys jaunuoliai teikė parašytus laiškus, 

sveikinimo atvirukus. Džiaugėsi ir pasveikintieji, ir sveikinusieji. Gera, kai draugai tavęs neužmiršta. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2017-11-28 

Lapkričio 23d. Ventos socialinės globos namuose buvo organizuojamas renginys „Neišmesk – panaudok 

kitaip“, skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti. 

Susirinkusieji į aktų salę stebėjo globos namų gyventojų rodomą vaidybinį siužetą „Žemė mūsų rankose“ bei 

dokumentinį filmą „Šiukšlės“. Po pietų šeimynų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo kūrybiniuose 

užsiėmimuose, kurių metu gamino kalėdines dekoracijas, atvirukus, žaisliukus, dovanas savo draugams. 

Viskas buvo daroma iš nebenaudojamų žurnalų, senų suknelių, panaudotų pakuočių bei kitų antrinių žaliavų. 

Dalyvavusieji džiaugėsi kūrybiniais užsiėmimais ir stebėjosi, kokį grožį dar galima sukurti iš 

nebenaudojamų daiktų. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2017-11-22 

Ventos gimnazijoje pasidairyti į unikalius VDA Kauno fakulteto dėstytojų ir menininkų grafikos darbus 

kviečia paroda, inicijuota Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“. 

Parodos autoriai – Rolandas Rimkūnas – tai grafikas, dizaineris, daugelio Lietuvos gyvenviečių herbų 

autorius ir konceptualiosios grafikos atstovas Evaldas Mikalauskis. Kūrėjų estampai atlikti dirbant su metalo 

plokštėmis, išskirtinai naudojant giliaspaudę techniką: graviūrą kaltu, sausa adata, ofortu, akvatinta, 

rezervažu, lavisu. 

Gimnazijos direktorius Voldemaras Kuodys pasidžiaugė, jog projekto „Tu negali – menas gali!“ dėka, 

ugdymo įstaigoje įvyksta jau antras susitikimas su profesionaliais menininkais, leidžiantis gimnazistams 

susipažinti su įvairiomis meno rūšimis ir skirtingų meno sričių atstovais. Ventos seniūnė Genovaitė 

Mačiuvienė pastebėjo, jog jaunų žmonių prisilietimas prie meno ir jį kuriančių asmenų, galbūt, vieną kitą 

ventiškį paskatins rinktis kūrėjo kelią. Parodos atidaryme dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir 

Ventos socialinės globos namų bei miesto gyventojai. Globos namų direktoriaus pavaduotoja Lolita 

Zvonkienė ir socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė taip pat apsilankė parodos atidarymo 

šventėje. L. Zvonkienė pasidžiaugė išaugusiu projektu „Tu negali – menas gali!“, kuris trejus metus teikė 

naudą globos namų bendruomenei, o šiemet kviečia susiburti – kartu būti, kurti globos namų ir miesto 

gyventojus. 

Renginyje skambėjo dainos ir muzika – „Ačiū“ Ventos muzikos mokyklos direktorei Minifredai 

Voronovienei. Muzikiniams pasirodymams moksleivius paruošė muzikos mokyklos mokytojai Donvina 

Savickienė, Raimundas Dievinas, Edita Čepulienė. 

Po parodos atidarymo šventės į kūrybinį darbą įniko visi, norintys save išmėginti grafikoje. Kūrybinių 

dirbtuvių dalyviai, padedant parodos autoriams – profesionaliems menininkams, piešė tatuiruočių projektus, 



kūrė įvairiausius statinius. E. Mikalauskis maloniai nustebino jaunuosius piešėjus čia pat pieštuku vedžiojęs 

ir dovanojęs kūrybinių dirbtuvių dalyviams jų portretus. 

Viešnagės Ventoje metu E. Mikalauskis ir R. Rimkūnas aplankė ir kitus projekto partnerius – Ventos miesto 

biblioteką bei Ventos regioninio parko lankytojų centrą. „Ačiū“ Ventos regioninio parko direktoriui Andriui 

Almaniui už kauniečiams pristatytą centro ekspoziciją bei atskleistus mūsų krašto gamtos ir istorijos 

ypatumus. 

Daugiau apie projekto „Tu negali – menas gali!“ veiklas galima pamatyti  

https://www.facebook.com/TuNegaliMenasGali/  
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2017-11-22 

Lapkričio 16 dieną pirmą kartą vyko šešėlių spektaklio premjera. Žiūrovai, paskendę visiškoje tamsoje, 

žiūrėjo pasaką apie vabalėlio ieškojimus, nusivylimus ir atradimus. Šešėlių spektaklyje dalyvavę jaunuoliai 

puikiai susidorojo su visomis užduotimis. Jie gražiai sužaidė šešėliais, perteikė vabalėlio istoriją. Po 

spektaklio Artūras pristatė video medžiagą apie užkulisinį artistų darbą. Sumontuoti filmuką ir paruošti jo 

pristatymą spektaklio dalyviams bei žiūrovams jaunuoliui padėjo užimtumo specialistė Alma Lileikienė. 

Spektaklio siužetų nuotaikas stiprino kruopščiai parinkta užimtumo specialisto Vytauto Veito muzika. Po 

pasirodymo visi artistai – Svietlana, Aleksejus, Violeta, Kristina, Tadas, Jovita, Darius, Ernestas, Giedrius, 

taip pat pasakos skaitovas Vytautas ir medžiagos montuotojas Artūras buvo apdovanoti direktorės Gražinos 

Banienės šiltais žodžiais bei padėkomis. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-11-22 

11 šeimynos atvira popietė „Rudenėlis“ 

Mūsų šeimyna rudenį palydėjo atvira popiete „Rudenėlis“. Tądien mus aplankė daug svečių. Buvome 

paruošę trumpą programą apie rudenį ir laisvalaikio leidimą esant blogam orui. Svečius vaišinome 

šeimynoje keptais pyragais. Žaidusius stalo žaidimus apdovanojome saldžiomis dovanėlėmis. Visi jaunuoliai 

liko patenkinti ir jau pradėjo planuoti kitų metų atviros popietės temą. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2017-11-16 

Lapkričio 13 d. globos namuose kvepėjo pyragais. Tądien mūsų įstaigoje organizuota šventė „Pyragų 

diena“, kuri vyksta antrus metus. Šiemet, gyventojų ir darbuotojų gerumo vieni kitiems dėka, pyragų iškepta 

daugiau. Šventėje dalyvavo ne tik šeimynos, bet ir užimtumo specialistai, dietistė Dalia, virtuvė. Visi 

skanavo pyragus ir gėrė arbatą, kurią mums parūpino virtuvės darbuotojos. Paskui komisija vertino ir skyrė 

įvairiausias nominacijas. „Pyragų pyrago“ nominacija atiteko užimtumo specialistams. 
Parengė: Gyventoju taryba 

 

2017-11-16 

„Ramunių“ šeimynos gyventojos ir darbuotojos kvietė visus į pramoginį rytmetį „Rudens spalvos“. 

Socialinė darbuotoja Rima papasakojo apie gamtos pasikeitimus rudenį: krenta lapai, keičiasi jų spalvos, 

lauke vis tamsiau, rečiau pasirodo saulutė, dažnai lyja lietus. Mergaičių delniukų kontūrus, užpildžius 

teptukų potėpiais, pasakojimas apie rudens spalvas buvo vizualizuotas. 

Pasidžiaugta darbeliais, kurtais iš darbuotojų ir mergaičių rinktų lapų, gilių, kaštonų, kankorėžių. Rytmetyje 

prisiminti ragauti vaisiai ir daržovės, rudens derliumi pavaišinti renginio svečiai. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 

 

2017-11-15 

Lapkričio 8-ta yra minima kaip sveikos mitybos diena. Ventos socialinės globos namų gyventojai tą dieną 

https://www.facebook.com/TuNegaliMenasGali/


buvo kviečiami į aktų salę, kurioje vyko „Bobučių televizijos“ tiesioginė laidų „Sveikatos ABC“ ir 

„Klauskite daktaro“ transliacija. Jų metu namų gyventojai buvo supažindinti su vandens nauda žmogaus 

organizmui bei galėjo sužinoti, kokių naudingų medžiagų turi įvairios sultys bei kiek vandens yra visiems 

žinomose daržovėse. 

Po rimtų pasisakymų vyko laidelė vaikams „Svečiuose pas Pepę“. Į svečius atvykusi Pepė kvietė visus 

pažaisti linksmus žaidimus, kurių metu reikėjo kuo greičiau per šiaudelį išgerti didelę stiklinę sulčių arba 

atspėti gėrimą, kurį ką tik paragavo žaidėjas. Na, o dovanų žaidusiems ji atvežė savo močiutės virtos 

uogienės. Taip pat vyko derliaus loterija, kurioje šeimynos laimėjo įvairių rudens gėrybių. 

Susirinkusiuosius dainomis linksmino užimtumo specialistas Vytautas Veitas bei namų gyventojai Artūras 

Mendelejevas ir Andrius Raudys. „Bobučių televizijos“ laidas rengė užimtumo specialistė Diana 

Stankuvienė kartu su Ventos socialinės globos namų gyventojais Vaida Serapiniene, Aida Morkūnaite, 

Vaidu Maneikiu, Vytautu Kavaliausku, Edgaru Brazausku bei užimtumo specialiste Dainora Mačiene. 

Po renginio namų gyventojai galėjo paragauti šviežiai spaustų sulčių bei pasilinksminti diskotekoje. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2017-11-15 

Rudeniškai šiltą lapkričio rytą „Šnekučių“ šeimynos gyventojai Eimantas, Petras, Domantas, Giedrius, 

Remigijus ir Kęstutis kartu su savo šeimynos darbuotojais išsiruošė į ilgą kelionę, į Rokiškį. 

Kelionės tikslas – aplankyti įdomias Rokiškio vietas bei susitikti su Skemų socialinės globos namuose 

gyvenančiais Petro Skorkos tėveliais. Rokiškyje apžiūrėjome gražiąją bažnyčią, miesto aikštę, taip pat 

pamatėme Rokiškio dvarą. Nuvykome prie Sartų apžvalgos bokšto. Bokštas vaikams paliko didelį įspūdį, 

kadangi buvo labai didelis. 

Iš kelionės grįžome labai pavargę, bet kupini gerų emocijų ir įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 

 

2017-11-07 

Ruduo Paeglesių kaime įsikūrusiems Ventos socialinės globos namų ir Ventos miesto gyventojams kupinas 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto vykdomo projekto „Tu negali – menas gali!“ susitikimų. 

Ventos neįgaliųjų klube „Dalia“ vyko interjero dizaino kūrybinės dirbtuvės, kurias organizavo VDA KF 

Interjero dizaino katedros koordinatorė Laura Šėrytė ir studentai: Elinga Užpalevičiūtė, Povilas Riklikas, 

Gintarė Danylaitė. Pasak klubo narių, „Dalioje“ senokai buvo tiek smagaus triukšmo! Gimnazistai, globos 

namų gyventojai ir visuomeninės organizacijos nariai rungėsi statydami aukščiausius makaronų ir zefyriukų 

bokštus. Dalyviai, net pasilypėję ant kėdžių, tvirtino prie lubose esančių šviestuvų bokštų smaigalius, idant 

jų bokštas būtų pats aukščiausias. 

Ventos gimnazijoje VDA KF grafikos katedros kūrybinė komanda, vadovaujama katedros koordinatorės 

Gretos Jurkšaitienės, subūrė mėgstančius fotografuoti Ventos miesto ir socialinės globos namų gyventojus. 

Įvadinėje paskaitoje studentė Agnė Pipiraitė papasakojo apie fotografiją, vėliau kartu su studente Beatriče 

Stanaityte išdalijo projekto dalyviams vienkartinius fotoaparatus ir paaiškino, kaip jais naudotis. 

Kiekvienam projekto fotografui teko atsakinga užduotis: 27 kadruose įamžinti tai, kas jam svarbu – 

subjektus ir objektus iš savo aplinkos. 

Moderniose Ventos regioninio parko lankytojų centro erdvėse vyko tapybos kūrybinės dirbtuvės, kurias 

vedė VDA KF Tapybos katedros dėstytoja, menininkė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė bei tapytojos 

Greta Šležaitė ir Lilija Gotautė. Dirbtuvių dalyviai aliejinius dažus liejo paklausę E. Satie, N. Young, Hang 

Massive muzikos. Kūrybinių dirbtuvių tema „Laiko atspaudas“ lyg pratęsė centro vyr. specialisto Justo 

Teišerskio dirbtuvių dalyviams pristatytą pasakojimą apie Ventos krašto geologiją bei istoriją. Pasak J. 

Aukštikalnytės-Varkulevičienės, lankytojų centro ekspozicija leido sužinoti daug įdomių faktų apie Ventos 

kraštą. 

Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė atvežė 11 Tapybos katedros darbų, kuriuos darbo dienomis, darbo 

valandomis galima išvysti Ventos regioninio parko lankytojų centre iki lapkričio 17 dienos. 



Projekto organizatorių vardu „Ačiū“ Ventos regioninio parko direkcijai ir Andriui Almaniui bei Ventos 

neįgaliųjų klubui „Dalia“ ir pirmininkei Irenai Jatkauskienei už partnerystę ir kūrybinių dirbtuvių priėmimą. 

Projekto dalyvių vardu „Ačiū“ Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas 

gali!“ vykdytojams, su kuriais atsisveikinta tik trumpam. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2017-11-07 

Įpusėjus šių mokslo metų rudens atostogoms, 19 šeimynos gyventojos nuvyko į Ventos miestelio biblioteką 

parsinešti naujų knygelių. Nors oras buvo drėgnas, tačiau ryžomės kelionei. Pakeliui užsukome į 

parduotuves, kur mūsų gyventojos Diana Pakalniškytė ir Ieva Straukaitė nusipirko naujas striukes, Rasa 

Jonaitytė – siūlų savo mezginiams, kitos mergaitės išsirinko sau naujų apyrankių, lankelių ir kitokių 

puošmenų. 

Atvykus į biblioteką, laikas neprailgo. Ten, jau mums pažįstamoje aplinkoje, mergaitės elgėsi mandagiai, 

buvo aktyvios ir drąsios. Ypač entuziastingai knygeles rinkosi Rasa Jonaitytė ir Diana Pakalniškytė. 

Savo išvyką pratęsėme kavinėje „Prie židinio“, kurios aplinka labai pradžiugino mūsų Raselę Lidžiūtę. 

Namo grįžome su lauktuvėmis. Drauges nustebinome ne tik knygelėmis, bet ir įvairiomis puošmenomis, 

plaukų aksesuarais, skaniais ledais. 

Drėgnoką dieną susikūrėme sau gerą nuotaiką ir pradžiuginome kitus. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2017-11-07 

Jurdaičių socialinės globos namai spalio 27 d. sukvietė socialinės globos įstaigas į SO klubų 2017 metų stalo 

teniso varžybas. Ventos socialinės globos namų komandai atstovavo šie atletai: Artūras Mendelejevas, 

Deivis Abromaitis, Egidijus Džiugas ir Andrius Raudys. 

Dvejetų turnyruose C lygyje I-ąją vietą iškovojo partnerio Aivaro K. ir Artūro M. duetas, pastarasis atletas 

vienetų turnyre apdovanotas III-ios vietos medaliu. D lygyje Deivio ir Egidijaus dvejetas pasiekė II-ąją 

vietą. 

Atletai nuoširdžiai dėkoja organizatoriams ir globos namų administracijai. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

 

2017-11-06 

Visų Šventųjų dieną globos namų gyventojai ir darbuotojai lankė Ventos miesto kapines, uždegė žvakutes. 

Mes sukalbėjome maldelę, palinkėjome ramybės mūsų gyventojams, išėjusiems iš šio pasaulio. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Jūratė Gauronskienė 

 

2017-11-02 

Ankstyvą spalio 20-osios rytą Ventos socialinės globos namų dainų ir šokių kolektyvas „Barškutis“, lydimas 

užimtumo specialistų Dainoros Mačienės, Vytauto Veito bei Vilmos Lekstutienės, išvyko į šventę 

Marijampolėje. Kelias buvo netrumpas, tačiau, gėrėdamiesi patekančia saule, jos apšviesto dangaus grožiu, 

rudens nuspalvintais laukais ir miškais, su pakilia nuotaika atvykome į Suvalkijos socialinės globos namų 

organizuotą respublikinį socialinės globos įstaigų menų festivalį „Auksinis ruduo“, kuris buvo skirtas 

Šypsenos dienai paminėti. 

Festivalyje dalyvavo 11 kolektyvų. Programoje skambėjo nuotaikingos dainos, liejosi muzika, skaitovai 

deklamavo eiles, buvo atliekami vaidybiniai siužetai. Mūsų kolektyvas dainavo S. Donskovo atliekamą 

dainą „Rudeninis lapas“ ir pristatė šokio kompoziciją „Kaštonai kaštonai“, pagal dainą „Kaštonai“, kuriai 

muziką ir žodžius parašė P. Sabaliauskas. 

Viso renginio metu buvo galima apžiūrėti ir pasidžiaugti dalyvaujančių šventėje įstaigų gyventojų darbų 

paroda. Joje buvo eksponuojami ir mūsų gyventojų darbai: A. Grakausko molio kūriniai ir knygų skirtukai, 

V. Valiūnaitės siūta pagalvėlė, S. Parfionovos piešinys „Vasaros linksmybės“, A. Vasiliausko nertos 

riešinės. 



Šventės baigiamasis akordas – tai muzikinė grupė, suvienijusi visus renginio dalyvius bendriems šokiams. 

Grįžome vėlokai ir kiek pavargę, bet laimingi dėl šauniai pavykusio pasirodymo. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 

 

2017-10-31 

Kaip gamtoje keičiasi metų laikai, taip ir žmonių aprangoje keičiasi mada. Į mūsų Ventos socialinės globos 

namus spalio 18 dieną rudeniškai margų lapų gūsis atpūtė popietę „Mada“. Tai užimtumo specialistės 

Vilmos Lekstutienės suorganizuotas madų šou. Jos sukurtais ir pasiūtais modeliais buvo papuošti net 13 

gyventojų. Jiems einant podiumu, atsiskleidė rudeniškų spalvų gama suknelių ir kostiumėlių įvairovėje. Su 

dideliu susidomėjimu pirmus primatavimus padėjo paruošti mūsų namų gyventojai – Vaida Serapinienė ir 

Andrius Rimeika. Modelius demonstravę gyventojai buvo apdovanoti jų pačių demonstruotais rūbais. Sceną 

papuošusiems manekenams atiteko saldžios dovanėlės. 

Klausimu „Kas keičiasi – mada ar stilius?“ renginio baigiamąjį žodį tarė V. Lekstutienė. Nuskambėjo 

atsakymas: „Keičiasi mada, o stilius lieka“. Kaip ir gamtoje – laikas nesikeičia, bet keičiasi metų laikai. 
Parengė: užimtumo specialistės Vilma Lekstutienė, Dainora Mačienė 

 

2017-10-24 

Spalio 10-oji – Pasaulinė košės diena. 

Siekiant globos namų bendruomenei priminti grūdinių patiekalų naudą, spalio 9 dieną animacinio filmuko 

personažai – Maša ir Lokys, kuriuos įkūnijo užimtumo specialistė Dainora Mačienė bei 13-os šeimynos 

gyventojas Andrius Raudys, lankė gyventojus bei darbuotojus. Jiedu linksmai, lydimi užimtumo specialisto 

Vytauto Veito akordeono melodijos, atkreipė visų dėmesį į energijos teikiantį valgį. Maša ir Lokys dalino 

įvairias kruopas ir neįprastus – su vaisiais ar daržovėmis, košių receptus. Paminėta košės, be kurios 

neįsivaizduojama subalansuota mityba, svarba žmogaus sveikatai. 

Kitą dieną namuose sklido gardus verdamų košių kvapas. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 

 

2017-10-16 

Spalio 10 d. vyko VDA Kauno fakulteto įgyvendinamo projekto „Tu negali – menas gali!“, kurį dalinai 

finansuoja Lietuvos kultūros taryba, veiklos. Projekto kūrybinės dirbtuvės organizuotos Ventos mieste. 

Tekstilės katedros dirbtuvės buvo įkurdintos gimnazijoje, o Keramikos ir porceliano katedros – muzikos 

mokykloje. Gausių ir smalsių kūrybinių dirbtuvių dalyvių srautai mainėsi, visi stengėsi pabuvoti ir vienose, 

ir kitose dirbtuvėse. Antglazūriniais dažais teptuku ar plunksna dekoruotų puodelių suskaičiuota per 

šešiasdešimt, o kas gali suskaičiuoti originalius, išgautus pasitelkiant įvairias technikas, marginimus ant 

staltiesių? Šurmuliuojančios dirbtuvės buvo pilnutėlės Ventos socialinės globos namų gyventojų, moksleivių 

ir kitų Ventos miesto bendruomenės narių. Abiejų kūrybinių dirbtuvių rezultatas dienos pabaigoje 

gimnazijos erdvėje inspiravo instaliacijos „Stalas“ gimimą. 

Bendra meninė veikla, neišskiriant žmonių pagal amžių ar kitus kriterijus, leidžia 2017 m. projektui „Tu 

negali – menas gali!“ siekti ambicingų – bendruomenės apjungimo, negalią turinčių ir socialinės globos 

namuose gyvenančių asmenų integravimosi – tikslų. Ketvirtus metus iš eilės vykstantis projektas ir 

kasmetinis kauniečių apsilankymas Ventoje jau tapo gražia tradicija. Džiugu, jog „Tu negali – menas gali!“ 

ankstesniais metais vykęs vienuose – mūsų namuose, 2017-ais išaugo ir į kūrybines dirbtuves kviečia ne tik 

Ventos socialinės globos namų, bet ir Ventos miesto gyventojus. 

Projektą įgyvendinanti komanda šiemet džiaugiasi projekto partnerių gausa ir už kūrybinių dirbtuvių 

priėmimą dėkoja Ventos muzikos mokyklai ir direktorei Minifredai Voronovienei bei Ventos gimnazijai ir 

direktoriui Voldemarui Kuodžiui. Už pagalbą organizuojant kūrybines dirbtuves bei projektinės dienos 

pradžios ir pabaigos susibūrimus „ačiū“ dailės mokytojai Zitai Staškienei. Už jaunųjų scenos talentų dainas, 

įpintas į vizualų meną, būtina padėkoti muzikos mokyklos mokytojai Genovaitei Bučiuvienei. 

Nenutrūkstamu kūrybinių dirbtuvių dalyvių srautu iš globos namų rūpinosi užimtumo specialistai: Diana 



Stankuvienė, Roma Griciuvienė, Adelė Monstavičienė, Alma Lileikienė, Lina Janavičienė ir vairuotojas 

Jonas Montvydas – ačiū jiems! 

Šias kūrybines dirbtuves atlydėjo VDA Kauno fakulteto grafikos katedros skaitmeninio estampo bei 

Keramikos ir porceliano katedros studentų darbų parodos. Grafikos katedros kūriniai kviečia į Ventos 

gimnaziją, o Keramikos ir porceliano katedros darbai lankytojų laukia Ventos miesto bibliotekoje, kurios 

vadovė Roma Miltinienė nepabijojo eksponuoti trapių daiktų. 

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai už naudingą, prasmingą ir smagią dienos veiklą dėkoja šių dirbtuvių 

organizatoriams – VDA Kauno fakulteto Keramikos ir porceliano katedros lektorei Lilijai Mogylienei bei 

vienai garsiausių šiuolaikinės tekstilės menininkių Lietuvoje, VDA KF Tekstilės katedros docentei Linai 

Jonikei, VDA KF Keramikos ir porceliano bei Tekstilės katedrų studentams: Emilijai Grušaitei, Dainai 

Miliukaitei, Mindaugui Karaliui, Viktorijai Dabrilaitei, Rūtai Simutytei, Pajautai Žebrauskaitei, Eglei 

Grigaravičienei. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2017-10-05 

Rugsėjo 28 dieną Ventos socialinės globos namų dainų ir šokių kolektyvas „Barškutis“, vadovaujamas 

Dainoros Mačienės ir Vytauto Veito, dalyvavo neįgaliųjų muzikinės saviraiškos festivalyje „Muzikinė 

paukštė 2017“. Festivalį organizavo Žagarės socialinių paslaugų centras. 

Renginyje dalyvavo 14 neįgaliųjų meno kolektyvų iš visos Lietuvos. Susirinkusieji dainavo lietuvių liaudies 

ir estradines dainas, vaidino, šoko, improvizavo. Ventos socialinės globos namų kolektyvas į šventę atvežė 

S. Donskovo dainą „Rudens lapai“, kurią lydėjo šokio improvizacija, ir grupės „Dinamika“ dainą „Tavo 

balsas“. 

Ventos socialinės globos namų gyventojai susitiko su draugais iš Jurdaičių ir Aukštelkės socialinės globos 

namų bei susipažino su Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro šokių grupe „Džiageriai“. Renginio 

dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais prizais. Festivalio pereinamąją „Muzikinę paukštę“ 

išsivežė Jurdaičių socialinės globos namų kapela, vadovaujama Lino Užkuraičio. 

Po šventės visi buvo pakviesti į Žagarės dvarą pasivaišinti bei apžiūrėti ten esančių ekspozicijų. 

Namo grįžome linksmai nusiteikę ir patyrę daug gerų emocijų. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2017-10-03 

Rugsėjo 27-ą „Debesėlių“ šeimyna visus pakvietė į planuotą šventinį rytmetį. Atėjusiuosius Žilvinas 

apdovanojo popieriniais ežiukais. 

Rytmečiui buvo ruoštasi visą mėnesį: jaunuoliai su šeimynos darbuotojais darė ežiukų paveikslėlius iš 

moliūgų sėklų, sėmenų, spalvotų rudeninių lapų. Renginio tikslas – palaikyti gyventojų smulkiosios 

motorikos funkcionavimą. Tad vaikinai su šeimynos svečių pagalba kūrė ežiukus. Darbeliams buvo 

naudojama gamtinė medžiaga: cukinija, bulvės, obuoliai, saulėgrąžos. Keli ežiukai nulipdyti iš modelino, o 

jų spygliukams pasirinkti makaronai, mediniai iešmukai, degtukai. Padarę šiuos spygliuotus gyvūnėlius, 

ėmėmės spalvinti popieriuje nupieštą ežiuko kontūrą. Jaunuoliai ežiuką margino spalvotų delnų atspaudais ir 

teptuko potėpiais. Ežys išėjo spalvingas, džiuginantis akį, kaip ir už lango esanti rudeninė gamta, 

pasipuošusi įvairiausiomis spalvomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 

 

2017-10-02 

Rugsėjo 27 dieną įvyko popietė „Kas slypi arbatos puodelyje?“. Ją organizavo „Riešutėlių“ ir „Boružėlių“ 

šeimynos. 

Pasitikdama renginio svečius, gyventoja Marija kiekvienam priklijavo po šypsenėlę. Popietė prasidėjo 

arbatos kelionės pristatymu. Pasakojant kvapnaus gėrimo istoriją, buvo užduoti klausimai apie arbatą, o 



atsakiusieji teisingai gavo dovanų. Gyventojas Ernestas pristatė turimas arbatžoles, kurios buvo renkamos 

nuo pavasario, o kiti įvardino, kur galima šių arbatžolių rasti. 

Popietės metu buvo pagerbti ir su profesine švente pasveikinti socialiniai darbuotojai. Kaip aromatinį 

prisiminimą apie popietę kiekvienam svečiui gyventojas Andrius padovanojo po surinktų arbatžolių maišelį. 

Vėliau visi degustavome arbatas iš įvairių arbatžolių: ramunėlių, mėtų, anyžių, vingiorykštės, vaišinomės 

gyventojų keptais cukinijų blynais, morkų, obuolių pyragais. Ši popietė suteikė džiugių, šiltų emocijų. 
Parengė: soc. darbuotojos Rita Žilienė ir Jūratė Žukauskienė 

 

2017-09-19 

Rugsėjo 13 d. du „Debesėlių“ šeimynos jaunuoliai, pakvietę dvi paneles iš „Varlyčių“ šeimynos, sugalvojo 

nuvykti į „Viliošių“ kavinę. Oras tądien buvo permainingas: tai maloniai pašviesdavo rudeninė saulė, tai 

lietus dideliais lašais nukapsėdavo. Jaunuoliai – Renata, Laura, Darius ir Julius, kavinėje užsisakę karšto 

obuolių pyrago su šokoladu bei sulčių, pasivaikščiojo „Viliošių“ kieme, pasidžiaugė vis dar žydinčiomis 

gėlėmis, pasisupo. Sulaukę savo užsakymo, pasivaišino ir patenkinti grįžo namo. 
Parengė: soc. darbuotojos Rūta Šiaulienė ir Irena Šiurkuvienė 

 

2017-09-08 

„Tvirtų ąžuolų“ šeimynos išvyka 

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje sumanėme pasigrožėti gamta ir aplankyti keletą muziejų. Oras mus lepino ir 

diena pasitaikė saulėta. Nuvažiavę į Kamanų rezervato administracinį pastatą, užsukome į ten esantį 

muziejų. Pirmiausia pažiūrėjome kino filmą apie Kamanų pelkės gyventojus ir augmeniją, o po to 

grožėjomės muziejaus ekspozicija. Vėliau nuvažiavome į Ventos pušyną papietauti, nes maisto turėjome 

daug ir skanaus. Papramogavę gamtoje, aplankėme Ventos regioninio parko lankytojų centro muziejų. Ten 

jaunuoliai labiausiai žavėjosi didžiule dinozauro galva. Išvyka visi liko patenkinti. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2017-09-06 

Rugpjūčio 29 dieną „Ramunių“ šeimynos gyventojos, lydimos darbuotojų Rimos ir Gitanos, vyko į pajūrį. 

Kelionės tikslas – aplankyti Šventąją ir Palangą. Nuvykusios į Šventąją maudėmės jūroje, statėme smėlio 

pilis. Vėliau važiavome į Palangą – pasivaikščiojome Basanavičiaus gatve, supomės įvairiose karuselėse. 

Grįžtant stabtelėjome Kumžaičių kaime esančiame „Kulių prūdo“ restorane. 

Namus pasiekėme linksmos, pilnos įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Rima Augienė 

 

2017-09-04 

Saulėtą rugpjūčio 29-osios rytą mes, 10 merginų ir dvi lydinčios darbuotojos iš „Bitučių“ šeimynos, 

pradėjome žingsniuoti link Ventos miesto. Kelionę lydėjo puikus oras ir pakili nuotaika. Su nekantrumu 

laukėme atvykstant autobuso, kuris mus turėjo nuvežti į Papilės miestelį. 

Išlipusios iš autobuso, pirmiausia aplankėme Simono Daukanto paminklą, toliau keliavome link bažnyčios, 

po to pasukome akmeniniu takeliu ir leidomės prie įrengtos apžvalgos aikštelės ties Ventos upe. 

Pasigrožėjusios upės vingiais, patraukėme link I-ojo piliakalnio, o vėliau žingsniavome prie įžymiosios 

liepos. Pasivaikščiojusios po parką, pasukome link II-ojo piliakalnio. 

Merginos ekskursijos metu geriau pažino viena kitą, pasisėmė patirties ir nepamirštamų įspūdžių. Už šiltą 

priėmimą norime padėkoti socialinei darbuotojai Ligitai Koriznei. Grįžome kupinos malonių įspūdžių ir 

gerokai pavargusios. 
Parengė: soc. darbuotoja Ligita Koriznė 

 

2017-09-04 

Rugpjūčio 29 d. „Ežiukų“ šeimyna vyko į Klaipėdos rajone, Radailiuose, esantį dinozaurų parką. 

Užsibrėžtas tikslas – gana tolima kelionė, pateisino lūkesčius. Nauji potyriai ir vaizdai sukėlė visiems 



gyventojams begalę emocijų. Vaikų veiduose matėme ne tik susidomėjimo kupinas akis, šypsenas, 

girdėjome juoką, nuostabos šūksnius, bet ir baimės jausmą. O, kas gi, nebijo grėsmingųjų dinozaurų? Jų 

dydis, judesiai ir riaumojimai nepalieka abejingo nei vieno. Šeimynos drąsuoliai Valentinas ir Ramūnas 

nepabūgo prie jų prisiliesti, bandė atkartoti jų skleidžiamus garsus ir net juos pačius išgąsdinti. Tarp šių 

niekad gyvai nematytų, daugiau nei prieš 65 mln. metų išnykusių žemės gyventojų sutikome ir jau gerai 

pažįstamus lietuviškus augintinius – ožiukus, triušiukus, alpakas. 

Smagu, kad be gyvūnijos pasaulio vaizdų, vaikai galėjo išbandyti kitas parko teikiamas pramogas. 

Nepraleidome progos pasivažinėti efektingais elektromobiliais, traukinukų, arkliukų karuselėse, pagroti 

muzikos instrumentais. Ką jau kalbėti apie nykštukų namelius, sūpynes, batutus, žaidimų aikštelės 

linksmybes. Supratome, kad tas nenumaldomas vaikiškas smalsumas kartais nugali visas baimes. 

Kad įspūdžiai taip greit neišblėstų, iš parko suvenyrų parduotuvės į namus parsivežėme žaislinės dinozaurų 

atributikos. 

Dėkojame parko darbuotojams už malonų ir nuoširdų aptarnavimą bei parko direktorei už suteiktą galimybę 

nemokamai apsilankyti didžiausiame Baltijos šalyse esančiame tokio pobūdžio pramogų ir poilsio 

komplekse. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 

 

2017-08-28 

Rugpjūčio 23 dieną „Boružėlių“ šeimynos gyventojos su trimis darbuotojomis išvyko į Palangą. Pirmiausia 

užėjome pasigrožėti augalais į Oranžeriją, pasivaikščiojome po parką prie Gintaro muziejaus, lipome į 

Birutės kalną. Vėliau pasukome link jūros. Merginos džiaugėsi ir šokinėjo per bangas. Pakrante 

žingsniavome link Palangos tilto, eidamos stebėjome jėgos aitvarus. Nuo tilto pasukome į Basanavičiaus 

gatvę, ragavome karštų vaflių, kavinėje papietavome. 

Grįžome namo pavargusios, bet laimingos. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 

 

2017-08-25 

„Ateik, pamatyk, išgirsk“ 

Muzikinėje popietėje pasidžiaugėme mūsų muzikuojančiais gyventojais – Vida V., Arvydu B., Aleksu Š., 

Kristina L., Tadu B., Agne V. Jaunuoliai pristatė save, savo pasiekimus muzikinėje veikloje. 

Pasižiūrėjome, pasiklausėme muzikos, kuri populiari visame pasaulyje. Išvydome virtuoziškus pianisto R. 

Claydermano, smuikininko A. Riu, būgnininko R. Tayloro, akordeonisto M. Levickio, saksofonininko 

Kenny G., unikalius trijų gitaristų iš grupės „Eagles“ pasirodymus. 

Išgirdome pianino, smuiko, akordeono, saksofono, gitaros, būgnų skambesį. Patyrėme naujų, manau, 

džiugių emocijų. 

Už norą muzikuoti Kristinai, Vidai, Agnei, Aleksui, Arvydui ir Tadui buvo įteikti smuiko raktai, kuriuos 

sukūrė užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė. Taip pat noriu padėkoti renginio vedėjai, užimtumo 

specialistei Almai Lileikienei už video medžiagos montažą. 
Parengė: užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė 

 

2017-08-23 

Gimtadienis – puiki proga švęsti, pakeliauti ar kitaip džiuginti sau širdelę. Šiais metais 19 šeimynos 

gyventoja Diana Pakalniškytė, savo gimtadienį atšventusi su šeimynos draugėmis, kitą dieną papramogauti 

išvyko į Šiaulių miestą su kambario drauge Rasa Lidžiūte ir darbuotoja Gražina Mažiliene. 

Į Šiaulius vykome maršrutiniu autobusu, stebėdamos pro langą praskriejančius gamtos vaizdus. Laikas, 

praleistas „Saulės mieste“, paliko puikių įspūdžių. Įvairiausių emocijų patyrėme „Paukščių take“ – 

veidrodžių kambaryje, kuriame sukuriamas kosminės begalybės pojūtis, lyg stebėtum žvaigždes iš arti. 

Smagu buvo parduotuvėse įsigyti naujų prekių, pasmaguriauti „Hesburger“ kavinukėje. Džiugių emocijų 



kėlė pasivažinėjimas kylančiais laiptais bei liftu. Visai kitoks pojūtis patirtas vaikštant Šiaulių miesto 

bulvaru. Sekmadienį čia buvo labai ramu. 

Grįžtant namo kelionė neprailgo – mus lydėjo puiki nuotaika, patirti džiaugsmai. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2017-08-23 

Ventos socialinės globos namuose apsilankymus tęsia LSMU Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos 

dėstytoja, mokslų daktarė ir LSMUK ergoterapeutė Jolita Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, 

Dailės terapijos programos lektorė, tapytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Ypatinga partnerystė, 

siekiant kuo geresnės globos namuose gyvenančių asmenų sveikatos, plėtojasi dėka Akmenės rajono 

savivaldybės lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto 

„Nemedikamentinis gydymas“ įgyvendinimui. 

J. Rapolienės vedamos ergoterapijos procedūros sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo. Ergoterapijai 

planuojamos grupelės susiformuoja akimirksniu, o dalyvių skaičius ir procedūros trukmė siekia maksimaliai 

galimas ribas, todėl susitikimų metu praverčia ir užimtumo specialistų pagalba. 

J. Aukštikalnytės-Varkulevičienės globos namų socialinės ir sveikatos sričių specialistams pateikiamas 

kūrybines temas dažnai lydi dalyvių abejonės ir nepasitikėjimas meninės saviraiškos gebėjimais, tačiau 

vėliau situacija žymiai pakinta. Slenkant laikui, potėpiai ryškėja, teptukų prisilietimai laisvėja. Dailės 

terapijos susitikimų pabaigoje nestinga šypsenų, yra išsakomi pagyros žodžiai komandos nariams bei 

drąsesni savo vertę atspindintys pastebėjimai. 

Ačiū J. Rapolienei ir J. Aukštikalnytei-Varkulevičienei už globos namų bendruomenei skiriamą laiką, 

pasidalijimus žiniomis ir patirtimi. 
Parengė: projekto vadovė, dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2017-08-17 

Rugpjūčio 14 dieną Ventos socialinės globos namuose šurmuliavo į Žolinių šventę susirinkę gyventojai. 

Šventę vedė užimtumo specialistė Adelė Monstavičienė ir viešnia iš Mažeikių miesto folklorinio ansamblio 

„Alksna“, dainų vedančioji Gitana Laurinavičienė. Gyventojai galėjo dalyvauti piešinių spalvinimo ir žolynų 

rišimo rungtyse. Susirinkusieji spėliojo mįslių keturgyslių atsakymus, šoko liaudiškus ratelius „Skrido 

žvirblis per ulyčią“, „Dobilėlis“, „Ein žeidytis“, „Pasėjau linelius“, kuriuos vedė viešnia iš ansamblio 

„Alksna“. 

Pašokę visi vaišinosi namine duona ir žolelių arbata, virta ant laužo. Taip pat vyko diskoteka, kurioje 

draugus linksmino 13 šeimynos gyventojas Tomas Barškutis. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2017-08-17 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“ 

Nuo 2014 metų VDA Kauno fakulteto įgyvendintas, dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotas, projektas 

„Tu negali – menas gali!“ kasmet keitėsi ir augo. 2014-2016 metais Ventos socialinės globos namų 

bendruomenė galėjo dalyvauti menininkų organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse, puošti dovanotais ir 

kūrybinėse dirbtuvėse sukurtais darbais interjerą, džiaugtis išskirtinio dizaino žaislais ir edukacinėmis 

priemonėmis bei įvairiose organizacijose pristatyti lėlių teatro spektaklį, kurio lėlės ir animacija gimė 

kauniečių triūso dėka. 

Šių metų projekto tikslai itin ambicingi. 2017 m. planuojamos net 6 skirtingų meno rūšių kūrybinės 

dirbtuvės ir jas lydinčios profesionalių menininkų parodos. Projekto veiklos iš Ventos socialinės globos 

namų išsikelia į įvairias Ventos miesto erdves ir dalyvauti kviečiami ne tik globos namų gyventojai, bet ir 

miestiečiai. 

2017 m. „Tu negali – menas gali!“, vadovaujamas VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjo, docento 

Vaido Naginionio, startavo rugpjūčio 11-12 d. Ventos miesto šventėje. Ventos kultūros namuose 11 d. 



miestiečiams duris atvėrė VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros studentų darbų paroda, kurioje jaunieji 

grafikai pristato savo kūrybos darbus, kurtus įvairiomis grafikos technikomis, skirtingomis disciplinomis. 

Planuojama, jog su eksponuojamais darbais lankytojai galės susipažinti iki spalio mėn. 

Rugpjūčio 12 d., pagrindinių miesto šventės renginių metu, veikė grafikos kūrybinės dirbtuvės, kuriose 

dalyvių nestigo ir organizatoriai – VDA Kauno fakulteto grafikos katedros docentas, naujųjų medijų 

disciplinų dėstytojas Aurimas Švedas, mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tarybos narė, projektų koordinatorė 

Ingrida Veliutė, grafikos katedros dėstytoja, asistentė Toma Šilinaitė bei Vaidas Naginionis - intensyviai 

triūsė, padėdami globos namų gyventojams ir ventiškiams susikurti išskirtinius, medvilninius maišelius. 

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas bei mero pavaduotojas Apolinaras Nicius taip 

pat užsuko į šventėje šurmuliuojantį menininkų kiemelį. 

Džiugu, jog šventės metu pristatytas VDA Kauno fakulteto projektas „Tu negali – menas gali!“ sulaukė 

didelio miestiečių susidomėjimo. 

Projekto vadovas V. Naginionis kūrybinių dirbtuvių organizatorių vardu už šiltą priėmimą dėkoja Ventos 

seniūnijai ir seniūnei Genovaitei Mačiuvienei, už partnerystę įgyvendinant projektą – Akmenės rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorei Editai Danielai Statkienei, už pagalbą organizuojant kūrybines 

dirbtuves miesto šventėje – Ventos kultūros namų kultūrinės veiklos vadovei Daliai Tenienei. VDA Kauno 

fakulteto dėstytojai, menininkai džiaugiasi malonia pažintimi kūrybinėje erdvėje su Akmenės rajono 

savivaldybės meru V. Mitrofanovu bei jo pavaduotoju A. Niciumi. 

Grafikos kūrybinių dirbtuvių organizatoriai už širdį palietusius kardelių žiedus taria nuoširdų „Ačiū“ 

Grupinio gyvenimo namų gyventojams – Žanai, Gabijai, Vladui, Nojui bei darbuotojoms – Linai 

Visminienei ir Onutei Klimienei. 

Žinoma, didžiausia visų kūrybinių dirbtuvių dalyvių padėka yra skiriama VDA Kauno fakulteto atstovams – 

V. Naginioniui, I. Veliutei, T. Šilinaitei, A. Švedui už savo atostogų laiką, skirtą atvykimui į mūsų kraštą, 

bendravimui su žmonėmis, dalyvavimą šventėje – už „Tu negali – menas gali!“ 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2017-08-17 

Rugpjūčio 9 dieną mes, 7-os šeimynos gyventojai ir trys darbuotojos, išvykome į šalia Klaipėdos esantį mini 

zoologijos sodą. Oras buvo puikus, todėl ramiai pasivaikščiojome. Pamatėme daug žvėrelių ir paukštelių, 

kurie vaikams kėlė nuostabą. Berniukai mėgino pamėgdžioti zoologijos sodo augintinių skleidžiamus 

garsus. 

Pilni įspūdžių išvykome prie jūros. Kiek džiaugsmo buvo vaikams pamačius jūrą! Greitai, visi nusirengę, 

sugužėjo į vandenį. Berniukai linksmai krykštavo artėjant bangoms. Laurynas su soc. darbuotoja Regina 

išdrįso eiti toliau bei šokinėti per bangas. Mažiausieji – Andrius ir Mantas mėgavosi biriu pajūrio smėliu, 

bandė jo paragauti. 

Laimingi grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Violeta Razvadauskienė 

 

2017-08-17 

Slaugomos – 1, 2 ir 3 šeimynos, susiplanavo iškylą Žerkščių pušyne. Su baime stebėjome orų prognozę, nes 

tądien žadėjo lietų. Mes surizikavome ir išvykome pramogauti. Neapsirikome! Iškylos metu švietė saulutė ir, 

tik pasukus namų link, pradėjo smarkiai lyti. 

Atvažiavę užsikūrėme šašlykinę, pasidengėm stalą gausiomis vaišėmis. Laukdami, kol sudegs malkos 

šašlykinėje, žaidėme su kamuoliu, vaikštinėjome pušyno takeliais, rinkome žemuoges. Atėjus tinkamam 

laikui, pradėjome kepti dešreles ir zefyrus. 

Gardžiai pavalgę, pasidžiaugę gražiu gamtos kampeliu, grįžome namo su mintimi dar kartą čia atvykti. 
Parengė: soc. darbuotoja Joana Jakavičienė 

 

 



2017-08-14 

Rugpjūčio 4 dieną Grupinio gyvenimo namų gyventojai su trimis darbuotojomis išvyko viešuoju transportu į 

Palangą. 

Mus pasitiko banguojanti jūra, nes pūtė stiprokas vėjas. Pirmiausia pasidžiaugėme ja nuo Palangos tilto, po 

to, žinoma, įsikūrėme pliaže. Kiek džiaugsmo ir krykštavimo buvo šokinėjant per bangas, gaudant jas, 

ragaujant jūros vandenį! Išlipę iš vandens, statėme smėlio pilis. Ir vėl, baidant maisto ieškančias pakrantėj 

žuvėdras – atgal į jūrą. Grįždami nuo jūros, stebėjome jėgos aitvarus, kurie pakelia žmones į orą gerokai virš 

bangų. Pasivaikščioję Basanavičiaus gatve, pasmaguriavę įvairiaspalviu šerbetu, pasukome autobusų stoties 

link. 

Visi laimingi, turiningai praleidę dieną grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Žilinskienė 

 

2017-08-11 

Svečiai iš Ventos vaikų dienos centro "Šypsenėlių" šeimynoje 

19-ta, „Šypsenėlių“ šeimyna, rugpjūčio 8 dieną sulaukė svečių iš Ventos vaikų dienos centro. Jie atvyko 

drauge su šio centro direktore Daiva Urbone. Šį pavasarį centrą mes lankėme ir pakvietėme juos paviešėti 

pas mus. Susitikimo labai laukėme. Pasitikę svečius, sugužėjome į savo šeimyną. Parodėme naujai 

suremontuotas patalpas, įrengtą virtuvėlę ir pasiūlėme drauge išsikepti pyragą, kurį pavadinome „Draugystės 

pyragu“, nes gaminome jį bendromis jėgomis. 

Kol pyragas kepė, pasivaikščiojome po mūsų namų teritoriją, pasigrožėjome ja. Svečiai panoro pasisupti ir 

išbandyti sūpynes kieme. 

Sugrįžę į šeimyną, vaišinomės karštu pyragu su ledais ir kitais skanėstais. 

Visus mus lydėjo gera nuotaika, šypsena ir juokas. 

Išsiskirdami suplanavome kitus susitikimus. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2017-08-09 

Išvyka į Latviją 

Rugpjūčio 3-4 dienomis Ventos socialinės globos namų jungtinė šeimynos jaunuolių komanda vyko į 

Latvijos respubliką, Jelgavos regiono sporto centro „Zemgale“ organizuojamas sportines varžybas „Daugiau 

sporto“. Varžybos vyko Vilcės rajone, Ziedkalnėje esančiame parke, kuris pavadintas „Zuikio pieva“. 

Ventos socialinės globos namams atstovavo gyventojai: A. Mendelejevas, V. Kavaliauskas, D. Griguola, A. 

Raudys, A. Grakauskas, R. Skurdelis, G. Kiltinas ir juos lydintys darbuotojai: E. Jokubauskienė, A. 

Gabrienė, L. Žiobakienė, V. Milieška, V. Rupšienė. 

Varžybose buvome vieninteliai atstovai iš Lietuvos, iš Latvijos dalyvavo 14 komandų. Atvykus mus pasitiko 

„zuikių šeima“, nes susitikimo tema – „Svečiuose pas zuikį“. Mums reikėjo vizualiai pristatyti savo 

komandą – apipavidalinti palapines, prisistatyti, kiti pasiruošimai irgi turėjo atitikti temą. 

Susipažinę su aplinka, kibome į darbus: statėme ir puošėme palapines; persirengėme komandos apranga 

„Šypsenėlės“, kuri atspindėjo mūsų nuotaiką bei devizą „Su šypsena per gyvenimą“. 

Dalyvius džiugino įspūdingas varžybų pristatymas – komandų eisena, organizatorių pasveikinimas bei 

varžybų atidarymas, pakeliant Latvijos ir Lietuvos vėliavas, giedant šalių himnus. 

Varžybos prasidėjo futbolo žaidynėmis. Komandos buvo suskirstytos į A ir B lygius. Mūsų komandą sudarė 

4 jaunuoliai: A. Raudys, D. Griguola, A. Mendelejevas, V. Kavaliauskas. Jaunimas žaidė atiduodamas visas 

jėgas, o mes stengėmės palaikyti komandą, nes varžovai buvo stiprūs. 

R. Skurdelis, G. Kiltinas ir darbuotoja L. Žiobakienė veiklos rado meno dirbtuvėse: piešė, lipdė, spalvino, 

rišo iš juostelių apyrankes, išbandė ir kūno masažą. 

Pertraukose tarp futbolo rungtynių vaikinai dalyvavo laipiojimo lynais rungtyje, kur buvo fiksuojamas 

laikas. Vėliau vyko estafetės, sukvietusios visus dalyvius. 



Pasibaigus varžyboms, laukė poilsis, vakarienė, pasiruošimas komandų prisistatymui, šventinis koncertas, 

diskoteka, žibintų paleidimas į dangų ir naktinė trasa (23 val.). 

Diena buvo pilna įspūdžių ir noro dalyvauti visur. 

Kitos dienos rytas mums išaušo sunkus ir ankstyvas. Nuovargis atsispindėjo jaunuolių akyse, nes vakarykštė 

diena buvo kupina aktyvios veiklos, naktį miegojome palapinėse. 

Laukėme varžybų rezultatų, nes tikėjome savo sėkme. Sveikinimų ceremonijoje nelikome nepastebėti. 

Futbolo varžybose A lygyje vaikinai užėmė 3 vietą. Visos komandos laimėjimas – 3 vieta. Emocijos veržėsi 

per kraštus, užmiršus vakarykštį nuovargį. 

Esu dėkinga jaunuoliams už jų ištvermę. Darbuotojams: A. Gabrienei dėkojame, kad rūpinosi mūsų mityba, 

V. Milieškai – už dalyvavimą futbolo rungtyje, L. Žiobakienei – už meninį ir vizualinį komandos 

pristatymą, V. Rupšienei – už gerą nuotaiką ir palaikymą varžybų metu. Tik tvirtos komandos dėka mes 

pasiekėme puikų rezultatą! 

Nauja patirtis, įspūdžiai, nuoširdžios emocijos dar ilgai neleis užmiršti šios kelionės. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 

 

2017-08-02 

Tradiciškai prasidėjusi „Burbulinado“ šventė, kuri vyksta jau penktus metus iš eilės, visus sukvietė į lauko 

pievelę prie 12 šeimynos. Oras lepino nuotaikingais saulės spinduliais, o akis džiugino gražuoliai burbulai. 

Didžiulį emocijų pliūpsnį sukėlė žaidimai su vandens balionėliais ir su dideliais balionais. Daugelis išbandė 

naują atrakciją – piešimą tik vandeniu. Obuolio nešimas po smakru – tai ištvermės reikalaujanti rungtis, 

kurioje aktyviausi buvo mūsų kaimynai – vienuoliktokai. Po to jėgas šioje rungtyje išmėgino ir merginos. 

Pučiant muilo burbulus, aktyviai dalyvavo ir darbuotojai. 

Esame dėkingi visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie mūsų šventės. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 

 

2017-07-31 

Liepos 26 d. 14-os šeimynos jaunuoliai vyko į ilgai lauktą kelionę. Važiuodami prie ežero, pakeliui 

užsukome į Telšių miškų urėdijos žvėrinčių. Mus pasitikęs malonus darbuotojas pasiūlė pasigrožėti 

slapukėmis lūšimis, stumbrais, dirstelėti į vilką. 

Po pažintinio pasivaikščiojimo tęsėme kelionę prie Lūksto ežero. Jaunuolių neišgąsdino nei sinoptikų 

prognozės, nei apniukęs dangus – ežere braidė, plaukiojo, šėliojo. Po maudynių vykome į kavinę „Premjera“ 

papietauti. Sotūs, puikios nuotaikos ir pasisėmę daug gražių emocijų iš patirtų malonių akimirkų, grįžome į 

globos namus. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Žilienė 

 

2017-07-26 

Projekto „Nemedikamentinis gydymas“, kuris įgyvendinamas iš Akmenės rajono savivaldybės lėšų, 

vykdymas tęsiasi. Ventos socialinės globos namuose 24 dieną, jau antrą kartą liepos mėnesį, lankėsi LSMU 

Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dėstytoja, mokslų daktarė ir LSMUK ergoterapeutė Jolita 

Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Dailės terapijos programos lektorė, tapytoja Jovita 

Aukštikalnytė-Varkulevičienė. 

J. Rapolienė buvo atsakinga už ergoterapijos procedūrų organizavimą globos namų gyventojams. J. 

Aukštikalnytė-Varkulevičienė vedė dailės terapiją devyniems įstaigos darbuotojams. Džiaugsmo įstaigos 

gyventojams teikė įdomios, fizinei sveikatai naudingos ergoterapijos užduotys. Dailės terapijos susitikime 

tvyrojo ypatinga bendrumo atmosfera, kurią padėjo sukurti J. Aukštikalnytės-Varkulevičienės iš Kauno 

atsivežta didžiulė lauko ir darželio gėlių puokštė. 

Ačiū J. Rapolienei ir J. Aukštikalnytei-Varkulevičienei už rūpestį, dėmesį ir laiką, skirtą globos namų 

bendruomenės labui. 

Kiti dėstytojų apsilankymai numatyti rugpjūčio mėnesį. 



Ačiū Akmenės rajono savivaldybei už lėšas projekto įgyvendinimui. 
Parengė: projekto vadovė, dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2017-07-21 

Saulėtą liepos rytą „Katyčių“ šeimynos merginos: Greta R., Vaida S., Rasa M., Arneta D. ir Marijana N., 

lydimos soc. darbuotojos Gitanos Griciuvienės bei soc. darbuotojos padėjėjos Raimundos Gandzelienės, 

leidosi į kelionę, į Palangą. 

Su merginomis pasivaikščiojome po ramybe alsuojantį Palangos botanikos parką. Pasigrožėjome išpuoselėtu 

rožynu, nuostabiu fontanu ir plaukiojančiomis antytėmis. Sustojome prie Birutės kalno. Ištvermingiausia 

šeimynos mergina Marijana užkopė į Birutės kalną pasigrožėti jūros vaizdu iš aukščiau. Po to merginos 

pasimėgavo saule prie jūros. Ir galiausiai, šurmuliuojančia Basanavičiaus gatve patraukėme link Palangos 

tilto. „Palanga – ne tik jūra, bet ir vasaros pramogų sostinė. Išsipildė mano svajonė pasivaikščioti po 

Basanavičiaus gatvę, prieš tiek daug metų buvau, ji dabar visiškai pasikeitusi“ – su džiaugsmu savo 

įspūdžiais dalinosi gyventoja Vaida S. 

Visą kelionę mus lydėjo gera nuotaika ir saulė. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 

 

2017-07-21 

Liepos 20 dieną „Varlyčių“ šeimyna kvietė visus į šventinę popietę „Skrybėlėtos damos“. Šeimynos 

gyventojos ir darbuotojos buvo pasidabinusios skrybėlaitėmis, puošniais rūbais, dailiomis suknelėmis. 

Lauke skrybėlėtų damų laukė vaišių stalas, šokiai ir išskirtinė fotosesija. Saulėta ir šilta diena džiugino 

gražios šventės dalyvius. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 

 

2017-07-20 

Šią vasarą „Varlyčių“ šeimyna buvo išvykusi į ekskursiją, į Žemaitijos sostinę – Telšius. Pasitaikė lietinga 

diena, tad numatyti pažintiniai ir pramoginiai planai keitėsi. Mes pasėdėjome kavinėje, ežero bangas ir 

fontaną stebėdamos pro langą. Nustojus lyti, pasivaikščiojome ežero pakrante, pasisupome sūpuoklėse. 

Lietus nesugadino mūsų išvykos nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Irena Šiurkuvienė 

 

2017-07-19 

Ventos socialinės globos namuose, Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projekto „Nemedikamentinis gydymas” įgyvendinimui, dėka, liepos 17 dieną 

lankėsi LSMU Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dėstytoja, turinti daktaro mokslinį laipsnį, ir 

LSMUK ergoterapeutė Jolita Rapolienė bei VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Dailės terapijos programos 

lektorė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Dėstytojų apsilankymo tikslą trumpai galima apibrėžti kaip 

bendradarbiavimą, dalijimąsi žiniomis ir praktiniu patyrimu siekiant kuo geresnės globos namuose 

gyvenančių asmenų sveikatos. 

Patirtį respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose turinti J. Rapolienė daliai įstaigos gyventojų, kuriems 

labiausiai reikalingos ergoterapeuto paslaugos, vedė ergoterapijos procedūras. Mokslų daktarė, siekdama 

kuo didesnės naudos pacientų sveikatai, pasitelkė įvairias, net savo atsivežtas, priemones. Ergoterapijos 

procedūros paslaugomis, J. Rapolienei dirbant be poilsio pertraukėlių, pasinaudojo dvylika įstaigos 

gyventojų. 

Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, kaip ir buvo numatyta projekte, darniai gyventojų labui 

bendradarbiaujančių specialistų komandos subūrimui devyniems įstaigos darbuotojams vedė dailės terapijos 

susitikimą. Tiek J. Rapolienė, tiek J. Aukštikalnytė-Varkulevičienė atvyko laisvu nuo savo darbo metu ir 

susitikimą su įstaigos darbuotojais organizavo neatlygintinai. 



Jolitai Rapolienei ir Jovitai Aukštikalnytei-Varkulevičienei projektui skirtomis savivaldybės lėšomis bus 

apmokėtos kelionės išlaidos, o dėstytojų apsilankymai dar numatyti tiek šį, tiek ateinantį mėnesį. 

Ačiū Akmenės rajono savivaldybei už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, kurios globos namams leido 

užmegzti ryšius su LSMU ir LSMUK atstovu bei plėtoti bendradarbiavimą su VDA Kauno fakultetu. 
Projekto vadovė, dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2017-07-14 

Liepos 12-os pavakarę Grupinio gyvenimo namų gyventojus aplankė Akmenės rajono savivaldybės mero 

patarėjas Tomas Martinaitis ir jaunosios socialdemokratės. 

Svečiai atvyko su vaišėmis, kuriomis visi mėgavosi prie bendro stalo. Grupinio gyvenimo namų gyventojai 

– Gabija, Žana, Nojus ir Vladimiras noriai bendravo, nusivedė svečius į savo kambarius, pasakojo apie savo 

gyvenimo šiuose namuose kasdienybę ir pramogas. 

Draugiškai ir linksmai praleidę laiką jaunųjų socialdemokratų draugijoje, vaikai atsisveikino susitarę, kad 

mūsų Grupinio gyvenimo namus svečiai aplankys dar ne kartą. 

Lauksime naujų susitikimų! 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2017-07-14 

Liepos 11 dieną Grupinio gyvenimo namų gyventojai su darbuotojomis vyko į Radailiuose esantį Dinozaurų 

parką. Kiek nuostabos, baimės ir įspūdžių suteikė parko eksponatai! Ypatingai stebėjosi Nojus – buvo 

tiesiog susižavėjęs, o kai kuriuos dinozaurus ir pats mėgino gąsdinti. Vaikai pasidžiaugė lamomis, 

triušiukais, bandė sugėdinti ožį, kuris kliudė soc. darbuotojai V. Žilinskienei ranką, kai ji įmetė monetą 

paimti gyvūnams maisto. 

Po to prasidėjo linksmieji atrakcionai – „arkliukų“ karuselės, vairuojamos mašinėlės, 5D kinas, nykštukų 

parkas, veidrodžių labirintai, pajodinėjimas ant „dinozaurų“, linksmasis traukinukas, batutas, grojimas 

muzikos instrumentais. 

Pilni įspūdžių dar aplankėme pajūrį ir pabuvojome Olando kepurėje. Grįžtant užsukome į kavinę pasivaišinti 

ledais ir pasidalinti įspūdžiais. 
Parengė: soc. darbuotoja Lina Visminienė 

 

2017-07-12 

Šį puikų ir saulėtą liepos 10-osios rytą 19-os šeimynos gyventojos išsiruošė nuvykti į Kintus ir Ventės ragą. 

Kelionė laukė ilga, tačiau važiuoti autobusėliu ir žvalgytis pro langą mums labai patinka. Pirmiausiai 

pasiekėme Kintus. Čia, vaikščiodamos Kintų mišku, aplankėme labai jau aukštą „Didžiąją Tują“. 

Pasijautėme tokios mažytės prie šio medžio. 

Ventės rage įspūdžių taip pat netrūko. Mus žavėjo labai graži aplinka ir marios. Teko palipti ir į aukštą 

bokštą, įvertinti kiekvienai savo baimės aukščiui jausmą, pasigrožėti gamta iš aukštai. Taip pat stebėjome 

marias pro žiūroną, prisirinkome kriauklyčių darbeliams. Susipažinome su teritorija, kurioje žieduojami 

paukščiai. 

Mums pasisekė sutikti nuostabių paveikslų autorę – L. Širvydienę ir pasigrožėti jos darbais. Beje, ji pasakė, 

kad mes pirmosios pamatėme jos naujus kūrinius. 

Dar daug gerų emocijų mūsų laukė Minijos kaime. Čia mes visą valandą plaukiojome laivu. Mus ne tik 

paplukdė, bet ir papasakojo apie šį kraštą. Stebėjome gražius gamtos vaizdus, didelius laivus. 

Pavargusios, bet kupinos puikios patirties ir smagiai nusiteikusios, patraukėme namo. Kelionė neprailgo 

vaišinantis ledais, traškučiais, gaiviaisiais gėrimais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2017-07-10 

Liepos 5 dieną „Boružėlių“ šeimynos gyventojos vyko į iškylą, į „Balsių slėnį“. Oras buvo puikus. 



Gyventojos su darbuotojų pagalba pasidengė stalą, pasveikino Aliną su 32-uoju gimtadieniu, skanavo lauže 

keptas dešreles, bulves. Kiekviena gyventoja rado veiklos gamtoje: aikštelėje žaidė žaidimus su kamuoliu, 

suposi sūpynėse, karuselėje, hamake, laipiojo mediniais laipteliais. Aplinka gyventojas labai džiugino. 

Grįžusios namo, jos ilgai dalinosi savo geromis emocijomis su savo draugais. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 

 

2017-07-10 

Jau treti metai laikomės tradicijos sukviesti įstaigos gyventojus paminėti Mindaugo karūnavimo dieną. 

Valstybės gimtadieniui pradėjome ruoštis iš anksto. Rankdarbių veiklos užsėmimų metu iš plastikinių 

kokteilių šiaudelių darėmės vėliavėles ir trispalves apyrankes. Užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė 

ruošė gyventojus masiniam šokiui pagal grupės „Hiperbolė“ dainą „Himnas žemei“. 

Šiais metais, kad būtų smagiau, į svečius pasikvietėme Žemaitijos skautų organizacijos Ventos Šv. 

Pranciškaus draugovės skautes. Merginos padainavo skautų dainą apie Žemaitiją ir suorganizavo porą 

bendrų smagių žaidimų. 

Su vardadieniu pasveikinome Mindaugą Šamonskį. 

Tomas, Andrius ir Artūras padainavo dainą „Laisvė“. 

Visi sušokome masinį šokį ir šventinį vakarą pabaigėme sugiedodami Lietuvos himną. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2017-07-07 

Išaušus ilgai lauktam liepos 4-osios rytui, „Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai, pasiruošę kuprines, išvyko prie 

jūros. 

Oras visiškai nedžiugino, tačiau stengėmės pakelti nuotaiką, prisimindami buvusias linksmas išvykų 

akimirkas. Priartėjus prie Telšių, mus pasitiko smarki liūtis. Nebesitikėjome gero oro, bet juk vasara: čia 

lyja, čia jau saulė šviečia. Taip nutiko ir mums. 

Atvykus į Palangą, mus pasitiko niūrokas oras, bet nors nelijo. Kelionę pradėjome nuo Palangos botanikos 

sodo – grožio ir ramybės oazės. Aplankėme čia įsikūrusius gyvūnus, o užsukę į oranžeriją, gėrėjomės 

augalais. Labiausiai mus sudomino kaktusai, jų gausa ir grožis. Juk mūsų šeimynos pavadinimas yra 

„Kaktusai“, tai daugiausiai diskusijų ir laiko skyrėme šiems augalams, nes kiekvienas rinkosi, kuris yra 

gražiausias. Draugiškai nusprendėme, kad visi yra išskirtiniai ir nuostabūs. 

Jūra mus pasitiko didelėmis bangomis, stipriu vėju. Tačiau šie gamtos reiškiniai nenugalėjo mūsų noro 

maudytis, nes vanduo buvo šiltas. Maudynes drąsiai pradėjo Andrius Marozas. O toliau jau ir kiti jaunuoliai 

pasekė jo pavyzdžiu. Vitalijui Pupštai tai buvo pirmoji kelionė prie jūros, kurios metu vaikinas džiaugėsi ir 

gėrėjosi Baltijos jūros didybe. O Mindaugas Šamonskis, ilgai stebėjęs besimaudančius jaunuolius, 

neatsispyrė pagundai nors pabraidyti. 

Aplankėme Birutės kalną, pasivaikščiojom po parką. Neslėpėme džiaugsmo ir gėrėjomės nuostabiais 

augalais bei paukščiais. 

Papietavę tęsėme kelionę po Palangą. Palangos tiltas – tiltas į Baltijos jūrą. Tai viena populiariausių 

poilsiautojų ir turistų lankoma vieta. Įveikėme tiltą nuo pradžios iki galo. 

Švietė saulė, nuotaikos puikios, nes ilgai laukta kelionė įvyko, o ją užbaigėme skanaudami ledus. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Aurelija Gabrienė 

 

2017-07-05 

Birželio 30 d. Ventos socialinės globos namuose vyko tradicinis, trečiasis liaudiškos muzikos festivalis 

„Kaip paukšteliai žaliam gojuj“. 

Švelnia birbynės melodija Ventos muzikos mokyklos mokytojai Vidmantas Virbickas ir Gintautas Jankus, 

tarsi šaukliai, paskelbė renginio pradžią. 

Sveikinimo žodį tarė Ventos socialinės globos namų direktorė Gražina Banienė. Ji džiaugėsi, kad atvykusieji 

nėra abejingi liaudiškoms tradicijoms ir linkėjo visiems smagiai praleisti laiką. Adakavo, Padvarių ir 



Vilijampolės socialinės globos namų direktorės dėkojo už kvietimą dalyvauti ir taipogi linkėjo linksmos 

šventės. 

Šaunius kolektyvus iš Padvarių, Suvalkijos, Pabradės, Dūseikių, Vilijampolės, Adakavo, Kėdainių, Ventos, 

o taip pat svečius iš Latvijos į sceną kvietė ansamblio „Jonis“ vadovas Pranciškus Trijonis. 

Visiems dalyviams buvo įteikti Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkos raštai, tradiciniai mūsų globos 

namų pyragai – „bobos“ bei pačių kurtos lininės servetėlės. 

Festivalio pabaigoje visus suvienijo bendra daina. Dalyviai ir žiūrovai pritarė linksmoms liaudiškoms 

melodijoms, įsisuko į smagų šokį, skambant nuotaikingoms „Jonio“ dainoms. 

Renginį filmavo Ventos kabelinė televizija. 
Parengė: užimtumo specialistės Snieguolė Butautienė ir Alma Lileikienė 

 

2017-07-03 

Vasara pats tinkamiausias metų laikas kelionėms. Ilgokai lauktas išvykos rytas išaušo ir jaunuoliai puikiai 

nusiteikę iškeliavo pasidairyti po Žemaitijos apylinkes bei pasigrožėti Klaipėdos zoologijos sodo 

gyventojais. 

Telšių katedroje aplankėme vyskupo Justino Staugaičio kapavietę. Ten pat susitikome buvusį mūsų namų 

gyventoją Marių, su kuriuo šiltai pabendravome. Plungės rajono Alsėdžių miestelio kapinėse aplankėme 

Stanislavo Narutavičiaus kapavietę. Kretingos rajono Jokūbavo kaime nusifotografavome prie Lietuvos 

prezidento Aleksandro Stulginskio paminklo. Zoologijos sode pamatėme įdomių gyvūnų, kurie jaunuoliams 

suteikė daug malonių emocijų. 

Tik vakarop sugrįžome namo, kur mūsų laukė likę draugai. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2017-06-28 

Gražų ir saulėtą birželio 23-iosios rytą, kupini geros nuotaikos, 9-os šeimynos jaunuoliai kartu su savo 

auklėtojomis išsiruošė į pažintinę ekskursiją. 

Jaunuoliai nekantravo, nes norėjo kuo greičiau atvykti į Klaipėdą ir pamatyti Radailių dvare įsikūrusį 

aukštyn kojomis apverstą namą. Tik įėję į namo vidų jaunuoliai suprato, kad namas yra ypatingas, nes visi 

daiktai – kėdės, stalai buvo ne kaip įprasta – ant žemės, o kabėjo ant lubų. Šis namas jaunuoliams paliko 

didelį įspūdį. 

Po apsilankymo jame visi patraukėme jūros link. Kadangi oras buvo tikrai labai geras, keli šeimynos 

jaunuoliai išsimaudė. Valandėlę pasidžiaugę jūra, nutarėme važiuoti ir apžiūrėti egzotinių gyvūnų, kurie 

gyvena ZOO parke. Įvairiausi gyvūnai berniukams paliko neišdildomą įspūdį. 

Grįžome namo labai pavargę, bet kupini gerų emocijų, žinių ir naujų patirčių. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 

 

2017-06-28 

Birželio 22 d. keturi „Debesėlių“ šeimynos gyventojai: Darius Aleksandravičius, Žilvinas Brasaitis, Tomas 

Juška ir Julius Valančius bei juos lydinčios darbuotojos išvyko į kelionę. Kelionės tikslas buvo aplankyti 

Naisių kaimą, esantį Šiaulių rajono savivaldybės rytuose. 

Kaimo istorija skaičiuota nuo 18 a. pabaigos, kai grafas Platonas Zubovas iš Rusijos imperatorės Jekaterinos 

gavo dovanų Šiaulių ekonomiją, kuriai tuo metu priklausė ir Naisiai. Po pirmojo pasaulinio karo dvaras 

priklausė Aleksandrai Zubovaitei-Fledžinskienei. Šiandien buvusioje dvaro sodyboje išlikę keturi pastatai, 

tarp jų – ir dvaro rūmai. 

Nedidelis šiaurės Lietuvos kaimelis išgarsėjo televizijos serialu. Gyvenvietė didžiuojasi ir savo teatru. 

„Naisių vasaros“ teatras buvo įkurtas 2011 m., jo trupę sudaro keliolika aktorių. 

Mes, nuvykę į Naisius, vaikščiojome po Baltų dievų muziejų, kuris yra įkurtas po atviru dangumi. Šį 

muziejų sudaro trys dalys – Saulės aikštė, Ugnies aikštė ir Alkos kalnas. Aplink yra 53 ąžuolinės senovės 



lietuvių dievų statulos, kurias drožė 14 Šiaurės Lietuvos skulptorių. Vaikštinėjome ir kalno papėdėje iškasto 

Šventežerio pakrantėmis. 

Laikas prabėgo nepaprastai greitai. Papietavę berželių paunksmėje, ruošėmės kelionei atgal. Autobusėlis, 

lenktyniaudamas su lietaus debesimis, smagiai mus vežė link namų. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 

 

2017-06-28 

Birželio 21-osios rytmetį susibūrėme dabinti vainikais ir žolelių pynėmis kiemelį. Smagiai nusiteikę mes 

ruošėmės Joninių šventei. Juk šios šventės neatskiriama dalis – žoliavimas, vainikų pynimas, paparčio žiedo 

ieškojimas, laužų deginimas. Senosios šventės tradicijos išlikusios iki mūsų dienų. 

Gerbdami senuosius papročius, mes Joninių šventę pradėjome įžengimu per vartus, prie kurių stovėjo 

Svietlana su rankšluosčiu, o Vytautas – su ąsočiu vandens. Kiekvienas, įžengdamas į šventės teritoriją, 

turėjo nusiprausti – simboliškai apsivalyti. Po apsiplovimo žmonės degindavo aukurus, mintyse 

pasidžiaugdavo praeities sėkmėmis ir išsakydavo ateities lūkesčius. O mums tai reiškė, kad visi patekome į 

linksmybių užpildytą šventės kiemelį. Linksma muzika kvietė šokti, šėlti bei laimėti paparčio žiedų 

žiedlapius. Joninių dalyviai turėjo juos iškovoti žaismingomis rungtimis. 

Žinoma, neužmiršome varduvininkų – Janinų ir Jonų. Apdovanojome juos ąžuolų vainikais, tokiu būdu 

linkėdami stiprybės ir laimės bei Joninių naktį surasti tikruosius paparčių žiedus. Išsišokę, išsidūkę ėjome 

stiprintis virtuvės komandos suruoštomis vaišėmis. Pasisotinę ir papildę jėgas, linksmai trypėme Joninių 

gegužinėje. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-06-26 

Birželio 21 dieną „Kaktusų" šeimyna vyko į Telšius. Andrius Raudys vyko susitikti su broliu Eriku, o kiti 

jaunuoliai aplankė buvusį mūsų šeimynos gyventoją Marių. Jaunuoliai džiaugėsi susitikę, daug klausinėjo 

vienas apie kitą, patys pasakojo, kaip gyvena, ką veikia. Ilgai vaikščiojome Masčio ežero pakrantėmis, 

grožėjomis puikia gamta. Namo grįžome geros nuotaikos. Mūsų dar laukė Joninių šventė. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 

 

2017-06-26 

Sekmadienis, birželio 18 diena. Iš pat ryto suplanavome, kad eisime prie upės. Prisikepę duonos, prisipylę 

vandens, „Kaktusai“ išėjo prie Ventos upės, kur praleido visą popietę. Pirmos vasaros maudynės, 

krykštavimas, gražus įdegis – tai vasaros sezono atidarymas. Mūsų laukia dar daug smagių vasaros 

maudynių ir prie upės, ir prie jūros. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 

 

2017-06-26 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla kasmet organizuoja respublikinį plakato konkursą „Medžiai 

– žemės plaučiai“. Šiais metais ir mes nutarėme jame dalyvauti. Į konkursą išsiuntėme mūsų merginų Rasos 

Jonaitytės, Airidos Boreišaitės, Gertrūdos Dumbauskaitės, Svietlanos Parfionovos ir Vidos Valiūnaitės 

kūrybinius darbus šia tema. 

Šis plakato konkursas sulaukė gausaus dalyvių būrio. Savo darbus vertinimo komisijai pristatė jaunieji 

dailininkai iš dvidešimt dviejų Lietuvos mokyklų. Konkuravome su gimnazistais ir dailės mokyklų 

mokiniais. Mūsų kūryba buvo pastebėta ir įvertinta. Respublikinio plakato konkurso „Medžiai – žemės 

plaučiai“ diplomu už ekspresyviai perteiktą nuotaiką apdovanota Airida Boreišaitė, o Gertrūda 

Dumbauskaitė gavo padėką už kūrybiškumą. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

 



2017-06-13 

Birželio antrą dieną „Šypsenėlių“ šeimyna sukvietė visus į popietę „Aš, tu, mes“. Socialinė darbuotoja 

Gražina Mažilienė papasakojo apie mūsų mergaičių išvykas į Ventos miestą ir pristatė trijų dalių filmuką, 

kurį padėjo sukurti užimtumo specialistė Alma Lileikienė. 

Pirmiausia filmuke visi pamatė mūsų apsilankymą Ventos miesto bibliotekoje. Paskui užimtumo specialistė 

Lina Janavičienė papasakojo apie kiekvienos mūsų šeimynos mergaitės draugystę su knygelėmis namuose. 

Šeimynos gyventoja Aurelija paskaitė gražų eilėraštuką apie vandenį. Po to visi vaišinomės tyru vandenėliu 

iš spalvotų puodelių su šypsenėlėmis ir kalbėjome apie vandens svarbą žemei ir mums visiems. Toliau 

žiūrėjome filmuką apie išvyką į neįgaliųjų klubą „Dalia“, kuriame lankomės nebe pirmą kartą. Klube 

pasisemiame naujų idėjų darbeliams ir pasidžiaugiame skrajūne papūgėle. Paskutinė filmuko dalis – apie 

mūsų draugystę su Ventos vaikų dienos centro vaikais. Centre klausomės muzikos, drauge žaidžiame, 

vaišinamės. 

Po „rimtosios“ dalies visus pakvietėme apžiūrėti mūsų naujai suremontuotų patalpų, pasivaišinti 

„Šypsenėlių“ keptu pyragu, o paskui ir pašokti. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė 

 

2017-06-06 

Pirmąją vasaros dieną sveikinome vaikus su prasidėjusiomis atostogomis, su vaikų diena. Birželio 1-oji – tai 

Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ji primena visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tik 

saugioje, mylinčioje ir rūpestingoje aplinkoje užauga vaikai, kurie moka ir nori šypsotis. 

Šventės metu mes išgyvenome įvairius jausmus. Susirinkusius palietė šilti namų direktorės bei renginio 

svečių sveikinimo žodžiai. Direktorė Gražina Banienė atkreipė dėmesį, kad ši diena ypatinga ne tik vaikams, 

bet ir įstaigai. Pirmąją vasaros dieną mes susirinkome atsisveikinti ir išlydėti keturis vaikučius – Žaną, 

Gabiją, Vladimirą ir Nojų į grupinio gyvenimo namus. Tai vykdomos vaikų globos sistemos pertvarkos 

proceso pirmieji didieji žingsniai mūsų vaikų gyvenimo kaitai. Atsisveikinome su vaikais gražia švente, 

kurią kūrėme visi kartu. Mažieji ir didieji renginio artistai šokiais, dainomis, eilėraščiais kvietė dar kartą 

visiems pabūti drauge. 

Renginyje meniniai pasirodymai persipynė su šiltais svečių pasisakymais. Jau ne pirmą kartą pas mus 

svečiavosi garbinga viešnia – Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė. Taip pat 

džiaugiamės, kad svarbiomis mūsų namams dienomis mus aplanko Akmenės rajono vicemeras Apolinaras 

Nicius, Akmenės rajono mero patarėjas Tomas Martinaitis, Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, 

Dabikinės specialiosios mokyklos direktorė Birutė Elena Jakaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Dalia Bakaitienė. Jiems visiems svarbu, kad vaikai turėtų visas sąlygas augti, tvirtėti ir bręsti, formuotis 

individualiai asmenybei. Ši ypatinga vaikų diena sulaukė Akmenės, Mažeikių ir Šiaulių rajonų žurnalistų 

dėmesio. 

Renginio metu skelbėme žinią – tik papildydami vieni kitus ir vieningai dirbdami, mes galime daug ką 

pakeisti. Mes, suaugusieji, turime sukurti vaikams taikų pasaulį. Skelbdami šią mintį, visi susijungėme 

rankomis. Gražia rankų jungtimi ir susirinkusiųjų bendryste sudalyvavome pasaulinėje akcijoje „Taikos 

glėbyje“. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-06-06 

Birželio 1-osios dienos rytą „Ežiukų“ šeimyna paminėjo, pasveikindama visus vaikus su Tarptautine vaikų 

gynimo diena. Gyventojai, lydimi socialinės darbuotojos, lankėsi kitose vaikų šeimynose. Džiuginome 

mažuosius, padovanodami kiekvienam po ryškiaspalvį balioną, pavaišindami savo keptu pyragu. „Ežiukų“ 

šeimynos vaikai svečiuose jautėsi puikiai – drąsiai bendravo su draugais bei susipažino su anksčiau 

nematytais vaikais. 

Šios dienos nuotaiką puikiai atspindi rašytojo Justino Marcinkevičiaus eilėraštis apie vaikystę: 



Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, 

nesvarstydami – kodėl ir kam. 

Jeigu šita žemė kam priklauso, 

tai pirmiausia, žinoma, vaikams. 

Mes gi esam tie, kurie jų laukia, 

laukdavo ir lauks visais laikais. 

Tik su jais mes jaučiamės suaugę, 

o vieni – mes irgi kaip vaikai. 

Dėkojame darbuotojams už šiltą priėmimą ir tikimės toliau palaikyti draugiškus tarpusavio santykius. 
Parengė: soc. darbuotoja Vaida Atstopaitė 

 

2017-06-06 

Gegužės 30-31 d. Marijampolės futbolo centro aikštyne įvyko 11-asis „SENI CUP“ Tarptautinės žmonių su 

negalia futbolo lygos turnyras. Į varžybas atvyko 15 komandų. Mūsų komandoje, kuriai padėjo socialinio 

darbuotojo padėjėjai Aivaras Korizna ir Diana Jablonskienė bei vairuotojas Antanas Jackus, žaidė Artūras 

Mendelejevas, Deividas Griguola, Andrius Raudys, Deivis Abromaitis, Vytautas Kavaliauskas, Kristina 

Liaudanskaitė bei Ligita Gureckaitė. 

Sportininkai I-ame pogrupyje žaidė su Aukštelkės, Kalvarijos, „Godos“ ir Veisiejų komandomis. Pirmąją 

pergalę pavyko pasiekti žaidžiant su „Godos“ sportininkais. Pilni gerų emocijų iš Marijampolės aikštyno 

grįžome į „Gintaro poilsiavietę“, kur vyko vakaronė. Andrius, Artūras ir Deividas pantomima atliko grupės 

„Pikaso“ dainą „Sniegas, iškritęs liepą“. Pasirodymą gausiais aplodismentais palydėjo šventės dalyviai. 

Vakarą vainikavo stulbinantys Lietuvos talentų pasirodymai. Fausta Šukytė nuostabiai grojo būgnais, o 

Milėja Stankevičiūtė atliko solidžias ir nevaikiškas dainas. 

Kitą dieną dėl 10-12 vietų mūsų atletai susitiko su Zarasų ir Padvarių sportininkais. Po atkaklių kovų 

komanda iškovojo 11-ąją vietą. 

Turnyro nugalėtoja tapo Veisiejų socialinės globos namų komanda, kuriai taip pat atiteko teisė atstovauti 

Lietuvai Torūnėje, Lenkijoje, vyksiančiose tarptautinėse turnyro kovose. 

Visiems dalyviams įteiktos „SENI CUP“ taurės, medaliai, dovanos ir saldūs prizai. 

Už nuostabiai praleistas akimirkas dėkojame „SENI CUP“ organizatoriams. Mes mylime „SENI CUP“. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

 

2017-05-25 

Šeimos diena 

Nors keičiasi metų laikai, keičiasi gamta, tačiau nesikeičia mūsų namų tradicijos. Sužydėjus obelims, 

pakviečiame mūsų gyventojų tėvelius, giminaičius į tradicinę Šeimos šventę. Džiugu, kai sulaukiame 

nemažo būrio gyventojų artimųjų, kurie atvyksta pabūti kartu, pasidalinti šiluma, meile, nuoširdumu. O mes 

ruošėmės šiam susitikimui. Šventės metu nutarėme parodyti, kaip gyvenome visus metus. Mūsų namuose 

vyko daug gražių renginių, turime kuo pasigirti ir ką parodyti. Sceną papuošė dekoratyvinis medis, 

simbolizuojantis visus keturis metų laikus. Pasirodymo metu panaudojome muzikinio šou „Atspindžiai“, 

kalėdinio karnavalo ir VDA Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!” lėlių spektaklio gražiausius 

momentus. 

Visus susirinkusius pasveikino ir šiltus žodžius tarė globos namų direktorė Gražina Banienė. Renginį 

pradėjo vasaros žydėjimu, saulės šiluma ir žiedų kvapais besidžiaugianti linksmoji bitutė (Svietlana). Tada į 

sceną pakvietėme pagal grupę „Pikaso“ dainuojančius mūsų vaikinus. Po to į kelionę improvizuotais laivais 

„plaukė išplaukė“ piratų laivai. Tiems, kuriems patiems judėti sunku (1, 2, 3 šeimynos), „plaukti“ muzikos 

ritmu padėjo vyresni gyventojai. Vasaros pabaigą išpranašavo užklydęs katinas (Vytukas) ir eilėraščio 

posmais pakvietė Justiną suvaidinti pagal Veronikos Povilionienės dainą „Tu Lietuva, tu mana“, o mažieji 

gyventojai linksmai sušoko. Kai debesėliai pabėrė už lango lietų, 16-os šeimynos mergaitės smagiai 

muzikos ritmu sukosi su skėčiais. Nors ir lynojo rudeninis lietus, tačiau jos šoko smagiai. Ilgus žiemos 



vakarus sušildė daina „Tu patikėki“. Visi patikėjome, kad prieš save matome garsiąją dainininkę Birutę 

Dambrauskaitę, nors scenoje buvo Ligita. Abejingų salėje nebuvo. Kai atšuoliavo baltoji viešnia – žiema, į 

sceną sniego gniūžtę išrideno 15 šeimynos besmegeniai. Puiki apranga, ritmingas šokis nuteikė linksmai. O 

kad visi nesušaltume, Dovilė, užsidėjusi Užgavėnių kaukę, išbaidė žiemą. Kai pakvipo pavasariu, geniukas 

stuksendamas klausė varliukų, ar jie jau gyvi? Kol užimtumo specialistas Vytautas ir gyventojas Artūras 

dainavo apie varlytes, jos po truputį „sušokavo“ į improvizuotą kūdrą ir suvaidino pamokantį spektaklį. O 

viskam vadovavo gandras, smagiai besisukantis scenoje ant ratukų. 

Nuoširdžius padėkos žodžius už mūsų kūrybingą gyvenimą, kuris pavirto šia švente, tarė globos namų 

gyventojo Laimono sesuo ir tėtis. Jie palinkėjo visiems stiprybės ir gražių saulėtų dienų. Įteikėme 

atvykusiems svečiams mūsų gyventojų užaugintų ir surinktų arbatžolių, kurias sudėjome į pačių pasiūtus 

maišelius. Visiems geros nuotaikos pažėrė iš spektaklio „Ar žinai“ atvykęs cirkas. Šventės metu rodėme 

lėles, kurias sukūrėme kartu su VDA Kauno fakulteto studentais ir dėstytojais. Atsisveikinome su mūsų 

vyrukų dainuojama Dž. Butkutės daina „Mums gyvenimas duotas“. Salėje buvo taip linksma, kad net teko 

pakartoti. 

Na, o gyvenimas mums ir duotas tam, kad galėtume vėl susitikti ir parodyti, kaip linksmai ir kūrybingai 

gyvename. Tad jau ruošiamės kitų metų susitikimui. Atvažiuokite pas mus, laukiame... 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2017-05-22 

19-os šeimynos merginos šiltą gegužės šešioliktos dienos popietę nutarė praleisti turiningai ir smagiai. 

Ventos miestas nors ir nedidelis, tačiau jame yra lankytinų vietų, galima susirasti naujų draugų. 

Pro Ventos miesto biblioteką niekad nepraeiname pro šalį. Čia užeiname ne tik pavartyti knygelių, parsinešti 

jų namo, bet ir ieškoti naujų temų savo renginiams, popietėms. Merginos išmoksta eilėraščių, nurašinėja 

tekstus, aptarinėja iliustracijas, o šeimynos darbuotojos paskaito pasakų prieš miegą – namuose visa šeimyna 

įsijungia į veiklą su knygelėmis. Bibliotekos darbuotoja paminėjo, jog seniai mūsų globos namai bendrauja 

su biblioteka ir pasidžiaugė, kad čia yra rengiamos mūsų gyventojų darbelių parodos. Susėdusios už stalų, 

pavartėme daug puikių knygelių. Bibliotekoje merginoms padėjo šeimynos darbuotojos Gražina Mažilienė, 

Asta Ilginienė ir Vitalija Vėlavičienė. Merginos prisirinko knygelių bei grąžino anksčiau paimtas. 

Atsisveikindamos pažadėjome greit grįžti. 

Ne kartą jau esame aplankę Ventos neįgaliųjų klubą „Dalia“. Šįkart mus čia vėl maloniai sutiko ir priėmė. 

Klubo pirmininkė Irena Jatkauskienė pasiūlė apžiūrėti naujus klubo narių darbelius, treniruoklių salę, 

nuotraukas, pasidžiaugti čiauškančia papūgėle, kuri, mūsų nuostabai, net virš galvų paskraidė. Tai visus 

labai pralinksmino. Pabendravusios su klubo nariais, pasivaišinusios ir viską apžiūrėjusios, padėkojome už 

priėmimą ir patraukėme į Ventos miesto vaikų dienos centrą. 

Čia pamatėme jau pažįstamus vaikų veidus. Mus šiltai pasitiko centro direktorė Daiva Urbonė. Iškart akį 

patraukė pasikeitimai šiame centre – žaidimų lentos, nuotaikingai apipieštos durys ir sienos, papuošti 

šviestuvai, nuotraukų stendai, puikūs darbeliai. Aptarėme bendrus vasaros veiklos planus, o 

atsisveikindamos pasikvietėme vaikus į savo šeimyną ir pažadėjome kartu išsikepti „draugystės pyragą“... 

Ėjome namo su gera nuotaika, smaguriaudamos ledais ir sausainiais. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2017-05-04 

Balandžio 28 d. globos namų gyventojai – Egidijus Džiugas, Andrius Marozas, Artūras Mendelejevas ir 

Andrius Raudys, lydimi socialinio darbuotojo padėjėjo Aivaro Koriznos, vyko į 20-ąsias 3x3 krepšinio 

varžybas Jurdaičių socialinės globos namuose. Varžybos prasidėjo iškilminga eisena, buvo pristatytos 

dalyvaujančios komandos. Pertraukėlių metu žiūrovus džiugino Joniškio sporto centro šokėjos. Mūsų 

komandos atletai dalyvavo D lygyje, kuriame taip pat žaidė Šiaulių „Godos“ ir Joniškio „Saulės“ 

sportininkai. Po įtemptų dvejų varžybų su viena pergale ir vienu pralaimėjimu mūsų atletai pasipuošė I-osios 

vietos medaliais ir taure. Baudų metimo konkurse III-iąją vietą užėmė Artūras Mendelejevas. Kituose 



konkursuose komandos nariams sekėsi šiek tiek prasčiau. Gyventojai džiaugėsi galimybe varžytis, atskleisti 

savo įgūdžius bei drąsą ir susitikimu, pabendravimu su sportuojančiais draugais. 

Dėkojame globos namų vairuotojui Antanui Jackui už saugią kelionę ir globos namų administracijai už 

galimybę atstovauti varžybose. Didelis „Ačiū“ mūsų draugams – Jurdaičių socialinės globos namams už 

šiltą priėmimą. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėjas Aivaras Korizna 

 

2017-04-28 

„Darom“ – visuotinė švarinimosi akcija, kurios metu renkamos šiukšlės iš pasirinktų tvarkyti teritorijų. Ne 

išimtis ir mūsų bendruomenė – pas mus akcija startavo 2010 metais. Balandžio 25 d. „Darom 2017“ sukvietė 

globos namų gyventojus ir darbuotojus susitelkti vardan bendro tikslo – išvalyti aplinką. Tvarkymo taškai 

buvo parinkti neatsitiktinai. Švarinome pakelę, vedančią link Ventos miesto. Šią atkarpą regime kaskart, 

eidami apsipirkti ar prisirinkti rudeninių grybų, taip pat pajudėję iš namų į tolimesnes pažintines keliones. 

Tvarkėme ir Paeglesių kaimelį, kuriame įsikūrę mūsų namai. Maždaug per 2 val. mūsų visų pastangomis 

buvo surinkta virš 20 „Darom“ maišų bei 4 padangos. Įdomesni radiniai: Andriaus V. rastas saldainio 

popierėlis su 100 eurų banknoto piešiniu, Artūro M. radinys – 20 euro centų ir lovos karkasas. 

Akcijos dalyviams įteiktos padėkos. Nuoširdžiai dėkojame globos namų gyventojams ir socialiniams 

darbuotojams bei jų padėjėjams, užimtumo specialistams bei Ventos seniūnijai už bendradarbiavimą. 
Parengė: Gyventojų taryba 

 

2017-04-28 

Balandžio 27 dieną 12 šeimynos gyventojai: A. Butkus, K. Gumuliauskas, O. Pempė, D. Paulauskas, A. 

Vasiliauskas, R. Jokimčius su soc. darbuotoja A. Laliene ir soc. darbuotojo padėjėja S. Vainauskiene lankėsi 

Mažeikių muziejuje. Salės darbuotoja Daiva mus supažindino su XI, XII, XIII amžiaus senovės radiniais: 

įvairiais rankų, kojų, kaklo papuošalais, riterių atributikos detalėmis, rūbais, stebėjome filmą apie to meto 

gyvenimą, klausėmės muziejaus logotipo „žirgelio“ istorijos. 

Muziejuje veikė tautodailininkės G. Liaugaudės keramikos dirbinių paroda "Gili keramika“, kuria labai 

domėjosi mūsų vaikinai. Nuostabūs dirbiniai viliojo savo originalumu, spalvingumu, savito braižo tematika. 

Tai įvairūs įdėklai gėlių vazonams, dėkliukai smilkalams, suvenyrai, paveikslai. Kitoje salėje veikė 

skulptoriaus V. Mikuckio kryžių ekspozicija. 

Papietauti vykome į piceriją. 

Po to vykome į Viekšnių miestelyje esančią seniausią vaistinę Lietuvoje. Šio muziejaus darbuotoja ir vadovė 

Vilma papasakojo vaistinės istoriją, apie jos šeimininkus, supažindino su „Oficinos“ kambariu, autentiškais 

to meto daiktais, baldais, prietaisais, skirtais vaistams gaminti, indais. Aprodė gyvenamąsias patalpas, 

kuriose gyveno šeimininkai ir tarnai, papasakojo, kaip ir kur jie gamino maistą ir t.t. Gyventojai smalsavo 

virtuvės patalpose, teiravosi, kaip buvo kepami blynai, kur buvo miegama. 

Po ekspozicijos parodos muziejaus kiemelyje aplankėme dailininkės S. Chriščinavičienės smėliu tapytų 

paveikslų parodą. 

Pažintine išvyka praplėtėme savo akiratį, pajautėme miesto šurmulį, pavasarinio vėjo dvelksmą. 
Parengė: soc. darbuotoja Alina Lalienė 

 

2017-04-28 

Balandžio 23 dieną būrelis mūsų įstaigos gyventojų dalyvavome jau tradicinėje Atvelykio mugėje 

„ANGELŲ VAIKAI – SU MEILE JUMS“. 

Mugėje prekiavome savo pačių padarytais darbeliais, ridenome margučius ir smagiai, klausydami koncerto, 

leidome laiką. 

Mūsų dėmesį itin patraukė pristatoma gyvūnėlių paroda. Džiugių emocijų suteikė „Dogsporto“ komandos 

atsivežti šuniukai, kurie mielai leidosi glostomi ir netgi nešiojami. Taip pat ši komanda organizavo 

suvenyrinių šuniukų prekybą, kurios metu surinktus pinigėlius paaukojo mūsų įstaigos gyventojams. 



Atsisveikinome su šuniukais ir sutarėme su jų šeimininkais, kad žaviuosius augintinius galėsime pamatyti 

mūsų įstaigoje. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2017-04-21 

Šaltoką balandžio 18-osios rytą, sočiai papusryčiavę, išvažiavome į Šiaulius. Akropolio prekybos ir poilsio 

centre vaikščiojome po parduotuves, pietavome kavinėje. „Forum Cinemas“ kino teatre žiūrėjome filmą 

„Ponas kūdikis“. Buitinės elektrotechnikos ir kompiuterinės įrangos parduotuvėje M. Vaičiūnas nusipirko 

televizorių, A. Strazdauskis ir V. Kavaliauskas pasiėmė ausines ir atminties kortelę telefonui, o Ž. Roga – 

USB atmintinę. Jaunuoliai savo pirkiniais labai džiaugėsi. Paskui, įsigiję įvairių skanėstų, patenkinti 

sugrįžome namo. 

Dabar laukiame vasaros išvykų. Kelionės suteikia džiaugsmo, naujų patirčių, o išgyventi įspūdžiai išlieka 

ilgam. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2017-04-19 

Balandžio 13 d. 20-os šeimynos jaunuoliai, kupini geros nuotaikos, kartu su šeimynos darbuotojais išsiruošė 

į Šiaulius – į kino teatrą. Jaunuoliai su didžiausiu nekantrumu skubėjo pažiūrėti naujausio filmo apie 

pamirštą Smurfų kaimelį. Animacinė juosta žadino mūsų smalsumą, o Smurfų nuotykiai prikaustė jaunuolių 

dėmesį prie ekrano. 

Po filmo visi skubėjome į pirmą „Akropolio“ aukštą, kur apžiūrėjome mažus viščiukus, triušiukus ir 

raibaplunksnes vištas. 

Namo grįžome pavargę, bet pilni gerų emocijų ir įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Aušra Byčienė 

 

2017-04-14 

Balandžio 10 diena Ventos socialinės globos namuose buvo pati linksmiausia, nes vyko „Juokų šventė“. 

Visi gyventojai, nusiteikę smagiai praleisti laiką, rinkosi į aktų salę, kur jų laukė užimtumo specialistės 

Dianos Stankuvienės sukurtas ir paruoštas vaidinimas „Bobučių žinios“. Buvo smagu stebėti, kaip mūsų 

gyventojai su humoru perteikė pensininkų Jono ir Janinos Ilginių šeimos istoriją, pasakojančią apie sode 

rastą keistą kiaušinį, kuris pasirodė besąs tik paprasto žalio varliuko buveine. Žinioje apie pagyrūną žveją 

Tomą – sugautos neišpasakyto dydžio žuvies istorija. Buvo pranešta ir apie bendruomenę iš Rūgpienių 

kaimo, kuri susiruošė į Euroviziją. Paskutinės „Bobučių žinių“ naujienos – orų prognozė ir kriminalinis 

įvykis užsienyje. 

Linksmai pasijuokę, visi nekantriai laukė svarbių metų nominacijų. Remiantis šeimynų darbuotojų 

apklausos duomenimis, globos namų gyventojai buvo pasiūlyti šioms nominacijoms: „Metų darbštuolis“, 

„Rimtuolis“, „Metų šypsena“, „Šnekutis“, „Miegalius“, „Metų stilingiausias“, Metų tvarkdarys“, „Metų 

paslaugiausias“, „Metų kantriausias“, „Visažinis“, „Slapukas“, „Metų pora“. Metų nominacija buvo skirta ir 

renginiui, vykusiam Ventos socialinės globos namuose. Daugiausia palankių atsiliepimų pelnė ir „Metų 

renginiu“ buvo nominuotas VDA Kauno fakulteto 2016 m. projekto „Tu negali – menas gali!“ spektaklis 

„Ar žinai...“. 

Išrinktieji džiaugėsi pelnytomis nominacijomis, o gavus saldžias ir linksmas dovanėles, jų veidus papuošė 

šypsenos. Šventės organizatorėms – Dainorai Mačienei ir Dianai Stankuvienei dalyvių džiugi nuotaika – tai 

didžiausias renginio įvertinimas. 

Šventę vainikavo linksma diskoteka, kurioje savo smagių dainų negailėjo mūsų muzikos vadovas, užimtumo 

specialistas Vytautas Veitas. 
Parengė: užimtumo specialistė Dainora Mačienė 

 

 



2017-04-14 

Balandžio 7 dieną Ventos socialinės globos namuose svečiavosi „Vakaro žvaigždelė“. 

„Vakaro žvaigždelė“ – tai nuo 2005 m. įgyvendinamas projektas „Kad vaikai dori užaugtų“, kurį sudaro 

radijo laida vaikams „Vakaro žvaigždelė“, žurnalas vaikams „Vakaro žvaigždelė“, interneto svetainė 

www.zvaigzdele.lt, televizijos laida vaikams „Žvaigždelė“ (transliuota 2011 m.). Šio projekto tikslas – 

masinėmis informacijos priemonėmis (spauda, radiju, televizija, internetu) ugdyti vaikų dorovę ir 

bendravimo įgūdžius, skatinti vaikų kūrybingumą. 

Svečiai apsilankė mažųjų šeimynose, padovanojo knygučių ir kompaktinių diskų su pasakomis, 

slaugomiems gyventojams padainavo dainelių. Na, o po pietų visi gyventojai sugužėjo į aktų salę, kur 

svečiai parodė muzikinę pasaką „Šokoladinis katinėlis“. Ši linksma ir judėti priverčianti pasakaitė visus 

nukėlė į pamirštus vaikystės takus ir atgaivino daug šiltų prisiminimų. 

Išvykdami svečiai Ventos socialinės globos namams paliko ypatingą dovaną – dainą „Žibinto švieselė“. Šia 

dainą sukūrė Gintarė Bauerytė. 

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai redaktorei Daivai Bauerienei už visas dovanas. Tikimės, kad „Vakaro 

žvaigždelė“ dar ne kartą apsilankys globos namuose ir džiugins visus linksmomis pasakaitėmis. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2017-04-12 

Balandžio 7 dieną namų šaunus, teatrališkas, linksmas, kūrybiškas kolektyvas vyko į Jurdaičių SGN 

respublikinę teatrų šventę „Mūzų glėbyje-2017“. Kasmetinėje teatrų šventėje pristatėme VDA Kauno 

fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ spektaklį „Ar žinai...“. Buvo gera būti scenoje, nes jautėme 

nuoširdų žiūrovų palaikymą. Ypatingai šiltais žodžiais mus apdovanojo žmogus, kuris gyvena teatru – 

Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Aktoriui didelį įspūdį paliko spektaklio žanrinė 

stilistika, pasakos išpildymas scenoje. Žinoma, grįžome pakylėti ne tik nuo gautos patirties, bet ir matytų 

teatrališkų reginių. Joniškio kultūros centro Kirnaičių skyriaus intermedija „Moterys ne tik meluoja geriau... 

Pas Petrą“ padovanojo gerą juoko terapiją. Istoriją vaidino susibūrusi moterų teatro grupė, kuri yra žinoma ir 

mylima savame krašte. Gražių sprendimų įžvelgėme ir kitų kolegų pasirodymuose, jų pasakotose istorijose. 

Stebėdamas tiesiog žaviesi kūrybingais žmonėmis, kurie pilni neišsenkamų ieškojimų atskleisti ypatingus 

neįgalius žmones. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-04-12 

Ventos socialinės globos namų šokių ir dainų kolektyvas „Barškutis“ balandžio 4 dieną lankėsi Padvariuose. 

Ten vyko balandžio 1-ajai skirtas humoristinis renginys „Juokis Padvariuos“. Oskaras Vaildas sakytų: 

„Juokas – visai nebloga draugystės pradžia ir pati geriausia jos pabaiga“. Tad ir mūsų kolektyvą su 

šypsenom veiduose ir nuotaikinga akordeono muzika pasitiko Padvarių gyventojai. Negailėjo vieni kitiems 

švelnių šypsenų ir čia pajuokauti atvykę kolektyvai iš Macikų, Dūseikių, Viliaus Gaigalaičio globos namų. 

Pasirodymai išties buvo verti juoko ir aplodismentų, dar Viktoras Hugo sakė: „Juokas – tai saulė, išvaranti 

žiemą iš žmogaus veido“. Tad su gera nuotaika, gėrėdamiesi bundančio pavasario vaizdais, miškuos 

pražydusiom žibutėm, linksmi ir laimingi grįžome namo. 
Parengė: užimtumo specialistės Dainora Mačienė ir Diana Stankuvienė 

 

2017-04-10 

Balandžio 6 d. po dviejų metų pertraukos mūsų globos namuose vėl svečiavosi Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos jaunieji atlikėjai su mokytoju Vidmantu Virbicku. Jie dovanojo nuotaikingą koncertą. Klausėmės 

skambių dainų, gitaros, yamahos melodijų. Dėkojame papilėniškiams ir jų mokytojui už apsilankymą, gerų 

emocijų pliūpsnį bei galimybę popietę praleisti klausantis gražios muzikos. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 



 

2017-04-10 

Prasidėjo balandis ir pavasaris jau alsuoja šiluma. Pats laikas atsisveikinti su šiltais rūbais... Taip ir padarė 

19-tos, „Šypsenėlių“, šeimynos mergaitės balandžio 2 dieną. Jos su savo darbuotojomis Gražina Mažiliene ir 

Asta Ilginiene išsiruošė prie didžiulio ąžuolo, esančio visai netoli, kitoje kelio pusėje. Kartu pasikvietė ir 

buvusias šeimynos gyventojas Jurgitą Petraitytę, Svietlaną Parfionovą, Gretą Rudžinskaitę. 

Nuo senų senovės ąžuolas lietuviams buvo jėgos, stiprybės simbolis. Žmonės tikėjo gydomosiomis jo 

savybėmis. Todėl ir nutarėme atsisveikinti su savo šiltomis kepurėmis, šalikais, pirštinėmis būtent prie 

gražuolio ąžuolo. Apkabinusios galiūną, matavom jo storį, puošėm kepurėmis, šalikais, pirštinėmis. 

Dar kartą įsitikinom, kad norint smagiai praleisti laiką, nebūtina kažkur toli keliauti. Pažadėjome nepamiršti 

savo kaimyno ąžuolo, laukti į jį parskrendančių gandrų ir sugrįžti pasisemti stiprybės. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Asta Ilginienė 

 

2017-03-27 

Mūsų globos namų aktoriai kartu su užimtumo specialiste Lina Janavičiene toliau keliauja, rodydami 

projekto „Tu negali – menas gali!“ psichoedukacinį spektaklį „Ar žinai...“. Kovo 26 d. jie dalyvavo 

respublikiniame pradinių klasių teatrų festivalyje „Vaikystė su pasaka 2017“. Į šį renginį maloniai pakvietė 

šventės organizatoriai – Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla. Renginio iniciatorė ir įkvėpėja – šios 

mokyklos mokytoja, „Linksmuolių teatro“ vadovė, Vida Daugėnienė. Be šeimininkų ir mūsų dar pasirodė 

Akmenės rajono Ventos gimnazijos bei Mažeikių rajono Pikelių pagrindinės mokyklos jaunieji aktoriai. 

Dėkojame už nuoširdų priėmimą ir dovanas. Džiaugiamės, sulaukę daug šiltų žodžių ne tik iš mokyklos 

bendruomenės, bet ir iš šventės svečių. Nuostabu, kad galėjome pabūti kartu dideliame teatro mylėtojų 

būryje. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2017-03-27 

Kovo 21 dieną eilėraščiais, muzika ir šokiais minėjome pasaulinę poezijos dieną. Justinas Marcinkevičius, 

Lietuvos poetas, rašė: „Poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“. Eiles gali kurti tik jautrus, 

jausmingas žmogus. Išgyvenimai, aplankyti jausmai priverčia dėlioti eiliuotus žodžius popieriaus lape. Tai 

įrodo užrašyta poezija. Renginys taip ir pavadintas – „Jausmai tarp eilučių...“. O jie lydi žmogų nuo gimimo. 

Taip, pripildytame jausmų fone mes augame, žaidžiame ir juokiamės. Todėl renginys buvo suskirstytas į 

žmogaus raidos etapus. Atsižvelgiant į juos, skambėjo Janinos Degutytės, Juozo Nekrošiaus, Sigito Gedos ir 

Justino Marcinkevičiaus eilės. Deklamavo Marija Barkutė, Aida Morkūnaitė, Vaida Serapinienė, Gabija 

Bliukytė, Artūras Mendelejevas ir Vytautas Skirius. Jiems pritarė užimtumo specialistė Lina Janavičienė. 

Renginio vedėjai – globos namų gyventojas Deividas Jonušas ir socialinė darbuotoja Elvyra Janutienė, vis 

įvesdavo žiūrovus į naują žmogaus gyvenimo etapą. Jie pristatė, su kokiais naujais jausmais augdamas ir 

bręsdamas asmuo susipažįsta. Mažam vaikui apmaudu ir pikta, kad kartais nesupranta keistų suaugusių, 

kurie vis lekia ir skuba. Ir jo galvutėje susidėlioja begalybė klausimų, į kuriuos nevisada vaikas randa 

atsakymus. Mažajai renginio dalyvei Gabijai į užduodamus klausimus iš Sigito Gedos eilėraščio „Kodėl kas 

patinka...“ kantriai atsakinėjo Artūras. Smagaus dueto deklamuojamą eilėraštį, padedant užimtumo 

specialistei Almai Lileikienei, iliustravo Žilvinas Brasaitis. Sakoma, kaip gerai, kad ateina naktis ir vaikams 

nuo ieškojimų leidžiama pailsėti. Renginio dalyvius užsupo užimtumo specialisto Vytauto Veito dainuojama 

„Karalių lopšinė“. Dažniausiai pasaulinės poezijos dienos šventė persipina ne tik eilėmis, bet ir šokiais, 

muzika. Tad džiaugiamės, kad mūsų namų jaunuoliai Vida Valiūnaitė ir Arvydas Butkus muzikiniais 

iššūkiais vis nustebina klausytojus. Renginio metu Arvydas pirmą kartą grojo akordeonu, o Vida – skambino 

jos mėgstamu instrumentu, pianinu. Jiems meilę muzikai skiepija užimtumo specialistė Snieguolė 

Butautienė. 

Žmogus, keliaudamas gyvenimo keliu, sutinka daug draugų – priešų, apsimetėlių – gelbėtojų. Taip, tik 

būdamas su žmonėmis, tarp žmonių, jis gali daug išgyventi ir patirti. Todėl renginio eiga sumanyta kitaip nei 



įprasta – visi dalyviai, būdami scenoje, padėjo klausytojui perteikti deklamuojamų eilėraščių nuotaikas. 

Renginio vaidybinius užmojus puikiai įgyvendino Ernestas Maižys, Darius Paulauskas ir Edgaras 

Brazauskas. Jausmingas renginio scenas šokiu išvaidino Svietlana Parfionova ir Andrius Raudys. 

Renginyje „Jausmai tarp eilučių“ persipynė kelios meno šakos, kurių atstovai skirtingas raiškas sudėliojo į 

gražią visumą. Šventę užbaigė vedėjų Elvyros ir Deivido nuoširdūs žodžiai: „...kaip gerai, kad esame šalia 

žmonių, kurie padeda jausti.“ 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-03-20 

Kovo 15-os rytmetį svečiavomės Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Berželis“. Vykome su 

tikslu – padovanoti vaikučiams projekto „Tu negali – menas gali!“ psichoedukacinį spektaklį „Ar žinai...“. 

Mus, spektaklio aktorius – Ernestą, Tadą, Mariją, Vidą, Jovitą, Artūrą, Svietlaną, Rositą, Andrių ir 

užimtumo specialistus – Almą, Liną, Vytautą, šiltai priėmė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta 

Jankauskienė. Kai spektaklio dekoracijos buvo išdėliotos, su nekantrumu laukėme žiūrovų. Sugužėjo į aktų 

salę nuo pačių mažiausių iki darželio vyresnėlių. Vaikučiai atidžiai mus stebėjo, klausėsi, o spektaklio 

pasakotojui paraginus – garsiai plojo delniukais. Veiksmo metu girdėjome, kaip mažieji žiūrovai uždavinėjo 

auklėtojoms tikslinančius klausimus. O tai puikus pasisekimas, nes mūsų psichoedukacinis spektaklis 

paskatino darželinukus ieškoti atsakymų. 

Po spektaklio vaikučiai iš arčiau susipažino su regėtos pasakos personažais. Jiems patiko liesti spektaklio 

lėles bei improvizuotai vaidinti. Grįžome ne tik su saldžiomis dovanomis, bet ir su geru postūmiu, 

patvirtinančiu, kad galime judėti toliau ir nešti dovaną kitiems Lietuvos vaikučiams. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2017-03-15 

Kovo 10-ą dieną „Bitučių“ šeimyna vyko į pramoginę išvyką – boulingą Mažeikiuose. Boulinge merginos 

neslėpė malonių emocijų: klegėjo, šypsojosi ir buvo kupinos energijos. Vedamos sportinio azarto, susiskirstė 

į dvi komandas. Dviejų valandų trukmės žaidimas pralėkė akimirksniu... 

Po boulingo merginos nusprendė paskanauti picų ir pagurkšnoti gaiviųjų gėrimų. Prie bendro stalo 

pasidžiaugė Dovilės ir Rositos laimėjimais savose komandose. 

Netolima kelionė „Bitučių“ šeimynai suteikė daug malonių įspūdžių ir džiugių akimirkų. Merginos 

nuoširdžiai padėkojo jas lydėjusioms darbuotojoms ir vairuotojui Jonui. Grįžome labai patenkintos ir po 

kelionės nejautėme jokio nuovargio. 

Tikimės, kad dar ne kartą visos keliausime, smagiai bendrausime ir puikiai leisime laiką drauge. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Liaučiūtė 

 

2017-03-13 

Saulėtą kovo 9-osios popietę su būreliu mūsų įstaigos gyventojų patraukėme link Ventos miesto, kur 

sudalyvavome baigiamajame šaliko „Kaziukui ir Lietuvai“ etape. 

Gyva grandine ištempėme ir pristatėme visuomenei 300 m ilgio šaliką, kurį mezgė aktyvūs Ventos 

gimnazijos moksleiviai, mūsų įstaigos gyventojai, klubo „Dalia“ nariai. 

Gaila, kad pritrūko vos keleto metrų, kad būtų pasiektas naujas Lietuvos ilgiausio šaliko rekordas. 

Dėkojame iniciatoriams už idėją ir mums suteiktą galimybę sudalyvauti tokioje akcijoje. O šalikas bus 

susuktas į pufą ir papildys Ventos gimnazijos muziejų. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2017-03-13 

Kovo 9 dieną Ventos socialinės globos namų šokių ir dainų kolektyvas „Barškutis“ dalyvavo renginyje „Po 

laisvės skraiste“. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtą šventę organizavo Dūseikių 

socialinės globos namai. Renginyje taip pat dalyvavo Telšių dienos centro lankytojai ir Jurdaičių socialinės 



globos namų gyventojai. Šventės tikslas – skatinti neįgaliuosius dalyvauti ir save išreikšti meninėje veikloje, 

ugdyti neįgaliųjų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Ventos socialinės globos namų jaunuoliai pristatė šokį pagal lietuvių liaudies dainą „Žemėj Lietuvos“ ir 

atliko Eurikos Masytės dainą „Laisvė“. Pasibaigus šventinei programai, buvome pakviesti pasivaišinti ir 

sudalyvauti diskotekoje, kurioje jaunuoliai galėjo pasilinksminti ir pabendrauti su seniai matytais draugais. 
Parengė: užimtumo specialistės Dainora Mačienė ir Diana Stankuvienė 

 

2017-03-07 

Mūsų įstaiga įsijungė į Ventos gimnazijos organizuojamą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo netradicinį 

renginį „Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“, kuris vyko kovo 3 dieną. Mums puikiai sekėsi prekiauti savo 

padarytais darbeliais, stebėjome, kaip vašku marginami kiaušiniai, turėjome galimybę pasigaminti stovelius 

margučiams, viešėjome nuostabioje blyninėje, klausėmės Ventos muzikos mokyklos moksleivių atliekamos 

liaudiškos muzikos. 

Pora savaičių iki renginio mūsų mezgėjai mezgė šaliką „Kaziukui ir Lietuvai“. Jis siekė 7 metrus 39 

centimetrus. Svietlana Parfionova numezgė 1,57 cm, Artūras Mendelejevas, Aistė Surdokaitė ir užimtumo 

specialistė Snieguolė Butautienė numezgė 2,70 cm, daugiausiai – 3,04 cm numezgė Andrius Vasiliauskas. 

Sujungus mūsų, Ventos gimnazijos ir Ventos miesto bendruomenių numegztus šalikus, bus siekiama 

ilgiausio šaliko rekordo. 
Parengė: užimtumo specialistė Ingrida Žadeikienė 

 

2017-03-01 

Užgavėnės 

Paskutinę kalendorinės žiemos dieną, vasario 28-ąją, vijome žiemą iš kiemo. 

Nuo pat ryto visi gyventojai ir darbuotojai dabinosi persirengėlių rūbais, dažais puošė veidus ar, paslėpę juos 

po kaukėmis, rinkosi į lauko aikštelę švęsti Užgavėnių. Šalia, laužavietės vietoje, puikavosi raudonskruostė 

Morė. 

Šventės dalyvius su artėjančiu pavasariu pasveikino Kanapinis – užimtumo specialistė Dainora Mačienė ir 

Lašininis – užimtumo specialistė Roma Griciuvienė. Visiems palinkėta geros nuotaikos ir pakviesta 

pašėlusiai dūkti, kad žiema būtų išvyta iš kiemo. 

Vyko įvairios rungtys, kuriose savo jėgas išbandė Kanapinio ir Lašininio komandos. Sukosi rateliai, 

persirengėliai linksminosi žaisdami tradicinius Užgavėnių žaidimus. 

Fizine jėga ir energija pasižymėjo pavasarinio šauklio – Kanapinio komanda. Jiems lengvai pavyko nugalėti 

per visą žiemą mitusį tingų Lašininį. 

Sudeginę Morę, džiūgaudami, jog išvijome žiemą iš mūsų kiemo, visi skubėjome kuo greičiau paskanauti 

gardžiai kvepiančių blynų ir garuojančios kakavos. 
Parengė: užimtumo specialistė Roma Griciuvienė 

 

2017-02-17 

Vasario 13-osios rytas mūsų namuose prasidėjo šventiškai. Visus gyventojus ir darbuotojus sveikino šv. 

Valentinas – užimtumo specialistė Dainora Mačienė. Ji linkėjo meilės, nuoširdumo, šiltų vieni kitiems 

jausmų ir pakvietė dieną praleisti linksmai – šokių sūkuryje. 

Lūkuriuodami prie salės, grožėjomės šv. Valentino dienai skirta gyventojų piešinių parodėle, kurios 

iniciatorė ir organizatorė – užimtumo specialistė Zita Staškienė. 

10 valandą pakiliomis nuotaikomis sugužėjome į salę, kurioje prasidėjo ilgai lauktas šokių maratonas. Jame 

dalyvavo 23 poros. Suskambus trankiai muzikai, šokėjai ritmo žingsneliu pradėjo konkurencinę kovą. 

Komisija, kurią sudarė užimtumo specialistės Jolanta Minkuvienė, Roma Griciuvienė, Lina Janavičienė, 

Ingrida Žadeikienė, Snieguolė Butautienė, Alma Lileikienė ir Zita Staškienė, akylai stebėjo visas šokančias 

poras, kad paskui galėtų teisingai skirti nominacijas ir apdovanojimus. 



Maratono pradžioje visi dalyviai buvo kupini energijos, šypsenų. Vėliau jėgos seko, šypsenos blėso, bet 

noras laimėti buvo stiprus. Pertraukėlių metu, atsigaivinę gaiviaisiais gėrimais, dalyviai tęsė ritmingą 

judėjimą. Maratonas truko 4 valandas. 

Ištvermingiausi šokėjai buvo apdovanoti diplomais ir rankų darbo molinėmis „šokančiomis“ širdelėmis, 

kurias sukūrė užimtumo specialistė Roma Griciuvienė, o likusieji – saldžiomis Valentino dienos 

dovanėlėmis. 

Pavargę, sukaitę šokėjai tryško pergalingu maratono įveikimo džiaugsmu, dalijosi patirtais įspūdžiais, 

išdidžiai rodė gautas dovanėles ir vis klausė, kada vėl šoksime? 
Parengė: užimtumo specialistė Roma Griciuvienė 

 

2017-02-09 

Saugesnio interneto dienos viktorina Ventos miesto bibliotekoje 

Vasario 8 d. grupelė mūsų globos namų gyventojų vyko į Ventos miesto biblioteką. Ten mus maloniai 

pasitiko bibliotekos darbuotojos Roma Miltinienė ir Daiva Balčiūnaitė. Dalyvavome Saugesnio interneto 

dienos viktorinoje, kurią mums suorganizavo bibliotekininkės. Trys komandos, pasivadinusios „Vorais“ 

(Svietlana P., Andrius R., Andrius M., Deivis A.), „Meškiukais“ (Aida M., Laimonas T., Vytautas S., 

Vaidas M.) ir „Trojos arkliais“ (Dovilė B., Artūras M., Donatas K., Edgaras B.), varžėsi tarpusavyje. Visos 

komandos stengėsi įveikti pateiktus klausimus. Viktorinos organizatorės pagyrė dalyvius už geras žinias. Po 

to su dideliu susidomėjimu žiūrėjome filmuką, kaip atsiranda knygos. Pasidžiaugėme Danutės 

Adomauskienės fotografijų paroda ir jos pelėdų kolekcija, apžiūrėjome spaudinių, skirtų Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti, ekspoziciją. 

Visi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiais prizais. Mes taip pat padėkojome 

šaunioms bibliotekos darbuotojoms, įteikdami gėlių ir mažą dovanėlę. Artūras M. priminė, kad pirmasis 

mūsų susitikimas įvyko šioje bibliotekoje 2012 m. vasario 8 dieną. Džiaugiamės, kad bendradarbiavimas ir 

saugaus interneto žinių gilinimas tęsiasi jau penkerius metus. 

Puikiai praleidę laiką, grįžome namo. Po pietų vaišinomės kava ir gardžiais dovanotais saldainiais bei 

dalinomės patirtais įspūdžiais. 

Ačiū Ventos miesto bibliotekos darbuotojoms Romai ir Daivai už turiningai bei naudingai praleistą laiką, 

patirtas geras emocijas. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

 

2017-02-03 

Vienas, du, trys... ir renginio vedėja Lina skelbia muzikinio šou „Atspindžiai“ pradžią. Gyventojai ir 

darbuotojai dvi savaites ruošė pasirodymus, kuriuose šio renginio metu atskleidė Lietuvos ir užsienio šalių 

garsenybių įvaizdžių spalvas ir atspalvius. Renginio žiūrovai galėjo pamatyti ir išgirsti grupę „Pikaso“ su 

Irūna (Andrius R., Vytautas K., Deividas G. ir Vaida A.), skandalų nevengiantį Sel‘ą (Tomas B.), 

Eurovizijos dalyvę iš Ukrainos Vierką Serdiučką (Jonė L.), šlagerių karalienę Birutę Dambrauskaitę (Ligita 

G.), žmogų-legendą Valdemarą Frankonį ir verslininką Romą Bubnelį (Algirdas B. ir Edgaras B.), Marių 

Jampolskį ir Irūną (Artūras M. ir Vaida A.), jausminguosius Ruslaną Kirilkiną ir Eveliną Anusauskaitę 

(Andrius R. ir Rūta L.), rusų estrados dainininkę Alioną Apiną (Rima A.) bei lietuvių liaudies folkloro 

dainininkę Veroniką Povilionienę (Irena Č.). Atlikėjams talkino nuostabiausi šokėjai: Gabija B., Akvilė K., 

Laurynas M., Vladimiras B. bei vaikinų ir merginų šokių grupė. 

Pasirodymus vertino komisija: Dabikinės specialiosios mokyklos mokytoja Gina Liukaitienė, mūsų 

darbuotojai – Daiva Pranauskienė, Inga Musulienė ir Feliksas Griguola. 

Šventė baigėsi, manau, puikiai praleidome laiką, buvo šauni komisija, kuriai norisi padėkoti už įžvalgas, 

taiklius žodžius. Tariu ačiū renginio dalyviams, šeimynų darbuotojams, užimtumo specialistams, ypač 

Jolantai M. ir Romai G., muzikinio šou vedėjai ir scenarijaus autorei Linai J., Almai L. už vaizdo medžiagą, 

garso operatoriui Vytautui V. Ačiū visiems atėjusiems. 



Ir nesakau viso gero, sakau – iki kito karto. 
Parengė: užimtumo specialistė Snieguolė Butautienė 

 

2017-02-03 

„Tvirtų ąžuolų“ šeimynos išvyka į Šiaulius 

Į Šiaulius išvykome ryte, po pusryčių. Kelionė neprailgo, nes užkandžiavome ir kalbėjomės apie jau patirtą 

boulingo žaidimo smagumą. Tądien „Akropolio“ prekybos ir pramogų centre „Apollo“ net dvi valandas 

ridenome boulingo kamuolius ir mušėme kėglius, valgėme gruzdintas bulvytes, skanavome vynuogių sulčių. 

Žaidimu visi jaunuoliai liko patenkinti. Po boulingo suvalgėme rūpestingai globos namų virėjų įdėtus pietus, 

o deserto nuėjome į kavinę. Pasivaišinę tortu ir pieno kokteiliais, užsukome į „Topo centrą“, kuriame 

Žilvinas nusipirko planšetinį kompiuterį, ausines ir mašinėlę barzdai skusti. Knygyne Marius nusipirko 

kalendorių, Donatas – kryžiažodžių žurnalą. Kiti jaunuoliai parduotuvėse įsigijo skanėstų ir įvairių smulkių 

daiktų. 

Kelionėje patyrėme daug malonių įspūdžių ir namo grįžome žvalūs, linksmi. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2017-01-20 

Pasiilgę vasariškų pramogų, „Kaktusų“ šeimynos jaunuoliai, lydimi darbuotojų, vyko į pajūrį, į Palangos 

pakraštyje įsikūrusį sveikatinimo ir poilsio kompleksą „Atostogų parkas“. 

„Atostogų parkas“ – kokybiško poilsio ir vandens procedūrų gausa. Tai 25 metrų ilgio sportinis baseinas, 

vandens treniruoklių baseinas, masažiniai baseinai su kaskadomis, hidromasažiniai baseinai, sūkurinės 

vonios, garinė druskų pirtis, baseinai lauko terasoje po atviru dangumi. Tai tikras vasaros stebuklas žiemos 

metu. 

Jaunuoliai džiaugėsi baseinų gausa, visus išbandė, visur patiko. 

„Atostogų parkas“ – tai vieta, iš kurios nesinorėjo išvykti, o išvykus norisi grįžti. Kai paklausėme jaunuolių, 

ar vyksim kitą mėnesį, visi vienbalsiai sušuko „taip“. 
Parengė: soc. darbuotoja Edita Jokubauskienė 

 

2017-01-16 

Ventos socialinės globos namuose sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paminėjome visuotine pilietine 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes. 

Globotiniai ir darbuotojai tądien įsisegė po Neužmirštuolės žiedą, kaip atminties ir pagarbos ženklą 

žmonėms, gynusiems mūsų laisvę ir išsaugojusiems šalies nepriklausomybę. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2017-01-06 

„Trys Karaliai“ 

Sausio 6 dieną visus, Ventos socialinės globos namuose gyvenančius ir dirbančius, aplankė Trys Karaliai iš 

Rytų, kuriuos atlydėjo Angelas. Karaliai kiekvienam davė dovanų bei pažėrė palinkėjimų. Atvykėliai 

išdalijo aukso monetas, smilkalus ir grūdus, kad atėję metai būtų geri, dosnūs, darbingi, sveiki, gausūs ir 

skalsūs. 

Karaliai karūnuoti, vainikuoti, o šventės yra geros tada, kai mes jas gražiai pradedame ir kilmingai 

pabaigiame. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 


