
2018-12-31 

Karnavalas 

Nuvilnijus Šventoms Kalėdoms, gruodžio 27 dieną, visi džiaugsmingai rinkosi į Kalėdinį karnavalą. Nuo 

pačio ryto namai mirgėte mirgėjo įvairiausiais karnavaliniais personažais. 

Pirmo aukšto, mažieji mūsų namų gyventojai, pirmiausiai gužėjo į salę, kur juos pasitiko linksmuolė, 

svajoklė Snaigė. Skrisdama stebuklingose sūpynėse, nuo lango prie lango, ji pristatė šeimynų pasirodymus. 

Karnavalas prasidėjo pasaka apie Snieguolę ir jos piktą pamotę bei geraširdžius nykštukus. Taip pat 

stebėjome vaikų kelionę pas Kalėdų senelį traukinuku, matėme, kaip miško žvėreliai linksmai šventė 

Kalėdas ir kaip jie mėgino sutilpti pamestoje Kalėdų Senelio pirštinėje. Buvo prisiminta net karšta vaikystės 

vasara, o popmuzikos mėgėjai linksmino dainomis ir šokiais. 

Galop, iš dūmais rūkstančio židinio nusileido Kalėdų Senelis, kuris, talkinant Snaigei, visus Kalėdinius 

personažus apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis. 

Po pietų mūsų namai klegėjo dar didesniu karnavalinių linksmybių šurmuliu. Čia į salę rinkosi mūsų 

suaugusieji, antro aukšto ir grupinių gyvenimo namų gyventojai. Skrajūnė Snaigė kilo ir leidosi nuo lango 

prie lango, pristatinėdama šeimynų pasirodymus. Žiūrovai negalėjo atsigėrėti vienas už kitą išradingesniais, 

gražesniais ir linksmesniais pasirodymais. Scenai sužėrėjus baltai baltai atėjo „dieviška žiema“. Regėjome, 

kaip ledo pilyje nykštukai su Kalėdų Seneliu ruošia vaikučiams dovanas. Pildėsi išsvajota kelionė traukiniu, 

pilnutėlė kalėdinių personažų. Stebėjome jautrų pasirodymą, kuomet sušalusios žiemiškoj pūgoj, merginos 

šildėsi ir atvėrė širdelės paslaptis savo kavos puodukui. Ir scenoje įšilo taip, jog ėmė dvelkti vasaros karščiu 

bei nerūpestinga vaikyste. Temperatūra dar labiau šoktelėjo įsisiautėjus raganaitėms ir velniūkščiams. O 

muzikai ir dainoms, rodėsi, nebus pabaigos, nes skambėjo „Boni M“, „Babuški“, „Bremeno muzikantai“, 

„Nerija“. Salė ūžė, aidėjo nuo plojimų ir dainų! Galiausiai, iš dūmais apsipylusio židinio susirūpinęs 

nusileido Kalėdų Senelis. Jis buvo pametęs didžiulę dėžę su dovanomis! Ją surasti jam padėjo skrajojanti 

Snaigė. Su didžiuliu džiaugsmu jie abu dalino saldžiąsias dovanėles karnavalo dalyviams bei atvykusiems 

svečiams – globos namų gyventojų tėveliams. Išdalinęs dovanas, Kalėdų Senelis iškeliavo pro židinio 

kaminą, o Snaigę su savimi nusinešė motulė pūga... 

Renginyje dalyvavusios šeimynos liko linksmintis smagioje karnavalinėje diskotekoje. 
Parengė: užimtumo specialistai Dainora Mačienė ir Vytautas Veitas 

 

2018-12-31 

Kasmet dalyvaujame Lietuvos specialiosios kūrybos „Guboja“ draugijos organizuojamame Kalėdinio 

atviruko (piešinio) konkurse. Šiais metais išrinkome ir išsiuntėme mūsų namų gyventojų: Nedo 

Klimavičiaus, Žilvino Rogos, Arvydo Butkaus, Raimondo Skurdelio, Vidos Valiūnaitės, Gertrūdos 

Dumbauskaitės, Vaido Maneikio ir Ventos grupinio gyvenimo namų gyventojų: Ligitos Gureckaitės, 

Justinos Minkštimaitės ir Svietlanos Parfionovos piešinius, kuriuose vaizduojami žiemos ir kalėdinių 

švenčių motyvai. Konkurse dalyvavo 36 organizacijų (globos namų, pradinių, pagrindinių ir specialiųjų 

mokyklų, socialinių paslaugų centrų ir kt.) gyventojai ir lankytojai. Pagal nuostatus galime išsiųsti dešimties 

dalyvių piešinius. Todėl tenka lukterti, kol iš gausos piešinių bus išrinkti nugalėtojai ir rezultatai paskelbti 

LSKD „Guboja“ tinklalapyje. Malonu, kad šiais metais palankiai buvo įvertintas Vidos Valiūnaitės 

kalėdinės eglutės piešinys ir paskirta padėka. Na, o viena iš šio konkurso nugalėtojų ir diplomu apdovanota 

– Gertrūda Dumbauskaitė. Džiugu, kad taip patiko spalvotomis kreidelėmis ekspresyviai nupiešta jos eglutė. 

Apdovanojimus ir atminimo dovanėles mergaitėms įteikėme Kalėdinio karnavalo metu. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2018-12-23 

Šiemet piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursas „Kalėdų stebuklas“ buvo gausus dalyvių. Kūriniai atkeliavo 

iš 13 globos įstaigų ir jų padalinių: Aukštelkės, Jotainių, Kalvarijos, Kėdainių (Dotnuvos grupinio gyvenimo 

namų), Pabradės, Prūdiškių, Padvarių, Skemų, Stonaičių, Strėvininkų, Visagino, Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų padalinio dienos centro „Goda“, Ventos (Ventos socialinės globos namų, Ventos ir Akmenės 

grupinio gyvenimo namų suaugusiems). Už labiausiai patikusius piešinius buvo galima balsuoti internete. 20 

nominacijų skyrė Ventos gimnazijos (mokytoja Zita Staškienė) ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

(mokytoja Eglė Zaveckienė) moksleiviai. 

Kadangi buvo daug Ventos socialinės globos namų dalyvių, kartu su grupinio gyvenimo namais net 58, 

nuspręsta, kad reikia daryti atranką į antrąjį konkurso turą. Piešinius antrajam turui atrinko užimtumo 

specialistai. Pateko 1 piešinys iš Akmenės grupinio gyvenimo namų suaugusiems, 5 piešiniai iš Ventos 



grupinio gyvenimo namų suaugusiems ir 14 iš Ventos socialinės globos namų. Džiugu, kad net keturių 

dalyvių piešiniai gavo nominacijas: Aida ir Raimondas po vieną, o Airida ir Inesa net po dvi nominacijas. 

Ventiškiams padėkas ir prizus trečiadienį įteikė globos namų direktorė Gražina Banienė ir direktoriaus 

pavaduotoja Lolita Zvonkienė. Akmenės grupinio gyvenimo namų suaugusiems konkurso dalyviai sulaukė 

apdovanojimų savo namuose penktadienį, o Ventos grupinio gyvenimo namų suaugusiems dalyvės – 

šeštadienį. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė  
Piešinių konkurso 2018 m. rezultatai 

2018-12-21 

Kalėdos – stebuklų metas ir tuo galėjo įsitikinti Ventos socialinės globos namų darbuotojai, kuriuos tris 

dienas iš eilės, ateinančius į darbą, pasitiko Kalėdiniai personažai. Eglutė, elnias Rudolfas ir Kalėdų senelio 

padėjėjas Nykštukas tris dienas linksmino ir globos namų gyventojus. 

Eglutė papasakojo, kaip ji virto žiemos švenčių atributu, bei dalinosi su vaikais medelio puošimo idėjomis, 

kartu su visais šoko, dainavo. 

Rudolfas atskleidė, kaip jis tapo Kalėdų senelio padėjėju ir susirinkusius įtraukė į žaidimų smagumą. 

Nykštukas papasakojo, kaip nykštukai padeda Kalėdų seneliui paruošti dovanas vaikams ir su gyventojais 

piešė spalvotus linkėjimus Kalėdų seneliui. 

Linksmas dainas, mažas staigmenas ir gerą nuotaiką mums dovanojo užimtumo specialistai D. Mačienė ir V. 

Veitas. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-12-21 

Gruodžio 18 d. mūsų globos namuose lankėsi Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

parapijos kunigas Andrius Eidintas ir buvusi direktorė Julijona Leonaitienė. Jie šiltai bendravo su 

globotiniais ir darbuotojais, palinkėjo visiems gražių ateinančių švenčių, dalino kalėdaičius, dovanojo 

knygutes su Popiežiaus vizito Lietuvoje kalbomis. 

O gruodžio 19 d. nuo ankstaus ryto laukėme atvykstančių Žemaitijos skautų organizacijos Ventos šv. 

Pranciškaus draugovės skaučių su iš Betliejaus atkeliaujančia ugnimi – taikos, meilės, santarvės, vilties 

simboliu. 

Skautes įstaigos fojė pasitiko Gyventojų tarybos atstovai Laimonas Tumas, Andrius Raudys ir Sandra 

Sakalauskienė. Viešnios buvo palydėtos pas globos namų direktorę Gražiną Banienę. Merginos papasakojo, 

kad kiekvienais metais Betliejuje ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos uždega žvakelę, kurios ugnis, 

dalinama skautų, keliauja po visą pasaulį. Akcijos tikslas Lietuvoje – kad ugnis apkeliautų visą šalį ir įžiebtų 

tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių širdyse. Šiemet tarptautinės akcijos šūkiu tapo žodžiai "Taikos ugnis 

– vienijanti įvairovę". Ventos skautai ugnį atvežė iš Šiaulių, kur ji atkeliavo traukiniu Vilnius-Klaipėda. 

Merginos perdavė ugnį globos namų direktorei ir Gyventojų tarybos atstovams. Tarybos nariai šia ugnimi 

pasidalino ne tik su šeimynų gyventojais, bet ir su įstaigos darbuotojais, palinkėdami jiems taikos, meilės, 

vilties, tikėjimo, ramybės ir džiaugsmingų artėjančių švenčių. 
Parengė: socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė, Gyventojų tarybos vardu, Laimonas Tumas 

 

2018-12-21 

Gruodžio 14 d. išsipildė viena didžiausių 12 šeimynos gyventojų Arvydo Butkaus, Eimanto Labino, Ernesto 

Maižio ir Rolando Jokimčiaus svajonių – važiuoti traukiniu į Šiaulius. Jau Akmenės traukinių stotyje 

apžiūrėjome ant atsarginių bėgių stovinį krovininį vagoną, papasakojau, kaip vagonai sujungiami, parodžiau, 

kur atsukama sklendė norint iš vagono išpilti cementą. Įsitikinusi, kad tikrai saugu, paskatinau vaikinus 

prieiti ir paliesti tą vagoną savomis rankomis. Daugiausiai emocijų kilo jau įlipus į mus vežusį keleivinį 

traukinį, dairantis pro langą, stebint, kaip stotelėse atsidaro durys, klausantis pranešimų apie stoteles. Išvyką 

vainikavo „Saulės mieste“ pamatyta eglutė ir pietūs kavinėje. Džiaugsmui nebuvo ribų, kai vėl sėdėjome 

traukinyje ir žvalgydamiesi pro langą pravažiuodami pamatėme Ventos socialinės globos namus. 

Grįžome laimingi ir linksmi. Gyventojus lydėjo socialinė darbuotoja Sandra Sakalauskienė ir socialinio 

darbuotojo padėjėja Dovilė Griciuvienė. 
Parengė: soc. darbuotoja Sandra Sakalauskienė 

 

 

https://www.ventagloba.akmene.lm.lt/images/pav/Piesiniu_2018_rezultatai.pdf


2018-12-14 

Šaltoką žiemos popietę 19 šeimynos gyventojos vyko į Ventos miesto bažnyčią. Penkių metų veiklos 

jubiliejų tądien minėjo Ventos parapijos vaikų dienos centras. Nuoširdžiai dėkojame už pakvietimą centro 

direktorei Daivai Urbonei ir vaikams! 

Po šventės pasidžiaugėme gražia Ventos eglute. Malonu buvo grįžti su Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ 

dovanomis – megztomis šiltomis kojinėmis, pirštinėmis, kepurėmis, šalikais. Klubo narių mezginiais 

pasidalijome su mažaisiais mūsų namų gyventojais. 

Ačiū sakome vaikų dienos centro direktorei Daivai Urbonei už gautą padėkos raštą, kuris mums buvo skirtas 

už geranorišką bendradarbiavimą, dalyvavimą bendrose veiklose kartu su VŠĮ Ventos Švč. Mergelės 

Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centru. Taip pat dėkojame užimtumo specialistei Linai 

Janavičienei už pagalbą nuvykstant ir dalyvavimą kartu. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 
2018-12-13 

Didžiosios metų šventės ne už kalnų ir laikas jau traukti žaisliukus, girliandas iš spintų, spintelių bei dabinti 

savo eglutes. Eglutes puošia maži ir dideli. 

Gruodžio 6 d. daili, girliandomis nusagstyta eglutė, įsižiebė mūsų namuose. „Kaktusų“ šeimynos gyventojai 

ir darbuotojai rūpinosi šia švente. Gyventojas A. Raudys su užimtumo specialistu V. Veitu dainavo 

kalėdines dainas. O Kalėdų senelis su socialinio darbo padalinio vadove D. Pranauskiene pasveikino visus 

susirinkusius prie įžiebtos 100-mečio eglutės. Kalėdų senelis nepamiršo ir dovanų – visus gyventojus 

pavaišino saldumynais. 

Visi šokome apie eglutę, žaidėme ir džiaugiamės artėjančiomis šventėmis. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Paulauskienė 

 

2018-12-12 

Gruodžio 6 dieną 10 val. maža žybsinti Eglutė (užimtumo specialistė D. Mačienė), būrelis nykštukų 

(„Debesėlių“ šeimynos jaunuoliai ir darbuotojos) bei laiškanešys (soc. darbuotojo padėjėja Ž. Šimkienė) 

pakvietė visus gyventojus ir darbuotojus į „Kalėdinio pašto“ atidarymą. Atėjusius į renginį pasitiko smagi 

užimtumo specialisto V. Veito leidžiama muzika. Eglutė, pati įspūdingai pasidabinusi, pranešė, kad jau 

didžiosios metų šventės ne už kalnų ir skatino šeimynas ruoštis joms: traukti iš spintų žaisliukus ir 

girliandas, puošti savo eglutes, dekoruoti langus karpiniais. Kalėdinio pašto laiškanešys paragino visus, 

didelius ir mažus, rašyti draugams ir kaimynams. Laiškanešys pasižadėjo, talkinant nykštukams, laiku 

pristatyti svarbius, šventiniais linkėjimais turtingus, laiškus. 

Ventos socialinės globos namuose buvo organizuota akcija „Atverkime duris Kalėdoms“. Visą mėnesį, iki 

gruodžio 3 d., globos namų gyventojai ir darbuotojai, pasitelkę išmonę ir fantaziją, puošė savo duris 

įvairiomis priemonėmis: karpiniais, drožiniais, siuviniais bei nėriniais. Akcijos organizatoriai gruodžio 6-ą 

padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šventinės Kalėdinės nuotaikos kūrimo. I-ąja vieta buvo apdovanotos 

virtuvės darbuotojų puoštos durys, II-oji vieta skirta „Bitučių“ šeimynos merginoms, o III-oji vieta atiteko 

„Varpelių“ šeimynos berniukams. Dar buvo išrinktos originaliausios, linksmiausios, išradingiausios, 

meniškiausios ir kukliausios durys. Visi, prisidėję prie akcijos, gavo po saldžią dovanėlę. 

Pasipuošus namus, beliko tik laukti Šventų Kalėdų ir Naujų metų. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 

 
2018-12-04 

Gruodžio 3-iąją, Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, mūsų globos namų bendruomenė gavo gražią, šiltą 

muzikinę dovaną. Ventos muzikos mokyklos ugdytiniai ir jų mokytojai (Dalia Jankuvienė, Genovaitė 

Bučiuvienė, Auksė Nainytė, Gintautas Jankus, Vismantas Gricius) padovanojo šventinį koncertą. Džiugu, 

kad jame pasirodė ir 12 mūsų globotinių (iš Ventos socialinės globos namų, Grupinio gyvenimo vaikams ir 

Ventos grupinio gyvenimo suaugusiems namų). Koncertą vedė mūsų namų gyventojas Laimonas Tumas, o 

jam talkino Evelina Bokštaitė. Klausėmės gražių dainų, pianino, akordeono, kanklių, saksofono, trimito, 

yamahos garsų. Visi pasirodymai sulaukė gausių ir nuoširdžių plojimų. 

Globos namų direktorė Gražina Banienė padėkojo atlikėjams ir jų mokytojams, padovanojo saldų pyragą, 

suvenyrų ir projekto „Tu negali – menas gali!“ albumus. 

Ačiū Ventos muzikos mokyklos bendruomenei už padovanotą šventę. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 



 

2018-12-04 

Ventos miesto bibliotekoje gruodžio mėnesį eksponuojami Ventos socialinės globos namų, Akmenės ir 

Ventos grupinio gyvenimo namų suaugusiems globotinių piešiniai, piešti kompiuteriu. Tema: „Juoda-balta“. 

Kviečiame apsilankyti. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2018-12-04 

Draugo dienos šventė vyko lapkričio 29 d. vaikų skyriaus fojė. Ši data pasirinkta neatsitiktinai, būtent tą 

dieną minima Tarptautinė draugo diena, tad ir mes, 7 ir 8 šeimynos, nusprendėme visus pakviesti ją 

draugiškai atšvęsti. 

Ilgai teko pasukti galvas, kol sugalvojome, kaip pažymėti šią dieną. Draugo diena mūsų įstaigoje minima 

kasmet jau daug metų, todėl ir buvo nelengva jai pasirengti. Ieškojome idėjų internete, teiravomės kolegų, 

draugų, domėjomės, kaip kiti švenčia šią dieną. Kilo įvairiausių minčių, o ir išsirinkti geriausią nebuvo 

lengva. Tačiau po netrumpų diskusijų, draugiškai nutarėme, koks scenarijus turėtų būti, taip pat sulaukėme 

pagalbos iš 9 ir 10 šeimynų. 

Svečiai buvo pasitinkami prie durų, jiems užrišant draugystės apyrankes. Renginys prasidėjo nuo 

suvaidintos situacijos, kaip draugai neturėtų elgtis. Pasiteiravus žiūrovų, ką jie mano apie pateiktą pavyzdį, 

visi vieningai tvirtino, jog taip draugai nesielgia. Toliau buvo pristatoma minima diena ir koks turėtų būti 

tikras draugas: „Draugo diena – tai diena, kai gali dar kartą pasakyti savo draugui, kaip jį vertini, kai gali 

padovanoti savo šypseną tiems žmonėms, kuriems neišdrįstame apie savo jausmus, išgyvenimus, 

nuoskaudas pasakyti garsiai. Visi turime būrį draugų, bet tik kelis iš jų galime laikyti tikrais savo draugais. 

Jie niekad tavęs neišduos, susigundę geresniu pasiūlymu, nepaliks, kai atsitinka nelaimė, liūdesio valandą 

suras šiltą žodį, džiaugsis kartu su tavim, kai aplanko laimė“. Po gražių žodžių apie draugo dieną skambėjo 

žaisminga „Tele Bim Bam“ dainelė „Dvi draugės“. Jai skambant, pasirodė dvi draugės, 8 šeimynos 

gyventoja ir 7 šeimynos darbuotoja, kurios po šokio svečiams dalino obuolius ir saldainius. Pavaišinus 

svečius skanėstais, buvo žiūrimas pamokantis filmukas „Kaip Mikė Pūkuotukas ėjo į svečius“, po to trumpai 

jį aptarėme. Siekiant susirinkusius prajudinti, visi buvo pakviesti prisijungti prie judraus žaidimo „A Ram 

Sam Sam“. Tiesa, pagreitėjus žaidimo tempui, darbuotojoms sekėsi ne taip gerai kaip vaikams. Mažiesiems 

žaisti buvo labai smagu. Renginį užbaigėme 9 ir 10 šeimynos šokiu „Bitute pilkoji“ ir padėkojimu 

atvykusiems į renginį. 

Po renginio dalinomės įspūdžiais, kaip praėjo šventė, kas pavyko labai gerai ir kas ne taip gerai, idant 

tolimesni mūsų renginiai galėtų augti ir tobulėti. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Kasparaitė 

 

2018-12-04 

Lapkričio 30 dieną renginiu „Paklausyk, kaip kalba medžiai“ priartėjome prie gamtos ir jos pranašų – 

medžių. Juk lietuvių tauta nuo seno tikėjo jų skleidžiama energija, galia. 13 saviraiškai neabejingų globos 

namų gyventojų eilėraščių žodžiais, šešėlių žaismu pasakojo skirtingas medžių istorijas. Renginio metu jie 

kvietė pajusti medžių gyvastį, jų skleidžiamą energiją. Pasakotojai, scenoje įkūniję medžius, susitapatino su 

žmonėmis – kalbėjo jų kalba, šaukėsi būti su jais ir neužmiršti jų atsidavimo žmogui. Spektaklis sudėliotas 

lyg iš sukarpytos ir suklijuotos kino juostos. Kiekvienas jos gabalėlis pasakojo apie medžių išjaustas, regėtas 

skirtingas istorijas. Žinoma, prisiminėme ir gražiąją lietuvių pasaką „Eglė Žalčių karalienė“, kurioje net 

žmonės medžiais pavirto. Jų virsmo priežastis – dukrelės Drebulės išdavystė. Vaidinimu perteikėme jos 

jausmus, atgailą, ilgesį ir kančią dėl vienatvės. Ji šaukėsi praeities, tik visada dabartis stipresnė už praeitį. 

Drebulės virpantys lapeliai nesustabdė praeinančių žmonių, jie neužpildė jos vienatvės. 

Spektaklyje vaizdavome ir ilgaamžiškumą, galybę bei stiprybę. Šias vertybes perteikė ąžuolo patirtis ir per 

šimtmečius išgyventi įvykiai. Jo pasakojimas sukosi skirtingomis laiko juostomis, aprėpdamas tiek 

seniausius išgyvenimus, tiek dabarties patyrimą. 

Kiek galybės turi medžiai? Jie didingi savo aukštumu, šaknų gyliu, bet jų neaplenkia baimės jausmas. Kai 

debesys grėsmingai uždengia saulę, jie pasiruošia priimti audros baisumus ir drąsiai atstovėti gamtos siųstus 

išbandymus. Ši spektaklio ištrauka kalbėjo ne tik apie medžius užvaldžiusią baimę, bet ir apie susikaupimą, 

vienas kito palaikymą. 

Artėjant stebuklų laikotarpiui norėjome visus priartinti prie gamtos, prie jausmų, kuriuos galimai patiria ne 

tik žmogaus širdis. Svarbu stabtelėti, suklusti ir išgirsti, kas paslėpta po neišsakytais žodžiais. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 



2018-11-28 

Europos atliekų mažinimo savaitė – tai vienu metu Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, rengiama kampanija, 

kuri vyksta paskutinę lapkričio savaitę. Šiemet daugiausia dėmesio yra skiriama kovai su augančia aplinkos 

tarša vienkartinio plastiko gaminiais. Ventos socialinės globos namų bendruomenė jau antrus metus iš eilės 

dalyvauja šioje Aplinkos ministerijos organizuojamoje akcijoje. 

Savaitės renginiai mūsų įstaigoje vadinosi „Kitoks plastiko gyvenimas“. Lapkričio 20 dieną daugelis įstaigos 

gyventojų ir darbuotojų dalyvavo informaciniame renginyje ir kūrinių „Moderni apranga“ pristatyme. 

Susirinkusieji buvo supažindinti su plastiko atsiradimo istorija, renginyje dar kartą dirstelėta į naudojamus 

buityje vienkartinio plastiko pavyzdžius, taip pat aptarta iškilusi grėsmė dėl didelio šių produktų vartojimo. 

Pristatyta įspūdinga drabužių kolekciją „Moderni apranga“, sukurta iš polietileninio grindų pakloto. 

Drabužius modeliavo bei margino Jovita, Vida ir Natalija, o pasiuvo – užimtumo specialistė V. Lekstutienė. 

Taip pat susirinkusiai bendruomenei buvo pristatyti kalėdiniai papuošimai, kuriuos kartu su užimtumo 

specialistėmis A. Monstavičiene ir D. Stankuviene keletą savaičių kūrė globos namų gyventojai. Po renginio 

kiekvienam darbuotojui dovanojome medžiaginį pirkinių maišelį. 

Lapkričio 21 dieną grupinio gyvenimo namų gyventojai Ventos ir Akmenės miesteliuose išdalino 100 

medžiaginių pirkinių maišelių, kviesdami miestelių bendruomenės narius atsisakyti plastikinių pirkinių 

maišelių. Maišelius siuvo globos namų gyventojai ir darbuotojai. 

Lapkričio 22 dieną Ventos socialinės globos namų gyventojai vyko į Akmenės rajono socialinių paslaugų 

namus ir ten gyvenantiems seneliams organizavo renginį „Pasipuoškime Kalėdoms“. Gyventojus 

supažindinome su Europos atliekų mažinimo savaite, išdalinome medžiaginius pirkinių maišelius, 

padovanojome Kalėdines eglutes ir Senį besmegenį, kuriuos iš panaudoto vienkartinio plastiko sukūrė 

globos namų gyventojai. Mūsų šokių ir dainų kolektyvas „Barškutis“, vadovaujamas užimtumo specialistų 

D. Mačienės ir V. Veito, surengė seneliams nuotaikingą muzikinę programą. Dalintis širdžių šiluma ir gera 

nuotaika visada yra malonu! 

Džiaugiamės išdalinę 226 medžiaginius pirkinių maišelius. Tikimės, kad šiek tiek prisidėjome prie 

visuomenės informavimo ir paskatinimo mažinti vienkartinio plastiko naudojimą. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-11-28 

Lapkričio 23 dieną „Šypsenėlių“ šeimynos gyventojos Inga Globytė ir Jovita Skamarakaitė maršrutiniu 

autobusu vyko į Šiaulius įsigyti reikalingų prekių. Merginoms labai patinka keliauti autobusu. „Saulės 

mieste“ jos nusipirko rūbų bei avalynės, paskanavo „Hesburger“ kavinukėje. 

Merginos grįžo su puikia nuotaika ir vaišėmis namuose jų laukusioms draugėms. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2018-11-19 

Ventos miesto bibliotekoje veikia puiki Ventos socialinės globos namų bendruomenės kūrybinių darbų 

paroda. Darbelius galima ne tik apžiūrėti, bet ir juos įsigyti. Paroda džiugina gražiomis spalvomis ir 

įvairove. 
Parengė: Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ventos miesto filialo vadovė Roma Miltinienė 

 

2018-11-19 

Lapkričio 13 dieną Ventos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo neįgaliųjų meninės saviraiškos 

renginyje „Draugystės šventė 2018“. Renginį organizavo Priekulės socialinių paslaugų centras. Pasirodymų 

tema buvo „Misija – sužibėkim spalvomis!“. Kiekviena įstaiga turėjo pristatyti savo parengtą mados 

kolekciją. 

Ventos socialinės globos namų gyventojai, padedami užimtumo specialistės V. Lekstutienės, šiam renginiui 

ruošėsi ypatingai atidžiai. Kiekvienas dalyvis pirmiausiai sumodeliavo savo rūbą, vėliau margino medžiagą 

norimu raštu. Galiausiai reikėjo pasiūti rūbus. Viskas, atrodo, būtų nesudėtinga, tačiau medžiaga, iš kurios 

buvo siuvami rūbai – polietileninis grindų paklotas. Kūrybinis procesas užtruko gana ilgai, o galutinis 

rezultatas nustebino net pačius kūrėjus. Kolekcija pavadinimu „Mano svajonių rūbai“ pelnė didžiulį 

aplinkinių dėmesį renginio metu, visi norėjo paliesti medžiagą ir, svarbiausia, įsiamžinti kartu su modeliais. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

 



2018-11-16 

Lapkričio 15 dieną 18 šeimynos merginos Jurgita Proskurova, Rasa Mačiukaitė ir Marijana Naruškevič kartu 

su socialine darbuotoja Gitana Griciuviene ir socialinio darbuotojo padėjėja Gitana Balniene aplankė 

Akmenės krašto muziejų. 

Džiugu rudenį prisiminti vasaros malonumus ir pamatyti tiek daug vasaros „bičiulių“ – drugelių. Akmenės 

krašto muziejaus darbuotojas maloniai pristatė drugelių kolekciją. Tokioje gausybėje spalvų margumo ir 

drugelių įvairovės mes pasijutome tarsi sapne. Be to, pamatėme ir dinozaurą. Po spalvingo ir smagaus 

pasivaikščiojimo ekspozicijų salėse, mus pakvietė į edukacinį užsiėmimą „Dzenrairzgymas“. 

„Dzenrairzgymas“ – tai nesudėtingas, atpalaiduojantis, smagus būdas pasikartojančiais raštais kurti 

paveikslėlius. Merginos su malonumu, pagal savo galimybes sukūrė sau po paveikslėlį. 

Nuoširdžiai dėkojame Akmenės krašto muziejaus darbuotojams, kad taip šiltai mus priėmė. Pailsėti ir 

papietauti užsukome į kavinę. Pakeliui namo dar pasidairėme Gražinos gėlių salone, kur akis pamalonino 

gėlių gausybė ir įvairovė. 

Smagu į savo kasdienybę įpinti žavių akimirkų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gitana Griciuvienė 

 

2018-11-15 

„Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti nevalia“. Koko Šanel 

Lapkričio 7 dieną visus globos namų gyventojus sukvietėme į popietę „Svajonių rūbai“. Gyventojai 

demonstravo pačių susimodeliuotus rūbus, kuriuos kartu su užimtumo specialiste Vilma Lekstutiene 

pasisiuvo. Taip pat demonstravo iš molio kurtus papuošalus, kuriuos lipdė keramikos užsiėmimuose. 

Savo sugebėjimus siūti siuvimo mašina ir apmėtyti kraštus mašina parodė gyventojas Andrius Rimeika. Jis 

renginio metu siuvo pirkinių krepšius. 

Modelius demonstravę gyventojai buvo apdovanoti jų pačių demonstruotais rūbais. 
Parengė: užimtumo specialistė Vilma Lekstutienė 

 

2018-11-15 

Vėjuotą spalio 30-osios rytą „Šnekučių“ šeimyna išvyko į Klaipėdos zoologijos sodą. Gyventojai, lydimi 

šeimynos darbuotojų, susipažino su zoologijos sode gyvenančiais gyvūnais. O jų čia apie 150. Nemažai jų 

čia gyvenančių įtraukti į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąją knygą. Labiausiai jaunuoliai žavėjosi baltaisiais 

tigrais. Pasidžiaugę gyvūnais, kelionę tęsėme lankydami šiaurinį jūrų vartų molą Melnragėje. Kažkada čia 

buvo žvejų kaimas... Šviečiant saulutei, gėrėjomės šiais metais pastatyta skulptūra „Pasivaikščiojimas su 

žuvimis“, stebėjome plaukiančius žvejybinius ir kruizinius laivus. Kęstutis ypač džiūgavo, matydamas 

katerius. 

Po pietų Palangoje susitikome su Nedo broliais ir seserimis. Daug gražių akimirkų patyrėme vaikščiodami 

po rudenėjantį Palangos gintaro muziejaus parką, džiaugėmės vandens telkiniais, dar žydinčiomis rožėmis, 

skulptūromis. 

Daug pamatę, patyrę vakare grįžome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Snieguolė Butautienė 

 

2018-11-15 

Popietė „Rudeninis miškas“ 

Spalio 26 d. įvyko jungtinė „Varlyčių“ ir „Ąžuoliukų“ šeimynų popietė „Rudeninis miškas“. Prieš renginį 

gyventojams gaminome kaukes, iš moliūgų skaptavome vazas, idant popietėje dvelktų spalvota rudens 

atmosfera. 

Renginį vedė Rudenėlis ir Ežiukas. Gyventojai štampavimo technika kūrė rudeninį mišką. Vėliau jų 

darbeliai buvo išeksponuoti ir visi galėjo piešiniais pasidžiaugti. Popietės svečiai minė mįsles apie grybus. 

Ežys pakvietė šaunius rudenėlio pagalbininkus pažaisti žaidimų su obuoliais ir tai gyventojus labai džiugino. 

Šventė baigėsi keptų obuolių skanavimu. 
Parengė: soc. darbuotojos Jūratė Žukauskienė ir Jonė Liaubienė 

 

2018-11-12 

Lapkričio 8-ąją minima Europos sveikos mitybos diena. Sveika mityba yra vienas pagrindinių sveikatą 

lemiančių gyvensenos veiksnių bei ligų riziką mažinančių elementų. Sveikos gyvensenos pagrindas – sveika 

mityba ir fizinis aktyvumas. 



Norėdami paminėti šią dieną, Ventos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai lapkričio 6 d. buvo 

kviečiami sudalyvauti renginyje, kuris prasidėjo judriomis estafetėmis. Prieš estafetes gyventojams ir 

darbuotojams buvo perskaitytas pranešimas apie tai, kokią įtaką sveikai gyvensenai turi fizinis aktyvumas. 

Taip pat paminėta, kad fizinis aktyvumas neturi būti laikomas sportu. Fizinis aktyvumas apima aktyvų poilsį 

ir laisvalaikį, keliavimą, važiavimą dviračiu, vaikščiojimą, lipimą laiptais, ėjimą pėsčiomis į parduotuvę, 

namų ruošą (pvz. savo kambarių, aplinkos tvarkymą ir kita). Estafečių metu gyventojams talkino 

masažuotoja D. Skabeikienė, dietistė D. Montvydienė, šeimynų soc. darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjai. 

Po pietų vyko „Sveikiausio užkandžio rinkimai“. Prieš tai dietistė D. Montvydienė perskaitė pranešimą apie 

sveikos mitybos privalumus. Visus susirinkusius supažindino, kas tai yra „užkandis“ ir kuo jis skiriasi nuo 

pagrindinių dienos „valgymų“ (pusryčių, pietų, vakarienės).  

iekviena globos namų šeimyna turėjo pristatyti po vieną sveiką užkandį. Vertinimo komisija turėjo išrinkti 

„sveikiausią“, „originaliausią“, „meniškiausią“, „spalvingiausią“, „kūrybiškiausią“, „skaniausią“ ir patį 

„pačiausią“, t. y. „sveikiausių sveikiausią“ užkandį. Kai kuriuos užkandžius darbuotojai gamino kartu su 

gyventojais. Nebuvo galima atsistebėti globos namų darbuotojų ir gyventojų išmone ir kūrybingumu. Kai 

kurios šeimynos, grupinio gyvenimo namai, esantys Ventoje ir Akmenėje, užimtumo specialistai pristatė net 

po kelis „sveikus“ užkandžius. Renginio metu sveikatai palankių užkandžių gausybė džiugino ir gyventojus, 

ir darbuotojus. Gyventojai ir darbuotojai ragavo pagamintus užkandžius. „Sveikiausių sveikiausio“ 

užkandžio nominacija atiteko maisto ruošos padaliniui. Organizuojant renginį, tokio gyventojų ir darbuotojų 

aktyvumo tikrai nesitikėjome. Tai rodo, kad globos namų gyventojai ir darbuotojai nėra abejingi sveikai 

gyvensenai. 

Dėkoju masažuotojai D. Skabeikienei, dietistei D. Montvydienei ir visiems kitiems kolegoms už pagalbą 

organizuojant šį prasmingą ir įdomų renginį. Tai dar vienas žingsnis į gyventojų sveiko gyvenimo suvokimą. 

Diena buvo kupina geros nuotaikos ir džiugių akimirkų. 
Parengė: kineziterapeutė Rasa Urbonienė 

 

2018-10-31 

Niūrus rudens periodas, anksti temstantys vakarai „Riešutėlių“ šeimynos darbuotojus ir jaunuolius paskatino 

simboliškai paminėti „Heloviną“. 

Mūsų sukurta kompozicija – kyšančios iš skrynios kojos, moliūgas ir žvakės-„mumijos“ įnešė 

paslaptingumo, vaiduokliško baugumo ir pašėlusių išdaigų jausmą. Džiugu, jog Andrius nepabijojo 

„kraupios“ kompozicijos ir papozavo nuotraukai. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Žilienė 

 

2018-10-31 

Spalio 29 dieną išsiruošėme į Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą, kur laukė susitikimas su Grafikos 

katedros inicijuoto projekto „Besijungiantys kadrai“ kūrybinių dirbtuvių organizatoriais. Projekto tikslas – 

animacija. Idėjinių žmonių sumąstyta, kad pirmasis susipažinimas ir prisilietimas prie filmuko kūrimo turi 

įvykti ten, kur yra galimybė vaikų piešiniams ir spalvotoms dėmėms įkvėpti gyvybę. 

Kauno fakultete mus pasveikino bei palydėjo į auditoriją Grafikos katedros vedėjas ir projekto vadovas 

Vaidas Naginionis. Jis, pristatydamas susitikimo dienotvarkę, pastiprino mūsų kelionės lūkesčius. 

Supratome, kad būsime ne tik klausytojai, stebėtojai, bet ir aktyvūs kūrėjai. Mūsų diena akademijoje 

prasidėjo nuo susipažinimo su animacija, jos atsiradimu, kūrimu. Grafiko doc. Aurimo Švedo paruošta 

vaizdinė medžiaga parodė animacijos dinamiškumą, atskleidė jos žavesį skirtingais laikmečiais. Naujųjų 

medijų disciplinų dėstytojas mums papasakojo ne tik apie pirmąjį aparatą, kuris išgavo judesį, bet ir kaip, 

išradėjų dėka, tobulėjo animacijos kūrimas. Sužinojome, kad animatoriai kuria piešinių, karpinių, lėlių 

pagalba. Personažų pasirinkimas gali būti labai įvairus, tai priklauso nuo idėjos užmanytojo. Gyvybę 

pasirinktiems personažams įkvepia vėl tas pats žmogus, užfiksuodamas veikėjo judesių serijas foto kamera. 

Tai nuoseklus, reikalaujantis kantrybės darbas. Nagrinėdami pristatytas A. Švedo vaizdo medžiagas ir 

transliuotus animacinius filmukus, ieškojome skirtumų tarp ankstesnės ir dabartinės animacijos. Dėstytojas 

paaiškino, kad animatorių dailininkų darbą šiais laikais palengvina technologijos. Jos praplėtė kūrėjų 

galimybes, filmo išraišką. Tuo įsitikinti galėjome ir mes – projekto dalyviai, kai kitoje auditorijoje 

prisėdome prie animaciją kuriančių kompiuterių. Darbo pradžioje V. Naginionis pravedė trumpą pagrindinių 

programų mokymą, o prasidėjus kūrybinei veiklai ar susidūrus su sunkumais, noriai pagelbėjo. Globos namų 

gyventojai drąsiai ieškojo spalvų, linijų, reikalingų piešinio perteikimui. Jiems patiko animatoriaus techninis 

darbas. Džiugu, jog Nojaus, Nedo, Rasos, Andriaus ir Vytauto kompiuterine įranga sukurti vaizdai persikels 

į naują animacinę istoriją. Jos siužetą kūrėme žaidybiniu principu, kuris įnešė atsipalaidavimo ir bendrumo. 



Dr. Ingrida Veliutė visiems padalino spalvotus lapelius, kuriais keičiantis rašėme atsakymus į užduotus 

klausimus. Vėliau, skaitant žodžiai susijungė į trumpas, linksmas istorijas. Žaisminga mūsų gyventojų 

kūryba iškėlė projekto organizatoriams užduotį – performuoti pasirinktą pirminę mintį į animacinį filmuką. 

Visą laiką kartu su mumis dirbę, bendravę Kauno fakulteto dėstytojai užtikrino, kad šiose kūrybinėse 

dirbtuvėse nupiešti vaizdai ir užrašyti žodžiai transformuosis į naująją projekto animaciją. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2018-10-26 

„Neypatingų žmonių nebūna. Kiekvienas esame mozaikos akmenėlis, iš kurių susidėlioja visuomenės 

paveikslas“ (Valda Ibianska). 

Spalio 25 dieną šių žodžių prasmingumu įsitikinome būdami Tauragės kultūros centre vykusiame kolektyvų 

meninių pasirodymų renginyje „Ir aš galiu“. Žodis „respublikinis“ nusako renginio masiškumą. Mes 

galėjome išvysti, pasidžiaugti bei išskaityti perteiktas net septyniolikos kolektyvų mintis. Ir ne tik būti 

stebėtojais, bet ir pirmaisiais minties nešėjais. Po gražių sveikinimo žodžių mūsų kolektyvo pasirodymas 

„Žemė – mūsų visų rankose“ atidarė šventę. Savo pasirodymu pasakojome, jog besaikis žmonių vartojimas 

užvertė Žemę atliekomis. Ji sužeista dejuoja, priešinasi ir prašo žmogaus susimąstyti, saugoti, nesunaikinti 

gamtos. Šio laikmečio aktuali tema palietė ne tik žiūrovus, bet ir garbingą renginio komisiją. Artistiškas, 

gyvas kolektyvas laimėjo komisijos narių simpatijas. Apdovanoti padėka, saldžia dovana ir nuostabia knyga 

„Tauragė“ išgirstame, kad tarp geriausių mes dar įvertinti komisijos prizine antrąja vieta. Smagu jausti, 

matyti atvirą ypatingų mūsų namų ir Ventos grupinio gyvenimo namų suaugusiems žmonių pasididžiavimą 

būti scenoje laimėtojais. Jie moka džiaugtis gautu dėmesiu, šventiniu laiku. 

Tauragę žinojome kaip vieną iš gražiųjų Lietuvos miestų. O dabar, renginio „Ir aš galiu“ organizatorių dėka, 

Tauragė mums – miestas padovanojęs menų mozaiką, sudėliotą iš įvairiausių visos Lietuvos akmenėlių. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2018-10-23 

Spalio 19 d. „Ąžuoliukų“ šeimynos jaunuoliai, lydimi darbuotojų, vyko į Naisius. Kelionė buvo pilna 

įspūdžių ir gerų emocijų. 

Pirmiausia sustojome ten, kur galėtume pavalgyti. Jaunuoliai gardžiai sukramsnojo dietistės Dalios įdėtas 

vaišes. Pasistiprinę ir atgavę jėgas, ėjome link lankytinų vietų. Apžiūrėjome vienintelį Lietuvoje Baltų dievų 

muziejų, kurį puošia per 50 ąžuolinių dievų skulptūrų. Pasidairėme Naisių žirgyne, kur yra veisiami, 

prižiūrimi ir treniruojami žemaitukų veislės žirgai. Aplankę Naisius vykome į Kryžių kalną. Jaunuoliai jame 

pakabino kryžiuką. 

Važiuojant link namų sustojome pavalgyti kavinėje „Barvilis“. Ši išvyka nepaliko abejingų nei gyventojų, 

nei darbuotojų. Grįžome puikios nuotaikos. 
Parengė: soc. darbuotoja Jonė Liaubienė 

 

2018-10-23 

19 šeimynos gyventojos spalio 18 dieną baigė savo kelionę rudenėlio takeliu, sukviesdamos šeimynų 

gyventojus bei darbuotojus, o taip pat naujuosius draugus – Ventos gimnazijos antrokėlius, į popietę. 

Renginyje „Šypsenėlės“ rudenį susiejo su mokykla. Gyventojos pabuvo mokinėmis, Aurelija – dailės 

pamokos mokytoja. Vėliau kalbėjome apie rudenį, mergaitės deklamavo išmoktus eilėraštukus.  

kcentavome rudens grožį ir naują gyvenimo etapą mokiniams, kurie pradeda rudenį mokslo metus. 

Parodėme filmuotą medžiagą, kurią padėjo paruošti užimtumo specialistė A. Lileikienė, apie mūsų 

apsilankymus gimnazijoje. Užimtumo specialistė L. Janavičienė visus išjudino, pasiūlydama pažaisti 

žaidimą apie rudenį. Mūsų svečiai antrokėliai, atvykę su savo mokytoja, nudžiugino smagiu pasirodymu. 

Šventę baigėme linksmu šokiu, į kurį įsijungėme visi. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2018-10-12 

"Šypsenėlės" – Jovita Skamarakaitė, Rasa Jonaitytė ir Aurelija Mikalauskaitė spalio 11 dieną vėl vyko į 

Ventos miesto gimnaziją. Šįkart buvome pakviesti į šventę „Rudenėlio festivalis“. Stebėjome pradinių klasių 

mokinių paruoštą programėlę bei filmuką „Operatorius Kipsas grybų šalyje“. Vėliau visi smagiai pašokome. 

Už dalyvavimą šiame projekte gavome padėką. Pakeliui į namus apsipirkome ir grįžome su lauktuvėmis ir 

smagia nuotaika. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 



2018-10-12 

Saulėtą spalio 10-osios rytą „Varlyčių“ šeimyna išvyko į „Mažąją kultūros sostinę“ – Naisius. Iš tolo 

išvydome įspūdingo dydžio Baltų areną. Tik lipti ten neišdrįsome, tad pasigrožėjome iš tolo. Vaikščiodamos 

tvenkinio pakrante, priėjome Alkos kalną, kuris puikavosi didingomis dievų skulptūromis. Iš Naisių 

pasukome link Kryžių kalno. Gyventojos kalne stebėjosi tankiai pristatytais kryžiais. 

Grįžome namo su geromis emocijomis. 
Parengė: soc. darbuotoja Jūratė Žukauskienė 

 

2018-10-12 

Kaip teisingiau įvardinti namus ir jų gyventojus pažįstančius bei nuolat juos lankančius žmones – tai svečiai 

ar draugai? O gal ypatingų santykių negalima griežtai apibrėžti? Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto 

ir Ventos socialinės globos namų bendruomenių susitikimai, inicijuoti projektinių veiklų bei renginių, per 

penkerius bendradarbiavimo metus tiek vieniems, tiek kitiems tapo įprasti, laukiami. 

Rudeniui įpusėjus vėl susitikome su projekto organizatoriais – VDA Kauno fakultetu. Į globos namus 

atvažiavo 2017-2018 m. projekto, iš dalies finansuoto Lietuvos kultūros tarybos, „Tu negali – menas gali!” 

vadovas, VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjas Vaidas Naginionis; grafikas, dizaineris daugelio 

Lietuvos gyvenviečių herbų autorius, profesorius Rolandas Rimkūnas; docentas Aurimas Švedas; Grafikos 

katedros koordinatorė Miglė Ceinorytė bei VDA Kauno fakulteto komunikacijos specialistė Gabija 

Černeckaitė. 

Džiugu, jog V. Naginioniui atvežus esminį projekto rezultatą – knygas, į globos namus susirinko ne tik 

kauniečiai. Fotoalbumo pristatymo renginyje dalyvavo 2017-2018 m. projekto partneriai, rėmėjai bei 

leidinio fotografijų autoriai. Projekto vadovas už bendradarbiavimą nuoširdžiai ranką spaudė Ventos 

seniūnei Genovaitei Mačiuvienei, muzikos mokyklos direktorei Minifredai Voronovienei, l. e. direktoriaus 

pareigas gimnazijoje Vilijai Rumbinienei, klubo „Dalia“ pirmininkei Irenai Jatkauskienei, Ventos regioninio 

parko direkcijos bei kultūros namų atstovams ir, žinoma, globos namų direktorei Gražinai Banienei. 

Projekto partneriai ir rėmėjai, negalėję dalyvauti renginyje, neužmiršti – juos taip pat pasieks padėkos 

žodžiai ir fotoalbumai. 

Plėtojant ventiškių ir kauniečių partnerystę svarbu jausti ir rajono savivaldybės administracijos pritarimą, 

ačiū Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui, mero pavaduotojui Apolinarui Niciui bei 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotojai Janinai Rekašienei. 

Už renginį papuošusias dainas ačiū muzikos mokyklos mokytojoms Genovaitei Bučiuvienei ir Auksei 

Nainytei bei jų mokinėms: Kornelijai Klimaitei, Neilai Šliauterytei, Emilijai Lopaitytei ir Justinai 

Minkštimaitei. 

Nuoširdus ačiū projekto dalyviams, visiems bendradarbiams, talkinusiems projektinėse veiklose. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2018-10-11 

Spalio 10 dieną mūsų globos namuose minėjome interneto Lietuvoje gimtadienį. Renginiui pradėjome 

ruoštis iš anksto. Spalio 3-iosios popietę rinkosi 1-10 šeimynų gyventojai. Youtube‘je kartu žiūrėjome ir 

klausėmės linksmų „Animotuko“ dainelių, žiūrėjome trumpus filmukus, kuriuose vaikai pasakojo, iš kur, jų 

nuomone, atsiranda internetas, kiek jam metų ir kt. Po to visiems buvo išdalinti namų darbai – nuspalvinti 

klausytų dainelių herojus ir paveikslėlius, susijusius su internetu, kompiuteriu. 

Spalio 4-osios popietę rinkosi komandos, suformuotos iš 9,11-21 šeimynų. Kiekviena komanda pagal 

užšifruotus pavadinimus kompiuterio klaviatūroje turėjo aplankyti po keturias žaidimų stoteles ir jose atlikti 

nurodytas užduotis. Po to gavo namų darbus ne tik sau, bet ir šeimynose likusiems draugams. Reikėjo 

nuspalvinti paveikslėlius, sujungti taškus. 

Spalio 10-ąją susirinkome aktų salėn į baigiamąjį renginį. Žiūrėjome filmuką apie interneto atsiradimą. 

Sužinojome, kada tiksliai Lietuvoje atsirado internetas, kur jis „paslėptas“, kokių išmanių dalykų yra sukurta 

pasaulyje. Po to prisiminėme praeitos savaitės veiklas, žiūrėdami nuotraukas. Merginos iš Ventos grupinio 

gyvenimo namų suaugusiems pristatė plakatą, kuriame pavaizdavo, kokiems tikslams naudoja internetą. 

Vytautas S. padeklamavo nuotaikingą eilėraštį apie meilę kompiuteriui. Taip pat pristatėme Dovilės B. ir 

Vidos V. aplanką „Pianinas“. Dovilė B. parengė informaciją apie šį instrumentą, o Vida – piešinius, kuriame 

pavaizduotas pianinas. Iš kiekvienos šeimynos nuspalvintų piešinukų padarėme knygeles, kurias visi galėjo 

apžiūrėti. Po to reikėjo atlikti muzikines užduotis: pagal emoji (emocijų) ženkliukus atspėti, kokios dainos 

užšifruotos, pagal paveikslėlio dalį ar žodines užuominas – kokios Lietuvos muzikos žvaigždės slepiasi 

skaidrėse. Tai sukėlė labai daug džiugių emocijų visiems dalyviams. 



Visos šeimynos buvo apdovanotos padėkomis ir prizais, kuriuos įteikė Socialinio darbo padalinio vadovė 

Daiva Pranauskienė. O renginį skambia daina užbaigė užimtumo specialistas Vytautas V. kartu su Andriumi 

R., po to kvietę pasilinksminti diskotekoje. 

Organizuojant renginį, talkino „@” komanda – užimtumo specialistai Adelė M., Diana S., Lina J., Roma G., 

Vilma L., Vytautas V. Ačiū jiems, ačiū šeimynų darbuotojams už visokeriopą pagalbą bei visiems gausiai 

susirinkusiems dalyviams. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2018-10-04 

Spalio 3 dieną 19 šeimynos gyventojos Jovita Skamarakaitė, Rasa Jonaitytė, Aurelija Mikalauskaitė ir 

Gertrūda Dumbauskaitė vyko į Ventos miesto gimnaziją. Šios gimnazijos antrokėliai su savo mokytoja 

Jūrate Šiurkiene pakvietė mus į svečius. 

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai šiuo metu ruošiasi rudenėlio šventei ir daro įvairiausius darbelius. Prie 

parodėlės, nusinešdami savuosius kūrinėlius, prisijungėme ir mes. Antrokų klasėje iš popieriaus darėme 

įvairiaspalvius rudeninius lapus. Džiaugėmės veikla ir savo darbeliais. Po smagiai sudainuotos antrokų 

dainelės, linksmai pašokome. Apsilankėme ir gimnazijos bibliotekoje, pavartėme knygeles ir pasimokėme 

žaisti šaškėmis. Su antrokų mokytoja pasidžiaugėme mandagiu ir draugišku vaikų bendravimu. Išsiskirdami 

visi apsikabinome, o mes pažadėjome atvykti po savaitės į pradinukų rudeninę šventę. 

Esame dėkingi mokytojai ir mokiniams už šiltą priėmimą. Grįždami namo aplankėme grupinio gyvenimo 

namus, kur gyvena mūsų draugės ir Aurelijos sesuo. Diena buvo kupina geros nuotaikos ir džiaugsmingų 

akimirkų. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

2018-09-21 

PASAULIS YRA KNYGA ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmą puslapį (Šv. Augustinas). 

2018 m. rugsėjo 19 diena. Šeimynos ruošimasis kelionei prasideda. Rytas šiltas, saulutė šviečia – oras yra 

puikus. Merginos su nekantrumu laukia išvykos. Jaučiamas šioks toks nerimas - ar ko nepamiršome, ar viską 

pasiėmėme? Mokomės pagalvoti apie save ir apie draugą. Ar kelionė vyks sklandžiai, priklausys nuo mūsų 

pačių. Pasiruošusios ir pasipuošusios16-os šeimynos merginos bei trys lydinčios darbuotojos išvyksta. 

Kiekvienas žvilgsnis pro langą merginoms kėlė susižavėjimą, o vaizdai keitė vieni kitus. Ypač įdomu buvo 

važiuojant pro Skuodą. Linksmai pasitiko užrašas „Skouds“, pastebėjome, jog miestelio prieigos 

sutvarkytos, miestelis švarus, daug žydinčių gėlynų, privačios sodybos nušienautos. Labai norėjosi išlipti ir 

pakalbinti vietinius gyventojus dėl jų gražios, žemaitiškos tarmės. Vandens telkinys Skuode merginoms 

priminė jūrą, o trykštantis fontanas buvo palydėtas džiugiais šūksniais. 

Palikusios Skuodą, pajudėjome link „Japoniško sodo“. Nesitikėjome sode išvysti šitiek grožio ir pajusti 

tokią ramybę. Vaizdai lyg iš gražiausio filmo! Klevų alėja, bonsai, akmenys, specialiai suformuotos kalvos, 

sakurų alėja, arbatos gėrimo namelis, žibintai – visa tai gražiai pateikta supinant lietuvių ir japonų tradicijas. 

Pabuvojusios „Japoniškame sode“ supratome, kad per daug greit bėgame, lekiame per gyvenimą. Todėl 

trumpam, sukritusios ant minkštos žolės, žvilgtelėjome į dangų. 

Merginoms teko daug pamatyti, daug pėstute nužingsniuoti, bet nuotaikos buvo puikios, nė viena nenorėjo 

dar namo... 

Pietūs gamtoje atrodė karališki – mes buvome išalkusios. 

Pasistiprinusios patraukėme link jūros. Šventoji – mūsų kelionės tikslas. Vanduo buvo nešaltas, tad 

pasiraitojome kelnes ir subridome į jūrą. Juokas, baimė ir nuostaba lydėjo mus kelias valandas. Smėlis 

maloniai šildė pėdas. Braidėme, fotografavomės, tyrinėjome. Tolumoje įžiūrėjome laivą. Pavargusios 

sėdėjome kopose, gėrėjomės jūra ir mūsų bendryste. Ši diena kiekvienai davė kažką naujo, o patirtų įspūdžių 

užteks ilgam. 

Įlipusios į autobusą buvome tylios, pailsusios ir paskendusios prisiminimuose... Lauktuvių vežėme po jūros 

nugludintą akmenėlį. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Gitana Balnienė, soc. darbuotoja Ligita Koriznė 

 

2018-08-31 

„Debesėlių“ šeimyna Telšiuose 

Rugpjūčio 29 d. trys „Debesėlių“ šeimynos jaunuoliai: Darius, Julius ir Žilvinas bei juos lydinčios 

darbuotojos išvyko į Žemaitijos sostinę. Kelionės tikslas – pasivaikščioti Telšių pietinėje dalyje esančio 

Masčio ežero pakrantėmis. Diena buvo nuostabi – vis dar šildė saulės spinduliai, akį džiugino 



įvairiaspalviais žiedynais pasipuošę gėlynai ir tik medžių lapai, pasidabinę auksu, išdavė apie artėjantį 

rudenį. Mus pasitiko gražiai sutvarkytos ežero pakrantės, naujai įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Užsukome 

į žaidimų aikštelę, kur daug smagių akimirkų patyrė Julius ir Darius. Pasėdėję prieplaukoje, 

susibičiuliavome su ežero gyventojomis – antimis. 

Namo grįžome pailsę, tačiau linksmi ir laimingi. 
Parengė: soc. darbuotoja Rūta Šiaulienė 

 

2018-08-28 

Besibaigiant vasarai, 19 šeimynos merginos susiruošė į Šiaulius. Vykome maršrutiniu autobusu. Žavėjomės 

ir džiaugėmės pro autobuso langus stebimais vaizdais. Tad kelionė iki Šiaulių neprailgo. 

Mūsų tikslas vedė į „Saulės miestą“: planavome ten esančiame knygyne įsigyti kanceliarinių prekių, įvairių 

spalvinimo knygelių. Džiugu, jog Rasa J. išpildė savo svajonę – nusipirko pasakų knygą, Jovita S. įsigijo 

dėlionę su gamtos vaizdais. 

Merginos prekybos centro parduotuvėse išsirinko naujų rūbų bei avalynės. 

Vėliau eskalatoriumi pakilome į piceriją. Skanauti rengėmės picas ir ledus. O kol ruošė užsakytą maistą, 

merginos smagiai laiką leido lauko aikštelėje. 

Grįžome namo su gera nuotaika, pilnos įspūdžių. 

Pasidžiaugėme merginų gražiu ir maloniu elgesiu, bendravimo kultūra. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2018-08-23 

Rugpjūčio 16 d. 13 šeimyna, lydima šeimynos darbuotojų, vyko į Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, 

Šlikių kaime įsikūrusį „Vinetu kaimą“. Kaime vaikščiojome vedini pažintinių tikslų. Po įdomios edukacinės 

programos keliavome prie jūros. Ten praleidome kelias valandas, o pašėlioję bangose labai išalkome ir 

užsukome pasistiprinti į kavinę. Kramsnodami dar prisiminėme patirtus įvykius. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Paulauskienė 

 

2018-08-22 

21 šeimynos jaunuolių išvyka į Palangą 

Kad ir apsiniaukęs dangus, bet penki „Katinų“ šeimynos jaunuoliai kartu su dviem darbuotojomis rugpjūčio 

20-os ryte vyko į Palangą. Mus pasitiko vėjuotas pajūris, bet keletas mūsų drąsuolių paniro į bangas 

nepabūgę jūros rūstybės. Po maudynių jaunuoliai skanavo ledus paplūdimio kavinutėje ir dalinosi 

prisiminimais apie buvusias išvykas. 

Pasidžiaugę jūros teikiamais malonumais, nusprendėme pasivaikščioti J. Basanavičiaus gatve ir, žinoma, 

pasidairyti nuo Palangos tilto. Vėliau jaunuoliai pasistiprinti užsuko į „Čili picą“. 

Vakarop atsisveikinome su Palanga ir iškeliavome namo. 
Parengė: soc. darbuotoja Rasita Tomkevičienė 

 

2018-08-22 

7-os šeimynos berniukai Kajus ir Laurynas bei 8-os šeimynos mergaitės Laura, Eglė ir Akvilė kartu su 

socialinėmis darbuotojomis Violeta ir Rima rengėsi kelionei. Mes norėjome vykti prie Virvytės upės, bet 

planus pakeitė lietus. Todėl nutarėme važiuoti į Viliošių kaimo kavinę-sodybą. Kol lijo, skaniai 

papusryčiavome, o nusigiedrijus dangui, žaidėme lauke vaikams įrengtoje aikštelėje. 

Buvo nuostabi kelionė, pilna įspūdžių ir naujų potyrių. 
Parengė: soc. darbuotoja Violeta Razvadauskienė 

 

2018-08-17 

11 šeimynos kelionė į Dinozaurų parką ir pajūrį 

Rugpjūčio rytą išvažiavome aplankyti dinozaurų, kurie kažkada gyveno mūsų žemėje. Autobuse sėdėjome 

erdviai, nes kai kurie mūsų šeimynos jaunuoliai keliauti nepanoro. Oras protarpiais nedžiugino, bet 

emocijos, patirtos parke, jaunuoliams nubraukė visus nemalonius pojūčius. Siūlome ir kitiems ten 

nuvažiuoti. Mums buvo taip įdomu, jog net nepajutome, kaip bėga laikas. Aplankę Dinozaurų parką, 

iškeliavome prie Baltijos jūros. Rami jūra mus sutiko su puikiai maudynėms tinkančiu šiltu vandenėliu. 

Sugrįžome labai patenkinti, o parsivežtas suvenyras visada primins malonių įspūdžių kupiną kelionę. 
Parengė: soc. darbuotoja Vitalija Boverienė 



 

2018-08-13 

Rugpjūčio 11 dieną vyko Ventos miesto šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, „Lietuvą 

nešiojame savoje širdyje“. Koncertinėje programoje kartu su Ventos miesto bendruomenės kolektyvais bei 

svečiais taipogi dalyvavo Ventos socialinės globos namų dainų ir šokių kolektyvas „Barškutis“. Mūsų 

kolektyvas pristatė savo naujausią šokį pagal lietuvių liaudies dainą „Lek gervė, lek gervelė“. Šokį sukūrė 

vadovai D. Mačienė ir V. Veitas. 

Prieš lipant į sceną, tiek gyventojai, tiek vadovė jautė didžiulį nerimą – juk tai pirmasis kolektyvo 

pasirodymas Ventos miesto bendruomenei! Šokį globos namų gyventojai atliko gražiai ir sklandžiai. 

Nerimas dingo lyg nebuvęs, visus užliejo džiaugsmo ir pasididžiavimo banga. Toliau, visi atsikvėpę, ramiai 

galėjo stebėti šventinę programą. 

Dėkojame Ventos kultūros namų kultūrinės veiklos vadovei Daliai Tenienei už pakvietimą dalyvauti 

šventėje. Tikimės, jog tai buvo pirmas, bet ne paskutinis kolektyvo „Barškutis“ pasirodymas. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-08-02 

Socialinės priežiūros centras Latvijos respublikoje „Ziedkalne“ liepos 23 dieną pakvietė į renginį „Svečiuose 

pas zuikį“. Sportinėse varžybose dalyvavo 5 komandos iš Latvijos ir mūsų – vienintelė komanda iš Lietuvos. 

Komandą sudarė 4 Ventos socialinės globos namų gyventojai – Vytautas K., Egidijus D., Andrius R., ir 

Deividas G. bei Artūras M., gyvenantis Akmenėje, grupinio gyvenimo namuose. 

Atvykus į vietą mus pasitiko „zuikių šeima“ bei Ziedkalnės darbuotoja Rima, kuri padėjo mums suprasti 

latvių kalbą ir pagelbėjo komandai įvairiose rungtyse. 

Dalyvius džiugino renginio pradžia – komandų eisena, organizatorių pasveikinimas ir varžybų atidarymas 

giedant Latvijos bei Lietuvos himnus. 

Po to mūsų komanda pristatė savo įstaigą su gyventojo Deivido G. pieštais plakatais. Andrius R. ir Artūras 

M. sudainavo Sauliaus Prūsaičio dainą „39“. Varžybos prasidėjo bočios žaidimu. Komanda jėgas išbandė ir 

estafečių, laipiojimo lynais, kvadrato rungtyse. Bočios varžybose vaikinai užėmė I-ą vietą, kvadrato – III-ią 

vietą, estafetėse – II-ą vietą. O visos komandos galutinis rezultatas – II-a vieta. Vaikinai džiaugėsi iškovotais 

prizais – taurėmis ir medaliais. 

Pasibaigus varžyboms laukė poilsis, palapinių paruošimas miegui, vakarienė, komandų prisistatymas, 

šventinis koncertas, diskoteka ir fejerverkai. 

Esame dėkingi užimtumo specialistams Dianai Stankuvienei, Zitai Staškienei ir Vytautui Veitui už pagalbą 

ruošiantis išvykai į Latviją. 

Užsimezgusios naujos pažintys, patirti įspūdžiai ir emocijos ilgam išliks mūsų atmintyje. 
Parengė: užimtumo specialistas Aivaras Korizna 

 

2018-07-26 

Liepos 25 dieną Ventos socialinės globos namuose buvo minima Pasaulio gyventojų diena. 

Ši diena yra skirta susimąstyti apie žmonijos gimstamumo, mirtingumo, bado, gamtos išteklių tausojimo, 

migravimo, išsilavinimo ir kitokias problemas. 

Susirinkusiems aktų salėje buvo papasakota apie pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimą, kiek ir kokiuose 

žemynuose gyvena žmonių, su kokiomis problemomis susiduria didelė dalis pasaulio gyventojų. 

Vyresnieji Ventos socialinės globos namų gyventojai pristatė mini pasirodymą „Jeigu pasaulis būtų 100 

žmonių kaimas“. Iš patogių vietų pakilti renginio dalyvius pakvietė įvairūs žaidimai ir šokiai. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-07-26 

Mums vasara dovanoja ne tik šilumą, bet ir kelionių džiaugsmą. 

Liepos 19 d. „Riešutėlių“ šeimyna vyko į pažintinę ekskursiją. Tikslas buvo apsilankyti „Vinetu“ kaime. Čia 

mūsų laukė įdomi edukacinė programa. Daug naujo sužinojome apie spalvingą Šiaurės Amerikos indėnų 

kultūrą, istoriją ir papročius. Susipažinome su indėniškais amatais ir rankdarbiais, klausėmės būgno, 

„lietaus“ lazdos ir dūdelės garsų, kurie labai sužavėjo. Smagiausia buvo sukti galvą renkantis sau indėnišką 

vardą, kurio įkvėpimo šaltinis – gamta. Pagal pasirinktą vardą mums išpiešė veidus. 

Po edukacinės programos papietavome ir važiavome atsigaivinti nuo dienos karščio prie jūros. Nepabūgome 

išsimaudyti šaltose Baltijos jūros bangose. 



Vykdami namo, pakeliui apsilankėme kavinėje „Karčiama“. Po vaišių kavinėje teko visiems išsimaudyti 

netikėtai užklupusiame lietuje. Buvo smagu, patyrėme daug malonių emocijų ir džiugių įspūdžių. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Žilienė 

 

2018-06-29 

Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Šventojoje Dvasioje. Krikštu 

pakrikštytasis įjungiamas į Bažnyčią, tampa jos nariu ir gauna teisę naudotis kitais sakramentais. Gegužės ir 

birželio mėnesiais 81 Ventos socialinės globos namų gyventojas priėmė Krikšto sakramentą. 
Parengė: direktorės pavaduotoja Lolita Zvonkienė, Socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 

 

2018-06-25 

Ketvirtasis liaudiškos muzikos festivalis „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“ nušurmuliavo Ventos socialinės 

globos namuose. Šiemet jis buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Džiaugiamės 

dalyvių ir svečių gausa, nuotaikingaisiais „Sadūnais“, kurie ne tik koncertavo, bet ir vedė šventę. 

„Sadūnai“ ir Ventos socialinės globos namų kolektyvas „Barškutis“ (vad. Dainora Mačienė ir Vytautas 

Veitas) daina apie paukštelę ir šokiu „Lek gervelė“ atidarė šventę. Festivalio metu išgirdome, kuo turtingi, 

kuo garsūs, kuo gali didžiuotis Lietuvos etnografiniai regionai – Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija bei 

kaimynė Latvija, kuo ypatingi ir nuostabūs miestai ir miesteliai, iš kurių pas mus atvyko kolektyvai. 

Skambėjo Akmenės krašto poetų Algimanto Kiminiaus, Stanislovo Aukselio ir Aurelijos Gerulskienės eilės 

apie Ventą ir šimtametę Lietuvą. 

Sveikinimo žodį tarė globos namų direktorė Gražina Banienė. Ji pasidžiaugė gražia kolektyvų, 

dalyvaujančių ne pirmus metus šioje šventėje ir mylinčių liaudies muziką, bendryste. Atvyko gausus būrys 

svečių: Seimo nario Valiaus Ąžuolo patarėja Justina Jagminienė, Akmenės rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Apolinaras Nicius ir patarėjas Tomas Martinaitis, Ventos miesto seniūnė Genovaitė 

Mačiuvienė, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos direktorė Birutė Elena Jakaitienė ir 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Triaušienė, Adakavo socialinės globos namų direktorė Kristina 

Anulienė, Padvarių socialinės globos namų direktorė Rima Narmontienė bei Vilniaus vaikų ir jaunimo 

pensiono direktorė Jūratė Čečetienė. Renginį filmavo Ventos regioninė televizija. 

Linksmi, išradingi buvo dalyvių pasirodymai. Ventiškiai – Grupinio gyvenimo namų vaikams kolektyvas 

(vad. Vitalija Žilinskienė ir Lina Visminienė) – šoko „Kalvelį“, o „Barškutis“ – šokį pagal Vytauto 

Šiškausko dainą „Tu man esi“. Ventos muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Austėja“ (vad. Auksė 

Nainytė) atskubėjo tiesiai iš stovyklos „Lai skamba žemaitiškos kanklės“. Kartu su jomis atvyko ir Mažeikių 

Vytauto Klovos muzikos mokyklos dainininkės (vad. Eridana Tallat-Kelpšienė). Mergaitės atliko 

žemaitiškus kūrinius – ir kanklėmis kankliavo, ir dainavo. Mokytoja Auksė su Justina, Ventos socialinės 

globos namų gyventoja, sudainavo lietuvių liaudies dainą apie žalią liną. Nuotaikingus šokius dovanojo 

Vilniaus vaikų ir jaunimo pensiono kolektyvas „Lakštingalėlis“ (vad. Giedrė Ivanenkienė), nepailstantys 

Kėdainių socialinės globos namų meno raiškos studijos „Vita Brevis“ (vad. Raminta Matulytė-Šilienė) 

šokėjai. Adakavo socialinės globos namų kolektyvas (vad. Artūras Maurius), svečiai iš Latvijos (Ziedkalnės 

socialinio aprūpinimo centro, vad. Mara Andersone), Suvalkijos socialinės globos namų jungtinis gyventojų 

ir darbuotojų choras „Viltis“ (vad. Alma Sakalauskienė) ne tik iš širdies dainas traukė, bet paskatino kartu 

uždainuoti ir žiūrovus. Žemaitiškai porino linksmasis Ričardas iš Padvarių socialinės globos namų, o jo 

šauniųjų draugų kolektyvas (vad. Daiva Pociuvienė) dainavo ir grojo. Dainą, šokį ir instrumentinę muziką 

sumaniai į vieną pasirodymą supynė Pabradės socialinės globos namų folklorinis ansamblis „Rugučiai“ 

(vad. Rimvydė Paukštytė, Gintas Beržinskas ir Robertas Ingelevičius). 

Kolektyvai apdovanoti Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio padėkomis, pyragais – 

„bobomis“ ir žemaitišku simboliu – meška. 

Bet, turbūt, labiausiai širdis suvirpino renginio pabaiga, kada kiekvienas kolektyvas taip nuoširdžiai tarė 

žodžius, skirtus Lietuvai. Latviai nustebino pasveikindami lietuvišku žodžiu. Visus ranka rankon, širdis 

širdin sujungė finalinė daina „Kaip paukšteliai žaliam gojuj“. 

Šventė tuo nesibaigė. Toliau linksmintis kvietė „Sadūnai“. Kas šoko, kas dainavo, kas lingavo, pritardamas 

nuotaikingai muzikai. 

Nuoširdus ačiū svečiams, dalyviams, žiūrovams ir visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

 



2018-06-20 

Labai laukėme šilumos, vasaros ir smagių renginių, tad birželio 20-ą buvo suorganizuotas šventinis Joninių 

rytmetys. 

Saulėtą rytą suskambo linksma muzika, sutvisko spalvingi balionai, pakvipo lauko žolynų puokštės, ant 

suolų sugulė varduvininkams skirti vainikai. Šypsenos ir besirenkančių klegesys bylojo apie gerą dalyvių 

nuotaiką. 

Šventės metu sužinojome Joninių papročius ir tradicijas, pasveikinome Jonus ir Janinas padabindami juos 

ąžuolo vainikais, pažaidėme, smagiai pasišokome, suorganizavome vainikėlių pynimo varžytuves bei 

viktoriną – visi jos klausimai buvo susiję su Joninių švente. 

Aktyviausi rytmečio dalyviai džiaugėsi saldžiais prizais. Šventėje tvyrojo smagi nuotaika ir barstėsi 

malonios emocijos. 

Renginį organizavo 12 ir 14 šeimynos, o joms talkino užimtumo specialistai – Dainora, Diana ir Vytas. 
Parengė: soc. darbuotoja Rita Žilienė 

 

2018-06-19 

Visos 19-os šeimynos gyventojos saulėtą birželio 17-ą dieną susiruošė papramogauti į Ventos miestelį. 

Išvykos tikslas – aplankyti pas mus gyvenusias, o dabar name gyvenančias drauges, o Aurelijai M. ir savo 

sesutę Jurgitą P. bei karštą vasaros dieną paskanauti ledų. 

Būrelin sugužėjome parke, kur vėl smagiai bendraudamos leidome laiką: vaišinomės ledais, traškučiais ir 

gaivinančiais gėrimais, išmėginome čia esančius treniruoklius, klausėmės muzikos. 

Eidamos namo nusipirkome braškių, taigi, namuose ragavome jau kitokių skonių. 

Grįžome pavargusios, bet laimingos, nes šauniai praleidome laiką. 
Parengė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2018-06-18 

Išvyka į Biržų regioninį parką 

Birželio 13 dienos rytą Ventos socialinės globos namai šurmuliavo kaip niekad anksti. Didelė dalis 

gyventojų su gausiu būriu lydinčių darbuotojų vyko į LR Aplinkos ministerijos dovanotą ekskursiją – į 

Biržų regioninį parką. Šią išvyką Ventos socialinės globos namų bendruomenė laimėjo dalyvaudama 

Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. 

Kelionė į Biržus neprailgo, nes gyventojai džiaugėsi galėdami važiuoti didžiuliu autobusu. 

Nuvykus į Biržus, mus pasitiko regioninio parko gidė Danutė, kuri aprodė lankytojų centrą ir atskleidė, kuo 

šis kraštas yra ypatingas. Gidė papasakojo, kodėl ir kaip susidaro karstinės įgriuvos, parodė trumpą filmuką 

apie Biržų krašto savitumą, išskirtinumą. Danutė pristatė ir dabartinius tyrimų duomenis apie regiono 

gelmes bei iš to išplaukiančias įgriuvų prognozes. 

Iš lankytojų centro visi linksmai nužingsniavome prie Biržų pilies, kur išgirdome legendą. Sužinojome, kaip 

buvo statoma ši pilis, kokius didžius žmones matė šio pastato sienos ir kas dabar vyksta joje. Apėjome pilį 

sukastais gynybiniais pylimais, pasigrožėjome ežeru ir pakeliamu tiltu. Vėliau vykome prie didžiulio 

apžvalgos bokšto, kuris yra prie Kirklių karstinių ežerėlių. Nevisi įveikė stačius laiptelius į bokštą, bet tiems, 

kurie tai padarė, atsivėrė neapsakomai gražus tamsaus ežerėlių vandens ir žydro dangaus peizažas. 

Atsisveikinę su gide Danute, dar nuvykome prie žymiosios Karvės olos. Apžiūrėję įgriuvas, susėdome 

papietauti ir aptarti visa tai, ką matėme. Gyventojų emocijos „liejosi per kraštus“ – dalinomės patirtais 

įspūdžiais ir matytais vaizdais. 

Skaniai ir sočiai papietavę, susiruošėme namo. Kelionė neprailgo, visus iš snaudulio prikėlė užimtumo 

specialistės D. Mačienės pravesta linksma mankšta pavargusioms kojoms ir rankoms. Dešimties valandų 

trukmės ekskursija prabėgo akimirksniu. 

Dėkojame LR Aplinkos ministerijai už suteiktą galimybę aplankyti tolimą ir gražų Lietuvos kampelį. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-06-18 

19-ta šeimyna birželio 13 dieną aplankė atsinaujinusį, išgražėjusį Klaipėdos Jūrų muziejų. Delfinariume 

stebėjome šių vandens gražuolių pasirodymą, kuris mus džiugino savo įdomia programa. Įvairiausių dalykų 

yra išmokę delfinai – net piešti akvarele! Kaliforninių jūros liūtų pasirodymą Saulės Įlankoje taip pat buvo 

įdomu žiūrėti. Čia mus labiausiai sužavėjo šių gyvūnų dainavimas pagal natas. 

Pakeliui į namus apsilankėme „Karčiamos“ kavinėje, kur ne tik skaniai pavalgėme, bet ir pasidžiaugėme 

gražia jos aplinka. 



Likome labai patenkinti savo išvyka. Grįžome su lauktuvėmis, gera nuotaika ir teigiamomis emocijomis. 
Paruošė: soc. darbuotoja Gražina Mažilienė 

 

2018-06-01 

Kasmet, gegužės 31 dieną, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir jos partneriai mini Pasaulinę dieną be 

tabako. Jos metu atkreipiamas visuomenės dėmesys į rūkymo žalą sveikatai bei kitas su tabako ir tabako 

gaminių vartojimu susijusias rizikas, taip pat viešai palaikomos iniciatyvos, susijusios su tabako ir tabako 

gaminių vartojimo mažinimu. 

2018 m. gegužės 25-31 dienomis Ventos socialinės globos namuose vyko kūrybinių darbų (plakatų), skirtų 

nerūkymo dienai paroda „Rūkymas – žalingas įprotis“. Plakatus gyventojams padėjo sukurti ir nupiešti 

šeimynų darbuotojai. Šios parodos tikslas buvo atkreipti gyventojų ir darbuotojų dėmesį, jog rūkymas – 

antroji pagal dažnumą viso pasaulio žmonių mirčių priežastis. 
Parengė: kineziterapeutė Rasa Urbonienė 

 

2018-05-28 

Gegužės 23-24 d. Marijampolės futbolo klubo aikštyne įvyko Tarptautinės žmonių su negalia futbolo lygos 

turnyras „SENI CUP 2018“. Dalyvaujančios komandos tarpusavyje kovojo dėl galimybės atstovauti Lietuvai 

turnyro finale Lenkijoje. Varžybose rungėsi komandos iš 14 globos įstaigų: Prūdiškių, Dūseikių, 

Vilijampolės, Zarasų, Macikų, Kalvarijos, Padvarių, Adakavo, Kėdainių, Jasiuliškių, Veisiejų, Suvalkijos 

socialinės globos namų, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro „Goda“ ir mūsų sportininkai 

– Ventos socialinės globos namų komanda, kurią lydėjo vairuotojas Antanas Jackus, socialinio darbuotojo 

padėjėja Diana Jablonskienė ir užimtumo specialistas Aivaras Korizna. 

Mūsiškiai I-ame pogrupyje žaidė su Veisiejų, Jasiuliškių, Kėdainių ir Suvalkijos komandomis. Pasigalynėję 

su varžovais ir pavargę po įtemptų varžybų, ventiškiai: Artūras Mendelejevas, Deividas Griguola, Andrius 

Raudys, Deivis Abromaitis, Vytautas Kavaliauskas, Egidijus Džiugas ir Marius Vaičiūnas mėgavosi 

organizatorių pasiūlytomis pramogomis. Vaikinai stebėjo cirko studijos „Šypsena“ ir Burbulų Dėdės šou 

pasirodymus, įveikė komandinę užduotį – sukurti didžiausią muilo burbulą, džiaugėsi saliutais. 

Finalinėms žaidynėms Torūnėje šiemet atstovaus po įtemptų kovų pagrindinį prizą iškovojusi Prūdiškių 

socialinės globos namų komanda. Smagu, kad visi dalyviai buvo apdovanoti „SENI CUP“ taurėmis bei 

medaliais, dovanomis ir saldžiaisiais prizais. Šiame turnyre svarbiausia ne tai, kas nugalėjo ar pralaimėjo, o 

gera nuotaika, susitikimas su draugais ir šiltas bendravimas. 
Parengė: užimtumo specialistas Aivaras Korizna, soc. darbuotojo padėjėja Diana Jablonskienė 

 

2018-05-25 

2017 metų lapkričio 18-26 dienomis Lietuvoje vyko Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai. Europos 

atliekų mažinimo savaitė – tai tarptautinė akcija, skatinanti visus gyventojus atkreipti dėmesį į didėjančią 

atliekų problemą. Į akciją įsitraukė 149 institucijos. Dalyviai visoje šalyje inicijavo apie 400 renginių. Prie 

akcijos prisijungė ir Ventos socialinės globos namai. Čia buvo suorganizuotas renginys „Neišmesk – 

panaudok kitaip“. 

Šių metų gegužės 18 dieną aplinkos ministras Kęstutis Navickas apdovanojo aktyviausius ir išradingiausius 

Europos atliekų mažinimo savaitės renginių dalyvius. Už pilietines iniciatyvas dalyvaujant Europos atliekų 

mažinimo savaitės renginiuose, įdomias idėjas ir daug darbo bei pastangų reikalaujančią veiklą 

specialiuosius Aplinkos ministerijos prizus pelnė Ventos socialinės globos namai, Linkuvos socialinės 

globos namai, Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ir Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras. 

„Jūs parodėte, kokių gražių ir funkcionalių daiktų galima sukurti iš atliekų. Ir kad tam visai nereikia didelių 

investicijų. Svarbiausia kūrybiškumas ir siekis seniems daiktams suteikti naują gyvenimą, taip tausojant 

gamtos išteklius“, – sakė ministras, apdovanodamas nugalėtojus. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-05-18 

Gegužės 17 dieną mūsų namų gyventojus su žydinčiu pavasariu, grįžusia šiluma dainomis pasveikino 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniai ir jų vadovas Vidmantas Virbickas. Jie jau ne pirmą kartą 

globos namuose surengia skambią šventę. Šįkart svečiai atvyko su muzikine programa, užpildyta įvairaus 

žanro dainomis ir linksmai nusiteikusiais koncerto vedėjais – Gerda ir Luku. Visus susirinkusius globos 

namų vaikus, jaunuolius bei darbuotojus džiugino gimnazijos ketvirtokių ir dešimtokių atliekamos dainos. 



Kiekvieną linksmą ar jautrų numerį mes palydėjome garsiais plojimais. Šiltai ir džiaugsmingai sveikinome 

svečius, dovanojančius globos namų bendruomenei muziką. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2018-05-17 

Muzika – ideali priemonė žmogaus kūrybinėms fantazijoms sužadinti. Muzikos pagalba jaunuoliai įgyja ir 

socialinės patirties. Muzika jau penktus metus iš eilės skamba šalies socialinių partnerių festivalyje „Būkime 

kartu“, kurį organizuoja BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono bendruomenė. 

Ankstų gegužės 15-osios rytą Ventos socialinės globos namų šokių ir dainų kolektyvo „Barškutis“ nariai, 

lydimi užimtumo specialistų V. Lekstutienės, D. Stankuvienės ir V. Veito, išvyko į sostinę. 

Į Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną sugužėjo net 11 kolektyvų iš Vilniaus miesto ir rajono, Visagino 

ir Zarasų. Visus susirinkusius pasveikino pensiono direktorė J. Čečetienė ir šventė prasidėjo linksma 

muzikine kompozicija, kurią atliko Vilniaus neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų orkestras“. Ventos socialinės 

globos namų kolektyvas į festivalį atvežė du pasirodymus: S. Prūsaičio dainą „39” ir šokį pagal V. 

Šiškausko muziką „Tu man esi“. Festivalio pabaigoje dalyvius džiugino ir nuo kėdžių pakėlė Zarasų 

savivaldybės kultūros centro jaunimo tradicinio muzikavimo grupė „Zarasų mandolinininkai“. 

Pensiono direktorė, apdovanodama dalyvius, dėkojo už ilgametę draugystę ir partnerystę, džiaugėsi 

pasirodymų spalvingumu ir savitumu bei kvietė ir kitais metais atvykti į festivalį. 

Apdovanoti saldžiomis dovanomis, aplaistyti gaiviu pavasario lietumi, Ventos socialinės globos namų 

gyventojai namo grįžo pavargę, bet linksmi, kupini gerų emocijų. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-05-14 

Sužydus patiems nuostabiausiems pavasario žiedams, atkeliauja šventė – Šeimos diena. Džiugu, kad jau 

septintąjį kartą vis didesnio mūsų globotinių artimųjų pulko kelias gegužės 12 dieną vedė į Ventos socialinės 

globos namus. Atvykusieji ir šiais metais galėjo pasigrožėti gyventojų piešiniais, siuviniais, keramikos, 

medžio darbeliais ir kitokiomis rankų darbo grožybėmis, pasiklausyti šventinio koncerto, artimiau 

pabendrauti šeimynose. 

Ragindama suskinti aliai visus tulpės žiedus, šventę pradėjo ir žydinčių tulpių pievomis visą koncertą „vedė“ 

užimtumo specialistė Zita Staškienė. Susikaupę tamsoje stebėjome vabaliuko istoriją – šešėlių spektaklį, 

kuriame vaidino mūsų globotiniai: Violeta Š., Jovita S., Kristina L., Svietlana P., Tadas J., Darius P., 

Aleksejus V., Giedrius K., Ernestas M., Vytautas S., o jį režisavo užimtumo specialistė Lina Janavičienė. 

Vaida S. ir Jurgita P., Aurelija M. ir Andrius R., Svietlana P. ir Deividas G., Dovilė B. deklamavo eiles apie 

tulpių spalvas, jų grožį ir paslaptingumą. Evelina B., Vytautas S. ir Deividas J. papasakojo apie globos namų 

užimtumo specialistų organizuotą akciją „Šviesuolių keliais“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti, ir kaip mes šventėme Lietuvos gimtadienį. Dainomis džiugino užimtumo specialistas Vytautas 

Veitas. 

Turbūt, didžiausia staigmena buvo mūsų globotinių, pirmus metus lankančių Ventos muzikos mokyklą, 

pasirodymas. Lietuvių liaudies dainą dainavo Justina M., jai kanklėmis pritarė mokytoja Auksė Nainytė. 

Vida V. ir mokytoja Dalia Jankuvienė skambino pianinu. Žana D., Gabija B., Nojus T. ir Vladimiras B. 

smagiai dainavo bei grojo ritminiais instrumentais. Juos ruošė mokytojai Genovaitė Bučiuvienė ir 

Vidmantas Virbickas. Daugiausiai ovacijų sulaukė Artūro M., Andriaus R. ir Arvydo B. atliekamos dainos. 

Jų mokytojai – Vidmantas Virbickas ir Gintautas Jankus. 

Nuoširdų padėkos žodį tarė globotinių artimieji. Mūsų namų direktorė Gražina Banienė taip pat dėkojo 

Ventos muzikos mokyklos mokytojams, globos namų darbuotojams, pasidžiaugė gausiu susirinkusių į 

šventę vaikų ir jaunuolių giminaičių būriu su viltimi, kad ateinančiais metais jis bus dar gausesnis. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2018-05-14 

Gegužės 11 dieną Vytautas Skirius, Aleksejus Vachinas, Giedrius Kiltinas, Jovita Skamarakaitė, Kristina 

Liaudanskaitė, Violeta Šepeleva ir Tadas Joneliūkštis, lydimi užimtumo specialistės Linos Janavičienės, 

važiavo į Papilės kultūros namus. Ten vyko Šeimos dienai skirta šventė. Scenoje regėjome Papilės vaikų 

teatro „Jurakalnis“ „KUR TIKRIEJI NAMAI“ ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir 

jaunimo teatro „Ikaras“ „GIEDANČIŲ PAUKŠČIŲ MINTYS“ išradingus, gyvybingus vaidinimus. 

Pasakojimai, pripildyti meilės gimtajam kraštui, kvietė žiūrovus branginti namus, tėvynę Lietuvą. 



Linkime didžiausios sėkmės Papilės kultūros namų teatro mažiesiems aktoriams ir jų vadovei Nijolei 

Grudžinskienei Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos“. 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2018-04-26 

Saulėtą balandžio 22-osios rytą (sekmadienį) vykome į Papilės miestelio organizuojamą kasmetinę šventę 

„Jurginės kitaip“. Joje dalyvavome pirmą kartą. Trys mūsų gyventojai, Andrius Vasiliauskas (12 š.), Andrius 

Grakauskas (13 š.) ir Artūras Mendelejevas (21 š.), šiam išvykimui ruošėsi iš anksto: darėsi darbelius 

pardavimui šventės kermošiuje. Andrius G. lipdė iš molio, Andrius V. ir Artūras M. mezgė šlepetes, 

kojinaites. 

Prasidėjus šventės šurmuliui ir skambant liaudiškos kapelos „Užkūtės“ smagiems kūriniams, pasigrožėjome 

ir apžiūrėjome kitų atsivežtus parduoti darbus: suvenyrus, puodynes, pintus krepšius, tapytus paveikslus, 

maisto produktus. Ypač nosytes kuteno garuojančios kavos kvapas, tad visi drauge pasimėgavome šiuo šiltu 

gėrimu. 

Pardavę savo rankdarbius ir nusipirkę lauktuvių draugams bei artimiesiems su pakilia nuotaika grįžome 

namo. 
Parengė: užimtumo specialistė Roma Griciuvienė 

 

2018-04-23 

Balandžio 16-20 dienomis globos namuose vyko sportui prijaučiančių gyventojų stalo teniso turnyras. Jame 

varžėsi 13 dalyvių. Buvo žaidžiama rato sistema, varžyboms teisėjavo gyventojas Artūras Mendelejevas. 

Turnyro prizininkai: I-ąją vietą užėmė A. Mendelejevas, II-ąją vietą – E. Džiugas, III-ąją – A. Raudys. 

Pirmąsias tris vietas pelnę sportininkai apdovanoti diplomais ir medaliais. Likusieji dalyviai pasidabino 

gyventojo A. Grakausko darytais mediniais medaliais. 
Parengė: užimtumo specialistas Aivaras Korizna 

 

2018-04-17 

Savo apsilankymu mus maloniai nustebino gimnazistai – Naujosios Akmenės Ramučių 3c klasės 

moksleiviai bei jų auklėtoja Jadvyga Ruginienė. Svečiai lankėsi šeimynose, gyventojus pradžiugindami 

saldžiomis dovanomis. Smalsieji gimnazistai pasidomėjo ir globos namų gyventojų užimtumu. Dailės 

terapijos kabinete jie apžiūrinėjo anksčiau niekur neregėtas vizualinei stimuliacijai ir emociniam 

atsipalaidavimui skirtas priemones. 

Dėkojame mokytojai ir gimnazistams už apsilankymą. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2018-04-13 

Grupė VDA KF tapybos studentų, LSMU ergoterapijos trečiakursių bei studijuojančių jungtinėje antrosios 

pakopos LSMU ir VDA KF dailės terapijos studijų programoje, kartu su VDA KF dėstytoja Jovita 

Aukštikalnyte-Varkulevičiene bei LSMU docente, Reabilitacijos klinikos ergoterapeute Jolita Rapoliene 

lankėsi globos namuose. Pirmiausia svečiai pasidomėjo, kuo ir kaip gyvena globos namai – susitiko su 

direktore Gražina Baniene ir pavaduotoja Lolita Zvonkiene. 

Profesionalių menininkų vizito pagrindinis tikslas – tapybos kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvių priemonėmis 

pasirūpino tapytoja Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, dažus ir popierių atsivežusi net iš Kauno. 

Padedami studentų, būrelis mėgstančių dailinę raišką gyventojų, susiskirstę poromis, tapė draugo portretą. 

Kūrybinės užduoties įveikimui pasitelktas profilio šešėlis, todėl dalyviams buvo nesudėtinga pažymėti 

draugo veido siluetą ir jį užpildyti spalvomis. 

J. Rapolienė su sveikatos mokslų universiteto studentais, globos namuose viešinčiais pirmąkart, dairėsi 

įstaigoje – pabuvojo užimtumo kabinetuose, domėjosi kineziterapijos procedūromis, dirstelėjo į šeimynas. 

Jie taip pat aplankė suaugusių ir vaikų grupinio gyvenimo namus. Merginos, svetingai priėmusios 

kauniečius, pasidžiaugė gyvenimu erdviame name, aprodė bendro naudojimo patalpas, kvietė dirstelėti į 

jaukius savo kambarius. Jos teigė pasiilgusios dailės terapijos susitikimų, atpažino docentę iš praeitais 

metais projektinėse veiklose organizuotos ergoterapijos ir klausė, ar Jolita pratęs joms patikusias procedūras. 

Svečiams padovanojusios begalę šiltų apkabinimų ir nuoširdų kolektyvinį nusiminimą, jog apsilankyta 

trumpam, išlydėjo atvykėlius. 



Vaikai irgi džiūgaudami sutiko kauniečius. Jie vienas per kitą čiauškėdami kvietė pažiūrėti žaislus ir kartu 

pažaisti, rodė nuotraukas, įvairius savo darbelius bei pirštukais smalsiai knibinėdami blizgius, svečių 

atvežtus šokoladinių kiaušinių popierėlius vis prašė pabūti ilgiau. 

Apsilankiusiųjų nuomone, tiek gyvenantiems didelėje bendruomenėje – įstaigoje, tiek persikėlusiems į 

grupinio gyvenimo namus yra reikalingos reguliarios sveikatinimo procedūros, stiprinančios fizinę ir 

psichikos sveikatą, skatinančios negalią turinčių žmonių aktyvumą ir įsitraukimą į prasmingas veiklas. 

Svečiai, padėkoję už šiltą ir prasmingą susitikimą, paliko globos namus. 
Parengė: dailės terapeutė Inga Musulienė 

 

2018-04-11 

Akcija „DAROM 2018“ 

Šiemet jau aštunti metai kaip ši akcija vyksta mūsų įstaigoje. Oras buvo palankus, todėl į talką susirinko 

nemažai gyventojų ir darbuotojų. Gyventojų tarybos pirmininkas Aivaras Korizna paskirstė visiems 

tvarkymo plotus, o Jūratė Gauronskienė išdalino šiukšlių maišus, kuriuos mums parūpino Ventos seniūnija. 

Pirmo aukšto gyventojai tvarkė globos namų teritoriją, o stipresni ir labiau savarankiškesni ėmėsi pušyno 

pakelės, kuri veda link pagrindinio kelio. Kiekvienai šeimynai įteikti padėkos raštai. 
Parengė: soc. darbuotojo padėjėja Jūratė Gauronskienė, užimtumo specialistas Aivaras Korizna 

 

2018-04-11 

Vaikų Velykėlės 

Mūsų namuose Atvelykio šventė yra tradicinė. Tądien, nešini margučiais, į salę rinkosi gyventojai ir 

darbuotojai. Šventinio renginio pradžioje pasižiūrėjome lietuvišką animacinį filmuką „Margučio rytas“, 

kuriame vaizdžiai pasakojama apie pasaulio atsiradimą iš kiaušinio, apie Velykų Bobutę ir jos burtus, apie 

kiaušinių marginimo raštus. Taigi, remdamiesi įvairių tautų mitais, kuriuose pasakojama, kad pasaulis 

atsiradęs iš stebuklingojo paukščio kiaušinio, kūrėme ir savo didįjį margutį. Į pagalbą užimtumo specialistei 

Adelei atbėgo mūsų mažieji. Sekdami pasaką, kai sudužus kiaušiniui iš jo trynio atsirado žemė, o iš baltymo 

– vandenys, pildėme didžiojo margučio erdvę įvairiais ženklais: saulės spindulėliais, žvaigždelėmis, 

zuikučiais, žibučių žiedais... Mažieji sparčiai dirbo ir mes greitai pamatėme rezultatą. Visi panoro 

nusifotografuoti su gražiuoju margučiu. 

Žvaliai ir linksmai vyko kiaušinių valgymo varžybos. Nors reikėjo suvalgyti tik vieną putpelės kiaušinuką, 

tačiau kiek vikrumo reikėjo jį lukštenant! Žaidėme žaidimus: mediniu šaukštu nešiojome ir estafetėse 

perdavinėjome margučius ir rankomis lyg sparnais mojavome, bandydami atspėti, kas skraido, o kas – ne. 

Minėme mįsles, ridenome margučius. Buvo linksma ir visi džiaugėsi dovanomis – saldžiaisiais prizais. 
Parengė: užimtumo specialistė Zita Staškienė 

 

2018-04-09 

Balandžio 4 dieną Ventos socialinės globos namų gyventojai, lydimi užimtumo specialistų Dianos 

Stankuvienės ir Vytauto Veito, dalyvavo humoro šventėje „Juokis Padvariuos“. 

Į šventę Padvariuose suvažiavo meno kolektyvai iš Linkuvos, Macikų, Dūseikių socialinės globos namų bei 

Viliaus Gaigalaičio globos namų. 

Šventės pradžioje visus susirinkusius pasveikino Padvarių socialinės globos namų direktorė Rima 

Narmontienė. Ji pasidžiaugė ilgalaike draugyste su atvykusiaisiais ir pakvietė pabūti kartu, pamiršti 

kasdieninius rūpesčius bei linksmai praleisti laiką. 

Visi kolektyvai parodė paruoštas labai nuotaikingas programas. Ypatingai linksmai nuteikė Viliaus 

Gaigalaičio globos namų cirko pasirodymas bei Padvarių socialinės globos namų kolektyvo „Žemaitiškos 

piršlybos“. Ventos socialinės globos namų gyventojai taip pat sulaukė gausių plojimų po tradicinių 

„Bobučių televizijos“ žinių. 

Kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis bei pakviesti ir kitais metais atvykti į 

Padvarių humoro šventę. 

Linksmai praleidę laiką, gyventojai namo grįžo su labai geromis emocijomis ir nauju, kartu sugalvotu, 

pasirodymu. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 

2018-03-28 

Kovo 21-oji - Tarptautinė Dauno sindromo arba kitaip vadinamų „Saulyčių“ diena. Ji Lietuvoje minima 5-ą 

kartą, tą dieną skelbiama akcija „daug kojinių“. Akcija siekiama pritraukti dėmesį ir skleisti aplinkiniams 



žinią apie Dauno sindromą turinčius žmonės. Mūsų namuose ši diena buvo paminėta nuotaikinga popiete, į 

kurią susirinko Dauno sindromą turintys gyventojai ir jų draugai. Visi buvo apsimovę skirtingas kojines. 

Skambant linksmai muzikai, popietės dalyviai žaidė, šoko, žiūrėjo skaidres ir filmuotą medžiagą. 

Susirinkusiems siurprizu tapo besišypsanti saulė, kurios spindulėlius pakeitė vaikų, turinčių Dauno 

sindromą, rankytės. 
Parengė: socialinio darbuotojo padėjėja Rasita Tomkevičienė 

 

2018-03-20 

Šią savaitę mūsų įstaigoje vyksta savaitinė akcija „Be patyčių“. Į šią akciją pasikvietėme Telšių apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją 

Aušrinę Šarauskienę. Pokalbyje dalyvavo 11, 12, 13, 21 šeimynų jaunuoliai bei socialinės darbuotojos 

Sandra Sakalauskienė ir Elvyra Janutienė. Jaunuoliai pokalbio metu kėlė problemas, išsakė, kas juos liūdina, 

skaudina, džiugina, ieškojo išeičių iš sudėtingų konfliktinių situacijų. Savo emocijas susitikimo metu 

išreiškė piešdami ant balto popieriaus lapo. Šis susitikimas mus suvienijo bendriems darbams, suteikė 

galimybę įgyti neįkainojamos patirties mokantis bendrauti, bendradarbiauti vieniems su kitais. Ši akcija 

skatins draugiškus jaunuolių tarpusavio santykius, kuriose nebus patyčių, liūdesio, nusivylimo. Ačiū 

vyresniajai tyrėjai Aušrinei už kantrybę, už patarimus, už šiltą bendravimą. 
Parengė: Socialinio darbo padalinio vadovė Daiva Pranauskienė 

 

2018-03-14 

Dienoms ilgėjant, o saulei vis dažniau šypsantis pro debesis, aplink mus vis daugiau šilumos, šviesos ir 

primirštų garsų. Po ilgo ramybės periodo pamažu bunda gamta, namo grįžta sparnuotieji giesmininkai. 

Paukščių sugrįžimui ruošėsi ir Ventos socialinės globos namų gyventojai kartu su užimtumo specialistu 

Aivaru Korizna. Jau porą savaičių jaunuoliai, padedant užimtumo specialistui, darė naujus bei taisė senus 

inkilėlius. O kovo 14 dieną visi norintys buvo pakviesti į inkilėlių iškėlimo akciją „Paukščiai grįžta namo“. 

Dabar liko laukti sparnuotųjų draugų ir džiaugtis jų giesmėmis. 
Parengė: užimtumo specialistai – Diana Stankuvienė ir Aivaras Korizna 

 

2018-02-22 

Vasario 19 dieną globos namuose renginiu „Pasidalinkime šviesa“ minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį. Šventei ruošėmės net du metus. 

2016-2017 metais globos namuose vyko akcija „Šviesuolių keliais“, kuri skatino globos namų šeimynas ir 

Grupinių namų gyventojus lankyti išskirtines Lietuvos vietoves, valstybės šviesuolių paminklus. Aktyviai 

keliavę jie parvežė į namus naujų vaizdų – Lietuvos dalelių, kurių grožį ir svarbą galėjome patirti bei išgirsti 

visi. Iš parvežtos informacijos buvo surengta šventinė viktorina. Joje dalyvavo trys trispalvės spalvomis 

pasipuošusios komandos. Atsakingai ir įdėmiai komandų atsakymus išklausydavo, užrašydavo komisijos 

narės – sveikatos priežiūros padalinio darbuotojos: vyriausioji slaugytoja Jolanta, dailės terapeutė Inga ir 

masažuotoja Dovilė. Juk valstybės širdis – žmonės, o kai sutrinka sveikata, jiems visada padeda sveikatos 

specialistai. 

Žaismingos viktorinos užduotys, paruoštos šių užimtumo specialistų: Almos, Linos ir Vytauto, mums 

visiems priminė, kiek Lietuva turtinga gražiais miesteliais, istorija ir kultūra. Renginio kulminacija buvo 

nuostabus, globos namų virtuvės darbuotojų sukurtas šventinis pyragas. Didžiulio, šokoladu aplieto ir 

vėliavos spalvų gėlėmis padabinto kepinio užteko visiems norintiems jo paskanauti. 

Tai gardžiai, linksmai ir išradingai šventėme Lietuvos gimtadienį, Atkurtos Nepriklausomos valstybės 

šimtmetį! 
Parengė: užimtumo specialistė Lina Janavičienė 

 

2018-02-19 

Dvi savaites įtemptai ruošėmės Šv. Valentino dienai. Kartu su šešioliktos šeimynos merginomis jaunuoliai 

dalyvavo repeticijose. Meilės diena visiems buvo ypatinga šventė. Pirmiausia rašėme meilės laiškus savo 

mylimiems žmonėms, kuriuos vėliau išsiuntėme „Šv. Valentino“ paštu. 

Vasario 14-ą jaunuolis V. Kavaliauskas, pasidabinęs meilės dievo Kupidono rūbais, iš ankstaus ryto su 

palyda kvietė gyventojus ir darbuotojus į Šv. Valentino renginį. Šventėje vaikinai ir merginos šoko, klausė 

skambančių meilės dainų ir eilėraščių. Visi džiaugėsi „Šv. Valentino“ paštu, kuris buvo pilnutėlis širdelėmis 

puoštų, šiltų laiškų. 



Po renginio šeimynoje jaunuoliai skanavo saldžių vaišių ir tarpusavyje dalinosi džiugiomis šventės 

akimirkomis. 
Parengė: socialinė darbuotoja Vitalija Boverienė 

 

2018-02-15 

Vasario 13 d. 15-tos ir 18-tos šeimynų gyventojos bei darbuotojos sukvietė visą socialinės globos namų 

bendruomenę žiemos varymui – Užgavėnių šventimui. Renginio pradžioje pažiūrėjome pažintinį filmuką 

apie Užgavėnes. Vėliau čigonėlės, meškutės, oželiai, velniai, ubagėliai ir kiti persirengėliai smagiai šoko, 

dainavo, žaidė žaidimus. Vedančioji čigonėlė pakvietė meškutę ir oželį, kad garsiai riaumotų, mekentų ir 

padėtų žiemą gąsdinti. O kokios Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio kovos! Po trankių žaidimų ir 

šėliojimų vedančioji čigonėlė kreipėsi į susirinkusius, ragindama pyktį, nedorus darbelius atiduoti Morei, 

kad ji išnešiotų visus negerumus ir paliktų juos laukuose, kad mūsų širdelės vėl būtų geros ir galėtų džiaugtis 

pavasariu. Renginio pabaigoje visiems buvo išdalinti kvapnūs blynai. 

Užgavėnių šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja užimtumo specialistui Vytautui V., kuris linksmino 

šventės dalyvius trankia muzika, virtuvės darbuotojoms už iškeptą tuziną blynų ir užimtumo specialistei 

Almai L. už pagalbą demonstruojant filmuką. 
Parengė: soc. darbuotojos Antanina Montvydienė ir Gitana Griciuvienė 

 

2018-02-08 

Mūsų globos namai jau septintus metus mini Saugesnio interneto dieną. Šiemet šios dienos popietę 

praleidome kitur. Smagu, jog antrus metus iš eilės į viktoriną mus pakvietė Ventos miesto bibliotekininkės 

Roma Miltinienė ir Daiva Balčiūnaitė. Dalyvavo 12 globos namų gyventojų bei 9 merginos iš Grupinio 

gyvenimo namų suaugusiems kartu su darbuotojomis Irena Šiurkuviene ir Lijana Aleškevičiene. Kadangi 

šiemet švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, tai susiskirstėme į tris komandas – Geltonųjų, 

Žaliųjų ir Raudonųjų – pagal vėliavos spalvas. Visi dalyviai ryšėjo atitinkamos spalvos skareles. Užduotys 

buvo įdomios, vaizdžios, tad komandos labai aktyviai, su dideliu noru kibo į darbą. Bibliotekos darbuotojos 

džiaugėsi geromis dalyvių žiniomis ir apdovanojo visus saldžiais prizais. 

Po to apžiūrėjome Vytauto Šiurkaus fotografijų parodą bei iš VDA Kauno fakulteto Stiklo katedros 

parvežtus projekto dalyvių – globos namų gyventojų ir gimnazistų kurtus stiklo padėkliukus. 

Labai džiaugiamės gražia Ventos miesto bibliotekos bei mūsų globos namų bendryste ir su nekantrumu 

laukiame kitų susitikimų. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2018-02-05 

Ar menas turi neišsenkamą potencialą ir galėtų būti naudingas siekiant žmogaus gerovės? Į diskusiją 

„Socialus menas arba klaidžiojimai visuomenės paribiuose“ pasidalinti patirtimi apie meninės veiklos ir 

meno kūrinių panaudojimą Ventos socialinės globos namų bei Ventos miesto gyventojų labui, įgyvendinant 

VDA Kauno fakulteto projektą „Tu negali – menas gali!“, pakvietė dr. Ingrida Veliutė. Vilniaus dailės 

akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto doc. I. Veliutė diskusijoje pristatomą asmeninę projektų 

rengimo patirtį, galima sakyti, iliustravo gyvais, atskirų projektų vykdytojų, liudijimais. Diskusija rengta 

vykdant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“. Anot 

organizatorių, Baltijos pažangių technologijų instituto renginių ciklas „Café Scientifique diskusijos“ – tai 

neformalūs susitikimai kartu su žinomais Lietuvos mokslininkais ir entuziastingais tyrėjais, kurie yra 

pasirengę savo žiniomis dalintis su visuomene, apie mokslą kalbėdami įdomiai ir suprantamai. Projektai, 

raginantys išvysti visus mūsų visuomenės narius ir pabandyti vieniems su kitais bendrauti pasitelkiant dailę, 

grafiką, dizainą ar inicijuojant viešas menines akcijas yra aktualūs tiek patekusiems į taip vadinamus 

paribius, tiek esantiems kitoje pozicijoje. 

Mums labai pasisekė, jog pirmasis VDA Kauno fakulteto socialaus meno projektas „Tu negali – menas 

gali!“ buvo orientuotas į Ventos socialinės globos namų gyventojų gerovę. Keturis metus iš eilės vykęs 

projektas globos namams suteikė neįkainojamų patirčių, dovanojo meno kūrinių, unikalių žaislų ir pan. 

Pastarasis projektas „Tu negali – menas gali!“ ypač prisidėjo prie negalią turinčių asmenų įsiliejimo į 

bendruomenę ir vietos bendruomenės sutelktumo bei vizualaus meno puoselėjimo regione. Diskusijoje 

aktyviai dalyvavę kauniečiai pastebėjo mažos bendruomenės pranašumą – glaudesnius ryšius, lengvesnę 

partnerystę, didesnį savivaldos dėmesį – socialaus meno projektų įgyvendinimui. Džiugu, jog dalijimasis 

paskatino susirinkusiųjų pasvarstymus, kokie dar būdai galimi negalią turinčių žmonių integracijai bei 

kreipimąsi plačiau skleisti vertingą patyrimą. 



Vėliau pristatytas VDA Kauno fakulteto Grafikos katedros socialaus meno projektas „(ne) LAISVAS 

menas“, kur dr. I. Veliutės patirtį plėtojo VDA KF doc. Aurimas Švedas, kūręs pastarojo projekto filmuką. 

2016 m A. Švedas rūpinosi ir projekto „Tu negali – menas gali!“ psichoedukacinės pasakos animacija. 

Paskiausiai dalintasi VDA Kauno fakulteto dalyvavimo tarptautinėje Erasmus+ programos projekte „Re-

Imagine our waste with Entrepreneurship“ patirtimi. Pasak dr. I. Veliutės, tarptautinio projekto veiklose 

išryškėjo uždaras lietuvių būdas. Baigiantis diskusijoms dr. I. Veliutė pastebėjo, jog mums reiktų nepamiršti, 

kad žiema bei dargana – praeina, o atšilus ir išsivyniojus iš šalikų, vertėtų nustoti gūžtis ir atsiverti. Manau, 

pastarosioms mintims verta pritarti ir kitą žmogų priimti kaip lygiai tokį patį – esantį nei žemiau, nei 

aukščiau, nei prieš ribą, nei už jos – tik su savita gyvenimo istorija. 

Iš VDA Kauno fakulteto Stiklo katedros parvežtus projekto dalyvių – globos namų gyventojų ir gimnazistų 

kurtus stiklo padėkliukus eksponavimui patikėjau Ventos miesto bibliotekai. Ventos miesto bibliotekos – 

filialo padalinio vadovės Romos Miltinienės pastebėjimu, tokius gražius stiklo gaminius reiktų ne po 

puodeliu, o į rėmelius dėti. Stiklo kūrinius planuojama eksponuoti iki vasario 27 d., vėliau padėkliukai bus 

atiduoti jų kūrėjams. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2018-01-12 

Sausio 12 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Jau ne pirmą kartą prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Aštuntą ryto dešimčiai minučių įžiebėme languose žvakutes, darbuotojai ir 

gyventojai segėjo neužmirštuolės žiedelius, kaip atminties, kodėl esame laisvi, simbolį. Laisvės gynėjų diena 

yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien tauta yra vieninga ir pasiruošusi 

apginti iškovotą laisvę. Mažieji ir didieji mūsų globos namų gyventojai taip pat išreiškė savo vienybę: aplink 

simbolinį Lietuvos žemėlapį draugiškai sudėjo delniukus, juose laikydami žvakeles bei neužmirštuolių 

žiedus. 

Ačiū visiems, palaikiusiems šią kilnią iniciatyvą. 
Parengė: užimtumo specialistė Alma Lileikienė 

 

2018-01-10 

Ventiškiai, VDA Kauno fakulteto projekto „Tu negali – menas gali!“ fotografijos kūrybinių dirbtuvių 

dalyviai, susitiko Ventos miesto bibliotekoje. Gimnazistai, globos namų ir kt. miesto gyventojai susibūrė 

kūrybinio patyrimo pasidalijimui, pasidairymui į bibliotekoje išeksponuotus savo darbus ir kadre sustabdytų 

vaizdų išsidalijimui. Susirinkusieji taip pat galėjo palyginti nespalvotas kūrybinių dirbtuvių ir spalvotas 

Danutės Adomauskienės eksponuojamas nuotraukas. Pasak Ventos miesto bibliotekos filialo padalinio 

vadovės Romos Miltinienės, parodos lankytojai stebėjosi nespalvotais vaizdais, klausdami, kaip gimė 

nuotraukos ir ar vis dar yra galimybė į aplinką žvelgti be ryškių spalvinių tonų. Gimnazijos mokytoja Zita 

Staškienė atkreipė dėmesį į gimnazistų kūrybinį procesą, teiravosi eksponuojamų vaizdų gimimo istorijų. 

Smagaus juoko, nuostabos ir diskusijų bibliotekoje kilo svarstant kelių vaizdų autorystę. Šurmulį sukėlusi 

situacija tik patvirtina, jog meno kūrimui nėra svarbu nei amžius, nei patirtis, nei negalios turėjimas ar 

neturėjimas. Tai akcentuoja ir projekto vadovo Vaido Naginionio fotografijos mėgėjams skirti žodžiai: „Oi, 

būtinai perduokite visiems, jog nenustotų fotografuoti, nes jų drąsa parodyta pirmuosiuose kadruose yra 

vienas geriausių pavyzdžių, jog kūrybiškumui niekas nemaišo, reikia tiktai noro !!!!!!!“ 

Ačiū Ventos miesto bibliotekos filialo padalinio vadovei Romai Miltinienei bei specialistei Daivai 

Balčiūnaitei už partnerystę ir pagalbą vykdant projektines veiklas bei pirmuosius pavasario žiedus. 
Parengė: dailės terapeutė, projekto koordinatorė Inga Musulienė 

 

2018-01-08 

Sausio 6-oji tradiciniame kalendoriuje yra Trijų Karalių šventė. Tad ir Ventos socialinės globos namuose 

tradiciškai visas gyventojų šeimynas aplankė Trys Karaliai, lydimi Angelo, nešančio Betliejaus žvaigždę. 

Karaliai šeimynoms paliko dovanų ir linkėjo sveikatos, santarvės, ramybės, pakantumo vienas kitam, gerų 

atėjusių metų, kurie būtų kupini džiugių ir malonių netikėtumų. 

Užimtumo specialistei Dainorai Mačienei, kuri tą dieną tapo Angelu, šeimynas aplankyti ir pradžiuginti 

visus padėjo globos namų vyresnieji gyventojai: Andrius Raudys, Vaidas Maneikis ir Andrius Vasiliauskas. 
Parengė: užimtumo specialistė Diana Stankuvienė 

 


