
2013 m. archyvas 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Dienos veiklos centre vyko įstaigos bendruomenės Kalėdinė popietė, kurioje dalyvavo 

neįgalieji, jų tėvai bei globėjai, darbuotojai, SIŽGB "Kretingos viltis" ir Kretingos rajono savivaldybės atstovai. 
 

2013 m. gruodžio 17 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų darželio folkliorinis ansamblis. 

Neįgalieji klausėsi dainų, šventinių sveikinimų. 

2013 m. gruodžio 17 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Kalėdinė vakaronė, kurioje 

dalyvavo padalinio bendruomenė bei Kalėdų senelis ir snieguolė. 
 

2013 m. gruodžio 13 d. Salantų kultūros centre vyko Dienos veiklos centro Salantų padalinio organizuotas 

Neįgaliųjų teatro festivalis "Iš širdies į širdį", kurio metu buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena. Festivalyje 

dalyvavo neįgalieji iš Gargždų socialinių paslaugų centro, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinių 

paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyriaus, SIŽGB "Klaipėdos viltis", Dienos veiklos centro ir jo Salantų 

padalinio bei Salantų gimnazijos skautai ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovai. 
 

2013 m. gruodžio 6 d. Dienos veiklos centro neįgalieji kartu su Pranciškoniškuoju jaunimu šlovino šv. Mišiose, 

paminint Tarptautinę neįgalių žmonių dieną. Po šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje, vyko Dienos veiklos centro 

instrumentinio vokalinio kolektyvo koncertinė programa "Pabūkime kartu".  
 

2013 m. gruodžio 6 d. Dienos veiklos centre vyko baigiamasis projekto "Neįgalaus jaunimo ir socialinės 

atskirties vaikų gyvenimo kokybės gerinimas per socializaciją" renginys. Renginio metu dalyvavo Lietuvos 

raudonojo kryžiaus draugijos Kretingos skyriaus atstovė ir projekto partneriai: Šv. Antano dienos centro 

auklėtiniai ir jų mokytojai bei Dienos veiklos centro neįgalieji, socialiniai darbuotojai. 
 

2013 m. gruodžio 5 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Kretingos kultūros centre vykusioje šventėje, 

skirtoje paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Šventę organizavo Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Kretingos viltis". 
 

2013 m. gruodžio 5 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo gerumo šventėje "Ir mažoj širdelėj daug gerumo 

telpa", kurią organizavo Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla. 
 

2013 m. gruodžio 3 d. Dienos veiklos centro instrumentinis kolektyvas su konkursine muzikine programa 

dalyvavo III-iame respublikiniame jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurse - festivalyje "Perliukai". 
 

2013 m. lapkričio 29 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi įstaigos darbuotojų dalyvavo Kretingos muziejaus 

Amatų centre vykusiuose saldainių gaminimo edukaciniuose užsiėmimuose. 
 

2013 m. lapkričio 27 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankesi J. Šliupo memorialinėje 

sodyboje Palangoje, kur dalyvavo edukacinėje papietėje apie lietuvių liaudies tradicijas. Taip pat lankėsi pramogų 

komplekse HBH, Kretingos raj. Žibininkų km. 
 

2013 m. lapkričio 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji dalyvavo Salantų kultūros centro 

organizuotoje edukacinėje popietėje "Gaminiai iš stiklo taros". 
 

2013 m. lapkričio 15 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji kartu su Salantų gimnazijos skautais 

minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Šventės metu Centro klientai, padedami skaučių, dekoravo gerų ir blogų 

žodžių skėčius, mokėsi suprasti kurie žodžiai yra geri ir kuriuos yra malonu sakyti vienas kitam bei kurie žodžiai 

yra blogi ir skaudina. Šventės dalyviai pažadėjo, kad stengsis būti tolerantiškais ir draugiškais vienas kitam. 

Tarptautinę tolerancijos dieną užbaigė linksma neįgaliųjų ir skautų diskoteka. 
 

Nuoširdžiai dėkojame Salantų gimnazijos skautams už dalyvavimą renginyje ir šiltas akimirkas kartu!  
 

2013 m. lapkričio 13 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, dalyvavo Gargždų krašto muziejaus 

organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose "Iš kuršių esame mes kilę...", kurių metu susipažino su juostelių 

pynimo metodika. 
 

2013 m. lapkričio 5 d.  Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliesiems koncertavo gitaros virtuozas 

Aleksandras Bezbražnyj iš Anapos, Krasnodaro krašto (Rusija).  

Nuoširdžiai dėkojame už skirtą laiką! 
 



2013 m. lapkričio 5 d. Dienos veiklos centre vyko Socialinių įstaigų asociacijos vadovų, socialinių darbuotojų ir 

neįgaliųjų susitikimas "Spalvoti rudens linkėjimai". Susitikimo metu įstaigų vadovai diskutavo socialinių įstaigų 

licenzijavimo tema. Renginio metu lankytasi Kretingos muziejaus Žiemos sode ir Amatų centre. Susitikime 

dalyvavo įstaigų vadovai, socialiniai darbuotojai ir neįgalieji iš Šilutės, Gargždų, Priekulės socialinių paslaugų 

centrų, BĮ "Klaipėdos lakštutė" ir VšĮ Raseinių dienos centro "Vilties takas". 
 

2013 m. spalio 31 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji, kaip ir kiekvienais metais, prieš lapkričio 

1 - ąją lankėsi Salantų kapinėse ir tvarkė apleistus kapus. 
 

2013 m. spalio 24 d. Dienos veiklos centro atstovai dalyvavo projekto  Edukacinės - socialinės kūrybinės erdvės 

"Kitokia pradžia" baigiamojoje šventėje Kretingos muziejuje. Šventėje taip pat dalyvavo projekto partneriai iš 

Kretingos socialinių paslaugų centro, Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos. Baigiamosios šventės 

metu  Kretingos muziejaus atstovams buvo perduoti dekoruoti, restauruoti ir atnaujinti seni, nebenaudojami 

Kretingos muziejaus Žiemos sodo vazonai. 
 

2013 m. spalio 19 d. Dienos veiklos centras ir spalio 18-19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys, 

savanorystės pagrindais, dalyvavo LPF "Maisto banko" akcijoje, siekiančioje padėti tiems, kam labiausiai reikia 

mūsų pagalbos, Palangos IKI, RIMI ir Plungės MAXIMA prekybos centruose. 

Dėkojame aukotojams nelikusiems abejingiems akcijai! 
 

2013 m. spalio 16 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje koncertavo Salantų meno mokyklos moksleiviai. 

Nuoširdžiai dėkojame už laiką praleistą kartu! 
 

2013 m. spalio 16 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos "Viltis" renginyje "Aš esu", Raseinių specialiojoje mokykloje. Renginio metu Dienos veiklos centro 

neįgalieji pristatė šokio teatrą "Juoda - balta". 
 

2013 m. spalio 14 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinį aplankė projekto EKO karta atstovai. Susitikimo 

metu neįgalieji ir savanoriai iš rudens gėrybių kūrė dekoracijas, kuriomis papuošė įstaigą.  
 

 

2013 m. rugsėjo 28 d. Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su labdaros paramos fondu "Maisto bankas", 

dalyvavo žurnalistės ir kulinarės Beatos Nikolson organizuojamoje akcijoje "Kviečiu į svečius" Kretingos miesto 

šventėje Rotušės aikštėje. 

Nuoširdžiai dėkojame palaikiusiems mūsų bendradarbiavimą, nepraėjusiems pro šalį, pasivaišinusiems ir 

paaukojusiems. Akcijos metu surinkta 114,76 lt., kurie pervesti į "Maisto banko" sąskaitą. Daugiau apie projektą 

skaitykite www.kvieciuisvecius.lt 
 

2013 m. rugsėjo 28 d. Dienos veiklos centras ir jo Salantų padalinys dalyvavo miesto šventėje "Rudens derlius - 

2013", Kretingos Rotušės aikštėje. 
 

2013 m. rugsėjo 25 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Priekulės socialinių paslaugų centro 

organizuotame Neįgaliųjų meninės saviraiškos renginyje "Draugystės šventė 2013". 
  

 

 

2013 m. rugsėjo 22 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Grūšlaukės kaimo "Griūšių" šventėje 

(Kretingos raj.), kurios metu prekiavo įstaigos neįgaliųjų padarytais darbeliais.  

Nuoširdžiai dėkojame Grūšlaukės bendruomenei už kvietimą dalyvauti šventėje! 
 

2013 m. rugsėjo 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padaliniui Juodupėnų bendruomenės pirmininkė L. Stanienė 

padovanojo buvusio salantiškio, dabar gyvenančio Druskininkuose, verslininko Vaclovo Jaso  padarytą medinę 

iškabą su įstaigos pavadinimu.  
 
 

 

2013 m. rugsėjo 13 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

organizuotoje Rudenėlio šventėje. Šventėje dalyvavo neįgalieji iš Palangos socialinių paslaugų tarnybos, Plungės 

socialinių paslaugų centro bei SIŽGB "Plungės Viltis". 
 

http://www.kvieciuisvecius.lt/


2013 m. rugsėjo 10 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Padvarių socialinės globos namų gyventojai ir parodė 

savo sukurtą programą "Pabūk mano svečiu". 
 

2013 m. liepos 18 d. Dienos veiklos centro bendruomenė vyko į kasmetinę metinę - pažintinę kelionę į "Dino 

parką", Radailiuose, Klaipėdos raj. 
 

Dėkojame Kretingos Evangelikų liuteronų draugijai "SANDORA" už Dienos veiklos centro neįgaliesiems 

padovanotą žaidimo įrangą - stalo futbolo stalą. Tai puiki padovanota galimybė aktyviam ir prasmingam 
neįgaliųjų dienos laisvalaikiui. 

Visi tariame: "AČIŪ"! 
 

2013 m. birželio 20 d. Salantų gimnazijos sporto salėje vyko Dienos veiklos centro Salantų padalinio vykdomo 

projekto "Aš irgi galiu sportuoti 2" baigiamasis renginys - Tarprajoninės neįgaliųjų varžybos. 
 

2013 m. birželio 20 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo kasmetinėjė meninės saviraiškos šventėje 

"Skriski kūrybos paukšte 7", kurią organizavo Gargždų socialinių paslaugų centras. 
 

2013 m. birželio 15 d. Dienos veiklos centras dalyvavo Respublikinėje tautodailės ir amatų mugėje NEKRUTĖSI 

- NETURĖSI, Kretingos Rotušės aikštėje. 
 

2013 m. gegužės 30 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliuosius aplankė Salantų gimnazijos 3 B 

klasės  moksleiviai, kartu su mokytoju V. Budriu. Moksleiviai  neįgaliesiems surengė koncertą, grojo dūdelėmis ir 

dainavo. Po koncerto moksleiviai kartu su neįgaliaisias lipdė iš molio, mokėsi siūti siuvimo mašina.  

Nuoširdžiai dėkojame Salantų gimnazijos 3 B klasės moksleiviams ir mokytojui V. Budriui už puikią iniciatyvą bei 

kartu praleistą laiką. 
 

Nuoširdžiai dėkojame UAB "Metraft" Optika darbuotojoms: konsultantei Astai Karlauskienei ir optometristei 

Ievai Vitkutei už galimybę Dienos veiklos centro neįgaliesiems ir darbuotojams nemokamai pasitikrinti akis. 

Telaimina Dievas Jus Jūsų geruose darbuose! 
 

2013 m. gegužės 29 - 31 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų teatro trupė "Ieškotojai" ir darbuotojai dalyvavo 

Tarptautiniame integraciniame meno festivalyje "Uždek savo žvaigždę", Minske, Baltarusijos Respublikoje. 

Festivalio metu neįgalieji parodė teatrinę improvizaciją "Kelionė keturiomis stichijomis". 
 

2013 m. gegužės 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Grūšlaukės kaimo šventėje, kurios metu 

pristatė neįgaliųjų keramikos ir siuvimo, rankdarbių darbelius.  

Nuoširdžiai dėkojame visiems įsigijusiems neįgaliųjų sukurtus darbelius  paremiant Dienos veiklos centro Salantų 

padalinį. 
 

2013 m. gegužės 17 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi M. Ivanausko zoologijos sode. 

Neįgalieji susipažino su įvairiais gyvūnais, klausėsi įdomaus M. Ivanausko pasakojimo apie gyvūnus, jų mitybą, 

gyvenimo sąlygas. 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Mindaugui Ivanauskui už geranoriškumą ir šiltą priėmimą. 
 

2013 m. gegužės 17 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo LSIŽGB "Klaipėdos viltis" vykdomo projekto 

"Atrasti draugai" baigiamajame renginyje. Plaukėme UAB "Laivas Venus" laivu kartu su Klaipėdos krepšinio 

komandos "Neptūnas" krepšininkais. Tai "Neptūno" krepšininkų dovana neįgaliems jauniems draugams, 

stebėjusiems sezono turnyro rungtynes. LKL čempionate "Neptūno" komanda iškovojo 3 - iąją vietą. Susitikimas 

su krepšininkais ir kartu praleista popietė plaukiojant laivu po Kuršių marias paliko dalyviams nepakartojamų 

emocijų ir įspūdžių. 

Dėkojame LSIŽGB "Klaipėdos viltis" už padovanotą galimybę! 
 

2013 m. gegužės 16 d.  Dienos veiklos centro atstovai dalyvavo projekto  Edukacinės - socialinės kūrybinės 

erdvės "Kitokia pradžia" pristatymo šventėje Kretingos muziejuje. Šventės metu buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis tarp Dienos veiklos centro ir Kretingos muziejaus, koncertavo Dienos veiklos centro 

neįgaliųjų instrumentinis kolektyvas, projekto dalyviai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po muziejų. 
 

2013 m. gegužės 10 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų instrumentinis kolektyvas su muzikine programa 

dalyvavo Kretingos tradicinių amatų centro atidaryme. Šventės metu vykusiame Jaunųjų amatininkų turgelyje 

neįgalieji pristatė savo pagamintus darbelius keramikos bei siuvimo užimtumo veiklų metu. 
 



2013 m. gegužės 9 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo muzikinės 

saviraiškos festivalyje "Muzikinė paukštė 2013", kuris vyko Klaipėdos miesto kultūros centre "Žvejų rūmai". 

Renginyje pristatyta Dienos veiklos centro instrumentinio kolektyvo muzikinė programa. 
 

2013 m. balandžio 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi L. Augulio sodyboje 
Klausgalių km., Kretingos raj. Sodybos šeimininkai neįgaliesiems papasakojo apie Klausgalių kaimo kilmę, 

senovinę sodybą, parodė auginamus gyvūnus, pavėžino vežimaičiu. Išvykos metu neįgalieji ant laužo kepė 

dešreles, žaidė žaidimus. 
 

Dienos veiklos centro Salantų padalinys nuo 2012 balandžio mėn. bendradarbiauja su JAV  kelionių agentūra 

"Overseas Adventure Travel". 2012 m. balandžio - lapkričio mėn. įstaigą aplankė  apie 1000 keliaujančių senjorų. 

Keliautojai, atvykę į įstaigą, domėjosi jos veikla, bendraudami su neįgaliaisiais lipdė iš molio, siuvo, vėlė vilną, 

kūrė rankdarbius. Keliautojai iš JAV Dienos veiklos centro Salantų padaliniui:  

*skyrė lėšų aplinkos sutvarkymui, įstaigos aplinkos pritaikymui neįgaliųjų poreikiams;  

*padovanojo "autisto namelį" sunkios negalios klientams, kanceliarinių ir higienos priemonių;  

*pakeitė įstaigos langus, kurių dėka Dienos veikos centro Salantų padalinio patalpos taps šiltesnės bei sumažės 

sąskaitos už šildymą. 

Telaimina Dievas Jus Jūsų geruose darbuose! 
 

2013 m. balandžio 26 d. Dienos veiklos centro neįgalieji kartu su Kretingos Simono Daukanto pagrindinės 

mokyklos atstovais dalyvavo rajoniniame šokių projekte "Terpsichorės pavilioti", Kretingos Jurgio Pabrėžos 

gimnazijoje, kurio metu parodė alternatyvų šokį "Gyvenimo šokis: juoda balta". 
 

2013 m. balandžio 25 d. Dienos veiklos centro neįgalieji ir darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Palangos 

Jono Šliūpo muziejaus eksponatais. Muziejaus darbuotojai supažindino su 60 - ies metų senumo apavų rūšimis ir 

jų naudojimo paskirtimi; buvo pristatyti buitiniai reikmenys: lygintuvai, mediniai lauknešėliai, skalbinių muštuvai 

ir kt. Didžiausią įspūdį neįgaliesiems paliko pinigų (monetų) kalimas, t. y. "ant monetų aparato stipriai daužiant 

kūju paliekamas muziejaus inicialas "Lietuvos nacionalinis muziejus". 
 

2013 m. balandžio 23 - 24 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, darbuotojai ir Kretingos Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos atstovai dalyvavo projekto "Pasienio bendradarbiavimas - socialinių paslaugų plėtra 

Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje jaunimui, turinčiam protinių ir fizinių sutrikimų" baigiamojoje konferencijoje - 

festivalyje. Konferencijos - festivalio metu Dienos veiklos centro neįgalus jaunimas pristatė alternatyvų šokį 

"Gyvenimo šokis: juoda balta", kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant su Kretingos Simono Daukanto pagrindinės 

mokyklos mokiniais ir alternatyvaus teatro improvizaciją "Kelionė keturiomis stichijomis". 
 

2013 m. balandzio 18 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji žiūrėjo muzikinį spektaklį 

"Birbironas" Salantų kultūros centre. 
 

2013 m. balandžio 17 d. Dienos veiklos centre vyko Dienos veiklos centro tarybos susirinkimas. 
 

2013 m. balandžio 13 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Maisto 
banko akcijoje Palangos IKI ir Plungės MAXIMA parduotuvėse. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie 

akcijos! 
 

2013 m. balandžio 12 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi projekto „Eko karta“ 
savanoriai.  Projekto organizatoriai įstaigai buvo padovanoję įvairių gėlių sėklų, daigyklų, kompostinės žemės. 

Svečiai apžiūrėjo sudygusias jų dovanotas sėklas,  patarė kaip tinkamai prižiūrėti augalus bei kartu su 

neįgaliaisiais įvairiomis priemonėmis dekoravo senus vazonus, juos pritaikydami augalų sodinimui ir auginimui. 
 

2013 m. balandžio 10 d. Dienos veiklos centre vyko renginys "Diena kitaip", kurio metu svečiavosi Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro jaunuoliai. 
 

Prisikėlimas - tai šventė, kai gyvybė grįžta į sukaustytą žemę, kai šviesa uždengia tamsą, o širdis ima skleistis 

tarsi žiedas po ilgo, liūdno miego... 
Te aplanko tikrasis prisikėlimas, kuris dienas užlietų ramybe, linksmumu, taika, meile ir nevaržomu noru kurti 

begalinį gyvenimą! 

Sveikiname Šv. Velykų proga! 
 



2013 m. kovo 27 d. Dienos veiklos centre vyko renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai 

paminėti, "Atspindžiai". Renginyje dalyvavo neįgaliųjų teatro trupės iš : Dienos veiklos centro Salantų padalinio; 

Priekulės, Gargždų socialinių paslaugų centrų; Neįgaliųjų centro "Klaipėdos lakštutė"; Raseinių protiškai 

neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centro. 
 

2013 m. kovo 21 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro tarptautinės 

Lietuvos - Latvijos vaikų keramikos darbų parodos "Odė žemei" atidaryme, P. Domšaičio galerijoje, Klaipėdoje. 
 

Nuoširdžiai dėkojame Kretingos Evangelikų liuteronų draugijos "Sandora" partneriui Schleswig-Holstein žemės 

(Vokietija) Martin-Luther-band organizacijos vadovui kunigui Gunnar Berg už Dienos veiklos centro Salantų 

padaliniui padovanotus čiužinius. 

Telaimina Dievas Jus Jūsų geruose darbuose! 
 

2013 m. kovo 1 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos 

organizuotame Kaziuko kermošiuje. 
 

Nuoširdžiai dėkojame p. Sauliui Kijauskui už Dienos veiklos centro neįgaliems jaunuoliams padovanotą 

kompiuterinės įrangos komplektą, nes tas, kuris dalijasi savo gerumu - "gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį 

gyvenimą" (Mt. 19, 29b). 
 

2013 m. vasario 14 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Lietuvos SIŽGB "Klaipėdos viltis" ir VšĮ 

"Gyvenimo namai" organizuotoje Valentinos dienos paminėjimo šventėje. 
 

Nuoširdžiai dėkojame geradariui Sauliui Kijauskui per gerumo tinklą "Pagalba daiktais" padovanojus Dienos 

veiklos centrui kompiuterinės įrangos komplektą neįgaliųjų užimtumui vykdyti. 

Telaimina Dievas Jus Jūsų geruose darbuose! 
 

2013 m. sausio 10 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Kretingos muziejaus organizuotoje kalėdinės 

parodos "Pagaukim krintančią snaigę" uždarymo šventėje.  

 


