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2015 m. archyvas 

2015 m. gruodžio 22 d. Dienos veiklos centre vyko Kalėdinė popietė, kurioje svečiavosi Kretingos rajono 

savivaldybės mero pavaduotoja D. Skruibienė, savivaldybės gydytoja V. Verbutienė bei OFS broliai Antanas Blužas 

ir Bernardas Belickas. Kalėdinės popietės metu susirinkusieji linkėjo Dievo palaimos, sveikatos, tarpusavio 

supratimo ir artimo meilės. Šventės metu grojo, dainavo bei šoko Dienos veiklos centro neįgalieji.

 

2015 m. gruodžio 18 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Adventinė popietė, kurioje dalyvavo 

padalinio bendruomenė. Sėkmės ir Dievo palaimos ateinančiais metais linkėjo Kretingos rajono savivaldybės 

socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja D. Blagnienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Černeckis 

ir Pranciškonas vienuolis brolis Bernardas. Visus susirinkusius į popietę pasveikino ir Kalėdų senelis. Šventės metu 

Salantų gimnazijos skautai į Salantų padalinį atnešė Betliejaus taikos ugnį.

 

2015 m. gruodžio 17 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Salantų lopšelio-darželio "Rasa" 

vaikučiai, kurie neįgaliesiems ir darbuotojams parodė Kalėdinį koncertą.

 

2015 m. gruodžio 16 d. Dienos veiklos centroSalantų padalinio klientai svečiavosi Salantų gimnazijoje, kur 1Ga 

klasės mokiniai pakvietė jaukiai pasitikti Šv. Kalėdas su šventinėmis dainomis ir žaidimais. 

                              Ačiū 1Ga mokiniams ir jų auklėtojai už puikiai praleistą laiką kartu!

 

2015 m. gruodžio 15 d. Dienos veiklos centre tradiciškai prieš Šv. Kalėdas svečiavosi Kretingos lopšelio-darželio 

"Pasaka" auklėtiniai, kurie neįgaliesiems dovanojo šokį, dainą ir eiles. 

 

2015 m. gruodžio 10 d. Dienos veiklos centras dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto 

suorganizuotoje šventėje - mugėje "Kalėdose visi kartu". 

 

2015 m. gruodžio 9 d. vyko tradicinis Dienos veiklos centro Salantų padalinio organizuojamas neįgaliųjų teatro 

festivalis "Iš širdies į širdį 6", kurio metu buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Festivalis vyko 

Salantų kultūros centre. Festivalio dalyviai: Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys, 

Gargždų, Priekulės ir Palangos socialinių paslaugų centrai, režisierė M. Palubinskaitė ir Salantų kultūros centro 

saviveiklininkai. 

Renginio organizatoriai labai dėkingi rėmėjams: UAB "Nokvėja, UAB "Ringesta", VšĮ "Kretingos maistas", V. 
Kuzminskienės IĮ, D. Šapalienės IĮ, R. Šiaulienės IĮ, A. Šetkaus ūkiui, Salantų kultūros centrui. O taip pat 

nuoširdžiai dėkojame už pagalbą renginio metu Salantų gimnazijos skautams ir jų vadovei A. Kundrotienei. 

 

2015 m. gruodžio 3 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Kretingos rajono kultūros centre vykusiame 

renginyje, skirtame paminėti Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną.

 

Dėkojame LPF "Maisto bankas" už kivius. O gardumas tos "žalios" uogienės! Dėl uogienės recepto kreiptis į 
Dienos veiklos centrą! 
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  Užėję į Kretingos arbatinę "Špitolę" galite rasti Dienos veiklos centro neįgaliųjų meno darbelių. Artėjant Šv. 

Kalėdų laukimo metui, jų ypač įvairių, patrauklių ir mielų,  šventes simbolizuojančių darbelių. Užeikite ir 

įsitikinsite. Taigi....KVIEČIAME išgerti šiltos arbatos ir pasigrožėjus įsigyti!  

 

 

Dienos veiklos centras dėkoja LPF "Maisto bankas" už neįgaliųjų verslumo idėjos palaikymą. 100 simbolinių 

keramikos obuoliukų, pagamintų Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliųjų ir specialistų pagalba, taps 

LPF "Maisto bankas" reprezentacinėmis dovanomis. 

Iškeliauja pirmieji gaminėliai! 

     

 

2015 m. lapkričio 18 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Šilutės socialinių paslaugų centro 

organizuojamame renginyje "Pažinkime savo kraštą", skirtame Tarptautinei neįgalių žmonių dienai paminėti. 

Renginys vyko Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, kuriame neįgalieji turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje 

programoje "Knygos kelias - popieriaus gamyba".

 

2015 m. lapkričio 12 d. Dienos veiklos centro Salantų paalinyje svečiavosi Salantų gimnazijos 1Ga klasės mokiniai, 

kurie artėjančios Tarptautinės tolerancijos dienos proga Salantų padalinio klientams padovanojo koncertą, žaidė 

įvairius žaidimus, bendravo, stebėjo klientų užsiėmimus keramikos ir siuvimo veiklose. Ši puiki popietė parodė, jog 

visi žmonės yra lygūs ir nori būti kartu. Buvimas kartu skatina neįgaliųjų ir jaunimo bendravimą, toleranciją, 

pakantumą, gebėjimą suprasti kitus. 
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2015 m. lapkričio 6 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje paminėta "Pyragų diena". Tradiciškai kiekvienų 

metų lapkritį TV3 ragina savo darbovietėje kepti pyragus, juos už sutartą kainą parduoti kolegoms, o surinktas lėšas 

kviečia paaukoti Išsipildymo akcijai. Prie šio kilnaus tikslo prisidėjo ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

bendruomenė. Padalinio darbuotojai į darbą atsinešė savo keptus pyragus, jais vaišino savo kolegas bei 

neįgaliuosius. Per akciją darbuotojai surinko 46.55 eur. Surinktos lėšos paaukotos "Išsipildymo akcijai 2015 ". 

 

2015 m. spalio 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai, lydimi darbuotojų, lankėsi Salantų miesto 

bibliotekoje, apžiūrėjo čia eksponuojamas parodas, tarp kurių ir jų pačių sukurtų keramikos ir medžio darbų paroda 

"Iš širdies į širdį". Tą pačią dieną Salantų padalinio klientai lankėsi Salantų kultūros centre, kur apžiūrėjo Salantų 

miestelio kūrėjų darbų parodą bei aplankė Salantų miestelio kapines, uždegė žvakutes ant artimųjų bei 

nelankomų kapų.

 

Nuo 2015 m. spalio 21 d. Salntų miesto bibliotekoje vyksta Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliųjų 

sukurtų keramikos, medžio darbų paroda "Iš širdies į širdį". 

 

2015 m. spalio 21 d. Dienos veiklos centras dalyvavo neįgaliųjų meninės saviraiškos renginyje "Draugystės šventė 
2015", Priekulės socialinių paslaugų centre.

 

2015 m. spalio 15 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, kurieaktyviai dalyvauja teatro bei alternatyvaus šokio veiklose 

buvo pakviesti apsilankyti bei pasivaišinti Kretingoje įsikūrusiame restorane "Smagratis". Viešnagės metu neįgalieji 

turėjo galimybę pasivaikščioti po restorano teritoriją, pamaitinti tvenkiniuose auginamas žuvis, pasivaišinti 

restorano šeimininkių pagamintu desertu bei puikiai praleisti popietę. 

Nuoširdžiai dėkojame restorano "Smagratis" direktorei už nuostabią viešnagę bei neįgaliesiems suteiktą 

galimybę, praleisti popietę "kitaip"! 

 

2015 m. spalio 7-8 d. Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji vyko į daktaro 

Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje organizuojamus Lietuvos nacionalinio muziejaus edukatorės  užsiėmimus 

"Duonelės kelias". Užsiėmimų metu neįgalieji susipažino su senoviniais žemės dirbimo įrankiais, sužinojo kokį ilgą 

kelią nukeliauja rugio grūdas, kol tampa gardžia rugine duona, kokių papročių ir tradicijų laikydavosi senolės 

minkant bei kepant duonelę.

 

Dienos veiklos centro neįgaliųjų nuvelti LPF "Maisto banko" simboliniai obuoliukai paramos fondui. 

Nuoširdžiai dėkojame paramos fondui už draugystę ir bendradarbiavimą. 

Telaimina Jus Dievas Jūsų kilniuose tiksluose! 

 

Įmonėje "Yazaki Wiring Technologies Lietuva" Klaipėdoje, nuo 2015 m. spalio 1 d.  eksponuojamos Dienos 

veiklos centro  neįgalių jaunuolių keramikos/floristikos  ir papje mašė technikos dailės darbų "Laiškai 

vasarai"  parodos. 

                                                          Dėkojame įmonei už bendradarbiavimą!  
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Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2015 m. spalio 1 d.  eksponuojama  Dienos veiklos centro   neįgalių jaunuolių 

floristikos meno  darbų "Gėlių pašnekesiai" paroda. 

 Nuoširdžiai dėkojame už  draugystę ir bendradarbiavimą! 

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko šventė " Labas, Rudenėli !". Šventės karalius 

"Moliūgas" įstaigos klientams ir darbuotojams paruošė įvairių užduočių ir išbandymų. Klientai ir 

darbuotojai išbandė jėgas bulvių skutimo ir agurkų valgymo rungtyje bei dalyvavo karaliaus "Moliūgo" paslėpto 

lobio paieškoje. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti prizais, vyko diskoteka. 

 

2015 m. rugsėjo 26 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Kretingos miesto 

šventėje "Rudens derlius 2015". Šventės metu buvo prekiaujama neįgaliųjų darbeliais iš keramikos, siuvimo, vilnos 

vėlimo ir dailės užimtumo veiklų.

 

2015 m. rugsėjo 17 d. DVC Salantų padalinio klientai vyko į Palangą. Išvykos metu neįgalieji, lydimi darbuotojų, 

aplankė muzikuojantį fontaną, vaikščiojo J. Basanavičiaus gatve, Palangos tiltu, braidžiojo po jūrą. 

 

2015 m. rugsėjo 10 d.  Dienos veiklos  centre lankėsi svečiai iš Latvijos Respublikos Jelgavos savivaldybės: 

socialinių reikalų skyriaus vedėja, vedėjos pavaduotoja administraciniams klausimams, kitų socialinių įstaigų 

teikiančių paslaugas neįgaliesiems atstovai.  Susitikimo metu pasidalinta gerąja darbo patirtimi teikiant dienos 

socialinės globos paslaugas, aptarti trumpalaikės socialinės globos teikimo klausimai. Svečių tikslas – steigti 

trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo neįgaliesiems instituciją Jelgavos savivaldybėje. 

 

Nuo 2015 m.  rugsėjo 9 d.  Kretingos ligoninės Vaikų ligų skyriuje eksponuojama Dienos veiklos 

centro  neįgalių  jaunuolių Ebru meno (piešimo ant vandens)  darbų paroda. 

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Dienos veiklos centras dalyvavo parduotuvių tinklo RIMI skatinimo akcijoje, kurios metu 

buvo kviečiama aukoti į Labdaros ir paramos fondo "Maisto bankas" talpyklas ne tik tada, kai gaunama skrajutė, 

bet ir kitu metu. 

 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai, lydimi darbuotojų, lankėsi Salantų 

miestelio kavinėje. Mokėsi savarankiškai užsisakyti norimą patiekalą bei už jį susimokėti. Salantų IKI parduotuvėje 

savarankiškai rinkosi reikalingas prekes ir už jas atsiskaitė kasoje.

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. iš atostogų sugrįžo Dienos veiklos centro neįgalieji. Sugrįžimo proga vyko Sporto dienos 

šventė. Neįgalieji šventės metu turėjo įveikti įvairias kliūtis, atlikti ištvermės pratimus bei dalyvavo įvairiose 

komandinėse rungtyse. Sporto dienos šventei baigiantis buvo apdovanoti visi dalyviai bei vyko diskoteka. 
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2015 m. rugpjūčio 25 d. iš atostogų sugrįžo Dienos veiklos centro Salantų padalinio dienos socialinės globos 

klientai. Juos pasitiko padalinio duris apraizgęs voratinklis ir didžiulis voras. Kad patektų į vidų, visi klientai ir 

darbuotojai turėjo pasakyti po vieną savo norą.

 

2015 m. vasarą Dienos veiklos centro keletas neįgalių jaunuolių dalyvavo laikino atokvėpio stovykloje "Pasaka" 

Giruliuose. Joje savanoriavo Dienos veiklos centro kineziterapeutas Andrius Tamelis ir dvi Klaipėdos valstybinės 

kolegijos studentės Monika Sukackaitė ir Gabrielė Jašinskaitė.  

Ačiū savanoriams už iniciatyvumą ir nuoširdumą darbe su neįgaliais jaunuoliais! 

 

2015 m. liepos 17 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio bendruomenė dalyvavo metinėje - pažintinėje 

išvykoje į Kauną. Išvykos metu neįgalieji, lydimi tėvų, globėjų bei įstaigos darbuotojų, aplankė Lietuvos zoologijos 

sodą ir Pažaislio vienuolyną. 

 

Stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp Kretingos savivaldybės ir Vokietijos miesto Blankennfeldes 

iš   Blankenfeldes evangelikų   liuteronų parapijos buvo gautas kvietimas apsilankyti Vokietijoje. Dienos veiklos 

centro klientai ir darbuotojai kartu su Kretingos meno mokyklos moksleiviais ir mokytojais šių metų birželio 26 – 

liepos 2 dienomis buvo išvykę į Blankenfeldes miestą. Kelionės metu Dienos veiklos centro neįgaliųjų ir darbuotojų 

grupė aplankė Vundsdorfo neįgaliųjų darbo centrą - jie pamatė kaip kuriamos darbo vietos neįgaliesiems, kaip 

socialiai atsakingos Vokietijos pramonės įmonės teikia užsakymus neįgaliųjų darbo centrui, kuriame žmonės, 

turintys proto negalią, jaučiasi pilnaverčiais darbo rinkos dalyviais ir  turi galimybę užsidirbti. Taip pat Dienos 

veiklos centro klientų ir darbuotojų grupė turėjo galimybę apsilankyti Berlyne, praleisti laisvalaikį nuostabiame 

vandens pramogų ir poilsio komplekse „Tropical Island“. 

 

2015 m. birželio 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Darbėnų miestelio šventėje, Šv. Petro ir 

Povilo atlaiduose. Šventės metu buvo prekiaujama neįgaliųjų sukurtais darbeliais. 

 

2015 m. birželio 22 d. Dienos veiklos centras dalyvavo parduotuvių tinklo RIMI skatinimo akcijoje, kurios metu 

buvo kviečiama aukoti į Labdaros ir paramos fondo "Maisto bankas" talpyklas ne tik tada, kai gaunama skrajutė, 

bet ir kitu metu. 

 

2015 m. birželio 19 d. Dienos veiklos centro darbuotojų atstovai dalyvavo  Labdaros paramos fondo "Maisto 
bankas" organizuotame padėkos renginyje savanoriams ir rėmėjams, kuris vyko LR Prezidentūroje. 

Renginio metu buvo padėkota svarbiausiems  praėjusių metų rėmėjams: "Maximai", "IKI", "Pieno žvaigždės Kauno 

pieno filialui", "Eugestai",  "Europos pagalbos fondui", "RIMI",  verslininkui Antanui Guogai, Valstybinei  maisto 

ir veterinarinei tarnybai, Daržovių augintojų asociacijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įteikiant 

nuostabaus grožio Nomedos  Marčėnaitės  sukurtas lėkštes. Susirinkusius svečius sveikino LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, verslininkas Antanas Guoga, kiti garbūs   svečiai. Renginį vedė LPF "Maisto 

banko" ambasadorė Nomeda Marčėnaitė ir LPF "Maisto bankas" vadovas Vaidotas Ilgius. 

Visi  svečiai mėgavosi nuostabiu reginiu - VMG idėjinio vado Alfo Ivanausko pademonstruotu deserto gaminimu 

ozono garuose. 

Dėkojame organizatoriams už nuostabų renginį  nuostabioje vietoje ir linkime didelės  sėkmės jų darbuose!  
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2015 m. birželio 18 d. Dienos veiklos centras dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų centro organizuojamoje 

kasmetinėje meninės saviraiškos šventėje "Joninės ant kūrybos paukštės sparnų 9". Šventės metu neįgalieji pynė 

joninių vainikus iš įvairiausių žolelių, šakelių, puošė Laimės paukštę bei linksminosi žaisdami įvairiausius žaidimus 

ir šokdami diskotekoje. 

 

2015 m. birželio 13 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Tautodailės ir 

amatų šventėje Nežiopsosi - Nestokosi! Kretingos miesto Rotušės aikštėje. Šventės metu buvo prekiaujama 

neįgaliųjų darbeliais, pagamintais keramikos, siuvimo, floristikos bei dailės užimtumų veiklų metu.  

 

 

2015 m. birželio 12 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko, jau tradicija tapusia, vasaros pasitikimo šventė 

"Labas, vasara!". Šventės metu įstaigos kiemelyje buvo surengtos sportinės varžybos tarp Dienos veiklos centro 

Salantų padalinio darbuotojų ir klientų. Šventės metu buvo kepamos dešrelės, vyko diskoteka. 

 

2015 m. birželio 12 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, aktyviai dalyvaujantys teatriniame, muzikiniame bei 

alternatyvaus šokio užimtume, buvo pakviesti į Kretingos rajone įsikūrusį HBH pramogų parką "Malūnų kaimas". 

Pramogų parke neįgalieji išbandė įvairiausias pramogas bei atrakcionus: šokinėjimą ant oro pagalvės, nusileidimą 

padangų čiuožykla, oro patrankų šaudyklą, pneumatinių ginklų šaudyklą bei akmenų labirintą.  

Nuoširdžiai dėkojame HBH pramogų parkui "Malūnų kaimas" už nuostabią, nuotaikingą popietę! 

 

2015 birželio 4 d. Dienos veiklos centro instrumentinė vokalinė grupė "Kontaktas" dalyvavo Kauno neįgaliojo 

jaunimo užimtumo centro organizuotame Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginyje "Muzikinė paukštė 2015". 

 

2015 birželio 1 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji dalyvavo Tarptautinėje vaikų gynimo šventėje 

Salantų dvaro parko vasaros estradoje, šėliojo su klounu Bomu, žaidė įvairius žaidimus. 

 

2015 m. gegužės 24 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Sekminių šventėje Salantuose, kurios metu 

pardavinėjo neįgaliųjų darbelius iš keramikos, siuvimo veiklų. 

 

2015 m. gegužės 21 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų teatro trupė "Ieškotojai" dalyvavo Panevėžio jaunuolių 

dienos centro organizuotame Tarptautiniame neįgaliųjų teatro festivalyje "Širdys vilčiai plaka". Festivalio metu 

teatrines improvizacijas parodė neįgalieji iš Jungtinės Karalystės, Olandijos, Švedijos, Vokietijos, Estijos bei 

Lietuvos miestų: Panevėžio, Klaipėdos, Kretingos, Biržų bei Vilniaus. Festivalio metu "Ieškotojai" pristatė teatrinę 

improvizaciją "Saulės ratas sukasi". 
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2015 m. gegužės 20 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje lankėsi rajono mero pavaduotoja Gitana 

Rašimienė drauge su Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugaliene, Raseinių dienos centro „Vilties takas“ 

direktore Asta Stanaitiene, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininke Aldona Ona 

Radčenko.  Apsilankymo tikslas - gerosios patirties pasidalinimas ieškant galimybių  optimaliems sprendimams 

rasti ir įkurti Raseinių rajone dienos socialinės globos  centrą intelekto sutrikimą ir kompleksinę negalią 

turintiems  asmenims.  Šiuo metu Raseiniuose veikiantis VšĮ dienos centras “Vilties takas” ieško sprendimų 

kaip  būtų galima pritaikytose patalpose teikti kokybiškesnes licencijuotas paslaugas. Susitikimo metu aptarti 

socialinių paslaugų teikimo kriterijai, paramos fondai, veiklos specifika. Kretingos Dienos veiklos centras, turintis 

metodinio centro statusą, aptarė su kolegomis ateities bendradarbiavimo galimybes. 

 

2015 m. gegužės 19 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Klaipėdos regos ugdymo centro klientai, kurie parodė 

nuotaikingą programą. Programos metu neįgalieji skaitė eiles, dainavo dainas bei parodė nuotaikingą teatrinę 

improvizaciją "Trys verpėjos". 

 

2015 m. gegužės 15 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Poezijos popietė. Savo kūrybos eiles skaitė 

padalinio klientė Veronika Sendrauskaitė, mėgstamų autorių eiles skaitė socialiniai darbuotojai, savo kūrybos ir kitų 

autorių dainas atliko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro režisierė Milginta Palubinskaitė. 

 

2015 m. gegužės 15 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi užimtumo darbuotojų, dalyvavo Kretingos muziejaus 

organizuojamame tradiciniame Jaunųjų amatininkų turgelyje, kuriame pristatė keramikos ir rankdarbių veiklose 

pagamintus darbelius. Šventės metu taip pat koncertavo Dienos veiklos centro instrumentinė vokalinė grupė 

"Kontaktas". 

 

2015 m. gegužės 7 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Palangos miesto socialinių paslaugų 

centro, Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ir SIŽGB "Palangos Viltis" neįgalieji bei 

specialistai, kurie domėjosi įstaigos veikla, dalinosi patirtimi bei padalinio neįgaliesiems parodė mini spektaklį. 

 

2015 m. balndžio 29 d. Dienos veiklos centre nuo pat ryto vyko Atvirų durų diena, kurios metu klientų artimieji bei 

visi norintys galėjo dalyvauti užimtumo veiklose, pabendrauti su darbuotojais ir neįgaliaisiais. Po pietų vyko Dienos 

veiklos centro neįgaliųjų tėvų, globėjų susirinkimas ir šventė, skirta paminėti Motinos dieną. Šventės metu 

neįgaliųjų teatro trupė "Ieškotojai" parodė teatrinę improvizaciją "Saulės ratas sukasi sukasi...", neįgaliųjų 

instrumentinė vokalinė grupė "Kontaktas" pakvietė visus šventės dalyvius kartu padainuoti, o šventės pabaigoje 

neįgalieji pasveikino savo mamas, pačių padarytais keramikiniais vazonėliais, į kuriuos buvo pasodintos gėlytės. 

Šventinę programą mamoms vedė Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė Ilona Šilaitė. 

 

2015 m. balandžio 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko šventė, skirta Tarptautinei šokių dienai 

paminėti. Į šokių sūkurį įsiliejo ir klientai, ir darbuotojai. Šventės metu šokti įvairiausių žanrų šokiai - nuo trankios 

polkutės iki "Ančiukų Šokio". Svarbiausia šventės mintis, kad visi šoktų taip, kaip moka. 
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2015 m. balandžio 24 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo J. Šliūpo memorialinėje sodyboje Palangoje 

organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose "Tautinis kostiumas". 

 

2015 m. balandžio 23 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji dalyvavo J. Šliūpo memorialinėje 

sodyboje Palangoje organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose "Archeologinis, etnografinis ir istorinis 

žaidimas "Dėžė", nagrinėjančiame ką liudija eksponatas, supažindina su XVI-XVII a. amatais". 

 

Dėkojame Aivaro Daukanto  labdaros ir paramos fondui padovanojusiam neįgaliems vaikams žaislų, kurie juos 

pradžiugino.  Aivaro Daukanto labdaros ir paramos fondas bendradarbiaudamas su KK "Neptūnu" kvietė žiūrovus 

į "Švyturio" areną kovo 15 d.  atsinešti pliušinių žaislų, kurie po pirmojo kėlinio skriejo į aikštę sukurdami "Žaislų 

lietų". Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltimi", džiaugiasi, kad "Žaislų lietus" 

aplankė Kretingos M. Tiškevičiūtės specialiųjų poreikių vaikų grupę.  

 

2015 m. balandžio 7 d. Dienos veiklos centre ir balandžio 10 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko 

Atvelykio šventės. Dienos veiklos centre šventės metu buvo vaišinamasi velykiniu pyragu, dainuojamos dainos, o 

Salantų padalinyje visus šokti, žaisti žaidimų ir ridenti margučius  kvietė "Velykų bobutė" ir kiškis. 

 

2015 m. balandžio 9 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi Salantų kultūros centre, kur 

apžiūrėjo eksponuojamą tautodailininko Liudo Ruginio sūnaus, taip pat Liudo, darbų parodą. 

 

2015 m. balandžio 8 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Skuodo rajono Notėnų mėgėjų teatras 

"Expreso", kuris padalinio bendruomenei bei Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientams parodė 

N. Gogolio dviejų dalių komediją "Piršlybos" (1912 m.). 

 

2015 m. kovo 27 d. Dienos veiklos centras Kretingos Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje organizavo tradicinį 

renginį "ATSPINDŽIAI 2015", skirtą paminėti tarptautinę teatro dieną. Renginio metu pasirodė Kretingos Simono 

Daukanto pagrindinės mokyklos moksleiviai ir neįgaliųjų teatro trupės iš Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Gargždų, 

Panevėžio ir Priekulės. Renginį vedė Klaipėdos valstybinės kolegijos studentės. Renginį rėmė:  
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Nuoširdžiai dėkojame renginio "ATSPINDŽIAI 2015" rėmėjams! 

 

2015 m. kovo 24 - 25 dienomis Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji dalyvavo 

edukaciniuose užsiėmimuose "Velykinis margutis, jo simbolika", Dr. Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje 

Palangoje. Edukacinių užsiėmimų metu neįgalieji turėjo galimybę išmokti marginti kiaušinius vašku. 

 

2015 m. kovo 20 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojai ir studentai suorganizavo ir dalyvavo Dienos veiklos 

centro aplinkos tvarkymo akcijoje. Po tvarkymosi dėstytojai ir studentai dalyvavo keramikos užimtume. 

 

2015 m. kovo 20 - 21 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys, savanorystės pagrindais, 

dalyvaus LPF "Maisto banko" akcijoje Palangos IKI, RIMI ir Skuodo IKI prekybos centruose.  

Kviečiame nelikti abejingiems akcijai! 

 

2015 m. kovo 18 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, vyko į Kretingos kultūros centre rodomą 

Vilniaus kamerinio teatro nuotykių spektaklį ,,Emilis iš Lionebergos“ pagal Astrid Lindgren knygą.  

 

2015 m. kovo 17 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuojamoje 

Tarptautinėje Lietuvos - Latvijos vaikų keramikos darbų parodos "ODĖ ŽEMEI" atidarymo šventėje. Parodos metu 

eksponuojami  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro auklėtinių bei Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro 

Salantų padalinio neįgaliųjų keramikos darbai. 
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2015 m. kovo 12 d. Dienos veiklos centre paminėjome LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO dieną. 

Maisto ruošos veikloje išsikepėme pyragą, kurį papuošėme Lietuvos vėliavos spalvomis. Šventės metu dainavome 

dainas, skatinančias patriotiškumą, meilę Lietuvai. 

 

2015 m. kovo 5 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos moksleiviai 

ir mokytojai, kurie pasveikino neįgaliuosius ir darbuotojus su artėjančiu LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO 25 - čiu. Moksleiviai neįgaliesiems parodė šventinę programą bei išdalino Draugystės juosteles su 

Lietuvos Respublikos vėliavos spalvomis. Draugystės juostelių dalinimas - tai Lietuvos Respublikos Prezidentės D. 

Grybauskaitės inicijuota akcija "Lietuvai ir man". 

 

2015 m. kovo 4 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Kaziuko mugė. Atvykusius į Kaziuko šventę, 

pasitiko nuotaikinga liaudiška muzika, gardūs pyrago ir naminės duonelės kvapai bei gausybė neįgaliųjų darbelių. 

Visiems buvo linksma ir įdomu: vieni šoko smagią polkutę, kiti derėjosi dėl patikusio rankdarbio, o dar kiti vaišinosi 

karšta arbata. Šventės metu taip pat buvo eksponuojama Dienos veiklos centro Salantų padalinio kliento Vytauto 

Raudonio kryželiu siuvinėtų darbų paroda. 

 

2015 m. vasario 20 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji vyko į Klaipėdos miesto globos namus 

- draugystės ir pabendravimo popietei. Neįgalieji globos namų gyventojams parodė spektaklį "4 elementai" 

(režisierė M. Palubinskaitė), bendravo su globos namų gyventojais. Išvykos metu režisierė M. Palubinskaitė 

neįgaliesiems surengė ekskursiją po Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, kur turėjo progą vaikščioti teatro scenoje, 

stovėti teatro orkestro dirigento vietoje, pamatyti kaip gimsta įvairios dekoracijos, artistų kostiumai.  

  

Nuoširdžiai dėkojame režisierei Milgintai Palubinskaitei už turiningą išvyką! 

 

2015 m. vasario 17 d. Dienos veiklos centre ir Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Užgavėnių šventė. 

Persirengėliai linkėjo visiems sveikatos, visus metus būti sotiems ir laimingiems. Šventės metu tradiciškai 

trankiomis dainomis buvo varoma žiema iš kiemo. 

 

2015 m. vasario 9 - 12 dienomis Dienos veiklos centro Salantų padalinyje veikė Valentino dienos paštas. Įstaigos 

klientai bei darbuotojai nepraleido progos parašyti mielą laišką savo draugams ir kolegoms. Taip pat visą savaitę 

Dienos veiklos centro Salantų padalinyje dirbo "žurnalistai", kurie aiškinosi  "Kas yra meilė?".  

O vasario 13 d. Dienos veiklos centre vyko  spalvingas, šventinis renginys, skirtas Valentino dienai paminėti, kurio 

metu buvo žaidžiami žaidimai, vyko diskoteka. 

 

2015 vasario 10 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų lopšelio - darželio "Rasa" vaikučiai ir 

jų auklėtojos, kurie vykdė etnokultūros programą. Padalinio specialistai vaikučius mokino pasigaminti Užgavėnių 

kaukes. Užsiėmimų metu vaikams buvo parodytos neįgaliųjų sukurtos ir pagamintos Užgavėnių kaukės. Vaikučiai 

bendravo su neįgaliaisiais, dainavo Užgavėnių dainas. 



11 
 

 

Nuo 2015 m. vasario 4 d.  Kretingos ligoninės vaikų ligų skyriuje eksponuojama Dienos veiklos centro neįgaliųjų 

piešinių paroda "Vaivorykštė" .  
  

Dėkojame už bendradarbiavimą vaikų ligų skyriaus specialistams.  

Sėkmės Jums Jūsų darbe!  

 

Nuo 2015 m.  vasario 3 d. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje eksponuojamos  Dienos veiklos centro 

neįgaliųjų  jaunuolių meno dirbinių  "Laiškai vasarai" - papje maše  technikos ir floristikos darbai,  "Vasaros 

spalvos" - keramikos ir floristikos jungtiniai darbai  ir "Šilko gėlės" - piešimo ant šilko darbų parodos.   

Dėkojame už bendradarbiavimą! 

 

„Tas, kuris išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo visą pasaulį“  (Fiodoras Dostojevskis)  

Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dėkoja LPF „Maisto bankui“ už  pasidalinimą 

daržovėmis (kopūstais ir morkomis), kurių dėka mūsų  neįgalių jaunuolių stalas  bus turtingesnis ir šypsenos 

platesnės.  

Telaimina Dievas Jus Jūsų kasdieniuose darbuose tarnaujant Žmogui! 

 

"Ką padarėt vienam iš šių  mažiausiųjų  brolių, man padarėte." (Mt. 25, 31-16) 

2015 m. sausio 15 d.  Kretingos Viešpaties Apreiškimo  Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vakarinių pamaldų metu 

buvo aukojamos Šv. Mišios meldžiantis už Dienos veiklos centro  bendruomenę: jos  neįgaliuosius, jų tėvus ir 

globėjus, šeimos narius bei darbuotojus ir geradarius. Šv. Mišių metu neįgalieji jaunuoliai dalyvavo liturgijoje 

giesmėmis. Po Šv. Mišių pranciškonų  vienuolyno refektoriuje vyko Dienos veiklos centro jaunuolių koncertas 

susirinkusiesiems. Šypsenos ir gera nuotaikinga atmosfera sušildė susirinkusiųjų širdis!   

Dėkojame broliams pranciškonams už jų namų jaukumą ir nuoširdumą! 

 


