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Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ Magučių ug-
dymo skyrių lanko 9 specialiųjų poreikių moksleiviai, kurie 
ugdomi jungtinėje lavinamojoje klasėje. Dar tiek pat specia-
liųjų poreikių vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo grupę.

Džiugu, kad Zarasų rajono savivaldybė rūpinasi rajono 
specialiųjų poreikių vaikais: 2010 metais buvo atliktas Ma-
gučių ugdymo skyriaus vidaus patalpų remontas, 2011 me-
tais – pastato šiltinimas. Tų pačių metų rugsėjį į skyriaus 
kiemą įriedėjo naujas geltonasis autobusas, kuriuo vaikai 
vežiojami į mokyklą ir namo. Tėveliai patenkinti vairuotojo 
Arvydo darbu: punktualus, laikosi laiko grafiko, paslaugus 
ir atidus vaikams. 

Seimo narys, labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ 
pirmininkas Algimantas Dumbrava dažnai lankosi Magu-
čių ugdymo skyriuje. Gerai žino mūsų džiaugsmus ir bė-
das. Kaip ir kasmet per Kalėdas Magučių ugdymo skyriaus 
ugdytiniai sulaukė dovanų: žaislų, saldumynų, ugdymo 
priemonių. Be to, esame labai dėkingi Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkei Janinai Zavackienei už padova-
notą ekskursiją į Naująją Vilnią. Zarasų krašto žmonių su 
negalia sąjunga (pirmininkė Olga Ludziš) mūsų ugdytinius 
nudžiugino draugų iš Suomijos dovanomis. Jie gavo ne tik 
žaislų, saldainių, sausainių, bet ir nuostabių vilnonių koji-
nių, pirštinių, kepurių, kurios ne mažiau sušildė širdis.

Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ Magučių ug-
dymo skyriaus moksleiviai Akvilė, Ingrida, Andrius ir An-
drejus drauge su Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos teatro studi-
jos lankytojais 2011 lapkričio 19-23 dienomis dalyvavo Turo 
mieste (Prancūzija) vykusiame tarptautiniame projekte 
„MODE H – 2011“ kartu su prancūzais, portugalais, len-
kais, ispanais, italais, belgais ir latviais. Į spektaklius susi-
rinkdavo daugybė žiūrovų. Vaikams tai buvo didžiulis iš-
bandymas, jie labai stengėsi. Žiūrovai išvydo Gražinos Kar-
laitės režisuotą spektaklį pagal kino filmą „Titanikas“ 
(spektaklio choreografė Inga Zakarauskienė, kostiumų di-
zainerė Marytė Širvinskienė, skrybėlaičių dizainerė Birutė 
Andrijauskienė). 

Esame labai dėkingi projekto vadovei – Zarasų rajono 
savivaldybės mero pavaduotojai Stasei Goštautienei už 
mums suteiktą galimybę dalyvauti šiame projekte ir pama-
tyti dalelę nuostabiosios Prancūzijos. Grįžome praturtėję 
dvasiškai. Kai susitinki su žmonėmis, kamuojamais nega-
lios, bet skleidžiančiais vidinę šilumą, matai jų spindinčias 
akis, supranti, kad ne visada gebi džiaugtis tuo, ką turi. 
Viktoras Hugo rašė: „Vidinis žmogaus gerumas – tai saulė“. 
Tad ačiū visiems už gerumą ir dalijamą širdies šilumą, kuri 
ir sušildo, ir paguodžia.

Irena Bagdanavičienė
Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ direktorė 

Specialiųjų žmogaus poreikių tenkinimas – viena 
reikšmingiausių asmens dalyvavimo 
visuomeniniame gyvenime sąlygų. Neįgaliesiems 
gyvybiškai svarbūs ne tik fiziologiniai ir 
biologiniai, bet taip pat socialiniai poreikiai, 
kurie ir sudaro vaiko socializacijos pagrindą.

Dėkojame už rūpestį ir šilumą



Mamu svajones 

Čiurlena upeliai,
Pražydo žibutės,
Atgijo drugeliai,
Prabudo bitutės.

Danieliaus mamos teigimu, sūnus nuolat 
baiminasi, kad jo eilės nepatiks žmonėms, 

kad bus numestos kaip nereikalingos, 
pamirštos. Dėmesys kur kas labiau nei 

pelnytos dovanos padrąsina Danielių ir 
parodo, jog nuoširdūs ir paprasti jo 

eilėraščiai verti susižavėjimo.

Pavasaris

Pirmiausia į gimnazijos salę susirinkę renginio dalyviai 
apžiūrinėjo neįgalių vaikų ir jaunuolių surengtą parodą 
„Einu pasitikti pavasario“, kur puikavosi velykiniai atviru-
kai, margučiai, įvairios pavasarinės gėlės, paukšteliai, boru-
žėlės, zuikučiai. Šiai parodai gimnazijos lavinamųjų klasių 
mokiniai, globos centro „Židinys“ jaunuoliai ir socialinių 
paslaugų centro lankytojai ruošėsi su savo mokytojomis, 
auklėtojomis ir padėjėjomis.

Renginį pradėjo gimnazijos 6b klasės mokinė Viltė Kra-
pavickaitė, sudainavusi dainelę apie pavasarį (vadovė Eglė 
Malinauskienė). „Vilties“ bendrijos tarybos pirmininkė Edi-
ta Stanulienė pasveikino atvykusius dalyvius ir svečius. Ji 
pasidžiaugė, kad popietėje dalyvauja gimnazijos lavinamų-
jų klasių mokiniai, Kapčiamiesčio globos centras „Židinys“, 
gimnazijos dramos būrelis, 2gb mergaičių ansamblis, socia-
linių paslaugų centro atstovai. Į popietę atliuoksėjo ir be 
galo linksmas Velykų kiškutis (Eglė Karakienė), kuris sklei-
dė gerą nuotaiką, stebėjo kolektyvų pasirodymus, o vėliau 
atvėrė savo velykinę kraitelę ir visus supažindino su velyki-
niais papročiais. 

Atlikėjai džiugino susirinkusiuosius nuotaikingais pasi-
rodymais: lavinamųjų klasių mokiniai sudainavo daineles 
„Boružėlė“, „Jono ūkis“, pašoko šokius ,,Riešutėliai“ ir 
„Roputė“ (mokytojos Živilė Klimienė, Asta Pečiulytė, va-
dovės Janina Dereškevičienė, Gita Launikonytė). „Židinio“ 
jaunuoliai, vadovaujami Ilonos Janulevičiūtės, pasekė pa-

Lietutis nulijo –
Žiemos nebeliko.
Saulytė nušvito – 
Viščiukų pridygo.

Žolytė žaliuoja,
Viščiukai bėgioja.
Margučius ridena,
Vaikučiai kikena.

Burkuoja balandis
Ant mano palangės.
Kaip gera gyventi –
Aš pats laimingiausias!

Velykų džiaugsmai

saką „Apie narsųjį strazdą“, gimnazijos 2gb merginų an-
samblis atliko „Himną muzikai“, o dramos būrelis paruošė 
nuotaikingą spektakliuką „Nenustygstančios kiškutės“ 
(vadovė Violeta Jaciunskienė). Paskui popietės dalyviai ga-
vo švilpukų ir kvietė jais sugrįžti paukštelius. Kiškutis ir jo 
padėjėja Dagna Krapavickaitė visus apdalijo šventiniais 
pyragėliais. 

E. Stanulienė „Vilties“ vardu padėkojo moksleiviams ir 
jų vadovams už įspūdingus pasirodymus, gimnazijos admi-
nistracijai – už paramą ir palaikymą, o kolegėms, „Židinio“ 
kolektyvui, tėveliams, visiems, kurie atvyko ir prisidėjo 
prie šios popietės organizavimo, palinkėjo saulėtų bei vil-
tingų artėjančių švenčių.

Kaip teigė bendrijos pirmininkė, panašių renginių tiks-
las – sudaryti sąlygas sveikiems ir neįgaliems asmenims 
dalyvauti bendroje veikloje, kuriant ir išreiškiant save, 
įtraukiant tuos, kurie leidžia dienas namuose ir nelanko ug-
dymo centrų. Juk smagu pabūti visiems kartu, pasidžiaugti 
gražiausia pavasario švente. Neįgalūs vaikai ar jaunuoliai 
irgi nori mokytis, tobulėti, kurti, mylėti, svajoti, pažinti pa-
saulį. Tik jiems daryti tai gerokai sunkiau nei sveikiesiems. 
Tad dėmesys ir šiluma jiems išties ne mažiau svarbūs nei 
duona kasdieninė.

Edita Stanulienė
Bendrijos „Viltis“ Lazdijų padalinio tarybos pirmininkė

Redakcijos kolektyvas mano, kad panašios pažintys žur-
nalo „Tipu tapu“ numeriuose turi tęstis. Todėl planuojame 
išvykas į centrus, kuriuose ugdomi kurtieji ir neprigirdintie-
ji, taip pat aklieji. Vaikai turi žinoti apie gestų kalbą, Brailio 
raštą – juk tai kai kurių jų bendraamžių kasdienybė. Visi 
mūsų mažyliai yra savaip laimingi, mylimi tėvelių, auklėto-
jų, mokytojų. Taigi neverta sutrikti, pamačius viešoje vietoje 
„pirščiukais besikalbančius“ ar kitaip tarpusavyje ir su tė-
čiais, mamomis, močiutėmis bendraujančius vaikus.

Vaikų rašytojai, nuolat keliaujantys po Lietuvą ir mokyk-
lose, vaikų darželiuose susitinkantys su skaitytojais, deja, 
dar neužsuka į vaikų reabilitacijos centrus. Vytautas Račic-
kas, Zita Gaižauskaitė, Zenė Sadauskaitė, Kęstutis Kaspera-
vičius, Vytautas V. Landsbergis gal net pamiršo, kad jų skai-
tytojų yra ne tik gimnazijose ar prestižinėse mokyklose...

Kauno vaikų abilitacijos centro, kur ugdomi autistiški, 
kartais ir fizinę negalią turintys darželinukai ir pradinių kla-
sių mokiniai, auklėtiniai dar niekada nebuvo matę „gyvo“ 
rašytojo. Aš čia apsilankiau pirmasis iš didelio būrio. Ir su-
pratau, jog suteikiau centro auklėtiniams didelį džiaugsmą. 

Tą dieną centre ir manęs laukė staigemana: vaikai suren-
gė šventę ir parodė scenos vaizdelį „Sugedusio laikrodžio 
pasaka“, taip pat deklamavo, šoko, žaidė, o trečiokai Jokū-
bas su Edvardu gražiai dainavo... Bendravimo barjerą per-
žengėme, kai apdalijau visus vaikus spalvotu žurnaliuku 
„Tipu Tapu“. Kai kurie iškart skaitė tekstus ar džiaugėsi gra-
žiais piešiniais. Vėliau drąsesnieji galėjo su manimi pasikal-
bėti, pajuokauti, atsakyti į mano klausimus ir užduoti savuo-
sius. Sužinojau, kad šie vaikai piešia, lipdo iš molio, padeda-
mi tėvelių ir mokytojų rengia temines parodėles. Kai apžiū-
rinėjau jų darbelius, mačiau vaikų akyse pasididžiavimą.

Bendraudamas su centro auklėtiniais supratau, kad kiek-
vienas iš jų gyvena savitame pasaulyje. Kai kurie sunkiau 
bendrauja su kitais vaikais, nepaleidžia tėvelių ar auklėtojų 
rankos, kiti dūksta, nenustygsta vietoje. Vienų vaikų pasau-
lyje vyrauja tyla, tad jie nemėgsta garsios muzikos, triukš-
mo, kitiems patinka plėpėti ir šūkauti. O štai aštuonmetis 
Matas kalba... angliškai. Atitolęs nuo draugų jiems nesu-
prantama kalba kažką garsiai ir išraiškingai pasakoja. Auk-
lėtojos sakė, kad daug laiko praleisdamas prie kompiuterio 
jis pats išmoko svetimos kalbos. Antrokė Gabija ne tik moka 
angliškai, tačiau pažįsta visus kelio ženklus ir puikiai žino 
saugaus eismo taisykles. Vienas pirmokas į centro mokyklė-
lę atėjo žinodamas beveik visas pasaulio valstybių sostines 
bei pažindamas valstybių vėliavas. Tad mokytojas iš centro 
bibliotekėlės į pamoką atnešė pasaulio žemėlapį, kuris ir 
dabar kabo kabinete. O berniukas džiaugsmingai ir drąsiai 
demonstravo savo žinias, rodydamas ir vardydamas toli-
mas šalis! Paskui mokytojas juokaudamas pasakojo, kad ir 
jam pačiam nebeliko nieko, tik kuo geičiau vytis žiniomis 
savo mokinį...

Po mažųjų pasirodymo bendravau su grupe vaikų. Jie 
man uždavinėjo klausimus, neatsilikau ir aš. Padeklamavau 
mažyliams eilėraštuką „Kuo mes būsime užaugę?“, kuria-
me mergaitės lūpomis norėjau vaikams atskleisti paparas-
čiausią tiesą:

Kai vaikų literatūrinis žurnalas „Tipu tapu“ ėmėsi 
iniciatyvos savo mažuosius skaitytojus supažindinti 
su „šiek tiek kitokiais“ bendraamžiais, mūsų laukė 
pirmoji kelionė į Kauno vaikų abilitacijos centrą. 

Kartą klausinėju draugę:
„Kuo mes būsime užaugę?“

Tarė ji: „Ne kaip visi –
Noriu būt labai garsi. 

Kad pažintumėt mane,
Rodytų tikram kine.

Gal vaidinti teatre,
O gal tapti ministre?“

O paskui staiga pabėrė:
„Noriu būti Kauno merė!“

Nieko jai aš nesakiau,
Bet mama būt daug svarbiau!

Man buvo įdomu, kaip 7-9 metų vaikai suprato šį eilėraš-
tuką. Pradėjau klausinėti, ar jie žino, kas yra aktorius, minis-
tras, meras? Ir kodėl būti mama svarbiau už viską? Atsaky-
mų sulaukiau įvairių, bet teisingų, vaikai mąstė ir tą papa-
rastą tiesą žinojo. Paskui vienas net paatviravo, kad mama 
jam yra svarbiausia, o tėvelis kartais pareidamas namo par-
sineša... alaus. O tai jau negerai... Kitas pasakė, kad reikėjo 
eilėraštuke paminėti ir tėvelį...

Kauno vaikų abilitacijos centro ugdytiniai ruošiami suau-
gusiųjų gyvenimui. Šiame centre specialieji pedagogai moko 
juos skaityti, rašyti, skaičiuoti; taiko buities, dailės, muzikos 
terapiją, siūlo tobulėti teatro būrelyje, pojūčių kambaryje ir 
žaislotekoje. Dauguma centrą lankančių vaikučių turi elge-
sio ir bendravimo problemų, tad juos ugdo bei tėvelius kon-
sultuoja kvalifikuotas psichologas. Dėl negalios vaikams tei-
kiamos ir reabilitacinės paslaugos – specialiai pritaikytuose 
kabinetuose jie masažuojami, mankštinami, gali džiaugtis 
vandens procedūromis, juos nuolat stebi patyrę medicinos 
darbuotojai. Autistiško vaiko negalima palikti vieno namuo-
se, o patyrusių centro specialistų pagalba suteikia tėveliams 
galimybę dirbti, be beaimės palikus savo atžalas.

Kiekviena pamokėlė, kiekviena dienelė ar ištisi metai 
skiriami šių vaikučių tobulėjimui, džiuginančiam tėvelius ir 
mokytojus. Stengiasi, žinoma, visi, tačiau vieniems sekasi 
sunkiau, kitiems – lengviau. 

Šis susitikimas ir mane kai ko išmokė. Visų pirma, kad 
mes, rašytojai, dailininkai, menininkai, negalime pamiršti 
„šiek tiek kitokių“ vaikų, jei jau valstybė skiria didelį dėme-
sį jų gyvenimo kokybei gerinti. Tad išeidamas palinkėjau 
visiems jiems kuo geriausios kloties, įsigyti naujų draugų ir 
vis dažniau patirti džiugių, prasmingų akimirkų.

Stanislovas Abromavičius
Rašytojas

Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 

jau kovo 27 dieną ,,pakvipo“ Velykomis. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Viltis
“ Lazdijų padalinio taryba (kartu 

su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir 

Kapčiamiesčio globos centro „Židinys“ 

bendruomene) surengė popietę negalią 

turintiems vaikams ir ja
unuoliams 

„Lai neša Jums laimę 

Velykų kiškučiai“.

Danielius Kalinauskas

Mes siek tiek kitokie
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Visiškai kitaip yra realiame gy-
venime. Žmonių elgesys ir priimami 
sprendimai dažnai sukelia negrįžta-
mų pokyčių, sujaukia gyvenimus, 
atneša labai daug nesusipratimų ir 
nusivylimų. Mažėja tarpusavio pa-
sitikėjimas, o takoskyra tarp Lietu-
vos valdžios ir žmonių vis ryškėja. 
Labai didelį nerimą kelia įvairios vis 
aktyviau veikiančios homofobiškos 
ir nacionalistinės organizacijos. Ne-
maloniai stebina tai, kad jų veiklą ir 
idėjas remia bei palaiko ir abejotinos 
reputacijos politikai, jau esantys val-
džioje ir dar tik planuojantys į ją at-
eiti. Kaip grybai po gero vasarinio 
lietaus kuriasi naujos politinės orga-
nizacijos. Nemažą dalį šių organiza-
cijų narių sudaro niekur nepritapę 
visuomenės veikėjai, o kitą – nusivy-
lusieji, virtę marionetėmis gudrių 
politikų ir vertelgų rankose. Negra-
žu manipuliuoti svetimomis nuos-
kaudomis ir silpnybėmis, siekiant 
patenkinti savo neribotas ambicijas, 
tačiau Lietuvoje taip įprasta. Liūdna, 
bet tai tiesa.

Labai keistai ir nemaloniai nutei-
kė puolimas prieš Kovo 11 dieną or-
ganizuotas eitynes už Laisvę, už Lie-
tuvą visiems. Didelė grupė visuome-
nės veikėjų, meno žmonių, profesio-
nalių politikų, akademinės bendruo-
menės, pilietinių nevyriausybinių 
organizacijų atstovų nutarė atšvęsti 
Kovo 11-ąją, organizuoti šios pras-
mingos progos paminėjimą ir pir-
miausia pasakyti sau ir kitiems, kad 
esame laimingi atkurtoje Lietuvoje, 
kad čia mums gera, kad pasisakome 
už Lietuvą visiems. Tačiau ši labai 
graži ir reikalinga idėja susilaukė 
daug kritikos. Buvome apkaltinti, 
kad kilniais tikslais dangstome mis-
tines tiesas apie įvairias mažumas ir 
panašius dalykus. O dar švenčių iš-
vakarėse buvo pradėtas eutanazijos 

Džiaugsmų ir rūpesčių 
laukimas
Nenumaldomai bėga laikas. Šiek tiek vėlavusi žiema galiausiai gausiai 
pažėrė sniego, šaltukas priminė apie save ir netgi kai kam suteikė visiškai 
neplanuotų atostogų. Pavasaris taip pat dovanojo šilumos. Taigi nedideli 
gamtos nukrypimai nuo mums įprastų normų pasirodo laikini ir vis 
dėlto sugrąžina tai, ko tikėjomės.

įteisinimo svarstymas, sukėlęs daug 
neigiamų emocijų ir baimės.

Man, kaip žmogui ir nevyriausy-
binės neįgaliųjų organizacijos vado-
vei, jau visiškai nebeaišku, ką mes 
visi veikėme dvidešimt metų, kur 
dabar einame ir ko siekiame. Neįga-
liųjų nevyriausybinės organizacijos 
aktyviai pasisako už visišką neįga-
liųjų integraciją į visuomenę, kurią 
kaltina absoliučiu nesupratimu, ne-
noru priimti neįgaliųjų į savo tarpą, 
jų ignoravimą darbo rinkoje ir kitose 
srityse. O kalbėdamos apie įvairias 
kitas gyventojų mažumas kategoriš-
kai ragina nepripažinti skirtumų ir 
kitokių poreikių. Na, o pozicija dėl 
eutanazijos visiškai nutylima. Taigi, 
ko mes iš tiesų norime, ko reikia mū-
sų žmonėms, ar tikrai tokie dideli 
skirtumai tarp didmiesčių ir mažes-
nių miestelių?

Labai norėtųsi atsakymų sulauk-
ti kuo greičiau, nes nežinant tikrųjų 
žmonių nuotaikų ir poreikių galima 
pridaryti daug klaidų. Kaip dažnai 
ir nutinka... Labai nesmagu kalbėti 
apie tai, kad daugelio mūsų organi-
zacijos asocijuotųjų narių veiklai 
trūksta platesnio požiūrio, susikal-
bėjimo, bet, deja, tenka. Ypatingai 
bloga padėtis paprastai susiklosto 
ten, kur bendrijos „Viltis“ vadovas 
ar vadovė pradeda vadovauti ir 
socialinių paslaugų ar ugdymo įstai-
gai. Tokiu atveju pirmiausia spren-
džiami įstaigos klausimai, o mūsų 
organizacijos veikla patraukiama į 
antrą planą. Tiesa, yra kelios labai 
gražios išimtys, įrodančios, kad įma-
noma suderinti dvi visiškai skirtin-
gas pozicijas, nepamirštant visų sa-
vivaldybės teritorijoje gyvenančių 
neįgalių vaikų ir jų tėvų, deramai 
rūpinantis ir įstaigos lankytojais. To-
kia tikrai šauni ir sektina padėtis su-
siklostė Jurbarke.

Mieli kolegos, viltiečiai, mūsų or-
ganizacijoje vyksta labai daug poky-
čių, iš vadovaujančių gretų traukiasi 
tie žmonės, kurie stovėjo prie orga-
nizacijos kūrimosi ištakų. Jie pradėjo 
dirbti tikėdami mūsų organizacijos 
ateitimi, dirbo jau tada, kai visų mū-
sų ateitis dar buvo visiškai neaiški. 
Vienas jų – Vytautas Stacevičius iš 
Lazdijų. Ačiū Jums, Vytautai, ir visai 
jūsų šeimai už bendrus darbus, tiki-
mės dar daug ką kartu nuveikti atei-
tyje. Keitėsi vadovai Jonavoje, Visa-
gine, Kaune ir dar keliuose miestuo-
se. Atėję darbuotojai atsineša naujų 
idėjų ir požiūrių, taip pat savitą dar-
bo stilių ir tai labai gerai. Tik itin 
svarbu, kad susiklosčius tokioms 
aplinkybėms išliktų darbų tęstinu-
mas, kad nebūtų pamirštas nė vienas 
žmogus, kuris vienaip ar kitaip pri-
sidėjo prie mūsų organizacijos dar-
bų, o tiksliau prie mūsų vaikų ir jų 
tėvų ar globėjų gyvenimo kokybės 
gerinimo. 

Maloniai kviečiu vietos organiza-
cijų narius ir vadovus rašyti mums, 
kaip sekasi bendradarbiauti su savi-
valdybėmis, kokius klausimus tenka 
svarstyti, kokie sprendimai priima-
mi lengviausiai, o kas nesiseka. 

Pavasaris. Planuojame darbus ir 
ruošiamės jiems. Planuojame ir gy-
venimą. Tad nesusigundykime pi-
giais pažadais, vienkartinėmis dova-
nėlėmis ir gražiais žodžiais per susi-
tikimus su valdžios siekiančiaisiais. 
Patikėkite, prieš rudenį vyksiančius 
rinkimus mums teks dar ne kartą su-
simąstyti, kas yra tikra, o kas – tik 
tariama. Todėl pirmiausia būkime 
atviri ir sąžiningi patys sau.

Su pagarba
Dana Migaliova 

Asociacijos vadovė
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Pasisveikinimas

Atėjo ypatingas metų laikas, kai 
knieti kalbėti apie gimimą, meilę, 
prabudimą. Apie gražius jausmus, 
mintis, viltį. Gavau iš jūsų vėl laišku-
čių. Esu labai dėkinga. Suprantu 
tuos neišspręstus jūsų / mūsų sopu-
lius ir manau, kad turime „melsti“ 
kokio nors stebuklo medicinoje, psi-
chiatrijoje, chemijoje, ekonomikoje, 
visuomenėje... Gal tada mūsų porei-
kiai būtų išgirsti, vaikai išgydyti, pa-
galba suteikta... Jeigu tik verksime, 
pyksime, nieko nepakeisime, nebent 
nuteiksime prieš save kitus. Tokių 
nemažai yra ir „manųjų“ pažįstamų 
rate. Aš tų žmonių nekaltinu. O ir 
kaip juos galėtum kaltinti, pavyz-
džiui, už tai, kad nepasisveikina su 
mano sūnumi (jau didesniu už mane 
pačią), jeigu jis stovi ir laukia pasis-

veikinimo, atsukęs žmonėms nuga-
rą. Tik tie, kuriems pasufleruoju, 
kaip elgtis, pasako: „Labas, Dona-
tai“. Tada jis akimirksniu laimingas 
atsisuka paduoti ranką. 

Kas pirmiau?

Grūdas, medžio sėkla, o gal me-
dis? Kas pirmiau? Gyvybė žemėje ar 
pati Žemė, kuri turi galios išauginti 
augalą? Kas pirmiau? Neišmatuoja-
ma erdvė, visata, planetos, saulė, 
mėnulis, vėjas, debesys, lietus, šilu-
ma, šaltis, karštis, žemės vandenys, 
o gal žmogus? Koks žmogaus santy-
kis su aplinka, gamta, savimi, kitais 
žmonėmis? Kokia šiandien žmonija? 
Kas pirmiau? Jautrus „širdininkas“ 
ar padidėjęs jautrumas, paskatinęs 

širdies sutrikimus? Esame nuolati-
nių kontrastų sąveikoje.

„Ataskaita“ už gyvenimą

Jeigu tektų kažkam atsiskaityti 
už savo gyvenimą, vienintelis matas 
būtų sąžinė. Kam labiausiai galime 
pakenkti – o gi sau. Labiausiai išduo-
ti – irgi tik save. Skaudžiausiai su-
žeisti – lygiai taip pat. Kas mus nu-
skriaudė, apvogė, apgavo? Dažniau-
siai mūsų pačių neišlavinta, neuž-
grūdinta siela, kuriai pritrūko išmin-
ties, o svarbiausią akimirką – teisingo 
gailestingumo, supratingumo sau.

Priklausomybė nuo savęs

Ar jums ne keista skaityti šiuos 
mano žodžius? Man tai skambėtų la-
bai keistai ir nenormaliai, jeigu šian-
dien nematyčiau, kiek žmonių ken-
čia „nuo savęs“.

Juk ką daro psichologas? O gi 
mėgina „sutaikyti“ žmogų „su savi-
mi“. Psichologas gali tik išklausyti, 
kad tu, balsiai prabilęs apie savo iš-
gyvenimus (gal pirmą kartą gyveni-
me), išgirstum save, pagalvotum 
apie tai, ką jauti, mąstai. Prisimenu 
vieną žurnalistę (jos tarp mūsų jau 
nebėra) – išmintingą, talentingą, di-
delės sielos žmogų... Bet ji nešiojosi 
savyje daug užslėpto skausmo, kuris 
vėliau ją ir sunaikino fizinėmis, taip 
pat dvasinėmis ligomis (viena iš jų – 
lėtinis alkoholizmas).

Kai žiema bučiuojasi su 
pavasariu...
Rašau jums, kai snaigės dar linksmai dūksta su vėju, o pušys 
linguodamos viena su kita sveikinasi, kažkur kieme kniaukia 
kačiukas, o zylutės straksi mano pasodintame šaltalankio 
krūmelyje. Šį laiką vienas žurnalistas įvardijo kaip metą, „kai 
žiema bučiuojasi su pavasariu“...
Ir išties lauke jau gali užuosti pavasario kvapą ir išgirsti 
žvalesnį paukštelių čirškesį, o ir saulutė jau daug šiltesnė. Su 
pavasariu, mielieji!
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Sunkiausia – atleisti sau 

Sunkiausia, ko gero, – atleisti sau. 
Jei padarai klaidų, nulėmusių visą 
tavo likusį gyvenimą. Manau, mes 
pamirštame pasirūpinti savimi. Esu 
mačiusi nusivylusį meile jaunuolį, 
kuris saugojo savo retos veislės ka-
laitę, kad jos nesuterštų koks nus-
murgęs šuneliokas. Šėrė savo augin-
tinę specialiu maistu, treniravo, vežė 
pas „vertą“ kavalierių kelis šimtus 
kilometrų. Kalaitė turėjo net savo 
pasą, kuris įrodė ją kilus iš garbin-
gos šunų giminės, pelniusios daug 
apdovanojimų. Bet pats vaikinas 
miegojo ir maitinosi prasčiau už sa-
vo numylėtinę. Ir, aišku, savo „vy-
riškosios“, žmogiškosios prigimties 
nelaikė Garbinga...

Didžiausias turtas

Didžiausias turtas, kurį gali su-
kaupti per gyvenimą, – tai charakte-
rio savybės (ramumas, švelnumas, 
drąsa, ištvermė, kantrybė, supratin-
gumas...). Jeigu žmogus sugeba 
džiaugtis visomis gyvenimo aplin-
kybėmis, jis randa išminties lobį.

Jeigu turėsime pakankamai „Gy-
venimo Meilės“ savyje, išgyvensime 
viską. Bet jeigu nekęsime „neteisin-
go, žiauraus gyvenimo“ – pražūsime 
„neteisybės kančioje“ iš skausmo.

Susitaikęs su savimi

Stebėjau žmogų, kuris rausėsi 
sportiniame krepšyje, nerasdamas 
vienos sportinės pirštinės, ir vis kar-
tojo: „Kodėl man taip nesiseka?“ 
(pirštinė, kurios jam niekaip nepa-
vyko rasti, gulėjo šalia kitos). Neri-
mas, įtampa, baimė sukelia papildo-
mą „sumaišties aklumą“. Klausimas, 
ar žmogus taikiai sugyveno su savi-
mi? Ar jis bendravo su savo sąžine, 
kai buvo didžiai gerbiamas, išaukš-
tintas kitų? Nesvarbu, paniekintas 
ar pagerbtas. Svarbu, kad nepraras-
tas, kad išsaugojęs teisingą santykį 
„su savimi“, bet ne dėl aplinkiniams 
vaidinto vis kito vaidmens. Nes atei-
na diena, kai žmogui pasidaro katas-
trofiškai sunku, ir jis nieko „sau“ 
pasakyti negali, nes niekada savęs 
nestebėjo, nematė, nekreipė į save 
dėmesio kaip gydytojas, mokytojas 
ar geras (nepataikaujantis) draugas.

Atsargos „žiemai“

Jeigu mūsų patarimai sau nepra-
silenks su sveikata, atėjus sunkiai 
dienai, manau, atsargas „žiemai“, 
kaip ir bet kurias kitas „atsargas“, 
prireikus susirasime savo sunkiuoju 
„Gyvenimo Žiemos“ laikotarpiu. 
Užgrūdinta, nebaili siela, kuri moka 
„susikalbėti su savimi“, niekada ne-
sijaus vieniša (ji žinos, ką veikti). 
Skausmo išgyvenimo, katastrofų 
metu ji išsitrauks tai, ką reikia, iš sa-
vo „atsargų žiemai“ (drąsą, ramybę, 
kantrybę...). 

Pasėsiu „Laimę“

Senatvė gali tapti laimingiausiu 
žmogaus gyvenimo periodu. Kaip 
bendraujame su savimi, taip ir su 
aplinka. Kokie reiklūs sau, tokie ir 
kitiems. Kai niurzgame savyje, sėja-
me „niurzgus“. Kai pykstame – ... O 
kai džiaugiamės smulkmenomis, 
juokiamės, sėjame „Laimę“.

Atėjus pavasariui trokštu, kad 
mes pradėtume sodinti „Laimės“ 
daigus. Nepamatę savęs kaip gy-
dytojai, ištikimi draugai, nepajėgsi-
me gyventi taikoje ir ramybėje. Ne-
pastebėsime, kad „gyvenimas jau 
praėjo“...

Susitaikykime... su savimi, kad 
išgyventume sunkius laikus. Pasėsiu 
„Laimę“ šiandien, kad ji augtų... di-
dėjant mano metų skaičiui.

Silva Kalkauskienė

„Vilties“ bendrija nuoširdžiai prašo paaukoti  
2 proc. nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio užpildant  

Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512.

Jeigu nuspręsite mums padėti, skirkite 2 proc.  
nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio (užpildydami VMI 

prašymo formą FR0512) arba pervesdami lėšas į  
AB Vilniaus banko Vilniaus filialo (kodas 70440)  

atsiskaitomąją sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 (litais)  
ar LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).

Mieli geros valios žmonės, 
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os ...nežinau kaip jums, brangieji, 
bet man būna taip, kad viskas aplin-
kui, regis, pradeda kažką sakyti man 
apie... mane, mano padėtį... Taip nu-
tiko ir šį kartą, skaitant kelis į rankas 
pakliuvusius straipsnius. Vienas iš 
jų pasakojo apie aklą režisierę. Pra-
radusi regėjimą ši pedagogė įkūrė 
neįgaliųjų teatrą*. Kito straipsnio 
pavadinimas – „Esu ne tik alkoholiko 
žmona, bet ir žmogus“. Skaitydama jį 
pagalvojau, kad visur galima žodžių 
junginį „alkoholiko žmona“ pakeisti 
į neįgaliojo artimasis, ir tada pasirody-
tų, jog visas straipsnis parašytas kaip 
tik mums – artimiesiems. Vėlgi neži-
nau kaip jūs, bet aš (kaip dažna ma-
ma) esu „pririšta“ prie sūnaus nega-
lios. Tiesą sakant, nė neįsivaizduoju, 
kaip dar pajėgiau studijuoti univer-
sitete. Beje, labai konfliktiškai, nepri-
taikytomis sąlygomis mano padėčiai 
(šokiruojančiai dėstytojus). Kai kartą 
teko nurodyti lentelėje, kiek „savo 
laiko“ galėsiu skirti vienam studijų 
dalykui, aš vėl iš naujo patyriau šo-
ką, suvokusi, jog tokio „savo laiko“ 
išvis neturiu (išskyrus prausimąsi ir 
tai klausantis, kas vyksta už vonios 
durų, nes sūnų ištinka priepuoliai).

Tad šiandien pasidalysiu kritu-
siais man į širdį žodžiais ir mintimis 
su jumis. Perfrazuosiu sakinius iš 
vieno anoniminio straipsnio.

Visiškai sutinku su specialistų teigi-
niu, jog negalios atveju serga ne vien 
neįgalus asmuo, bet ir visa aplinka. Ra-
šydama krapštau jautrią vietą, šašą, ta-
čiau žinau, kad užsidariusi savo kiaute 
neišgyvensiu. Man iki šiol būtina kitų 

pamilau aš lauko gėlę

ramunę baltą

geltoną pienę

smilgas
žolės stiebelius

vabaliukus juose

bites
meiliai dūzgiančias

žieduose

pamilau
aš rasotą pievą

AKISTATA su... savimi

ryte
tylų vėjo dvelksmą

kylant saulei

apšviestus laukus

Ramybę
Meilę

Žemiškame Rojuje

Kūrėjo Svajones

kai kūrė Jis mane

kartu su
 smilga ir žole...

neįgalių žmonių artimųjų (išgyvenusių 
tą patį) parama. Vienas iš savigalbos bū-
dų – dalytis išgyvenimais ir mintimis. 
Kitos išeities, kaip gyventi su negalia ir 
nepakenkti sau, nežinau. Noriu padėti 
žmonėms, kurie turi tokią pačią proble-
mą. Pastebiu, kad dalijantis mažėja sa-
vigaila, atsiranda vis daugiau drąsos, 
atvirumo ir vidinės ramybės. Negalia 
mus išbalansuoja. Pasidarome lyg už 
virvučių tampomos skudurinės lėlės, 
nuolat reaguojančios į tai, ką ligonis da-
ro. Mes įsitraukiame į negalios žaidi-
mą. Stebime svetimas nuotaikas, regis, 
tik tuo ir gyvename. Savi jausmai ir no-
rai tampa nebesvarbūs, jų lyg nebelieka. 

Mes murkdomės savigailos, pykčio ir 
baimės liūne, jausdami nuolatinį neri-
mą. Vis sunkiau tampa susigaudyti, ko 
iš tiesų norime, nes dominuoja, visus 
poreikius užgožianti būtinybė pasi-
rūpinti kitu žmogumi. Susiformuoja 
savotiškas tunelinis matymas. Mes puo-
selėjame iliuzijas, jog neįgalusis ste-
buklingai išgis, pasveiks, tobulės, 
laukiame laimingos pasakos pabaigos. 
Būtinai akcentuodami žodį „laimingos“. 
Aš pati ilgai neįstengiau priimti infor-
macijos, kad reikės nuolatinių pastangų 
su tuo susitaikyti. Išmokti gyventi taip, 
kad pirmiausia (nepriklausomai nuo 
aplinkybių) nenukentėtų mano pačios 
gyvenimas. Nepriklausomai nuo to, koks 
negalios sudėtingumas, sunkumas. 
Nepanikuoti, nebijoti. Tiesiog žinoti sa-
vo realią padėtį. Įsisąmoninti, jog tokia 
yra tikrovė. 

Gyvenant šalia negalios nuolat ten-
ka mokytis. Galiu galvoti, jog mums bus 
kitaip nei visiems likusiesiems, nesutik-
ti, viltis, bet ligos sukeliamų nepatogu-
mų neįmanoma išvengti. Turiu pasirin-
kimą: arba susitaikyti su tuo, arba kovą 

* Marta Kuzmickaitė. Šviesos spinduliais po 
teatro užkulisius, Verslo Žinios Nr. 226, 2011 
gruodžio 23 d., p. 13.
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pralaimėti. Mano pačios ambulatorinė 
kortelė vis storėja. Kai ligų sąraše atsira-
do dar ir bronchinė astma, susigriebiau, 
kad kažką privalau keisti iš esmės. Anti-
depresantai gyvenimo kokybės nepageri-
no. Slėgė gėda, kad esu neįgalaus 
vaiko mama. Netikėjau, kad kiti man 
gali kaip nors padėti. Dabar vaduojuo-
si iš nevilties. Nesistengiu visiems įtik-
ti ir patikti. Stengiuosi nepuoselėti nere-
alių lūkesčių dėl kitų žmonių. Visi metų 
laikai man tapo geri, paįvairinantys gy-
venimą. Mokausi save tausoti. Labai 
svarbu neneigti savo jausmų, neigno-
ruoti būtiniausių savo poreikių. Nebe-
leidžiu sau kurti blogos ateities. 
Esamą akimirką reikia išgyventi. Jei-
gu yra problema, tai atsiras ir sprendi-
mas. Labai vertinu tai, kad gyvenu. 
Kiekviena diena man – dovana. Šei-
moje atsirado „nekalbadieniai“... Jie ten-
dencingai ilgėja. Nėra emocinio ryšio 
arba jis tapo pernelyg trapus. Vargina 
būtinybė būti budriai, spėti emociškai 
atsiriboti, kad neužsikrėsčiau neigiamo-
mis emocijomis kaip sloga. Kasdienybė 
vis dar tebėra sunki. Sunku gyventi su 
ligoniu. Gyvenu nesveikoje šeimoje. Bet 
neprarandu vilties, jog ateis ir mums 
lengvesnės dienos. Svarbiausia ži-

noti, kad ir kas benutiktų, – nepra-
pulsime. Brangiausias turtas – turėti 
šalia palaikančių žmonių. 

Manęs niekas nepasmerkė tapti 
kito vergu ar auka, susitaikyti su as-
menybės praradimu, kai belieka tik 
nepailstama tarnystė. Mes juk irgi 
turime savo jausmus, išgyvenimus ir 
vienintelį savo GYVENIMĄ, mums 
dovanai duotą. Turime savo kryželį, 
kurį privalome išmokti nešti „su 
džiaugsmu“. Kaip? Nežinau. Pati ši-
to norėčiau išmokti jau šiandien. 
Kaip nesikankinti, gyvenant kartu su 
negalia, bet džiaugtis. Kaip? Ir kaip 
tuo pačiu išmokti gyventi... savo gy-
venimą? Nuolat neraudant, nesken-
dint neviltyje, susitapatinus su savo 
vaiko negalia. Kai jis (didesnis už 
mane, gražus) smogia man prie sve-
timų žmonių (nes neatsargiai pasiel-
giau, pakalbinau netinkamoje vieto-
je) – aš šypsausi. Žmonės nustebę 
sužiūra, nebyliai klausdami: „Kas čia 
vyksta?“ Kodėl aš šypsausi, neauklė-
ju, nieko nesakau. O juk šypsausi dėl 
kitų, kad jie nepultų manęs ginti nuo 
sūnaus autisto. Nuo mūsų šeimos 
pabėgo močiutės (negalėdamos pa-
milti ar bent priimti keisto anūko). 

Draugė šiandien pasakė: „Man tavo 
padėtis atrodo per sunki, aš negaliu 
jos pakelti“. Vadinasi, ji stengsis kuo 
rečiau mane kalbinti, kad tik neiš-
girstų dar ko nors tragiško.

Mums reikia vieniems kitų. Užuot 
galvoję, kad ko nors nebegalime, tu-
rime stengtis, matyti būdų įprastus 
dalykus atlikti kitaip (Laima Zemlec-
kienė, „Naujojo teatro“ direktorė).

Norėjome parodyti, kad neįgalie-
ji irgi gali. Jiems labai svarbu patikė-
ti, kad esi kai ko vertas šioje žemėje.

Mano akys atgijo, kai įsijaučiau, 
kad jos mato...

Regai ėmus gesti, gėdijausi aplin-
kinių, tarsi būčiau prastesnė. Suti-
kau neregių, kurie tikisi daug pa-
siekti, yra aktyvūs, jiems sekasi...

Į negalią reikia pažvelgti kitu 
kampu.

O kas mes visi esame? Man rodos, 
mes būname savimi, kai mums gera. 
O gera, kai susitaikome su savimi.

Mes visi gyvename kokiomis 
nors iliuzijomis, kodėl jų nesusikur-
ti gerų? 

Silva Kalkauskienė 
(galite man kaip visada rašyti: 

silva.klk@gamil.com)

Ankstyvą pavasarį odos būklė ne-
retai pablogėja. Dažniau ima varginti 
odos tempimo jausmas, ant veido at-
siranda raudonų dėmelių, smulkių 
pleiskanėlių ir panašių nemalonių 
pakitimų. Sausa oda būna trapi, plo-
na, linkusi šerpetoti, gana jautri, 
greitai reaguoja į šilumą, šaltį, saulę, 
vėją, cigarečių dūmus ir kitus aplin-
kos veiksnius. Kai oda sausa, ir 
raukšlių atsiranda greičiau. Sausai 
odai dažniausiai trūksta ne tik drėg-
mės, bet ir riebalų, todėl jai reikalin-
gas nuolatinis drėkinimas bei maiti-
nimas. Sausa oda dažnai yra paveldi-
ma: jei bent vieno iš tėvų oda sausa, 

didelė tikimybė, kad tokia bus ir vai-
kų bei anūkų.

Paprastai rūpesčių, sukeltų odos 
sausumo, padaugėja dėl dažnų tem-
peratūros svyravimų, drėgmės, cen-
trinio šildymo. Dėl šių nepalankių 
veiksnių oda dar labiau džiūsta, ima 
pleiskanoti, perštėti, niežėti, nyksta 
poodinis sluoksnis. Taip atsitinka to-
dėl, kad veikiant minėtiesiems veiks-
niams sutrinka odos drėkinimo proce-
sai, sausėja jos paviršius, nesusidaro 
apsauginė minkštinamoji plėvelė. 
Kartais sausą odą dirgina ir netinka-
mai parinktos odos priežiūros prie-
monės, pavyzdžiui: stiprus šarminis 

muilas, losjonai su alkoholiu ir kt. Oda 
taip pat sausėja senstant ir šio proceso 
nebesustabdysi.

Kaip padėti sausai odai? 

Pirmiausia atsisakykite įpročio 
prausti veidą paprastu muilu! Verčiau 
naudokite švelnią prausiamąją emul-
siją, pavyzdžiui, „Eucerin®“, kuri ne 
tik pašalina nešvarumus, bet ir pade-
da išsaugoti natūralią riebalų ir drėg-
mės pusiausvyrą. Specialias priemo-
nes veidui ir kūnui prausti turėtų nau-
doti ne tik moterys, bet ir vyrai. Jautrią 
ir sausą odą turintiems žmonėms rei-
kėtų rinktis švelnią, alergijos nesuke-
liančią kosmetiką. Viena tokių prie-
monių yra “Eucerin®” pH5 dušo želė 
jautriai ir sausėjančiai odai, kuri ją 
drėkina. Šios dušo želės (kaip ir kitų 
šio gamintojo produktų) sudėtyje nė-
ra dažų, šarmų, kvapiųjų medžiagų. 
Veido priežiūrai rekomenduojama 
naudoti nealkoholinį toniką ar švelnų 
pienelį. Ryte būtina pasitepti drėkina-

Mūsų oda ir pavasaris
Mieli žurnalo skaitytojai, o ypač moterys, bendrijos „Viltis“ tarybos 
narė Irena Makselienė, jau ne vienerius metus dirbanti kosmetologe, 
sutiko pasidalyti žiniomis, kaip po žiemos atgaivinti ir puoselėti odą. 
O ir prižiūrėti ją karštą vasarą. Labai ačiū Irenai. Būkime gražios!
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muoju, o vakare, kruopščiai nuvalius 
odą, – maitinamuoju kremu, pavyz-
džiui, „Eucerin Lipo-Balance“, kuris 
maitina, lygina odą, mažina tempimo 
jausmą. Yra labai daug bekvapių, bes-
palvių kūno priežiūros priemonių, 
kurių pagrindas (baltasis vazelinas, 
parafinas) beveik nesukelia alergijos. 
Kai kurių kremų sudėtyje yra ne tik 
minkštinamųjų medžiagų, bet ir kar-
bamido (šlapalo). Jis išlaiko odos drėg-
mę, neleidžia jai išdžiūti, mažina už-
degimus, todėl tinka sausai, šerpeto-
jančiai, alergiškai odai prižiūrėti. 

Sausos odos gydymas

Kai oda yra sudirgusi, sausa, pleis-
kanojanti, reikėtų kreiptis į odos specia-
listą. Jis nustatys priežastį ir paskirs 
individualų gydymą. Paprastai pava-
sarį paūmėja seborėjinis dermatitas. 
Tokiais atvejais skiriama silpnų kosti-
kosteroidų. Tačiau vaistų tepti ant odos 
galima ne ilgiau kaip savaitę, o pagerė-
jus odos būklei, po 3-4 dienų pradėti 
naudoti minkštinamuosius maitina-
muosius kremus („Eucerin“, „Seba-
med“, „Essex“ ir kt.). Naudingi ir vita-
minai, ypač E, B grupės, tačiau jie tik iš 
dalies pagerina ligos eigą. Lemiamą 
teigiamą vaidmenį atlieka tinkamai 
parinkti kremai, tepalai. Teigiamą įta-
ką turi rami nervų sistema, pakanka-
mas miegas. Naudingi patarimai:
• saugokite sausą odą nuo tiesiogi-

nių saulės spindulių;
• vartokite drėkinamuosius bei mai-

tinamuosius kremus su apsaugi-
niu filtru nuo UV spindulių;

• dažniau prauskite veidą šviežiai 
užpiltomis arbatžolėmis ar ąžuolo 
nuoviru – oda įgaus švelnų tamsų 
atspalvį; 

• užplikykite valgomąjį šaukštą lie-
pų žiedų, ramunėlių, petražolių, 
dilgėlių arba rožių (tiks ir jų miši-
nys) stikline vandens, palaikykite 
20 minučių, perkoškite, atvėsinkite 
ir daug kartų prauskite veidą;

• sausą odą drėkinkite kelis kartus 
per dieną;

• kasdien valgykite salotų su augali-
niu aliejumi; 

• sausai odai naudingos morkos, 
kiaušinio trynys, žali svogūnai.

Kaip atgaivinti sausą odą 

Dauguma moterų atėjus pavasa-
riui vis dažniau žvilgčioja į veidrodį ir 
nerimauja dėl naujų raukšlių, atsira-
dusių šaltuoju sezonu. Žiemą mūsų 

veido raukšlės tiesiog pagilėja… ir 
taip kiekvienais metais. Tam įtakos tu-
ri šaltis, orų kaita (iš šiltos patalpos 
patenkant į šaltį ir atvirkščiai), ledas, 
sniegas, drėgmė, vėjas, pernelyg sau-
sas oras. Tačiau nesijaudinkite, štai 
keli patarimai, kaip atgaivinti odą:
• rytais ir vakarais odą muilinkite 

tirštu skystuoju muilu, kurio pH 
5,5;

• du kartus per savaitę palepinkite 
veidą ramunėlių arbatos garais;

• kasdien išgerkite 2-3 l vandens ar-
ba žolelių arbatos;

• kasdien švelniai kelias minutes 
masažuokite veido odą;

• 1-2 kartus per savaitę valgykite so-
rų (sriuba, košė ir kt.). Sorose yra 
silicio, kuris labai svarbus odos ap-
sauginiam sluoksniui išsaugoti;

• taip pat kovoti su įvairių aplinkos 
veiksnių sukeltais odos pažeidi-
mais padės alavijų, simsodijų, na-
kvišų aliejai, vitaminai A ir E.

Odos priežiūra pavasarį 
natūraliomis priemonėmis

Atėjo ilgai lauktas pavasaris. Visos 
norime būti gražios, bet pažiūrėję į 
veidrodį ne visada liekame patenkin-
tos tuo, ką išvystame. Oda nuvargo 
nuo šalčių ir žvarbių vėjų, sauso patal-
pų oro ir temperatūrų skirtumo. Tapo 
papilkėjusi ir išsausėjusi, prarado gy-
vybingumą ir šviežumą. Pavasarį 
gamta atgimsta ir atsinaujina, to pa-
ties reikia ir mums.

Siūlyčiau pradėti nuo odos valy-
mo. Tam labai tinka garų vonelės su 
eteriniais aliejais. Garai atveria poras, 
sušildo ir sudrėkina, tad eteriniai alie-
jai akimirksniu įsiskverbia į odą. To-
kios vonelės ne tik valo odą, bet ir sti-
prina imunitetą, gerina nuotaiką, vei-
kia atpalaiduojamai ir harmonizuoja-
mai. Šios vonelės ypač tinka odai, kuri 
yra pavargusi, negyvybinga, dehidra-
tuota, spuoguota ir linkusi per daug 
riebaluotis. Garų vonelėms labiausiai 
tinka levandų, pelargonijų, arbatme-
džių, bergamočių, frankinsenso, ra-
munėlių, santalo ar rožių eteriniai 
aliejai. Tokia garų vonele mėgaukitės 
5-10 min. vieną kartą per savaitę.

Pravers ir kita procedūra – valo-
moji kaukė su nepakeičiamu rasulo/ 
gasulo moliu. Jis puikiai iškelia visus 
nešvarumus, toksinus ir riebalų pertek-
lių. Nuolat su juo prausiantis pagerėja 
odos būklė: išsivalo odos poros, ma-
žėja uždegiminių procesų, nes atsista-
to odos hidrolipidinė plėvelė.

O dabar atėjo eilė odą sudrėkinti ir 
pamaitinti. Tam skirti nuostabiausi 
produktai – hidrolatai, gaunami iš au-
galų žiedų, lapų, žievės ir sakų, van-
dens garais distiliuojant eterinius alie-
jus. Juose yra ištirpęs nedidelis kiekis 
eterinių aliejų ir kitų natūralių veik-
liųjų medžiagų. Hidrolatų terapinis 
poveikis silpnesnis nei eterinių aliejų, 
bet jie taip pat turi antiseptinių, prieš-
uždegiminių, drėkinančių ir odą jau-
ninančių savybių. Šie nuostabūs van-
denys naudojami odai prausti, drė-
kinti, gaivinti, nuraminti, taip pat ga-
minant kremus, pienelius ir įvairius 
losjonus. Jie tinka net jautriai kūdikė-
lių odelei.

Hidrolatu apipurkštą odą tepame 
savo (jei tikrai mokame) arba prityru-
sio aromaterapeuto pagamintu kremu 
ar aliejų mišiniu, į kurio sudėtį turėtų 
įeiti stipriai regeneruojantis ir odą jau-
ninantis erškėtuogių aliejus, taip pat 
dideliu vitamino E kiekiu, fitostero-
liais ir polinesočiosiomis riebiosiomis 
rūgštimis pasižymintys agurklių, na-
kvišų, argano aliejai, eteriniai italinių 
šlamučių, levandų, rožių, morkų sėk-
lų, pelargonijų ir kiti aliejai.

Vis dėlto nepamirškite ir sveikai 
maitintis, gerti daug skysčių, ruošiant 
maistą naudoti augalinius aliejus, 
sportuoti. O svarbiausia – šypsotis ir 
stengtis būti geri vieni kitiems. Tada 
grožiu spindėsite iš vidaus.

Pabaigai norėčiau pasidalyti su ju-
mis man labai patinkančia citata iš Su-
sanos Kubelkos knygos „Antrasis Mi-
mi pavasaris“: „Anksčiau pirkau bran-
giausius kremus, švaisčiau krūvas pinigų. 
Pasekmė: oda vyto, džiūvo, darėsi nelai-
minga, sena! Ko nenumarinau jos badu... 
mat nedaviau jai to, ko iš tiesų reikėjo. Tik 
ilgainiui susiprotėjau: odai būtinas TI-
KRAS MAISTAS. Kaip ir SKRAN-
DŽIUI. Jai galima duoti tik to, ką galima 
valgyti! Juk oda ne apmušalas, netyčia 
priklijuotas prie kūno! Ji mūsų vidaus du-
rys. Viskas, ką ant jos užtepi, netrukus 
pateks į kraują, iš ląstelės į ląstelę, įsilies ir 
jaunins arba nuodys ir susargdins! Gro-
žis irgi priklauso nuo proto!“

Ilga žiema jau seniai užmiršta. Jau 
galime vis dažniau pasidžiaugti šiltais 
saulės spinduliais, pradėti planuoti il-
gai lauktas atostogas, savaitgalius 
gamtoje ar kaitinimąsi prie jūros. Ta-
čiau nepaisant visų gėrybių, kurias 
atneša vasaros šiluma, reikia nepa-
miršti, jog šis laikotarpis taip pat gali 
būti labai pavojingas jūsų veido odai. 
Deginanti saulė, džiovinantis karštis, 
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dulkės ir sausas vėjas gali lengvai pa-
žeisti jos struktūrą. Vasarą mūsų vei-
do oda reikalauja ypatingai kruopš-
čios ir rūpestingos priežiūros renkan-
tis kosmetiką, veido kremus, muilus ir 
net maistą.

Veido oda reikėtų rūpintis ne tik 
moterims, bet ir vyrams. Todėl paruo-
šėme keletą patarimų, kaip prižiūrėti 
veido odą vasaros metu, tinkančių ir 
jiems. 

Pirmas patarimas.  
Veido odos valymas 

Veido oda vasarą tampa jautresnė, 
todėl jai valyti rinkitės valiklį su natū-
raliais aliejais ir švelniomis odą puose-
lėjančiomis vaistažolėmis. Nenaudo-
kite muilo – jis džiovina odą, o jo vei-
klieji ingredientai per šiurkštūs veidui. 
Be to, venkite cheminės sudėties valik-
lių bei valiklių su alkoholiu, kurie gali 
sudirginti odą ir užkimšti poras. 

Taip pat reikia žinoti, kad poras 
užkemša prakaitas ir nešvarumai, to-
dėl patartina per dieną veidą kelis 
kartus valyti drėgna servetėle. Kita 
vertus, moterys, kad nepakenktų ma-
kiažui, gali tiesiog specialia servetėle 
persibraukti veidą.

Sveikai ir švariai odai tiesiog būti-
nas geras šveitimas, tad reikėtų jį at-
likti 1-2 kartus per savaitę. Naudokite 
tik švelnų šveitiklį – geras šveitiklis 
turi ne pažeisti, bet išvalyti jūsų veido 
odą. Kadangi vyrų veido oda maž-
daug 15 proc. riebesnė ir jų veido po-
ros labiau išsiplėtusios nei moterų, 
jiems ypač svarbu valyti veidą kiek-
vieną dieną. 

Be to, vyrų oda 30 proc. storesnė 
nei moterų, todėl ji ne tokia jautri. Tai 
leidžia vyrams atlikti giluminį valymą 
1-2 kartus per savaitę, o moterims už-
tektų vieno karto per savaitę. Po valy-
mo odai nuraminti puikiai tiks purvo 
kaukė: jei jūsų veido oda sausa, į pur-
vo masę įlašinkite porą lašų alyvuogių 
aliejaus, jei riebi – tepkite tiesiai ant 
odos (vyrams užtenka pasitepti drėki-
namuoju ar maitinamuoju kremu).

Antras patarimas.  
Veido odos drėkinimas 

Drėkinti veido odą vasarą yra taip 
pat būtina, kaip kvėpuoti – juk dėl 
stiprių saulės spindulių poveikio ir 
sauso vėjo ji praranda daug drėgmės, 
kurią būtina kompensuoti geriant 
daug skysčių ir naudojant drėkinamą-
sias veido odos priežiūros priemones. 

Be to, drėkinama oda tampa elastin-
gesnė ir švelnesnė, tad mažiau raukš-
lėjasi. 

Vėlgi patartina vengti cheminių 
priemonių, geriau jas rinktis su vita-
minu E ir natūraliais aliejais. Vyrai tu-
rėtų naudoti švelnų drėkinamąjį kre-
mą be alkoholio kaskart po veido va-
lymo procedūros ir po skutimosi (ne-
pamirškite kaklo), moterys – ryte ir 
vakare, po veido valymo.

Trečias patarimas.  
Veido odos stiprinimas 

Vasarą kiekvieno tipo veido odą 
stiprina rytinis prausimasis šaltu van-
deniu, palengva mažinant jo tempera-
tūrą – taip oda tampa stangresnė ir 
atsparesnė kaitriems saulės spindu-
liams, miesto dulkėms bei sausam vė-
jui. Veido odą stiprinti padeda ir vei-
do garinimas: reikia keletą minučių 
palaikyti veidą virš garų ir užsidėti 
veido odos tipą atitinkančią kaukę, 
paskui nuplauti ją šaltu vandeniu. Vy-
rams užtenka tik pagarinti veidą, tada 
nuplauti šaltu vandeniu.

Labai gerai veidą grūdina ledas: iš 
anksto paruoštais ledo gabalėliais 
(geresniam efektui pasiekti užšaldy-
kite ne vandenį, o arbatą) masažuoki-
te veido odą kad ir kiekvieną vakarą. 
Ši procedūra labai tinka paakiams, 
nes vasarą juos ypač veikia stiprūs 
saulės spinduliai, todėl po karštos 
dienos jiems reikia priežiūros. Vėlgi 
moterys turėtų atlikti ją kur kas rečiau 
nei vyrai, nes moters paakių odelė 
daug plonesnė.

Ketvirtas patarimas.  
Veido odos maitinimas 

Nusausėjusią ir nugairintą veido 
odą svarbu palepinti maitinamosio-
mis priemonėmis. Moterims geriau-
siai tiks namuose pasigamintos veido 
kaukės iš ekologiškai augintų vaisių 
ir daržovių, kuriose yra daug vitami-
nų ir mineralų, maitinančių bei puo-
selėjančių veido odą. Be abejo, ir vy-
rams būtų naudingos tokios veido 
kaukės, tačiau vietoje jų galima nau-
doti maitinamuosius veido kremus, 
geriausia – be chemikalų ar su ypač 
mažu jų kiekiu.

Penktas patarimas.  
Veido odos apsauga nuo saulės 

Intensyvūs saulės spinduliai gali 
būti labai pavojingi odai, todėl tarp 

visų kitų kasdienių veido odos proce-
dūrų svarbu nepamiršti ir apsaugos 
nuo saulės. Nuo saulės skleidžiamų ir 
neigiamą poveikį odai darančių UV 
spindulių jus gali apsaugoti specialios 
priemonės, skirtos būtent apsaugai 
nuo saulės (kuo apsaugos nuo saulės 
faktorius (SPF) didesnis, tuo geriau) – 
šias priemones galima tepti tiesiai ant 
švarios odos arba ant jau užtepto drė-
kinamojo ar maitinamojo kremo. Mo-
terys apsaugai nuo saulės gali naudoti 
kosmetiką, turinčią UV filtrus: makia-
žo pagrindą, lūpų balzamą ar veido 
kremą. Be to, kosmetologai pataria va-
sarą dažniau naudoti skystą makiažo 
pagrindą, nes jis irgi veikia kaip ap-
saugos nuo saulės filtras. Taip pat pa-
tartina kiek įmanoma vengti tiesiogi-
nių saulės spindulių per pietus, nes 
apsaugos priemonė net ir su didžiau-
siu SPF neapsaugos jūsų veido odos 
nuo galimų sudirgimų ir pažeidimų.

Šeštas patarimas.  
Veido oda ir mityba 

Tobulai ir sveikai odai turi įtakos 
ne tik išorinių, bet ir vidinių priemo-
nių naudojimas. Todėl čia svarbų vaid-
menį vaidina mitybos įpročiai. Ka-
dangi vasaros metu oda išsausėja, 
svarbiausia gerti daug skysčių ir drė-
kinti ją iš vidaus. Į maisto racioną 
įtraukite kuo daugiau vitaminų, ypač 
C ir E, – juk šiuo metų laiku Lietuvoje 
vitaminų daugiausia.

Septintas patarimas.  
Veido oda ir sportas 

Gal ir sunku patikėti, tačiau veido 
odos sveikatai ir grožiui didelės įtakos 
turi sportinė veikla: pratimai intensy-
vina kapiliarų veiklą ir veido odos au-
diniai geriau aprūpinami deguonimi, 
o to kaip tik labai reikia vasarą. Tad 
neatsisakykite, jei paplūdimyje jus pa-
kviestų pažaisti tinklinio ar pasivaži-
nėti dviračiu.

Tai ne demagogija 

Turbūt pamanysite, kad šie patari-
mai – tik demagogija ir per daug save 
mylinčių dabitų užsiėmimas, tačiau 
nepamirškite, jog tokia oda, kokią mes 
turime, yra tik mūsų pačių rūpinimosi 
ar nesirūpinimo veido oda rezultatas, 
kuris ateityje tikrai gali pasireikšti 
raukšlėmis, pigmentinėmis dėmėmis, 
bėrimais ir kitomis problemomis. To-
dėl pasirūpinkite savo veido oda šian-
dien, kad rytoj nebūtų per vėlu.
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Dažniausiai tėveliai nusprendžia 
patikėti savo atžalas darželio auklė-
tojoms apie antruosius ar trečiuo-
sius gyvenimo metus. Tai labai jau-
dinamas etapas ne tik vaikui, bet ir 
tėveliams, kuriuos dažnai kamuoja 
klausimas, kaip seksis mažyliui pir-
mosiomis dienomis. Tačiau jie kar-
tais nesusimąsto, kad vaiko savijau-
ta darželyje didžiąja dalimi priklau-
sys nuo pačių tėvų. 

Vaikai, kurie yra jau įpratę prie 
darželio, jo taisyklių, auklėtojų, grei-
tai įsijungia į bendrus žaidimus, no-
riai nusirengia, valgo, žaidžia. Nau-
jai atvestas mažylis dažniausiai stovi 
išsigandęs, pasimetęs. Juk aplinkui 
tiek daug naujų dalykų, kuriuos ten-
ka daryti pačiam, pavyzdžiui: plauti 
rankas, rengtis, valgyti, naudotis tu-
aletu ir pan. Būdamas naujoje aplin-
koje vaikas patiria stresą, gali net kel-
naites prišlapinti... Todėl svarbiausia 
taisyklė, kurios tėveliai turėtų laiky-
tis jau namuose, – nuo mažų dienų 
pratinti vaiką susitvarkyti, ugdyti sa-
varankiškumo įgūdžius, tokius kaip 

rankyčių plovimas, valgymas, rengi-
masis, pasiprašymas į tualetą. 

Paklausite, kodėl išvis vaikui yra 
svarbus savarankiškumas? Kadangi 
jis nuolat tyrinėja aplinką, susipa-
žįsta su jį supančiu pasauliu, lygiai 
taip pat turi susipažinti ir su valgy-
mu, rengimusi, tualetu, puoduku ir 
t. t. Taip skatinamas vaiko saviver-
tės jausmas, valia, savarankiškumas. 
Noras viską daryti pačiam atsiranda 
apie antruosius gyvenimo metus. 
Kalbant apie neįgalius vaikus, jų sa-
varankiškumo įgūdžių lavinimas 
yra ypatingai svarbus, nes kuo ankš-
čiau vaikas taps savarankiškesnis 
pagal savo išgales, tuo mažiau jam 
reikės kito asmens priežiūros ir spe-
cialiųjų poreikių tenkinimo. 

Savarankiškumo įgūdžiai prade-
dami formuoti gana anksti, jau nuo 
vienerių metų. Tiesa, pastaruoju me-
tu ir vaikai, neturintys raidos sutri-
kimų, ne visada laiku pradedami 
mokyti valgyti, rengtis, praustis sa-
varankiškai. O juk maždaug 10 mė-
nesių kūdikis jau gali laikyti šaukštą. 

Kai laukia vaikų darželis

Neveltui sakoma: „Ruošk ratus žiemą, o roges vasarą“. Tai tinka 
ir tėveliams, pradedantiems galvoti apie mažylių vedimą į vaikų 
darželį. Kaip tinkamai paruošti būsimuosius darželinukus, kad 
jie kuo greičiau perprastų naujas taisykles, gerai jaustųsi 
neįprastoje vietoje ir įsilietų į kolektyvą? 

Jam įdomu daužyti juo į puodo kraš-
tą ar stalą. Tad tėvai maitindami vai-
ką turėtų skatinti jį laikyti antrą 
šaukštelį rankoje, bandyti kišti į len-
gvai pasemiamą košę, jogurtą ir neš-
ti iki burnos. 

Raidos sutrikimų turintys vai-
kai negali išmokti valgyti savaran-
kiškai taip lengvai kaip sveikieji. 
Tokius vaikaus reikia mokyti maž-
daug orientuojantis į jų chronolo-
ginį amžių, bet atsižvelgiant ir į at-
silikimą, pavyzdžiui, skatinti bent 
iš dalies apsitarnauti imant maistą 
rankomis ir pan. 

Ir sveikiems, ir sutrikusios raidos 
vaikams būtina nuolatinė valgymo 
vieta: staliukas, kėdutė. Negerai, kai 
vaikas nenusėdi vietoje, zuja po 
kambarį, o tėveliai bėgioja su šaukš-
tu iš paskos, bandydami sutaupyti 
laiko ar pavalgydinti maisto atsisa-
kantį mažylį. Vaikas gali pargriūti, 
paspringti. Be to, neverta užmiršti, 
kad vaikų darželyje teks valgyti sė-
dint. Todėl ir namuose reikia turėti 
valgymo vietą. Reikėtų pagalvoti ir 
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apie tinkamą maitinimo padėtį (ypač 
vaikams su raidos sutrikimais). Ji tu-
rėtų būti kuo stabilesnė, kad vaikas 
jaustųsi patogiai, galėtų atsipalai-
duoti ir visą energiją skirti valgymui: 
liemuo tiesus, galva vidurio linijoje, 
kiek palenkta į priekį (šiukštu ne at-
lošta atgal), pečiai nuleisti, rankos – 
ant buteliuko, kelių arba staliuko 
(vidurio linijoje), klubai ir keliai su-
lenkti 90° kampu. Naujagimių ir pir-
mųjų mėnesių kūdikių padėtis – pu-
siau gulima (vaikui augant vertika-
lėjanti), o nuo 7-8 mėnesių sėdima 
(išlaikant minėtus reikalavimus). 

Prausimosi įgūdžių vaikai iš-
moksta lėtai ir mėgdžiodami suau-
gusįjį. Apie 15-17 mėnesį jie kiša ran-
kas po vandeniu, mėgdžiodami 
prausia veidą ir rankas, 30-35 mėne-
sį savarankiškai plaunasi rankas.

Patarimai tėveliams: 
• laikytis kasdieninės rutinos – 

prieš einant valgyti, grįžus iš lau-
ko ir panašiai skubėti praustis 
rankų;

• vaikams, turintiems raidos sutri-
kimų, turėtų būti įrengti turėklai, 
neslystantis laiptelis ar kėdutė, 
taip pat vonios kilimėlis;

• kriauklė reguliuojamo aukščio, 
žemai pakabintas rankšluostis;

• čiaupas neatsukamas, o pake-
liamas;

• patinkantis kvapnus muilas arba 
atvirkščiai, jeigu vaikas jautrus 
kvapams;

• pailginta rankena plauti nugarai, 
elektrinis dantų šepetėlis su pa-
storinta rankena.

Kada mokyti vaikus savarankiš-
kai rengtis? Nepamirškite, kad kūdi-
kis rengiamas, o ne rengiasi...  Ta-
čiau jau 10 mėnesių gali būti moko-
mas ištraukti koją iš kelnių klešnės 
ar ranką iš rankovės. 12 mėnesių vai-
kas jau gali pats nusiauti batukus, jei 
jie atsegti ar atrišti, įkišti ranką į ran-
kovę, koją į kelnių klešnę, aunamas 
pakelti koją. 

Iš pradžių vaikas išmoksta nusi-
rengti, paskui apsirengti. Paprastai 
tėveliai turi mažų gudrybių, kad pa-
skatintų vaiką savarankiškai apsi-
rengti ir nusirengti. Geriausias bū-
das – mėgstama veikla: ėjimas į lauką, 
važiavimas į muzikos mokyklėlę, ba-
seiną ir pan. Vaikas rengsis noriai ir 
su nuotaika, nes žinos, kas jo laukia. 

Patarimai tėveliams:
• skirkite kiek daugiau laiko vaiko 

rengimuisi, neskubėkite, leiskite 
jam kiek įmanoma rengtis pa-
čiam, padėkite tik tuo atveju, jei 
labai nesiseka. Svarbu parinkti 
tinkamą rengimosi padėtį. Ji turi 
būti stabili. Puikiai tiks kėdutė ar 
tiesiog lovos kampas;

• visada darykite tai tuo pačiu bū-
du, kalbindami, pavyzdžiui: „Kišk 
kojytę, duok rankutę“ ir pan.;

• jei vaikas bando atlikti veiksmą 
pats, leiskite jam tai daryti, atsar-
giai siūlydami pagalbą, kai nesi-
seka, neslopinkite noro (gali iš-
nykti, jei nebus skatinamas);

• sugalvokite rengimosi ritualų: dai-
nų, žaidimų, pavyzdžiui: žaiskite 
slėpynių arba sakykite „kū-kū“;

• paaugusiam vaikui nenurodinė-
kite, ką rengtis, o leiskite pačiam 
pasirinkti drabužį (geriausia pa-
siūlyti rinktis iš dviejų);

• padidėjusio tonuso vaiką reikėtų 
rengti pasisodinus ant sukry-
žiuotų kojų (geriau atsipalaiduo-
ja raumenys), prieš veidrodį, kad 
vaikas matytų, kas vyksta, ir mo-
kytųsi pats atlikti tam tikrus 
veiksmus;

• mokant užsidėti kelnes, reikia, 
kad vaiko kojos būtų sulenktos – 
taip jos geriau atsipalaiduoja;

• drabužiai turėtų būti parenkami 
1-2 dydžiais didesni;

• laisvi, geriau susagstomi iš prie-
kio, nemaunami per galvą;

• kelnės su guma, o ne su užtrauk-
tuku;

• pėdkelnės ar kojinės be tiksliai 
pažymėto kulno, laisvos;

• megztukai su didelėmis sagomis 
ar lipdukais;

• batai ne su raišteliais, o su lip-
dukais;

• drabužiai lengvai skalbiami.

Tualeto įgūdžiai pradedami for-
muoti nuo vienerių metų. 2-2,5 metų 
vaikas, neturintis raidos sutrikimų, 
gali savarankiškai nusimauti kelnes 
ir atsisėsti ant klozeto. 4-5 metų jau 
sugeba savarankiškai pasinaudoti 
tualetu.

Patarimai tėveliams:
• svarbu vaiko neišgąsdinti sodi-

nant ant puoduko. Kelias savai-
tes prieš tai galima sodinti ant 
puoduko meškutį, lėlę, pasitelkti 

į pagalbą vaizdines priemones, 
filmukus, knygutes. Kaskart so-
dinant ant puodo ar ant klozeto 
vaikutį reikia perspėti: pasakyti 
jam tai trumpai žodžiu arba pa-
rodyti paveikslėlį. Labai svarbu, 
kad tualetas ar kamputis, kur 
vaikas sodinamas ant puoduko, 
būtų jam įdomus. Čia turėtų gu-
lėti keli vaiko mėgstami žaislai 
ar knygelės, kurias vaikui duotu-
mėte tik tada, kai jis sėdi ant 
puoduko ar klozeto. Jei vaikas 
mėgsta muziką, galima tuo (ir tik 
tuo) metu leisti jam pasiklausyti 
mėgstamos melodijos;

• jokiu būdu negalima griebtis prie-
vartos. Jei vaikas nenori sėstis ant 
puoduko, nereikėtų jo versti: tie-
siog vėl sodinti vėliau, atėjus ki-
tam numatytam laikui. Pavykus 
būtinai reikia pasidžiaugti: pagir-
ti, pabučiuoti, apkabinti ir pan.;

• tualeto įgūdžių formavimo pra-
džioje galima panaudoti ir kokį 
nors ypatingą paskatinimą, pavyz-
džiui, apdovanoti skanėstu, bet 
negalima šiuo būdu piktnaudžiau-
ti. Tad taikykite jį kuo trumpiau;

• pratindami vaiką sėdėti ant puo-
duko, duokite jam gerti daug 
skysčių ir kas 10-15 min. veskite 
pasėdėti ant puoduko. Nuolat 
skatinkite net ir už trumpą pasė-
dėjimą. Nepamirškite, jei vaikas 
per 5 min. nepasišlapino, geriau 
vėl jį sodinti tik po 10-15 min., 
nes tai neturi tapti žaidimu.

Taigi pagrindinė vaiko savaran-
kiškumo ugdymo taisyklė – nepra-
rasti tinkamo laiko, kai vaikas nori 
būti mokomas, savarankiškas, kitaip 
jis palengva taps pasyvus, juk daug 
smagiau ir linksmiau, kai mamytė 
pavaišina, aprengia, nuprausia... Vai-
kų gudrumas, sumanumas ateina su 
laiku. Tad praleidus tinkamą progą, 
bus labai sunku išmokyti mažylį sa-
varankiškai atlikti vieną ar kitą veiks-
mą. Tad suteikite jam kuo daugiau 
savarankiškumo ir netrukus džiaug-
sitės laukiamais rezultatais.

Gintarė Skučaitė
Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos 

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų filialas 

Vaiko raidos centro 
ergoterapeutė
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dėties bandoma kurti atvirus santy-
kius su vaikais ir ieškoti optimalaus 
poveikio galimybių. Sprendžiant ben-
dravimo problemas Panevėžio specia-
liojoje mokykloje buvo imtasi kassa-
vaitinės maisto gaminimo veiklos. Į ją 
buvo įtraukti bendravimo ir elgesio 
problemų turintys moksleiviai. Užsiė-
mimus iniciavo mokyklos psichologai. 

Vienas pagrindinių šios veiklos 
principų – visuotinis įsitraukimas į 
procesą, kuriame nėra nei lyderių, nei 
stebėtojų. Kiekvienas turi ką nors nu-
veikti grupės ir galutinio rezultato la-
bui. Vadovaujantis šiuo principu su-
kuriama darbinga, judri ir triukšminga 
aplinka. 

Kadangi mokykloje turime du psi-
chologus, minėtos veiklos metu gali-
ma darbuotis su skirtingais vaikais. 
Susitelkimas į darbo procesą padeda 
ugdytiniams „pamiršti“ neigiamas 
nuostatas, griauna nepasitikėjimą, il-
gainiui skatina vis labiau atsiverti. 
Maisto gaminimo grupėje siekiama la-
vinti skirtingas vaikų kompetencijas ir 
gebas. Pirmasis iššūkis – sukurti gru-
pę ir pasiūlyti taisykles, kurių visi pri-
valės laikytis. Tai suteikia galimybę 
ugdyti socialinius bendravimo, pagar-

bos vienas kitam įgūdžius. 
Kita vertus, kadangi esa-
me grupė, turime suvokti, 
kad nuo kiekvieno nario 
priklauso bendras rezulta-
tas ir darbo sėkmė.

Neformali veikla, ku-
rioje atliekamos elemen-
tarios buitinės užduotys, 
padeda vaikams, ypač atė-
jusiems iš socialiai apleis-
tos aplinkos, mokytis soci-
alinių vaidmenų. Psicho-
logė moteris ir psichologas 
vyras idealiai tinka sie-

Maisto gaminimas – reikšminga 
psichosocialinė veikla
Mokytojai ir specialistai vis laužo galvas, bandydami užmegzti ryšį su 
socialiai apleistais ar rizikingai besielgiančiais vaikais. Kaip įveikti jų 
psichologinę gynybą, nepasitikėjimą mokytojais, pyktį, neigiamą 
nusistatymą ir kt.? Kaip pralaužti užkardas, kad būtų įmanoma daryti 
teigiamą įtaką? Pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, 
patenka į dar sudėtingesnes ir sunkiau įveikiamas situacijas, nes šių 
vaikų protinės gebos nėra pakankamos. Neretai padėtį sunkina ir 
apleistumas, socialinių įgūdžių stoka ar nebuvimas.

kiant padėti vaikams įsisavinti skirtin-
gus socialinius vaidmenis.

Be abejo, dirbant grupėje tiesiog 
būtina komunikuoti. Mes, psichologai, 
skiriame daug dėmesio vaikų tarpusa-
vio bendravimui. Pasiūlytos taisyklės 
skatina vaikus elgtis socialiai priimti-
nai. Grupėje jie mokosi kultūringai 
bendrauti, gerbti vienas kitą.

Kadangi maisto gaminimo veikloje 
dalyvauja 7-8 vaikai ir du psichologai, 
grupė yra sąlyginai nedidelė ir garan-
tuoja nuolatinę suaugusiųjų priežiūrą 
per užsiėmimą. Sukuriama psicholo-
giškai saugi aplinka, kurioje iš vaikų 
nėra šaipomasi, jie gali atsipalaiduoti 
ir galiausiai atsiverti psichologinei in-
terakcijai.

Kiekvienas maisto gaminimo užsi-
ėmimas paprastai baigiamas galutinio 
rezultato įvertinimu. Skanaudami sa-
vo pagamintą maistą vaikai ir toliau 
maloniai bendrauja, labiau suartėja. 
Nors galutinis rezultatas priklauso 
nuo visos grupės, akcentuojamas ir 
kiekvieno indėlis. Vaikai mokosi jaus-
tis atsakingi už visos grupės darbą, 
atmosferą ir nuotaiką.

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad nors maisto gaminimo veikla tik 
įsibėgėja ir įgauna naujų užmojų (kar-
tu su vaikais pradėjome auginti pries-
koninius augalus), jau dabar džiugina 
optimistiškai nuteikiantys pirmieji re-
zultatai. Pastebime veiklose dalyvau-
jančių vaikų atvirumą, geranoriškumą. 
Nedidelės būreliui tenkančios finansi-
nės išlaidos skatina atsakingumą ir da-
lijimąsi pareigomis. Manau, kad šią 
mūsų patirtį galėtų kūrybingai perim-
ti ir bendrojo lavinimo, ir specialiojo 
ugdymo įstaigos.

Ramūnas Jukna
Panevėžio specialiosios mokyklos 

psichologo asistentas
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Panevėžio specialiosios mokyklos 
jaunimo grupė, norėdama įgyti dau-
giau žinių ir perprasti ekologines pro-
blemas, inicijavo tarptautinį jaunimo 
mainų projektą „Žaibo blykstelėjimas“, 
kurį finansavo Europos Sąjungos pro-
grama „Veiklus jaunimas“. Daugiau 
nei trisdešimt įvairių jaunimo organi-
zacijų atstovų iš keturių šalių susibūrė, 
kad drauge aiškintųsi aktualius aplin-
kosauginius klausimus ir prisidėtų 
prie savo šalių ekologinės kultūros 
plėtros. Mainuose dalyvavo neįgalus 
jaunimas iš Rumunijos, Lenkijos, Lat-
vijos ir Lietuvos specialiojo ugdymo 
įstaigų. Šis projektas dar kartą parodė, 
kad sėkmingas tęstinis bendradarbia-
vimas yra labai produktyvus.

Projekto įgyvendinimo metu visi 
dalyviai ne tik žaibiškai vykdė veiklas, 
padėjusias tausoti gamtą, keisti aplin-
ką, kurioje gyvena, bet ir užkrėtė „ža-
liuoju virusu“ kitus žmones. Kiekvie-
ną projekto vykdymo rytą vis kitos ša-
lies partnerės atstovai vedė sveikatini-
mo mankštą gryname ore visiems da-
lyviams ir vadovams. Šios veiklos me-
tu neįgalieji mokėsi stiprinti ir tausoti 
sveikatą, o vadovai keitėsi sportinio 
ugdymo metodais.

Visų projekte dalyvavusių šalių at-
stovai taip pat pristatė iš anksto pa-

rengtas pateiktis „Ekologija mano ša-
lyje“, o paskui drauge aptarė visai Eu-
ropai aktualias ekologines problemas. 
Jauni žmonės diskutavo apie tai, kas 
yra ekologija, ir kaip patys konkrečiais 
darbais gali prisidėti prie švarios gam-
tos tausojimo. 

Neįgalūs jaunuoliai aktyviai daly-
vavo kūrybinėse veiklose. Naudodami 
dažus ir natūralias gamtines medžia-
gas jie kūrė projekto logotipą ir teminį 
simbolį. Pravertė viskas: smėlis, šie-
nas, lapai, šakos, o tuo pačiu ir aplinka 
tapo švaresnė. Be to, buvo meistrauja-
mi muzikos instrumentai iš buitinių 
atliekų ir bandoma jais groti propa-
guojant natūralumą. Vykdant EkoME-
NO veiklą prireikė daug fantazijos, 
kad iš nenaudojamų senų daiktų pa-
vyktų sukurti originalių eksponatų.

Darbuotojų padedami mūsų moks-
leiviai surengė žaliąją akciją „Važiuoki-
me ekologišku transportu“ ir dar kartą 
įrodė sau ir aplinkiniams, kad dvira-
tis – ekologiškiausia transporto prie-
monė. Per akciją „Aplinkos tvarky-
mas“ į talką pasikvietėme bendraam-
žių iš kitų Panevėžio miesto ugdymo 
įstaigų ir visi drauge gražinome savo 
gimtojo miesto parką. Ši akcija skatino 
jaunimą puoselėti gražią, tvarkingą ir 
saugią aplinką, kultūringai elgtis gam-

toje. Dar projekto dalyviai vyko į „eko-
kelionę“: Palangoje tvarkė Lietuvos 
pajūrį. O žaidimas „Su(si)rūšiuokim” 
padėjo išmokti rūšiuoti atliekas ir jas 
išradingai panaudoti. 

Visų projekte dalyvavusių šalių at-
stovai surengė pažintinius vakarus 
apie savo šalies istoriją, kultūrinius sa-
vitumus ir tradicijas. Pristatė valstybi-
nę vėliavą ir herbą, pinigus, kalbą, na-
cionalinį kostiumą, dainą, tradicinį 
patiekalą. Klausėmės užburiančio kitų 
kalbų skambesio, bandėme atsiminti 
bent po keletą žodžių ir bendrauti. 
Kiekvienos šalies atstovai taip pat pa-
pasakojo apie būdingiausius savo ša-
lies ekologinės plėtros bruožus, įskai-
tant atliekų rūšiavimą, miškų išsaugo-
jimą, integruotą ekologinę veiklą ug-
dymo įstaigose. 

Neišdildomą įspūdį visiems paliko 
visuomeninė akcija „Žaliasis virusas“. 
Šiuo virusu užsikrėtę projekto daly-
viai su bendraminčiais iš kitų Lietuvos 
ugdymo įstaigų pristatė trumpus 
spektakliukus ekologine tema. Be to, 
apžiūrėjo veiklos EkoMENAS metu 
sukurtų darbelių parodą, įrodžiusią, 
kad ir panaudotas daiktas darbščiose 
rankose gali vėl virsti mielu ir žais-
mingu eksponatu. 

Kiekviena projekto veikla nustebi-
no dalyvius netikėtais „žaibo blykste-
lėjimais“, kurie suteikė jiems daug stip-
rių emocijų ir padėjo suvokti, kad kli-
mato permainos gali būti nepataiso-
mos, jei visuomenė nekreips dėmesio į 
globalius pokyčius. Šis tarptautinis 
mainų projektas mums, koordinuojan-
čiai įstaigai, tapo tikru iššūkiu. Tačiau 
mes vis dėlto įrodėme skeptikams, tei-
gusiems, kad tokia veikla nėra jokia 
naujiena Vakarų Europos šalyse, jog 
galima ją pateikti iš netikėtos ir pa-
trauklios pusės ir patirti bendrų pras-
mingų darbų džiaugsmą.

Specialiųjų poreikių jaunuolius 
projektas motyvavo naujai veiklai, at-
mintinoms pažintims, netikėtiems iš-
bandymams. Jie pasirodė iniciatyvūs 
ir išradingi, pasirengę mokytis ir mo-
kyti kitus, priimti kitą požiūrį, nepa-
žįstamą kultūrą ir dirbti komandoje. 
Mūsų mokyklos auklėtinių aktyvu-
mas, bendravimas bei bendradarbia-
vimas projektinėje veikloje padrąsino 
ir kitus bendraminčius aktyviau įsi-
jungti į visuomeninį gyvenimą. 

Kristina Raščiuvienė
Panevėžio specialiosios mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rasa Ramanauskienė

Mokytoja konsultantė 

„Žaibo blykstelėjimas“ protams 
nušviesti
Ekologija – kas tai? Apie ją daug diskutuojama Lietuvoje ir užsienyje, 
aktyviai veikia įvairios gamtosauginės organizacijos. Tačiau ką 
galvojame, nuolat girdėdami apie „globalinius pokyčius“, „ekologines 
idėjas“, „žmogaus sveikatos tausojimą“, „natūralios gamtos 
išsaugojimą“? Kiek tai suprantama šiuolaikiniam neįgaliam jaunimui? 
Kiek mes žinome apie savo ir kitų šalių ekologines aktualijas?



Panaudoto spalvoto popieriaus suplėšymas

Gautos masės sumaišymas su vandeniu Masės pasėmimas įrėmintu tinkleliu Rėmo padėjimas, kad nulašėtų vanduo

Puošimas Nuspaudimas su tinkleliu Apversto rėmo nusausinimas kempinėle

Pakartotinis nusausinimas voleliu Rėmo nukėlimas Darbo džiovinimas

Pristatome vieną iš organizuotų ekolo-
ginių veiklų – popieriaus gaminimą. 
Veiklą organizavo Panevėžio specialio-
sios mokyklos mokytojas Artūras Ma-
žeika. Veiklos tikslas – lavinti mokslei-
vių savimonę ir formuoti teigiamą po-
žiūrį į natūralios gamtos tausojimą, an-
trinių žaliavų panaudojimą, taikyti 
praktinius įgūdžius veiklose bei skleisti 
įgytą patirtį.

Sutrynimas smulkintuvu
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Vilniečiai ir sostinės svečiai, suti-
kę Naujuosius 2011 metus Rotušės 
aikštėje, prie gražuolės eglės, nė neį-
tarė, kad ji buvo išauginta mūsų cen-
tro kieme. Dėl statybų ją teko pado-
vanoti Vilniaus miesto savivaldybei, 
kad bent jau kuo daugiau žmonių ja 
pasidžiaugtų.

Kasdien su didele viltimi stebėjo-
me statybininkų darbą ir nekantriai 
laukėme 2011 metų rugsėjo 1-osios. 
Kai ši išsvajota diena atėjo, mes, kū-
no kultūros mokytojų metodinė gru-
pė, anksčiau dirbusi mažoje, ankšto-
je salytėje, persikėlėme į erdvią, di-
delę sporto salę. Naujojoje salėje 
mūsų laukė visiškai nauja sportui ir 
kineziterapijai skirta europinio lygio 
įranga, atkeliavusi iš įrangos tieki-
mo konkursą laimėjusių UAB „Tei-
da“ ir „TechnoLabas“. Prityrę pir-
mosios bendrovės specialistai mokė 
ir konsultavo ugdymo centro dar-
buotojus. Didesnė dalis įgytos nau-
jos sportinės įrangos jau užpildė 
sporto salės erdves, o ir likusiajai 
palikta derama vieta.

Didžiausias ir reikalingiausias 
įrenginys, pirmiausia sumontuotas 
sporto salėje, – mobilusis keltuvas, 
kurį įrengė UAB „Puntukas“. Šis 
keltuvas, pritvirtintas prie lubų bė-
giais, yra valdomas pulteliu ir juda 
per visą sporto salės ilgį ir plotį. Tad 

nereikia jokių fizinių jėgų norint pa-
guldyti ar pasodinti neįgalų vaiką ar 
jaunuolį nuo žemės į vežimėlį ar 
atvirkščiai, taip pat nuvežti į reikia-
mą vietą. Dirbant su šiuo keltuvu 
neprireikia papildomos kito žmo-
gaus pagalbos.

Salėje įrengtas stelažas įvairiai 
didesnei ir mažesnei įrangai sudėti. 
Greta sumontuota individuali pa-
kaba volams sukabinti. Nepaprastai 
džiaugiamės dvidešimčia gimnasti-
kos sviedinių, trimis roliais ir devy-
niais įvairaus dydžio volais. Ant 
sienų pritvirtintos keturios naujos 
švediškos sienelės. Ant priekinės 
salės sienos pakabintas krepšinio 
skydas su lanku. Dešiniajame kam-
pe puikuojasi spalvingų kamuoliu-
kų baseinas.

Gavome ir penkis minkštus AI-
REX čiužinius, dar laukiame tiek pat 
terapinių stalų, ant kurių bus mankš-
tinami mūsų ugdytiniai. Šie stalai 
skirti palengvinti mokytojo ar kinezi-
terapeuto darbui. Jau gautos, tik dar 
nepastatytos (kadangi dar neturime 
terapinių stalų) širmos, kurios leis 
mokytojui ar kineziterapeutui dirbti 
su vaiku ar jaunuoliu individualioje 
erdvėje, atokiau nuo kitų tuo metu 
sporto salėje esančių žmonių. 

Jau naudojame du elektrinius 
vertikalizacijos stalus. Paprastesnis 

skirtas pastatyti vaiką ar jaunuolį, 
stabiliau kontroliuojantį savo kūną, 
o kitas – nevaikštančiam, cerebrinį 
paralyžių turinčiajam, kuris tai daro 
prasčiau. Stalas turi dirželius kojoms 
ir liemeniui fiksuoti, ant jo taip pat 
galima uždėti terapinį stalą, kad bū-
tų galima atlikti tam tikrą veiklą ran-
komis. Kadangi šie stalai valdomi 
pulteliu, galima keisti stovėjimo 
kampą ir aukštį, parenkant teisingą 
ir neskausmingą padėtį atlikti bent 
minimalią veiklą rankomis smulkia-
jai motorikai lavinti, pvz.: vartyti 
knygą ar dėlioti loginę dėlionę. Kai 

 naujos galimybės!
Ugdymo centro „Viltis“ 
bendruomenė jau gerą dešimtmetį 
svajojo apie ugdomosios ir darbo aplinkos 
pagerinimą ir modernizavimą. Ypač reikėjo naujos, pritaikytos 
erdvės kineziterapijai. Kad pavyks ją įsirengti, pradėta tikėti vėlyvą 
2010 metų rudenį, kai centro kieme ėmė ūžti galinga technika ir 
prigužėjo darbininkų, pradėjusių ruošti aikštelę statyboms... 

Nauja įranga –Nauja įranga –
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kurių vaikų ir jaunuolių jau fiziškai 
negalima statyti į paprastas stovynes 
dėl didelių stuburo, klubų bei kelių 
sąnarių pakitimų.

Ypač naudingas ir reikalingas 
mums aktyviųjų-pasyviųjų judesių 
treniruoklis MOTOmed, skirtas žmo-
nėms, turintiems cerebrinį paralyžių 
ir kitų panašių negalių. Toks treni-
ruoklis turi tris režimus: pasyvų, pu-
siau aktyvų ir aktyvų. Unikali jo sa-
vybė – judesio apsaugos ir spazmo 
kontrolės funkcija, kitaip tariant, tre-
niruoklis atpažįsta raumens spastiš-
kumą, nedelsiant sustoja ir pradeda 
sukti pedalus priešinga kryptimi, 
kad apšildytų ir atpalaiduotų rau-
menį. Tokių treniruoklių turime 
dviejų rūšių. Vieni pritaikyti rankų ir 
kojų raumenims stiprinti, kiti – tik 
kojų raumenims stiprinti. Yra valdy-
mo pultas su apšviestu ekranu, ku-
riame ir nustatomas aparato veikimo 
principas. Du tokie treniruokliai 
skirti mažiems vaikams, o kiti – di-
desniems. Jaunuoliams labai naudin-
gas mechaninis dviratis, padedantis 
treniruoti kojų ir pėdų raumenis.

Dar vienas puikus įrenginys – pa-
syvaus judesio apatinių galūnių apa-
ratas, kuris naudojamas galūnių len-
kimo-tiesimo funkcijai atlikti be pa-
ciento pastangų įtempiant raumenį. 
Šis aparatas padeda atstatyti praras-
tą sąnarių funkciją ir mobilumą. Be 
to, suaktyvina kraujo apytaką, ap-
saugo nuo sąaugų, didina judesių 
amplitudę ir sąnarių mobilumą. Apa-
ratas valdomas pulteliu. Nustatomi 
parametrai, lenkimas-tiesimas, jude-
sio greitis, amplitudė. Jis naudoja-

mas klubo, kelio sąnario ir čiurnos 
sąnariams treniruoti.

Mūsų įrangos lobyne esama ir 
trijų dydžių vaikštynių: vaikams, 
paaugliams ir suaugusiesiems. Visos 
vaikštynės yra labai mobilios, pritai-
kytos savarankiškai nevaikštantiems 
žmonėms su nestabilia viršutine kū-
no dalimi, taip pat turintiems lygs-
varos-koordinacijos sutrikimų.

Labai patogūs yra universalūs 
mobilieji keltuvai, kuriais galima pa-
kelti įvairaus svorio žmones. Pulte-
liu reguliuojamas važiuoklės plotis. 
Dar viena pusiausvyrą-koordinaciją 
lavinanti priemonė – lygiagretės su 
pagrindu. Jomis naudojasi nesuge-
bantieji savarankiškai vaikščioti. Ly-
giagretės yra reguliuojamo aukščio.

Iš smulkesnių priemonių šiuo 
metu naudojame mankštos juostas 
THERA-BAND, plaštakos-dilbio tre-
niruoklius, taip pat atskirą rankos 
treniruoklį THERA-BAND FLEX-
BAR, plaštakos-dilbio treniruoklį 
AIREX -2, masažinius žiedus, dvyli-
ka pusvolių, du sensorinius kamuo-
lius ir laiptelius. O nenaujus sviedi-
nius mielai atiduodame į klases vai-
kų aktyviam užimtumui gerinti.

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad visos naujos priemonės labai pa-
deda pagerinti sunkios negalios 
žmonių funkcines galimybes. O ir 
mes, pedagogai, džiaugiamės page-
rėjusiomis darbo sąlygomis ir labai 
laukiame, kada tiekėjai pristatys li-
kusias priemones. Žodžiu, ugdymo 
centro „Viltis“ infrastruktūros ir plėt-
ros modernizavimo projektas jau be-
veik visai įgyvendintas. Laiko iki 
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galutinės dienos, 2012 m. gegužės 
31-osios, liko visai nedaug. O dabar 
mes, judesio terapijos specialistai, 
bandome įsisavinti naujas terapijos 
priemones ir kartu su savo ugdyti-
niais neatsidžiaugiame jomis. Kvie-
čiame ir visus tėvus apsilankyti ug-
dymo centre „Viltis“, apžiūrėti šiuo-
laikinę sportui ir reabilitacijai skirtą 
įrangą, kuri padeda efektyviai dirbti 
specialistams ir palengvina ugdyti-
nių kasdienybę.

Irena Šečkuvienė,
 Gražvydas Groblys

Kūno kultūros mokytojai 
metodininkai



Skirtingo svorio 
plastikiniai buteliai
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Specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymas – sudėtin-
gas, įvairiapusis procesas, 
nuolat reikalaujantis iš ug-
dytojų ne tik žinių, kantry-
bės, mokymo nuoseklumo, 
bet ir sumanumo, kūrybiš-
kumo pritaikant kiekvie-
nam ugdytiniui tinkamą 
ugdymo aplinką, mokymo 
priemonę. 

Šiuokart žurnalo skai-
tytojams pristatome pa-
prastą ugdymo priemonę, 
skirtą sudėtingą komplek-
sinę negalią turintiems 
vaikams. Idėja kilo ugdant 
pačių silpniausių kom-
pleksinės negalios vaiku-
čių įgūdžius. Kai rankytė 
bejėgė, kiekvienas vos tru-
putį sunkesnis daiktas iš 
jos iškrinta. O kaip gi tada 
mokytis tyrinėti aplinką, 
žaislus, daiktus? O sava-
rankiškai imti, laikyti 
šaukštą ar puodelį? Tokio 
ypatingo vaiko rankai pa-
togu suimti, bent trumpą 
laiką palaikyti tuščią plas-
tikinį „Nestea“ šaltosios 
arbatos gėrimo butelį. O 
įmetus į jį vieną ar kelias 
giles, pupeles, kaštonus, 
jau smagu tą butelį paju-
dinti, papurtyti ir išgirsti 
garsą. Butelį po truputį 
„sunkinant“ stiprėja, lavė-
ja rankutės ir noras jomis 
kažką veikti...

Ugdymo priemonės aprašymas 
Priemonės tikslai

•	 Plėsti vaiko supratimą apie savo rankų funkcijas.
•	 Lavinti daikto ėmimo visa plaštaka ir laikymo rankoje įgūdžius.
•	 Lavinti daikto perėmimo iš vienos rankos į kitą ir manipuliavimo juo įgūdžius.
•	 Stiprinti rankų raumenų jėgą.
•	 Lavinti akių-rankos koordinaciją.
•	 Lavinti priežasties-pasekmės suvokimą.
•	 Stiprinti regėjimo ir klausos pojūčius.

Priemonės turinys
•	 11 skirtingo svorio plastikinių butelių su gamtine medžiaga:
•	 Vienas tuščias plastikinis butelis (pats lengviausias).
•	 Vienas 50 g svorio plastikinis butelis su mediniais pagaliukais.
•	 Vienas 100 g svorio plastikinis butelis su kaštonais.
•	 Vienas 150 g svorio plastikinis butelis su negliaudytais lazdynų riešutais.
•	 Vienas 200 g svorio plastikinis butelis su sausais makaronais.
•	 Vienas 250 g svorio plastikinis butelis su gilėmis.
•	 Vienas 300 g svorio plastikinis butelis su grūdais. 
•	 Vienas 350 g svorio plastikinis butelis su grūdais.
•	 Vienas 400 g svorio plastikinis butelis su pupelėmis.
•	 Vienas 450 g svorio plastikinis butelis su žirniais.
•	 Vienas 500 g svorio plastikinis butelis su akmenukais.
•	 Viena plastikinė dėžė visiems plastikiniams buteliams.

Rekomendacijos
•	 Pradėti nuo tuščio (lengviausio) plastikinio butelio. Vaikui lengvai jį išlaikant ir 

manipuliuojant juo, siūlyti vis didesnio svorio butelį.
•	 Buteliai turi būti gerai užsukti. Praėjus tam tikram laikui, gamtinę medžiagą 

būtina keisti, o butelius išplauti arba pakeisti naujais.

Jei ši priemonė tinka Jūsų vaikui, ją nesunku (ir nebrangu) pasigaminti namuo-
se, individualiai pritaikant vaiko poreikiams (atkreipiant dėmesį į mažylio saugu-
mą bei pomėgius).

Priemonę parengė Sonata Sinkevičienė
Ugdymo centro „Viltis“ lavinamosios klasės mokytoja,  

vyriausioji specialioji pedagogė

PaPrastutės 

ugdymo 
Priemonės

PaPrastutės 

ugdymo 
Priemonės
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Dažna šeimos, auginančios neį-
galų vaiką, problema – uždarumas. 
O tokiai šeimai kur kas sunkiau at-
kurti pusiausvyrą, nes ji nelinkusi 
priimti paramos iš aplinkos. Šeimos 
sistemos atvirumo siekti galima stip-
rinant jos narių savivertę, aiškiau 
nubrėžiant ribas tarp šeimos narių ir 
atskirų posistemių, kuriant adekva-
taus bendravimo ir sąveikavimo 
modelius. 

Bendravimas – tai tikrai univer-
sali vertybė, būdinga visiems arba 
beveik visiems žmonėms. Be to, tai 
vertybė, kurios nepasiekus, sunkiai 
įgyvendinami kiti svarbiausi žmo-
gaus poreikiai – gerai vertinti ir 
gerbti save, pasiekti visišką asmeny-
bės saviraišką. Žmonių tarpusavio 
bendravimo pobūdis priklauso nuo 
gyvenimo sanklodos, atitinkamos 
orientacijos, charakterių, skonio, in-
teresų. Neįgalių vaikų tėvai dažnai 
kovoja su giliai įsišaknijusiu jausmu, 
kad jie vienaip ar kitaip atsakingi už 
savo vaiko būklę, nors daugeliu 
atvejų tokiai minčiai nėra pagrindo. 
Tačiau nepaisant to, kaltė vis dėlto 
yra vienas iš dažniausiai patiriamų 
ypatingą vaiką turinčių tėvų jausmų. 
Tokį visuotinį kaltės paplitimą tik-
riausiai nulemia ir ta aplinkybė, kad 
pirminė daugelio negalių priežastis 
vis dar lieka nežinoma. Tad netikru-
mas dėl vaiko negalios priežasties 
verčia tėvus samprotauti, kad kalti 
yra jie patys. Ypač šiuo atžvilgiu pa-
žeidžiamos mamos. Neįgalaus vaiko 
gimimas ir auginimas laikomas lėti-
nio pobūdžio stresu visai šeimai. Tai 
šeimos, auginančios neįgalų vaiką, 
požymis, skiriantis ją nuo kitų krizi-
nę situaciją išgyvenančių šeimų. 
Daugelis jų neįgalaus vaiko priežiū-
rai skiria dvidešimt keturias valan-
das per dieną, septynias dienas per 
savaitę ir taip daugelį metų. 

Nestovėkite už uždarų durų, 
užeikite...
Vaikai – neatsiejama viso tėvų gyvenimo dalis. Kai gimsta mažylis, 
visada keičiasi tėvų gyvenimas... Dar daugiau pasikeitimų laukia,  
gimus neįgaliam vaikui. Tėvų pasaulis sukrečiamas iš pagrindų. 
Neišvengiamai keičiasi ateities svajonės, viltys. Ne tik keičiasi, bet 
dažnai ir subyra... 

Šeima, auginanti neįgalų vaiką, 
nuolat susiduria su problemomis: tė-
vai kiekvienas atskirai ir abu drauge 
išgyvena dėl negalios; motina patiria 
depresiją, kaltės jausmą ir savigrau-
žą, tėvas neretai linkęs nusišalinti. 
Tėvų dėmesio paprastai stinga ki-
tiems šeimoje augantiems vaikams – 
sveikiems neįgaliojo broliams ir se-
serims. Todėl jiems nesvetimi gėdos 
ir kaltės jausmai, baimė patiems „už-
sikrėsti“ negalia ir patekti į neįgalio-
jo priežiūros bei poreikių tenkinimo 
vergiją, dvilypiai jausmai neįgaliam 
broliui / seseriai. O keitimasis – su-
dėtingas ir ilgas procesas. 

Kaip galima padėti sau? Kur 
kreiptis pagalbos? Kaip emociškai 
sustiprinti save stiprinant šeimą? 
Kaip išdrįsti atverti duris pagalbai? 

VšĮ „Informacijos kaupimo ir 
sklaidos centras“ kviečia neįgalių 
asmenų tėvus, artimuosius, sveikus 
brolius ir seseris pasidalyti savo bai-
mėmis, sutramdyti ir įveikti susikau-
pusias neigiamas emocijas, padėti 
sau bei artimiesiems. Atsižvelgiant į 
sunkią šeimų, auginančių sutriku-
sios raidos asmenis, ekonominę ir 
psichologinę padėtį, kvalifikuotų 
psichologų ir kitų specialistų dėka 

tėvai turės galimybę kalbėtis apie 
raidos ir intelekto sutrikimų priežas-
tis, vaikų raidos galimybes, kartu su 
kitomis šeimomis dalyvauti savitar-
pio paramos grupėse, kuriose bus 
analizuojami krizės atsiradimo šei-
moje veiksniai ir jų įveikimo būdai, 
dalytis asmenine patirtimi, metodais, 
naudojamais sprendžiant iškilusius 
sunkumus. Neįgaliųjų broliams ir 
seserims bus siūloma bendrauti su 
panašiose šeimose augančiais ben-
draamžiais, dalytis savo išgyveni-
mais, padėti vieni kitiems, įgyti dau-
giau pasitikėjimo savimi, gauti indi-
vidualias specialistų konsultacijas. 

Savitarpio pagalbos grupė – tai 
vieta, kur galima ne tik dalytis jaus-
mais, aptarti sunkias temas su kitais 
panašaus likimo žmonėmis, bet ir 
gauti bei suteikti paramą. Padėti ki-
tiems – reiškia padėti ir pačiam sau. 
Pasidalijus savo patirtimi paprastai 
paaiškėja, kad jūs – ne vieninteliai, 
susidūrę su tokia problema. Tai tei-
kia vilties, kad įmanoma kažką pa-
keisti savo gyvenime, gyventi pa-
kankamai visavertiškai, jausti ne tik 
liūdesį, pyktį, kaltę, gėdą, atskirtį, 
bet ir džiaugtis. Galiausiai įprasmin-
ti savo gyvenimą, tampant reikalin-
gu ir svarbiu kitam. 

Dar vienas savigalbos grupės pri-
valumas – kad kai į jūsų mintis, jaus-
mus, veiksmus reaguoja keli skirtin-
gi žmonės, tai turi daug stipresni 
poveikį nei vieno žmogaus reakcija. 
Didelė dalis sutrikusio intelekto 
žmonių tėvų turi (o kai kurie paska-
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tinti atranda) unikalią savybę – įsi-
jausti į kitą žmogų, suprasti jį nepri-
metant vertinimų. 

Kita vertus, nors savigalbos gru-
pės dalyvius ir vienija tai, kad augi-
na neįgalius vaikus ir susiduria su 
panašiomis problemomis, tačiau ne-
retai jie skirtingai suvokia tikrovę, 
todėl labai svarbu gerbti vienas kito 
individualumą. Žmonės nevienodai 
tvarkosi su iškylančiais sunkumais ir 
problemomis. Savigalbos grupių su-
sitikimai, pagrįsti dalijimusi asmeni-
ne patirtimi bei rūpesčiais, leidžia 
kiekvienam grupės nariui išsakyti 
tai, ką jaučia, išgyvena, galvoja. Svar-
bu paminėti, kad šios grupės efekty-
viai padeda žmonėms priimti savo 
sunkumus ir su jais susitaikyti. Savi-
galbos grupėje nėra vietos netiesai, 
formalioms temoms, atsietoms nuo 

asmeninio patyrimo. Čia sveikina-
mas geranoriškumas, nuoširdumas, 
atvirumas, sąžiningumas. Pirmiau-
sia... savo ir sau. Džiaugiamės gru-
pės dalyviais, jų supratingumu, drą-
sa, gebėjimu ir turėjimu kuo dalytis. 
Tik liūdna, kad tie, kuriems galbūt 
labiausiai reikia pagalbos, neišdrįsta 
kreiptis... Tarpusavio parama bei su-
pratimas iš tiesų turi gydančią galią. 
Telieka išdrįsti tuo pasinaudoti. Sa-
vitarpio pagalba nežada greitų per-
mainų, tačiau ji padeda pažinti savo 
jausmus ir pasinaudoti jais kaip po-
stūmiu keistis. Grupės susitikimų 
metu bendraujant ir taikant įvairias 
terapines priemones ieškoma stipry-
bės, padedama sau ir kitiems išgy-
venti nelengvoje kasdienybėje, ge-
riau suvokti vidines patirtis.

Neužsisklęskite! Ateikite paben-

drauti su kitais tėvais, kurie taip pat turi 
neįgalių šeimos narių. Grupę koordi-
nuoja psichologė-psichoterapeutė Jūratė 
Mitkienė, turinti 14 metų darbo patir-
ties su sutrikusio intelekto vaikais ir 
jaunuoliais. Paslaugos teikiamos nemo-
kamai. Susitikimų vieta: Kaštonų g. 2, 
Vilnius. Informacija ir registravimasis 
mobiliuoju telefonu 8 600 23173.

Nedrįstate pradėti dalytis patirti-
mi grupėse, kviečiame į individua-
lias konsultacijas su psichologe Kris-
itina Vaičiūte. Registracija vyksta 
mobiliuoju telefonu 8 699 13165.

Jūratė Mitkienė, Kristina Vaičiūtė
psichologės

Praradimai ir... atradimai

Jau keletą metų bendrijoje „Vil-
niaus Viltis“ vedu tėvų, auginančių 
vaikus su negalia, savitarpio pagal-
bos grupes. Todėl ir norėčiau pakal-
bėti apie jų problemas auginant neį-
galų vaiką. Ši tema artima ir man 
pačiai, nes turiu devyniolikmetį sū-
nų autistą. Taigi kalbėsiu remdamasi 
ir savo patirtimi. O pradžioje norė-
čiau į kai kuriuos dalykus pažvelgti 
iš teorinės pusės.

Kiekviena besilaukianti mama 
deda daug vilčių į savo vaikelį. Kiek-
viena tiki, kad jis gims sveikas ir visi 
šeimynykščiai bus laimingi. Tačiau 
pasitaiko, kad vaikas gimsta neįga-
lus arba negalia jam diagnozuojama 
vėliau. Tada tėvai išgyvena netektį ir 
gedėjimą dėl savo lūkesčių ir svajo-

Gyvenimo kokybė. Realybė  
ir lūkesčiai
Siūlome jums, mieli skaitytojai, naują rubriką, kurioje bus galima 
ne tik pasidalyti gerąja patirtimi, bet ir sunkumais, gauti atsakymų 
į rūpimus klausimus. Beje, nebūtinai vien tik apie vaikus. Juk 
kartais susiduriame ir su problemomis „už šeimos ribų“. Naująją 
rubriką ves patyrusi psichologė ir grupių psichoterapeutė Danutė 
Gustaitytė. Pati augindama devyniolikmetį sūnų autistą autorė 
tikrai žino, kas tėvų laukia kasdienybėje, kaip jie jaučiasi ir kokios 
pagalbos jiems kartais verkiant reikia. 

nių praradimo. Kaip gyventi toliau, 
ką daryti, kaip „ištaisyti“ padėtį, 
kaip išgydyti vaiką? Tėvai išgyvena 
tokius pačius jausmus kaip artimojo 
mirties ar praradimo atveju.

Su netektimi žmogus susiduria 
visą savo gyvenimą. Jau gimdamas 
kūdikis praranda šiltą ir jaukią vietą, 
ateina į šaltą, nepažįstamą pasaulį. 
Augdamas susiduria su daugeliu 
praradimų – atjunkimu nuo krūties, 
atsiskyrimu nuo motinos. Vėliau jam 
tenka gedėti ne tik netekus išorinių 
dalykų, bet ir dėl pasikeitimų jo pa-
ties viduje – kūno pojūčių. O kur dar 
daugybė gyvenimo įvykių, kai tenka 
atsisakyti ankstesnės savivokos ir ju-
dėti į priekį. Ko gero, kaip tik per 
netektis ir galima tai daryti, atran-

dant aplinkinį pasaulį, prisitaikant 
prie jo. 

Esama gyvenimo etapų, fazių, 
kurias kiekvienas turime pereiti. Tai 
tartum laipteliai, kuriais turime kilti 
į viršų, augti, bręsti. Tačiau kaip yra 
mums, tėvams, kuriems Dievas davė 
neįgalų vaiką? Atrodo, kad netektį ir 
gedėjimą dėl savo svajonių apie vai-
ką mums daugeliu atveju tenka iš-
gyventi sunkiau, skausmingiau ir 
sudėtingiau.

Kelias į susitaikymą

Pirmoji fazė, su kuria dažniausiai 
susiduriame, – neigimas. Nesvarbu, 
ar žinia užgriūva netikėtai, ar jau ži-

VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos 
centras“, tel. 8 5 2113530,  
el. paštas jurgita.iksc@viltis.lt
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noma, kad vaikas gims neįgalus, ar 
apie negalią sužinoma dar vėliau. 
Šioje fazėje ištinka šokas, apima su-
stingimas ir nepajėgiama patikėti. 
Ne, tik ne man! Tai apsirikimas! 

Vieni žmonės svarsto, kodėl taip 
nutiko, kiti tyli, sėdi lyg sustingę. 
Kai sužinoma staiga, šokas gali būti 
labai stiprus. Jei žinota iš anksto, jis 
gali būti silpnesnis, bet patikėti ir su-
sitaikyti, kad vaikas neįgalus, ne ma-
žiau sunku. Giliai širdyje suvokia-
me, kas atsitiko, bet pirmiausia prii-
mame tai ne protu, o jausmais – ban-
dome paneigti realybę. Ši fazė gali 
tęstis nuo kelių valandų iki savaičių, 
ypač, jei žinia užklupo netikėtai. 
Svarbu, kad šiuo tarpsniu tėvai ne-
būtų palikti, nesijaustų vieni, nes ta-
da jiems pradeda atrodyti, kad tai 
ištiko tik juos, o aplinkui vien lai-
mingi tėvai su sveikais vaikais. 

Pirmąją fazę keičia antroji – ilges-
nė, susijusi su labai stipriu psichiniu 
skausmu. Ši fazė vadinama emoci-
nio chaoso faze. Jai būdingi emoci-
niai svyravimai nuo letarginės būse-
nos iki perdėto aktyvumo. Susipina 
daug jausmų. Baimė – kas bus su 
vaiku, su manimi? Bejėgiškumas – 
ką aš galiu padaryti, nieko nepakei-
si. Liūdesys – mes niekam nereika-
lingi, neįdomūs. Kaltė – gal ko dar 
nepadarau, gal ne visas „stebuklin-
gas“ priemones išbandžiau? Apima 
pyktis, įsiūtis – niekas manęs negali 
suprasti. Ieškome kaltų (gydytojai, 
sutuoktinis, aplinka). Kartais šioje 
fazėje išgyvenamas ir savo vaiko 
idealizavimas – mano vaikas ypa-
tingas. Mama jį laiko nuostabiu, pro-
tingu, ypatingų gebėjimų turinčiu ir 
nereaguoja į realybę, t. y. neprisipa-
žįsta sau, kad vaiko vystymasis su-
trikęs. Stiprūs kaltės ir pykčio jaus-
mai trikdo susitaikymo su esama 
padėtimi procesą, neretai trukdo 
priimti savo neįgalų vaiką tokį, koks 
jis yra. Visa šita jausmų sumaištis 
sunkina perėjimą prie kito tarps-
nio – susitaikymo ir galimybių ieš-
kojimo, kitaip tariant, atradimų. 

Taigi išgyvenus emocinio chaoso 
fazę, ateina laikas naujajai – susitai-
kymo su savimi ir pasauliu. Joje 
mus dažnai aplanko liūdesys, kad 
vaikas niekada nebus toks kaip svei-
ki bendraamžiai. Tačiau palengva 
prisitaikome prie pasikeitusio gyve-
nimo, grįžta stabilumas, energija, 

gebėjimas džiaugtis vaiku ir kasdie-
nybe. Kad išgyventumėme, tenka 
taikytis prie daugelio dalykų, poky-
čių. Keičiasi mūsų elgesys, lūkesčiai, 
savęs suvokimas. Vėl atrandame gy-
venimo prasmę.

Tačiau mūsų, tėvų, turinčių neį-
galų vaiką, susitaikymo procesas ne-
retai „užstringa“ tam tikroje fazėje:
• Ilgai neigiame vaiko negalią ir vi-

siems įrodinėjame, kad vaikas 
sveikas, arba turi ne tiek sutriki-
mų, kaip negailestingai tvirtina 
specialistai. Jei užstringame emo-
cinio chaoso tarpsnyje, tai „ban-
guojame“ nuo vienų jausmų prie 
kitų, pvz., pykčio – visi kalti, nie-
kas nepadeda, nesupranta, atstu-
mia. Neretai tokiu atveju tėvai 
(mama) pradeda kovoti su įvai-
riomis įstaigomis, specialistais. 
Nepasitenkinimas nemažėja, nors 
vaikui teikiama pagalba. Kodėl 
taip yra? Manau, lengviau pyktį 
nukreipti į išorę, nei jaustis kaltai 
prieš visą pasaulį, kad pagimdei 
vaiką su negalia, arba kaltinti vai-
ką, kad jis kažko nesugeba, nes 
juk vaiką gali tik mylėti, kad ir 
koks jis būtų. 

• Užstrigę ties bejėgiškumu, atsiri-
bojame. Šeima praranda sociali-
nius ryšius, vengia susitikimų su 
giminėmis, draugais. Būna atve-
jų, kai mama atsisako darbo, net 
jei galėtų dirbti, o vaikas – lanky-
ti ugdymo centrą. Manau, kad 
kaip tik bejėgiškumas, ko gero, 
kartais priverčia tėvus „paversti“ 
vaiką neveiksniu – vis tiek jis nie-
ko nesugeba ir nėra vilčių, kad 
kas nors pasikeis.

• Baimė. Teko susipažinti su viena 
mama, kuri slėpė nuo savo ben-
dradarbių, kad turi vaiką su ne-
galia, nes bijojo, jog ją palaikys 
nepakankamai gera darbuotoja, 
negalinčia visiškai atsiduoti dar-
bui dėl tokios baisios problemos. 
Matyt, iš dalies ši mama teisi, nes 
buvo ne kartą susidūrusi su tokiu 
požiūriu.

• Kitas kraštutinumas – „stebuk-
lų“ ieškojimas: ypatingų vaistų, 
dietų, gydymo ir ugdymo įstai-
gų... Tėvai blaškosi, nuolat ieško-
dami to, kas „geriausia“, o vaikas 
kenčia. 
Jeigu vis dėlto pasiseka susitai-

kyti su padėtimi, šeimai prasideda 

naujas gyvenimas. Tėvai atranda sa-
vo vietą jame, tenkina poreikius, 
įgyvendina svajones, planuoja lais-
valaikį, ilsisi. Vaikas tokioje šeimoje 
jaučiasi laimingas, mylimas, saugus. 
Kas padeda pasiekti susitaikymą? 
Žinote, neretai humoro jausmas. Pri-
sijuokiame iš savo vaiko elgesio, kal-
bų, požiūrio – ir tai padeda jį priimti, 
pamatyti jo privalumus, savitumą, o 
ir išgyventi savo skausmą. Dar pa-
deda darbas, nes jautiesi reikalingas 
ir reikšmingas. Taip pat artimieji ir 
draugai, kurie ne guodžia, bet su-
pranta, priima tave ir tavo vaiką. 
Puiku, jei tėvai turi savo mėgstamą 
veiklą, randa laiko sau. 

Tačiau ne tik mūsų vidinė būse-
na, šeima, sutuoktiniai ar draugai 
daro mums įtaką tuo atveju, jei vis 
dėlto užstringame viename iš pir-
mųjų tarpsnių. Manau, kad tai nu-
tinka ir dėl visuomenės požiūrio, 
aplinkinių, su kuriais susiduriame, 
nuostatos. Kas tie aplinkiniai? Ves-
dama mamų savitarpio pagalbos 
grupes dažnai girdžiu mamų pasa-
kojimus apie švietimo, ugdymo, 
sveikatos įstaigų darbą ir minėtų įs-
taigų darbuotojų požiūrį į neįga-
liuosius, jų tėvus. Regis, specialis-
tams turėtų pakakti žinių, gebėjimų, 
patirties darbui su neįgaliaisiais ir 
jų tėvais. Bet, deja, ne visada taip 
yra iš tikrųjų. Štai keli skaudūs pa-
vyzdžiai:

Grupėje mama pasakoja, kaip jautėsi 
vasaros stovykloje, kai išgirdo užgaulius 
žodžius apie save ir savo vaiką iš stovyk-
los organizatoriaus lūpų.

Mokyklos direktoriaus pozicija – 
sveikiems vaikams pinigų neužtenka, o 
iš šitų vis tiek jokios naudos. O tėvai te-
gul būna patenkinti, kad jų vaikai per 
dieną prižiūrimi.

Socialinis darbuotojas – man tiek ne-
moka, kad aš jūsų (tėvų) pretenzijų pai-
syčiau. Ir t. t.

O kur dar begalės kitų nusiskun-
dimų, pasakojimų, kaip vyksta „ko-
vos“... Tačiau vis dėlto norėčiau savo 
mintis užbaigti šviesesne gaida. Su 
mūsų vaikais dirba nemažas būrys, 
kaip aš sakau, šviesaus jaunimo – sa-
vanorių. Kartais galvoju, kad dar ne 
viskas prarasta, jei yra tokių žmonių, 
kurie neatlygintinai randa laiko mū-
sų vaikams, sugalvoja įvairiausių 
veiklų ir daro tai iš visos širdies. Tik-
rai esame jiems labai dėkingi.
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Šiais metais Lietuva ir vėl minėjo 
Lietuvos valstybės atkūrimo metines. 
Kasmet ši svarbi data Vilniaus specia-
liojo ugdymo centre „Aidas“ sutin-
kama vis kitaip, stengiantis sudo-
minti kiekvieną, o ypač ugdytinius.

Mintydami apie šventę ilgai rin-
kome tuščius pieno pakelius ir juos 
atitinkamai paruošėme. O Vasario 
16-osios šventės išvakarėse kartu su 
ugdytiniais pastatėme iš jų Gedimi-
no pilį. Draugiškai triūsdami patyrė-
me begalę teigiamų emocijų. Gedimi-
no pilis tapo pagrindiniu šventės ak-
centu. Ugtytiniai nuoširdžiai džiau-
gėsi savo darbo rezultatu ir tai dar 
labiau sušildė šventinę nuotaiką.

Vasario 16-osios minėjimas
Savo puikiojoje Gedimino pilyje 

iškėlėme Lietuvos vėliavą, šokome 
aplink, dainavome, stipriai susikibę 
už rankų sukalbėjome maldą Lietu-
vai. Taip pat žiūrėjome animacinius 
filmukus apie Vasario 16-osios šven-
tę ir Lietuvos vėliavą, dalijomės min-
timis apie šią prasmingą dieną.

Valstybės atkūrimo dieną pami-
nėjome smagiai, džiaugdamiesi, jog 
esame laisvi ir kūrybingi. Na, o Ge-
dimino pilis sulaukė ir Kovo 11-osios 
šventės, kuri centre linksmai šurmu-
liavo kovo 9 dieną. Ji sutapo su pir-
mojo Lietuvos rašytinio vardo pami-
nėjimo diena – LIETUVOS DIENA. 
Siekdami pašlovinti LIETUVOS DIE-
NĄ kartu su visa Lietuva dalyvavo-
me kasmečiame „Versmės“ leidyklos 
konkurse „RAŠAU LIETUVOS VAR-
DĄ“. Šį garbingą vardą subtiliai iš-
raitėme ant savo Gedimino pilies, o 
jos papėdėje surengėme centro ug-
dytinių ir pedagogų koncertą: šoko-
me lietuvių liaudies šokius, ugdyti-
niai deklamavo eilėraštukus apie 
Lietuvą, dainavo lietuvių liaudies 
dainas. Taigi abi valstybines šventes 
paminėjome smagiai, džiaugdamie-
si, jog esame laisvi, nepriklausomi ir 
kūrybingi. 

Daina Alosevičiūtė
Vilniaus specialiojo ugdymo centro 

„Aidas“ lavinamosios klasės 
mokytoja 

Bendradarbiauti visada 
naudinga... 
Druskininkų šeimos paramos centras, planuodamas savo veiklas 
ir norėdamas teikti kuo geresnes paslaugas šeimoms, aktyviai 
bendradabiauja su Druskininkų savivaldybės administracija. 

Susitikimų ir pokalbių metu dis-
kutuojame, pasakojame apie savo 
planus ir aiškinamės, ko tikimasi iš 
mūsų organizacijos. Druskininkų 
savivaldybės administracija pasiūlė 
mums išplėsti savo veiklą ir suteikė 

patalpas Viečiūnų gyvenvietėje. 
Druskininkų šeimos paramos cen-
tras džiaugiasi, kad Viečiūnų kaimo 
bendruomenės „Versmė“ nariai ir 
šeimos savanoriškai tvarkė, remon-
tavo patalpas, sustatė baldus, treni-
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ruoklius ir masažo įrangą. 2011 metų 
lapkričio mėnesį įvyko iškilmingas 
naujojo centro atidarymas, kuriame 
dalyvavo Druskininkų savivaldybės 
vicemerė, Socialinės paramos sky-
riaus darbuotojai, Viečiūnų seniū-
nas, mokyklos, darželio-lopšelio ir 
bibliotekos vadovai, moterų klubo 
„Gabija“ ir Socialinių paslaugų cen-
tro atstovai, Viečiūnų kaimo ben-
druomenė „Versmė“, svečiai iš Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ sekretoria-
to, Druskininkų šeimos paramos 
cento nariai ir savanoriai, taip pat 
Savarankiško gyvenimo namų vado-
vė ir darbuotojai. Gausiai susirinkę į 
šventę svečiai ne tik sveikino ir lin-
kėjo sėkmės darbuose, bet ir išbandė 
treniruoklius, o savanoriai Gedimi-
nas ir Elvyra pakvietė visus daly-
vauti mankštoje. Druskininkų šei-
mos paramos centro pirmininkės 
pavaduotoja Agnė pristatė jau vyk-
domą projektą „Šeimos identiteto 
stiprinimas Viečiūnuose“, kurį fi-
nansuoja Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija.

Pasibaigus šventei, bendrijos 
„Viltis“ atstovai apsilankė naujai 
įkurtuose Druskininkų savivaldybės 
Savarankiško gyvenimo namuose ir 

susitiko su ten gyvenančiais neįga-
liais viltiečiais: Modestu, Mindaugu, 
Arūna, Artūru, Eimantu, Svajūnu, 
Montvydu, Remigijumi ir Žydrūnu. 
Savarankiško gyvenimo namų va-
dovė parodė patalpas, papasakojo 
apie veiklas ir pasidžiaugė, jog pla-
nuoja bendrauti ir bendradarbiauti 
su Druskininkų šeimos paramos 
centru. O apie tai, kaip savarankiš-

kai gyvena neįgalieji naujuose na-
muose, ką veikia, apie ką svajoja, 
kokiuose renginiuose dalyvauja ir 
ką planuoja, papasakosime kituose 
žurnalo numeriuose, tad iki naujų 
susitikimų.

Lilija Sereikienė
Druskininkų šeimos paramos  

centro vadovė

Kovo 14 dieną Daugų technologi-
jos ir verslo mokyklos bibliotekoje 
buvo atidaryta Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ Alytaus rajono padalinio na-
rio Dovydo Laukaičio fotografijų 
paroda „ Akimirka“. Nors tai dar tik 
pirmoji šio devyniolikmečio daugiš-
kio paroda, jai atrinktos nuotraukos 
alsuoja žaviu nuoširdumu ir papras-
tumu. Be to, stebina fantazijos polė-
kiu ir netikėtomis idėjomis. 

Pasveikinti klasės draugo susi-
rinko Daugų Vlado Mirono gimna-
zijos 2 ag klasės mokiniai su auklėto-
ja Gitana Ivanauskiene. Apie Dovy-
dą buvo pasakyta daug gražių žo-
džių. Gimnazijos teatrinio ugdymo 

mokytoja Žiedūnė Maldonienė pri-
statė jį kaip muzikalų ir gabų meni-
nių polinkių turintį jaunuolį. Apie 
Dovydo pomėgį fotografuoti įdo-
miai pasakojo mama Danutė Lau-
kaitienė. Sveikinimo žodį tarė ir pa-
dėką įteikė VšĮ Daugų technologijos 
ir verslo mokyklos atstovė O. Alek-
sandravičienė.

Linkime Dovydui kūrybiškumo, 
neišsenkamų idėjų ir įspūdingų at-
radimų tik prasidėjusiame fotografo 
kelyje. Ačiū visiems dalyvavusiems 
renginyje.

Rimanta Vaizgutienė
Bibliotekininkė 

Dovydo Laukaičio fotografijų 
paroda 



24 • Laiškai
V

ilt
is

 1
2/

1

Atvykę į konkursą dalyviai pate-
ko į dainų šalį, kurioje gera ir smagu 
gyventi dėl nuolat skambančios mu-
zikos. Konkurse pasirodė du ansam-
bliai iš Dabikinės specialiosios mo-
kyklos (vadovė V. Čepienė). Jie atliko 
dainą „Aš labai myliu savo mamą“ 
ir lietuvių liaudies polką „Op-op“. 
Taip pat konkurse pasirodė du an-
sambliai iš Šiaulių „Ringuvos“ spe-
cialiosios mokyklos (vadovė L. Kul-

šytė). Klausytojai išgirdo dainas 
„Tuk, tuk, širdele“ ir „Raudoni vaka-
rai“. Didelis būrys dainorėlių iš Tel-
šių „Ateities“ pagrindinės mokyklos 
(vadovė N. Činskienė) pristatė dainą 
„Gerumo sparnai“. Drąsiu dainavi-
mu žiūrovus nustebino solistas Gin-
tas Šikšnius iš Plungės specialiosios 
mokyklos (vadovė J. Arlauskienė), 
atlikęs dainą „Gerumas tavo“. Kur-
šėnų dienos centro sutrikusio inte-

lekto asmenims jaunuoliai (vadovė 
R. Biknevičienė) sudainavo lietuvių 
liaudies dainą „Tykus vakars“. Kon-
kurse pasirodė net keturi kolektyvai 
iš Kuršėnų Pavenčių vidurinės mo-
kyklos (vadovai: R. Biknevičienė, 
R. Kančauskienė, R. Kaminskas, J. Sal-
dauskienė ir V. Pileckienė). Konkur-
se skambėjo nuotaikingos dainos: 
„Mėlyna saulė“, „Šalia“, „Lapė sna-
pė“ ir „Boružėlė septyntaškė“.

Kuršėnuose surengtas dainų 
konkursas suteikė specialiųjų porei-
kių mokiniams galimybę atskleisti 
muzikinius gebėjimus, pasijusti 
svarbiems kopiant į sceną, džiaugtis 
audringais žiūrovų plojimais. Kon-
kurso dalyvių atliktas dainas vertino 
komisija, kuri atsižvelgė į atlikėjų 
vokalinius sugebėjimus, dainavimo 
techniką, sceninį įvaizdį, artistišku-
mą. Žiūrovai ir komisija nuoširdžiai 
palaikė konkurso dalyvius, siekė, 
kad kiekvienas mėgautųsi sėkme, 
patirtų teigiamų emocijų, geriau sa-
ve vertintų. Kadangi komisija neliko 
abejinga nė vienai dainai, visi kolek-
tyvai buvo apdovanoti prizais, pa-
dėkomis, saldumynais. 

Už paramą rengiant šį dainų 
konkursą dėkojame Seimo narei 
R. Baškienei, gerbiamam L. Andriu-
liui ir UAB „AMT“ Baltija“. Po nuo-
širdaus ir jaudinamo renginio moki-
niai dar ilgokai nesiskirstė, neskubė-
jo namo, nes vaišinosi, kalbėjosi, šo-
ko diskotekoje. 

Jūratė Saldauskienė, Renata 
Biknevičienė ir Rita Kančauskienė

Dainų konkurso organizatorės, 
specialiojo ugdymo mokytojos

Dainų pynė Kuršėnuose
Saulėtą kovo 14 dieną į Kuršėnų Pavenčių vidurinę mokyklą 
sugužėjo dainos mylėtojai ir puoselėtojai, nes čia vyko 
respublikinis dainų konkursas „Lai skamba dainos...“.  
Jame dalyvavo 80 dainorėlių iš Šiaulių, Telšių, Plungės ir 
Akmenės rajono mokyklų.
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Užgavėnių dieną mūsų centras 
šventiškai šurmuliavo. Vieni kepė 
mielinius blynus, kiti skubėjo nuklo-
ti stalus atsineštomis vaišėmis, treti 
matavosi persirengėlių drabužius. 
Išdidžiai vaikštinėjo Lašininis, nega-
lėdamas atsigrožėti savo nuostabiu 
stotu. Neatsiliko nuo jo ir Kanapinis, 

Užgavėnių linksmybės
Nors vasario 21-osios rytas išaušo apniukęs, snieguotas, į 
bendrijos „Druskininkų viltis“ dienos užimtumo centrą skubėjo 
linksmai nusiteikę ugdytiniai, kad kuo greičiau išvarytų 
žiemą iš kiemo.

klegėjo viena už kitą puošnesnės či-
gonės, sukosi elgetos, nenustygo 
vietoje kiti personažai...

Netrukus triukšmingas ir links-
mas persirengėlių būrys išvirto lau-
kan. Juk tokią dieną būtina aplanky-
ti visus artimiausius kaimynus, 
draugus ir jiems padainuoti, pašok-

ti, o paskui paprašyti blynų ar kito-
kių vaišių. Daugiausia darbo turėjo 
piršlys, kuris visus bandė sužavėti 
keista jaunąja, vis slepiančią veidą. 
Vargšelė labai kuklinosi, kad aplin-
kiniai neįžiūrėtų jos gražiųjų... ūsų. 
Žinoma, piršliui padėjo ir čigonės, 
kurios vieniems išbūrė daug meilės, 
poringų metų, kitiems sėkmę loteri-
joje, tretiems patarė, kada ir kur ge-
riausia investuoti pinigus.

O po visų vaikštynių laukė dar 
vienas svarbus darbas – žiemos išva-
rymas. Persirengėlių būrys, išvirtęs į 
lauką, suskato garsiai šaukti: „Žie-
ma, žiema bėk iš kiemo“. Bet ji, šiais 
metais vėlyva, užsibuvo ir nenorėjo 
trauktis. Teko Lašininiui su Kanapi-
niu stoti į kovą, kurią laimėjo mažu-
tis, liesutis Kanapinis. Jis labai tuo 
didžiavosi ir garsiai kvatojo Morei 
liepsnojant.

Po tokių didelių žygių atėjo me-
tas ir pasistiprinti. Tad visi noriai ap-
gulė vaišių stalus. O blynai pasirodė 
nepaprastai gardūs... Gera buvo juos 
šveisti su draugais, dalijantis įspū-
džiais, kuri kaukė įdomiausia, juo-
kingiausia, kurie kaimynai ir bičiu-
liai nuoširdžiausiai sutiko, dosniau-
siai apdovanojo. Paskui vėl atėjo eilė 
dainoms ir šokiams. Smagu buvo 
matyti visus tokius linksmus, gerai 
nusiteikusius.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė

2011 metų gruodžio 28 dieną 
bendrijos „Druskininkų viltis“ na-
riai buvo pakviesti į naujametinį 
renginį Socialinių paslaugų centre. 
Susirinkusieji išvydo dienos užimtu-
mo centro vaikų ir jaunuolių paruoš-
tą meninę programą „Nykštukų pa-
saka“. Pasakos herojai – tradicinė 
šeimyna, kur visi turi savo pareigas. 
Nykštukė Jovita – švaros puoselėto-
ja, prižiūrinti, kad namai visada bū-
tų švarūs ir jaukūs, Viktorija ir Au-
gustas – išmintingieji, kurie rūpina-
si, kad šeima viską ir visada žinotų 

Kalėdų tąsa – kelionė į Vilnių
laiku, Mantas – diskotekos vedėjas, 
Arūnas, Jurgutė, Irma ir kiti – mažie-
ji išdaigininkai. Nykštukų šeimyna 
moka daug Kalėdinių eilėraščių, bet 
liūdi, kad nėra sniego. O čia dar pa-
sirodo varna, kuri maivydamasi pra-
neša, jog artinasi drakonas. Jis ne tik 
suspėjo suvalgyti sniegą, bet dar ir 
prarys visus saldainius. 

Tačiau Kalėdos – stebuklų metas. 
Geroji fėja su Snieguole kaipmat vis-
ką sustato į vėžes: pralinksmina 
nykštukus dainomis, žemę akimirks-
niu nukloja baltučiu sniegeliu. Vieš-

nių padedami nykštukai nieko ne-
laukdami kimba į darbą ir nulipdo 
besmegenį, kuris susirinkusiems pa-
deda pakviesti Kalėdų senelį. O jis 
pasirodo tikras linksmuolis ir dar at-
siveža Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
kapelą „Malūnėlis“. Tai smagumė-
lis! Kalėdų senelis grojo gitara, visi 
šokome, dainavome. Po visų links-
mybių Senelis išdalijo dovanėles ir 
dar perskaitė Snieguolės laišką. Ji 
kvietė visus į spektaklį Vilniuje.

Ir štai sausio 15 dieną pilnutėlis 
autobusas pajudėjo Vilniaus link. 
Skubėjome į lėlių teatrą, kur žiūrėjo-
me nuotaikingą spektaklį „Katės na-
mai“. Dar neatsidžiaugdami spektak-
lio sukeltais įspūdžiais pasiekėme 
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Šis projektas, kurį finansuoja Eu-
ropos Sąjunga, bus vykdomas dve-
jus metus ir numato įvairias veiklas: 
projekto koordinatorių ir vadovų 
susitikimus, vasaros poilsio stovyklą 
žmonėms su negalia, jų tėvams / glo-
bėjams, seserims, broliams ir sava-
noriams prie Baltijos jūros Lietuvoje, 
seminarus „BelAPDIiMI“ organiza-
cijos nariams ir specialistams Mins-
ke bei Vilniuje. 

Šis projektas – tai ilgo ir sėkmin-
go dviejų organizacijų bendradar-
biavimo rezultatas. Mes labai tiki-
mės, kad visi projekto dalyviai iš 
abiejų šalių susiras gerų draugų, 
susipažins su kaimyninių valstybių 
kultūra ir tradicijomis, daugiau su-
žinos apie naujus metodus dirbant 
su neįgaliaisiais. Gerosios patirties 

sklaida ir keitimasis patirtimi bus 
labai naudingas šeimoms, auginan-
čioms neįgalius vaikus, socialiniams 
darbuotojams, valstybinių instituci-
jų atstovams ir specialistams. 

Norėtume trumpai pristatyti pro-
jekto renginius: 
• Sausio 24-25 dienomis įvyko pir-

masis projekto vadovų susitiki-
mas Vilniuje. Dalyviai aptarė 
projekto tikslus ir planuojamas 
veiklas 2012-2013 metams. 

• Kovo 2 dieną buvo paskelbti atvi-
ro konkurso dėl seminarų orga-
nizavimo rezultatai. Konkursą 
laimėjo VšĮ iKSC. 

• Balandžio 4-6 dienomis lektoriai 
iš Lietuvos dalyvavo seminare 
Minske. Seminaro tema „Pagal-
ba šeimoms, auginančioms neį-

galius vaikus, ir jų poreikių ver-
tinimas“. 

• Vasarą planuojama šventė Mins-
ke, taip pat susitikimas poilsio 
stovykloje prie Baltijos jūros, o 
rudenį – seminarai ir festivalis 
Minske. 

Taigi projekto dalyvių laukia di-
deli darbai. Pasiruošimas renginiams 
ir dalyvavimas juose suteiks daug 
teigiamų emocijų, skatins neįgaliuo-
sius bendrauti, stiprėti, patirti naujų 
įspūdžių ir tapti visaverčiais visuo-
menės piliečiais. 

Natalija Olėsova
„Vilties“ bendrijos programų 

vadybininkė

Dar vienas bendradarbiavimo 
žingsnis
Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sutrikusio intelekto  
žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Baltarusijos pagalbos 
asociacija vaikams invalidams ir jauniems invalidams 
„BelAPDIiMI“ dalyvauja bendrame projekte  
„Neįgalių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas  
per glaudų bendradarbiavimą“.

Šį projektą remia  
Europos Sąjunga

This project is funded by the 
European Union

antrąjį savo kelionės tikslą – Arkika-
tedrą. Akimirksniu susikaupę grožė-
jomės šventa vieta, kaip mokėdami 
meldėmės ir prašėme Dievulį svei-
katos. Daug džiugių emocijų patyrė-
me kopdami į Gedimino kalną. Kas 
mamos padedamas, kas draugo pa-
laikomas, kas keturiomis, bet beveik 
visi pasiekėme tikslą ir ilgai grožėjo-
mės nuostabia Vilniaus panorama. 
O kaip būnat Vilniuje neaplankyti 
Akropolio... Nenuostabu, kad į na-
mus pajudėjome jau gerokai sute-
mus. Net keista, bet nuovargio ne-
jautėme. Visą kelią dainavome, juo-
kavome, nesitvėrėme džiaugsmu.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 
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Draugas

Bendrijos pirmininkė Angelė 
Arienė perskaitė pranešimą apie 
nuveiktus darbus ir įgyvendintus 
projektus per 2007–2010 metus. Tai 
vis tęstiniai projektai: „Vilties spin-
dulys“, „Su nauja viltimi“; „Tau 
duotas vienas gyvenimas, saugok 
jį“, „Kalėdų stebuklų belaukiant“, 
„Sveikos gyvensenos toleravimas, 
sveikos mitybos propagavimas“, 
„Paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektas“.

Revizijos komisijos pirmininkė 
Edita Tautvydienė pateikė revizijos 
komisijos ataskaitą apie tą patį laiko-
tarpį. Pagal bendrijos įstatus kas ket-
verius metus turi būti perrinkta ta-
ryba ir pirmininkė. Susirinkusieji į 
bendrijos tarybą pasiūlė Angelę 
Arienę, Genovaitę Česnauskienę, 
Virginiją Jonušienę, Alvyrą Barkaus-
kienę ir Daivą Stankuvienę. Pirmi-
ninke vienbalsiai buvo nutarta pa-
likti A. Arienę. Buvo perrinkta ir re-
vizijos komisija. Jos pirmininku liko 
prieš tai atsakingai savo pareigas 
ėjęs Ričardas Kubilius, o komisijos 
narėmis tapo Danutė Pūžaitė ir Edi-
ta Tautvydienė.

Linkėjome pirmininkei A. Arie-
nei stiprybės toliau tęsiant sutriku-

sio intelekto žmonių globos bendri-
jos „Rietavo viltis“ veiklą, neblėstan-
čios meilės visiems, o ypač ją supan-
tiems jauniesiems bendrijos nariams. 
Pirmininkė dėkojo už pasitikėjimą ir 
tarybos narius apdovanojo padėkos 
raštais. Ji tarė nuoširdų ačiū ir vi-
siems rėmėjams, padedantiems fi-
nansiškai ir palaikantiems morališ-
kai. „Labiausiai esame dėkingi Rie-

tavo savivaldybės merui Antanui 
Černeckiui, savivaldybės adminis-
tracijai, labdaros ir paramos fondui 
„Vaikų saulutė“. Taip pat dėkojame 
klebonui Antanui Gutkauskui, kuris 
jau antrus metus prieš Kalėdas pra-
džiugina savo apsilankymu ir šiltu 
pabendravimu. Džiaugiamės, kad 
ruošiantis renginiui Plungėje „Mes 
esame vienodi – mes norime būti 
kartu“ mūsų pagalbininku tapo My-
kolo Kleopo Oginskio meno mokyk-
los kolektyvas. Malonu, kad antri 
metai neatlygintinai dailės paslapčių 
mus moko šios mokyklos mokytojas 
Tomas Danilevičius, o sveikai gy-
venti – Rietavo PSPC administratorė 
Birutė Jankauskienė. Dėkojame ir 
Povilui Bataičiui, kuris padeda atlik-
ti pagrindinį vaidmenį Kalėdų šven-
tės metu.“

Pasibaigus pranešimų ir ataskai-
tų aptarimui, susirinkusiųjų nuotai-
ką praskaidrino pro duris įžengęs 
Kalėdų senelis. Didžiam bendrijos 
narių džiaugsmui jis atsinešė pilną 
maišą dovanų. Tiesa, jos nebuvo da-
lijamos veltui. Vaikai turėjo padekla-
muoti eilėraštį arba papasakoti, ko-
kius gerus darbus nuveikė per besi-
baigiančius metus. 

Suteikęs daug džiaugsmo ir gerų 
emocijų, Kalėdų senelis atsisveikin-
damas palinkėjo gerų darbų ir vilties 
ateinančiais metais. 

Genovaitė Česnauskienė
Bendrijos „Rietavo viltis“  

tarybos narė 

Geri darbai – didelė vertybė
Baigiantis metams apžvelgiami nuveikti darbai, nubrėžiamos 
gairės siekiamiems tikslams. Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Rietavo viltis“ nariai metų pabaigoje skubėjo į 
ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Po išsamių ataskaitų visus 
bendrijos narius maloniai nustebino netikėtai pasirodęs  
Kalėdų senelis. 

Draugas

Draugas
Esu be galo aš laiminga, kad turiu daug draugių ir draugų.
Džiaugiuos, kai draugai mane myli,
Bet draugas draugui nelygu
Ir jo meilė netikra.

Draugais ne visada gali pasitikėti, nes jų meilė gali būti netikra.
Aš myliu tą vienintelį draugą ir savo paslaptis išsakyti jam galiu.
Apkabinti, pabučiuoti ir į meiles akeles pažiūrėti jam galiu.
Draugo meilė nerūdija,
Myliu aš jį be galo, nes jis vienas yra brangus ir tikras draugas.

Yra draugų ir draugių, kuriais pasitikėti negaliu.
Geriausias draugas yra tas, kuris supras ir neišduos.
Toks draugas man tikrai patinka,
Mylėsiu jį aš visados. Nijolė Krisiukėnaitė

Bendrijos „Biržų Viltis“ narė
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Darbingumo lygio nustatymas

Teisininko konsultacija

Darbingumo lygis nustatomas:

• Asmeniui dalyvaujant Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos (toliau – NDNT) terito-
riniame skyriuje arba apžiūrint jį 
namuose (ligoninėje) tais atvejais, 
kai asmens prognozuojamas ba-
zinis darbingumas yra 0-25 %  ir 
jis negali atvykti į NDNT.

• Asmeniui nedalyvaujant, kai iš 
pateiktų medicininių dokumentų 
nekyla abejonių, kad prognozuo-
jamas jo bazinis darbingumas yra 
0-25 %  ir jis negali atvykti į 
NDNT. Atskirais atvejais NDNT 
gali nuspręsti pakviesti asmenį 
dalyvauti, nustatant jo darbingu-
mo lygį. 

Darbingumas įvertinamas 
procentais ir jo lygis nustatomas  
5 punktų intervalais:

• Jei asmeniui nustatoma 0-25 % 
darbingumo, jis laikomas nedar-
bingu, negali dirbti įprastinėmis 
sąlygomis, t. y. gali dirbti tik pa-
gal negalios pobūdį pritaikytoje 
darbo aplinkoje.

• Jei asmeniui nustatoma 30-55 % 
darbingumo, asmuo laikomas iš 

Darbingumo lygis – tai asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau 
įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę 
kompetenciją arba atlikti mažesnės kompetencijos 
reikalaujančius darbus. Darbingumo lygis nustatomas asmenims 
nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus. Darbingumo lygis dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustatomas 
asmenims neatsižvelgiant į jų amžių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 
Darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių 
gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais 
dokumentais. Darbingumo lygis nustatomas, įvertinus asmens 
sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos 
darbus, nereikalaujančius profesinės kvalifikacijos, po to, kai 
yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės 
reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

dalies darbingu, gali dirbti įpras-
tinėmis darbo sąlygomis, atsi-
žvelgiant į Išvadoje dėl darbo po-
būdžio ir sąlygų pateiktas reko-
mendacijas.

• Jei asmeniui nustatoma 60-100 % 
darbingumo, asmuo laikomas 
darbingu.

NDNT teritoriniai skyriai per  
15 darbo dienų nuo visų reikalingų 
dokumentų gavimo dienos priima 
sprendimą dėl:

• asmens darbingumo lygio, jo 
priežasties, atsiradimo laiko, ter-
mino;

• profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikio;

• darbo pobūdžio ir sąlygų;
• bendro pirminio specialiųjų po-

reikių nustatymo.

Darbingumo lygio terminai:

• šešiems mėnesiams;
• vieneriems metams;
• dvejiems metams;
• iki profesinės reabilitacijos pro-

gramos pabaigos;

• iki senatvės pensijos amžiaus su-
kakties dienos, išskyrus atvejus, 
kai darbingumo lygis nustatomas 
dėl nelaimingo atsitikimo (suluo-
šinimo) darbe ar dėl profesinės 
ligos;

• neterminuotai, kai darbingumo 
lygis nustatomas dėl tokių prie-
žasčių kaip nelaimingas atsitiki-
mas (suluošinimas) darbe; profe-
sinė liga.

NDNT pakartotinį darbingumo 
lygio vertinimą atlieka:

• baigiantis nustatytam darbingu-
mo lygio terminui, bet ne vėliau 
kaip paskutinę darbingumo lygio 
termino dieną;

• pasikeitus asmens sveikatos 
būklei, darbingumo lygio prie-
žastims;

• asmeniui ir / ar pensiją arba iš-
moką mokančiai institucijai ne-
sutinkant su NDNT priimtu 
sprendimu;

• vykdant Ginčų komisijos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos sprendimą;

• esant pagrįstoms abejonėms dėl 
darbingumo lygio nustatymo ar 
paaiškėjus, kad NDNT sprendi-
mas priimtas nepagrįstai. 

Asmuo turi NDT pateikti tokius 
dokumentus: 

• prašymą dėl darbingumo lygio 
nustatymo arba užpildyti prašy-
mo formą internete;

• užpildytą siuntimą į NDNT;
• medicininių tyrimų išrašus, pa-

tvirtinančius ligos sunkumą ir 
diagnozę; 

• išrašus iš Gydymo stacionare li-
gos istorijos; 

• Asmens sveikatos istorijas ir kt. 
medicininius dokumentus. 

Papildomi pateikiami asmens 
dokumentai: 

• Asmens tapatybę patvirtinantis 
dokumentas (Lietuvos Respub-
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likos piliečio pasas ar asmens 
tapatybės kortelė arba leidimas 
nuolat gyventi Lietuvos Respub-
likoje), išskyrus tuos atvejus, kai 
valstybės elektroninės valdžios 
sistemoje teikiama tokios rū-
šies elektroninė paslauga ir dėl 
darbingumo lygio nustatymo 
kreipiamasi elektroniniu būdu. 
Asmuo, pateikdamas prašymą 
elektroniniu būdu, patvirtina 
savo tapatybę elektroniniu pa-
rašu arba kitais būdais, nustaty-
tais Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose.

• Dokumentas, patvirtinantis as-
mens išsilavinimą, specialybę, 
kvalifikaciją ir nustatyta tvarka 
patvirtintos jų kopijos. Jei asmuo 
mokosi (studijuoja), pateikiama 
moksleivio (studento) pažymėji-
mas ar jo patvirtinta kopija arba 
pažyma apie mokymąsi. 

• 1 nuotrauka (3x4 cm).
• Esant tokioms darbingumo lygio 

priežastims kaip nelaimingas at-
sitikimas (suluošinimas) darbe, 
profesinė liga, liga (suluošini-
mas), įgyta tarnybos ar mokymų 
metu, dėl 1991 m. sausio 11-13 
dienomis vykdytos agresijos ir 
po to buvusių įvykių, dėl Černo-
bylio atominės elektrinės avarijos 
padarinių likvidavimo darbų po-
veikio, įgyta dalyvaujant pasi-
priešinimo 1940-1990 metų oku-
pacijoms (rezistencijos) veiksmų 
metu, įgyta neteisėto kalinimo ir 
tremties metu, įgyta Antrojo pa-
saulinio karo metais tarnaujant 
antihitlerinės koalicijos valstybių 
veikiančiose armijose, partizanų 
būriuose ir junginiuose, įgyta bū-
nant getuose, koncentracijos ar 
kitokio tipo priverstinėse stovyk-
lose, įgyta dirbant priverstinius 
darbus, įgyta vykdant piliečio 
pareigą, būtinosios karinės tar-
nybos ar karinių mokymų sovie-
tinėje armijoje metu, – nustatytos 
formos aktus ir kitus ligą (suluo-
šinimą) patvirtinančius oficialius 
dokumentus.

• Jei dokumentus pateikia globėjai 
(rūpintojai), papildomai patei-
kiami šie dokumentai: globėjo 
(rūpintojo) asmens tapatybę pa-
tvirtinantis dokumentas ir teismo 
nutartis, įgaliojimas globoti, ats-

tovauti asmeniui bei nustatyta 
tvarka patvirtintos kopijos.

Jei siunčiamas asmuo yra vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnas, pa-
pildomai pateikiama Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministerijos 
Medicinos centro Centrinės medici-
nos ekspertizės komisijos išduota 
rekomendacija siųsti į NDNT. Prista-
tomų asmens dokumentų kopijas 
gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam 
reikia turėti asmens dokumentų ori-
ginalus. Jei dokumentai siunčiami 
registruotu laišku paštu, asmens do-
kumentų kopijos turi būti patvirtin-
tos notaro, seniūno arba Lietuvos 
Respublikos konsulinio pareigūno.

Dėmesio!!! Taupykite laiką: do-
kumentus stenkitės pristatyti likus 
mėnesiui iki darbingumo lygio nu-
statymo termino pabaigos.

Apskundimo tvarka:

• Kai asmuo nesutinka su NDNT 
teritorinio skyriaus sprendimu, 
NDNT teritorinio skyriaus spren-
dimas gali būti skundžiamas 
NDNT direktoriui per 30 kalen-
dorinių dienų nuo dokumentų 
įteikimo ar išsiuntimo asmeniui 
dienos.

• Kai pensiją ar išmoką mokanti 
institucija nesutinka su NDNT 
teritorinio skyriaus sprendimu, 
NDNT teritorinio skyriaus spren-
dimas gali būti skundžiamas 
NDNT direktoriui per 90 kalen-
dorinių dienų nuo pensiją ar iš-
moką mokančios institucijos in-
formavimo dienos.

• Jeigu asmuo, pensiją ar išmoką 
mokanti institucija nesutinka su 
NDNT direktoriaus sprendimu 
dėl pakartotinio darbingumo ly-
gio vertinimo, šis sprendimas per 
30 kalendorinių dienų gali būti 
skundžiamas Ginčų komisijai. 
Ginčų komisijos sprendimą as-
muo ar jo įgalioti asmenys gali 
apskųsti teismui įstatymų nusta-
tyta tvarka. 

Specialiųjų poreikių nustatymas

Specialieji poreikiai yra nustato-
mi ir teisės aktų nustatyta tvarka 

tenkinami asmenims, neatsižvel-
giant į jų amžių, neįgalumo ar dar-
bingumo lygius. Specialieji poreikiai 
nustatomi vadovaujantis Specialiųjų 
nuolatinės slaugos, nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos), lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos ir trans-
porto išlaidų kompensacijos porei-
kių nustatymo kriterijų sąrašu.

Specialieji poreikiai nustatomi 
asmeniui dalyvaujant NDNT terito-
riniame skyriuje arba apžiūrint jį na-
muose tais atvejais, kai prognozuo-
jama, kad jam gali būti nustatytas 
nuolatinės slaugos poreikis ir jis ne-
gali atvykti į NDNT teritorinį skyrių 
arba specialieji poreikiai gali būti 
nustatomi asmeniui nedalyvaujant, 
kai iš pateiktų medicininių doku-
mentų nekyla abejonių, kad jam gali 
būti nustatytas nuolatinis slaugos 
poreikis. 

Asmenims gali būti nustatyti šie 
specialieji poreikiai:

• specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis; 

• specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis; 

• specialusis lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis; 

• specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikis.
Tuo atveju, kai asmens specialieji 

poreikiai vertinami pakartotinai ir 
priimamas naujas sprendimas, anks-
čiau priimti sprendimai dėl specia-
liųjų poreikių nustatymo netenka 
galios.

Specialiųjų poreikių nustatymo 
terminai: 

• šešiems mėnesiams; 
• vieneriems metams; 
• dvejiems metams; 
• trejiems metams, kai specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis nu-
statomas senatvės pensijos amžių 
sukakusiems asmenims; 

• šešeriems metams, kai nustato-
mas specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
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pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis; 

• iki senatvės pensijos amžiaus; 
• neterminuotai.

Kreipiantis tik dėl specialiųjų 
poreikių nustatymo pristatomi šie 
dokumentai:

• Prašymas dėl specialiųjų poreikių 
nustatymo arba užpildyta prašy-
mo forma internete; (Prašymas 
dėl specialiųjų poreikių nustaty-
mo, kai pasirašo kitas asmuo);

• Asmens tapatybę patvirtinantis 
dokumentas (Lietuvos Respubli-
kos piliečio pasas ar asmens tapa-
tybės kortelė arba leidimas nuolat 
gyventi Lietuvos Respublikoje), 
išskyrus tuos atvejus, kai valsty-
bės elektroninės valdžios siste-
moje teikiama tokios rūšies elek-
troninė paslauga ir dėl darbingu-
mo lygio nustatymo kreipiamasi 
elektroniniu būdu. Asmuo, pa-
teikdamas prašymą elektroniniu 
būdu, patvirtina savo tapatybę 
elektroniniu parašu arba kitais 
būdais, nustatytais Lietuvos Res-
publikos teisės aktuose. 

• Užpildytas Siuntimas į Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybą prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos; 

• Medicininių tyrimų išrašai, pa-
tvirtinantys ligos sunkumą ir dia-
gnozę, 

• išrašai iš Gydymo stacionare li-
gos istorijos, 

• Asmens sveikatos istorijos ir kt. 
medicininiai dokumentai.

Priklausomai nuo asmens 
organizmo funkcijų sutrikimo 
pobūdžio įteikiami dokumentai: 

• informuojantys apie Bartelio in-
deksą, funkcinio nepriklauso-
mumo testą, skausmo įvertinimo 
skalę, raumenų būklės vertini-
mą, judėjimo funkcijos sutrikimo 
laipsnį, esant judėjimo funkcijos 
sutrikimams; 

• informuojantys apie asmens inte-
lekto koeficientą (IQ), atliktą Mi-
ni mental testą, psichologinį as-
menybės tyrimą, patvirtinantys 
silpnaprotystės laipsnį, elgesio, 

emocijų, valios ir kitus sutriki-
mus, esant psichikos ligoms ir 
sutrikimams; 

• informuojantys apie specialius 
kontrolinius tyrimus, patvirti-
nančius regos ir (ar) klausos su-
trikimus; 

• kalbos tyrimo testas, esant kalbos 
funkcijos sutrikimui;

• jei kreipiamasi dėl asmens iki 18 
metų, papildomai pateikiamas 
vieno iš tėvų asmens tapatybę 
patvirtinantis dokumentas;

• jei dokumentus pateikia globėjai 
(rūpintojai), papildomai pateikia-
mi šie dokumentai: globėjo (rū-
pintojo) asmens tapatybę patvir-
tinantis dokumentas ir teismo 
nutartis; įgaliojimas globoti, ats-
tovauti asmeniui bei nustatyta 
tvarka patvirtintos kopijos. 

Tuo atveju, kai asmuo dėl savo 
sveikatos būklės negali pats parašyti 
ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specia-
liųjų poreikių nustatymo, prašymą 
gali parašyti ir pasirašyti jo tėvai 
(įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai 
vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo 
įgaliotas atstovas, arba asmeniui ats-
tovaujantis gyvenamosios vietos sa-
vivaldybės socialinis darbuotojas, 
arba socialinės globos (ar gydymo) 
įstaigos, kurioje asmuo gyvena (yra 
gydomas), vadovo įgaliotas asmuo, 
nurodant priežastį, dėl kurios asmuo 
negali to padaryti pats.

Pristatomų asmens dokumentų 
kopijas gali tvirtinti NDNT specia-
listai. Tam reikia turėti asmens do-
kumentų originalus ir kopijas. Jei 
dokumentai siunčiami registruotu 
laišku paštu, asmens dokumentų 
kopijos turi būti patvirtintos notaro, 
seniūno arba Lietuvos Respublikos 
konsulinio pareigūno. 

Specialieji poreikiai nustatomi 
per 15 dienų nuo visų reikiamų do-
kumentų gavimo NDNT dienos. 
NDNT, nustačiusi specialųjį poreikį, 
išduoda asmeniui atitinkamos for-
mos pažymą.

Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas neįgaliems asmenims pa-
teikti dokumentus, reikalingus spe-
cialiųjų nuolatinės slaugos, nuolati-
nės priežiūros (pagalbos), lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio 

pritaikymo išlaidų kompensacijos ir 
transporto išlaidų kompensacijos 
poreikiui nustatyti, dokumentus pri-
statyti gali:
• asmuo (jo tėvai (įtėviai)), sutuok-

tinis, pilnamečiai vaikai, globėjai 
(rūpintojai) arba jo įgaliotas at-
stovas;
taip pat dokumentus pateikti gali:

• asmeniui atstovaujantis gyvena-
mosios vietos savivaldybės socia-
linis darbuotojas, 

• arba socialinės globos (ar gydy-
mo) įstaigos, kurioje asmuo gy-
vena (yra gydomas), vadovo įga-
liotas asmuo;
veikdami išimtinai to asmens intere-

sais, dokumentus gali pristatyti:
• ir kiti asmenys, nurodydami prie-

žastį, dėl kurios asmuo (jo tėvai 
(įtėviai)), 

• sutuoktinis, 
• pilnamečiai vaikai, 
• globėjai (rūpintojai) arba jo įga-

liotas atstovas, 
• arba asmeniui atstovaujantis gy-

venamosios vietos savivaldybės 
socialinis darbuotojas, 

• arba socialinės globos (ar gydy-
mo) įstaigos, kurioje asmuo gy-
vena (yra gydomas), vadovo įga-
liotas asmuo) negali to padaryti 
pats.

Tuo atveju, kai asmuo dėl savo 
sveikatos būklės negali pats parašyti 
ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specia-
liųjų poreikių nustatymo, prašymą 
gali parašyti ir pasirašyti:
• (jo tėvai (įtėviai)), sutuoktinis; 
• pilnamečiai vaikai; 
• globėjai (rūpintojai); 
• arba asmeniui atstovaujantis gy-

venamosios vietos savivaldybės 
socialinis darbuotojas; 

• arba socialinės globos (ar gydy-
mo) įstaigos, kurioje asmuo gy-
vena (yra gydomas), vadovo įga-
liotas asmuo, nurodant priežastį, 
dėl kurios asmuo negali padaryti 
to pats.

NDNT sprendimą apskųsti gali 
ir asmens, kuriam nustatomi specia-
lieji poreikiai, prašymą pasirašęs ki-
tas asmuo.

Informaciją pateikė Diana Riabcova
Bendrijos „Viltis“ teisininkė
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Mamu svajones 

Čiurlena upeliai,
Pražydo žibutės,
Atgijo drugeliai,
Prabudo bitutės.

Danieliaus mamos teigimu, sūnus nuolat 
baiminasi, kad jo eilės nepatiks žmonėms, 

kad bus numestos kaip nereikalingos, 
pamirštos. Dėmesys kur kas labiau nei 

pelnytos dovanos padrąsina Danielių ir 
parodo, jog nuoširdūs ir paprasti jo 

eilėraščiai verti susižavėjimo.

Pavasaris

Pirmiausia į gimnazijos salę susirinkę renginio dalyviai 
apžiūrinėjo neįgalių vaikų ir jaunuolių surengtą parodą 
„Einu pasitikti pavasario“, kur puikavosi velykiniai atviru-
kai, margučiai, įvairios pavasarinės gėlės, paukšteliai, boru-
žėlės, zuikučiai. Šiai parodai gimnazijos lavinamųjų klasių 
mokiniai, globos centro „Židinys“ jaunuoliai ir socialinių 
paslaugų centro lankytojai ruošėsi su savo mokytojomis, 
auklėtojomis ir padėjėjomis.

Renginį pradėjo gimnazijos 6b klasės mokinė Viltė Kra-
pavickaitė, sudainavusi dainelę apie pavasarį (vadovė Eglė 
Malinauskienė). „Vilties“ bendrijos tarybos pirmininkė Edi-
ta Stanulienė pasveikino atvykusius dalyvius ir svečius. Ji 
pasidžiaugė, kad popietėje dalyvauja gimnazijos lavinamų-
jų klasių mokiniai, Kapčiamiesčio globos centras „Židinys“, 
gimnazijos dramos būrelis, 2gb mergaičių ansamblis, socia-
linių paslaugų centro atstovai. Į popietę atliuoksėjo ir be 
galo linksmas Velykų kiškutis (Eglė Karakienė), kuris sklei-
dė gerą nuotaiką, stebėjo kolektyvų pasirodymus, o vėliau 
atvėrė savo velykinę kraitelę ir visus supažindino su velyki-
niais papročiais. 

Atlikėjai džiugino susirinkusiuosius nuotaikingais pasi-
rodymais: lavinamųjų klasių mokiniai sudainavo daineles 
„Boružėlė“, „Jono ūkis“, pašoko šokius ,,Riešutėliai“ ir 
„Roputė“ (mokytojos Živilė Klimienė, Asta Pečiulytė, va-
dovės Janina Dereškevičienė, Gita Launikonytė). „Židinio“ 
jaunuoliai, vadovaujami Ilonos Janulevičiūtės, pasekė pa-

Lietutis nulijo –
Žiemos nebeliko.
Saulytė nušvito – 
Viščiukų pridygo.

Žolytė žaliuoja,
Viščiukai bėgioja.
Margučius ridena,
Vaikučiai kikena.

Burkuoja balandis
Ant mano palangės.
Kaip gera gyventi –
Aš pats laimingiausias!

Velykų džiaugsmai

saką „Apie narsųjį strazdą“, gimnazijos 2gb merginų an-
samblis atliko „Himną muzikai“, o dramos būrelis paruošė 
nuotaikingą spektakliuką „Nenustygstančios kiškutės“ 
(vadovė Violeta Jaciunskienė). Paskui popietės dalyviai ga-
vo švilpukų ir kvietė jais sugrįžti paukštelius. Kiškutis ir jo 
padėjėja Dagna Krapavickaitė visus apdalijo šventiniais 
pyragėliais. 

E. Stanulienė „Vilties“ vardu padėkojo moksleiviams ir 
jų vadovams už įspūdingus pasirodymus, gimnazijos admi-
nistracijai – už paramą ir palaikymą, o kolegėms, „Židinio“ 
kolektyvui, tėveliams, visiems, kurie atvyko ir prisidėjo 
prie šios popietės organizavimo, palinkėjo saulėtų bei vil-
tingų artėjančių švenčių.

Kaip teigė bendrijos pirmininkė, panašių renginių tiks-
las – sudaryti sąlygas sveikiems ir neįgaliems asmenims 
dalyvauti bendroje veikloje, kuriant ir išreiškiant save, 
įtraukiant tuos, kurie leidžia dienas namuose ir nelanko ug-
dymo centrų. Juk smagu pabūti visiems kartu, pasidžiaugti 
gražiausia pavasario švente. Neįgalūs vaikai ar jaunuoliai 
irgi nori mokytis, tobulėti, kurti, mylėti, svajoti, pažinti pa-
saulį. Tik jiems daryti tai gerokai sunkiau nei sveikiesiems. 
Tad dėmesys ir šiluma jiems išties ne mažiau svarbūs nei 
duona kasdieninė.

Edita Stanulienė
Bendrijos „Viltis“ Lazdijų padalinio tarybos pirmininkė

Redakcijos kolektyvas mano, kad panašios pažintys žur-
nalo „Tipu tapu“ numeriuose turi tęstis. Todėl planuojame 
išvykas į centrus, kuriuose ugdomi kurtieji ir neprigirdintie-
ji, taip pat aklieji. Vaikai turi žinoti apie gestų kalbą, Brailio 
raštą – juk tai kai kurių jų bendraamžių kasdienybė. Visi 
mūsų mažyliai yra savaip laimingi, mylimi tėvelių, auklėto-
jų, mokytojų. Taigi neverta sutrikti, pamačius viešoje vietoje 
„pirščiukais besikalbančius“ ar kitaip tarpusavyje ir su tė-
čiais, mamomis, močiutėmis bendraujančius vaikus.

Vaikų rašytojai, nuolat keliaujantys po Lietuvą ir mokyk-
lose, vaikų darželiuose susitinkantys su skaitytojais, deja, 
dar neužsuka į vaikų reabilitacijos centrus. Vytautas Račic-
kas, Zita Gaižauskaitė, Zenė Sadauskaitė, Kęstutis Kaspera-
vičius, Vytautas V. Landsbergis gal net pamiršo, kad jų skai-
tytojų yra ne tik gimnazijose ar prestižinėse mokyklose...

Kauno vaikų abilitacijos centro, kur ugdomi autistiški, 
kartais ir fizinę negalią turintys darželinukai ir pradinių kla-
sių mokiniai, auklėtiniai dar niekada nebuvo matę „gyvo“ 
rašytojo. Aš čia apsilankiau pirmasis iš didelio būrio. Ir su-
pratau, jog suteikiau centro auklėtiniams didelį džiaugsmą. 

Tą dieną centre ir manęs laukė staigemana: vaikai suren-
gė šventę ir parodė scenos vaizdelį „Sugedusio laikrodžio 
pasaka“, taip pat deklamavo, šoko, žaidė, o trečiokai Jokū-
bas su Edvardu gražiai dainavo... Bendravimo barjerą per-
žengėme, kai apdalijau visus vaikus spalvotu žurnaliuku 
„Tipu Tapu“. Kai kurie iškart skaitė tekstus ar džiaugėsi gra-
žiais piešiniais. Vėliau drąsesnieji galėjo su manimi pasikal-
bėti, pajuokauti, atsakyti į mano klausimus ir užduoti savuo-
sius. Sužinojau, kad šie vaikai piešia, lipdo iš molio, padeda-
mi tėvelių ir mokytojų rengia temines parodėles. Kai apžiū-
rinėjau jų darbelius, mačiau vaikų akyse pasididžiavimą.

Bendraudamas su centro auklėtiniais supratau, kad kiek-
vienas iš jų gyvena savitame pasaulyje. Kai kurie sunkiau 
bendrauja su kitais vaikais, nepaleidžia tėvelių ar auklėtojų 
rankos, kiti dūksta, nenustygsta vietoje. Vienų vaikų pasau-
lyje vyrauja tyla, tad jie nemėgsta garsios muzikos, triukš-
mo, kitiems patinka plėpėti ir šūkauti. O štai aštuonmetis 
Matas kalba... angliškai. Atitolęs nuo draugų jiems nesu-
prantama kalba kažką garsiai ir išraiškingai pasakoja. Auk-
lėtojos sakė, kad daug laiko praleisdamas prie kompiuterio 
jis pats išmoko svetimos kalbos. Antrokė Gabija ne tik moka 
angliškai, tačiau pažįsta visus kelio ženklus ir puikiai žino 
saugaus eismo taisykles. Vienas pirmokas į centro mokyklė-
lę atėjo žinodamas beveik visas pasaulio valstybių sostines 
bei pažindamas valstybių vėliavas. Tad mokytojas iš centro 
bibliotekėlės į pamoką atnešė pasaulio žemėlapį, kuris ir 
dabar kabo kabinete. O berniukas džiaugsmingai ir drąsiai 
demonstravo savo žinias, rodydamas ir vardydamas toli-
mas šalis! Paskui mokytojas juokaudamas pasakojo, kad ir 
jam pačiam nebeliko nieko, tik kuo geičiau vytis žiniomis 
savo mokinį...

Po mažųjų pasirodymo bendravau su grupe vaikų. Jie 
man uždavinėjo klausimus, neatsilikau ir aš. Padeklamavau 
mažyliams eilėraštuką „Kuo mes būsime užaugę?“, kuria-
me mergaitės lūpomis norėjau vaikams atskleisti paparas-
čiausią tiesą:

Kai vaikų literatūrinis žurnalas „Tipu tapu“ ėmėsi 
iniciatyvos savo mažuosius skaitytojus supažindinti 
su „šiek tiek kitokiais“ bendraamžiais, mūsų laukė 
pirmoji kelionė į Kauno vaikų abilitacijos centrą. 

Kartą klausinėju draugę:
„Kuo mes būsime užaugę?“

Tarė ji: „Ne kaip visi –
Noriu būt labai garsi. 

Kad pažintumėt mane,
Rodytų tikram kine.

Gal vaidinti teatre,
O gal tapti ministre?“

O paskui staiga pabėrė:
„Noriu būti Kauno merė!“

Nieko jai aš nesakiau,
Bet mama būt daug svarbiau!

Man buvo įdomu, kaip 7-9 metų vaikai suprato šį eilėraš-
tuką. Pradėjau klausinėti, ar jie žino, kas yra aktorius, minis-
tras, meras? Ir kodėl būti mama svarbiau už viską? Atsaky-
mų sulaukiau įvairių, bet teisingų, vaikai mąstė ir tą papa-
rastą tiesą žinojo. Paskui vienas net paatviravo, kad mama 
jam yra svarbiausia, o tėvelis kartais pareidamas namo par-
sineša... alaus. O tai jau negerai... Kitas pasakė, kad reikėjo 
eilėraštuke paminėti ir tėvelį...

Kauno vaikų abilitacijos centro ugdytiniai ruošiami suau-
gusiųjų gyvenimui. Šiame centre specialieji pedagogai moko 
juos skaityti, rašyti, skaičiuoti; taiko buities, dailės, muzikos 
terapiją, siūlo tobulėti teatro būrelyje, pojūčių kambaryje ir 
žaislotekoje. Dauguma centrą lankančių vaikučių turi elge-
sio ir bendravimo problemų, tad juos ugdo bei tėvelius kon-
sultuoja kvalifikuotas psichologas. Dėl negalios vaikams tei-
kiamos ir reabilitacinės paslaugos – specialiai pritaikytuose 
kabinetuose jie masažuojami, mankštinami, gali džiaugtis 
vandens procedūromis, juos nuolat stebi patyrę medicinos 
darbuotojai. Autistiško vaiko negalima palikti vieno namuo-
se, o patyrusių centro specialistų pagalba suteikia tėveliams 
galimybę dirbti, be beaimės palikus savo atžalas.

Kiekviena pamokėlė, kiekviena dienelė ar ištisi metai 
skiriami šių vaikučių tobulėjimui, džiuginančiam tėvelius ir 
mokytojus. Stengiasi, žinoma, visi, tačiau vieniems sekasi 
sunkiau, kitiems – lengviau. 

Šis susitikimas ir mane kai ko išmokė. Visų pirma, kad 
mes, rašytojai, dailininkai, menininkai, negalime pamiršti 
„šiek tiek kitokių“ vaikų, jei jau valstybė skiria didelį dėme-
sį jų gyvenimo kokybei gerinti. Tad išeidamas palinkėjau 
visiems jiems kuo geriausios kloties, įsigyti naujų draugų ir 
vis dažniau patirti džiugių, prasmingų akimirkų.

Stanislovas Abromavičius
Rašytojas

Lazdijų 

Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 

jau kovo 27 dieną ,,pakvipo“ Velykomis. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Viltis
“ Lazdijų padalinio taryba (kartu 

su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir 

Kapčiamiesčio globos centro „Židinys“ 

bendruomene) surengė popietę negalią 

turintiems vaikams ir ja
unuoliams 

„Lai neša Jums laimę 

Velykų kiškučiai“.

Danielius Kalinauskas

Mes siek tiek kitokie
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Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ Magučių ug-
dymo skyrių lanko 9 specialiųjų poreikių moksleiviai, kurie 
ugdomi jungtinėje lavinamojoje klasėje. Dar tiek pat specia-
liųjų poreikių vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo grupę.

Džiugu, kad Zarasų rajono savivaldybė rūpinasi rajono 
specialiųjų poreikių vaikais: 2010 metais buvo atliktas Ma-
gučių ugdymo skyriaus vidaus patalpų remontas, 2011 me-
tais – pastato šiltinimas. Tų pačių metų rugsėjį į skyriaus 
kiemą įriedėjo naujas geltonasis autobusas, kuriuo vaikai 
vežiojami į mokyklą ir namo. Tėveliai patenkinti vairuotojo 
Arvydo darbu: punktualus, laikosi laiko grafiko, paslaugus 
ir atidus vaikams. 

Seimo narys, labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ 
pirmininkas Algimantas Dumbrava dažnai lankosi Magu-
čių ugdymo skyriuje. Gerai žino mūsų džiaugsmus ir bė-
das. Kaip ir kasmet per Kalėdas Magučių ugdymo skyriaus 
ugdytiniai sulaukė dovanų: žaislų, saldumynų, ugdymo 
priemonių. Be to, esame labai dėkingi Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkei Janinai Zavackienei už padova-
notą ekskursiją į Naująją Vilnią. Zarasų krašto žmonių su 
negalia sąjunga (pirmininkė Olga Ludziš) mūsų ugdytinius 
nudžiugino draugų iš Suomijos dovanomis. Jie gavo ne tik 
žaislų, saldainių, sausainių, bet ir nuostabių vilnonių koji-
nių, pirštinių, kepurių, kurios ne mažiau sušildė širdis.

Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ Magučių ug-
dymo skyriaus moksleiviai Akvilė, Ingrida, Andrius ir An-
drejus drauge su Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos teatro studi-
jos lankytojais 2011 lapkričio 19-23 dienomis dalyvavo Turo 
mieste (Prancūzija) vykusiame tarptautiniame projekte 
„MODE H – 2011“ kartu su prancūzais, portugalais, len-
kais, ispanais, italais, belgais ir latviais. Į spektaklius susi-
rinkdavo daugybė žiūrovų. Vaikams tai buvo didžiulis iš-
bandymas, jie labai stengėsi. Žiūrovai išvydo Gražinos Kar-
laitės režisuotą spektaklį pagal kino filmą „Titanikas“ 
(spektaklio choreografė Inga Zakarauskienė, kostiumų di-
zainerė Marytė Širvinskienė, skrybėlaičių dizainerė Birutė 
Andrijauskienė). 

Esame labai dėkingi projekto vadovei – Zarasų rajono 
savivaldybės mero pavaduotojai Stasei Goštautienei už 
mums suteiktą galimybę dalyvauti šiame projekte ir pama-
tyti dalelę nuostabiosios Prancūzijos. Grįžome praturtėję 
dvasiškai. Kai susitinki su žmonėmis, kamuojamais nega-
lios, bet skleidžiančiais vidinę šilumą, matai jų spindinčias 
akis, supranti, kad ne visada gebi džiaugtis tuo, ką turi. 
Viktoras Hugo rašė: „Vidinis žmogaus gerumas – tai saulė“. 
Tad ačiū visiems už gerumą ir dalijamą širdies šilumą, kuri 
ir sušildo, ir paguodžia.

Irena Bagdanavičienė
Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ direktorė 

Specialiųjų žmogaus poreikių tenkinimas – viena 
reikšmingiausių asmens dalyvavimo 
visuomeniniame gyvenime sąlygų. Neįgaliesiems 
gyvybiškai svarbūs ne tik fiziologiniai ir 
biologiniai, bet taip pat socialiniai poreikiai, 
kurie ir sudaro vaiko socializacijos pagrindą.

Dėkojame už rūpestį ir šilumą


