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Ačiū už sveikinimus

Redakcijos žodis

	 Nuoširdžiausiai	dėkojame	visiems,	kurie	balandžio	3	d.	
sveikino	„Bičiulį“,	sulaukusį	penkioliktojo	pavasario.	Dėkojame	
padėjusiems	šventę	surengti,	į	ją	atvykusiems,	o	ir	tiems,	kurie	
negalėjo	atvykti,	bet	rašė	laiškus,	skambino...
	 Poezijos	jau	seniai	„Bičiulyje“	nebespausdiname	–	esame	
priversti	taupyti	spaudos	plotą	ir	leidybos	kaštams	skirtas	lėšas.	
Tačiau	šį	kartą	darome	išimtį	–	juk	šventė!	Prašom	nepykti,	kad	
iš	visų	Jūsų	atsiųstų	laiškų	ir	eilėraščių	pasirinkome	veliuo-
niškio	Stasio	Liutvinavičiaus	tekstą.	Širdžiai,	kaip	sakoma,	
neįsakysi...
	 Nuoširdžiai	Jūsų	–	

Stasys LIUTVINAVIČIUS

* * *

Tos ligos, rūpesčiai užgulę...
Dažnai mes skęstame varguos...
Bet turim mylimą „Bičiulį“ –
Jisai padės, patars, paguos...

Silpni mes buvom, susigūžę,
Nebeturėjome draugų...
Dabar vėl stiprūs, nepalūžę,
Nors slegiami sunkių ligų.

Mes vargom, kentėm ir liūdėjom,
Tikrovė buvo mums baisi...
Dabar šventi Tu jubiliejų
Ir parama visiems esi.

Nors Tavo rūpesčiai didžiuliai –
Tiek skausmo, širdgėlos aplink...
Gyvuok, klestėk, brangus „Bičiuli“,
Ir mus lankyk, ir mus ramink!
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	 2012	metų	gruodžio	13	dieną	naujos	valdančiosios	koa-
licijos	suformuota,	socialdemokrato	Algirdo	Butkevičiaus	vado-
vaujama	Vyriausybė	prisiekė	Seime	ir	gavo	įgaliojimus	veikti.	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministre	tapo	Darbo	partijos	narė	
Algimanta	Pabedinskienė,	kurią	Tau,	mielasis	Skaitytojau,	trum-
pai	pristatėme	šių	metų	„Bičiulio“	žurnale	Nr.	1.
	 Kaip	ir	žadėta,	praėjus	šimtui	naujosios	Vyriausybės	
darbo	dienų,	pakvietėme	Ministrę	pasidalinti	mintimis,	kurios	
aktualios	šalies	socialiniams	darbuotojams,	neįgaliesiems,	jų	
šeimų	nariams.
	 Šiandien	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	
PABeDiNSKieNė	–	mūsų	viešnia.	Ji	atsako	į	vyriausiosios	redak-
torės	Violetos	ŠOBLiNSKAiTėS	klausimus.
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NAUJAJAI 
MINISTREI 
SVARBU VISKAS

MŪsŲ iNteRViu

 Gerbiamoji Ministre, socialinė apsauga ir kiti Jūsų 
vadovaujamos ministerijos rūpesčiai iki praėjusių metų 
pabaigos Jums buvo naujas veiklos baras. Ar kandidatuo-
dama į šį postą patyrėte tam tikrų abejonių? O gal tai buvo 
iššūkis, kurį pasiryžote įveikti?
 
	 Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	sritys	man	
buvo	artimos	ir	iki	tampant	ministre.	Esu	buvusi	savivaldybės	
smulkiojo	ir	vidutinio	verslo	rėmimo	fondo	komisijos,	Saulė-
tekio	komisijos	biurokratinės	naštos	verslui	mažinimo	darbo	
grupės,	Marijampolės	profesinio	rengimo	centro	tarybos,	Kazlų	
Rūdos	verslo	inkubatoriaus	tarybos	nare,	Marijampolės	kolegi-
jos	lektore,	Kauno	prekybos,	pramonės	ir	amatų	rūmų	Marijam-
polės	filialo	direktore.	Dažnai	susitikdavau	su	bendruomenė-
mis,	pagyvenusiais	žmonėmis,	dalyvavau	ir	jaunimo	bei	verslo	
iniciatyvų	projektuose,	bendruomenių	gyvenime,	žinau	rūpes-
čius	ne	vien	tų,	kuriems	reikia	pagalbos,	bet	ir	pradedančiųjų,	
smulkiųjų	verslininkų,	kurie	plėtoja	verslą,	ypač	regionuose,	



4

aktualu

kurdami	darbo	vietas.	Kiekvieno	politiko	priedermė	–	būti	arti	
žmonių,	mokėti	įsiklausyti	į	įvairias	nuomones.	Verslininko	
ir	darbuotojo	arba	bedarbio	interesai	ne	visada	sutampa,	bet	
mūsų	tikslas	–	jiems	išsakius	lūkesčius,	tarpininkauti,	kad	būtų	
randami	geriausi	sprendimai,	tenkinantys	visas	šalis.	
	 Priimant	vieną	ar	kitą	sprendimą,	visada	laukia	permai-
nos	ir	iššūkiai.	Šios	ministerijos	veiklos	baras	yra	labai	platus	
ir	apimantis	visas	socialines	žmonių	grupes,	nuo	kūdikio	iki	
senyvo	amžiaus	žmogaus,	todėl	ir	spręstinų	problemų	bei	veik- 
lų	 įvairovė	 didelė.	Vienas	 svarbiausių	mano	 uždavinių	 –	 
strategiškai,	kompleksiškai	ir	integraliai	daryti	įtaką	valstybės	
socialinei	politikai,	kad	ši	tarnautų	žmogui,	o	ne	priešingai.	

 Ar prieš tapdama Vyriausybės nare buvote susidū-
rusi su neįgaliųjų problemomis? O gal negalią pažįstate 
labai gerai, gal teko iš arti matyti žmonių, nešančių šį 
„kryželį“?

	 Neįgalieji	–	viena	jautriausių	ir	pažeidžiamiausių	socia- 
linių	grupių.	Be	abejonės,	ir	prieš	tapdama	ministre,	ir	dabar	
susiduriu	su	neįgaliųjų	problemomis,	turiu	ir	ne	vieną	pažįs-
tamą	žmogų,	turintį	negalią,	todėl	gerai	žinau	jų	kasdienes	
problemas,	jų	poreikius,	rūpesčius	ir	džiaugsmus.	Ypatingai	
dabar,	kai	su	ministerijos	komanda	penktadieniais	lankome	
ministerijai	pavaldžias	įstaigas,	globos	namus,	taip	pat	ir	ne- 
įgaliųjų	globos	namus,	bendraudama	ne	vien	su	globos	namų	
darbuotojais,	bet	ir	su	pačiais	neįgaliaisiais,	iš	arti	susiduriu	
su	jų	aplinka,	poreikiais,	problematika.	Turime	kiekvienas	
suvokti:	nepaisant	kad	šiandien	esame	sveiki,	nežinome,	ką	
atneš	mums	rytojus,	todėl	neįgaliųjų	problemos	turi	būti	arti-
mos	ir	svarbios	kiekvienam	mūsų.
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	 Šioje	srityje	 laukia	nemažai	darbų:	patvirtinta	nauja	
Nacionalinė	neįgaliųjų	socialinės	integracijos	2013–2020	metų	
programa,	kuria	numatytos	tęstinės	ir	naujos	priemonės,	padėsian-
čios	neįgaliesiems	integruotis	visuomenėje,	taip	pat	planuojame	
plėtoti	paslaugų	neįgaliesiems	prieinamumą,	didinti	savarankiš-
kumą	ir	skatinti	jų	įsidarbinimo	galimybes.	Numatomos	aplinkos	
pritaikymo	priemonės,	kadangi	Lietuvoje	yra	apie	34	tūkstančiai	
visuomeninių	pastatų	ir		objektų:	mokyklų,	poliklinikų,	ligoninių,	
prekybos,	viešojo		maitinimo	įstaigų,	teatrų,	bankų,	pašto	ir	kitų	
pastatų,	kuriuos	reikėtų	pritaikyti	neįgaliųjų	poreikiams.	Neįga-
liesiems,	turintiems	judėjimo	ir	apsitarnavimo	funkcijų	sutrikimų,	
planuojamas	būsto	ir	gyvenamosios	aplinkos	pritaikymas.	Didin-
sime	galimybes	mokytis	ir	studijuoti	neįgaliesiems,	kurie	mokosi	
aukštosiose	mokyklose,	skiriant	finansinę	pagalbą,	kad	studentai,	
turintys	sunkų	arba	vidutinį	neįgalumo	lygį	arba	45	procentų	ar	
mažesnį		darbingumo	lygį,	galėtų	sėkmingai	mokytis,	įgytų	aukš-
tąjį	išsilavinimą	ir	sėkmingai	konkuruotų	darbo	rinkoje.

 Šalyje nemažai nevyriausybinių organizacijų, vieni-
jančių įvairiausių negalių žmones. Jau spėjote bent su tam 
tikra dalimi jų susipažinti. Kokią nuomonę apie jų veiklas 
susidarėte?

	 Tikrai	buvo	nemažai	susitikimų,	ir	susidariau	įspūdį,	kad	
visos	organizacijos	aktyvios,	turi	didžiulį	įdirbį.	Jos	ne	vien	gali	
perimti	gerąją	patirtį,	bet	ir	pačios	ją	perduoti	kitiems.	
	 Žinoma,	problemų	dar	daug,	ir	nerimo,	kaip	jas	pavyks	
spręsti,	irgi	yra.	Klausimas	dėl	finansavimo	visada	opus.	Mažinti	
jo	tikrai	neketiname,	o	įgyvendindami	Nacionalinę	neįgaliųjų	
socialinės	integracijos	programą	numatysime	ir	naujų	finansa-
vimo	šaltinių,	pritrauksime	ES	struktūrines	lėšas.	
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	 Pridursiu,	 kad	 šiais	metais	 per	Neįgaliųjų	 reikalų	
departamentą	prie	SADM	finansuojami	26	neįgaliųjų	skėti-
nių	organizacijų	veiklos	projektai.	Per	juos	gauna	naudą	apie	
42	tūkstančius	neįgaliųjų.	2013	metais	per	savivaldybes	bus	
finansuojami	422	socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgalie-
siems	bendruomenėje	projektai,	kuriuos	įgyvendins	neįgaliųjų	
asociacijos,	asocijuotieji	jų	nariai,	viešosios	įstaigos,	religinės	
bendruomenės	ir	bendrijos.	

 Pernai baigėsi Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integ- 
racijos 2003–2012 metų programa, prasidėjo kitas septynerių 
metų veiklos etapas. Kokie esminiai pokyčiai artimiausioje 
ateityje laukia neįgaliųjų ir jų asociacijų? 
   
	 Įgyvendinant	Programą,	bus	siekiama	sukurti	darnią	
aplinką	ir	sąlygas	veiksmingai	plėtoti	neįgaliųjų	socialinės	integ- 
racijos	procesus	Lietuvoje	bei	užtikrinti,	kad	būtų	priimti	arba	
atitinkamai	pakeisti	teisės	aktai,	turintys	užtikrinti	neįgaliųjų	
socialinę	integraciją	bei	lygias	galimybes,	taip	pat	Jungtinių	
Tautų	neįgaliųjų	teisių	konvencijos	nuostatų	įgyvendinimą.	
	 Bus	tęsiamos	jau	pasiteisinusios	priemonės,	pavyzdžiui,	
finansuojami	socialinės	reabilitacijos	paslaugų	bendruomenėje	
projektai,	pritaikomas	būstas	ir	jo	aplinka	neįgaliesiems,	remiami	
periodiniai	leidiniai	neįgaliesiems,	teikiama	finansinė	pagalba	
studentams	ir	panašiai.	Naujovė	bus	ta,	kad	neįgaliesiems,	turin-
tiems	psichikos	negalią,	sutrikusį	intelektą,	sergantiems	epilep-
sija,	planuojama	parengti	jų	integracijai	reikalingų	kompleksinių	
paslaugų	(apimančių	sveikatos	priežiūros,	socialinės	apsaugos,	
švietimo	sritis)	modelius	ir	juos	diegti.	Tai	yra,	bus	plečiamos	
specialiosios	socialinės	paslaugos,	užtikrinančios	neįgaliųjų	
gyvenimą	bendruomenėje	ir	šeimoje.
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	 Toliau	bus	plečiamas	aplinkos,	būsto	pritaikymas	žmonių	
su	negalia	poreikiams,	universaliojo	dizaino	taikymas.	Žinoma,	
tai	ne	viskas,	be	to,	priemones	iš	savo	pusės	vykdys	ir	kitos	
institucijos,	ne	vien	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerija.
	 Lėšas	priemonėms	įgyvendinti	planuos	kiekviena	atsa-
kinga	institucija	iš	jai	skirtų	bendrųjų	asignavimų,	o	nuo	2014	
metų	planuojama	panaudoti	ir	ES	2014–2020	metų	struktūrinių	
fondų	lėšas.	Programos	nuostatoms	įgyvendinti	pagal	išanksti-
nius	skaičiavimus	reikės	apie	1	mlrd.	500	mln.	litų.	Priemonės,	
finansuojamos	iš	ES	struktūrinių	fondų	lėšų,	bus	žinomos	2013	
metų	pabaigoje.	

Ministrės vizitas Ukmergėje
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 Neįgaliųjų asociacijas, teikiančias neįgaliųjų socialinės 
reabilitacijos paslaugas bendruomenėse, kasmet vargina ta pati 
bėda – pirmojo metų ketvirčio finansavimas labai vėluoja. Tas 
spaudžia ir viešosios informacijos rengėjus, kurie finansuojami 
per Jūsų vadovaujamą ministeriją. Kaip manote, gal tikslinga 
būtų tęstinius projektus rašyti ne kasmet, o bent jau kas treji 
metai? Gal tokiu būdu atsirastų kiek daugiau stabilumo?

	 Su	sunkumais	dėl	vėluojančio	projektų	finansavimo	
projektų	vykdytojai	susiduria	nemažai	metų,	kadangi	konkursai	
skelbiami	vieneriems	metams	ir	finansavimo	pradžia	priklauso	
nuo	patikslintų	projektų	ir	sąmatų	pateikimo	bei	suderinimo	
laiko,	sutarčių	pasirašymo.	
	 Siekiant	paankstinti	projektų	finansavimo	pradžią,	jau	
nuo	2013	metų	pradėta	neįgaliųjų	asociacijų	veiklos	rėmimo	
projektus	finansuoti	3	metų	laikotarpiui.	Taigi,	2013	metų	pabai-
goje	bus	tikslinamos	2014	metų	sąmatos,	o	2014	metų	pradžioje	
pratęstos	sutartys	turėtų	paankstinti	projektų	finansavimo	pra-
džią.	Šią	praktiką	planuojama	perkelti	ir	kitiems	projektams	
finansuoti.	
	 Nuo	2014	metų	planuojama	ir	socialinės	reabilitacijos	
paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	projektų	atranką	organi-
zuoti	trejų	metų	finansavimo	laikotarpiui	ir	tokiu	būdu	projektų	
finansavimas	realiai	paankstėtų.	Tiesa,	nuo	2012	metų	šie	pro-
jektai	finansuojami	ir	koordinuojami	per	savivaldybes,	ne	per	
ministeriją.

 Teko girdėti Jūsų vadovaujamoje ministerijoje sklan-
dančią nuomonę, kad neįgaliesiems rūpimus klausimus ana-
lizuojanti spauda nereikalinga, kad jos remti nereikėtų, o 
būtų tikslinga paremti didžiuosius dienraščius ar žurnalus. 
Kokia Jūsų nuomonė?
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	 Neįgaliųjų	organizacijų	leidiniai	labai	svarbus,	vienijantis	
veiksnys.	Neįgaliųjų	reikalų	departamentas	prie	SADM	iš	dalies	
finansuoja	10-ies	periodinių	leidinių	leidybą	(tam	skirta	882	tūks-
tančiai	litų),	ir	šio	finansavimo	nenutraukiame.	Kita	vertus,	reikia	
galvoti,	kaip	tą	informaciją	skleisti	labiau,	kad	ir	likusi	visuomenės	
dalis	domėtųsi	neįgaliųjų	poreikiais,	suprastų	juos,	o	juk	visuo-
menė	specializuotų	leidinių	paprastai	neskaito.	Mūsų	uždavinys	–	 
surasti	racionalų	informacijos	sklaidos	būdą,	kad	ji	pasiektų	ir	
tuos	žmones,	kurie	naujienas	gauna	per	elektroninę	erdvę,	radiją	
ar	televiziją.	

 Renkant medžiagą žurnalui, tenka dažnai lankytis 
kaimiškuose rajonuose, seniūnijose, kur šnekamės su papras-
tais žmonėmis ir patiriame, kad šalyje daugėja asmenų, 
nepagrįstai gyvenančių iš socialinių išmokų. Kaip tikitės 
pakeisti šią situaciją?

	 Situacija	pamažu	keičiasi,	bet	tik	tada,	kai	visuomenė	pati	
nebus	abejinga,	piktnaudžiavimų	mažės	sparčiau.	Apie	įtarimus,	
kad	parama	gaunama	neteisėtai,	reikia	pranešti	tos	savivaldybės	
socialinės	paramos	skyriui,	apie	nelegalų	darbą	–	Valstybinei	
darbo	inspekcijai.
	 Šiuo	metu	savivaldybės	turi	daugiau	galių	nei	anksčiau,	
skirdamos	paramą,	tačiau	nepakanka,	kad	žmonės	tik	matys	
problemą,	bet	nieko	nedarys	jai	išspręsti:	socialinis	darbuotojas	
tikrai	negali	patikrinti,	tarkime,	kiekvieno	garažo,	ar	ten	nėra	
nelegalių	dirbtuvių,	ypač	didesniame	mieste.	Tačiau	gavęs	infor-
maciją,	gali	imtis	veiksmų.
	 Vyriausybėje	jau	pritarta	Piniginės	socialinės	paramos	
nepasiturintiems	gyventojams	įstatymo	nuostatoms,	kuriomis	
bus	sudarytos	sąlygos	nepasiturinčių	gyventojų	integracijai	į	
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darbo	rinką,	sumažinta	ilgalaikė	priklausomybė	nuo	piniginės	
socialinės	paramos	sistemos,	taip	pat	mažinamos	piktnaudžia-
vimo	parama	galimybės,	suteikta	daugiau	teisių	savivaldybių	
administracijai	priimant	sprendimus	dėl	piniginės	socialinės	
paramos	teikimo,	aktyvinamas	daugiabučių	namų	atnaujinimo	
programos	įgyvendinimas.
	 Šiuo	metu	įstatymas	numato,	kad	piniginę	paramą	nedir-
bantis	asmuo	gali	gauti	36	mėnesius	ir	tik	vėliau	ji	pradedama	
mažinti.	Šis	laikotarpis	yra	ganėtinai	ilgas,	todėl	stebėsena	rodo,	
kad	neretai	žmonės	pasirenka	visą	šį	laiką	gyventi	iš	pašalpų,	lyg	
tie	treji	metai	niekada	nesibaigtų,	ir	nėra	aktyvūs	ieškant	darbų	ar	
įsitraukti	į	darbo	biržų	siūlomas	veiklas.	Siūloma	keisti	tvarką	ir	
nustatyti,	kad	nuo	šiol	piniginė	parama	nedirbančiam	asmeniui	
bus	mokama	12	mėnesių,	o	po	to	proporcingai	mažinama.	Po	
dvylikos	mėnesių	–	20-čia	procentų,	po	24	mėnesių	–	30-čia	
procentų,	po	36	mėnesių	–	40-čia	procentų	ir	taip	toliau.
	 Būtina	pažymėti	ir	tai,	kad	sėkmingesnei	ilgalaikių	para-
mos	gavėjų	integracijai	į	darbo	rinką	įstatymo	projektu	siūlome	
labai	svarbią	priemonę	–	skatinti	tuos	žmones,	kurie	nedirbo	
ilgiau	nei	metus	ir	susirado	darbą.	Visi	šie	asmenys	pusę	metų	
prie	atlyginimo	gautų	50	procentų	iki	tol	jiems	mokėtos	socia- 
linės	pašalpos	sumos.	Anksčiau	tokia	tvarka	galiojo	tik	ilga-
laikiams	bedarbiams,	turintiems	vaikų.	Paprastai	sakant,	jeigu	
paramos	gavėjas	įsidarbins	ir	jo	atlyginimas	bus	ne	didesnis,	
kaip	2	tūkstančiai	litų	(ne	didesnis	nei	2	MMA),	jis	dar	pusę	
metų	galės	gauti	dalį	socialinės	pašalpos.
	 Tikimasi,	jog	visos	šios	priemonės	paskatins	asmenis	
pačius	aktyviau	domėtis	darbo	galimybėmis,	dalyvauti	darbo	
biržų	siūlomuose	viešuosiuose	darbuose,	perkvalifikavimo	
programose,	 įsidarbinti	 subsidijuojamose	darbo	vietose	 ir	
panašiai.	
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 Labai ryškiai skiriasi socialinis gyvenimas mieste ir 
kaime. Kaimai ištuštėjo, jauni darbingi žmonės išvyksta į 
užsienį, miesteliuose lieka neįgalūs ir seni žmonės. Ankstesnė 
vyriausybė daug kalbėjo apie darbo vietų kūrimą, tačiau ir 
toliau taip bešnekant, greitai nebeliks galinčių dirbti. Ar 
įmanoma šį procesą pakeisti?

	 Paradoksas:	ieškantys	darbo	išvyksta	iš	Lietuvos,	o	Lietu-
voje	nėra	kam	dirbti,	reikia	kviestis	darbuotojų	iš	kitų	šalių.	Mūsų	
tikslas	–	bendradarbiaujant	su	švietimo,	profesinio	mokymo	sis-
tema	parengti	jaunus	žmones	toms	profesijoms,	kurios	paklausios,	
o	siūlant	mikrokreditus	palankiomis	sąlygomis,	subsidijas	darbo	

Kovo pabaigoje Algimanta Pabedinskienė lankėsi Ilguvos socialinės globos 
namuose, susipažino su veikla, bendravo su darbuotojais ir šių namų gyventojais
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užmokesčiui,	mokymo	įgūdžių	įgijimui	–	skatinti	verslumą,	darbo	
vietų	steigimą.	Ir,	žinoma,	pakeisti	tą	besišaknijančią	nuomonę,	
kad	tik	darbas	„baltais	rankogaliais“	vertas	dėmesio,	o	kitoks	–	
jau	neorus,	nesiektinas,	prastas.	
	 Ministro	Pirmininko	 įsakymu	sudaryta	darbo	grupė	
užimtumo	didinimo	klausimams	spręsti	2013	metų	birželio	
mėnesį	pateiks	Vyriausybei	Užimtumo	didinimo	2014–2020	
metų	strategijos	projektą.	Ji	apims	įvairias	sritis,	bus	skiriama	
daug	dėmesio	tam,	kad	atsigautų	ekonominis	gyvenimas	regio- 
nuose.	Tačiau	negalime	to	daryti	dirbtinai,	kad	vyktų	gamyba	
dėl	gamybos	ar	prekyba	dėl	prekybos.	Kiekvieną	produktą	turi	
būti	galinčių	vartoti.	Čia	tikrai	dar	yra	kur	padirbėti:	ir	įstatymų	
vykdomajai	valdžiai,	ir	vietos	darbdaviams,	ir	ūkininkams,	ir	
savivaldai.	Skatinsime	atsigauti	ekonomiką,	žmones	imtis	verslo,	
siekti	specialybių,	kurios	paklausios.	Būtina	užtikrinti	sklandų	
jaunimo	perėjimą	iš	švietimo	sistemos	į	darbo	rinką,	išlaikyti	
darbo	rinkoje	vyresnio	amžiaus	darbuotojus,	sudaryti	galimybes	
įsidarbinti	asmenims	su	negalia,	grįžusiems	iš	emigracijos.

 Mūsų žurnalas balandį švenčia penkioliktąjį gimta-
dienį. Žurnalą gauna 250 šalies bibliotekų ir prenumeruoja 
1800 neįgaliųjų. Šis interviu bus spausdinamas jubiliejaus 
numeryje. Ko palinkėtumėte keliems tūkstančiams ištiki-
miausių „Bičiulio“ skaitytojų, kuriuos žurnalas aplanko 
kiekvieną mėnesį? 

	 Kasdienio	gyvenimo	džiaugsmo	ir	sutelktumo:	neišsibars-
tyti,	nesusipriešinti,	o	kryptingai,	nuosekliai	siekti	savo	tikslų,	
atsirinkti	tas	naujienas,	tas	žinias,	kurios	skatina	tobulėti,	aprėpti	
daugiau,	pasisemti	gerų	idėjų	ar	tiesiog	geros	nuotaikos.	

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotraukos
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Neįgaliųjų 
bendruomenėms – 
dar kokybiškesnės 
paslaugos
Ramunė	MOTIEJŪNAITĖ-PEKKINEN

Būtina taikyti progresyvias 

metodikas
 
	 Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	balandžio	15-16	
dienomis	surengė	mokymus	savo	filialų	ir	asocijuotų	narių	
vadovams	apie	finansinį	savarankiškumą	ir	verslumą.	Tai	pir-
masis	mokymų	ciklas,	numatytas	pusantrų	metų	truksiančio	
paprojekčio	„Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	žmogiškųjų	
gebėjimų	ir	materialinės	bazės	stiprinimas,	taikant	progresyvias	
metodikas“	veiklų	plane.	

MokYMai
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	 Paprojekčio	tikslas	–	auginti	personalo	kompetenciją	
bei	rengti	naujus	specialistus,	didinti	veiklos	profesiona-
lumą,	tobulinti	paslaugų	teikimo	ir	lėšų	paieškos	procesus,	
diegti	naujas	paslaugas,	siekti	organizacijos	finansinio	sava-
rankiškumo	ir	nepriklausomumo,	panaudoti	 informacines	
technologijas.	
	 Galimybė	stiprinti	žmogiškuosius	išteklius	ir	materialinę	
bazę	atsirado	gavus	finansavimą	pagal	Lietuvos	ir	Šveicarijos	
bendradarbiavimo	programą.	
	 Dviejų	dienų	mokymų	sesiją	„LŽNS	asocijuotų	narių	
finansinio	savarankiškumo	ir	verslumo	ugdymas“	vedė	lektorė	
Irena	Pranskevičiūtė.	
	 Antrasis	 seminaras	 vyks	 balandžio	 pabaigoje,	 iš	
viso	kvalifikaciją	bus	pakėlę	18	asocijuotų	narių	ir	6	filialų	
vadovai.	
	 Vienam	praktiniam	seminarui	numatytos	trys	temos:	
finansinis	savarankiškumas	ir	lėšų	pritraukimas,	socialinių	pa- 
slaugų	rinkodara	ir	inovacijos,	vadybos	psichologija	ir	projektų	
vadybos	pagrindai.
 

Dalyvių atsiliepimai

	 Utenos	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	pirmininkė	
Nijolė	Gaivenienė,	pirmosios	sesijos	dalyvė,	dėkojo	Lietu-
vos	žmonių	su	negalia	sąjungai,	kad	ši	inicijavo	ir	parengė	
tokį	projektą.	Pirmininkė	organizacijai	vadovauja	nuo	pat	
įsikūrimo	–	 jau	 13	metų,	 tačiau	 sako,	 kad	 žinios	 visada	
reikalingos.	
	 „Akiratį	norisi	nuolatos	plėsti,	juoba	kad	čia	mokoma	
praktiškai	pritaikomų	dalykų:	ir	finansinių,	ir	verslumo	paslap-
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Mokymo sesijos „LŽNS asocijuotų narių finansinio 
savarankiškumo ir verslumo ugdymas“, kurią vedė 
lektorė Irena Pranskevičiūtė, akimirkos
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čių,	kas	labai	svarbu,	kad	organizacija	gebėtų	užsidirbti	pinigų	
iš	šalies,	o	ne	vien	tiktai	imtų	iš	biudžeto,“	–	dėstė	moteris	ir	
prisipažino	mintyse	jau	svarstanti,	ką	konkretaus	darys,	grįžusi	
į	Uteną.	
	 Nijolei	Gaivenienei	antrino	ir	Ukmergės	krašto	neįga-
liųjų	sąjungos	pirmininkė	Lionė	Aleksienė.	Pasak	jos,	naujos	
žinios	tikrai	pritaikytinos	praktikoje,	ypač	dėl	paslaugų	neįga-
liesiems	gerinimo.	Solidžią	darbo	patirtį	–	15	metų	–	turinti	
moteris	sako,	kad	labai	naudinga	ir	susitikti	su	kolegoms	iš	
septynių	Lietuvos	miestų	bei	rajonų,	pasidalinti	idėjomis,	min-
timis	ir	darbais.	
	 „Kilo	labai	įdomių	diskusijų,	be	to,	labai	gera	lek-
torė,	kuri	iš	tiesų	dirba	ne	sau,	o	mums,“	–	mintimis	dalinosi	 
L.	Aleksienė.
	 Lektorę	Ireną	Pranskevičiūtę	gyrė	ir	Šilalės	krašto	ne- 
įgaliųjų	sąjungos	vadovė	Violeta	Kasnauskaitė.	
	 „Lyg	 ir	neišgirdome	nieko	ypatingo,	bet	nuostabi	
lektorė	moka	įtaigiai	net	ir	kažkur	girdėtus	dalykus	pateikti	
naujai,	 kažką	priminti,	 „užkabinti“,	 paraginti	 nesustoti,	
nepatingėti	pagalvoti	ir	paieškoti	galimybių,“	–	įspūdžiais	
dalijosi	šilutiškė.	Jos	teigimu,	labai	naudinga	panagrinėti	
esamą	situaciją,	peržiūrėti,	ką	darome	šiuo	metu,	ir	numa-
tyti	kelis	žingsnelius	į	priekį,	kad	mūsų	veikla	ir	teikiamos	
paslaugos	būtų	kokybiškesnės,	kad	labiau	atsižvelgtume	į	
poreikius;	kaip	pritraukti	žmonių,	kaip	informuoti	apie	tai,	
ką	darome.
	 Jau	beveik	septynerius	metus	Šilalės	karšto	sąjungai	
vadovaujanti	moteris	mano,	kad	 tokių	seminarų	 reikėtų	 ir	
daugiau.
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Nemažas išūkis
  
	 Paprojekčio	vadovė,	LŽNS	vyriau-
sioji	 ekonomistė	Elvyra	Gančauskienė	
sako,	jog	jai	tai	–	pirmasis	tokio	tipo	pro-
jektas,	todėl	ir	iššūkis	nemažas.	
	 „Panašios	patirties	nesu	turėjusi,	
bet	manau,	kad	viskas	klostysis	sėkmin-
gai.	Mūsų	sąjungos	žmonėms	iš	provinci-
jos	labai	reikalingi	tokie	seminarai,	žinios,	nors	darbo	patirties	
dauguma	turi	ir	nemažai.	Mūsų	galimybės	patenkinti	visus	
žingeidumo	poreikius	nėra	didelės,	nes	mes	ne	tiek	jau	daug	
išteklių	turime	mokymams.	Daugiausiai	lėšų	gauname	per	Ne- 
įgaliųjų	reikalų	departamentą,	o	čia	atsirado	dar	vienas	finan-
savimo	šaltinis,	tad	ir	galimybių	atsiveria	daugiau,“	–	atviravo	
E.	Gančauskienė.	
	 Specialistės	teigimu,	nors	buvo	dar	tik	viena	mokymų	
sesija,	 tačiau	atgarsiai	 labai	geri,	žmonės	patenkinti,	 jiems	
patinka	seminaro	medžiaga	ir	tai,	kaip	jis	vedamas.	
	 „Tikiuosi,	kad	šio	paprojekčio	dėka	pagerės	ne	 tik	
organizacijų	materialioji	bazė,	bet	ir	žmonės	įgys	naujų	žinių,	
patirties	bei	galės	konkuruoti	ir	su	kitomis	organizacijomis,	
galės	įdiegti	kažkokių	naujovių	kasdienėje	veikloje,	nes	juk	
gyvenimas	vietoje	nestovi,“	–	ateitį	modeliavo	paprojekčio	
vadovė.	

Kas dar numatoma

	 Iki	2014	liepos	1	dienos	vyksiančios	veiklos	išties	turi-
ningos.	Be	rajonų	ir	miestų	organizacijų	vadovų	mokymų,	dar	
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bus	paruošta	30-ies	neįgalių	žmonių	grupė	–	įdarbinimo	kon-
sultantų,	kurie	bus	mokomi	padėti	neįgaliam	asmeniui	integ- 
ruotis	į	darbo	rinką:	mokyti	ir	konsultuoti	neįgalius	asmenis,	
potencialius	darbdavius	bei	darbo	kolektyvus.	Taip	pat	bus	
apmokyta	17	meno	terapijos	taikytojų,	kuriuos	skirtingų	sričių	
profesionalūs	meno	terapeutai	supažindins	su	naujausiais	meno	
terapijos	pasiekimais	ir	idėjomis,	bus	skatinamas	progresyvus	
kūrybiškas	mąstymas	socialiniame	darbe	 ir	organizuojant	
kokybiškus	renginius.
	 Be	to,	bus	įsigyta	būtinos	organizacinės	technikos,	16-oje	
Lietuvos	miestų	įdiegtos	paslaugų	gavėjų	duomenų	bazės,	kas	
leis	siekti	aukštesnės	klientų	aptarnavimo	kokybės.	Numato-
mos	konsultacijos	ir	seminarai	devyniolikai	žmonių,	kurie	bus	
atsakingi	už	duomenų	bazės	priežiūrą.	Veiklos	orientuotos	į	
neįgalius	asmenis	ir	specialistus,	dirbančius	su	neįgaliaisiais,	o	
iš	viso	projekto	veiklose	vienaip	ar	kitaip	dalyvaus	90	žmonių	
su	negalia.	
	 Įgyvendinti	Lietuvos	ir	Šveicarijos	bendradarbiavimo	
programos	paprojekčiui	„Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	
žmogiškųjų	gebėjimų	ir	materialinės	bazės	stiprinimas,	taikant	
progresyvias	metodikas“	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	
gavo	251823,	84	Lt	paramą.	

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos nuotraukos
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„Bičiulis“ sulaukė 
penkioliktojo 
pavasario

juBiliejaus PuslaPiai

Liudvika	ANDRIEKUTĖ

	 Balandžio	3	dieną	Kaune	atšvęstas	žurnalo	„Bičiulis“	penkiolik-
tasis	gimtadienis,	prasidėjęs	šv.	Mišių	auka	Kauno	arkikatedroje	bazili-
koje.	Paskui	šventė	persikėlė	į	Maironio	lietuvių	literatūros	muziejų.	

Geros svajonės 
sėkmingai pildosi

	 „Kaip	greitai	bėga	 laikas,“	–	nusišypsojo	 ilgametis	
„Bičiulio“	vyriausiasis	redaktorius,	gydytojas	ir	rašytojas	Gaspa-
ras	Aleksa,	paklaustas,	ką	jaučia	žurnalo	jubiliejaus	išvakarėse.	
Ir	pridūrė:	„Rodos,	dar	taip	neseniai	paėmiau	į	rankas	pirmąjį	
„Bičiulio“	numerį,	jaudinausi	versdamas	spaudos	dažais	kve-
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piančius	puslapius,	o	dabar	štai	–	išleisti	jau	177	„Bičiuliai“,	
žurnalą	prenumeruoja	250	Lietuvos	bibliotekų,	kiekvieną	numerį	
perskaito	iki	10	tūkstančių	skaitytojų...“
	 Turėti	leidinį,	skirtą	neįgaliesiems,	jų	artimiesiems,	
globėjams,	socialiniams	darbuotojams,	neįgaliųjų	savitarpio	
pagalbos	grupėms,	visiems	geros	valios	žmonėms	–	ši	penke-
rius	metus	širdyje	nešiota	rašytojo	svajonė	išsipildė	1998-ųjų	 
balandį.	 Iki	 pirmųjų	 leidybos	 metų	 pabaigos	 pasirodė	 
5	„Bičiulio“	numeriai,	o	nuo	1999-ųjų	žurnalas	tapo	periodiniu,	
skaitytojus	pradėjo	pasiekti	kas	mėnesį.	Šį	leidybos	projektą	
finansuoja	Neįgaliųjų	reikalų	departamentas	prie	Socialinės	
apsaugos	ir	darbo	ministerijos.	Įvairias	rubrikas	15	metų	remia	
Spaudos,	radijo	ir	televizijos	rėmimo	fondas.	
	 Ilgą	laiką	neįgaliesiems	žurnalas	buvo	platinamas	nemo-
kamai.	Nuo	praėjusių	metų	savo	leidinį	paremti	privalo	jau	ir	
patys	skaitytojai.	Nors	suma	už	leidinio	pristatymą	labai	sim-
bolinė,	vis	dėlto	daugelis	žmonių	labai	sunkiai	atsisveikina	su	
tais	keliais	litukais...	Tačiau,	nepaisant	nieko,	žurnalas,	nuo	šių	
metų	pradžios	redaguojamas	Violetos	Šoblinskaitės,	gyvuoja.
	 Pasak	Violetos,	nors	„Bičiulis“	–	jau	nebe	naujagimis,	
tačiau	iki	pilnametystės	jam	dar	šiek	tiek	trūksta.	
	 „Kam	įdomu,	galiu	priminti,	jog	šis	„paauglys“,	kas-
met	priaugdamas	vidutiniškai	po	1800	kilogramų,	šiandien	
jau	sveria	318600	kg,	o	sutalpinti	visam	jo	tiražui	reikėtų	
daugiau	nei	trijų	šimtų	kilometrų	ilgio	knygų	lentynos,“	–	
sako	vyriausioji	redaktorė.

Kas dar per 15 metų pakito

	 „Bičiulis“	–	vienintelis	respublikinis	žurnalas	Lietuvoje,	
kurio	redakcija	įsikūrusi	nedideliame	miestelyje.	Į	Veliuoną	
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redakciją	nuspręsta	perkelti,	kai	tėviškėn	–	baigęs	Lietuvos	žmo-
nių	su	negalia	sąjungos	viceprezidento	karjerą	–	ryžosi	grįžti	
Gasparas	Aleksa.
	 „Pakitimų	per	 laiką	būta	 ir	daugiau,	–	sako	leidinio	
iniciatorius.	–	Keitėsi	leidinio	dizainas,	rubrikos,	darbuotojai,	
rašinių	temos...	Tačiau	išliko	esmė:	profesionalumas,	teigiamas	
požiūris	į	neįgalųjį,	kritiškas	–	į	viską,	kas	neįgaliam	žmogui	
trukdo	gyventi.“
	 O	Violeta	Šoblinskaitė	pasidžiaugė,	kad	išaugo	jau	nauja	
skaitytojų	karta,	kuri	nori	ne	vien	„popierinio“,	bet	ir	internetinio	
žurnalo	varianto.
	 Abu	pašnekovai	su	didele	meile	atsiliepė	apie	visus	„Bičiu-
lio“	bendradarbius	bei	talkininkus	–	rašytojus	Joną	Mačiukevičių,	
Dainą	Pranckietytę,	Benediktą	Januševičių,	žurnalistus	Rimantą	
Cemnolonskį,	Kęstutį	Lenkšą,	Redą	Aleksaitę,	Ingridą	Lataitytę,	
teisininkus	Antaną	Petrauską	ir	Juozą	Jacevičių,	laiškų	skyriaus	
vedėją	Virginiją	Mačiukevičienę,	neetatinius	korespondentus	
Angelę	Rudžianskaitę,	Jolantą	Beresnevičienę,	Idaliją	Stankienę,	
Janiną	Baliutavičiūtę,	Petrą	Ivanovą,	Arūną	Palionį,	Vladą	Gribė-
nienę,	Aušrą	Verbliudavičiūtę	ir	daugelį	daugelį	kitų.

Atgal į dabartį

	 Violeta	gerų	žodžių	negailėjo	sėkmingai	leidinyje	prita-
pusiai	korespondentei	Loretai	Cikaitei,	taip	pat	naujoms	bendra-
darbėms	–	korespondentei	Rasai	Kaveckienei	ir	VšĮ	„Nugalėk	
save“	direktorei,	atsakingai	už	„Bičiulio“	prenumeratą	bei	pla-
tinimą,	Henrietai	Aleksandravičienei.
	 „Taip	pat,	–	pridūrė	redaktorė,	–	„Bičiulio“	šventės	proga	
norėčiau	iš	visos	širdies	padėkoti	Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	
klebonui	Artūrui	Stanevičiui,	kuris,	negaudamas	jokio	atlygio,	
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štai	jau	treji	metai	kas	numeris	kantriai	atsako	į	skaitytojų	kelia-
mus	dvasinio	tobulėjimo	klausimus.	Manėme,	kad	mūsų	rubrika	
„Mažoji	teologija“	bus	tik	laikina,	netikėjome,	kad	sulauksime	
tokios	daugybės	paklausimų,	o	pasirodo,	labai	apsirikome...“
	 Klebonas	Artūras	Stanevičius	nepasididžiavo	į	Kauną	
atvykti	ir	balandžio	trečiąją.	Tądien	jis	Kauno	arkikatedroje	bazi-
likoje	aukojo	šv.	Mišias	–	už	žurnalo	kolektyvą	ir	skaitytojus,	už	
visus	neįgaliuosius,	už	leidinio	rėmėjus	ir	geradarius.
	 Per	šv.	Mišias	Šventojo	Rašto	ištrauką	skaitė	Violeta	
Šoblinskaitė,	visuotinę	maldą	–	gera	„Bičiulio“	bičiulė,	aktorė	
Olita	Dautartaitė,	o	atnašų	tekstą	–	Gasparas	Aleksa.
	 Atnašas	–	gėles	ir	velykinius	margučius	–	aukojusios	
Šakių,	Ukmergės	bei	Radviliškio	moterys	sakė,	kad	šv.	Mišios	
buvo	nepaprastai	gražios	ir	dvasingos.

Jurgos Petraitytės nuotraukos

Po šv. Mišių kunigas Artūras Stanevičius įteikė žurnalo leidėjams po Tikėjimo metų 
žvakelę ir adresą, kuriame „skraido“ 15 idėjomis ir gerais darbais ratuotų bičių
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Angelų  popietė 
Leonarda	VILYTĖ

Svetingame Maironio 
muziejuje

	 Po	šv.	Mišių	Kauno	arkikatedroje	bazilikoje	šventiškai	
nusiteikę	neįgalieji	ir	visi	„Bičiulio“	svečiai	užplūdo	Mairo-
nio	 lietuvių	 literatūros	muziejų,	kur	buvo	maloniai	 sutikti	
tiek	muziejininkų,	tiek	VšĮ	„Nugalėk	save“	darbuotojų	bei	
savanorių.	
	 „Kauną	šventei	pasirinkome	todėl,	kad	šis	miestas	–	 
Lietuvos	vidurys,	jį	pasiekti	patogu	iš	atokiausių	kampelių,	–	
paaiškino	Violeta	Šoblinskaitė.	–	O	Maironio	lietuvių	literatūros	
muziejuje	pernai,	minint	poeto	jubiliejinius	metus,	buvo	įrengta	
nepaprastai	graži	salė,	vadinamoji	mansarda,	į	kurią	kelia	lif-
tas.	Ačiū	muziejaus	direktorei,	rašytojai	Aldonai	Ruseckaitei,	
kartais,	beje,	nudžiuginančiai	„Bičiulį“	savo	nuotraukomis,	kad	
priėmė	gana	triukšmingą	ir	gausią	mūsų	„kompaniją“.
	 Pasveikinti	„Bičiulio“	susirinko	neįgalieji	iš	Vilniaus,	
Kauno,	Ukmergės,	Šakių,	Radviliškio,	Kupiškio,	Molėtų	ir	kitų	
Lietuvos	regionų	–	iš	viso	per	šimtą	žmonių.	Šventėje	dalyvavo	ir	
žurnalo	vadovų	kolegos	rašytojai,	bei	žurnalistai:	Lietuvos	rašy-
tojų	sąjungos	Kauno	skyriaus	pirmininkas	Vidmantas	Kiaušas-El-
miškis,	Lietuvos	žurnalistų	draugijos	pirmininkė	Gražina	Viktorija	
Petrošienė,	„Kauno	dienos“	korespondentė	Enrika	Striogaitė.

Po šv. Mišių kunigas Artūras Stanevičius įteikė žurnalo leidėjams po Tikėjimo metų 
žvakelę ir adresą, kuriame „skraido“ 15 idėjomis ir gerais darbais ratuotų bičių
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„Nesibaigianti 
kelionė“

	 Taip	Gasparas	Aleksa	pavadino	savo	pirmąją	fotografijų	
parodą,	su	kuria,	iš	pradžių	maloniai	pasveikinti	kompozitorės	
Snieguolės	Dikčiūtės	smuiko	melodijos	ir	jos	vadovaujamų	
angelų,	susipažino	visi	į	šventę	atvykusieji.
	 Ekspoziciją	parengti	autoriui	padėjo	Maironio	lietuvių	
literatūros	muziejaus	darbuotojas,	fotomenininkas	Zenonas	
Baltrušis.
	 Parodoje	eksponuota	per	30	originalių	nuotraukų	iš	Šven-
tosios	Žemės,	į	kurią	nuvykti	pernai	vėlų	rudenį	Gasparą	Aleksą	
prikalbino	Eucharistinio	Jėzaus	seserų	kongregacijos	vienuolė,	
šiluviškė	sesė	Regina	Teresiūtė.
	 Per	penkiolika	metų	„Bičiulyje“	Gasparas	ne	vien	redak-
toriavo,	rašė	straipsnius,	bet	ir	fotografavo.	Jis	turi	sukaupęs	
unikalų	„Bičiulio“	archyvą,	tad	neatsitiktinai	sukirbėjo	galvoje	
klausimas:	kodėl	šventei	pasirinkta	ne	neįgaliųjų	tema?
	 „Įspūdžiai,	kuriuos	kaip	piligrimas	patyriau	lankydamas	
šventas	vietas,	menančias	Kristų,	švenčiausiąją	mergelę	Mariją,	
šventą	Juozapą	ir	Apaštalus,	vis	dar	labai	stiprūs,	–	sakė	„Nesi-
baigiančios	kelionės“	autorius.	–	Žinau,	kad	daugeliui	neįgaliųjų	
tokia	kelionė	būtų	ne	pagal	jėgas	ir	kišenę.	Todėl	ir	nusprendžiau	
bičiuliams	parodyti	bent	menką	dalelę	kiekvienam	žmogui	svar-
bių	šventųjų	vietų	parodoje.	Žinoma,	atrinkti	eksponatus	buvo	
be	galo	sunku	–	iš	viso	turiu	parsivežęs	apie	tris	tūkstančius	
nuotraukų.	Bet	gal	ši	paroda	–	ne	paskutinė	proga?“
	 Trumpai	pristatęs	savo	darbus	auditorijai,	G.	Aleksa	
„nuramino“	visus,	sakydamas,	kad	iš	fotografų	duonos	atimti	
neketinąs.	
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Susirinkusiuosius pirmiausiai pradžiugino daininikai. 
Viršuje – Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos vokalinis 
ansamblis „Daina“; apačioje – Šakių rajono žmonių su 
negalia sąjungos vokalinis ansamblis „Nendrės“
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	 „Į	fotomenininkų	gretas	nesitaikau,	–	sakė	jis.	–	Tai	tik	
mano	reflektuota	faktinė	medžiaga,	kuria	norėjau	pasidalinti.“
	 Parodą	atidarant	keletą	specialiai	parengtų	dainų	padai-
navo	Ukmergės	neįgaliųjų	sąjungos	vokalinis	ansamblis	„Daina“,	
vadovaujamas	Kazimiero	Piestinio,	o	uždarant	–	Šakių	rajono	
žmonių	su	negalia	sąjungos	vokalinis	ansamblis	„Nendrės“.

Ką gali žemės 
angelai

	 Dangiškuosius	angelus	Dievas	 sukūrė,	kad	globotų	
žmones.	O	štai	žemiškieji	angelai	jau	reikalingi	pačių	žmonių,	
sveikųjų	ir	stipriųjų,	globos.	Džiugu,	kad	šito	nelengvo	ir	atsa-
kingo	darbo	vis	dažniau	imasi	profesionalūs	menininkai.	Viena	
jų	–	kompozitorė	Snieguolė	Dikčiūtė,	pagarsėjusi	muzikos	tera-
pijos	taikymu	neįgaliųjų	integracijos	procese,	sukūrusi	ne	vieną	
socialinį-meninį	projektą.
	 Šį	kartą	Snieguolė	į	Kauną	atsivežė	Lietuvos	žmonių	su	
negalia	sąjungos	Vilniaus	dienos	centro	alternatyviosios	muzikos	
grupę	„Impulsas“,	su	kuria	paruošė	specialią,	didelio	emocinio	
poveikio	šventinę	programą.	Angelai	–	Svetlana	Rybakienė,	
Jolanta	Mačiulienė,	Danielius	Jurevič,	Ugnius	Gečys,	Matas	
Geležauskas,	Andžej	Matusevič,	Vaidotas	Kanapeckas	ir	Kle-
mensas	Jucius	–	skaitė	savo	pačių	kūrybą	ir	Aleksandrą	Puškiną,	
dainavo	ir	muzikavo.
	 Skambant	 „Impulso“	 atliekamai	 sutartinei,	Angelų	
popietės	vedėjas,	aktorius	Saulius	Čėpla	ir	Vilniaus	dienos	cent- 
ro	direktorė	Nijolė	Zenkevičiūtė	aprengė	Gasparą	ir	Violetą	
bitininkų	kostiumais,	o	paskui,	Danieliui	Jurevič	uždainavus	
populiarią	melodiją,	netgi...	pašokdino.
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Viršuje – „Bičiulį“ sveikina Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Angelė 
Bajorienė ( iš dešinės) ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Genovaitė 
Paliušienė; apačioje – LŽNS prezidentės Rasos Kavaliauskaitės ir asocijuotų 
narių sveikinimai. Iš kairės: Vilniaus neįgaliųjų dienos centro direktorė Nijolė 
Zenkevičiūtė, Rasa Kavaliauskaitė, ukmergiškių pirmininkė Lionė Aleksienė, 
Molėtų – Marytė Baliūnaitė, Šakių – Stasė Vasaitienė, VšĮ „Menava“ direktorė 
Stasė Kulbokienė ir radviliškėnų pirmininkė Arimalda Brunienė
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	 Vyriausioji	redaktorė	apdalino	visus	„Impulso“	angelus	
Kauno	arkikatedroje	bazilikoje	pašventintais	velykiniais	mar-
gučiais,	kuriuos	specialiai	šiai	progai	išmargino	raudoniškė	
tautodailininkė	Aldona	Juškienė.

Sveikinimų 
lavina

	 Daug	nuoširdžiausių	žodžių	„Bičiuliui“	išsakė	į	šventę	
atvykusios	Lietuvos	Respublikos	socialinės	apsaugos	ir	darbo	
viceministrė	Angelė	Bajorienė	ir	Neįgaliųjų	reikalų	departamento	
direktorė	Genovaitė	Paliušienė.	Taip	pat	buvo	perskaitytas	Lietu-
vos	Respublikos	Seimo	narės	Ramintos	Popovienės	sveikinimas.	
Jį	iš	Vilniaus	atvežė	Seimo	narės	padėjėja	Lionė	Pikelienė.
	 LŽNS	prezidentė	Rasa	Kavaliauskaitė	įteikė	redakcijai	
specialiai	pagamintą	tortą,	kuris	po	renginio	vykusioje	agapėje	
akimirksniu	buvo	suvalgytas.	
	 LŽNS	prezidentės	ir	Garbės	prezidento	Jono	Mačiukevi-
čiaus	pasirašytame	rašte	sakoma:	„Brangus	„Bičiuli“,	kuris	jau	15	
metų	apie	mus	rašai,	mums	patari,	mus	padrąsini	ir	jungi,	skatini	
pasitikėti	savimi!	Esame	laimingi	Tave	turėdami,	didžiuojamės,	
kad	kažkada	Gasparas	Tave	tiesiog	iš	nieko	sutvėrė,	įkvėpė	Tau	
gyvybę,	pavertė	mūsų	savastimi.	(...)	Tikimės,	kad	dar	ilgai	būsi	
su	neįgaliaisiais,	šalia	neįgaliųjų,	kad	kiekvieną	sunkią	akimirką	
juos	paremtum,	paskatintum,	netgi	palieptum	žengti	ten,	kur	jau,	
atrodo,	baigiasi	žmogaus	galimybių	ribos.“
	 Pamėgtą	leidinį	taip	pat	sveikino	Ukmergės	krašto	ne- 
įgaliųjų	sąjungos	pirmininkė	Lionė	Aleksienė,	Kauno	krašto	
neįgaliųjų	sąjungos	pirmininkė	Jolanta	Beresnevičienė,	Molėtų	
krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	pirmininkė	Marytė	Baliūnaitė,	
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Angelų popietė. Viršuje – Aleksandrą Puškiną skaito 
Andžej Matusevič; apačioje – savo kūrybos dainą atlieka 
Danielius Jurevič
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Radviliškio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	pirmininkė	Ari-
malda	Brunienė,	Kupiškio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	
pirmininkas	Gediminas	Virbickas	ir	socialinė	darbuotoja	Palma	
Skrebienė,	Šakių	rajono	žmonių	su	negalia	sąjungos	pirmininkė	
Stasė	Vasaitienė,	VšĮ	„Menava“	direktorė	Stasė	Kulbokienė,	
Jurbarko	rajono	savivaldybės	Veliuonos	seniūnijos	atstovai	
Eugenija	ir	Petras	Ragaliauskai,	Veliuonos	N.	Dungveckienės	
klinikos	vadovė	Nijolė	su	vyru	Arūnu	Dungveckiu,	Darbo	par-
tijos	Jurbarko	skyriaus	atstovas	Dalius	Aleksandravičius	ir	daug	
kitų	bičiulių.	

Apie padėkas ir 
skaitytojų laiškus 

	 LŽNS	prezidentės	padėka	VšĮ	„Nugalėk	save“	finan-
sininkei	Gražinai	Eidukienei	–	pelnytas	jos	kruopštaus	ir	sąži-
ningo	darbo	įvertinimas.	Ilagametę	įstaigos	„pinigų	ministrę“	
pagerbė	ir	Gasparas	Aleksa.	Jis	įteikė	G.	Eidukienei	įrėmintą	
Šventosios	žemės	fotografiją.	Tokiomis	pačiomis	dovanėlėmis	
buvo	pagerbtos	Molėtų	ir	Ukmergės	asociacijos,	turinčios	dau-
giau	nei	šimtą	prenumeratorių.	Šventosios	žemės	nuotraukos,	
manykime,	pradžiugino	viceministrę	Angelę	Bajorienę,	Depar-
tamento	direktorę	Genovaitę	Paliušienę,	„Bičiulio“	rėmėjus	
Nijolę	bei	Arūną	Dungveckius,	grupės	„Impulsas“	garso	ope-
ratorių	Valdą	Narkevičių,	renginio	vedėją	aktorių	Saulių	Čėplą	
ir	kitus	bičiulius.
	 Ypatingą	padėką	„Bičiuliui“,	aktoriams	Sauliui	Čėplai	
bei	Dariui	Rakauskui	ir	ypač	Snieguolei	Dikčiūtei	pareiškė	
Galina	Jurevič,	mūsų	mielo	angelo	Danieliaus	mama.	Nors	ta	
padėka	rašyta	dar	2012	metų	spalio	mėnesį,	redakciją	ji	pasiekė	

juBiliejaus PuslaPiai
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Viršuje - LŽNS prezidentė už nuoširdų darbą dėkoja VšĮ finansininkei 
Gražinai Eidukienei (kairėje - renginio vedėjas, aktorius Saulius Čėpla); 
apačioje - Vilniaus neįgaliųjų dienos centro grupė "Impulsas", vadovaujama 
Snieguolės Dikčiūtės, pasirūpino, kad "Bičiulio" leidėjų nesugeltų bitės...
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tik	dabar.	Galinos	laiške	rašoma:	„Pastaruoju	metu	vis	dažniau	
aplankančios	šviesos	akimirkos	susijusios	su	Jūsų	pastangomis	
ir	ypatingu	dėmesiu	mano	sūnui,	su	gerumu,	atidumu	ir	meile	
visiems	Dievo	pateptiesiems.	(...)	Jūsų	dėka	mano	sūnus	Danie-
lius	pradėjo	naują	savo	gyvenimo	etapą.	Tai,	kad	Jūs	nepamirštate	
jo,	o	kiekvieną	kartą	vis	sumaniau	integruojate	jį	į	visuomenę,	
suteikia	man	labai	daug	laimės.	Tariame	ačiū	kiekvienam	iš	Jūsų	
atskirai	ir	visiems	kartu.“
	 Vos	tik	„Bičiulis“	paskelbė	apie	savo	gimtadienį,	pradė-
jome	gauti	gražiausius	Jūsų	laiškus.	Iš	pradžių	buvome	žadėję	
juos	paskelbti,	deja...	Laiškų	daugoka	ir,	nors	visuose	juose	
geriausi	linkėjimai,	tenkinsimės	tylia	padėka	savo	skaitytojams.	
Kitaip	atrodytume	dideli	pasipūtėliai...		Bet	vis	viena	–	visiems	
rašiusiems	didelis	didelis	AČIŪ.	

juBiliejaus PuslaPiai

Jurgos Petraitytės nuotraukos
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GASPARUI ALEKSAI – 
AUKŠČIAUSIAS 
MINISTERIJOS 
APDOVANOJIMAS

Vaiva	ŠALTINYTĖ

 
	 Minint	„Bičiulio“	penkioliktąjį	gimtadienį,	už	žymų	indėlį	
ir	paramą	socialinės	apsaugos	ir	darbo	sričiai	Lietuvos	Respubli-
kos	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	ženklu	„Gerumo	
žvaigždė“	apdovanotas	Gasparas	Aleksa	–	sumanytojas	ir	ilga-
metis	vyriausiasis	redaktorius	žurnalo,	skirto	neįgaliesiems,	jų	
artimiesiems	ir	globėjams,	taip	pat	–	socialiniams	darbuotojams,	
neįgaliųjų	savitarpio	pagalbos	grupėms	ir	visiems	geros	valios	
žmonėms.	Apdovanojimą	pasirašė	Lietuvos	Respublikos	socia-
linės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	Pabedinskienė.
	 Šventės	dalyviai	atsistodami	pagerbė	šią	žinią,	pagarsintą	
viceministrės	Angelės	Bajorienės	lūpomis.	
	 Priimdamas	apdovanojimą	Gasparas	Aleksa	sakė:	„Esu	
nepaprastai	sujaudintas	šio	įvertinimo,	tačiau	manau,	kad	jis	
skirtas	tikrai	ne	man	vienam,	o	visai	mūsų	organizacijai	–	Lie-
tuvos	žmonių	su	negalia	sąjungai,	kuri	yra	labai	kūrybinga,	
dirba	produktyviai,	įdomiai	ir	darniai.	Kai	prieš	dvidešimt	metų	
organizacija	pradėjo	veiklą,	daugelyje	sričių	buvome	novato-
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riai.	Šiandien	mūsų	sukauptą	patirtį	sėkmingai	perima	jau	kitos	
neįgaliųjų	organizacijos	ir	net	valstybės	institucijos,	besirūpi-
nančios	neįgaliaisiais.	Tai	džiugina!	Vadinasi,	mūsų	eita	teisingu	
keliu.“
	 Baigdamas	 trumpą	 savo	 prakalbą	 rašytojas	 nuošir-
džiai	padėkojo	Ministerijai,	Departamentui	ir	visiems	bendra- 
žygiams.	
	 „Niekada	nepavarkime	atsigręžti	į	žmones,	kuriems	gal	
būt	reikia	mūsų	pagalbos.	Skubėkime	daryti	gera!“	–	ragino	
„Gerumo	žvaigždės“	kavalierius.

Jurgos Petraitytės nuotrauka

juBiliejaus PuslaPiai

Viceministrė Angelė Bajorienė sega Gasparui Aleksai į atlapą 
„Gerumo žvaigždės“ ženklelį
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Niekados Nežinai,
kada iškils būtinybė 
keistis 

BŪkiM PažĮstaMi

Rasa	KAVECKIENĖ

Su ligomis – susidraugauti

	 Vilniaus	rajone,	tarp	miškų	ir	pelkių	yra	sodai,	kuriuose,	
jaukiame	mūriniame	namelyje,	gyvena	septyniasdešimt	penkerių	
metų	Vladimiras	Diagteriovas.
	 Savo	 ligų	 jis	nesureikšmina.	Aplinkiniai	niekada	 jo	
nematė	pikto,	neišgirdo	skundžiantis,	tačiau	paklaustas	pasipa-
sakoja	turėjęs	net	tris	infarktus.	
	 „Dar	ir	dabar	širdis	silpna,	sergu	hipertenzija,	nuolat	
stebiu	kraujospūdį,	esu	diabetikas,	geriu	daug	vaistų,“	–	sako	
vyriškis.	O	paskui	smagiai	pajuokauja:	„Sveikas	juk	niekas	
nemiršta,	reikia	turėti	ligų.“
	 Vladimiras	tikina:	ligos,	kai	su	jomis	„susidraugauji“,	ne	
tokios	jau	ir	baisios.	
	 „Kol	jaunas	buvau,	sveikatos	turėjau	–	nesaugojau	savęs,	–	 
apgailestauja	pašnekovas.	–	Dabar	jau	turiu	prisižiūrėti.	Kardi-
naliai	pakeičiau	gyvenimo	būdą.“		
	 Sodo	namelį,	kuriame	gyvena,	Vladimiras	pasistatė	pats,	
tik	nedaugeliui	darbų	prašė	pagalbos.
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	 „Gal	čia	ir	buvo	mano	pirmojo	infarkto	priežastis?	–	
svarsto	garbaus	amžiaus	vyriškis.	–	Labai	stengiausi	tą	namuką	
statyti,	toks	užsidegimas	buvo	apėmęs	–	nemiegojau	naktimis,	
liejau	pamatus,	plytą	prie	plytos	lipdžiau.	Po	statybų	dar	į	darbą	
skubėjau.	Dabar	suprantu,	kad	reikėjo	ir	poilsio.“
	 Po	pirmojo	infarkto	Vladimiro	gyvenime	viskas	apsivertė	
aukštyn	kojomis.	Jis	turėjo	palikti	darbą,	lėtinti	gyvenimo	tempą.
	 „Kai	pamatai,	koks	trapus	gyvenimas,	griebiesi	šiaudo,	–	 
šypsosi	jisai.	–	Kol	kas	mirti	dar	nesinori,	nors	žinau,	kad	visi	
ten	iškeliausim,	bet	stengiuosi	tą	laiką	atitolinti.	Juk	iš	anapus	
negrįžtama,	todėl	dabar	darau	tokius	dalykus,	kokių	iki	negalios	
nebūčiau	nė	sapnuose	išvydęs.	Pradėjau	rinkti	vaistažoles,	gerti	
užpilėlius,	prasimanau	visokiausių	receptų...“.
	 Prieš	septynetą	metų	pasimirė	Vladimiro	žmona.	Jis	liko	
vienas,	bet	ne	vienišas.	Tėvą	dažnai	lanko	dukra	iš	miesto,	sve-
čiuojasi	du	anūkai.	

Vladimiras Diagteriovas prie savo senutėlio automobilio, 
kurį vairuoti išmoko visai neseniai...
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Pagulėk savaitę - nebeatsitiesi

	 Vladimiras	tik	pernai	šiek	tiek	sumažino	lysvių	plotus	
savo	sodo	sklypelyje.	Šį	pavasarį	dalį	buvusio	daržo	jis	ketina	
apsėti	žolyte.	Vis	dėlto	truputį	daržovių	sakosi	auginsiąs.	Jam	
atrodo,	kad	fiziškai	pasidarbuoti	–	tiesiog	būtina.
	 „Kasdien	darau	mankštą,	pasivaikštau	gryname	ore.	Jau-
čiu,	kad	ir	kraujospūdis	normalesnis,	–	teigia	pašnekovas.	–		O	
užtektų	savaitę	ar	mėnesį	pagulėti,	tai,	žmogus,	ir	nebeatsikeltum	–	 
suriestų	tave	į	ragą.“	
	 Vladimiras	mane	patikina,	kad	soduose	nuostabus	oras,	
jokio	triukšmo	–	niekas	netrikdo	miego.	Dar	sako,	jog	čia	labai	
švarus	vanduo.
	 „O	juk	vanduo	–	mūsų	organizmo	pagrindas,	–	sako	jis.	–	 
Sakykime,	kai	būnu	namie,	mano	kraujospūdis,	nors	ir	paaukš-
tintas,	nebūna	kritinis.	Bet	vos	tik	ateinu	pas	daktarę,	rodos,	
jau	matuoklio	skalės	nebeužteks.	Klausiu	gydytojos:	„Tai	kaip	
čia	galėtų	būti?“	O	jinai	man:	„Ar	matai,	kiek	gatvėse	dūmų,	
smalkių?	Automobiliai	zuja...	Prisikvėpuoji	tokio	oro	–	va,	tau	
ir	rezultatas...“
	 Vladimiras	ilgai	gali	pasakoti,	kaip	jam	malonu	skiepyti	
medžius,	auginti	daržoves.	Jis	kasmet	prižiūri	ir	didžiausią	šilt- 
namį	pomidorų.	
	 „Pamatau	apsirgusius,	perku	„vaistų“,	rūpinuosi	tais	
pomidorais	kaip	vaikais,	kad	tik	padėtų,	–	pasakoja.	–	Rytą,	dar	
neprašvitus,	bėgu	pasižiūrėti,	kaip	jie	ten	–	pažaliavo,	nepaža-
liavo,	atsigavo	ar	sunyko...“
	 Gero	derliaus	sulaukęs	Vladimiras	būna	patenkintas,	
pasigiria	kaimynams,	draugams:	triūsas	nenuėjo	veltui!	
	 „O	kartais	būna	–	ateini	 į	 šiltnamį,	dalis	pomidorų	
pajuodę...	Net	silpna	palieka,	–	guodžiasi	pašnekovas.	–	Tuomet	
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skubu	„ligoniukus“	išrauti,	išnešti...	Kad	galėčiau,	darbuočiausi	
užsimerkęs	–	taip	sunku	man	augalų	sunykimą	matyti.“	
	 Gyventi	sode	V.	Diagteriovas	pradėjo	maždaug	prieš	
šešerius	metus.	Iki	tol	buvo	miestietis.	Tačiau	į	butą	grįžti	jau	
nebenorėtų.
	 „Man	čia	patinka,	nors	ir	vandens	reikia	prisinešti	iš	šuli-
nio,	esančio	kitame	sodų	gale,	ir	krosnis	kūrenti,	ir	daržus,	šiltna-
mius	prižiūrėti,“	–	atvirauja	Vladimiras	ir	priduria:	„Kiekvienam	–	 
savi	malonumai.	Kam	patinka	grybauti,	kam	–	uogauti	ar	žvejoti,	
o	kam	–	vien	tiktai	„baliavoti“	tereikia...“
	 Vyriškis	gimė	Baltarusijoje.	Su	tėveliais	persikėlė	į	Lie-
tuvą,	kai	jam	buvo	17	metų.	Vladimiro	tėvai	visada	dirbo	žemę.	
Vaikinas	matė,	kaip	ją	reikia	mylėti.	
	 „Nors,	kol	nesirgau,	žemės	nekapsčiau,	–	šypsosi	jis.	–	
Matyt,	viskam	savas	laikas...	Dažnai	juokauju,	kad	mane	tik	
senatvėj	žemė	pradėjo	traukti.“
 

Vairavimas – naujausias iššūkis

	 Vladimiras	vairuotojo	pažymėjimą	gavo	būdamas	74-erių	
metų.	Visada	norėjo	vairuoti,	ypač	jaunas.	Bet	ankščiau	neturėjo	
pinigų	–	buvo	metas,	kai	gyveno	Rusijoje,	o	ir	laikai	sudėtingi.	
	 Grįžęs	į	Lietuvą	pradėjo	dirbti	–	statė	namus,	prasimanė	
kitų	darbų.	Jau	manė,	kad	išsivers	ir	be	teisių,	tačiau...	
	 Iš	pradžių,	kaip	pats	sako,	buvo	nedrąsu	vairuoti,	nes	iki	
tol	vienintelė	Vladimiro	transporto	priemonė	–	dviratis.	Baugino	
senolį	ir	tas	faktas,	kad	teorijos	egzaminą	reikia	laikyti	kom-
piuteriu.	Dabar	labai	griežtos	taisyklės	–	ne	vienas	net	ir	jaunas	
žmogus	kartais	nuleidžia	rankas...
	 Tačiau	Vladimiras	nepasidavė.	Nors	teorijos	egzaminą	
laikė	ne	vieną	kartą,	bet	išlaikė.	Sudėtinga	buvo	ir	važiuoti.	Kur-

BŪkiM PažĮstaMi
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sus	lankė,	papildomus	užsiėmimus	pirko...	Vairavimo	egzaminas	
Vladimirui	buvo	tikras	iššūkis.	Egzamino	metu	ne	kartą	suklydo.	
Žinoma,	niekas	į	akis	nepasakė	„Ką	tu	čia,	senuk,	veiki?“,	tačiau	
tokį	požiūrį	senjoras	pajuto.	Tiktai	vienas	instruktorius	pagyrė	
puikią	Vladimiro	atmintį,	jo	sugebėjimus...	
	 „Kad	ne	žvejyba,	tikriausiai	būčiau	nuleidęs	rankas,	–	sako	
V.	Diagteriovas.	–	Bet	turėjau	tikslą	–	man	vairavimo	pažymėjimas	
reikalingas,	kad	galėčiau	vykti	žvejoti.“
	 Dabar	Vladimiras,	atsisėdęs	prie	automobilio	vairo,	jau-
čiasi	tiesiog	nuostabiai.	
	 „Sudėtinga	būna	tik	mieste,	kai	atsiduriu	vietose,	kurių	
nepažįstu,	–	atvirai	sako	vyriškis.	–	O	kai	kelias	žinomas,	vaira-
vimas	man	–	tikra	šventė.	Gegužę	bus	metai,	kai	vairuoju,	tačiau	
vis	dar	mokausi.	Įgūdžiai	gerėja.	Šią	žiemą	buvau	kelis	kartus	
įstrigęs	pusnyse,	keliskart	buvo	sustojusi	mašina.	Automobilis	
senas,	tai	ir	įvairių	gedimų	galima	tikėtis.	Kartą	įvažiavau	į	balą,	
užpylė	žvakes,	kviečiau	bičiulį	į	pagalbą.	Niekada	jokioje	situa-
cijoje	nebuvau	sutrikęs,	streso	nepatyriau.	Kaip	tik	atvirkščiai	–	 
didžiuojuosi,	kad	susivaldau...“	
	 Automobiliu	Vladimiras	važiuoja	į	miestą	apsipirkti	–	
aplanko	turgų,	parduotuves...	Dar	vienas	būtinas	punktas	–	poli-
klinika.	Na,	o	kai	susirengiama	žvejybon,	susirenka	keturi	penki	
žvejai,	vairuoja	vienas	kuris	nors...

Žvejyba – kaip liga?

	 „Būdamas	dvidešimt	penkerių	nusipirkau	meškerę	ir	
pirmąsyk	nuėjau	žvejoti,	–	pasakoja	Vladimiras.	–	Ilgai	sėdėjau	
spoksodamas	į	vandenį	ir	nieko	nepagavau.	Grįžau	namo	įpykęs,	
net	sulaužiau	meškerę.	Išmečiau	ją	–	jokio	čia	malonumo	sėdėti	
vėpsant	į	plūdę.	Nutariau:	žvejyba	–	ne	man.	Ir	pamiršau...	“

BŪkiM PažĮstaMi 
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	 Tačiau	kai	 iki	pensijos	 likus	vos	keleriems	keliems	
metams	Aleksandrą		ištiko	infarktas,	viskas	pasikeitė.	Grįžęs	
namo	po	reabilitacijos	Grigiškėse,	nusipirko	valtį,	meškeres,	ir	
prasidėjo	–	ėjo,	važiavo	žūklėn	kaip	į	šventę.	
	 „Man	taip	patinka	žvejoti,	–	sako	Vladimiras	net	švytėda-
mas,	–	kad	net	širdis	sąla.	Rodos,	na	koks	malonumas	–	sėdėti,	
šalti,	laukti	laimikio?	Bet	juk	tai	–	poilsių	poilsis...“

Post scriptum

	 Aš	atsisveikinu,	o	Vladimiras	pasilieka	savo	namelyje.	
Rodos,	matau,	kaip	nešasi	malkas	iš	malkinės,	užsikuria	krosnį,	
atsisėda	prie	stalo,	paremia	ranka	galvą	ir	ima	džiaugsmingai	
laukti,	kada	pagaliau	tikrai	atšils	oras,	viskas	pradės	žaliuoti,	
pabus	gamta,	skleisis	gelytės,	o	ant	palangės,	užgoždami	visą	
langą,	pasistiebs	pomidorų	daigai...

BŪkiM PažĮstaMi

Autorės nuotraukos

...ir prie šiltnamio, kuriame kas vasarą 
augina daugybę pomidorų
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Dvi skirtingos,
tačiau svarbios 
šventės 

Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS	

	 Aš	negaliu	eiti	į	bažnyčią,	
nes	guliu	ant	patalo.	Mano	tėvai	
netikintys,	bet	aš	pati	 išmokau	
melstis.
	 Praėjusiame	numeryje	perskaičiau	labai	gražų	
straipsnį	apie	Grabnyčias.	Viską	supratau.	Bet	esu	girdė-
jusi,	kad	būna	ir	Pelenų	diena.	Kuo	ji	skiriasi	nuo	Grab- 
nyčių?	–	klausia	Ramutė	Bolšekovaitė	iš	Pakruojo	rajono.

 Grabnyčių	švente	Bažnyčia	galutinai	atsisveikina	
su	Adventu	–	Kalėdų	liturginiu	šventimu.	O	Pelenų	diena	
pradeda	Gavėnią	–	Velykų	šventimą.	
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Mažoji teoloGija

	 Prasminga,	kad	tiek	Grabnyčios	–	Dievo	šviesos	
šventė,	tiek	Pelenų	diena,	kuria	pradedame	šventą	Gavėnios	
atgailos	metą,	yra	nelabai	viena	nuo	kitos	nutolusios.
	 Šv.	Jėzaus	Teresėlė	Avilietė	yra	pastebėjusi:	„Kai	
saulė	stipriai	apšviečia	kambarį,	nepasislėps	joks	voratink- 
lis“.	Lygiai	 ir	 tikėjimo	šviesos	apšviesta	žmogaus	siela	
suvirpa	pamačiusi,	jog	nėra	tyra,	ir	ryžtasi	stoti	po	Viešpaties	
kryžiumi,	kad	iš	ietimi	pervertos	Jėzaus	krūtinės	ištryškusi	
gyvybės	versmė	nuplautų	visas	nuodėmes.	
	 Šio	simbolinio	savęs	pavedimo	apvalančiajai	Dievo	
malonei	pirmoji	diena	ir	yra	Pelenų	diena.	
	 Tądien	Bažnyčia	šventina	pelenus,	gautus	sudeginus	
praėjusių	metų	verbų	puokšteles.	Tas	pačias	puokšteles,	
kurias	pernai,	laikydami	rankose,	sveikinome	džiaugsmingai	
į	Jeruzalę	įžengiantį	Viešpatį	Jėzų.	Tai	savotiškas	priminimas	
mums,	kad	per	Gavėnią	turime	suliepsnoti	ugninga	Dievo	
meile,	būti	 lygiai	 tokie	pat	karšti,	kokie	būname	Verbų	
sekmadienį,	giedodami	šlovę	Dievui.	
	 Verbų	pelenai	primena	šventą	Dievo	liepsną,	sudegi-
nančią	mūsų	sielos	nuodėmes.	Ši	liepsna	jokiu	būdu	nesu-
naikina	ir	nepasmerkia	mūsų.	Priešingai	–	ji	mus	nuskaistina	
ir	įgalina	pačius	šviesti	šiame	pasaulyje.	
	 Svarbiausia	Pelenų	dienos	apeiga	–	pelenų	barsty-
mas.	Dalyvaujantieji	pamaldose	prieina	prie	kunigo,	kuris	
ant	galvos	užberia	žiupsnelį	pašventintų	pelenų	tardamas:	
„Atmink,	žmogau,	jog	dulkė	esi	ir	į	dulkę	pavirsi“	arba	taria:	
„Atsiverskite	ir	tikėkite	Evangelija“.
	 Ankstyvaisiais	krikščionybės	amžiais,	Gavėnios	
pradžioje,	iškilmingo	ritualo	metu	nusidėjėliai	apsivilkdavo	
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atgailos	drabužius,	o	jų	galvos	būdavo	pabarstomos	pele-
nais.	Po	to	vyskupas	palydėdavo	juos	iki	bažnyčios	vartų.	
Jie	būdavo	tarsi	išvaromi	–		iki	susitaikymo,	kuris	įvykdavo	
Didįjį	ketvirtadienį.	Ši	ceremonija	pasitarnaudavo	ir	kaip	
dramatiška	perspėjimo	priemonė	kitiems	bendruomenės	
nariams.	Tik	vėliau	pelenus	imta	barstyti	ant	visos	tikinčiųjų	
bendruomenės	galvų.	
	 Kai	viešą	atgailą	pakeitė	asmeninė	išpažintis,	Gavėnią	
imta	laikyti	atgailai	skirtu	metu	ne	tik	tiems,	kurie	padarė	
sunkių	nuodėmių,	bet	ir	visiems	Bažnyčios	nariams.	Šio	
meto	atgailos	dvasia,	pasireiškianti	įvairiomis	savęs	atsiža-
dėjimo	formomis,	padėdavo	tikinčiųjų	bendruomenei	geriau	
pasiruošti	Velykų	slėpinio	šventei.
	 Krikščionys	pabrėžia	tris	pagrindinius	aktus,	kurie	
ypatingai	 svarbūs	Gavėnios	metu:	malda,	pasninkas	 ir	
išmalda.	
	 Kalno	pamoksle	 Jėzus	 savo	pasekėjus	ypatingai	
ragina	paisyti	šių	trijų	priesakų.	Viešpats,	kaip	ir	daugelis	
Senojo	Testamento	pranašų,	bara	tuos,	kurie	maldą,	pasninką	
ir	išmaldą	praktikuoja	be	širdies	atsivertimo.	
	 Gavėnia	–	 tai	mirties	metas	kūnui	 ir	nuodėmei,	
kad	giliau	įeitume	į	Kristaus	dvasią.	Kaip	Jėzus	kovėsi	su	
piktuoju		dykumoje,	taip	per	Gavėnią	ir	krikščionys	stoja	
prieš	tamsybių	kunigaikščio	veikimą.	Per	Gavėnią	Baž-
nyčia,	nors	ir	ragindama	mus	pirmiausiai	susivokti	savo	
nuodėmėse,	labiausiai	siekia	uždegti	tikinčiųjų	širdyse	
Dievo	meilės	ugnį.	
	 Tegul	ši	ugnis	nepaliaudama	liepsnoja	kiekviename	
mūsų!
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NEĮGALŪS MENININKAI 
IŠ KINIJOS – LIETUVOJE

iNFoRMuojaMe

	 Gegužės	1	dieną	Klaipėdos	„Švyturio“	arenoje,	o	gegu-
žės	3	dieną	Vilniaus	„Siemens“	arenoje	vyks	unikalus	šokio	ir	
gyvos	muzikos	pasirodymas	„My	Dream“,	kurį	surengs	milijonus	
žmonių	sužavėjusi	Kinijos	neįgaliųjų	meno	trupė	iš	Pekino.

&&&
 
	 Kinijos	neįgaliųjų	meno	trupės	atlikėjai	laikomi	ne	vien	
kinų	–	nuo	senų	laikų	garsėjančių	ypatingais	fiziniais	gebėjimais	–	 
bet	ir	apskritai	žmogaus	galimybių	ambasadoriais	pasaulyje.	
Visus	numerius	atlieka	talentingi	kinų	artistai,	kuriems	teko	
patirti	dramatiškų	permainų	gyvenime	dėl	fizinių	traumų,	klau-
sos	ar	regos	negalios.	
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	 2007	metų	vasarą	Kinijos	neįgaliųjų	meno	trupės	nariai	
buvo	tituluoti	„UNESCO	menininkais	už	taiką“.
	 Pasak	meno	kritikų,	šios	trupės	nariai	parengia	neįti-
kėtinai	aukšto	lygio	estetinius	reginius.	Savo	pasirodymuose	
atlikėjai	tapybiškomis	ir	plastiškomis	kompozicijomis	atkartoja	
budistinius	įvaizdžius,	nukelia	į	tradicinę	kinų	operą,	pažeria	
kvapą	gniaužiančių	kovos	triukų.	
 

&&&
		 Į	Lietuvą	atvykstantys	35	Kinijos	neįgaliųjų	meno	trupės	
atlikėjai	nepamirštamų	emocijų	ir	įspūdingo	reginio	ištroškusius	
lietuvaičius	apstulbins	ypatingu	jautrumu	ir	skirtingų	meninių	
gebėjimų	sinteze.	Puikiai	jaučiantys	muzikos	virpesius	kurtieji	
daugiausiai	šoka	ir	vaidina,	o	ypač	jautrią	klausą	turintys	aklieji	–	 
groja	ir	dainuoja.
	 77	šalis	aplankę	artistai	Lietuvoje	pristatys	programą,	
jungiančią	populiarius	Rytų	Azijos	ir	šiuolaikinius	scenos	menus.	
Kiekvienas	daugiau	kaip	du	dešimtmečius	kuriančios	Kinijos	
neįgaliųjų	meno	trupės	pasirodymas	–	tai	unikalus	kūno	plasti-
kos,	judesio	ir	garso	derinys,	kurį	papildo	išraiškingi	kostiumai	
bei	scenos	šviesų	efektai.
	 Klausos,	regos,	kalbos	ar	kitokia	fizinė	negalia	nepakirto	
nė	vieno	trupės	atlikėjo	vidinio	ryžto	augti.	Išlavinę	ir	išlais-
vinę	prigimties	dovanotus	talentus,	jie	surengia	įspūdingiausius	
pasirodymus,		pribloškiančius	ir	pelnančius	milijonų	žmonių	
simpatijas	visame	pasaulyje.
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&&&
	 2008	metais	vykusiose	Pekino	Olimpinėse	žaidynėse	
buvo	pristatyta	speciali	„My	Dream“	programa,	pakerėjusi	tiek	
ją	stebėjusias	pasaulinio	garso	muzikos	ir	sporto	įžymybes,	tiek	
tarptautinės	politikos	aukščiausius	asmenis.
	 Užsienio	šalyse	pasirodymus	rengianti	profesionali	kinų	
artistų	trupė	sulaukia	ne	vien	paprastų	žiūrovų,	bet	ir	išskirtinio	
aukščiausių	valstybės	vadovų	dėmesio.	Savo	šalyse	jų	pasirody-
mus	yra	stebėję	buvęs	JAV	prezidentas	Bilas	Klintonas	ir	vice-
prezidentas	Alas	Gore,	Vokietijos	premjerė	Angela	Merkel,	buvęs	
Lenkijos	prezidentas	Aleksandras	Kvasnevskis	ir	daug	kitų.	
	 Trupė	neseniai	baigė	didelį	turą	po	Kanadą	ir	JAV	–	
pasirodymus	surengė	Toronte,	Monrealyje,	LasVegase	ir	Los	
Andžele.

&&&
	 Visame	pasaulyje	didžiulio	dėmesio	sulaukusi	programa	
„My	Dream“	pirmą	kartą	buvo	parodyta	2000	metais.	
	 Garsusis	šios	trupės	šokis	„Thousand-handBodhisat-
tva“,	sinchroniškais	rankų	judesiais	kuriantis	Budos	paveikslą,	
demonstruoja	absoliučią	atlikėjų	judesio	bei	vidinio	pasaulio	
harmoniją.	
	 „Youtube“	kanale	šio	šokio	vaizdo	įrašas	peržiūrėtas	dau-
giau	nei	10	milijonų	kartų,	garsaus	kino	filmo	„Baraka“	kūrėjai	
jį	panaudojo	visuose	penkiuose	žemynuose	filmuodami	savo	
paskutinį	darbą	„Samsara“	.
	 Tad	nepraleiskite	progos	pamatyti	nuostabų	reginį.

Paulius	STONIS

Interneto iliustracija
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Viešnagė 
Mendene

Loreta	CIKAITĖ

Seniai planuota kelionė

	 Šį	pavasarį	Neįgaliųjų	bendrijos	,,Plungės	Viltis“	tarybos	
nariai	viešėjo	Vokietijoje,	Mendeno	apskrityje.	
	 Kelionės	tikslas	–	susipažinti	su	Mendene	gyvenančių	
neįgaliųjų	užimtumo	galimybėmis,	sužinoti	apie	neįgaliųjų	orga-
nizacijų	veiklą	Šiaurės	Reino	–	Vestfalijos	žemėje.	
	 ,,Iš	kelionių	parsivežame	ne	tik	gerus	įspūdžius,	bet	ir	
patirtis,	kurios	neįkainojamos,	–		kalbėjo	bendrijos	pirmininkė	
Romualda	Šimkuvienė.	–	Dirbdami	socialinį	darbą,	galime	
palyginti	ir	pasidžiaugti	tuo,	kas	įgyvendinta	pas	mus,	taip	pat	–	 
geriau	įžvelgti	trūkumus.“	
	 Vizitą	 į	Vokietiją	plungiškiai	pradėjo	planuoti	dar	
pernai	rudenį.	Pažintinę	darbo	su	neįgaliaisiais	programą	
Mendene	parengė	Vokiečių	partnerystės	draugijos	Mende-
nas	–	Plungė	vadovė	Ulla	Amsler	ir	jos	pavaduotojas	Klaus	
Hossbach.	
	 Oficialus	tarybos	narių	Romualdos	Šimkuvienės,	Daivos	
Vaišnorienės,	Daivos	Vengalienės	ir	Vytauto	Drungilo	bei	Plun-
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gės	savivaldybės	administracijos	direktorės	Astos	Beierle-Eigir-
dienės	vizitas	Vokietijoje	tęsėsi	keturias	dienas.	Savivaldybės	
administracijos	direktorė,	beje,	puikiai	kalba	vokiškai	ir	tai	labai	
pravertė	oficialių	susitikimų	metu.	

Klubas 78

	 Pirmąją	viešnagės	dieną	aplankytas	Mendeno	neįgaliųjų	
Klubas	78.	
	 Jis		įkurtas	prieš	30	metų,	suaugusių	neįgaliųjų	iniciatyva.	
Klube	dirba	socialinis	pedagogas,	vienas	etatinis	darbuotojas,	
kuriam	atlyginimą	moka	savivaldybė.	Trijų	savivaldybių	ne- 
įgaliesiems	čia	teikiamos	transporto,	užimtumo,	apgyvendinimo	
paslaugos.	
	 Klubo	patalpose	gali	lankytis	ir	kitų	draugijų	nariai.	Gru-
pėms	skiriama	po	2	valandas,	o	pavieniams	sunkios	negalios	
žmonėms,	kuriuos	atveda	tėvai,	taikoma	trumpalaikė	globos	
paslauga.	
	 Klubas	administruoja	du	bendruomeninius	gyvenamuo-
sius	namus,	kurie	įsteigti	tėvų	iniciatyva.	Nameliuose	gyvena	
žmonės,	turintys	mišrią	negalią.	
	 Plungiškių	grupė	lankėsi	bendruomeninio	gyvenimo	
namuose	Solling	gatvėje.	Šiame	name	gyvena	24	asmenys,	po	
vieną	atskirame	kambaryje.	Pastate	tėvams	įrengtas	atskiras	
kambarys	susitikimams.	Prireikus	 jame	galima	ir	nakvoti,	
pavyzdžiui,	kai	reikia	slaugyti	susirgusį	sūnų	ar	dukrą.
	 Čia	taip	pat	yra	dirbtuvės,	kuriose	neįgalieji	kuria	smul-
kius	meniškus	darbelius.	Šiaip	visi	neįgalieji	dirba	neįgaliųjų	
darbo	reabilitacijos	centruose.	Gyventi	ir	dirbti	neįgalieji	mokosi	
visą	gyvenimą.	
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Delegacija Felsenmeers specialiosios mokyklos kieme. Pirma iš kairės – 
gera plungiškių bičiulė, geros valios ambasadorė Lietuvoje Ulla Amsler
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Iserlono djakonijos 
Mark-Ruhr dirbtuvėse

	 Iserlono	Mark-Ruhr	dirbtuvės	–	tai	profesinio	rengimo	
centras,	o	iš	tikro	–	gamykla,	kurioje	pagrindinė	veikla	–	pusga-
minių		surinkimas.
	 Įmonė	pradėjo	darbą	prieš	20	metų,	turi	nuolatinių	užsakovų	
gaminamai	produkcijai.	Centras	ne	tik	įdarbina	žmones	šioje	gamy-
kloje	bet	ir	ieško	neįgaliesiems	laisvų	vietų	kitose		įmonėse.	
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	 Vokietijos	įstatymai	reglamentuoja,	kad	įprastose	įmonėse	
turi	dirbti	6%	neįgaliųjų.	Įmonė	už	tai	gauna	dotacijas,	lengvatas.	
	 ,,O	štai	mes	Plungėje	neturime	įstaigos,	kuri	neįgaliuo-
sius	ruoštų	darbo	rinkai,	–	sakė	ponia	R.	Šimkuvienė.	–	Mūsų	
neįgalieji,	turintys	35-40	procentų	darbingumo,	lanko	Plungės	
socialinių	paslaugų	centrą,	dalyvauja	darbinių	įgūdžių	ugdymo	
programoje.	Tačiau	čia	didžiausias	dėmesys	skiriamas	buitinių	ir	 
socialinių	įgūdžių	ugdymui,	o	tai	nieko	bendra	neturi	su	darbi-
niais	santykiais,	įdarbinimu	ir	atlygiu.“	

Specialiojoje Felsenmeers 
mokykloje 

	 Pasak	pirmininkės,	apsilankyti	Felsenmeers	mokykloje	
plungiškiams	taip	pat	buvo	labai	įdomu,	juoba	kad	ir	Plungėje	
veikia	specialioji	mokykla.
	 Vokiečių	mokymo	 įstaiga	 	dešimtmetė.	 Ji	pastatyta	 
1985-aisiais.	Šiemet	čia	mokosi	250	mokinių,	iš	jų	90	turi	labai	
sunkią	kompleksinę	negalią.	
	 Mokyklos	baigimo	pažymėjimą	gauna	tik	tie,	kurie	įsten-
gia	išmokti	anglų	kalbą.	
	 Šioje	ugdymo	įstaigoje	dirba	85	specialieji	pedagogai.	
Klasėse	–	po	2	mokytojus,	dažniausiai	kartu	dirba	mokytojas	ir	
socialinis	pedagogas.	Klasės	nedidelės,	po	10–12	mokinių.	
	 Pagal	Vokietijos	švietimo	įstatymą	visi	vaikai	privalo	
mokytis,	nepaisant	negalios.	Pradinis	mokymas	trunka	6	metus.	
Tėvai	moka	už	vaikų	maitinimą.	Dienos	pietūs	kainuoja	3	eurus.
Šių	pinigų	nemoka	tik	socialiai	remtini	asmenys.	
	 8-5	autobusiukai,	–	o	tai	perkamos	transporto	paslaugos,	–	kiek- 
vieną	darbo	dieną	veža	vaikus	iš	namų	į	mokyklą.	Atostogaujama	
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keturiskart	per	metus:	rudenį	–	dvi	savaites,	tiek	pat	–	šv.	Kalėdų	ir	
šv.	Velykų	proga,	o	vasarą	–	šešias	savaites.	
	 Plungiškiai	stebėjo	kūno	kultūros	pamoką.	Sporto	salė	čia	–	 
su	pakeliama	pertvara,	tad	vienu	metu	vyko	dvi	pamokos,	atskirai	
silpnesniems	ir	stipresniems	asmenims.	
	 Pasak	pirmininkės,	Plungės	specialiojoje	mokykloje	rūpi-
nimasis	vaikų	lavinimu	ir	ugdymo	programa	panaši.	Sukurta	bazė	
taip	pat	ne	per	daugiausiai	skiriasi	nuo	aplankytosios	mokyk- 
los	Vokietijoje.

Požeminėse olose. Iš kairės: Darius Gintauskas, Ulla Amsler, Romualda 
Šimkuvienė, Daiva Vengalienė, Klaus Hossbach, Daiva Vaišnorienė
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Malonios ir 
naudingos patirtys

  
	 Svečiams	iš	Lietuvos	malonų	įspūdį	paliko	priėmimas	
Mendeno	savivaldybės	posėdžių	salėje.	Mero	pavaduotoja	
Bärbel	Lewald	papasakojo	miesto	istoriją,	kalbėjo	apie	ūkinius	
aspektus	ir	politinę	situaciją.
	 Draugiškas	dialogas	užsimezgė	su	savivaldybės	adminis-
tracijos	darbuotoja	Iris	Schieferdecker,	kuri	atsakinga	už	senjorų	
konsultavimą.	Specialistė	pateikė	daug	informacijos	šia	tema.	
	 Mendeno	savivaldybėje	įkurta	darbo	grupė	neįgaliųjų	
organizacijų	problemų	išsiaiškinimui	ir	sprendimų	priėmimui.	
Darbo	grupės	du	nariai	finansiškai	išlaikomi	iš	savivaldybės	
biudžeto.	Vienas	jų	administruoja	grupės	darbą,	kitas	dirba	tie-
siogiai	su	darbo	grupės	nariais.	
	 Stebėdama,	kaip	Mendeno	savivaldybės	darbuotojai	bend- 
rauja	su	neįgaliųjų	organizacijomis,	Romualda	Šimkuvienė	
suprato,	jog	pas	mus	labai	trūksta	bendradarbiavimo	tarp	pačių	
nevyriausybinių	organizacijų.	
	 ,,Tik	suvieniję	jėgas	galėtume	pilnavertiškiau	atstovauti	
organizacijas.	Neįgaliesiems,	lankantiems	Plungės	socialinių	
paslaugų	centrą,	reikalingas	profesinis	parengimas,	tuo	tarpu	pas	
mus	didžiausias	dėmesys	skiriamas	užimtumui	amatų	būreliuose.	
Deja,	lyginant	patirtis	Mendeno	socialinių	paslaugų	centre	ir	
mūsiškę,	tenka	konstatuoti,	jog	pas	mus	skurdi	savarankiško	
gyvenimo	įgūdžių	programa	–	nemokama	naudotis	viešuoju	
transportu,	apsitarnauti	parduotuvėse,	gaminti	maistą.	Šiandien	
dar	neturime	ir	konkrečios	individualiai	pritaikytos	tęstinės	socia- 
linių	įgūdžių	ugdymo	programos,“	–	sakė	ji.
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Be rėmėjų kelionė 
nebūtų įvykusi

	 Už	turiningą	kelionę	plungiškiai	dėkingi	Vokiečių	partne-
rystės	draugijos	Mendenas–Plungė	nariams	bei	jos	pirmininkei	
Ullai	Amsler,	pasirūpinusiems	delegacijos	maitinimu,	nakvyne,	
transportu,	oficialiais	priėmimais	įstaigose	ir	laisvalaikiu	–	dele-
gacija	turėjo	galimybę	aplankyti	Reckeno	požemines	olas	Hönne	
upės	slėnyje.	
		 Nuoširdų	ačiū	dalyviai	norėtų	tarti	ir	Plungės	savival-
dybės	administracijos	direktorei	Astai	Beierle-Eigirdienei,	
pagrindinei	kelionės	rėmėjai.	Tik	jos	dėka	bendrijos	nariai	įsigijo	
kelionės	bilietus.	
	 Petrui	Beinorui	žmonės	dėkingi	už	suteiktą	paramą	smul-
kioms	kelionės	išlaidoms	apmokėti.		Džiugu,	kad	Plungėje	vis	
dar	yra	žmonių,	kurie	neabejingi	neįgaliųjų	organizacijų	projektų	
įgyvendinimui.	
	 R.	Šimkuvienė	sakė,	kad	įkvėpti	Mendene	patirtų	įspū-
džių,	plungiškiai	artimiausiu	metu	organizuos	susitikimą	plates-
niame	rate	Plungėje	ir	mielai	pasidalins	gauta	informacija.
	 ,,Gal	gerų	patirčių	pasidalijimas	ir	mūsų	socialinio	darbo	
veikloje	įneš	daugiau	naujovių,“	–	svarstė	pirmininkė.

Neįgaliųjų bendrijos
 ,,Plungės Viltis“ nuotraukos
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	 Viena	opiausių	problemų,	trukdančių	neįgaliesiems	integ- 
ruotis	į	visuomenę	Lietuvoje,	yra	fizinės	urbanistinės	aplinkos	
ir	transporto	infrastruktūros	neprieinamumas.	Apie	universalią	
aplinką,	patogią	visiems	–	tiek	žmogui	su	negalia,	tiek	pagyvenu-
siam	asmeniui,	tiek	jauniems	tėvams	su	vaikais	–	tik	pradedama	
kalbėti.	Demokratinėse	vakarų	šalyse	šios	problemos	beveik	nėra,	
todėl	ten	žmogus	su	negalia	matomas	ir	sutinkamas	visur.	Lietu-
voje	neįgalieji	vis	dar	jaučiasi	socialiai	atskirti.	
	 2013	metų	gegužės	6	dieną,	10	valandą	Vilniaus	miesto	
savivaldybės	tarybos	posėdžių	salėje	(II	aukštas)	rengiama	galutinė	
„Grundtvig:	Lifelong	Learning	Programme“	projekto	„Universal	
Design	–	Barrier	Free	Environments“	konferencija	„Universalus	
dizainas:	realybė	ar	utopija“.	
	 Šios	konferencijos	metu	partneriai	iš	kitų	šalių	–	Latvijos,	
Estijos,	Anglijos,	Ispanijos	–		pristatys	geruosius	universalaus	dizaino	
pavyzdžius,	pateiks	informaciją,	kaip	jų	šalyse	bendradarbiauja	ins-
titucijos,	atsakingos	už	šią	sritį,	bei	kitus	aktualius	klausimus.
	 Lietuvą	atstovaus	Kultūros	paveldo	departamento	prie	Kul-
tūros	ministerijos	direktorė	Diana	Varnaitė	ir	kiti	specialistai.	
	 Maloniai	kviečiame	dalyvauti	konferencijoje,	ne	tik	išgirsti	
bei	pasimokyti	iš	gerųjų	pavyzdžių,	bet	ir	išsakyti	savo	nuomonę. 

Nijolė	ZENKEVIČIŪTĖ

Konferencija – 
diskusija  „Universalus 
dizainas:  realybė  ar  
utopija“
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technikos aukcionas
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	 VšĮ	,,Nugalėk	save“	(Dariaus	ir	Girėno	g.	1,	Veliuonos	
mstl.,	Jurbarko	r.)	šių	metų	gegužės	3	dieną	15	valandą	skelbia	
nusidėvėjusių	ir	nebetinkamų	naudoti	ilgalaikio	turto	priemonių	
viešą	aukcioną.	Parduodama:	
	 Kompiuteris	IC-400,	inventoriaus	Nr.	1270002,	eksplo-
tacijos	pradžia	1999-11-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
	 Skaitmeninis	fotoaparatas	HP	PHOTO	SMART	CAMERA	
C200	DIGITAL,	01-inventoriaus	Nr.	1270003,	eksplotacijos	pra-
džia	2001-01-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
	 Mobilusis	telefonas	Nokia	6310,	inventoriaus	Nr.1270007,	
eksplotacijos	pradžia	2002-07-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
	 Kompiuteris,	inventoriaus	Nr.	1270008,	eksplotacijos	
pradžia	2003-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
	 Kompiuteris,	inventoriaus	Nr.1270028,	eksplotacijos	
pradžia	2007-01-01,	pradinė	kaina	5	Lt.
	 Fotoaparatas	Sony	DSC-P	32,	inventoriaus	Nr.	1270010,	
eksplotacijos	pradžia	2004-03-01.	Pradinė	kaina	3	Lt.
	 Vaizdo	kamera	Sony	DSR-TRV	250E,	inventoriaus	Nr.	
1270009,	eksplotacijos	pradžia	2004-03-01.	Pradinė	kaina	10	Lt.
	 Nešiojamas	kompiuteris	NB	HP	Pavilion	DV51	10EU	
RA630EA	Sempron	3300,	inventoriaus	Nr.	1270020,	eksplota-
cijos	pradžia	2006-07-01.	Pradinė	kaina	100	Lt.

	 Techniką	Veliuonos	neįgaliųjų	ir	bendruomenės	dienos	
centre	(Dariaus	ir	Girėno	g.	1,	II	aukštas,	įėjimas	iš	kiemo)	
apžiūrėti	galima	gegužės	3	dieną	nuo	13	valandos.	Registruotis	
telefonu	8	447	42922.

VšĮ „Nugalėk save“ direktorė Henrieta Aleksandravičienė
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svečiuose pas poetą Stasį Jonauską, gyvenantį Skuode.
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