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Pasvajokime dar kartelį...

Redakcijos žodis

	 Po	to,	kai	praėjusiame	„Bičiulio“	numeryje	parašiau	
apie	rūpestį,	kaip	veiksmingiau	naudoti	valstybės	lėšas,	skirtas	
neįgaliųjų	žiniasklaidai,	kad	informacija	pasiektų	ne	vien	tiktai	
paslaugos	gavėjus,	bet	ir	būtų	patraukli	kitiems	geros	valios	
žmonėms,	redakcija	sulaukė	ir	Jūsų,	Mielieji,	reakcijos.	Lietu-
vos	žmonių	su	negalia	sąjunga	netgi	specialią	anketą	parengė	–	 
tokį	ilgą	ir	išsamų	klausimyną.	Kam	jo	prireikė,	nelabai	supra-
tau,	juoba	kad	visai	neseniai	išsamiausią	visos	neįgaliųjų	spau-
dos	tyrimą	atliko	Šiaulių	universiteto	specialistai...	Tačiau	per	
metus	ar	dvejus	situacija	galėjo	ir	pasikeisti,	tad	gal	kas	nors	į	
šią	anketą	ir	atsilieps.
	 Vis	dėlto	įdomiausias	man	pasirodė	ukmergiškio	Viliaus	
Dručkaus	laiškas,	kuriame	rašoma:	„Kodėl	mes,	neįgalieji,	
negalėtume	nors	kartą	per	savaitę	po	30	min.	pasirodyti	per	
TV?	Tada	apie	mus	sužinotų	žymiai	platesnis	ratas	žmonių.	
Neabejoju,	kad	atsirastų	ir	laidos	vedėjas.	Reikia	tik	TV	vado-
vybės	noro.	Tokia	laida	būtų	daug	įdomesnė	ir	naudingesnė,	
nei	visos	į	mūsų	protus	kišamos	nesąmoningos	reklamos..“
	 O	ką?	Pasvajokime	dar	kartelį...	Kad	jau	žinome,	jog	10	
procentų	visų	Lietuvos	gyventojų	sudaro	neįgalieji,	gal	Nacio-
nalinis	transliuotojas	iš	tiesų	galėtų	skirti	neįgaliesiems	tiek	pat	
procentų	eterio?	Juk	šį	kanalą	–	kaip	ir	neįgaliųjų	spaudą	–	taip	
pat	išlaiko	mokesčių	mokėtojai...
	 Deja,	nedaug	vilčių	teturiu,	kad	svajonės	pildytųsi.	
Nuoširdžiausiai	Jūsų	–
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akTUaLU

	 Per	vasarą	redakciją	pasiekė	keleto	skaitytojų	nusi- 
skundimai	dėl	neįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	tvarkos	
rajonuose.	Ta	proga	„Bičiulio“	korespondentė	Rasa	KAVEC-
KIENĖ	kalbina	Neįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	tarny-
bos	prie	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	direktorių,	 
dr.	Zdislavą	SKVARCIANY,	vadovaujantį	šiai	Tarnybai	nuo	
2005	metų	liepos	mėnesio.

	 Žmonės	dažnai	klausia:	kodėl	aš,	būdamos	tokios	
blogos	sveikatos,	esu	iš	dalies	darbingas,	juk	dirbti	vis	tiek	
negaliu...	
	 Neįgalumo	nustatymą	lemia	ne	tik	gyventojų	sveikatos	
sutrikimai,	bet	ir	ekonominės,	socialinės	problemos	–	demo-
grafiniai	rodikliai,	užimtumas,	valstybės	vykdoma	socialinių	
lengvatų	politika.	Pasaulyje	yra	daug	skirtingų	neįgalumo	
nustatymo	modelių.	NDNT,	nustatydama	asmenų	darbin-
gumo	lygį,	vertina	ne	vien	tik	asmens	sveikatos	būklę,	bet	ir	
funkcinius,	profesinius	bei	kitus	kriterijus,	turinčius	įtakos	
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darbingumui	ir	įsidarbinimo	galimybėms.	Toks	darbingumo	
lygio	nustatymas	sujungia	medicininę	ir	socialinę	neįgalumo	
puses,	kai	greta	medicininio	įvertinimo,	t.y.	sveikatos	būklės,	
įvertinamas	ir	socialinis	aspektas.
	 Kai	kyla	panašūs	klausimai,	reikia	žmones	informuoti,	
jog	darbingumo	nustatymui	reikšminga	ne	tik	asmens	sveika-
tos	būklė,	bet	ir	kiti	kriterijai,	tokie	kaip	profesinė	kvalifika-
cija,	darbo	patirtis	ar	darbiniai	įgūdžiai.

	 Bet	kaip	Jums	atrodo,	kodėl	neįgalieji	nepatenkinti?	
Kas	juos	erzina	–	neįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	
kriterijai,	tvarka?	
	 Tarnyba,	priimdama	sprendimus,	vadovaujasi	teisės	
aktais,	reglamentuojančiais	visą	darbingumo	lygio,	neįgalumo	
lygio	nustatymo	procesą.	Glaudžiai	bendraujant	su	neįgaliųjų	
organizacijomis,	asociacijomis	bei	nagrinėjant	žmonių	pra-
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šymus,	iškilę	klausimai	aptariami,	o	tada	teikiami	siūlymai,	
kaip	gerinti	ne	tik	patį	neįgalumo	pripažinimo	procesą,	bet	ir	
asmenų	integraciją	į	darbo	rinką.	

	 Gavome	 štai	 tokį	 skaitytojo	nusiskundimą:	 jis	
neteko	kojų,	bet	vis	viena	kasmet	kviečiamas	į	NDNT	
pratęsti	neįgalumo...	Gal	čia	koks	nors	teisės	aktų	neatiti-
kimas,	juk	kojos	žmogui	neataugs?
	 Reikia	nagrinėti	kiekvieną	atvejį	individualiai.	Galiu	
tik	dar	kartą	atkreipti	dėmesį,	kad	darbingumo	lygio	nusta-
tymo	metu	vertinama	ne	vien	asmens	sveikatos	būklė,	kuri	
gali	ir	nesikeisti,	bet	ir	kiti	kriterijai,	turintys	įtakos	žmogaus	
darbingumui	ir	įsidarbinimui.	Todėl	tikrai	raginame	jūsų	skai-
tytojus	visas	iškilusias	problemas	su	mūsų	Tarnyba	spręsti	tie-
siogiai,	nes	mes	kiekvieną	atvejį,	net	elektroninį	paklausimą,	
svarstome	ir	tiriame.	

	 Kiek	užtrunka,	kol	žmogui	nustatomas	neįgalumo	
procentas?
	 Į	NDNT	žmogų	siunčia	asmens	sveikatos	priežiūros	
gydytojas.	Žmogus	siunčiamas	tada,	kai	taikant	gydymą	
ir	 reabilitacijos	priemones	 išlieka	organizmo	funkcijų	
sutrikimų.	Tai	 labai	nesudėtinga	procedūra.	Gydantis	
gydytojas	išrašo	siuntimą	į	Tarnybą,	kuriame	nurodo	visą	
su	sveikata	susijusią	informaciją,	visus	duomenis	ir	įteikia	
žmogui	arba	NDNT	tiesiogiai	pateikia	elektroniniu	būdu.	
Darbingumo	lygio	vertinimas	mūsų	tarnyboje	atliekamas	
per	15	darbo	dienų	nuo	visų	reikalingų	dokumentų	patei-
kimo	datos.



5

akTUaLU

	 Kokiam	terminui	neįgalumas	nustatomas?
	 Terminai	skirtingi.	Gali	būti	šeši	mėnesiai,	metai,	
dveji	metai,	iki	pensinio	amžiaus,	taip	pat	ir	neterminuotai,	
kai	darbingumo	lygis	nustatomas	dėl	profesinės	ligos	ar	nelai-
mingo	atsitikimo	darbe.	Šie	terminai	priklauso	nuo	asmens	
sveikatos	būklės	ir	susirgimo.	Pavyzdžiui,	žmogų	kamuoja	
klubo	sąnario	artrozė,	jis	negali	vaikščioti,	Tarnyboje	jam	
nustatomas	neįgalumas...	Tačiau	kai	klubo	sąnarys	endo-
protezuojamas,	funkciniu	atžvilgiu	žmogus	tampa	sveikas	–	 
gali	vaikščioti,	sportuoti	ir	t.t.	
	 Todėl	mes	labai	atsakingai	vertiname	būkles,	kurios	
dėl	medicininių	priemonių	gali	kisti.	Jei	prognozė	tokia,	kad	
asmens	sveikata	po	metų	pagerės,	tada	nustatomas	vienerių	
metų	neįgalumo	terminas.	Neįgalumas	iki	senatvės	pensi-
jos	amžiaus	sukakties	dienos	nustatomas	tada,	kai	žmogaus	
sveikata	negerėja	šešerius	metus.	

	 Kokiais	atvejais	darbingumas	atsistato?
	 Yra	daug	skirtingų	situacijų,	medicinos	galimybės	juda	
į	priekį,	todėl	net	ir	sunku	pasakyti.	Žmonės	nuolatos	gydosi,	
dažnai	pasveiksta...	Iš	patirties	žinau,	jog	pakartotinių	patik- 
rinimų	metu	maždaug	5	procentai	netenka	neįgalumo,	jiems	
nustatomas	darbingumas	nuo	60	iki	100	procentų.	

	 O	 su	Lietuvos	medikais	NDNT	ar	bendrauja?	
Gal	šeimos	gydytojams	rengiami	kokie	nors	seminarai,	
mokymai?
	 Su	medikais	bendraujame,	nors	yra	ir	bėdų,	kurias	rei-
kėtų	spręsti.	Tačiau	mūsų	Tarnyba	situacijos	pakeisti	negali	–	 
esame	nepajėgūs	apmokyti	visų	medikų.	Tai	–	ne	mūsų	
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funkcija.	Tarnybos	funkcija	–	neįgalumo	nustatymas.	Šiuo	
metu	Lietuvoje	nėra	institucijos,	kurioje	būtų	dėstoma	apie	
negalią.	Kalbu	apie	universitetus	–	nėra	katedrų,	mokymo	
programų,	nėra	žmonių,	kurie	tuo	užsiimtų.	Kartais,	jei	uni-
versitetai	pakviečia,	skaitau	studentams	paskaitas	–	juk	esu	
mokslų	daktaras...	Žinoma,	bendraujame	su	Vilniaus	ir	Kauno	
universitetais.	Siekiame,	kad	į	medikų	rengimo,	gydytojų	
tobulinimo	programas	įtrauktų	ir	neįgalumo	temas.	Taip	pat	
važiuojame,	kai	pakviečia	į	poliklinikas,	ligonines,	skaitome	
paskaitas.

	 Norėčiau	Jūsų	paklausti	dėl	Bartelio	indekso.	Teko	
girdėti,	kad	Europoje	jis	netaikomas,	tad	kodėl	Lietuvoje	
pasirinktas	šis	modelis?	Kokiu	tikslu	skaičiuojami	tie	
procentai?
	 Bartelis	nėra	modelis,	tai	funkcinio	savarankiškumo	
testas.	Jis	pritaikytas	tik	tam	tikroms	ligoms.	Šiuo	metu	Lie-
tuvoje	nėra	kito	testo,	kuris	būtų	įteisintas.	Kai	kuriais	atvejais	
šis	testas	naudojamas,	tačiau	nustatant	darbingumo	lygį,	jis	
netaikomas.	Bartelio	indeksas	skaičiuojamas	tik	tada,	kai	reikia	
nustatyti	kai	kuriuos	specialiuosius	poreikius.	Bet	ateis	laikas,	
kai	ir	mes	pereisime	nuo	medicininio	prie	biopsichosocialinio	
neįgalumo	nustatymo,	o	Bartelio	indekso	skaičiavimo	bus	
visiškai	atsisakyta.	

	 Kam	tada	medikai	 skaičiuoja	Bartelio	 indeksą	
siunčiant	neįgalųjį	į	reabilitaciją,	skiriant	tikslinę	kom-
pensaciją	automobiliui?
	 Jau	minėjau,	kad	šis	indeksas	turi	būti	skaičiuojamas	
nustatant	specialiuosius	poreikius,	kai	žmogus	serga	tam	tikro-
mis	ligomis,	kai	reikia	diferencijavimo.	Teisės	aktuose	labai	
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aiškiai	reglamentuota,	jog	Bartelio	indeksas	skaičiuojamas	
nustatant	priežiūrą	arba	slaugą.	Gydantis	gydytojas	gali	skai-
čiuoti	šį	indeksą,	bet	mes	jo	nevertiname,	atsižvelgiame	tik	tam	
tikrais	atvejais.	
 
	 Prasidėjus	krizei	ir	pinigų	taupymo	„vajui“,	NDNT	
peržiūrėjo	daugelio	asmenų	neįgalumą	–	daugelis	žmonių	
apskritai	neįgalumo	neteko,	kitiems	buvo	padidinti	dar-
bingumo	procentai.	Kodėl	taip	nutiko?	
	 Tarnyba	tikrai	neatsižvelgia	į	tokį	veiksnį	kaip	krizė.	
Yra	bendri	kriterijai,	pagal	kuriuos	ir	nustatomas	neįgalumas.	
Sistema	buvo	tobulinama,	ji	pradėjo	veikti	2005	metais,	o	tai	
juk	–	prieškrizinis	laikotarpis.	Mes	vengiame	subjektyvumo,	
siekiame	kuo	objektyviau	nustatyti	neįgalumo	lygį.	Dabar	
griežtai	reglamentuojami	visi	kriterijai.	Gal	į	šį	Jūsų	pateiktą	
klausimą	galima	būtų	atsakyti	kitu	klausimu:	ar	teisingai	prieš	
tai	buvo	nustatytas	neįgalumas?	
	 Jau	treji	metai	stebime,	kad	sumažėjo	atvejų,	kai	asme-
nys	dėl	neįgalumo	nustatymo	kreipiasi	pirmą	kartą.	Dabar	
kreipiasi	apie	13000–14000	asmenų.	Kai	kreipiasi	pakartoti-
nai,	jau	visai	kiti	skaičiai.	Pridursiu,	jog	kai	kuriose	Europos	
šalyse	padidėjo	besikreipiančiųjų,	tačiau	tose	šalyse	taikomas	
visai	kitoks	–	socialinis	–	modelis.	Olandijoje,	tarkime,	nėra	
tokio	kriterijaus	kaip	amputacijos.	Žiūrima	į	tai,	ką	kiekvienas	
gali	dirbti.
	 	Sakykime,	žmogus	dirbo...	Atėjus	krizei,	jis	darbo	
rinkai	tapo	nebereikalingas.	Tada	ir	padaugėja	neįgaliųjų.	O	
Lietuvoje	taikomas	mišrus	–	medicininis	ir	biosocialinis	–	
modelis,	bet	labiau	atsižvelgiama	į	medicininį	modelį,	kai	nuo	
susirgimo	priklauso	ir	neįgalumas.	
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	 Ar	Lietuvoje	neplanuojama	pereiti,	kad	ir	prie	Jūsų	
minėto	Olandijos	modelio?
	 Ne,	neplanuojama,	nes	šis	modelis	irgi	nėra	idealus.	
Lietuvoje	bus	taikomas	tarptautinis	modelis.	Siekiama,	kad	
neįgalumo	nustatymą	įtakotų	socialiniai,	o	ne	medicininiai	
kriterijai.	
	 Dabar	štai	pakeista	specialiųjų	poreikių	nustatymo	
tvarka,	vaikams	pritaikomas	biosocialinis	modelis,	o	dėl	dar-
bingumo	lygio	nustatymo	–	aptarus	su	neįgaliaisiais,	su	jų	
organizacijų	atstovais	–	bus	atsižvelgiama	į	socialinį	faktorių.	
Tarkime,	žmogus	serga	cukriniu	diabetu.	Anksčiau	jam,	jeigu	
tik	reikėdavo	leistis	vaistus,	iš	karto	būdavo	skiriama	antra	
neįgalumo	grupė.	O	šiuo	metu,	jeigu	asmuo	leidžiasi	vaistus	
ir	yra	darbingas,	vaikšto,	jeigu	nėra	ligos	komplikacijų,	ne- 
įgalumo	jis	neturi.	

	 Bet	juk	tai	–	liga.	Ir	sunki...
	 Taip,	liga.	Tačiau	kitiems	asmenims	ji	visiškai	netrukdo	
dirbti	net	ir	po	12	ar	daugiau	valandų	per	dieną.	Todėl	ir	pabrė-
žiu,	kad	svarbu	atsižvelgti	į	socialinį	faktorių.	

	 Skaitytojams	 daug	 klausimų	 kyla	 dėl	 darbin-
gumo	 procentų	 nustatymo.	 Kokiais	 kriterijais	 jie	
apskaičiuojami?
	 Yra	teisės	aktai,	kuriuose	tiksliai	nurodomi	procentai	
pagal	tam	tikrus	susirgimus.	Nurodyti	bazinio	darbingumo	
medicininiai	procentai.	Anksčiau	NDNT	darbuotojai	galėjo	
varijuoti	procentėliais,	nes	buvo	nurodyta	„nuo	iki“,	o	dabar	
procentas	nustatytas	tikslus,	aiškus	ir	nekintantis.	
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	 Birželį,	ministrės	Algimantos	Pabedinskienės	siū-
lymu,	Seimas	pritarė	priemonėms,	mažinančioms	neįga-
liųjų	diskriminavimą.	Kokios	jos?
	 Vienas	iš	klausimų	buvo	dėl	terminų.	Liko	nustaty-
tieji	terminai,	tik	dabar	jie	apibrėžti	įstatymiškai.	Dar	buvo	
iškeltas	klausimas	dėl	sąvokų	„darbingas“,	„nedarbingas“.	
Sąvoka	„nedarbingas“	liko,	tačiau	asmuo,	pripažintas	nedar-
bingu,	dabar	gali	dirbti	jo	poreikiams	pritaikytoje	aplinkoje.	
Šiandien	kiekvienas	neįgalusis	gali	dirbti,	nes	jau	pora	metų	
neįgaliesiems	išduodamos	pažymos	su	išvada:	„Nedarbin-
gas,	bet	gali	dirbti	pritaikytose	sąlygose“.	Tai	logiška,	nes	
net	ir	lovoje	gulintis	žmogus,	tesugebantis	judinti	vos	vieną	
pirštą,	pajėgus	dirbti	kompiuteriu...	Dėl	tokių	situacijų	ir	kyla	
klausimas,	ar	žmogus	darbingas,	ar	ne?	Taip,	apskritai	imant,	
jis	nedarbingas	–	negali	dirbti	statybose,	negali	vaikščioti,	
guli	ant	patalo...	Tačiau	prie	kompiuterio	–	prašom.	O	kiek	
neįgaliųjų,	judančių	vežimėliais,	kartais	dirba	ir	po	10	ar	12	
valandų?	Vadinasi,	pritaikytoje	aplinkoje,	jie	dirbti	gali...	

	 Ar	dabar	nebegalioja	tos	pažymos,	kuriose	nuro-
dyta	nepatikslinta	sąvoka	„nedarbingas“?	Ar	jas	reikėtų	
pasikeisti?
	 Jūs	kalbate	apie	išvadą	dėl	darbo	pobūdžio	sąlygų?	Ši	
išvada	išduodama,	kai	nustatomas	darbingumo	lygis.	Mes	jau	
seniai	išduodame	tokias	pažymas,	kuriose	nurodyta,	jog	asmuo	
gali	dirbti	tam	tikrose	pritaikytose	sąlygose.	Pažymos,	kurios	
buvo	išduotos	MSEK’o	laikais,	kitaip	tariant,	iki	2005	metų,	
gali	kelti	keblumų.	Tačiau	kiekvienas,	kam	jų	kyla,	gali	ateiti	į	
NDNT	su	siuntimu	–	jam	bus	išduota	tinkama	pažyma.	Pažymą	
išduodame,	kai	žmogus	prašo.	Jeigu	neprašo,	neišduodame.	
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	 	Teko	girdėti,	kad	profesiniu	neįgaliųjų	reabilita-
vimu	Lietuvoje,	taip	pat	ir	mūsų	neįgalumo	bei	darbin-
gumo	nustatymo	sistema	domisi	užsieniečiai.	Papasakokite	
apie	tai	kiek	plačiau.
	 Mūsų	sistema	domisi	tos	šalys,	kurios	daro	reformas,	
ypač	posovietinių	šalių	atstovai.	Tarkim	aš,	kaip	ekspertas,	
buvau	Jungtinių	Tautų	siunčiamas	į	Armėniją,	Azerbaidžaną,	
Moldovą,	dabar	važiuosiu	į	Kazachstaną	skaityti	pranešimo.	
Šią	iniciatyvą	kuruoja	arba	Europos	Sąjunga,	arba	Jungtinių	
Tautų	organizacija.	Atstovai	 iš	Armėnijos,	Azerbaidžano	
ministerijų	bei	parlamentų	taip	pat	viešėjo	Lietuvos	NDNT	–	
jie	penkias	dienas	stebėjo	mūsų	sistemos	veikimą.	Prieš	tai	jie	
važiavo	į	Prancūziją,	Vokietiją,	bet	mūsų	šalies	modelis	jiems	
pasirodė	labiausiai	tinkamas.
	 Dauguma	posovietinių	šalių	nori	pereiti	prie	procentinio	
neįgalumo	nustatymo.	Lietuvos	sistema	buvo	priimta,	padedant	
Europos	Sąjungos	organizacijoms.	Prieš	keletą	metų	Pasaulinio	
Banko	ekspertai,	kurie	nagrinėjo	visą	Lietuvos	socialinę	sis-
temą,	vienoje	išvadų	nurodė,	kad	mes	sugebėjome	kontroliuoti	
neįgalumo	augimą.	Esminis	dalykas	čia	–	specialiųjų	poreikių	
nustatymas:	2010	metais	tai	buvo	perduota	NDNT	ir	taikoma	
centralizuota	sistema.	Visi	teritoriniai	skyriai	poreikius	nustato	
pagal	tuos	pačius	teisės	aktus,	vienodas	metodikas.	Neįgalumo	
nustatymas	–	sudėtinga	sistema.	Labai	stinga	specialistų.	Uni-
versitetuose	to	neįmanoma	išmokti,	nes	nėra	programų.	
 
	 Kiek	Lietuvoje	dirba	skyrių,	kuriuose	nustatomas	
darbingumo	lygis?
	 Per	visą	respubliką	yra	24	teritoriniai	skyriai,	išdėstyti	
vienuolikoje	miestų	pagal	apskritis.	Dar	vienas	skyrius	veikia	
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Biržuose.	Šie	skyriai	neturi	juridinio	asmens	statuso,	jie	dirba	
pagal	mūsų	nustatytas	metodikas	ir	kriterijus.	Kai	asmeniui	pri-
reikia	nustatyti	neįgaliojo	statusą,	jis	kreipiasi	į	jam	artimiausią	
skyrių.	NDNT	neįgalumą	nustato	atsižvelgdama	į	asmens	dar-
bingumą.	Darbingumo	lygis	apima	visas	gyvenimo	sritis	–	apsi-
tarnavimą,	mobilumą,	galimybę	bendrauti,	galimybę	vaikščioti.	
Bartelio	indeksas	neatspindi	viso	to,	šiuo	atveju	jis	yra	gana	
„grubus“,	bet	šiuo	metu	nėra	jokio	kito	patvirtinto	modelio.	Pas	
mus	apie	funkcijas	labai	mažai	kalbama,	o	medicinoje	kalbama	
tik	apie	diagnozes	ir	gydymą.	

	 Ar	galima	į	NDNT	kreiptis	dėl	automobilio	tikslinės	
kompensacijos?
	 Yra	specialieji	poreikiai...	Vienas	iš	jų	–	specialusis	
poreikis	lengvajam	automobiliui.	NDNT	nustato	šį	poreikį,	
o	kompensuoja	kitos	institucijos.	Pas	mus	asmuo	ateina	su	
siuntimu,	tai	griežtai	reglamentuota.

	 Ką	daryti	žmogui,	kuris	nesutinka	su	NDNT	teri-
torinio	skyriaus	sprendimu	dėl	neįgalumo	ar	darbingumo	
nustatymo?
	 Jeigu	žmogus	su	išvadomis	nesutinka,	jis	per	30	kalen-
dorinių	dienų	nuo	dokumento	gavimo,	turi	parašyti	nesutikimą,	
nurodydamas	priežastį,	dėl	kurios	nesutinka	su	NDNT	išvada.	
Nesutikimą	galima	išsiųsti	paštu,	įregistruoti	teritoriniame	
skyriuje	arba	atnešti	į	NDNT	administraciją.	Nesutikimas	
adresuojamas	tarnybos	direktoriui.	Tie	prašymai	yra	parengti,	
tik	reikia	įrašyti	savo	duomenis,	priežastį	ir	pasirašyti.	Tada	
dokumentai	keliauja	į	sprendimų	kontrolės	skyrių,	kur	dirba	
teisininkai	ir	medikai,	jie	peržiūri	dokumentus.	Kai	neužtenka	
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duomenų,	jie	tikslinami,	siunčiant	paklausimus.	Jeigu	žmogus	
po	patikrinimo	vis	dar	nesutinka	su	NDNT	sprendimu,	tada	
yra	Ginčų	komisija	ministerijoje,	ten	dirba	teisininkai,	kurie	
peržiūri	visus	dokumentus	ir	pateikia	savo	išvadas.

	 O	jeigu	ir	tas	netenkina...
	 Tuomet	lieka	kreiptis	į	teismą.
	 Per	metus	maždaug	apie	2	procentus	asmenų	nesutinka	
su	Tarnybos	nustatytu	sprendimu,	į	Ginčų	tarnybą	atkeliauja	
labai	mažai	nesutikimų,	o	į	teismus	kreipiasi	gal	30	žmonių.

	 Kokia	būtų	„šviežiausia“"	naujiena	neįgaliesiems?	
Gal	ta,	kad	nuo	2014	metų	sausio	1	dienos	atsisakoma	
rinkliavos	už	neįgaliųjų	automobilių	stovėjimą	miestų	
aikštelėse?	Ar	bus	taip,	kad	atvažiuoja	automobilis	su	ne- 
įgaliojo	ženklu	ir	gali	statytis	nemokamai?	Ar	visų	negalių	
asmenims	tokia	lengvata	bus	taikoma?
	 Šiuos	sprendimus	priima	savivaldybės.	Lietuvoje	yra	
du	galiojantys	neįgaliųjų	ženklai	–	vienas	mėlynas,	jį	galima	
įsigyti	tam	tikrose	vietose,	su	juo	galima	sustoti	po	ženklu,	
pravažiuoti	ten,	kur	neįgaliesiems	leidžiama.	Taip	pat	yra	
neįgaliojo	statymo	kortelė.	Ta	kortelė	naudojama	visoje	Euro-
poje,	ją	išduoda	NDNT,	jos	negalima	nusipirkti	–	kaip	prieš	
tai	minėto	ženklo.	Kortelė	yra	vardinė,	ir	ji	suteiks	galimybę	
stovėti	mokamose	stovėjimo	aikštelėse.
	 Lietuvos	Respublikos	Seimas	priėmė	Rinkliavų	įsta-
tymo	pataisas,	kuriomis	atsisakyta	vietinės	rinkliavos	rinkimo	
už	automobilių,	pažymėtų	neįgalių	asmenų	automobilių	sta-
tymo	kortele,	statymą	savivaldybių	tarybų	nustatytose	vietose.	
Pataisos	įsigalios,	kaip	Jūs	ir	minėjote,	2014	m.	sausio	1	d.
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	 Pagal	šiuo	metu	galiojantį	įstatymą,	savivaldybės	taryba	
turi	teisę	savivaldybės	teritorijoje	nustatyti	vietines	rinkliavas	
už	naudojimąsi	savivaldybės	tarybos	nustatytomis	vietomis	
automobiliams	statyti	(išskyrus	vietas	automobiliams	statyti	
prie	valstybinės	reikšmės	kelių,	5–15	m	pažymėtoje	atkarpoje	
prie	valstybės	įstaigų,	institucijų	ir	tarnybų,	taip	pat	vietas,	
kurias	nustato	Vyriausybė,	atsižvelgdama	į	saugumą,	tarp-
tautinį	protokolą	ar	kitus	viešuosius	interesus	užtikrinančius	
reikalavimus).	Priėmus	naują	nuostatą,	vienodos	sąlygos	bus	
taikomos	visose	savivaldybėse	gyvenantiems	neįgaliesiems,	
kurie	turės	neįgalių	asmenų	automobilių	statymo	kortelę.

	 Ačiū	Jums	už	pašnekesį.

Liudos Skrebytės nuotraukos
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Skuodiškių 
godoS ir 
džiaugSmai
Loreta	CIKAITĖ

	 Jeigu	nori	patekti	į	Skuodą,	turi	pervažiuoti	kone	visą	
Lietuvą.	Tačiau	atvažiavęs,	nepasigailėsi,	nes	yra	į	ką	pasižval-
gyti,	ką	pašnekinti.	Šį	kartą	domėjomės,	kaip	sekasi	Lietuvos	
aklųjų	ir	silpnaregių	draugijos	Skuodo	rajono	tarybai,	taip	pat	–	 
kokiomis	godomis	gyvena	žmonės,	turintys	klausos	negalią.	
Pirmiesiems	nuo	1976	metų	vadovauja	Mykolas	LUKAS,	o	
Kurčiųjų	ir	neprigirdinčiųjų	organizacijos	vadovo	Skuode	lyg	ir	
nėra:	šešioms	dešimtims	organizacijos	narių	pagalbą	teikia	Klai-
pėdos	apskrities	gestų	kalbos	vertėjų	centro	darbuotoja	Irena	
ŠMAIŽIENĖ.	Su	abiem	ir	pasikalbėjome.

Mykolas lukas: „Dirbti tenka 
skurDžioMis sąlygoMis...“

	 Žodis	„godos“,	šiaip	jau	reiškiantis	svajones	ar	netgi	
pagarbą	ir	šlovę,	gali	asocijuotis	ir	su	noru	guostis,	dejuoti...	
Susitikus	su	ilgamečiu	LAAS	Skuodo	rajono	tarybos	pirmininku	
Mykolu	Luku,	didelio	guodimosi	ir	aimanavimo	nebuvo.	Tačiau	
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pokalbyje	išryškėjo	atvira	vadovo	nuomonė:	gyvenimas	nėra	
dvispalvis	–	tik	juodas	ir	baltas;	visur	esama	tiek	neigiamų,	tiek	
teigiamų	poslinkių,	tačiau	kartais	nusvyra	rankos...

skaudžiausia bėda – žmonių pasyvumas

	 Mykolo	Luko	patirtis	nevyriausybinės	organizacijos	
veikloje	dvejopa	–	jam	teko	dirbti	ir	sovietmečiu,	ir	Nepri-
klausomoje	Lietuvoje,	nes	LAAS	Skuodo	rajono	tarybos	
pirmininku,	jis,	kaip	minėta,	 tapo	1976-aisiais	metais	ir	
tebedirba	iki	šiol.
	 „Anuomet	visi	turėjo	darbus,	šalyje	veikė	aklųjų	ir	silp- 
naregių	įmonės,	vien	tik	Skuode	dirbo	22	namudininkai,	–	 
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į	netolimą	praeitį	atsigręžti	pabandė	M.	Lukas	ir	apgailestavo,	
kad	šiandien	situacija	labai	pakitusi:	darbą	turi	vos	du	trys	
silpnaregiai,	kiti	šį	tą	namuose	pasikrapšto	–	savo	malonu-
mui,	taip	sakant.	Vis	dėlto	pirmininkas	teigė,	jog	labiausiai	jam	
pikta,	kai	mato	žmogų,	galintį	ir	savanoriauti,	ir	saviveikloje	
pasireikšti,	o	pakalbinęs	jį	supranta,	jog	neįgaliajam	niekas	
neįdomu	–	rūpi	tik	ką	nors	iš	organizacijos	gauti,	bet	ne	jai	
duoti.
	 Užtat	visai	kitaip	nuteikia	 tie	nariai,	kurie	ateina	
pas	vadovą	ir	pasisiūlo	pagelbėti,	kurie,	jei	tik	turi	kokių	
gabumų,	nori	dalyvauti	veikloje.
	 „Tokių	entuziastų	dėka	ir	gyvuoja	mūsų	meno	savivei-
klos	kolektyvai,	savišvietos	būrelis,“	–	sakė	ponas	Mykolas.	
	 Skuodas	–	nedidelis	rajono	centras,	tačiau	kultūros	
ir	savišvietos	gyvenimas	čia	virte	verda:	aklieji	ir	silpna-
regiai	turi	savo	kaimo	kapelą,	mišrų	vokalinį	ansamblį,	
koncertuoja	ne	vien	saviškiams,	bet	ir	visuomenei.	Rengi-
nius	organizuojant	talkina	režisierius	Edmundas	Untulis.	O	
švenčių	ir	susibūrimų	tikrai	netrūksta.	Pirmininkas	kasmet	
rajono	Savivaldybei	pateikia	projektus,	kurie	finansuojami.	
Bėda	tik,	kad	projektuose	nenumatytos	išlaidos	transpor-
tui	–	kyla	klausimas,	kaip	žmones	atsivežti	į	renginius,	
kaip	juos	po	to	parvežti	namo,	juk	nariai	gyvena	ir	gana	
atokiuose	rajono	kampeliuose.	
	 Tačiau	ir	vėl	galime	pasidžiaugti:	asociacijoje	vei-
kia	bibliotekėlė,	norintys	skaityti	gali	pasirinkti	knygų	ir	iš	
kilnojamosios	bibliotekos,	kuri	nuolatos	papildoma	naujais	
garso	įrašais,	o	paskui	–	savišvietos	būrelyje,	kuriame	daly-
vauja	per	10	žmonių	–	visa,	kas	perskaityta,	išgirsta,	galima	
aptarti.		

asociacijose
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technologijos gelbsti, tik norėkime mokytis

	 „Atkreipiau	dėmesį,	jog	didesnių	miestų	žmonės	akty-
vesni.	Jie	viskuo	domisi,	nori	mokytis,	įgyti	naujų	įgūdžių.	Saky-
kime,	kokia	puiki,	silpnaregiams	ar	akliesiems	labai	tinkama	yra	
masažuotojo	specialybė.	Lietuvoje	šį	darbą	sėkmingai	atlieka	apie	
170	aklųjų,	o	iš	Skuodo	jaunimo	šią	specialybę	renkasi	vienetai.	
Problema	–	patys	žmonės:	pasyvūs,	užsidarę,	gal	net	įsibaiminę...	
O	juk	galimybių	tobulėti	šiandien	tikrai	netrūksta.	Technologijų	
vystymasis,	įvairiausios	kompiuterinės	programos,	jų	pritaiky-
mas	akliesiems	žymiai	palengvina	gyvenimą,	tačiau	reikia	norėti	
viskuo	naudotis,“	–	sakė	Mykolas	Lukas,	demonstruodamas	man	
kompiuterinę	programą,	kuria	naudojasi	aklieji.	
	 Deja,	naudotis	tiek	kompiuteriais,	tiek	kitomis	nau-
jausiomis	technologijomis	šiandienis	Skuodo	jaunimas	entu-
ziazmo	nerodo.	Tai	liūdina	organizacijos	vadovą.	Mykolas	
Lukas	pyksta	ir	ant	šiandienos	biurokratų,	kurie	neretai	linkę	
apsunkinti	jau	ir	taip	nelengvą	neįgaliųjų	gyvenimą.	Vyriškį	
labiausiai	stebina,	kodėl	žmogus,	kuriam	nustatytas	regėjimo	
negalios	laipsnis,	norėdamas	įsigyti	vieną	ar	kitą	technikos	
pagalbos	priemonę,	neatsižvelgiant	į	jau	nustatytą	neįgalumą,	
papildomai	turi	kreiptis	į	gydytoją,	kuris	privalo	užpildyti	
vadinamąją	27-ąją	formą	–	ir	tik	tuomet	jau	galima	teikti	
pareiškimą	techninės	pagalbos	priemonėms	įsigyti.
	 Techninės	pagalbos	priemonių	tema	–	viena	skaudžiau-
sių.	Iki	2007-ųjų	technikos	pagalbos	priemonėmis	rūpindavosi	
asociacijos,	jose	buvo	žinoma,	kokių	priemonių	gali	prireikti,	kas	
populiariausia.	Kai	šią	funkciją	perėmė	Techninės	pagalbos	neįga-
liesiems	centrai,	pasak	M.	Luko,	aprūpinimas	iš	tiesų	pablogėjo.	
	 „Norinčių	įsigyti	pagalbos	priemonių	–	didžiausios	eilės.	

asociacijose
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Paprasto	kalbančio	žadintuvo	žmogus	laukia	ne	vienerius	metus,	–	 
neslėpė	pasipiktinimo	vadovas.	–	Kas	iš	to,	kad	esi	įrašomas	
į	eilę?	Juk	nežinai,	kada	ką	gausi,	o	daiktas	tau	reikalingas	jau	
šiandien!“
	 Ankstesnė	tvarka,	kai	techninės	pagalbos	priemonėmis	
pasirūpindavo	LAAS,	skuodiškių	pirmininkui	atrodo	buvusi	
žymiai	tobulesnė.	Laimė,	pasak	jo,	nuo	tų	laikų	dar	užsiliko	
kelios	baltosios	lazdelės...	M.	Lukas	mielai	jas	pasiūlo	tiems,	
kuriems	jų	labiausiai	reikia.	

Dėl ko aklųjų vadovui kartais gėda?

	 Kokią	veiklos	sritį	imtume,	visur	reikės	kūrybiškumo,	
ištvermės,	netgi	sveiko	užsispyrimo...	Nieko	tad	nuostabaus,	
kad	neįgaliųjų	organizacijos,	jei	tik	nori	būti	patrauklios,	privalo	
sudominti,	pritraukti	žmones.	Tam	reikia	nemažai	energijos,	kuri	–	 
jei	tiktai	gerosios	emocijos	negrįžta	–	linkusi	išsekti.
	 „Labai	svarbu	jausti,	jog	mūsų	darbas	nėra	bepras-
mis,	–	įsitikinęs	Mykolas	Lukas.	–	Kai	žinai	esąs	reikalingas,	
kai	gali	realiai	padėti,	vienokia	savijauta,	o	kai	savo	nariui	
negali	pasiūlyti	nieko	konkretaus,	jau	visai	kitokia.	Deja,	
tokia	galimybė	pastaruoju	metu	iš	mūsų,	organizacijų	vadovų,	
atimama...“	
	 Pirmininko	žodžiuose	išgirdau	švelnias	liūdesio,	o	gal	
net	ir	apmaudo	gaideles.	
	 „Man	gėda	dirbti	tokioje	skurdžioje	aplinkoje.	Arti-
miausiu	metu	ketinu	trauktis	iš	savo	pareigų,“	–	prisipažino	
ponas	Mykolas.	
	 Kai	šitaip	prabyla	žmogus,	atidavęs	organizacijai	tris-
dešimt	septynerius	metus,	yra	apie	ką	pamąstyti...

asociacijose
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irena ŠMaižienė: „gyveniMas 
užgrūDina...“ 

	 Jau	penkeri	metai	Irena	Šmaižienė	dirba	Klaipėdos	aps-
krities	gestų	kalbos	vertėjų	centre.	Skuodo	kurtiesiems	susikal-
bėti	su	nemokančiais	gestų	kalbos	ji	padeda	visur:	sprendžiant	
problemas	teismuose,	valstybinėse	institucijose,	sveikatos	
įstaigose,	mokyklose,	darželiuose.	Dar	vaikystėje	išmokta	gestų	
kalba	ir	nuolatinis	tolesnis	lavinimasis	tobulinimosi	kursuose	
šiandien	tapo	Irenos	Šmaižienės	duona.

gestų vertėjos reikia daugeliui

	 Lietuvos	kurčiųjų	ir	neprigirdinčiųjų	organizacijos	
Skuodo	skyriaus	sąraše	–	apie	60	žmonių.	Drįsčiau	teigti,	

asociacijose
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jog	kiekvienas	jų	gerai	žino	Irenos	Šmaižienės	vardą,	nes	
šios	moters	gestų	kalbos	vertėjos	paslaugos	yra	neįkainoja-
mos.	Ponia	Irena	palydi	žmones	pas	gydytojus,	tarpininkauja	
susikalbant	su	jais.	Skuode	yra	ir	jaunų	mamų,	kurioms	gestų	
kalbos	vertėjos	paslaugos	taip	pat	labai	reikalingos,	kai	jų	
mažuosius	reikia	palydėti	į	darželį	ir	išversti	mamų	žodžius	
auklėtojoms.	
	 „Vėliau,	kai	vaikučiai	patys	išmoks	gestų	kalbos	ir	galės	
būti	vertėjais,	manęs	nebereikės,“	–	šmaikštauja	moteris,	tačiau	
šiandien	be	jos	pagalbos	tikrai	neišsiverstų	daugelis.	Skuodo	
kurčiųjų	sąrašuose	–	žmonės	su	labai	įvairaus	lygio	klausos	
sutrikimais.	Vieni	visai	negirdi,	kiti	–	tik	iš	dalies;	vieni	jau	gimė	
su	šia	negalia,	o	kiti	negirdėti	pradėjo	po	traumų	ar	sulaukę	
tam	tikro	amžiaus.	Yra	šeimų,	kuriose	tėvai	–	kurtieji,	o	vaikai	
sveiki.
	 Ponia	Irena	pati	nuo	vaikystės	turi	dalinę	klausos	nega-
lią,	tad	gestų	kalbos	išmoko	dar	maža	būdama.	
	 „Gyvenimas	užgrūdina,“	–	šypsojosi	moteris,	pasako-
dama	savosios	patirties	istoriją.

ką išmoksi, to ant pečių nenešiosi

	 Irena	mokėsi	Kauno	neprigirdinčiųjų	mokykloje-	
internate.	Į	jį	pateko	būdama	aštuonerių.	Vėliau,	jau	Skuode,	
baigė	vidurinę	mokyklą,	įgijo	siuvėjos	specialybę,	ištekėjo	
už	likimo	draugo	–	negirdinčio	Danieliaus.	Šeimoje	užaugo	
dukra	Aušra	ir	sūnus	Gediminas.	
	 „Aušrelė	šiemet	baigia	Vilniaus	universiteto	archeo- 
logijos	bakalauro	studijas,	o	Gediminas	mokosi	Vilniaus	
Gedimino	technikos	universitete,“	–	šypsojosi	ponia	Irena,	

asociacijose
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kai	šneka	pasisuko	apie	vaikus.	Pasidžiaugiau	jos	vaikų	
pasiekimais	ir	aš:	nors	abi	Šmaižių	atžalos	–	kaip	ir	jų	tėve-
liai	–	turi	klausos	sutrikimų,	vis	dėlto	negalia	neužgožia	jų	
noro	gyventi	visavertį	gyvenimą.	
	 „Mokykloje	buvo	įvairių	tarpsnių.	Mokytojai	siūlė	
maniškius	išsiųsti	į	Kauną,	bet	nesutikau.	Klausdavau	peda-
gogų	tik	vieno	dalyko:	argi	mano	vaikai	blogai	mokosi?	–	pri-
simena	moteris	ir	priduria	Aušros	su	Gediminu	gestų	kalbos	
nemokiusi.	–	Nieko	niekados	neverčiu	prievarta:	norės	–	patys	
išmoks!“
	 Vis	dėlto	asmeninė	patirtis	byloja,	kad	gestų	kalbos	
mokėjimas	labai	praverčia.	Juoba,	kurtieji	juk	„kalba“	ne	vien	
gestais,	bet	ir	veido	mimika.	
	 „Daugelis	kurčiųjų	puikiai	moka	skaityti	nuo	lūpų.	
Gerai,	kad	šiandien	jau	galima	rinktis	ir	kitus	tarpusavio	ben-
dravimo	būdus.	Labai	padeda	telefonai.	Rašome	vieni	kitiems	
žinutes.	Kartais	daug	kalbėti	nė	nebūtina,	svarbu	perduoti	
žinią,“	–	teigia	I.	Šmaižienė.

naujos galimybės

	 Besiklausydama	ponios	Irenos,	darau	išvadą:	ramu-
mas,	atidumas,	įsiklausymas	–	būdingiausios	kurčiųjų	ir	nepri-
girdinčiųjų	savybės.	O	mes,	turintys	gerą	klausą,	ar	turime	
pakankamai	kantrybės,	ar	sugebame	kalbėti	taip,	kad	mus	
suprastų?	–	teiraujuosi	pašnekovės.
	 „Tolerancija	ir	atida	niekam	nekenkia,“	–	sako	ji.
	 Šiandien,	vis	labiau	vystantis	technologijoms,	tobu-
lėja	ir	techninės	pagalbos	priemonės	kurtiesiems	–	galima	

asociacijose
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rinktis	implantus,	klausos	aparatus,	gyventi	padeda	daugybė	
kitokių	šiuolaikinių	priemonių,	kad	ir	„elektroninės	mamos“.	
Tačiau	būtent	techninių	pagalbos	priemonių	tema,	pasirodo,	
Skuode	opiausia.	Irenos	Šmaižienės	liudijimu,	implantai	
retai	kuriam	neįgaliajam	pasiteisina.	Beje,	jie	irgi	turi	tam	
tikrą	galiojimo	laiką.	Tuo	tarpu	klausos	aparatams	įsigyti	
visada	didžiulės	eilės.	
	 „Ką	daryti	žmogui,	pametusiam	klausos	aparatą,	
nemokančiam	gestų	kalbos?“	–	klausė	moteris.	
	 Pasak	ponios	Irenos,	kurtieji	dėl	 technikos	labai	
vargsta:	 klausos	 aparatai	 brangūs,	 kainuoja	 nuo	 6000	
tūkstančių	litų,	o	ir	girdimumas	pasiteisina	ne	visada.	Juk	
žmonės	kalba	įvairiausiais	balsų	tembrais,	vieni	lėtai,	kiti	
greitai.	Klausos	aparatai	 tik	 tuomet	pilnai	atlieka	savo	
funkciją,	kai	pašnekovų	kalba	aiški,	neskubri.	Vis	dėlto	
kai	kuo	I.	Šmaižienė	pasidžiaugė:	„Mums	labai	padeda	
mobilieji	telefonai,	kompiuteriai,	kuriuose	įvestos	gestų	
kalbos	programos.“
	 Šis	jos	teiginys	tik	patvirtina,	kad	nėra	nieko	pati-
kimesnio	 už	 tai,	 kas	 paprasta:	mokėdamas	 gestų	 kalbą	
žmogus	jaučiasi	pilnavertis,	gali	laisvai	bendrauti	ir	plačiai	
šypsotis.

Aušros Žirniūtės nuotraukos

asociacijose
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Kaip 
„neužstrigti“ 
keltuve

Loreta	CIKAITĖ

Technika,	linkusi	senti

	 Iki	2007-ųjų	metų	būsto	ir	aplinkos	pritaikymo	programą	
vykdė	3	neįgaliųjų	nevyriausybinės	organizacijos:	Lietuvos	ne- 
įgaliųjų	draugija,	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	bei	Lie-
tuvos	žmonių	su	negalia	aplinkos	pritaikymo	asociacija.	UAB	
„Puntukas“	duomenimis,	Vilniaus	mieste	iki	tol	buvo	įrengti	47	
keltuvai.
	 Nuo	2007-ųjų	keltuvų	įrengimo,	jų	priežiūros	bei	remonto	
darbų	funkcijos	perduotos	savivaldybei,	o	anksčiau	įrengtieji	
keltuvai	liko	„niekieno“.

skaUdžios paTiRTys
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aŠTRia pLUNksNa

	 Kol	keltuvai	veikia	neprie-
kaištingai,	nedaug	ką	jaudina,	
kam	jie	priklauso.	Deja,	bet	
kuri	technika	sensta,	nusidėvi,	
ne	išimtis	–	ir	liftai,	keltuvai.	
	 Tuo	atveju,	kai	keltuvas	
reikalingas	gyvybiškai,	prob- 
lema	tampa	itin	aštri.	Žmogui,	
judančiam	rateliais,	gelbstin-
čio	įrenginio	gedimas	reiškia	
diskriminaciją,	jo	asmeninių	
gebėjimų	suvaržymą,	priklau-
somybę	nuo	artimųjų	ar	net	ir	
visai	pašalinių	žmonių.	
	 Ypač	skausmingai	situa-
ciją	išgyvena	žmonės,	kurie	
nežino,	kas	prižiūri	jų	namuose	
įrengtą	keltuvą	ir	kur	kreiptis	
pastarajam	sugedus.

	 Kaip	mums	papasakojo	Vilniaus	krašto	žmonių	su	nega-
lia	sąjungos	pirmininkė	Loreta	Paulauskienė,	nuo	2007	metų	
įrengtųjų	keltuvų	priežiūros	bei	remonto	funkcijos	perduotos	
savivaldybėms.	Šiuos	keltuvus	profilaktiškai	prižiūri,	jais	rūpi-
nasi	ir	gedimus	šalina	sutartį	su	savivaldybe	pasirašiusi	įmonė.	
Neįgaliesiems	įrengtų	keltuvų	(liftų)	eksploatacijai	ir	priežiūrai	
savivaldybei	skiriamos	valstybės	biudžeto	lėšos.	Iš	valstybės	
biudžeto	dengiama	80	procentų	išlaidų,	o	savivaldybei	tenka	
pridėti	tik	20	procentų,	tad	nesklandumų	nėra.	Tačiau	tie	neįga-
lieji,	kurių	būstuose	keltuvai	įrengti	iki	2007-ųjų	metų,	vos	tik	
įrenginys	ima	„streikuoti“,	susiduria	su	nemenkais	sunkumais.	
Visų	pirma	kyla	klausimas,	kokį	meistrą	kviestis.	Juk,	deja,	ne	

Loreta Paulauskienė: 
„Laimingi tie, kam keltuvas 
įrengtas po 2006 metų...“
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skaUdžios paTiRTys

kiekvienas	liftų	specialistas	kompetentingas		tinkamai	sutvar-
kyti	sugedusį	keltuvą.	Svarbi	ir	finansinė	situacijos	pusė:	kiek	
kainuos	keltuvo	sutaisymas,	kas	kompensuos	išlaidas?

Keltuvas	„niekieno“?

	 Būtent	į	tokią	situaciją	2012	liepos	mėnesį	pakliuvo	vil-
niškė	Lina	Teresė	Rakauskaitė,	nes	sugedo	jos	keltuvas,	įrengtas	
iki	2007-ųjų	metų.	Pradėjus	aiškintis,	kas	galėtų	ateiti	į	pagalbą,	
paaiškėjo,	jog	Linos	Teresės	keltuvas...	nepriklauso	niekam.	
	 Moteris	patikino	redak-
ciją,	jog	per	visus	keltuvo	vei-
kimo	metus	 nė	 sykio	 nebuvo	
atliekama	 jokia	 šio	 įrenginio	
profilaktika,	o	kai	keltuvas	vieną	
dieną	 sugedo	 ir	 Lina	 Teresė	
gavo	 kreiptis	 į	UAB	„Puntu-
kas“,	neįgaliajai,	judančiai	rate-
liais,	už	gyvybiškai	reikalingo	
lifto	remontą	teko	pakloti	270	
litų.	Suma	ne	juokais	išgąsdino	
moterį.	Laimė,	finansinius	reika-
lus	geranoriškai	padėjo	išspręsti	
Lietuvos	 žmonių	 su	 negalia	
aplinkos	asociacijos	pirmininkė	
Nijolė	Milkevičienė.	
	 Ši	istorija	–	jokia	nau-
jiena.	Dar	 prieš	 keletą	metų	
Lietuvos	neįgaliųjų	draugijos	
pirmininkas	Zigmantas	Jančaus-

Nijolė Milkevičienė: „Ne visi 
neįgalieji pajėgūs už remontą 
sumokėti kone 300 litų...“
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kis	 kreipėsi	 į	Vilniaus	
savivaldybės	 adminis-
traciją,	informuodamas	
apie	neįgaliųjų,	kuriems	
keltuvai	įrengti	iki	2007	
metų,	 vargus,	 patiria-
mus	šiems	įrenginiams	
sugedus.	Į	kreipimąsi	iš	
dalies	atsižvelgta	–	dvi-
dešimt	penkiems	įrengi-
niams	garantuota	tech-
ninė	 priežiūra.	Tačiau	
likusieji	22	po	senovei	
liko	„niekieno“.	
	 Atrodytų,	papras- 
ta	–	reikia	tik	nuvažiuoti,	

apžiūrėti	22	būstuose	įrengtus	keltuvus,	juos	suregistruoti,	įver-
tinti	techninę	būklę,	nusidėvėjimą.	Tačiau	jau	septynetą	metų	
neišsiaiškinama,	kas	tai	turėtų	atlikti	–	Neįgaliųjų	visuomeninės	
organizacijos	ar	Savivaldybės	tarnybos.	Apie	„įstrigusią“	liftų	
problemą	informuota	Lietuvos	Respublikos	socialinės	apsaugos	
ir	darbo	ministerija,	Neįgaliųjų	departamentas,	Vilniaus	savival-
dybės	aplinkos	ir	energetikos	specialistai,	kuriems	ir	patikėta	
sudaryti	komisiją	dėl	neįgaliųjų	keltuvų	(liftų)	perėmimo.	
	 Aplinkos	ir	energetikos	departamento	Pastatų	adminis-
travimo	poskyrio	vyriausiojo	specialisto	Romualdo	Sukacko	
teigimu,	jis	susidariusią	situaciją	žino.	
	 „Dar	 liepos	mėnesį	 sudaryta	komisija,	 į	kurią	 įeina	
nevyriausybinių	organizacijų	ir	savivaldybės	atstovai,	o	kai	tik	
bus	gautos	išvados,	perėmimo	klausimą	spręsime	neatidėlioda- 
mi,“	–	patikino	ponas	R.	Sukackas.	

aŠTRia pLUNksNa

Zigmantas Jančauskis: „Apie „įstrigusią“ 
liftų problemą informuoti visi...“
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	 Tačiau,	iki	šiol	(o	kal-
bėjomės	rugsėjo	pirmosiomis	
dienomis)	vyriausiojo	spe- 
cialisto	duomenimis,	gauti	tik	
keturiolikos	keltuvų	duome-
nys.	Pasiteiravus,	ar	naujai	
sudarytos	komisijos	nariai	
buvo	nors	kartą	sukviesti	 į	
posėdį,	paaiškėjo,	jog	to	tikrai	
nebuvo.	 Bet	 gal	 komisija	
bus	sukviesta,	kai	Aplinkos	
ir	energetikos	departamento	
Pastatų	administravimo	po- 
skyrį	pasieks	pilnas	„kalti-
ninkų“	sąrašas?

Mintys	paraštėse

	 Vis	dėlto,	mąstant	apie	 įstrigusią	keltuvų	problemą,	
peršasi	 išvada,	kad	ne	vien	tik	senstelėję	keltuvai	kalti	dėl	
susidariusios	situacijos.	Liūdna,	tačiau	sugedus	keltuvui	„kal-
čiausias“	 jaučiasi	 žmogus,	negalintis	 savarankiškai	 judėti,	
priverstas	 naudotis	 kitų	 parama,	 taikytis	 ir	 prisitaikyti.	O	
institucijos,	kurios,	atrodytų,	turėtų	tiesiogiai	ginti	neįgaliųjų	
teises	bei	inicijuoti	spartesnį	reikalų	sprendimą,	rengiant	šį	
straipsnį	–	tiek	vasaros	pradžioje,	tiek	rugsėjo	antrąją	savaitę	–	 
tegalėjo	informuoti,	jog	Neįgaliųjų	reikalų	departamentas	„taip	
pat	labai	susirūpinęs	situacija	ir	ją	seka“.
	 Taigi,	pasak	Ostapo	Benderio,	procesas	vyksta.	Neįga-
liesiems,	besinaudojantiems	šiandien	dar	veikiančiais	keltuvais,	
lieka	drebėti:	o	kas	bus,	kai	jis	suges?

Romualdo Sukacko asmeninio albumo ir Gaspero Aleksos nuotraukos

skaUdžios paTiRTys

Romualdas Sukackas: „Situaciją žinau. 
Ją reikia spręsti...“
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Lina Stefanovienė:
„Justukas – 
mokytojas, mes – 
jo mokiniai...“ 

Rasa	USTINA	

intuicija perspėjo...

	 Lina	Stefanovienė,	labai	simpatiška	moteris,	kartu	su	vyru	
Konstantinu	augina	tris	berniukus.	Vienas	jos	pirmagimių,	Justu-
kas,	visiškai	neįgalus,	jam	reikalinga	nuolatinė	priežiūra.	
	 Lina	žinojo,	kad	laukiasi	dvynukų.	Džiaugėsi	–	kaip	ir	kiek- 
viena	būsima	mama.	Tačiau	ketvirtąjį	nėštumo	mėnesį	medikai	
konstatavo	gresiantį	persileidimą	ir	moteris	atsidūrė	ligoninėje.
	 „Faktiškai	iki	pat	gimdymo	turėjau	gulėti	lovoje,	–	prisi-
mena	pašnekovė.	–	Jaučiausi	blogai,	nes	įtariau,	jog	vienam	mano	
vaikučių	kažkas	negerai,	jis	buvo	visai	nejudrus,	net,	kaip	man	
atrodė,	nesispardė...	Tačiau	gydytojai	paklausydavo	širdelės	tonų	
ir	guodė:	viskas	gerai,	vaikelis	gyvas...	Niekas	nėštumo	metu	man	
nepasakė,	kad	šalia	sveiko	kūdikio	auga	nesveikas...“	
	 Sąrėmius	Lina	pajuto	trisdešimt	ketvirtąją	nėštumo	savaitę.	
Medikai	jai	atliko	Cezario	pjūvį,	nes	„tylusis“	vaikutis	nebuvo	
pasiruošęs	ateiti	į	šį	pasaulį,	jis	gulėjo	įsčiose	skersas	ir	užpaka-
liuku	žemyn.	
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	 Vaikučiui,	kuris	netrukus	gavo	Justino	vardą,	gydytojai	
konstatavo	ne	tik	cerebrinį	paralyžių,	epilepsiją,	bet	ir	mišrų	raidos	
sutrikimą.	

du „neišnešiotukai“ ant rankų

	 Lina	nesigina,	kad	auginti	pirmagimius	buvo	nelengva.	Du	
mėnesius	moteris	gulėjo	neišnešiotų	kūdikių	skyriuje	Santariškėse.	
Regis,	koks	čia	vargas,	kai	ir	daktarai,	ir	sesutės,	ir	slaugutės	šalia?	
Tačiau	mama	labai	norėjo	abu	vaikučius	maitinti	savo	pienu...	
Dviem	vaikam	jo	nelabai	ir	pakako.	Be	to,	berniukams	sunkiai	
sekėsi	čiulpti	–	jie	neturėjo	tiek	sveikatos.

Ant Linos Stefanovienės kelių – Ugnius, o močiutės 
Birutės Jakubauskienės glėbyje – Justukas
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	 „Pieną	nusitraukdavau,	–	prisimena	Lina,	–	tas	užtruk-
davo	valandą	ar	pusantros...	Paskui	maitindavau	mažylius,	pas-
kui	išsiplaudavau	buteliukus	–	ir	vėl	viskas	prasidėdavo	nuo	
pradžių:	nutraukiu	pieną,	maitinu,	plaunu	buteliukus...“
	 Justukas	gerti	iš	buteliuko,	kad	ir	kaip	mama	stengėsi,	
neišmoko	–	jį	tekdavo	maitinti	per	zondą.	
	 „Sudėtinga	buvo,	–	neslepia	moteris.	–	Kad	Justukas	
išgertų	60,	70	ar	80	mililitrų	pieno,	turėdavau	vargti	valandą	ar	
pusantros...	O	juk	šalia	verkė	kitas	sūnus,	Ugniukas,	kuriam	irgi	
reikėjo	mano	dėmesio	ir	priežiūros...“	
	 Kodėl	Justukas	yra	neįgalus,	tėvams	iki	šiol	neaišku.	Lina	
kreipėsi	į	genetikos	specialistus,	tačiau	genetinio	susirgimo	jie	
nenustatė.
	 „Atlikome	visus	įmanomus	tyrimus	Lietuvoje	–	nerado	
chromosomose	pakitimų,	dar	darėme	labai	brangų	tyrimą,	kurio	
Lietuvoje	neatlieka,	vykom	net	į	Estiją	–	irgi	nieko	nenustatė.	
Šiuolaikinė	medicina	negali	pasakyti	aiškios	priežasties,	kodėl	
mano	vaikas	gimė	kitoks.	Gal	gresiančio	persileidimo	metu	dalis	
placentos	„atkrito“,	gal	kūdikiui	pritrūko	deguonies	ir	smegenyse	
atsirado	pakitimų,“	–	spėlioja	Lina.	

Brolių, močiutės ir 
tėvelio meilė

	 Dabar	abiem	Linos	pirmagimiams	–	jau	penkeri.	Šeima	
augina	ir	trečią	sūnų,	kuriam	suėjo	dveji	metukai.	Justino	dvynys	
Ugnius	ir	mažasis	Lukas	labai	myli	savo	neįgalų	broliuką.	
	 „Kai	Justukas	verkia,	Ugnius	jį	glosto,	jis	jo	pasiilgsta,“	–	 
sako	trijų	vaikučių	mama.	–	Iš	pradžių,	kol	augo,	dvynys	nesu-
vokė	brolio	negalios,	o	dabar,	kai	jau	paūgėjo,	pradėjo	klausinėti:	
„O	kada	jis	pasveiks?	O	kada	vaikščios	ir	bėgios	kartu?“.	
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	 Lina	pripažįsta,	jog	tėvams	keblu	vaikui	išaiškinti,	kad	to	
niekada	nebus.	Ji	nenorėtų	suteikti	sūnui	nemotyvuotos	vilties,	
nesako	jam,	kad	Justukas	lakstys,	tik	ramina,	jog	brolio	sveikata	
turėtų	šiek	tiek	pagerėti.	
	 Mažasis	Lukas	kol	kas	tokių	klausimų	nekelia,	bet	visa-
dos	stengiasi	neįgalų	broliuką	apsikabinti	–	glosto,	prisiglaudžia,	
netgi	burnytę	pašluosto,	nes	Justinui	nuolatos	teka	seilytės.	
	 Sūnaus	negalią	stoiškai	priėmė	ir	Linos	sutuoktinis	Kons-
tantinas.	Yra	tėčių,	kurie	tokiais	atvejais	eina	ir	išeina	iš	namų,	
tačiau	Stefanovų	šeimos	galva	reagavo	ramiai:	„Ką	padarysi,	
auginsime	tokį,	koks	gimė!“
	 „Džiaugiuosi,	kad	vyras,	kai	sužinojo,	jog	mudviem	
gimė	neįgalus	kūdikis,	tapo	man	tikru	ramsčiu	–	buvo	tvirtas	

Penktasis dvynių gimtadienis – ne tik su tortais ir 
vaisvandeniais, bet ir su šampano taure suaugusiems...
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ir	stiprus,	–	neslepia	Lina.	–	Kaip	svarbu	moteriai	žinoti,	kad	
ji	ne	viena!	Konstantinas	labiausiai	man	gelbėjo	prižiūrėdamas	
sveikąjį	dvynį	–	aš	turėjau	daugiau	laiko	Justukui...“	
	 Lina	dėkinga,	kad	labai	didelė	parama	šeimai	yra	ir	jos	
mama,	vaikų	močiutė	–	Birutė	Jakubauskienė.	
	 „Justinėlis,	galima	sakyti,	močiutės	vaikas,	–	atvirauja	
pašnekovė.	–	Jų	ryšys	labai	tamprus.	Mama	išmoko	viską,	ko	
reikia	–	maitina	berniuką,	keičia	jam	sauskelnes,	daro	mankšte-
les,	specialiu	aparatu	atsiurbia	seiles	per	nosiaryklę...“
	 Linos	mama	maždaug	 tuo	 laiku,	kai	Stefanovų	 šei-
moje	gimė	vaikai,	išėjo	į	pensiją.	Ji	visada	šalia,	kai	vaikučiai	
suserga.
	 „Nuostabu,	kad	turiu	tokią	mamą,“	–	nurydama	nevalin-
gai	ištryškusią	ašarą	teigia	jaunoji	moteris.	

Net beviltiškoje situacijoje 
reikia tikėjimo 

	 Per	penkerius	metus	Justuko	raidoje	didesnių	pokyčių	
neįvyko.	Jis	nuolatos	guli,	 tačiau	išmoko	pasukioti	galvytę	
į	šonus,	o	rankyčių	ir	kojyčių	judesiai	kaip	buvo,	taip	ir	liko,	
nevalingi.	Vaikutis	reaguoja	tik	į	tamsą	ir	šviesą.
	 „Kai	labai	tamsu	ir	staiga	įjungiu	elektrą,	jis	krūpteli,	–	
aiškina	Lina.	–	Išsigąsta	ir	garsios	muzikos.	Bet	švelni	melodija	
jam	patinka,	ypač	lopšinės.	Kai	dainuoju	lopšinę,	jis	pradeda	
skleisti	savus	garsus,	kalba	sava	kalba,	tyliai	guguoja.“	
	 Jauna	mama	sako	nežinanti,	ar	vaikutis	atskiria	jos	balsą.	
Tačiau	švelnus	kalbinimas	jį	ramina.
	 „Justukas	labai	jaučia,	kai	jį	paimi	ant	rankų	ir	glostai	
delniukus,	suki	ratelius,	–	įsitikinusi	moteris.	–	Manau,	jis	tai	
supranta	kaip	mūsų	bendravimą.“	
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	 Nuo	trejų	metukų	Stefanovai	savo	neįgaliuką	pradėjo	
vežti	į	darželį.	Jis	lanko	specializuotą	mokyklą-daugiafunkcinį	
vaikų	raidos	centrą	„Viltis“	–	ten	yra	viena	darželinukų	grupė,	
visi	kiti	vaikai	–	mokinukai.	Centre	neįgalūs	vaikai	ugdomi	iki	
dvidešimt	vienerių.	Po	poros	metų	Justinėlis	taip	pat	jau	bus	
mokinukas.	Lina	labai	patenkinta	šia	ugdymo	įstaiga:	„Šis	dar-
želis	mums	–	tikra	palaima.	Ten	ir	mankštelės,	ir	logopedinis	
lavinimas,	ir	pojūčių	skatinimas.	Vyksta	–	muzikos	užsiėmimai.	
Matau,	kad	sūnui	visa	tai	labai	patinka,	nors	ir	pavargsta	gerokai,	
nes	turi	ilgiau	nei	namie	pasėdėti	specialioje	kėdutėje...“
	 O	dar	Lina	pabrėžia,	kad	„Viltyje“	labai	stropios,	nuošir-
džios	darbuotojos.
	 „Rytais	dirba	po	keturias	ar	net	penkias	auklėtojas,	tad	
kiekvienas	vaikas	gauna	tikrai	daug	dėmesio,“	–	sako	moteris.	
	 Vis	dėlto,	ypač	pirmaisiais	darželio	lankymo	metais,	
be	ligų	neapsieita,	mat	berniuko	imuninė	sistema	labai	silpna	
ir	įvairiausios	peršalimo	ligos	jam	–	tikras	peilis.	Tačiau	mama	
nenusimena.	Ji	teigia,	kad	net	pačioje	beviltiškiausioje	situaci-
joje	visuomet	slypi	išeitis,	ir	tiki,	jog	augdamas	Justinėlis	eis	
stipryn.
 

drąsa gimdyti trečiąjį

	 Lina	sako	labai	norėjusi,	kad	Ugnius,	jos	sveikasis	dvy-
nys,	turėtų	pilnavertį	brolį	arba	sesę.	O	ir	moters	amžius	buvo	
palankus	dar	vienam	nėštumui.	Kai	genetiniai	tyrimai	nepatvir-
tino	galimų	tolimesnių	apsigimimų,	šeima	nepabijojo	rizikuoti.
	 „Aš	pati	turiu	seserį	ir	suprantu,	jog	tai	–	brangi	dovana	
man,	todėl	ir	ryžausi	gimdyti	dar	vieną	kūdikį,	–	teigia	pašne-
kovė.	–	Žinoma,	visokiausių	baimių	buvo	–	ir	vyras	bijojo,	ir	aš	
bijojau,	bet	Dievas	mums	padėjo,	atsiuntė	Luką...“
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	 Lina	ir	kitoms	motinoms,	kurios	augina	neįgalų	vaikutį,	
pataria	bandyti:	„Kad	ir	yra	ta	rizika,	bet	ji	tikrai	ne	didesnė	nei	
paprastai.	O	kai	gimsta	sveikas	kūdikis,	atsiranda	toks	pasitikė-
jimas	savimi	–	ir	mama,	ir	moterimi:	taip,	tu	turi	neįgalų	vaikutį,	
bet	juk	turi	ir	sveiką!“	
	 Su	kitomis	mamomis,	auginančiomis	neįgalius	vaikus,	
Lina	linkusi	bendrauti.	Kelias	jų	pažįsta	artimiau,	bet	mielai	
pašnekina	ir	menkai	pažįstamas,	su	kuriomis	susiduria	ligoninėje	
ar	vaiko	raidos	centre,	kur	mamos	turi	specialias	vietas.	
	 „Man	atrodo,	jog	kalbėtis,	dalintis	informacija	–	labai	
svarbu,	–	tikina	Lina.	–	Pasikalbame	ne	tik	apie	vaikų	priežiūrą,	
bet	ir	apie	kompensacijas,	apie	priklausančias	lengvatas,	naujau-
sius	vaistus,	gydymo	metodus.“	

Vidiniai išgyvenimai
 ir pokyčiai

	 Iki	Justuko	Lina	nežinojo,	kas	yra	sunki	negalia,	realiai	
nebuvo	su	ja	susidūrusi.	Jos	pačios	žodžiais,	tai	buvo	visiškai	
svetimas,	tolimas	pasaulis.	O	dabar	jau	viskas	jai	„natūralu“:	
ir	vežimėliai,	ir	kitokios	neįgaliųjų	techninės	pagalbos	prie-
monės,	pagaliau	–	ir	neįgaliųjų	reikalai.	
	 „Iš	pradžių	buvo	atmetimo	stadija,	kai	pati	sau	kartojau:	
ne	ne,	šito	aš	nenoriu,	to	man	nereikia!	–	prisimena	moteris.	–	
Tačiau	vėliau,	nors	ir	labai	sunkiai,	ateina	susitaikymo	stadija:	
tu	žinai,	kad	yra,	kaip	yra,	kad	ne	mūsų	valioje	tą	pakeisti.“
	 Ir	vis	dėlto,	nors	skausmas	ir	įtampa	širdyje	neatlėgsta,	
Lina	su	likimu	jau	susitaikė:	„Mūsų	neįgaliukas	davė	labai	labai	
daug	–	man,	kaip	žmogui,	ir	mums,	kaip	šeimai.“
	 Moteris	neslepia,	kad	Justinėlis	moko	visus	šeimos	narius	
kantrybės,	supratingumo:	„Jis	yra	mūsų	mokytojas,	o	mes	–	jo	
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mokiniai.	Aš,	tarkime,	dabar	į	viską	žiūriu	kažkaip	paprasčiau,	
labai	išmokau	planuoti	laiką.	Juk	žinome	tokių	mamų,	kurios	turi	
vieną	vaikelį	ir	būna	labai	pavargusios,	o	aš	turiu	tris	ir	vieną	–	
su	labai	sunkia	negalia,	todėl	suprantu,	kad	turiu	taip	suktis,	taip	
planuoti,	kad	laiko	liktų	ne	vien	Justukui,	bet	ir	sau	pačiai,	savo	
vyrui,	kitiems	vaikams,	kurie	labai	skirtingi,	vadinasi,	skirtingi	
ir	jų	poreikiai.“	

kasdienybės ritmas

	 Jeigu	reikėtų	rūpintis	vien	tik	Justuku	ir	jeigu	jis	nelan-
kytų	darželio,	Linos	dienos	grafikas	būtų	labai	paprastas	ir	aiš-
kus:	abu	atsikelia,	padaro	mankštą,	pavalgo,	geria	vaistukus,	po	
to	sūnelis	būtinai	pamiega...	Kai	jis	pabunda,	valgomi	pietūs,	po	

Trys broliai: Lukas, Ugnius ir Justinas
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pietų	vėl	pasnaudžiama	arba	ateina	toks	būdravimo	metas,	kai	
galima	su	vaiku	užsiimti.	Tada	būtina	jį	palaikyti	ant	rankų,	kas	
jam	labai	patinka.	Pasak	Linos,	ant	rankų	Justinėlis	galėtų	sėdėti	
visą	dieną.
	 „Kai	tik	sūnelio	nepaimu,	jis	pradeda	guguoti,	tarytum	
švelniai	reikalauja	dėmesio,	–	pasakoja	Lina.	–	O	kai	pasisodinu	
glėbyje	ir	glostau	rankytes,	matau,	koks	yra	patenkintas	–	net	
vakarienę	lyg	ir	mieliau	valgo.	Paskui	dar	atsiurbiame	seilytes,	
nes	Justukas	turi	rijimo	sutrikimą	–	jis	ne	vien	maisto	nemoka	
normaliai	nuryti,	bet	ir	seilių...“
	 Pasak	Linos,	vakarais	sūnelis	dažniausiai	ant	rankų	ir	
užmiega..	Tokia	diena,	anot	moters,	yra	labai	paprasta,	tačiau,	
kai	vaikas	serga,	būna	labai	sunku	–	Justukui	seilėtekis	padidėja	
kelis	kartus,	jis	tomis	seilėmis	springsta,	spjaudosi...	Mano	aki-
mis	žiūrint,	sudėtinga	ir	baisu.	Juk	Stefanovų	Justukas	kūdikiu	
bus	visada!	Pati	esu	mama,	auginu	sūnų	ir	dukrą...	Bet	aš	matau,	
kaip	jų	auginimas	ir	priežiūra	laikui	bėgant	lengvėja:	vaikas	
auga	ir	po	truputį	tampa	savarankiškas	–	išmoksta	atsisėsti	ant	
puoduko,	pavalgyti,	nusiprausti.	O	Linos	atveju	šito	juk	nieka-
dos	nebus!	Juoba	sunkiau,	kad	svorio	vaikas	priauga	–	kilnoti	jį	
artimiesiems	bus	vis	sunkiau...	
	 Tačiau	Lina,	nors	pripažįsta,	kad	tiek	jai,	tiek	jos	mamai,	
jau	ima	skaudėti	nugarą,	nenusimena.	Dabar	džiaugiasi	iš	vals-
tybės	gavusi	vežimėlį	ir	kėdutę.
	 „Vežimėlis	pritaikytas,	–	sako	ji,	–	bet	kai	palygini	lengvutį	
neįgaliojo	vežimėlį	ir	vežimėlį	vaikui	vežti,	kuris	yra	grubokas	ir	
gana	sunkus,	tai...	O	dar	bėda,	kad	sudėtinga	tą	vežimuką	sulanks-
tyti,	į	mano	automobilį	jis	netelpa,	nors	yra	pats	mažiausias	iš	visų	
galimų.	Džiaugiuosi,	kad	gyvename	nuosavam	name,	kad	nereikia	
to	vežimuko	niekur	nešti,	kilnoti...	Bet	ateity	gal	ir	mes	gausime	
naujesnio	modelio	vežimuką,	patobulintą	ir	patogesnį?“
	 Tokią	Liną	ir	palieku	–	viltingą	ir	narsią...

Šeimos albumo nuotraukos
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Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS

	 Man	14	metų,	aš	kiekvieną	sekmadienį	lankau	baž-
nyčią	kartu	su	teta,	kuri	mane	augina.	Teta	reikalauja,	kad	
prieš	kiekvienas	Velykas	ir	Kalėdas	prieičiau	išpažinties.	
Tačiau	šią	vasarą	nutiko	toks	nemalonus	dalykas,	apie	kurį	
bijau	prisipažinti	ne	vien	tetai,	bet	ir	klebonui,	nes	jis	gerai	
pažįsta	mūsų	šeimą	ir	gali	mane	išduoti.	
	 Mano	teta	jau	ne	pirmi	metai	skaito	„Bičiulio“	žur-
nalą.	Kartais	ir	aš	jį	pavartau.	Iš	jo	ir	sužinojau	redakcijos	
numerį.	Patarkite,	ką	man	daryti?	–	
telefonu	klausė	neprisistačiusi	mergaitė	
iš	Anykščių	rajono.	

	 Būna	visokių	kino	filmų	–	rimtų	
ir	juokingų,	protingų	ir	nelabai.	Norėčiau	
priminti	vieną	jų	–	nuotykinį,	pseudois-
torinį,	su	Harisonu	Fordu.	Jis	vadinasi	
„Indiana	Džonsas	arba	paskutinis	kry-
žiaus	žygis“.	Beveik	pačioje	šio	filmo	
pabaigoje	pagrindinis	herojus	prieina	
prie	bedugnės	krašto.	Tilto	nėra,	o	jam	
būtina	kuo	greičiau	pereiti	į	kitą	pusę,	
ten	paimti	taurę	ir	su	ja	sugrįžti,	kad	

Tikėjimo šuolis
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galėtų	išgydyti	sužeistą,	mirštantį	tėvą.	Filmo	herojus	su	baime	
žvelgia	į	prarają:	jeigu	žengs	žingsnį,	tikrai	nugarmės	žemyn.	
Bet	jeigu	nežengs?	Kaip	tuomet	jis	padės	tėvui?	Jaunuolis	tėvo	
užrašų	knygutėje	randa	nurodymą:	„Tikėjimo	šuolis“.	Sukaupia	
visą	drąsą	ir	žengia	lemiamą	žingsnį.	Ir	įvyksta	stebuklas	–	jo	
koja	atsiremia	į	tvirtą	pagrindą,	jis	pereina	į	kitą	pusę	ir	netrukus	
pagydo	savo	tėvą!	
	 Šioje	istorijoje	randame	labai	gražų	ir	prasmingą	paragi-
nimą:	„Tikėjimo	šuolis“.	Kiekvienam	krikščioniui	ateina	metas	
atlikti	savo	tikėjimo	šuolį	–	būtina	išmokti	pasitikėti	Dievu,	Jo	
pažadu,	išbandyti	save,	užgrūdinti	savo	tikėjimą.	
	 Štai	kažkada	Dievas	pašaukė	mūsų	tikėjimo	protėvį	
Abraomą,	 liepė	 jam	pasitikėti	Dievo	kvietimu	 ir	 išeiti	 iš	
savo	namų	į	naują	žemę.	Vėliau	Dievas	pareikalavo	Abrao- 
mo	sūnaus	aukos.	Ar	buvo	lengvi	Abraomui	šie	išbandymai,	
ypatingai	ant	aukuro	guldant	savo	sūnų	Izaoką	ir	jau	pakėlus	
ranką	jį	nužudyti?	Juk	tik	paskutinę	akimirką	angelas	sulaikė	
Abraomo	ranką	nuo	aukojimo	ir	grąžino	tėvui	sūnų	gyvą	ir	
sveiką...	
	 Kiekvieną	mūsų	 paliečia	 abejonės	 ir	 baimės.	Mes	
bijome	išpažinties,	bijome	kunigo	–	ką	jis	pasakys,	ką	pagalvos,	
ar	neišplepės...	Bijome	pakviesti	kunigą	pas	sunkiai	sergantį	
ligonį,	kad	šis	nepagalvotų,	jog	atėjo	paskutinioji...	Bijome	su	
savo	artimaisiais	pakalbėti	apie	tikėjimą...	Turbūt	visi	krikščio-
nys,	kad	ir	turėdami	savyje	tikėjimo	malonę,	vis	dėlto	kažko	
bijo,	kažko	nesupranta.	Ir	ačiū	Dievui	už	tuos,	kurie	ryžtasi	
peržengti	savąsias	baimes	ir	abejones.	Jie	žengia	tarsi	į	nežinią,	
tačiau	atranda	tvirtą	Dievo	paklotą	kelią.	
	 Ketinant	atlikti	išpažintį	svarbu	atminti,	jog	Atgailos,	
kaip	ir	visų	kitų	Sakramentų,	pagrindas	yra	Dievas.	Eidami	
į	bažnyčią,	mes	einame	ne	į	kunigo	namus,	bet	pas	Dievą	į	
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svečius.	Šv.	Mišiose	mums	kalba	ir	už	mus	dangaus	Tėvui	
aukojasi	ne	kunigas,	bet	mūsų	Viešpats	Jėzus	Kristus.	Prie	
klausyklos	langelio	mūsų	laukia	irgi	ne	kunigas,	bet	gailes-
tingasis	dangaus	Tėvas,	atleidžiantis	mums	per	savo	Sūnaus	
Jėzaus	Kristaus	kryžiaus	auką.	Ir	nuostabu,	kad	Dievas	savo	
stebuklus	daro	kviesdamas	žmones	taip	pat	prisidėti,	kitaip	
tariant,	bendradarbiauti!	Viešpaties	valia,	kunigai	yra	pašaukti	
bendradarbiauti	teikiant	Sakramentus.	O	vienas	iš	didžiųjų	
stebuklų	ir	slėpinių,	kurie	įvyksta	žmogaus	sieloje	–	tai	pasi-
tikėjimo	Dievu	stebuklas,	kad	Jo	į	pasaulį	siųstas	kunigas	
saugos	Išpažinties	paslaptį.	
	 Joks	kunigas	niekada,	niekam	nėra	atskleidęs	Išpažin-
ties	paslapties!	Tai,	kas	pasakoma	prie	klausyklos	langelio,	yra	
šventa.	Ne	vienas	kunigas	net	gyvybę	paaukojo,	o	Išpažinties	
paslapties	neatskleidė!	
	 Pati	kunigystė	yra	Sakramentas,	suteikiantis	jėgų	įvyk-
dyti	pavestą	misiją,	kad	ir	kokia	sunki	ji	bebūtų.	Per	kunigo	
patarnavimą	mums	atskleidžiami	Dievo	išminties	turtai.	Kiek- 
vienas	kunigas	visados	yra	pasiruošęs,	kad	per	jį	kalbėtų	ir	veiktų	
Dievas.	
	 Kai	labai	nedrąsu,	galima	eiti	išpažinties	vis	pas	kitą	
kunigą,	tačiau	jei	norime	pasisemti	kuo	daugiau	per	Atgailos	
sakramentą	teikiamų	malonės	dovanų,	išsirinkime	sau	vieną	
dvasios	vadovą,	kuris	padės	vis	geriau	pažinti	save	pačius	ir	
begalinius	Dievo	meilės	turtus.	
	 Priimdami	ir	Išpažinties,	ir	kitus	Sakramentus,	pasitikė-
kime	Dievu	ir	Jo	įkurta	Bažnyčia	taip,	kaip	sunkiomis	valando-
mis	Juo	pasitikėjo	Abraomas.

Tęsinys	kitame	„Bičiulio“	numeryje
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kULTŪRa

Agnė	BAUŽAITĖ-PIKČIŪNĖ

	 Šiemet	ir	vėl	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	kieme	
vyko	„Gėlių	ir	Sodų	gatvių	festivalis“,	išsiskiriantis	šiluma	ir	
dvasingumu.	Nors	oro	sąlygos	nebuvo	pačios	maloniausios,	o	ir	
lietutis	norėjo	lašnoti,	tačiau	dalyvių,	organizatorių	bei	žiūrovų	
skleidžiama	energija	visa	tai	nustelbė.
	 Nuo	ankstyvo	ryto	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	
darbuotojai,	kiemo	gyventojai,	„Gėlyno“	darželio	auklėtiniai	
bei	moksleiviai	puošė	pačių	padarytomis	gėlėmis	ir	vėjo	malū-
nėliais	Gėlių	g.	7	vidinį	kiemą.	Visi	norėjo,	jog	šventė	vyktų	
pačių	susikurtoje	aplinkoje.	Visur	„žydėjo“	popierinės	gėlės,	
kurios	kiemui	suteikė	spalvų,	žaismingumo	ir,	žinoma,	jaukumo,	
bendrumo	jausmą.	Taip	pat	kiemą	papuošė	žaisminga	Vilniaus	
Simono	Daukanto	progimnazijos	mokinių	piešinių	(mokytoja	
Jolita	Jocienė)	bei	darbelių	(mokytoja	Laima	Hofšteterienė)	
parodos.	Gėlės	žydėjo	ir	Balsių	pagrindinės	mokyklos	mokinių	
floristikos	būrelio	parodoje	(mokytoja	Aušra	Rimkevičienė).
	 Šventė	prasidėjo	nuo	Geros	valios	akcijos	Gėlių	stotelėje.	
Pasipuošę	dalyviai	su	muzika	ir	Jurgiu	Didžiuliu	priešaky,	pasitiko	
iš	troleibusų	ar	autobusų	išlipančius	keleivius.	Jiems	buvo	tiesiamas	
kilimėlis,	linkima	gražios,	linksmos	dienos,	daug	šypsenų,	meilės,	
gerumo.	Dalyviai	kvietė	ir	praeivius	pabūti	jų	kuriamoje	šventėje.



41

kULTŪRa

Viršuje: pasirengti šventei padeda ir kariūnai; apačioje: 
nuotaikingos mugės nesugadino net ir dargana
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Vaikai – neatskiriama Vilniaus neįgaliųjų dienos centro 
organizuojamo Gėlių ir Sodų gatvių festivalio dalis
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	 Po	šios	akcijos	veiksmas	„grįžo“	į	organizacijos	vidinį	
kiemą,	kur	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	prezidentė	Rasa	
Kavaliauskaitė	pasveikino	visus	susirinkusius.
	 Renginio	metu	susirinkusieji	galėjo	išbandyti	tapybą	ant	
vandens.	Lietuvoje	ši	technika	įsikūnijo	lietuviškame	pavadi-
nime	VYTA	–	Veidas	Yra	Tavo	Atspindys.	Šis	menas	leidžia	
pasinerti	į	save	ir	išlaisvinti	savo	tikrąjį	„aš“.	Tai	menas,	kuris	–	 
kaip	ir	vanduo	–	atspindi	kiekvieno	žmogaus	jausmus.
	 Renginyje	netrūko	muzikos.	Pirmasis	pasirodė	orkestras	
„Spalvos“	iš	Vilniaus	(vadovai	–	Romualdas	Brūzga	ir	Valerija	
Brūzgienė).	Po	jų	iškart	atskubėjo	Vilniaus	Simono	Daukanto	
progimnazijos	jaunieji	fleitininkai,	kurie	atliko	J.	Brahmso	kūrinį	
„Lopšinė“	(vadovė	–	muzikos	mokytoja	Kristina	Juzėnienė).	Toliau	
į	sceną	žengė	Balsių	pagrindinės	mokyklos	mokiniai,	kurie	sušoko	
valsą	(vadovas	Ramūnas	Sinkevičius),	o	folkloro	ansamblis	„Bitinė-
lis“	atliko	kūrinį	„Aš	pasėjau	vieną	pupą“	ir	dainą	„Apsigavau...	ar	
apgavau?“	(vadovė	Aušra	Šiaučiulienė).	Dienos	centro	„Šviesa“	ne- 
įgaliųjų	muzikos	grupė	atliko	tris	kūrinius:	Bobby	McFerrin	„Don‘t	
Worry	Be	Happy“,	italų	liaudies	dainą	„Santa	Liucija“	ir	amerikiečių	
liaudies	melodiją	„Alabama“	(vadovė	Eglė	Kondrotienė).	Vilniaus	
Jėzuitų	gimnazijos	moksleiviai	parodė	programą	„Matrica“.	O	patys	
mažiausieji	šventės	dalyviai	–	ikimokyklinio	darželio	„Gėlynas“	
vaikų	grupė	sušoko	„Gėlių	valsą“	(vadovė	Rasa	Tupalskytė).	Savo	
pasirodymais	renginio	žiūrovus	taip	pat	džiugino	Vilkpėdės	ben-
druomenės	socialinių	paslaugų	centro	folkloro	„Versmė“	mišrus	
senjorų	choras	(vadovas	Gintaras	Skapas),	o	viską	vainikavo	grupės	
„Impulsas“	pasirodymas	(vadovė	Snieguolė	Dikčiūtė).
	 Dalyviai	uoliai	keitė	vieni	kitus,	nekantraudami	pasidalinti	
savo	gebėjimais,	kvietė	žiūrovus	kartu	padainuoti	ar	pašokti.	Vilniaus	
neįgaliųjų	dienos	centro	darbuotojai	visus	atvykusius	vaišino	karei-
viška	sriuba,	kurią	pagamino	Maltiečių	ordinas.	Renginio	metu,	tarp	
pasirodymų	vyko	žaidimai,	loterijos,	kurios	įtraukė	visus	žiūrovus.

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro nuotraukos
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„Rudens 
saulutė“ – jau 
penkiolikinė 
gražuolė?

Violeta	ŠOBLINSKAITĖ

kad ne Lionė, tos ypatingos 
šviesos nebūtų...

 
	 Šiemet	respublikinė	negalios	žmonių	dailiųjų	darbų	pa- 
roda	„Rudens	saulutė“	ne	eilinė	–	jai	sukako	penkiolika.	Lygiai	
tiek,	kiek	Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjungai	vadovauja	šio	
grandiozinio	renginio	iniciatorė	Lionė	Aleksienė.	Gal	todėl	ir	
per	parodos	atidarymą,	ir	per	uždarymą	Ukmergės	kultūros	
centro	Dailės	galerijoje	žydėjo	tiek	daug	gėlių	–	visų	šven-
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tės	 svečių	 rankose	 buvo	
puokštės,	 skirtos	 būtent	
poniai	Lionei,	atsidavusiai	
organizacijos	pirmininkei.	
Jaunystei,	 darbštumui	 ir	
pasišventimui	gėlės	visa-
dos	tinka!
	 Svetelių	 šventėje	
iš	 tiesų	 netrūko.	 Parodą	
pagerbė	rajono	Savivaldy-
bės	meras	Vydas	Paknys,	
Administracijos	direkto-
riaus	pavaduotojas	Giedrius	
Pocius,	Socialinės	paramos	
skyriaus	vedėja	Valdonė	
Ginaitienė,	jos	pavaduotoja	
Eglė	Štarienė,	LR	Seimo	
pirmininkės	Loretos	Grau-
žinienės	padėjėja	Virginija	
Česnaitė,	Lietuvos	žmonių	
su	negalia	 sąjungos	pre-
zidentė	Rasa	Kavaliaus-
kaitė,	Ukmergės	pirminės	
sveikatos	priežiūros	centro	
vyriausioji	gydytoja	Janina	Galiauskienė,	Valstiečių	ir	žaliųjų	
partijos	atstovai	Angelė	Liausienė	bei	Valentinas	Genys,	kuris	
taip	pat	yra	ir	Savivaldybės	tarybos	narys,	ir	šventės	rėmėjas...	
	 Tiesą	sakant,	visus	sveikintojus	ir	rėmėjus	išvardinti	
būtų	keblu,	tačiau	L.	Aleksienė	nepamiršta	nė	vieno.	Įsiminė	jos	
žodžiai,	ištarti	per	parodos	atidarymą:	„Daugelį	metų	mūsų	šventę	
visokeriopai	globojo	ir	rėmė	buvęs	Savivaldybės	meras	Algirdas	

Šešioliktus metus Ukmergės krašto 
neįgaliųjų sąjungai vadovaujanti Lionė 
Aleksienė dėmesinga kiekvienam...
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Kopūstas,	džiaugiuosi,	kad	ir	naujoji	rajono	galva	–	meras	Vydas	
Paknys	–	pažadėjo:	kol	tik	galės,	palaikys	„Rudens	saulutę“.
	 Šiuos	pirmininkės	žodžius	palydėjo	gausūs	susirinkusiųjų	
plojimai.	Tokia	reakcija	buvo	ne	vien	tik	mandagumo	išraiška,	bet	
ir	aktyvi	padėka	visai	Ukmergės	rajono	savivaldybei,	jos	Tarybai,	
nes	puikiai	žinome,	kaip	sunku	yra	panašaus	užmojo	renginius	
organizuoti.

geri žmonės – didžiausias ramstis

	 Net	dviem	Neįgaliųjų	departamento	prie	Lietuvos	socia-
linės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	padėkos	raštais,	pasirašytais	
direktorės	Genovaitės	Paliušienės,	(vienas	įteiktas	Ukmergės	
KNS	kolektyvui,	kitas	–	asmeniškai	pirmininkei),	 taip	pat	
rajono	mero	padėka	apdovanota	Lionė	Aleksienė	kaip	visada	
gynėsi	jai	rodomos	pagarbos	ir	pirmiausiai	minėjo	aktyvius	savo	
pagalbininkus.	Pirmininkė	sakė,	kad	be	UKNS	socialinės	dar-
buotojos	Indrės	Sinkevičiūtės,	be	socialinio	darbuotojo	padėjėjos	
Astos	Karalienės,	valdybos	narių	–	Zitos	Morkūnienės,	Ange-
lės	Laimikienės,	Vidos	Varnienės	–	ji	būtų	kaip	be	rankų.	Ypač	 
L.	Aleksienė	dėkinga	asociacijos	narėms	savanorėms	–	Janinai	
Grakavinienei,	Romualdai	Davidonienei,	Aldonai	Jačiūnienei,	
Reginai	Giedraitienei,	Onai	Pečiulienei,	Janinai	Paškevičienei,	
Nijolei	Amankavičienei	ir	Vladai	Vančenkovai.	Šios	moterys	ne	
tik	padėjo	registruoti,	rūšiuoti	į	parodą	pristatytus	darbus,	bet	
ir	budėjo	Dailės	galerijos	salėse	–	juk	paroda	vyko	net	dešimtį	
dienų,	ją	lankė	ne	tik	miestelėnai,	bet	ir	garbūs	svečiai	iš	Lietu-
vos	ir	užsienio.
	 Kaip	visada	savo	geranorystę	neįgaliesiems	pademonst- 
ravo	Ukmergės	kultūros	centras	(direktorė	Rasa	Graužinienė),	
kuris	ne	tik	nuomos	mokesčio	iš	parodos	rengėjų	neprašo,	bet	ir	
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Viršuje: Aknystos socialinės globos namų gyventojo Sauliaus 
Ramoškos „Paukščių“ gracija; apačioje: tradicinės riešinės
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aktyviai	talkina	eksponuojant	darbus,	o	jų	šiemet	į	Ukmergę	suvežta	
daugiau	nei	2000.	Dalyvių	gausa	taip	pat	rekordinė	–	280	autorių	
iš	visos	šalies!	Į	parodos	uždarymą	jų	sugužėjo	veik	250	žmonių	–	 
ir	visiems	reikėjo	ne	tik	sielos	peno,	bet	ir	tiesioginio	„pape-
nėjimo“.	Laimė,	šiemet	projektui	1000	litų	per	projektą	skyrė	
Savivaldybė,	trūkstamas	lėšas	parūpino	rėmėjai	–	LŽNS	(prezi-
dentė	Rasa	Kavaliauskaitė),	UAB	„Ukmergės	keliai“	(generali-
nis	direktorius	Vytas	Kromelis),	UAB	„Ukmergės	melioracija“	
(valdybos	pirmininkas	Jonas	Stakauskas),	Ukmergės	vartotojų	
kooperatyvas	(	direktorė	Angelė	Andrikonienė),	„Rotary“	klubo	
Ukmergės	skyrius	(prezidentas	Vytas	Kromelis)	ir	daugelis	kitų.	
Gal	todėl	parodos	uždarymo	stalas	buvo	toks	gausus	–	visiems	
pakako	sumuštinių	su	mėsyte	ir	žuvimi,	sausainių,	saldainių,	
vaisvandenių,	kavos	ir	arbatos,	o	jau	skaniausios	košės	kiekvie-
nas	gavo,	kiek	telpa...
	 L.	Aleksienė	neatsidžiaugė	ir	Jono	Basanavičiaus	gimna-
zijos	(direktorius	Valentinas	Gendvilis)	bendruomene	–	mokyto-
jos	Almos	Žižienės	suburti	gimnazistai	nuoširdžiai	rūpinosi,	kad	
visi	Ukmergėn	susirinkę	neįgalieji	būtų	patenkinti	šeimininkų	
vaišingumu.

džiugina kasmet augantis 
profesionalumas

	 Vienuolika	metų	lankiau	„Rudens	saulutę“	ir	kiekvieną	
sykį	vis	rasdavau	kuo	stebėtis.	Pasidžiaugti	iš	tiesų	yra	dėl	
ko.	Neprofesionalų	darbai	stebina	nuoširdumu,	originalumu,	
naujų	technikų	demonstravimu.	Smagu	matyti,	kad	parodos	
„senbuviai“	kas	kartas	pateikia	vis	drąsesnius,	vis	įdomesnius	
savo	darbus,	kurių	daugelis	nenusileidžia	aukštuosius	mokslus	
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Viršuje: Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos narės Sigitos Liucijos 
Jankovskienės „Alyvos“; apačioje: Ukmergės „Ryto“ specialiosios 
mokyklos moksleivių kompozicija
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baigusių	„specų“	kūrybai.	Dar	smagiau	aptikti	kokį	nors	visiš-
kai	naują	autorių	ar	matyti	neįgalių	vaikučių	sukurtus	mažus	
šedevriukus.	Kokia	graži,	tarkime,	Elektrėnų	vaikų	dienos	centro	
paramos	šeimai	tarnybos	lankytojų	ekspozicija	„Rudens	šokis“	–	 
kiekvienas	klevo	lapelis	čia	skirtingas,	skirtingomis	„akelėmis“	
į	lankytoją	žvelgiantis,	skirtinga	„burnele“	jį	kalbinantis!	O	
Ukmergės	„Ryto“	specialiosios	mokyklos	vaikučių	„Ežiukų	
pievelė“?	Iš	samanų	suformuoti	gyvūnėliai	ir	paukščiukai	tiesiog	
spinduliuoja	vaikiškai	dosnią	energetiką!	
	 Jau	nebe	pirmą	sykį	atkreipiu	dėmesį	į	Aknystos	socia-
linės	globos	namų	gyventojo	Rimanto	Čechanavičiaus	tapybą.	
Šiemet	ji	man	pasirodė	dar	drąsesnė,	autoriaus	potėpis	ryškes-
nis,	daugiau	šiltų	spalvų.	Sužavėjo	ir	kito	aknystiečio,	Sauliaus	
Ramoškos,	sukurta	kompozicija	„Paukščiai“	–	joje	toks	lengvu-
mas,	tokia	gracija,	kad	galima	tik	pavydėti...
	 Vis	drąsiau	neįgalieji	dekoruoja	stiklą.	Štai	Ukmergės	
KNS	narė	Rima	Pocienė	plačiagurklį	vyno	butelį	pavertė	ste-
buklinga	„Princesių	vaza“,	o	Panevėžio	KŽNS	moterys	sukūrė	
nuostabių	indelių	biriems	produktams.
	 Naujiena	–	dekoruotas	porcelianas,	kurio	ekspoziciją	
parengė	Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjunga.	Elegancija	spindu-
liuoja	Leonoros	Špiliauskienės	kavos	servizas	„Aguona“,	Birutės	
Martuzevičienės	bei	Gražinos	Lekavičienės	puodeliai	arbatai.
	 Visada	patrauklios	senąją	baltų	ornamentų	atkartojančios	
Monikos	Krištopaitienės,	Ukmergės	neįgaliųjų	sąjungos	narės,	
austos	juostos	ir	juostelės,	o	liaudiški	raštai,	kuriuos	pamėgo	
visos	šalies	mezgėjos,	šiandien	puošia	jau	ne	vien	tik	kumštines	
pirštines	ar	žiemos	šalčiams	tinkamas	kojines,	bet	ir	blauzdines,	
šalikus,	skraistes	ir	netgi	batukus	mažiems	vaikeliams.
	 Kasmet	tobulėja	siuvinėjimo	kryželiu	technika.	Šiemet	
negalėjau	akių	atitraukti	nuo	Širvintų	rajono	neįgaliųjų	draugi-

saViRaiŠka
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jos	atstovės	Sigitos	Liucijos	Jankovskienės	rankdarbių.	Gal	ne	
veltui	jos	siuvinėtas	„Kristus“	įkainotas	450,	o	„Alyvos“	–	net	
500	litų?	(Čia	dera	pridurti,	jog	jau	nebe	pirmi	metai	neįgaliųjų	
darbelius	parodoje	galima	įsigyti.	Šiemet	ir	vėl	buvo	surinktas	
ne	vienas	tūkstantis	litų,	kurie	labai	gelbsti	autoriams,	nes	yra	
už	ką	nusipirkti	drobės,	dažų,	molio,	glazūros,	siūlų	ir	visų	kitų	
reikalingų	priemonių.)
	 Turiu	prisipažinti,	kad	man	nepaliauja	įspūdį	darę	Kauno	
neįgalaus	jaunimo	ugdymo	centro	vadovės	Marijos	Vienažingie-
nės	ugdytinių	darbai.	Šiemet	ypač	akį	traukė	Rūtos	Romanovaitės	
gėlių	natiurmortai	„Vasaros	puokštės“.	Kaip	visada	išradingi	VšĮ	
„Dailusis	ornamentas“	lankytojai,	Kėdainių	rajono	neįgaliųjų	
draugijos	atstovai,	Ukmergės	neįgaliųjų	draugijos	moterys.	Labai	
patiko	VšĮ	„Mažoji	guboja“	autoriaus	Domo	Kaminsko	„Žirgo	
portretas“,	sukomponuotas	iš	įvairių	medžiagos	skiaučių,	o	prie	
Leonido	Polukovo	tapybos	darbo	„Aguonos	fiesta“	norėjosis	
stovėti	ir	stovėti	–	tiek	jame	ekspresijos	ir	geros	nuotaikos.
	 Ilgokai	stypsojau	ir	prie	Lenos	Brasienės	iš	Pasvalio	
stendo,	kuriame	ji	demonstruoja	nuostabius	darbelius,	atliktus	
frivolite	technika,	taip	pat	–	prie	tradicine	technika	pagamintų	
Nijolės	Gudaitienės	(Šakių	rajono	ŽNS),	Justinos	Banionienės	
(Kėdainių	rajono	neįgaliųjų	draugija),	Janinos	Marijonos	Nage-
lienės	(Utenos	KŽNS)	riešinių.	Bet	ypač	akį	patraukė	baltos,	
vilnonės,	kiauraraštės	Ritos	Mockelūnienės	(Utenos	KŽNS)	
riešinės	–	tikrai	netikėtos	ir	gražios.
	 Suprantu,	kad	visų	dviejų	šimtų	aštuoniasdešimties	paro- 
dos	dalyvių	šiame	straipsnyje	nesuminėsiu,	tačiau	dar	labai	
norėčiau	pagirti	VšĮ	„Rokiškio	psichiatrinė	ligoninė“	keramikos	
būrelio	pacientų	darbelius,	kurie	tikrai	nenusileidžia	profesiona-
liems.	Gaila,	kad	darbeliai	anoniminiai,	o	taip	norėtųsi	pagirti	
autorius...

kULTŪRa
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šypsenos, dovanos, prizai...

	 L.	Aleksienės	rūpesčiu,	visi	jubiliejinėje	parodoje	daly-
vavę	neįgalūs	kūrėjai	buvo	apdovanoti	organizacijos	padėkos	
raštais	ir	gavo	po	atminimo	medalį.	Tačiau	kai	kurie	autoriai	
pagerbti	specialiaisiais	prizais.	Rajono	mero	Vydo	Paknio	apdo-
vanojimas	atiteko	jaunam	kūrėjui	iš	Ukmergės	„Ryto“	specialio-
sios	mokyklos.	Niekur	neiškeliavo	ir	du	Socialinės	paramos	sky-
riaus	įsteigti	prizai	–	jie	įteikti	ukmergiškiams,	UKNS	nariams,	
Rimai	Pocienei	bei	Rimantui	Aleksai.	Atminimo	dovanas	taip	
pat	gavo	Ukmergės	nestacionarinių	socialinių	paslaugų	centro	
Dienos	socialinės	globos	skyriaus	lankytojai,	Ukmergės	krašto	
neįgaliųjų	sąjungos	atstovai.	Kiti	prizai,	kuriuos	įsteigė	PZU	
Lietuva	draudimo	kompanija,	UAB	„Ukmergės	keliai“	ir	LR	
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Seimo	narys	Kazys	Grybauskas,	pasklido	plačiau	–	jais	apdova-
noti	Aknistos	socialinės	globos	namų,	Kauno	krašto	neįgaliųjų	
sąjungos	dienos	centro,	klubo	„13	Co“,	Jonavos	rajono	neįgaliųjų	
veiklos	centro,	Švenčionių	rajono	socialinių	paslaugų	padalinio	–	 
dienos	centro	„Verdenė“	kūrėjai.	
	 Be	dovanų	neliko	ir	 rėmėjai.	Šventės	organizatoriai	
visiems	prisidėjusiems	įteikė	atminimo	saulutes.
	 Uždarant	parodą	skambėjo	specialiai	šiai	progai	parašy-
tos	Ukmergės	KNS	nario	Viliaus	Dručkaus	eilės,	nuotaiką	kėlė	
Kultūros	centro	moterų	kolektyvas	„Cantinela“	(vadovė	Daiva	
Petrikienė)	ir	UKNS	vokalinis	„Dainos“	ansamblis,	vadovauja-
mas	Kazimiero	Piestinio.
	 Pirmininkei	Lionei	Aleksienei	šventę	vesti	padėjo	Vilma	
Sabaliauskienė,	Ukmergės	kultūros	centro	meno	saviraiškos	
organizatorė.	

Jurgio Džiaugio 
nuotraukos
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„Rudens	saulutėje“.
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