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Laukiame Jūsų laiškų!

Redakcijos žodis

	 Šiemet	 tampame	metais	vyresni.	Balandžio	mėnesį	
„Bičiuliui“	sukaks	jau	penkiolika.
	 Taip,	lygiai	prieš	penkiolika	metų	į	Tavo	rankas,	gar-
busis	Skaitytojau,	pateko	pirmasis	žurnalo	numeris,	viltingai	ir	
entuziastingai	parengtas	rašytojo	Gasparo	Aleksos,	ilgamečio	
vyriausiojo	redaktoriaus.
	 1999-iaisiais	pasirodė	vos	5	„Bičiulio“	numeriai,	Tačiau	
jau	nuo	2000-ųjų	žurnalas	pradėjo	eiti	periodiškai.
	 Per	laiką	daug	kas	„Bičiulyje“	kito	–	logotipas,	temos,	
rubrikos,	darbuotojai,	netgi	straipsnių	šriftas.	Tačiau	nekito,	
bent	man	taip	atrodo,	atida	NEĮGALIAM	žmogui,	jo	interesų	
paisymas.	Vadovavomės	vienu	svarbiausių	principų:	„Nieko	
neįgaliesiems	–	be	pačių	neįgaliųjų!“
	 Ar	mums	pavyko?
	 Į	šį	klausimą	atsakyti	gali	tik	Tu,	mielas	Skaitytojau.	
Todėl	visą	vasarį	ir	kovą	lauksime	Tavo	laiškų	–	su	pasvars-
tymais,	kokie	Tau	atrodome,	su	pastabomis	ir	pasiūlymais,	ką	
turėtume	tobulinti.	Rašyk	mums	–	paprastus	laiškus	ir	elektro-
ninius,	paskelbsime	juos	jubiliejaus	numeryje.	Tik	nepamiršk	
pasirašyti	–	vardu	ir	pavarde!	O	jeigu	pridėtum	savo	nuotrauką,	
būtų	tiesiog	nuostabu.
	 Atidžiai	įsigilinkite	į	rubriką	„Požiūris.	Mūsų	interviu“,	
kurioje	pateikiamos	neįgaliųjų	asociacijoms	ypač	svarbios	patir-
tys	ir	dažniausiai	pasitaikančios	klaidos.
	 Sėkmės	ir	kantrybės	neįgaliųjų	labui	–	
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	 Gruodžio	13	dieną,	Seime	prisiekus	naujajai	Vyriausy-
bei,	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrės	pareigas	pradėjo	eiti	

ALGIMANTA	PABEDINSKIENĖ.	

	 Ministrė	gimė	1965	m.	kovo	25	d.	Liepojoje	(Latvija),	
augo	ir	mokėsi	Marijampolėje,	1988	m.	baigė	Vilniaus	inžinerinį	
statybos	institutą	(dabar	–	Vilniaus	Gedimino	technikos	univer-

sitetas),	o	2005	m.	–	Kauno	technologijos	universitetą.	

	 Prieš	tapdama	ministre,	Algimanta	Pabedinskienė	rengė	

seminarus	vadybos,	strateginio	valdymo,	viešųjų	ryšių,	komuni-

kacijos,	alternatyviųjų	verslų	klausimais,	skaitė	pranešimus	kon-

ferencijose,	rašė	straipsnius,	atlikdavo	taikomuosius	ir	užsako-
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sveikiname

muosius	tyrimus,	rengė	ir	įgyvendino	projektus,	

dalyvavo	tarptautiniuose	projektuose,	konsultavo	

verslininkus	ir	studentus.

	 Būsimoji	ministrė	buvo	Marijampolės	

savivaldybės	smulkaus	ir	vidutinio	verslo	rėmimo	

fondo	komisijos	narė,	Marijampolės	profesinio	

rengimo	centro	tarybos	narė,	Kazlų	Rūdos	verslo	

inkubatoriaus	tarybos	narė,	Marijampolės	savival-

dybės	Saugos	darbo	ir	sveikatos	komisijos	pirmi-

ninkė.	Profesinę	kompetenciją	nuolat	kėlė	tarp-

tautinėse	stažuotėse,	mokymuose,	projektuose.	

	 Algimanta	Pabedinskienė	moka	 latvių,	

rusų,	lenkų,	anglų	kalbas.

	 Sausį	vyko	ministrės	susitikimas	su	Ne- 

įgaliųjų	reikalų	taryba	bei	neįgaliųjų	asociacijų	

atstovais,	kur	buvo	aptarti	neįgaliųjų	socialinės	

integracijos	politikos	pokyčiai,		neįgaliųjų	integra-

vimosi	į	visuomenę	klausimai,	kitos	neįgaliesiems	

kylančios	problemos	bei	jų	sprendimo	būdai.

	 Apie	neįgaliųjų	 aktualijas	 ir	 požiūrį	 į	

negalios	žmogų	su	naująja	ministre	„Bičiulis“	

ketina	kalbėtis	tada,	kai	naujoji	Vyriausybė	bus	

dirbusi	100	dienų.	
	 Nuoširdžiai	 linkime	sėkmės	ministrei	

Algimantai	Pabedinskienei.

„Bičiulio“ redakcija
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Pasikeitimai 
vyksta. Ir visa tai – 
tik į gera

PožiŪRis                                                                              

	 Visi	mes	gyvename	tam	tikrai	etapais.	
	 Kalendoriniams	metams	baigiantis	esame	linkę	atsigręžti,	
įvertinti	jau	nuveiktus	darbus,	pasvarstyti,	ko	pasiekėme,	kas	
nepasisekė...	O	pradėdami	Naujuosius	visuomet	žvelgiame	į	
perspektyvą.
	 2012-ieji	neįgaliųjų	asociacijoms	buvo	naujos	patirties	
metai.	2013-ieji	taip	pat	unikalūs,	nes	prasideda	nauja,	ilgalaikė	
valstybės	programa	–	Nacionalinė	neįgaliųjų	socialinės	integra-
cijos	2013–2019	metų	programa.
	 Pakomentuoti	situaciją	„Bičiulio“	vyriausioji	redaktorė	
VIOLETA	ŠOBLINSKAITĖ	paprašė	Neįgaliųjų	reikalų	departa-
mento	prie	SADM	direktorę	Genovaitę	PALIUŠIENĘ.

	 Gerbiamoji	Direktore,	2012–ieji	neįgaliųjų	asocia-
cijoms	atnešė	nemažų	permainų.	Jos	šalies	savivaldybėse	
vykdė	 Socialinės	 reabilitacijos	 paslaugų	 neįgaliesiems	
bendruomenėse	projektus.	Ar	pasiteisino	naujoji	projektų	
finansavimo	tvarka?	Kokius	matote	teigiamus	poslinkius	
socialinėje	neįgaliųjų	reabilitacijoje?	
	 Pakeisti	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	
projektų	finansavimo	modelį	rengėmės	visus	2011	metus.	2011	
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metų	rugpjūčio	pabaigoje	Neįgaliųjų	reikalų	departamentas	orga-
nizavo	savivaldybių	administracijų	darbuotojams	ir	neįgaliųjų	
socialinės	integracijos	srityje	dirbančių	organizacijų	atstovams	
mokymus,	kuriuose	buvo	pristatyta	nauja	projektų	finansavimo	
tvarka,	nuosekliai	išaiškintas	projektų	paraiškų	teikimo,	atran-
kos,	projektų	finansavimo	mechanizmas	ir	terminai,	atsakyta	į	
daugybę	klausimų.	
	 Siekiant	padidinti	paslaugų	prieinamumą	neįgaliesiems	
ne	 tik	didžiuosiuose	miestuose,	bet	 ir	 tolimuosiuose	šalies	
kaimeliuose,	skatinti	savivaldybių	ir	neįgaliųjų	asociacijų	ben-
dradarbiavimą,	skėtinių	neįgaliųjų	organizacijų	dalyvavimą,	
vykdant	projektų	vertinimo	ir	atrankos	stebėseną,	bei	užti-
krinti	procesų	skaidrumą	ir	viešumą,	socialinės	reabilitacijos	
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paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	projektų	finansavimas	
nuo	2012	metų	pradėtas	vykdyti	per	savivaldybes.	Panaudotas	
toks	šių	projektų	finansavimo	modelis	–	savivaldybių	admi-
nistracijos	skelbia	konkursus	jiems	finansuoti,	organizuoja	jų	
atranką	ir	finansuoja	atrinktuosius,	o	projektų	finansavimo	tiks-
las	–	gerinti	neįgaliųjų	socialinę	integraciją	į	visuomenę,	įtrau-
kiant	į	organizacinius	procesus	savivaldybių	administracijas,	
kurios	papildytų	savivaldybių	teikiamą	pagalbą	neįgaliesiems	
konkurso	būdu	atrinktais	projektais,	atitinkančiais	realius	ne- 
įgaliųjų	poreikius,	ir	skatinant	neįgaliųjų	socialinės	integracijos	
srityje	veikiančias	organizacijas	(asociacijas,	labdaros	ir	paramos	
fondus,	religines	bendruomenes	ir	bendrijas,	viešąsias	įstaigas)	
(toliau – organizacijos)	teikti	neįgaliesiems	reikalingas	paslaugas,	
kurios	atkurtų	ar	palaikytų	neįgaliųjų	socialinius	ir	savarankiško	
gyvenimo	įgūdžius,	didintų	neįgaliųjų	savarankiškumą	ir	užim-
tumą	bei	galimybes	dalyvauti	visuomenės	gyvenime.	
	 Pakeitus	socialinės	reabilitacijos	paslaugų	teikimo	ne- 
įgaliesiems	projektų	finansavimo	modelį,	tikrai	nenusivylėme.	
2012	metais	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	
bendruomenėje	projektams	iš	viso	buvo	paskirstyta	14274,39	
tūkst.	litų	suma	(iš	valstybės	biudžeto	skirta	13683	tūkst.	litų,	
iš	savivaldybės	biudžeto	–	590,49	tūkst.	litų),	finansuoti	408	
projektai.	2012	metais	savivaldybėms	pateiktos	466	projektų	
paraiškos,	po	projektų	atrankos	buvo	paremti	408	projektai,	t.	y.	 
168	projektais	daugiau	nei	2011	metais.	(2011	m.	finansuota	240	
projektų).	2013	metais	planuojama	paremti	426	projektus.
	 Praplėtus	pareiškėjų	ratą	ir	įtraukus	naujus	projektų	vyk-
dytojus,	padidėjo	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	
bendruomenėje	pasiūla,	konkurencija	tarp	projektų	vykdytojų,	jų	
motyvacija	teikti	kokybiškas	ir	aktualias	paslaugas,	tuo	padidi-
nant	projektų	pridėtinę	ir	išliekamąją	vertę.	Projektus	vertinantys	
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vertinimo	ir	atrankos	komisijos	nariai	savivaldybėse	yra	gerai	
susipažinę	su	savivaldybės	teritorijoje	teikiamomis	paslaugomis,	
naudos	gavėjais	ir	projektų	vykdytojų	veikla.
	 2012–ieji	buvo	naujos	patirties	metai	visoms	Socialinės	
reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	projektų	
koordinuojančioms,	finansuojančioms	ir	 įgyvendinančioms	
atsakingoms	institucijoms	–	tiek	savivaldybių	administracijoms,	
tiek	neįgaliųjų	asociacijoms,	teikiančioms	projektų	paraiškas	
konkursui	ir	įgyvendinančioms	projektus,	tiek	projektų	atrankos	
stebėseną	vykdantiems	skėtinių	neįgaliųjų	asociacijų	atstovams,	
o	ir	Neįgaliųjų	reikalų	departamentui.	Tačiau	reikia	pastebėti,	
kad,	perdavus	projektų	administravimą	savivaldybėms,	projektų	
prioritetai,	paslaugų	turinys	pasikeitė	nežymiai.	
	 Vienas	esminių	pokyčių	–	perėjimas	prie	nuolatinio	
pobūdžio	paslaugų,	atsisakyta	vienkartinių.	Nuolatinio	pobū-
džio	paslaugos,	lyginant	su	vienkartinio	pobūdžio	paslaugomis,	
labiau	atitinka	kasdienius	neįgaliųjų	poreikius.	Šios	paslaugos	
turi	didesnę	naudą	ir	pridėtinę	vertę	neįgaliesiems,	sąlygojan-
čią	jų	integraciją	į	visuomenę.	2012	metais	projektų	kontekste	
nebeteikiamos	socialinės	paslaugos,	numatytos	Socialinių	pas-
laugų	kataloge.	Taip	išvengiama	valstybės	ir	savivaldybės	lėšų	
panaudojimo	dubliavimo.
	 2012	metų	lapkričio	–	gruodžio	mėnesiais	Departamentas	
atliko	savivaldybių	darbuotojų,	tiesiogiai	atsakingų	už	Socialinės	
reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	projektų	
administravimą,	apklausą.	Savivaldybių	administracijų	atstovai	
atsakė	į	klausimyne	pateiktus	klausimus	(iš	60	savivaldybių	
atsakymus	pateikė	54).	
	 Apibendrinant	apklausos	rezultatus,	darytina	išvada,	kad	
Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	
projektų	tvarkos	aprašo	nuostatų	taikymas,	projektų	atrankos,	
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įgyvendinimo	ir	kontrolės	institucinis	modelis	(per	savivaldybes)	
yra	veiksmingas.
	 Vertinant	apklausos	rezultatus,	būtina	pažymėti,	kad	74	
procentai	savivaldybių	atsakė,	jog	apraše	numatytos	teikti	sociali-
nės	reabilitacijos	paslaugos	bendruomenėse	atitinka	savivaldybėse	
gyvenančių	neįgaliųjų	poreikius	ir	yra	tikslingos,	24	procentai	
nurodė,	kad	atitinka	iš	dalies.
	 Savivaldybėms	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįga-
liesiems	bendruomenėje	projektų	finansavimo	tvarkos	aprašo	
ir	procedūrų	taikymas	yra	aiškus,	sunkiausiai	sekasi	vykdyti	
projektų	atranką	ir	kontrolę,	daugiausiai	sunkumų	kyla	bend- 
radarbiaujant	su	pareiškėjais	ir	projektų	vykdytojais.	Projektų	
vykdytojams	sunkiausiai	sekasi	rašyti	projektus,	vykdyti	nau-
dos	gavėjų	apskaitą,	paraiškose	pasitaiko	klaidų	ir	netikslios	
informacijos.	Siekiant	gauti	kokybiškas	paraiškas,	pareiškėjai	
privalo	didesnį	dėmesį	skirti	veiklų	ir	išlaidų	pagrindimui	ir		
vengti	klaidų.	Stebėseną	vykdantys	skėtinių	organizacijų	atsto-
vai	tinkamai	vykdo	jiems	pavestas	funkcijas	savivaldybėse.
	 Išryškėjo	problema	dėl	paslaugų	prieinamumo.	Orga-
nizacijos	įsikūrusios	dažniausiai	rajono	centre,	 todėl	atvykti	į	
užsiėmimus	atokiuose	kaimuose	gyvenantiems	neįgaliesiems	–	 
didelė	problema.	Kadangi	visuomeninis	transportas	dažnai	neva-
žiuoja	ir	susisiekti	su	paslaugų	institucijomis	nepatogu,	dėl	to	iškyla	
būtinybė	organizuoti	transporto	paslaugas,	atsižvelgiant	į	tai,	kad	
kaime	gyvenančių	neįgaliųjų	galimybės	gauti	paslaugas	ir	dėl	kitų	
priežasčių	yra	žymiai	mažesnės,	negu	asmenų,	gyvenančių	mies-
tuose	ar	rajonų	centruose.	Savivaldybių	administracijos	siūlo	skatinti	
socialinės	reabilitacijos	paslaugas	teikti	ir	kaimiškose	seniūnijose,	
retinant	paslaugų	dažnumą	bei	skiriant	lėšų	transporto	paslaugoms.
	 Nepaisant	to,	kad	neįgaliųjų	organizacijos	didžiausią	
dėmesį	skiria	savarankiško	gyvenimo	įgūdžių	palaikymo	ir	atkū-

PožiŪRis                                                                              
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rimo	paslaugų	teikimui,	savivaldybių	nuomone,	šių	paslaugų	
poreikis	yra	didesnis	ir	jų	teikiama	per	mažai.	Taip	pat	nurodoma,	
kad	organizacijos	per	mažai	dėmesio	skiria	asmeninio	asistento	
paslaugai.	Pastebėta,	kad	kai	kurios	organizacijos	nežino,	kaip	
šią	paslaugą	teikti,	kokius	metodus	galima	naudoti.	Asistento	
paslauga	suprantama	labai	siaurai.	Kita	problema,	kurią	kelia	
didžioji	dalis	savivaldybių	yra	ta,	kad	organizacijos	mažai	dirba	
su	neįgaliųjų	šeimos	nariais.	
	 Kitas	ne	mažiau	svarbus	savivaldybių	pastebėjimas,	kad	
kasmet	kartojasi	tos	pačios	veiklos,	ir	jos	yra	labai	paviršuti-
niškos.	Organizacijų	administracijos	nelinkusios	keisti	veiklų	
turinio,	kuris	ne	visada	atitinka	neįgaliųjų	poreikius,	galbūt	tam	
turi	įtakos	nepakankami	materialiniai	ir	žmogiškieji	ištekliai.	
Dažniausiai	teikiamos	nedaug	pastangų	ir	lėšų	reikalaujančios	
paslaugos,	tenkinami	užimtumo	įvairiuose	būreliuose	poreikiai,	
meninių,	sportinių	bei	kitų	gebėjimų	lavinimo	lengvesnę	negalią	
turinčių	asmenų	poreikiai,	paslaugas	kasmet	gauna	tie	patys	neį-
galieji.	Neįgaliesiems,	kurie	nėra	neįgaliųjų	organizacijų	nariai,	
rajonuose	trūksta	informacijos	apie	teikiamas	paslaugas.	Atsi-
žvelgiant	į	tai,	savivaldybės	siūlo	įteisinti	reikalavimą	į	sąrašus	
įtraukti	tam	tikrą	dalį	naujų	žmonių.
	 Stambiosios	neįgaliųjų	organizacijos	skaičiuoja	savo	
„pilnametystę“	–	veikia	septyniolika,	aštuoniolika,	devynio-
lika	metų.	Per	tiek	laiko	išsikristalizuoja	veiklų	pobūdis,	
įgyjama	patirties.	Asociacijų	veikla	taip	pat	finansuojama	
pagal	projektus	iš	valstybės	biudžeto.	Ar	nežadama	neįga-
liųjų	asociacijų	finansavimo	modelio	dar	labiau	tobulinti?		
	 Nuo	2013	metų	neįgaliųjų	asociacijų	veiklos	projektų	
paraiškos	buvo	pateiktos	trijų	metų	finansavimui	gauti.	Ne	
paslaptis,	kad	neįgaliųjų	asociacijų	veiklos	rėmimo	projektų,	
Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	

mŪsŲ inTeRviU
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projektai	realiai	finansuoti	pradedami	kovo	mėnesį,	nors	projektų	
veiklos	vykdomos	nuo	sausio.	Taigi	siekiant	tolygesnio	projek-
tams	finansavimo	būtent	kritiniais	sausio	–	kovo	mėnesiais,	buvo	
pakeistas	Neįgaliųjų	asociacijų	veiklos	rėmimo	projektų	tvarkos	
aprašas,	kuriame	nustatytas	projektų	finansavimas	trejų	metų	
laikotarpiui.	Jeigu	toks	modelis	pasiteisins,	jį	bandysime	per-
kelti	į	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	bendruomenėje	projektų	
finansavimo	tvarkos	aprašą.
	 Kokios	pastaruoju	metu	nevyriausybininkų	iškeliamos	
iniciatyvos	sveikintinos,	o	kokiomis	galėtume	suabejoti?
	 Šiuo	metu	vienas	iš	nevyriausybinių	organizacijų	keliamų	
klausimų	yra	Neįgaliųjų	reikalų	tarybos	prie	Socialinės	apsaugos	
ir	darbo	ministerijos	veiklos	veiksmingumo	ir	statuso	klausimas.
Taip	pat	nevyriausybininkams	rūpi,	kaip	bus	įgyvendinamos	
Neįgaliųjų	teisių	konvencijos	nuostatos.	Šie	klausimai	tikrai	
svarbūs,	vyksta	diskusijos	ir	kartu	su	nevyriausybinėmis	orga-
nizacijomis	ieškoma	sprendimų.
	 Socialinių	paslaugų	infrastruktūra	savivaldybėse	nuo-
latos	plečiama.	Kai	kurios	neįgaliųjų	asociacijos	čia	įžvelgia	
tam	tikrą	konkurenciją.	Girdi,	mes	buvome	pirmeiviai,	dir-
bome	sunkiai,	o	dabar	mūsų	įdirbiu	ir	ieškojimais	naudojasi	
kiti.	Kaip	Jūs	komentuotumėte	tokį	nusiteikimą?
	 Norėčiau	atkreipti	dėmesį	į	tai,	kad	šiuo	metu	esanti	
socialinių	paslaugų	infrastruktūra	neužtikrina	neįgaliesiems,	
ypač	turintiems	sunkias	negalias,	specialiųjų	(dienos	globos,	
trumpalaikės,	ilgalaikės)	socialinių	paslaugų	poreikio	tenki-
nimo	pagal	gyvenamąją	vietą.	Savivaldybės	planuoja	ir	plėtoja	
šias	paslaugas,	siekdamos	jas	priartinti	neįgaliesiems	pagal	jų	
gyvenamąją	vietą,	tačiau	jų	nepakanka.	Nevyriausybinės	orga-
nizacijos,	kurios	turi	žmogiškųjų	išteklių	bei	kvalifikaciją,	gali	
konkuruoti	ir	dalyvauti	šių	paslaugų	teikime,	o	kitoms	neįgaliųjų	

PožiŪRis                                                                              
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asociacijoms	sudarytos	galimybės	teikti	dalį	socialinės	reabilita-
cijos	paslaugų	turinį	atitinkančių	paslaugų,	kurios	nereikalauja	iš	
paslaugų	teikėjų	specialių	gebėjimų	ir	kvalifikacijos.	Įvertinus,	
koks	paslaugų	poreikis	bendruomenėje	gyvenančiam	neįga-
liajam,	darbo	yra	labai	daug,	kad	žmogui	būtų	užtikrintas	kuo	
didesnis	savarankiškumas	jo	gyvenamojoje	vietoje.	Suprantu	
klausimo	potekstę	dėl	konkurencijos	ir	siūlyčiau	kiekvienoje	
savivaldybėje	išdiskutuoti	su	savivaldybių	administracijomis	
paslaugų	plėtros	planus	ir	galimybes	nevyriausybinėms	orga-
nizacijoms	dalyvauti	teikiant	paslaugas.	Jeigu	nelabai	sekasi	
diskutuoti	su	vienos	ar	kitos	savivaldybės	administracijomis,	
kvieskitės	Neįgaliųjų	reikalų	tarybos	ir	Neįgaliųjų	departamento	
atstovus	į	pagalbą	bendrai	diskusijai.	
	 2012	metais	baigėsi	Nacionalinė	neįgaliųjų	socialinės	
integracijos	2003–2012	metų	programa.	Kas	toliau?
	 Taip,	Nacionalinė	neįgaliųjų	socialinės	integracijos	2003–
2012	metų	programa	(šios	programos	redakcija	–	Nacionalinė	
neįgaliųjų	socialinės	integracijos	2010–2012	metų	programa)	ir	
jos	nuostatoms	įgyvendinti	2010–2012	metų	priemonių	planas	
baigėsi.	Vadovaujantis	Lietuvos	Respublikos	neįgaliųjų	sociali-
nės	integracijos	įstatymo	16	straipsnio	2	dalies	1	punktu,	2012	
metais	buvo	parengta	ir	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybė	2012	
m.	lapkričio	21	d.	nutarimu	Nr.	1408	patvirtino	naują	ilgalaikę	
valstybinę	programą	–	Nacionalinę	neįgaliųjų	socialinės	integ- 
racijos	2013–2019	metų	programą	(toliau	–	programa),	kurios	
nuostatoms	įgyvendinti	parengtas	3	metų	trukmės	programos	
įgyvendinimo	priemonių	planas	–	valstybės	veiksmai	integruo-
jant	neįgaliuosius	į	visuomenę.	

Interviu	tęsinį	skaitykite	„Bičiulio“	žurnale	Nr.	2

„Bičiulio“ archyvo nuotrauka

mŪsŲ inTeRviU
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

Naujoms idėjoms 
reikia ryžto

Loreta	CIKAITĖ

Kuriamas pozityvus 
neįgaliojo portretas

	 Greitai	prabėgo	beveik	metai,	kai	Vilniaus	neįgaliųjų	die-
nos	centrui	pradėjo	vadovauti	Nijolė	Zenkevičiūtė,	ne	vienerius	
metus	vykdžiusi	įvairius	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	
projektus,	gerai	pažįstanti	lankytojų	poreikius,	turinti	idėjų.	
	 Praėjusiais	metais	didelio	pasisekimo	sulaukė	Nijolės	
sukurtas	ir	įgyvendinamas	socialinis	projektas	„Socialiniai	port- 
retai“.	Neįgaliųjų	meninės	nuotraukos,	teigiančios	gyvenimą	ir	
pozityvumą,	buvo	šio	projekto	tikslas.	Šiandien	paroda	„Socia-
liniai	portretai	–	2012“	jau	keliauja	per	Lietuvą.	Jomis	gėrėtasi	
Klaipėdos	universitete,	Šiaulių	bibliotekoje,	Vilniaus	Jėzuitų	
gimnazijoje,	Vilniaus	arkikatedroje,	o	artimiausiu	laiku	paroda	
bus	pristatoma	ir	Seime.	
	 „Projektas	gimė	iš	poreikio	turėti	gražių,	estetiškų	ne- 
įgaliųjų	nuotraukų,	–	sakė	direktorė.	–	O	kas,	kad	ne	menininkai,	
gebėtų	atskleisti	neįgalaus	žmogaus	grožį,	jo	pozityvų	požiūrį	
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

į	gyvenimą?	Norėjosi,	kad	visi	pajustų,	jog	neįgalieji	–	ne	vien	
prašantys	ar	dejuojantys	žmonės,	bet	tokie	pat	kaip	mes	visi	
–	besijuokiantys,	besidžiaugiantys	gyvenimu,	dirbantys	ir	spor-
tuojantys...	Argi	išvardinsi	visus	gyvenimo	momentus,	kuriuos	
įamžina	fotografas?“
	 Nijolė	viliasi,	jog	projektas	bus	tęstinis	ir	šiais	metais	
taip	pat	gaus	finansavimą.	
	 Deja,	metų	pradžioje	direktorė,	kaip	ir	visi	vadovai,	gyve-
nantys	iš	į	pačius	įvairiausius	fondus	rašomų	projektų,	tebėra	
nežinomybėje,	kurios	idėjos	bus	finansuotos,	o	kurios	–	ne.
 

Naujoji Vilniaus neįgaliųjų dienos centro direktorė Nijolė 
Zenkevičiūtė prie dekoracijos, kuria pasirūpino rėmėjai – 

Tarptautinė audito, mokesčių ir verslo konsultacijų bendrovė 
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Viršuje – neįgaliesiems, ypač jaunimui, patinka aktyvūs užsiėmimai, kokius 
vesdavo Arnoldas Riekumas; apačioje – savitarpio pagalbos grupė – tai 
galimybė ne vien aptarti rūpimą temą, bet ir nuoširdžiai pabendrauti
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

Geros valios žmonių 
reikia ieškoti

	 Be	abejonės,	visi	projektai	gimsta	tik	turint	gerų	idėjų	
ir	žinant	poreikius.	O	būtent	šių	dviejų	dalykų	Vilniaus	neįga-
liųjų	dienos	centre	tikrai	netrūksta.	Šiuo	metu	centrui	labiausiai	
reikia	naujesnio	ir	talpesnio	automobilio,	taip	pat	–	specialisto,	
galinčio	 kvalifikuotai	 vesti	meninio	 ugdymo	užsiėmimus	
neįgaliesiems.	
	 „Dedame	visas	pastangas,	kad	galėtume	turėti	specia- 
listą,	dirbantį	kiekvieną	dieną,	nes	į	mūsų	centrą	ateina	vis	
daugiau	jaunų	žmonių,	o	jų	poreikiai	kitokie,	jiems	nepakanka	
pasikalbėti	savitarpio	pagalbos	grupėse,	bet	norisi	aktyvesnio	
laiko	praleidimo“,	–	dalijosi	kasdienybės	rūpesčiais	Nijolė	
Zenkevičiūtė.	
	 Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centre	iš	tiesų	daugėja	lan-
kytojų,	ateinančių	čia	ne	vien	pasinaudoti	kaip	ir	kiekviename	
dienos	centre	teikiamomis	paslaugomis,	bet	ir	ilgėliau	užsibūti	
–	pabendrauti,	padirbėti,	dalyvauti	renginiuose.	
	 Gera	žinia,	jog	didėja	vaikų	ir	jaunimo	būrys.	
	 „Žinojau,	kad	Vilniaus	mieste	nemažai	jaunimo	bei	ne- 
įgalių	vaikų,	kurie	neturi	kur	glaustis,“	–	prisiminė	darbo	pradžią	
direktorė	ir	pridūrė,	jog	svajonė	sudominti	būtent	šį	lankytojų	
kontingentą	naujomis	paslaugomis	ir	išplėsti	veiklas,	buvo	viena	
iš	pagrindinių	priežasčių,	paskatinusių	ją	tapti	dienos	centro	
vadove.	
	 Kas	dirba,	kaip	sakoma,	tam	sekasi.	Jau	pernai	rugsėjo	
mėnesį	centre	suburta	autizmu	sergančių	vaikų	grupė.	Prieš	metus	
gerokai	apleista	salė	buvo	suremontuota	rėmėjų	–	Tarptautinės	
audito	mokesčių	ir	verslo	konsultacijų	bendrovės	pastangomis.	
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Jauni Vilniaus neįgaliųjų dienos centro lankytojai nevengia ir 
individualių sporto užsiėmimų su treniruokliais
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

	 „Jie	ne	tik	naujai	perdažė	patalpą	ir	padovanojo	lentą,	ant	
kurios	vaikai	gali	piešti,	bet	ir	užsakė	sienos	dekoraciją,	kurią	
galime	keisti,“	–	džiaugėsi	vadovė	ir	tuojau	pat	pademonstravo	
mobilią	sienos	dekoraciją,	kuri	keičiama	pagal	salėje	susirinku-
sių	ir	bendraujančiųjų	poreikius	ir	skonį.	Vaikams	–	vaikiškas	
piešinys,	suaugusiems	–	abstraktesnis.
	 Beje,	minėta	bendrovė	 taip	pat	 išpuošė	patalpą	gra-
žiausiomis	pelargonijomis,	kurios	labai	derėjo	Gėlių	šventės	
metu,	o	dabar	yra	saugomos	ir	puoselėjamos,	kad	pavasarį	vėl	
sužydėtų.	
	 „Kai	kantriai	ieškai,	visada	randi	geros	valios	žmonių,“	
–	džiaugdamasi	bendrovės	parama	sakė	Nijolė	Zenkevičiūtė.	
	 Bet	svarbiausia,	anot	direktorės,	kad	centro	lankytojai	
mato	pasikeitimus	ir	juos	vertina.	

Kad būtų bičiuliška 
atmosfera

	 „Man	svarbu	puoselėti	centro	lankytojų	dvasinį	bend- 
ravimą.	Geros	emocijos	skatina	bičiulišką	paslaugų	gavėjų	ir	
darbuotojų	nuotaiką,	darbštumą,	norą	atsiverti,	atsikratyti	blogų	
minčių.	Gal	ne	visada	pasiseka,	ko	noriu,	ką	turėčiau	pasiekti,	
bet	pasikliauju	intuicija	ir	žmonėmis,“	–	nuoširdžiai	savo	požiūrį	
į	darbą	atskleidė	centro	socialinė	darbuotoja	Rūta	Čepienė.	
Nuoširdi	direktorės	pagalbininkė	šiose	pareigose	tik	ketvirtas	
mėnuo,	tačiau	prieš	įsidarbindama	ji	norėjo	padirbėti	savanore,	
pasitikrinti,	kaip	ją	veiks	aplinka,	ar	nesijaus	prislėgta	kasdien	
matydama	neįgaliuosius.	
	 „Neįtikėtina,	bet	aš	tiesiog	atgijau,	pasikeičiau	tarp	šių	
žmonių.	Matau,	kad	ir	mūsų	centro	lankytojai	atsigauna,	pasitiki	
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manimi	ir	kitais	bendra-
darbiais,	vis	daugiau	jų	
susirenka,“	–	pasakojo	
Rūta.	
	 Specialistė	centre	
veda	savitarpio	pagal-
bos	 grupes.	 Žmonės	
pamėgo	 šiuos	 užsiė-
mimus.	Viena	sėkmės	
priežasčių	ta,	kad	gru- 
pės	 nėra	 griežtai	 su- 
skirstytos	pagal	ligas.	
Savitarpio	pagalbos	gru- 
pės	populiarios	dar	 ir	
dėl	to,	jog	veikla	integ- 
ruota	į	įvairiausius	už- 
siėmimus.	 Tarkime,	
žmonės	pakviečiami	į	
muzikos	terapijos	užsė-
mimą,	po	to	pasikalba	
apie	muzikos	poveikį,	

pasidalina	asmeniniais	įspūdžiais,	šnekėdamiesi	pasivaišina	
arbata.	Siekiama	įvairovės,	kad	kiekviena	savaitės	diena	būtų	
skirta	vis	kitokiam	užsiėmimui.
	 Rūtos	nuomone,	tai	pritraukia	žmones,	o	tuo	pačiu	išven-
giama	nuobodžios	monotonijos.	
	 „Esame	iš	anksto	suplanavę,	kad	antradieniai	skirti	susi-
tikimams	su	įdomiais	žmonėmis,	trečiadieniais	vyksta	muzikos	
terapijos	užsiėmimai,	ketvirtadienį	kviečiami	besidomintys	tea-
tru...	Tuo	būdu	žmonėms	suteikiama	laisvė	rinktis	ir	planuoti	
savo	laiką,“	–	teigia	socialinė	darbuotoja.	

Socialinė darbuotoja Rūta Čepienė tikina: 
„Tarp neįgaliųjų aš tiesiog atgijau...“
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

	 Taip	pat	ji	teigia	supratusi,	kad	lankytojams	reikia	daug	
dėmesio,	juos	privalu	nuoširdžiai	pakviesti	ir	ne	vieną	kartą	
priminti	telefonu	apie	užsiėmimus	bei	renginius.	
	 Pati	ragavusi	savanorystės,	Rūta	skatina	tokiai	veiklai	ir	
kitus.	Ji	lankytojams	papasakojo,	kad	reikėtų	aplankyti	neįga-
liuosius,	kurie	dėl	negalios	ar	nepritaikytos	aplinkos	negali	ateiti	
į	centrą,	ir	labai	apsidžiaugė,	jog	atsirado	norinčiųjų.
	 „Maloniai	nustebau,	kai	pasisiūlė	visas	žmonių	būrys,“	– 
	džiaugiasi	socialinė	darbuotoja.	–	Juk	tai	savanorystės	pirmieji	
daigai.	Smagu,	kad	neįgalieji	jaučia	užuojautą	ir	šilumą	likimo	
bičiuliams.“
	 Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	kolektyvas	stengiasi,	
kad	teikiamos	paslaugos	būtų	profesionalios,	kokybiškos,	kad	
jų	pakaktų	visiems	norintiems.	
	 „Jei	norime	augti,	neužtenka	vien	pasikliauti	tuo,	ką	
turime.	Norėtųsi,	kad	dailiųjų	amatų	būreliams	vadovautų	pro-
fesionalas,	kad	žmonės,	ėmęsi	kokios	nors	veiklos	ar	darbelio,	
įgytų	visas	reikiamas	žinias,	nugalėtų	vidinius	kompleksus,	
galėtų	savo	kūrinėlius	parduoti,“	–	šnekėjo	Rūta,	rodydama	visą	
šūsnį	lankytojų	sukurtų	gražiausių	atvirukų	ir	priešinių.
 

Atverkime parodų, teatrų, 
muziejų duris

	 Vilniaus	miestas	turtingas	įvairiais	renginiais,	čia	daug	pui-
kių	muziejų,	parodų	laukia	lankytojų,	tad	nuodėmė,	kaip	sakoma,	šia	
gausia	kultūros	erdve	nepasinaudoti.	Viena	iš	populiariausių	veiklų	
žiemos	metu	–	kultūrinių	renginių	lankymas.	Vilniaus	neįgaliųjų	
dienos	centro	žmonės	vykstą	į	teatrą,	koncertus	ir	parodų	sales,	
patirdami	įvairiausių	įspūdžių.	Kartais,	deja,	ne	pačių	geriausių.
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Vienas puikiausių pernai metų renginių – Nijolės Zenkevičiūtės atnaujintas 
Gėlių festivalis, į kurį maloniai pakviesti renkasi ne vien neįgalieji, bet ir 
gretimose gatvėse įsikūrę verslininkai, moksleivija, vaikučiai...
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mokomĖs vieni iŠ kiTŲ

	 „Jau	beveik	juokinga,	bet	susiduriame	su	tomis	pačiomis	
nepritaikytos	viešosios	aplinkos	problemomis,	–	pasakoja	Rūta.	
–	Štai	apsilankėme	Taikomosios	dailės	muziejuje...	Džiugino	
viskas:	nuostabi	menininko	Aleksandro	Vasiljevo	paroda,	gido	
profesionalumas	–	nepastebėjome,	kaip	pralėkė	pora	valandų.	
Visur	pritaikyta	aplinka,	galėjome	pakilti	į	antrą	aukštą,	nusileisti	
į	rūbinę...Tačiau	nuotaiką	sugadino...	nepritaikytas	tualetas.	Į	jį	
patekti	nepavyko,	nes	ten	veda	laipteliai.	O	taip	norėjosi,	gamtos	
reikalus	atlikus,	dar	pavaikščioti	po	senamiestį,	pabendrauti...“	
	 Tądien,	gausiai	krentant	sniegui,	kiekvieno	žmogaus	ryž-
tas	vykti	į	muziejų	Rūtai	atrodė	kaip	žygdarbis.	Pasak	jos,	norė-
josi	kiekvieną	apkabinti.	Ir	še	tau,	kad	nori:	teko	skirstytis.
	 Nemalonūs	netikėtumai	neįgaliuosius	ištinka	ne	taip	jau	
dažnai,	bet	vis	dėlto	jie	apkartina	kasdienybės	džiaugsmus.	Rūta	
sako,	kad	jai,	pavyzdžiui,	visiškai	nesuprantama,	kodėl	neįga-
liems	žmonėms,	nusipirkusiems	bilietus	ir	atvykusiems	apžiūrėti	
Televizijos	bokšto	bei	Sausio	13	–osios	muziejaus,	paprašius	
apžiūrėti	Aukų	kalnelį,	esantį	šiame	muziejuje,	atsakoma,	jog	
kalnelį	galima	apžiūrėti	tik	Sausio	13-ąją.	Ką	čia	bepridursi	–	
nuostabi	patriotiškumą	„ugdanti“	kasdienybė.
	 „Niekam	neįdomūs	mūsų	niurzgėjimai	ir	neketiname	
to	daryti.	Kas	ieško,	tas	visada	randa	sprendimus,“	–	įsitikinu-
sios	direktorė	Nijolė	Zenkevičiūtė	ir	socialinė	darbuotoja	Rūta	
Čepienė.	
	 Moterys	priduria,	kad	jas	džiugina	daugelio	kultūros	
įstaigų	vadovų	požiūris	į	neįgaliuosius.	
	 „Operos	ir	baleto	teatro	durys,	tarkime,	mums	atviros	tiek	
sezono	pradžioje,	tiek	ir	žiemos	mėnesiais,	–	džiaugiasi	Rūta.	–	
Pernai	prieš	Kalėdas	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	lankytojai	
gavo	dovanų	nemokamus	bilietus	į	šventinį	„Spragtuko“	spekta-
klį.	Tai	mūsų	rėmėjų,	geros	valios	žmonių	aukso	fondas.“	

Autorės ir Vilniaus neįgaliųjų dienos centro nuotraukos
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žURnalisTo TyRimas

Laura	CARIŪTĖ	

Plungiškės moterys dejuoti 
nelinkusios

	 „Praėjusieji	metai	buvo	neblogi,	negražu	dejuoti,	geriau	
kalbėti	apie	gerus	ir	šviesius	dalykus,	–	šypsojosi	Genovaida	
Navickaitė,	Cerebrinio	paralyžiaus	asociacijos	Plungės	skyriaus	
vadovė.
	 Vis	dėlto,	kad	galėtum	palyginti,	kas	gera,	o	kas	nela-
bai,	tenka	atsigręžti	ir	į	praeitį.	Moteris	prisiminė	užpraeitus,	
2011-uosius	metus,	kai	skyrius	nebuvo	gavęs	finansavimo	perio- 
dinėms	socialinės	reabilitacijos	paslaugoms	teikti.	O	juk	būta	
ir	dar	prastesnės	situacijos:	organizacija	neturėjo	netgi	patalpų.	
Mamos,	kurių	vaikučiai	kenčia	cerebrinį	paralyžių,	rinkdavosi	
tai	vienuose,	 tai	kituose	namuose.	Išlikti	padėjo	Sutrikusio	
intelekto	žmonių	globos	bendrija	„Plungės	viltis“,	susiforma-
vęs	žmonių	branduolys,	rėmėjai,	savanoriai,	žinojimas,	jog	yra	
vieni	kitiems	reikalingi.	Tad	apie	veiklos	nutraukimą	net	minties	
niekada	nekilo.

Cerebrinis 
paralyžius – 
ne nuosprendis 
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	 „Jeigu	mūsų	nebūtų,	kas	atstovautų	neįgaliuosius,	ser-
gančius	cerebriniu	paralyžiumi?	Juk	esame	užsibrėžę	nemenką	
tikslą	–	gerinti	sergančių	asmenų	ir	jų	šeimos	narių	gyvenimo	
kokybę,	skatinti	integraciją	į	visuomenę?“	–	retoriškai	klausė	
ponia	Genovaida.	

Kad nepalūžtum, būtina į ką 
nors atsiremti 

	 Plungės	skyrius	vienija	32	šeimas,	auginančias	vaikus	ir	
jaunuolius,	sergančius	sunkia	liga.	Didžiuma	vaikų	jau	suaugo,	
jiems	po	aštuoniolika	ar	netgi	daugiau,	nors	yra	ir	vienas	mažulis	
–	šešerių.

Cerebrinis 
paralyžius – 
ne nuosprendis 

Genovaida Navickaitė į 
Cerebrinio paralyžiaus 
asociacijos Plungės 
skyrių subūrė 32 šeimas
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Viršuje – dabar mamos, auginančios sergančius vaikučius, jau gali 
rinktis asociacijai priklausančiame kabinete; apačioje – projekto 
„Sveikatos mokykla – stovykla“ dalyviai
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	 Pasak	organizacijos	vadovės,	neįgaliųjų	Plungėje	yra	dar	
daugiau,	tačiau	žmonės	neišdrįsta	kreiptis	į	asociaciją,	gyvena	
užsidarę,	prislėgti	nelaimės.	
	 „Visada	raginu:	kreipkitės,	kuo	galėsime,	padėsime,	–	
sako	ponia	Genovaida.	–	Tuo	labiau,	kad	per	daugelį	metų	į	
skyrių	susibūrusios	mamos	turi	didelę	patirtį.“
	 Pirmininkė	tiki,	kad	tokiems	žmonėms	labai	svarbu	būti	
kartu,	dalintis	problemomis.	Ji	vardijo	aktyviausiųjų	pavardes:	
Virginija	Šleinienė,	Staselė	Gelžinienė,	Alma	Kilčauskienė,	
Neringa	Kalvaitienė...	Tai	moterys,	kurias	sieja	ne	vien	bendras	
likimas,	bet	ir	aktyvi	veikla,	organizuojant	renginius,	bendrau-
jant	tarpusavio	pagalbos	grupėse.

Niekados nenuleiskite rankų

	 „Cerebrinis	paralyžius	–	tai	kūno	judesių	ir	pusiausvyros	
sutrikimai,	atsiradę	dėl	centrinės	nervų	sistemos	pažeidimų.	Ši	
liga	neprogresuoja,	tačiau	vaikui	augant	liekamieji	ligos	požy-
miai	keičiasi,“	–	atviravo	Genovaida	Navickaitė.	
	 Kiek	reikia	turėti	jėgų	ir	ryžto,	kad	nepalūžtum,	ši	mote-
ris,	turinti	medicininį	išsilavinimą,	žino	iš	patirties.	
	 „Liga	labai	sunkia	našta	užgula	vaiką,	jo	tėvų	bei	arti-
mųjų	pečius,	sutrikdo	normalų	šeimos	gyvenimą,“	–	sako	ji.	
	 Kai	gimė	jos	pačios	duktė	Kristina,	daugelis	pažįstamų	
nesuprato	ponios	Genovaidos.	Daugelis	traukė	pečiais:	kodėl	ji	
neatiduoda	dukros	į	Apuolės	internatą	Kaune,	kodėl	iš	visų	jėgų	
stengiasi	pati	viena	susidoroti	su	iškilusiais	sunkumais?
	 Tuo	laiku	Genovaida	buvo	viena	su	savo	dukra,	iš	kurios	
ir	sėmėsi	stiprybės.	
	 Šiandien	Kristina,	įgijusi	aukštąjį	universitetinį	išsilavi-
nimą,	turinti	specialiojo	ugdymo	koordinatorės	magistro	laipsnį,	

asociacijose
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Viršuje – projektą „Sveikatos mokykla – stovykla“, vykstantį Palangoje, remia 
Plungės rajono savivaldybė; apačioje – kuklus suneštinis pavakarių stalas, padeda 
asociacijos nariams atsipalaiduoti, aptarti problemas neoficialioje aplinkoje
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jau	daugelį	metų	yra	aktyvi	mamos	pagalbininkė.	Nuo	2002-ųjų	
metų	ji	rašo	ir	vykdo	projektus,	susijusius	su	neįgaliųjų	integra-
cija,	bendrauja	su	neįgaliaisiais	ir	jų	šeimos	nariais.	

Po trylikos metų – šioks toks 
atpildas

	 Bet	grįžkime	į	2012-uosius,	kuriuos	Genovaida	Navic-
kaitė	vadina	gerais.
	 Pirmiausiai	jie	geri	dėl	to,	kad	organizacija	pagaliau	gavo	
patalpas.	Jos	nedidelės	–	vos	vienas	kambarys	tame	pačiame	
Vytauto	gatvės	9-uoju	numeriu	pažymėtame	name,	kuriame	
įsikūrusios	tikriausiai	visos	Plungės	miesto	nevyriausybinės	
organizacijos,	tačiau	kaip	smagu,	kad	nebereikia	blaškytis.	Be	
to,	didesniems	renginiams	yra	bendra	salė...
	 Kitas	džiaugsmas,	kad	organizacijos	vadovė	pagaliau	
gavo	atlyginimą	(priminsiu,	jog	G.Navickaitė	veiklą	pradėjo	
1999-aisiais	metais):	pernai	buvo	finansuojami	du	asociacijos	
vykdyti	projektai	–	„Socialinės	reabilitacijos	paslaugos	neįga-
liesiems	bendruomenėje“	ir	„Sveikatos	mokykla	–	stovykla“.	
Atskirai	skirtos	lėšos	transportui.	Tai,	pasak	pirmininkės,	gyvy-
biškai	būtina.
	 „Dalis	sergančiųjų	gyvena	už	Plungės	ribų.	Be	automobi-
lio	ne	visur	nueisi	ir	ne	visus	pasieksi,	–	sakė	ponia	Genovaida.	–	
Bendravimas	su	sunkios	negalios	asmenimis	bei	jų	artimaisiais,	
vyksta	pastarųjų	namuose.	Kartais	neįgalieji	net	nenori	mūsų	
matyti,	tuomet	pasišnekame	ir	pasitariame	su	šeimos	nariais.	Tai	
irgi	labai	svarbu	–	pasikeičia	šeimos	emocinė	nuotaika,	įgyjama	
patirtis.	Kitą	kartą	ir	neįgalusis	mielai	bendrauja,	nori	išgirsti	
šneką,	reaguoja	į	lietimą,	į	garsus.“

asociacijose
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Ieškoti, kas 
keltų džiaugsmą

	 Pirmininkė	džiaugiasi,	kad	Plungės	rajono	savivaldybė	
parėmė	projektą	„Sveikatos	mokykla	–	stovykla“.	Visuomenės	
sveikatos	rėmimo	specialiosios	programos	priemonių	dėka,	ši	
programa	bus	tęsiama.	
	 Projektą	įgyvendindama	daug	energijos	ir	širdies	įdeda	
Kristina	Navickaitė.	Sveikatos	samprata	šioje	programoje	for-
muojama	teorinėmis	žiniomis	ir	praktiniais	užsiėmimais.	Paskai-
tos	apie	sveikatos	ir	mitybos	ryšį,	maisto	papildus	ir	vitaminus,	
apie	dvasinę	sveikatą	ir	dauguma	kitų	nagrinėjamų	temų	labai	
populiarios.	Praktiniuose	užsiėmimuose	analizuojama,	ką	kiek- 
vienam	duoda	savistaba,	atliekama	gyvensenos	pokyčių	analizė.	
Tai	suteikia	galimybę	geriau	save	pažinti,	įvertinti,	suprasti,	
kokios	veikos	artimos	kiekvienam	iš	mūsų.	Sveikatos	stovykla	
vyksta	Palangoje.	Laikas,	praleistas	prie	jūros,	neįgaliesiems,	
o	ir	mamoms,	teikia	geriausių	emocijų,	ne	vien	fizinės,	bet	ir	
dvasinės	stiprybės.

Nors neįtikėtina, 
bet akivaizdu

	 Genovaida	Navickaitė	tikrai	apdovanota	mokėjimu	pasi-
džiaugti,	ką	turi.	Tačiau	aplinkinių	gerumas	vis	viena	nepaliauja	
jos	stebinęs.	Su	dideliu	entuziazmu	ji	pasakoja,	kaip	2010-aisias	
metais	Cerebrinio	paralyžiaus	asociacijos	Plungės	skyrius	susi-
draugavo	su	Klaipėdos	paramos	bei	labdaros	fondu	„Gerumo	
versmė“,	kuriam	vadovauja	Inga	Gusiatina.

žURnalisTo TyRimas
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	 „Tik	įsivaizduokite:	jie	patys	mus	susirado	ir	pasiūlė	
paramą	–	padovanojo	tris	nešiojamus	kompiuterius,	pernai	finan-
savo	stovyklą	Palangoje!“	–	neslepia	nuostabos	pirmininkė.	
	 Ponia	Genovaida	sakė	esanti	nepaprastais	dėkinga	ir	
tiems	rėmėjams,	kurie	organizacijai	perveda	du	procentus	pajamų	
mokesčio.	Už	tuos	pinigus	plungiškiai	galėjo	organizuoti	išvyką	
į	Kijevą.	
	 Matyt,	gerumas	ir	mokėjimas	dalintis,	–	kas	būdinga	
Cerebrinio	paralyžiaus	asociacijos	Plungės	skyriaus	žmonėms,	– 
traukte	pritraukia	tokius	pat	geriečius.	Ne	veltui	juk	sakoma:	
kaip	šauksi,	taip	atsilieps.

Autorės ir Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyriaus nuotraukos

asociacijose

Savitarpio pagalbos grupė gali vykri ir ant žolytės susėdus...
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saviRaiŠka

Jurgis	DŽIAUGYS

Grumtynės su likimu

	 Arvydui	Zabotkai	–	dvidešimt	penkeri.	Jaunystės	grožis	
spindi	jo	veide,	nuoširdumo	kibirkštėlės	blykčioja	akyse.	Jam	
pasaulis	gražus,	nors	dar	ne	visai	pažinus.	Kaip	svarbu	nesu-
gniužti	ir	nepalūžti	po	kasdienės	vienatvės	našta.	
	 Išminčiai	teigia:	gimti	–	vadinasi,	būti	išrinktam.	Niekas	
iš	mūsų	neatsiradome	šioje	žemėje	atsitiktinai.	Kiekvienas	esame	
pasiųstas	su	specialia	užduotimi.	Apie	tai	vaikinas	anksčiau	
nesusimąstydavo.	
	 Šeimai	rūpesčių	dėl	jo	pakako	jau	ankstyvoje	kūdikystėje.	
Tada	Zabotkų	šeima	gyveno	Druskininkuose,	vaikščioti	Arvydas	
mokėsi	tenykštėje	vaikų	reabilitacijos	sanatorijoje	„Saulutė“.	
Vaikų	cerebrinis	paralyžius	Arvydo	ilgokai	nepaleido	iš	savo	
glėbio.
	 Nelengva	jam	buvo	mokytis	ir	Vilniaus	„Spindulio“	
pagrindinėje	mokykloje.	Sunkiai	sekėsi	beveik	visi	dalykai.	
Pasak	Arvydo,	jį	ugdė	pagal	palengvintą	programą,	ir	tai	pamo-
kose	jis	ne	visus	mokytojų	aiškinimus	suprasdavo,	bet	tas	nelabai	

Žvilgsnis
į jauno žmogaus 
kasdienybę
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kam	rūpėjo.	Vieną	kartą	per	savaitę	su	juo	dirbo	matematikos	
mokytoja.	Baigęs	mokyklą,	atestatą	gavo	be	egzaminų.	Svajoti	
apie	tolimesnį	mokymąsi	–	jokių	vilčių.	Juoba,	kad	vargino	bend- 
ravimo	su	žmonėmis	sunkumai.	Tad	po	mokyklos	beliko	vienin-
telis	užsiėmimas	–	spoksoti	pro	langą.	Sesuo	Ernesta	mokėsi,	ji	
dingdavo	visai	dienai,	mama	Hana	dirbo,	kad	išlaikytų	šeimą.	
Tėvas	paliko	juos	likimo	valiai.	Vienintelis	vaikino	džiaugsmas	
tada	ir	dabar	–	močiutė	Janina.	Ji	daug	kalbėdavosi	su	anūkėliu,	
skatino	ką	nors	veikti.

Žvilgsnis
į jauno žmogaus 
kasdienybę

Savanoris Arvydas Zabotka (antras iš kairės) bičiulius moko pynimo 
iš vytelių pradmenų
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Laimingos prošvaistės

	 Arvydas	prisimena:	„Vilniaus	Žirmūnų	darbo	rinkos	
mokymosi	centre	mokiausi	pynėjo	iš	vytelių	specialybės.	Pusę	
metų	buvau	laimingiausias	žmogus.	Po	mokslų	–	vėl	tuštuma,	o	
taip	norisi	dirbti.	Pavyko	įsidarbinti	kiemsargiu,	bet	tik	pusantro	
mėnesio.“
	 Kiek	ilgiau,	net	du	su	puse	metų,	Arvydas	triūsė	kance-
liarinių	prekių	gamyklėlėje:	suseginėjo	įvairias	užrašų	knygeles,	
sąsiuvinius.	Tačiau	šeimai	persikrausčius	į	kitą	būstą,	vaikinui	
tapo	sunku	nuvykti	į	darbą.
	 Į	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centrą	Arvydas	atvyko,	pa- 
akintas	sesers	Ernestos.	Sesuo	matė,	kad	brolis	vaikšto	iš	kampo	
į	kampą	ir	neturi	kuo	užsiimti.	Ji	internete	surado	informaciją	
apie	šią	įstaigą	ir	pasiūlė	pabandyti	laimę.

Pirmieji savanorio 

žingsniai

	 Centras	Arvydui	patiko,	nes	čia	susirenka	nemažai	jaunų	
žmonių,	yra	su	kuo	pasišnekėti,	darbuotojai	draugiški.	Jau	du	
mėnesiai,	kai	Arvydas	centro	lankytojus	moko	pinti	iš	vytelių.	
Kartais	norinčiųjų	pinti	susirenka	nemažas	būrys,	bet	ištikimiausi	
mokiniai	liko	penki.	Jiems	Arvydas	negaili	laiko,	perduoda	visas	
išmoktas	šio	dailiojo	amato	paslaptis.	
	 „Pradžioje	mokomės	lengvų	darbelių,	pavyzdžiui,	kaip	
nupinti	gražų	padėkliuką	–	pasakoja	savanoris	mokytojas,	–	
artimiausiu	metu	pradėsiu	mokyti,	kaip	nupinti	nesudėtingą	
krepšelį.“
	 Belieka	palinkėti	Arvydui	sėkmės.	

saviRaiŠka
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	 Žinoma,	didžiausia	jo	svajonė	–	susirasti	darbą.	Ir	dirb-
damas	vaikinas	nepamirštų	centro,	lankytų	renginius,	padėtų	kuo	
galėtų,	nes	čia	jis	rado	žmones,	kurie	jį	supranta	ir	palaiko.

Tenka ginti savo teises

	 Savanorystės	džiaugsmus	bent	kiek	aptemdė	Arvydo	
apsilankymas	Neįgaliųjų	darbingumo	lygio	nustatymo	tarnyboje.	
Centro	darbuotojams	aišku,	kad	darbingumo	lygis	nustatomas,	
įvertinus	ne	tik	medicininius,	bet	ir	funkcinius,	profesinius	bei	
kitus	kriterijus,	ribojančius	asmens	darbingumą.	Bet	Arvydui,	
prieš	savaitę	apsilankius	šioje	institucijoje,	pasidarė	neaišku:	
kodėl	po	kiekvieno	apsilankymo	jis	tampa	vis	darbingesnis.	Prieš	
keletą	metų	jam	buvo	pripažintas	40	nuošimčių	darbingumas,	
vėliau	–	45,	šį	kartą	net	55	nuošimčiai.	
	 „Tikriausiai	dar	po	metų	būsiu	visiškai	 sveikas,“	–	
šmaikštauja	vyrukas.	
	 Šioje	vaikino	ištartoje	frazėje	nepajutau	sarkazmo,	juk	
jis	iš	tiesų	norėtų	visiškai	pasveikti.	
	 Mažus,	bet	labai	svarbius	Arvydo	džiaugsmus	savano-
riaujant,	nedidelius	jo	žingsnelius	į	pilnavertį	gyvenimą,	ver-
tinčiau	kaip	nelengvo	kelio	pradžią	į	savarankišką	gyvenimą.	
	 Ko,	mano	nuomone,	 trūko	ekspertams,	kalbantis	 su	
Arvydu?	Nuoširdumo	ir	tinkamo	paaiškinimo,	kodėl	jam	nusta-
tomas	vis	didesnis	darbingumo	nuošimtis.	
	 Nepatenkintas	Darbingumo	lygio	nustatymo	tarnybos	
sprendimu	Arvydas,	šį	sprendimą	apskundė	įstatymų	nustatyta	
tvarka.	
	 „Jeigu	noriu	padėti	kitiems,	pirmiausia	privalau	išmokti	
ginti	savo	paties	teises,“	–	sakė	vaikinas.

Autoriaus nuotrauka

savanoRiai
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BŪkim PažĮsTami

Gasperas	ALEKSA
 

Svarbus klausimas

	 Žmogus	sukurtas	laimei,	kuri	šeimoje	pasiekiama,	vyrui	
ir	moteriai	darniai	dalinantis	visais	džiaugsmais	ir	sunkumais.	
Šis	principas	gerokai	didaktiškas,	o	kas	didaktiška	ir	siejasi	su	
įsipareigojimais,	šiais	laikais	dažnam	jau	kelia	„alergiją“.	Gal	
todėl	šeimos	institucija	Lietuvoje	baigia	prarasti	vertę.	
	 Su	Aldona	Mačiuliene,	gyvybinga	ir	emocionalia	mote-
rimi,	susipažinau	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centre.	Aldona	
užaugino	septynis	vaikus	–	vieną	dukterį	ir	šešetą	sūnų.	Širdies	
gilumoje	pajutau	didžiulę	nuostabą.	Moteris,	vos	peržengusi	
45–rių	metų	slenkstį,	o	jauniausiajam	sūnui	jau	septyniolika!	
Dar	nuostabiau,	kad	visi	Aldonos	vaikai	savarankiški.	
	 Neseniai	LTV	laidoje	„Tautos	aikštė“	išgirdau,	kad	apie	100	
tūkstančių	lietuvių	gyvena,	neturėdami	kitokių	pajamų,	tik	gaudami	
socialines	pašalpas.	O	štai	Aldonos	šeimoje	visi	turi	darbus.	Kur	
slypi	Aldonos	ir	jos	vaikų	darbštumo	paslaptys?

Lengvas atsakymas

	 Atsakymas	į	klausimą	slypi	nepaprastame	paprastume.	
Psichologai	aiškina,	kad	vaikai	beveik	negirdi,	ką	tėvai	jiems	

Nepaprasta
motinos stiprybė 
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sako,	bet	labai	gerai	mato	ir	įsimena,	kuo	tėvai	užsiima,	ką	vei-
kia.	Tad	geriau	vieną	kartą	parodyti,	kaip	atlikti	vieną	ar	kitą	
darbelį,	nei	šimtą	kartų	apie	tai	pasakoti.	
	 Užauginti	septynetą	puikių	vaikų	–	ne	juokas.	Kaip	visus	
pamaitinti,	aprengti,	apauti?	Aldona	teigia,	kad	kartais	jai	dėl	to	
reikėdavo	nemenkai	pasukti	galvą.	
	 „Vaikai	mane	nuolatos	matydavo	besisukančią	prie	viryklės,	
tarp	puodų,	–	prisimena	ji.	–	Taip	ir	augo,	įsikibę	į	mano	sijoną,	vienas	
paskui	kitą	–	kaip	kokie	žirniai.	Gal	todėl	visi	–	puikūs	kulinarai?“	
	 Pirmasis	Aldonos	vyras,	vyriausiojo	sūnaus	tėvas,	mirė	
anksti,	o	antrajam	vyrui	Aldona	padovanojo	net	šešetą	atžalų.	
	 „Ne	viena	vaikus	auginau,	–	sako	moteris,	–	vyras	padėjo,	
kaip	mokėjo.	Aš	vaikams	leisdavau	visus	darbus	dirbti,	o	tėvas	
kartais	prieštaraudavo,	aiškindamas,	kad	per	maži,	susižeis,	po	to	
tuščiai	vargsim...	Bet	aš	nenusileisdavau:	tegul	dirba,	negalima	
vaikų	norų	žlugdyti.“
 

Nepaprasta
motinos stiprybė 

Aldona Mačiulienė 
gali džiaugtis 
užauginusi ir gražiai 
išauklėjusi septynis 
vaikus
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„Vaikai geresni 
už mane...“

 
	 Kartais	moterys,	tyliai	belaukdamos,	kol	vyras	jas	supras,	
netenka	kantrybės	ir	darosi	irzlios:	„Na,	kodėl	jis	nesupranta,	ką	
aš	galvoju,	ko	noriu?“	
	 Neišsakytas,	 viduje	užgniaužiamas	apmaudas	 labai	
vargina.
	 Ne	paslaptis,	kad	vyrams	taip	pat	kyla	panašūs	klau-
simai.	Taip	atsitiko	ir	Aldonos	šeimoje.	Galiausiai	ji	su	vyru	
išsiskyrė.	Priežastis	 lyg	 ir	banali	–	nesutapo	charakteriai.	
Tačiau	kiek	skausmo	žmogus	turi	patirti	dėl	tokio	„chrakterių	
nesutapimo!
	 Vis	dėlto	Aldona	savo	vaikų	tėvo	nekaltina.
	 „Dabar	retsykiais	susitinkame,	–	pasakoja	moteris.	–	Jeigu	
reikia,	vienas	kitam	padedame,	bet	gyventi	kartu	negalėtume.“	
	 Buvo	metas,	kai	šeima	sunkiai	vertėsi.	
	 „Ketvirtą	valandą	ryto	keldavomės	su	vaikais	ir	visi	
traukdavome	į	mišką	mėlynių	rinkti,	–	prisimena	Aldona.	–	O	
aštuntą	mes	su	pilnais	kibirais	uogų	jau	stovėdavome	turguje.	Nė	
vienas	vaikas	man	nepriekaištavo,	kad	reikėjo	kartais	ir	pavargti.	
Gal	dėl	to	ir	darbą	visi	myli?“
	 Pavyzdžiui,	sūnus	Andrius,	įsikūręs	kaime	netoli	Labanoro	
girios,	pas	kurį	Aldona	dažnai	savaitgaliais	nuvažiuoja.	Andrius	
širdį	atiduotų,	kad	tik	mamai	gera	būtų:	ir	valgyti	pagamina,	ir	
namuose	švaru,	jauku.	
	 „Vaikai	geresni	už	mane,	–	džiaugiasi	moteris,	–	štai	sūnus	
Artūras	su	drauge	besiruošiantis	kurti	šeimą,	mano	gimtadienio	
proga	pasikvietė	į	Angliją	ir	padovanojo	nuostabią	kelionę	po	
šalį.“
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Apie darbus Lietuvoje ir 
svečiose šalyse

	 Trys	Aldonos	sūnūs	–	Artūras,	Evaldas	ir	Justinas	gyvena	
ir	dirba	Anglijos	mieste	Bervike.	Dukra	įsitaisė	Vokietijoje,	įsi-
darbino	graikiškame	restorane.	Sūnus	Rimvydas	su	šeima	įsikūrė	
Ignalinoje,	o	Andrius	su	Pauliumi	gyvena	kaime.	Andrius	dirba	
Utenoje	medžio	briketų	įmonėje,	Paulius	dar	mokosi	Utenos	pro-
fesinio	mokymo	centre	apdailininko	specialybės.	Beje,	Paulius,	
nors	dar	tik	mokosi,	taip	pat	užsidirba	pragyvenimui.	
	 „Visa	mūsų	šeima	anksčiau	dirbo	„Utenos	mėsoje“	–	vie-
noje	didžiausių	ir	giliausias	tradicijas	turinčių	mėsos	perdirbimo	
įmonių	Lietuvoje,	–	prisimena	Aldona,	–	Bet	vaikai	pabandė	laimę	
užsienyje	ir	jiems	ten	labiau	patiko	–	ne	vien	darbas,	bet	ir	požiūris	
į	dirbančius...	O	man	likimas	nepašykštėjo	sunkaus	išbandymo	–	
susirgau	cukralige,	netekau	kojos,	bet	vis	tiek	dirbu...“	
	 Aldona	šiuo	metu	dirba	kasdien	3	valandas	valytoja	
Nacionalinio	mokėjimo	agentūroje	prie	Žemės	ūkio	ministerijos.	
Džiaugiasi	šiuo	kukliu	darbu.	
	 Neįgaliesiems	 susirasti	 darbą	 labai	 sunku.	Aldona	
Valakupių	reabilitacijos	centre	mokėsi	gaminti	meninius	odos	
dirbinius,	velti	iš	vilnos	papuošalus,	bet	nerado	kur	savo	įgū-
džių	pritaikyti.	Pasak	Aldonos,	jei	nori	įsidarbinti,	reikia	turėti	
įtakingų	pažįstamų.

 Ar verta gailėtis praeities? 

	 Buvo	sunkių	valandų	ir	Aldonos	gyvenime.	Negalia	ir	
vienatvė	užklupo	moterį	nepasiruošusią	tokiems	išbandymams.	
Nors	vaikai	užauginti,	jų	savarankiškumas	džiugina,	bet	žmogui	
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reikia	dar	kažko,	kas	degina	sielą	kaip	ypatingas	troškimas.	
	 Aldonai	nesunku	būti	dosniai	–	duoti,	duoti	ir	duoti,	o	savastį	
palikti	vienišą.	Apėmė	depresija.	Kodėl?	Sunku	rasti	atsakymą.	Jei	
moki	tik	duoti,	o	ne	visada	gali	priimti,	siela	praranda	pusiausvyrą.	
	 Visi	mes	trokštame	būti	mylimi	iki	giliausios	senatvės,	
net	ir	tada,	kai	tūnome	sunkiausios	negalios	gniaužtuose.	Rusų	
poetas	Borisas	Pasternakas	rašė:	„Kai	į	tavo	gyvenimo	duris	
beldžiasi	svarbi	akimirka,	dažnai	jos	beldimas	esti	ne	garsesnis	
už	tavo	širdies	plakimą,	ir	labai	lengva	jo	neišgirsti“.	
	 Aldona	prasitarė:	„Praeities	nesigailiu,	eičiau	tuo	pačiu	
keliu.	Tik	gaila,	kad	vaikams	išvykus	į	svečias	šalis,	negalime	
visi	susėsti	prie	balto	šv.	Kalėdų	stalo	arba	per	Motinos	dieną.“
	 Iš	depresijos	ši	moteris	išbrido	per	tikėjimą.	Kiekvieną	
sekmadienį	dalyvaudama	šv.	Mišių	aukoje,	ji	surado	sielos	stip- 
rybę.	Žinoma,	gaila,	kad,	pasak	Aldonos,	dabar	ji	katalikiškam	
gyvenimui	jau	nebeturinti	laiko,	bet	čia	jau	mano	nuomonė.

„Be dienos centro 
neįsivaizduoju gyvenimo...“

 
	 Paradoksalu,	kad	žmogų	ypač	traukia	valdžia	ir	turtai,	
dar	paradoksaliau,	kad	turintis	daugybę	turtų	ir	labai	gerbiamas	
išoriškai,	likęs	vienas	pats	su	savimi,	jaučiasi	sutrikęs	ir	nelai-
mingas.	Aldonai	negresia	nei	turtai,	nei	vienišystė.
	 „Jei	prarandi	bičiulius	ir	tau	trūksta	paprasčiausio	pasišnekė-
jimo,	tampi	skurdžiumi	–	įsitikinusi	ji.	–	Juk	kiekvieno	širdžiai	reikia	
žmogiškos	šilumos.	Aš	ją	radau	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centre.“
	 Aldona	šį	Dienos	centrą	lanko	treji	metai.	Ji	džiaugiasi	
čia	dirbančiais	nuoširdžiais	žmonėmis,	direktorės	Nijolės	Zenke-
vičiūtės	šiltu	bendravimu	ir	viso	kolektyvo	susitelkimu,	kad	ne- 
įgalieji	jaustųsi	kaip	namuose,	užmirštų	visus	rūpesčius.	

Autoriaus nuotrauka

BŪkim PažĮsTami



39

Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS	

 „Slaugau vienišą senutę, kuri, kol 
buvo stipresnė, nemažai pasaulio matė, 
bet dabar, visai pasiligojusi, grįžo, kaip 
pati kad sako, numirti į Tėvynę.. Padedu 
jai namuose, sekmadieniais ir per šven-
tes abi važiuojame į bažnyčią...
 Šiemet, prieš pat šventes mano globotinė susilaužė 
koją. Labai verkė, kad negalės dalyvauti Piemenėlių mišiose. 
Paskui nurimo, sako: pasižiūrėsiu per televizorių, bet tu man 
šventų Kalėdų rytą parnešk Švenčiausiąjį. Įdavė tokį gražų 
indelį. Deja, klebonas, kai tą indelį jam ištiesiau ir paaiškinau, 
jog noriu parnešti komuniją ligonei, tik pečiais patraukė ir 
liepė man netrukdyti. Ar Lietuvos bažnyčiose tokia praktika, 
kad galima būtų parnešti komuniją sunkiai sergančiam, sve-
tima?“ –	klausia	Dorotėja	iš	Kauno.

	 Tokios	praktikos	nėra	nei	Lietuvos,	nei	jokioje	kitoje	
pasaulio	Katalikų	Bažnyčioje.	Nėra,	nes	negalima	kasdienybės	
ir	mūsų	įprasto	gyvenimo	būdo	sumaišyti	su	šventais	dalykais,	
o	ypatingai	su	Katalikų	Bažnyčioje	švenčiamais	Sakramen-
tais,	kurių	steigėjas	ir	teikėjas	yra	patsai	mūsų	Viešpats	Jėzus	

Ką dera atminti 
priimant Kristų
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Kristus.	Jų	šventimą	Jis	paliko	tikinčiųjų	bendruomenei	–	
Bažnyčiai,	kuriai	vadovauja	apaštalai	ir	jų	įpėdiniai	vyskupai,	
bei	jiems	talkiną	kunigai	ir	diakonai.	Sakramentai	yra	mūsų	
amžinojo	gyvenimo	laidas.	Jie	ištraukia	mus	iš	šio	pasaulio	ir	
pašvenčia	šventumui.	O	ypatingai	priimdami	šventąją	Komu-
niją	mes	tampame	vieniu	su	Kristumi	ir	galime	tarti	kartu	su	
šv.	apaštalu	Pauliumi:	„Gyvenu	nebe	aš,	bet	gyvena	manyje	
Kristus“.	
	 Manau	verta	prisiminti	šv.	Pranciškaus	Asyžiečio	žodžius,	
kuriuos	jis	skyrė	kunigams,	bet	juose	labai	gražiai	pasakoma,	ir	
kaip	nusiteikę	mes	visi	turime	artintis	prie	Dievo.
	 „Jei	Švč.	Mergelę	Mariją,	nešiojusią	Kristų	savo	įsčiose,	
dera	garbinti;	jei	šv.	Jonas	Krikštytojas	virpėjo	iš	džiaugsmo	ir	
nedrįso	netgi	paliesti	mūsų	Viešpaties	šventos	galvos,	jei	kapas,	
kuriame	Kristus	buvo	paguldytas	tik	trumpam,	taip	gerbiamas,	–	 
koks	turi	būti	šventas,	teisus	ir	vertas	tasai,	kuris	ima	į	savo	
rankas,	priima	į	burną	ir	širdį	ir	siūlo	kitiems	priimti	ne	Kristų,	
pasmerktą	mirti,	bet	Kristų,	dabar	gyvenantį	amžinoje	garbėje,	
Kristų,	 į	kurį	geidžia	pažvelgti	net	angelai?	Mano	broliai,	
saugokite	savo	kunigiškąjį	kilnumą	ir	būkite	šventi,	nes	pats	
Dievas	yra	šventas.	Kadangi	dėl	šio	slėpinio	Viešpats	Dievas	
jus	pagerbė	labiau	už	visus	kitus	žmones,	jūs	savo	ruožtu	turite	
pralenkti	visus	kitus,	teikdami	Jam	meilę,	garbę	ir	pagarbą.	
Būtų	labai	liūdna,	apgailėtina	ir	žalinga,	jei	jūs,	esantys	taip	arti	
Dievo,	vis	dėlto	labiau	rūpintumėtės	kuo	nors	kitu	pasaulyje,	
kad	ir	kas	tai	būtų.	
	 Tegul	žmonija	virpa,	tegul	visas	pasaulis	dreba,	tegul	
dangūs	džiūgauja,	kai	Kristus,	gyvasis	Dievo	Sūnus,	yra	ant	alto-
riaus,	pakeltas	kunigo	rankose.	O,	puikios	ir	nuostabios	malo-
ningumo	viršūnės!	Koks	kilnus	nuolankumas,	koks	nuolankus	
kilnumas,	kad	pasaulio	Viešpats,	Dievo	Sūnus,	nusižemina	ir	
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pasislepia	po	neišvaizdžiu	duonos	pavidalu	dėl	mūsų	išganymo!	
Mieli	broliai,	apmąstykite	šį	dieviškąjį	nuolankumą	ir	atverkite	
savo	širdis	Dievui.	Jūs	taip	pat	turite	nusižeminti,	kad	jis	galėtų	
išaukštinti	jus.	Nelaikykite	nieko,	kas	jums	priklauso,	savo	nuo-
savybe,	kad	galėtumėte	būti	visiškai	užvaldyti	To,	kuris	visiškai	
atsidavė	jums“.
	 Tyra	širdimi,	giliu	tikėjimu	ir	su	nepaprasta	pagarba	
priimti	Komuniją	turi	ne	tik	kunigas,	bet	ir	visi	tikintieji.	Mes	
iš	tikro	turėtume	drebėti	ir	virpėti	priimdami	Viešpatį,	bet	ne	
Viešpats	Jėzus	Kristus,	pasilikęs	su	mumis	mažutėje	ostijoje,	
turi	drebėti	mūsų	rankose.	
	 Anksčiau,	kada	kunigas	nešdavo	Komuniją	sergančiajam	
į	namus,	jį	lydėdavo	patarnautojai	su	degančiomis	žvakėmis	
ir	skambindami	varpeliais,	o	praeiviai,	sutikę	taip	palydimą	
kunigą,	atsiklaupdavo.	Tuo	būdu	buvo	nusilenkiama	šventie-
siems	slėpiniams.	Šiais	laikais	retas	kuris	priklaupia,	net	baž-
nyčioje	pamatęs	kunigą,	einantį	su	Švenčiausiuoju	pas	ligonį.	
O	derėtų.	
	 Bažnyčia	labai	saugo	pagarbą	Švenčiausiajam	Sakramen-
tui,	todėl	ir	Komunijos	teikėjai	yra	tik	kunigai	ir	diakonai.	Vie-
tos	vyskupas	gali	paskirti	ir	kitus	ekstraordinarinius	šventosios	
Komunijos	dalytojus,	jei	nebūtų	kunigo	ar	diakono	ar	jie	nespėtų	
patarnauti	visiems	dėl	ligos	namuose	esantiems	tikintiesiems.
Šiai	tarnystei	vyskupas	iš	tikinčiųjų	bendruomenės	paskiria	
nepriekaištingos	reputacijos	vieną	ar	kitą	narį,	kuris,	išklausęs	
specialius	kursus	ir	priėmęs	palaiminimą,	tampa	šventosios	
Komunijos	dalytoju.	
	 Gal	močiutė,	kuri	troško	priimti	Komuniją,	kažkur	kitoje	
šalyje	ir	pati	taip	buvo	parengta	ir	turėjo	vyskupo	skyrimą	bei	
galėjo	nešti	Komuniją	kitiems,	tačiau	tai	jai	nesuteikia	teisės	
kitus	įgalioti	nešti	šventąją	Komuniją.	
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	 Labai	svarbu	visuomet	suprasti,	kad	Sakramentų	teikimo	
ir	priėmimo	tvarką	nustato	tik	vietos	vyskupas.	Taigi,	išvy-
kus	į	kitą	šalį,	pirmiausiai	reikia	susipažinti	su	vietos	papro-
čiais,	būtina	pasidomėti,	kokią	tvarką	vienu	ar	kitu	klausimu	
yra	nustatęs	vietos	vyskupas.	Pavyzdžiui,	Lietuvos	Vyskupų	
konferencija,	atsižvelgdama	į	susiklosčiusias	pamaldumo	ir	
pagarbos	Eucharistijai	tradicijas,	neįveda	Lietuvoje	praktikos	
dalyti	Komuniją	į	rankas,	nors	kitose	katalikiškose	šalyse	taip	
daroma.	
	 Labai	gaila,	kai	didžiųjų	švenčių	metu	ligoniai	negali	
drauge	su	visais	tikinčiaisiais	išgyventi	pilnos	bendrystės	su	
Viešpačiu	priimant	šventąją	Komuniją,	bet	yra	tokia	pamal-
dumo	praktika	kaip	dvasinė	Komunija.	Kai	negalime	priimti	
Švč.	Sakramento,	nuoširdžiai	atsiprašome	Dievą	už	nuodėmes	ir	
sužadiname	Komunijos	norą.	Tai	vadiname	dvasine	Komunija.	
Dvasinei	Komunijai	nereikia	nei	būti	nevalgiusiam,	nei	atlikti	
išpažintį,	o	vien	tik	neturėti	sunkios	nuodėmės.	Todėl	pirmiausia	
sužadiname	sau	tobulą	gailestį,	paskui	mintimis	ar	maldaknygės	
žodžiais	kviečiamės	Išganytoją.	
	 Būtų	labai	gražu,	kad	mes,	sveikieji,	užsuktume	pas	savo	
sergančius	artimuosius	ar	vienišus	kaimynus	eidami	iš	bažny-
čios,	patys	ką	tik	priėmę	šventąją	Komuniją.	Galime	pasimelsti	
drauge	su	jais,	juos	palaiminti	ir,	žinoma,	turėtume	rasti	laiko	
susitarti	su	kunigu,	kad	jis	aplankytų	ligonį	su	Švenčiausiuoju	
Sakramentu	jau	po	švenčių.	Visi	kunigai	lanko	ligonius	ir	teikia	
Sakramentus.	Suprantu,	kad	tai	–	papildomi	rūpesčiai.	Bet	ar	
Dievas	nėra	vertas	išskirtinės	mūsų	pagarbos	ir	meilės?	O	gal	
Dievą	mes	laikome	tik	vienu	iš	daugelio	mūsų	gyvenimą	supan-
čių	dalykų,	bet	ne	pagrindiniu?
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kUlTŪRa

Netvari tvarios 
aplinkos vizija

Alvydas	VALENTA
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	 Aplinkos,	ypač	urbanistinės,	pritaikymas	negalią	turin-
čiam	žmogui	–	tema,	kuria	galima	kalbėti	be	galo	arba	bent	jau	
labai	ilgai.	Neabejotina	viena:	kuo	humaniškesnė,	kuo	draugiš-

kesnė	aplinka,	tuo	mažiau	jaučiame	savo	
negalią,	tuo	rečiau	ji	apie	save	primena,	
reikalauja	dėmesio	ir	kitų	žmonių	pagal-
bos.	Parduotuvės,	poliklinikos,	valsty-
bės	įstaigos	–	tik	viena	gyvenimo	pusė,	
dažnai	svarbi	ir	būtina,	bet	ne	vienintelė.	
Tam,	kad	pasiektume	pilnatvę,	atskleis-
tume	savyje	miegančias	kūrybines	galias,	
reikalingos	ir	bibliotekos,	teatrai,	kultū-
ros	centrai,	muziejai...	
	 „Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjun-
gos	(LŽNS)	interneto	svetainėje	rašoma:	
„Vilnius	yra	vienas	labiausiai	lankomų	
Rytų	Europos	miestų,	traukiantis	dėmesį	
ne	tik	dėl	architektūrinio	savitumo,	bet	
ir	 dėl	 kultūrinių	 renginių,	 pramogų.	

Alvydas Valenta: „Ar ne laikas 
Lietuvai turėti viziją, kaip tapti 
universalia, visiems patogia 
šalimi?“
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lyGios GalimyBĖs

Dėl	savo	unikalumo	Vilniaus	senamiestis	1994	m.	įtrauktas	į	
UNESCO	Pasaulio	kultūros	paveldo	sąrašą.	Vilniuje	galima	rasti	
beveik	visus	architektūrinius	stilius	–	nuo	gotikos	iki	klasicizmo.	
Kaip	visus	mūsų	sostinės	turtus,	senamiesčio	unikalumą	gali	
pamatyti	ir	žmonės,	judantys	neįgaliųjų	vežimėliais?“
	 2012-ieji	LR	Seimo	nutarimu	buvo	paskelbti	muziejų	
metais.
	 Metų	pabaigoje	Vilniuje,	Tuskulėnų	rimties	parke,	LŽNS	
surengė	konferenciją-diskusiją	„Muziejų	metai	Lietuvoje.	Tvari	
aplinka	ir	lygios	galimybės“.
	 Buvo	aptarta,	kaip	Lietuvos	muziejai	pasirengę	priimti	
neįgalius	žmones.	Galvoje	turėta	tiek	fizinė	aplinka,	tiek	ir	
muziejuose	saugomų	vertybių	prieinamumas.	Apie	Lietuvos	
muziejų,	kultūros	paveldo	objektų	pasirengimą	priimti	negalią	
turinčius	žmones	diskutavo	patys	neįgalieji,	muziejininkai,	
paveldosaugininkai.	Konferencijos	darbe	bei	diskusijose,	be	
kitų	muziejininkų,	dalyvavo	ir	Kultūros	paveldo	departamento	
prie	LR	kultūros	ministerijos	direktorė	Diana	Varnaitė.	Ji	pri-
pažino,	kad	kultūros	paveldo	objektai	negalią	(ypač	judėjimo)	
turintiems	žmonėms	vis	dar	pasiekiami	nelengvai,	o	dažnai	ir	
visai	nepasiekiami.	Tačiau	požiūris	į	tokių	objektų	prieina-
mumą	bei	atvirumą	keičiasi.	Net	patys	paminklosaugininkai	
pripažįsta,	jog	kultūros	paveldo	objektuose	(restauruojamose	
pilyse,	dvaruose)	reikalingos	įvažos,	keltuvai,	kitos	priemo-
nės,	palengvinančios	tiek	neįgaliesiems,	tiek	vyresnio	amžiaus	
žmonėms	patekti	į	pastatą.	Kaip	sektinus	pavyzdžius	depar-
tamento	direktorė	paminėjo	Liškiavos	vienuolyną	Varėnos	
rajone,	Bistrampolio	dvarą	Panevėžio	rajone	(čia	jau	vyko	
tarptautinis	neįgaliųjų	teatrų	festivalis),	liftą	Medininkų	pilies	
donžone,	 neįgaliesiems	pritaikomą	Vilniaus	 universiteto	
kompleksą.
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	 Vėliau,	jau	po	konferencijos,	apibendrindama	savo	pačios	
ir	kitų	pranešėjų	išsakytas	mintis,	Diana	VARNAITĖ	sakė:	

	 „Manau,	 kad	 neišspren-
džiamų	dalykų	nėra.	Kaip	 rasti	
teisingiausią	sprendimą,	apie	tai	
galima	diskutuoti.	Kalbant	apie	
daugelį	kultūros	paveldo	pamink- 
lų,	ypač	apie	gynybinės	paskir-
ties	objektus,	jie	apskritai	nebuvo	
skirti	viešam	lankymui,	apžiūrai	ar	
panašiems	dalykams.	Nepaisant	to,	
dabar	visuomenė	juos	lanko,	vyksta	
įvairios	edukacinės	veiklos.	Jeigu	
jau	manome,	kad	tokie	objektai	turi	
būti	atviri	turizmui,	kultūrai,	reikia	
pripažinti,	kad	jie	turi	būti	atviri	
įvairioms	 lankytojų	socialinėms	
grupėms,	taip	pat	ir	neįgaliesiems.	

	 Ką	palikti,	o	ką	pakeisti,	reikia	žiūrėti	lanksčiai.	Žinoma,	
niekas	neleis	sunaikinti	kokios	nors	vertingos	freskos	ir	jos	
vietoje	padaryti	įėjimą	ar	įvažiavimą	vežimėliui,	bet	galbūt	
tame	pačiame	pastate	galima	rasti	kitą,	ne	tokią	autentišką	
vietą	ir	joje	įrengti	tą	norimą	įėjimą.	Pagaliau	pats	kultūros	
paveldo	objektas	–	ar	tikrai	jis	pasiekia	mus	toks,	koks	buvo	
kažkada	pastatytas?	Juk	daugelis	tų	pastatų	buvo	remontuojami,	
rekonstruojami,	vyko	karai,	griuvo	sienos,	po	karų	jos	būdavo	
atstatomos,	bet	autentikos	niekas	tada	nesilaikė.	Tad	ar	tikrai	
kiekviena	saugotina	siena	ar	plyta	yra	autentiška?	Nežinau	
nė	vieno	objekto,	kur	ieškant	negalima	būtų	rasti	neįgaliems	

Diana Varnaitė: „Į situaciją 
visada reikia žiūrėti lanksčiai...“
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žmonėms	palankių	sprendimų.	Svarbiausia	–	neperžengti	ribos,	
kurios	joks	kultūros	paveldą	branginantis	žmogus	negalėtų	
peržengti.“	

& & &

	 Kita	pašnekovė	–	LŽNS	viceprezidentė	Ginta	ŽEMAI-
TAITYTĖ,	paprašyta	pasidalinti	mintimis	apie	paminklosaugi-
ninkų	ir	neįgaliųjų	susitikimą,	sakė:
	 „Konferencijos	 tikslas	
buvo	padiskutuoti,	pasidalinti	
patirtimi,	 ar	 neįgaliesiems	
prieinami	 (o	 jeigu	 taip,	 tai	
kokiu	lygiu)	muziejai	ir	ypač	
kultūros	paveldo	objektai.	Juk	
dažnai	 būna	 taip:	 ateini,	 tei-
raujiesi	apie	pritaikymą	neįga-
liesiems,	o	šeimininkai	tuojau	
ima	aiškinti,	kad	 tai	paveldo	
objektas,	kad	jokių	pritaikymų	
jie	daryti	negalį,	nes	neleidžiąs	
Kultūros	paveldo	departamen-
tas	ir	pan.	Todėl	ir	kilo	porei-
kis	susirinkti	suinteresuotiems	
žmonėms,	 diskutuoti,	 ką	 iš	
tikrųjų	galima,	o	ko	negalima	
pritaikyti.	Mes	irgi	važinėjame	
po	pasaulį	ir	matome,	kad	ne	visus	paveldo	objektus	galima	
pritaikyti,	kad	egzistuoja	tam	tikra	sveiku	protu	suvokiama	
riba,	tačiau	kur	ta	riba,	ką	galime	ir	ko	negalime,	apie	tai	
reikia	kalbėti.

Ginta Žemaitaitytė: „Paveldo 
objektai saugomi visoje 
Europoje, tačiau stengtis, 
kad jie būtų prieinami ir 
neįgaliesiems, būtina...“
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	 Konferencijoje	skaityti	pranešimai,	ypač	už	paveldo-
saugą	atsakingų	žmonių,	nuteikė	optimistiškai.	Labai	norėtųsi	
tikėti,	kad	tai	nebuvo	vien	gražūs	žodžiai,	kad	jie	bus	paremti	
ir	konkrečiais	darbais.	Neįgalieji	kalba	apie	aplinkos	pritai-
kymą,	kultūros,	paveldo	objektų	prieinamumą.	Tačiau	kartu	
mes	kalbame	ir	apie	universalų	dizainą	–	aplinką,	„draugišką“	
visiems,	ne	vien	neįgaliesiems.	Deja,	universalaus	dizaino	
idėjos	į	Lietuvą	dar	 tik	ateina,	o	valdininkų	sąmonėje	bei	
priimamuose	sprendimuose	jos	dar	nėra	įsitvirtinusios.	Apie	
universalų	dizainą,	aplinką,	pritaikytą	visiems	žmonėms	–	 
sveikiems,	neįgaliems,	vyresniojo	amžiaus	–	konferencijoje	
beveik	nebuvo	kalbėta.	Pernelyg	dėl	to	negalime	pykti,	nes	
Vakarų	šalyse,	į	kurias	visi	taip	mėgstame	lygiuotis,	pradžia	
irgi	buvo	panaši.	Turime	maždaug	penkiolikos	metų	senumo	
nuotraukų,	metodinių	leidinių	apie	aplinkos	pritaikymą	Suo-
mijoje.	Ir	ten	į	akis	krentantys	turėklai,	įvažos.	Tačiau	Skan-
dinavijos,	Vakarų	šalys	suprato,	kad	patogesnė,	draugiškesnė	
urbanistinė	aplinka	naudinga	visiems.	Todėl	atsirado	univer-
salaus	dizaino	sąvoka	ir	universalaus	aplinkos	prieinamumo	
nuostatos.	Patirtis	tiek	tose	šalyse,	tiek	Lietuvoje	akivaizdžiai	
rodo,	kad	vien	įstatymų	ar	kitų	aplinkos	pritaikymą	reglamen-
tuojančių	teisės	aktų	nepakanka.	Reikia,	kad	žmonės,	kuriantys	
mus	supančią	aplinką	ar	ją	pertvarkantys,	į	šį	dalyką	žiūrėtų	
kūrybiškai,	atliekamą	darbą	matytų	platesniame	socialiniame	
ir	kultūriniame	kontekste.“	
  

& & &

	 Konferencijoje	pirmą	kartą	Lietuvoje	įteiktas	atviriausio	
Lietuvos	muziejaus	apdovanojimas.	Jis	atiteko	Lietuvos	banko	
pinigų	muziejui,	kuris	yra	pritaikęs	aplinką	ir	nuolat	tebetaiko	
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naujoves,	kad	įvairių	negalių	žmo-
nės	taptų	nuolatiniais	jo	lankyto-
jais.	Kalbėdamas	apie	muziejų	
pasirengimą	priimti	neįgaliuosius,	
šios	įstaigos	direktorius	Vidman-
tas	LAURINAVIČIUS	atkreipė	
dėmesį,	jog	neįgaliesiems	pritai-
kyti	įvažiavimai,	durys,	liftai	–	
tai	tik	dalis	darbo,	kurį	muziejai	
turėtų	atlikti,	kad	neįgalieji	juose	
lankytųsi.	Taip	pat	reikalingi	sten-
dai	vežimėlyje	sėdinčio	žmogaus	
akių	lygyje,	informacija	padidintu	
šriftu	ar	vertimas	į	gestų	kalbą	ir	
kiti	 dalykai,	 darantys	muziejų	
neįgaliam	 žmogui	 patrauklų	 ir	
atvirą.	
	 Pasak	G.	Žemaitaitytės,	buvo	ilgokai	svarstoma,	kaip	
apdovanojimas	turėtų	atrodyti.	Pagaliau	pasirinktas	drugelio	
siluetas,	kurio	sparnai	„dekoruoti“	langais	ir	durimis,	pro	kuriuos	
galima	įeiti	ar	vieniems	kitus	matyti.	Drugelis	uždėtas	ant	strypo,	
o	šis	įkaltas	į	plytą.	Tuo	tartum	„sulydomas“	drugelio	trapumas	
ir	plytos	tvirtumas.	
 

& & &

	 Gyvename	vis	labiau	globalėjančiame	pasaulyje,	todėl	
svarbu	ne	tik	tai,	ką	ir	kaip	darome	patys,	bet	ir	tai,	kas	vyksta	
kitose	šalyse	ar	jų	sostinėse.	2012-aisiais	Europos	Komisija	ir	
Europos	neįgaliųjų	forumas	jau	trečią	kartą	išrinko	geriausiai	
neįgaliesiems	pritaikomą	miestą	ir	skyrė	trečiąjį	šios	rūšies	apdo-

Vidmantas Laurinavičius: „Įvaža, 
plačios durys, liftas – dar ne 
viskas, kad viešąją erdvę jau 
galėtume laikyti pritaikyta...“
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vanojimą.	Pirmasis	buvo	Avila	(Ispanija),	antrasis	–	Zalcburgas	
(Austrija),	o	pernai	apdovanotas	Berlynas.	Apdovanojimas	skir-
tas	už	visapusišką,	strategišką	Berlyno	požiūrį	į	jo	pritaikymą	
visiems	gyventojams.	Konkurso	apdovanojimas	įteiktas	per	
kasmet	Briuselyje	vykstančią	konferenciją	Neįgaliųjų	dienai	
paminėti.	Vertinimo	komisija	Berlyną	atrinko	dėl	strateginės	ir	
įtraukios	neįgaliųjų	politikos.	Praeityje	į	dvi	dalis	padalintame	
mieste	daug	investuota	gerinant	neįgaliųjų	gyvenimo	ir	judėjimo	
sąlygas,	šalinant	egzistavusias	kliūtis.	Vertintojai	ypač	gyrė	Ber-
lyno	transporto	sistemą.	
	 Kiti	praėjusių	metų	finalininkai	–	Nantas	(Prancūzija)	ir	
Švedijos	sostinė	Stokholmas.	Beje,	šis	miestas	turėtų	mums	būti	
ypač	įdomus,	o	jame	vykstantys	procesai	–	pavyzdys,	ką	ir	kaip	
turėtume	daryti	patys.	Stokholmas	–	miestas,	turintis	viziją,	kaip	
iki	2030	metų	tapti	geriausiai	pasaulyje	pritaikytu	neįgaliesiems	
miestu.
	 Ar	ne	laikas	ir	Lietuvai	ar	bent	didiesiems	jos	miestams	
turėti	tokią	pačią	ar	bent	jau	labai	panašią	viziją?	Ar	ne	laikas	
neįgaliųjų	organizacijoms	pradėti	kalbėti,	o	kai	kada	ir	šaukti,	
apie	tokios	vizijos	būtinybę?	
 

& & &

	 Pamokomi	galėtų	būti	ir	kiti	pavyzdžiai.	Štai	Pamplona	
(Ispanija)	parengė	ketverių	metų	vietinės	infrastruktūros,	įskai-
tant	senamiesčio	infrastruktūrą,	renovavimo	planą.	Pažymėti	
šaligatviai,	 įrengtos	visiems	pritaikytos	žaidimų	aikštelės,	
vyresnio	amžiaus	žmonėms	mankštintis	tinkami	parkai.	Įveikti	
sunkiai	pasiekiamas	miesto	vietas	padeda	rampos,	liftai,	pės-
čiųjų	tiltai.	
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	 Gdynė	(Lenkija)	konkurso	vertintojų	dėmesio	sulaukė	už	
nuolatines	pastangas	neįgaliesiems	pritaikyti	viešąjį	transportą.	
Miestas	taip	pat	pradėjo	taikyti	informacijos	sistemą,	pagal	
kurią	informacija	ir	kelio	ženklai	nurodyti	brailio	raštu.	Stul-
pai	ir	informaciniai	skydai	pritaikyti	neįgaliesiems,	sėdintiems	
vežimėliuose.
	 Bilbao	(Ispanija)	–	vienas	iš	Europos	miestų,	kuriame	
neįgaliųjų	poreikiams	sėkmingai	pritaikomos	informacinės	
technologijos.	Pavyzdžiui,	klausos	ir	kalbos	sutrikimų	turin-
tiems	asmenims	teikiama	informavimo	telefonu	paslauga.	Įrengti	
sinchroninio	vertimo	terminalai.	
	 Iš	visų	minėtų	miestų	turime	ko	pasimokyti.

2012-aisiais Europos Komisija ir Europos neįgaliųjų forumas 
geriausiai neįgaliesiems pritaikytu miestu pernai išrinko Berlyną. 
Šis Vokietijos miestas atrinktas dėl strateginės ir įtraukios 
neįgaliųjų politikos 

Jolantos Kiškytės ir interneto nuotraukos
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Laimonis	STARODUBCEVAS

Svarbiausia – savarankiškumas 

	 Poilsiauti	ir	keliauti	po	Lietuvą	geriausia	vasarą.	Dau-
gelis	–	tiek	sveikųjų,	tiek	ir	nelabai	–	šiltuoju	sezonu	stengiasi	
traukti	prie	Baltijos	jūros.	
	 Šiais	laikais	mes	visi	daugiau	pradėjome	rūpintis	gamta,	
ekologija,	tad	stengiamės	naudotis	ir	gamtą	tausojančiu	trans-
portu	–	dviračiais,	velomobiliais	arba	elektra	varomais	veži-
mėliais	ir	dviračiais.	Būtų	nesąžininga	nutylėti,	kad	tokį	mūsų	
augantį	sąmoningumą	ženkliai	įtakoja	ir	vis	augančios	kuro	
kainos.
	 Jeigu	nutarėte	šią	vasarą	rinktis	bemotorę	(arba	elektra	
varomą)	transporto	priemonę,	iš	anksto	pasiaiškinkime,	kokiais	
keliais	ir	takais	keliausime.	Šiame	straipsnyje	bandysiu	tuos	
kelius	panagrinėti,	atsižvelgdamas	į	neįgaliųjų	galimybes,	o	
ypač	–	ar	neįgalūs	žmonės	galės	keliauti	SAVARANKIŠKAI,	
be	jokių	lydinčių	asmenų.	
	 Tarkime,	baidarėmis,	valtimis	neįgalieji	gali	keliauti	ir	be	
pašalinių	žmonių,	tačiau	įsodinti	ir	išlaipinti	juos	dažniausiai	turi	
sveiki	žmonės.	O	štai	sėsti	į	vežimėlį,	velomobilį	ar	ant	triračio	
galima	ir	be	pašalinių	pagalbos.	Tai	suteikia	kur	kas	didesnę	
judėjimo	laisvę	ir	ženkliai	gerina	neįgaliųjų	gyvenimo	kokybę.

Vasaros kelionėms 
ruoškimės jau dabar
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Jei riedėsime dviračiu ar triračiu

	 Pradėkime	kelionę	prie	jūros	dviračiu,	nors	geriau	trira-
čiu.	Manau,	mus	domins	keliai,	leidžiantys	važiuoti	transporto	
priemone,	kurios	plotis	neviršija	62	cm,	svoris	(kartu	su	vai-
ruotoju)	–	iki	150	kg,	o	greitis	neviršija	50	km	per	val.,	nors	
dažniausiai	jis	būna	vidutiniškai	10	–	20	km/val.
	 Maršrutus	dauguma	renkasi	bene	vienodai:	iš	patirties	–	
pagal	tinkamus	kelius	ir	dviračių	takus	–	arba	pasiskaitę	Ūkio	
ministerijos	turizmo	departamento	kelionių	vadovą	„Pajūrio	
dviračio	trasa“	(sudarytojas	S.	Ružinskas),	kurį	lengva	rasti	ir	
internete.	Tad	dažniausiai	„tolimų	reisų“	mėgėjai	pirmiausiai	
atvyksta	į	Klaipėdą	ir	būtent	iš	uostamiesčio	pradeda	keliones	
trimis	kryptimis:	į	Rusnę	(115	km),	į	Nidą	(52	km)	arba	į	Palangą	
ir	Šventąją	(iki	Latvijos	sienos	49	km).
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	 Keliauti	Rusnės	link	neįgaliesiems,	ypač	po	vieną,	kate-
goriškai	nerekomenduoju,	nebent	tik	grupėmis	ir	su	sveikųjų	
pagalba.	Važiuoti	čia	tektų	gana	siaurais	keliais,	žvyrkeliais	ir	
net	vieškeliais,	kurie	po	lietaus	būna	klampūs.	Tad	šios	krypties	
net	nenagrinėkime.
	 Kur	kas	mums	palankesni	maršrutai	būtų	Klaipėda	–	
Nida	ir	Klaipėda	–	Šventoji.	Faktiškai	tai	kone	100	km	Lietuvos	
pajūriu.	Šią	dviračio	trasą	planuojama	įtraukti	į	EuroVelo	trasų	
tinklą	„Baltijos	jūros	žiedas“	(trasa	Nr.10).

Po Kuršių Neriją

	 Startuojame	iš	Nidos.	Pačiame	mieste	važinėti	bemotore	
transporto	priemone	sąlygos	visai	neblogos.	Neįgalieji	gali	judėti	
savarankiškai.	Žinoma,	tam	tikrų	bėdelių	netrūksta	–	kai	kur	
aukštoki	šaligatvių	bordiūrai	ir	pan.	Tačiau	Nidoje	gana	saugu	
gatvių	važiuojamoje	dalyje,	nes	poilsiavietėje	ir	automobilių	
vairuotojai	žymiai	dėmesingesni.
	 Rimtos	problemos	prasideda	norint	patekti	prie	Baltijos	
jūros	arba	prie	Nidos	švyturio.	Kelias	į	viršų,	į	kopas	labai	sta-
tus	ir,	manau,	kad	jį	įveikti	neįgaliesiems	be	pašalinių	pagalbos	
neįmanoma.	Tačiau	priešakyje	galimybių	patiems	patekti	prie	
jūros	bus	ir	vis	daugiau.	Važiuojam!
	 Iš	Nidos	iki	Preilos	įrengtas	9	kilometrų	ilgio	asfaltuotas	
dviračių	takas,	kurį	nuo	nedrausmingų	automobilininkų	saugo	
pakeliami	atitvarai.	Reljefas	su	pakilimais,	bet,	manau,	savaran-
kiškai	įveikiamas,	ypač	kai	važiuojama	velomobiliais.	Tiesa,	ši	
atkarpa	įrengta	senokai,	tad	asfaltas	vietomis	jau	gerokai	ištru-
pėjęs,	tad	važiuoti	teks	lėčiau	ir	atsargiau.
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	 5,5	kilometrų	ruožas	iš	Preilos	į	Pervalką	džiugins.	Čia	
dviračių	takas	be	didelių	kliūčių.
	 Nuo	Pervalkos	iki	Juodkrantės	–	16,5	kilometrų.	Teks	
sukti	kairėn,	kirsti	išvažiavimo	iš	Pervalkos	kelią,	kuris	veda	
į	plentą	Nida	–	Klaipėda.	Toliau	–	šiek	tiek	dviračių	taku	per	
mišką,	paskui	takas	„prilimpa“	prie	pagrindinio	kelio	Nida	–	
Klaipėda.	Taip	važiuojama	iki	Naglių	gamtos	rezervato	pažinti-
nio	tako	pradžios	–	kiek	daugiau	nei	4	kilometrai.	Beje,	galima	
bandyti	pasivažinėti	ir	pažintiniu	keliu	per	vadinamas	pilkąsias	
kopas,	nes	jis	iš	lentų	klotas,	nors	skirtas	pėstiesiems.	Tad	geriau	
vis	dėlto	kirsti	pagrindinį	plentą	ir	važiuoti	taku,	kuris	atskirtas	
nuo	pagrindinio	kelio	tik	balta	skiriamąja	linija,	toliau	–	dar	apie	
5	km.	Galų	gale	bus	posūkis	į	kairę	ir	vėl	rasime	tikrą	dviračių	
taką	–	be	jokių	triukšmingų,	dyzelinu	ar	benzinu	dvokiančių	
automobilių.	Po	keleto	šimtų	metrų	dviračio	takas	išsitiesia	
beveik	į	liniją	ir	tęsiasi	palei	Baltijos	jūros	krantą.	Tai	7	nuosta-
būs	kilometrai	iki	sankryžos	su	keliuku	į	pačią	Juodkrantę.
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	 Nuo	šios	sankryžos	iki	nuostabaus	grožio	miestelio	–	1,5	
kilometro,	tačiau	pakilimas	į	kalną	tragiškai	status.	Manau,	kad	
be	sveikųjų	pagalbos	neįgaliesiems	šio	kalno	neįveikti.
	 Na,	jeigu	neužsuksime	į	Juodkrantę,	važiuojame	toliau	
puikiai	išasfaltuotu	taku	su	kilometražo	lentelėmis	ir	poilsio	aikš-
telėmis.	Nuo	minėtos	sankryžos	iki	Smiltynės	–	20	km.	Beveik	
visą	tą	atstumą	teks	važiuoti	tarp	miško	ir	pakrančių	kopų.	Kopos	
pakankamai	aukštos	ir	stačios,	tačiau	galima	atrasti	vietų,	takelių,	
kuriais	galima	pasiekti	jūros	krantą,	pasigrožėti	Baltijos	vaizdais.	
Na,	o	likus	4	km	iki	Smiltynės,	galima	pasukti	į	dešinę	ir	važiuoti	
į	antrąją	arba	naująją	perkėlą.	Atitinkami	kelio	ženklai	visur	yra.	
	 Persikėlus	į	Klaipėdą	antrojoje	perkėloje,	labai	paprasta	
pasiekti	centrinį	dviračių	taką	Taikos	prospekte.	Tačiau	per-
važiavus	centrinį	kelią	Nida	–	Klaipėda,	mums	teks	įveikti	
Hageno	kalną.	Pirmąja	pavara,	kai	važiuoji	velomobiliu,	tai	
nėra	neįmanomas	dalykas,	tačiau	„darbuotis“	teks	tikrai	sunkiai	
ir ilgai...

Daugiau	skaitykite	kitame	„Bičiulio“	numeryje

Straipsnis iliustruotas interneto nuotraukomis
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