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Avinėli, pasipurtyk...

Redakcijos žodis

	 Vasarą	sužinojome,	kad	„Bičiulis“	 iš	projektų	nebeturi	
lėšų,	už	kurias	galėtų	pirkti	rašalo	spausdintuvams,	popieriaus,	
kitų	priemonių,	reikalingų	žurnalo	gamybai...	Vienas	iš	gausybės	
tikrintojų,	neturintis	supratimo	apie	išlaidas,	reikalingas	numeriui	
parengti	–	iki	tol,	kol	maketas	iškeliauja	į	spaustuvę	–	bet	turintis	
labai	aiškią	nuostatą:	valstybės pinigus reikia laaaaabai taupyti,	ėmė	
taip	ir	nusprendė.	Nepasitaręs,	kaip	sakoma,	ar	tas	diržų	suveržimas	
netaps	leidėjui	taupymo	kaklaraiščiu	ant	kaklo.	Niekam	nė	motais,	
kad	valstybės	pinigų	neprašome	už	patalpų	nuomą,	elektrą,	šilumą,	
nuotekas,	internetą	ir	pan.
	 Dabar	apsižiūrėjau:	popieriaus	iš	atsargų	likusi	vos	viena	
pakuotė,	rašalo	–	nė	viename	redakcijos	spausdintuve,	anei	lašo...	
Viskas	aišku:	pats	laikas	paraginti	skaitytojus	užsiprenumeruoti	
„Bičiulį“	ateinantiems	metams,	o	asociacijų	ir	kitų	bičiuliškų	orga-
nizacijų	atstovams	sukrusti	ir	tikslinti	sąrašus	bei	rinkti	iš	savo	
narių	pinigėlius,	skirtus	žurnalo	pristatymui	per	Lietuvos	paštą.	
Kuo	greičiau	tą	padarysite,	Mielieji,	tuo	geriau	bus	ir	Skaitytojui,	
ir	redakcijai.	Netempkime	šio	svarbaus	darbo	į	gruodžio	vidurį	
ar	pabaigą,	kai	visi	būsime	 truputį	 „pasimaišę“	 laukdami	 šv.	
Kalėdų.
	 Dėl	sąrašų	ir	pinigų,	jei	kas	neaišku,	skambinkite	arba	rašykite	
VšĮ	„Nugalėk	save“	direktorei	Henrietai	Aleksandravičienei	–	ji	tuos	
reikalus	tvarko.	Tel.:	8	447	42922,	el.	p.	–	veliuona.centras@gmail.com. 
	 O	aš,	Jums	leidus,	einu	iš	kamino	suodžių	rinkti,	redakcijos	
spausdintuvams	dažų	gaminti	– 
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	 „Laiko	apsispręsti	lieka	vis	mažiau,	tad	
kviečiu	visus,	dar	nepriėmusius	sprendimo,	
ilgai	neatidėlioti	–	domėtis,	konsultuotis	ir	
apsispręsti,	kuris	variantas	iš	trijų	galimų	jums	
priimtiniausias,	–	ragina		socialinės	apsaugos	
ir	darbo	ministrė	Algimanta	Pabedinskienė.
	 	Nuo	2004	iki	2013	metų	sutartis	su	
pensijų	 kaupimo	 fondais	 pasirašę	 piliečiai	
iki	lapkričio	30	dienos	turi	gerai	apgalvoti	ir	
pasirinkti	vieną	iš	įmanomų	variantų:	grįžti	į	
„Sodrą“,	toliau	kaupti	privačiuose	pensijų	fon-
duose	ankstesnėmis	sąlygomis	ar	tęsti	kaupimą,	
papildomai	primokant	asmeninėmis	lėšomis	ir	
gaunant	nustatytą	įmoką	iš	valstybės	biudžeto.	
Apsispręsti	dėl	tolesnio	kaupimo	gali	tiek	tie	
gyventojai,	kurie	pradėjo	kaupti	iki	2013	metų.
	 Ministrė	ragina	gerai	apgalvoti	savo	
pasirinkimą,	įvertinti	galimą	riziką.
	 „Laiko	apsispręsti	lieka	vis	mažiau,	tad	kviečiu	visus,	dar	
nepriėmusius	sprendimo,	ilgai	neatidėlioti	–	domėtis,	konsultuotis	ir	
apsispręsti,	kuris	variantas	iš	trijų	galimų	jums	priimtiniausias,	–	ragina		
socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	Pabedinskienė.

Sprendimą dėl būsimos 
pensijos priimk jau šiandien – 
laiko atidėlioti nebeliko!

Algimanta 
Pabedinskienė: 
„Kiekvienas turėtų 
atsakingai apsvarstyti 
visas galima alternatyvas, 
atsižvelgti į savo amžių, 
pajamas bei kitus 
veiksnius ir priimti patį 
geriausią sprendimą.“

MiNisTeRijos LaNGas
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Algimanta 
Pabedinskienė: 
„Kiekvienas turėtų 
atsakingai apsvarstyti 
visas galima alternatyvas, 
atsižvelgti į savo amžių, 
pajamas bei kitus 
veiksnius ir priimti patį 
geriausią sprendimą.“

akTUaLU
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	 Kiekvienu	konkrečiu	atveju	apsispręsti	gali	padėti	specia- 
li	skaičiuoklė,	kuri,	nors	ir	neparodys	tikslios	pensijos,	bet	leis	
įvertinti	tendencijas,	kokios	pensijos	galima	tikėtis,	pasirinkus	
kiekvieną	iš	trijų	variantų.	Skaičiuoklė,	įvedus	žmogaus	amžių,	
lytį,	gaunamas	pajamas,	darbo	stažą,	dalyvavimą	privačiame	
kaupime,	parodys,	kokią	preliminarią	pensiją	žmogus	galėtų	
gauti	ateityje,	jeigu	iki	pensijos	dirbtų	tokiomis	pat	sąlygomis,	
kokias	nurodė.

	 Svarstant	pensijų	kaupimo	galimybes,	įma-
nomi	3 variantai:

 I variantas:	gyventojai	gali	sustabdyti	socialinio	drau-
dimo	įmokų	pervedimą	į	privačius	pensijų	fondus	ir	likti	
„Sodros“	sistemoje.	Nusprendus	vėl	kaupti	pensijų	fonduose,	
reikės	kreiptis	į	pensijų	kaupimo	bendrovę	ir	pateikti	prašymą	
(nuo	2014	metų	sausio	1	dienos).	Atnaujinus	dalvavimą,	kaip	ir	
iki	šiol,	bus	pervedama	tik	nustatyto	dydžio	socialinio	draudimo	
įmokos	dalis.

 II variantas:	gyventojai	gali	tęsti	kaupimą,	prisidė-
dami	savo	lėšomis	ir	gaudami	papildomą	įmoką	iš	valsty-
bės	biudžeto.	Reikia	nueiti	į	savo	pensijų	kaupimo	bendrovę	
ir	pateikti	sutikimą	dėl	papildomos	įmokos	mokėjimo.	Svarbu	
prisiminti,	jog	vėliau	atsisakyti šio sutikimo nebebus galima.

 III variantas:	gyventojai	gali	dalyvauti	pensijų	kau-
pime	ankstesnėmis	sąlygomis.	Vadinasi,	į	pensijų	draudimo	
fondus	bus	pervedamos	tik	nustatyto	dydžio	socialinio	draudimo	
įmokos	iš	„Sodros“.

MiNisTeRijos LaNGas
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Nori būti 
išgirstas?
Belskis!

MŪsŲ VieŠNia

	 Šiandien	„Bičiulio“	viešnia	–	Lietuvos	pacientų	organi-
zacijų	atstovų	tarybos	(LPOAT)	pirmininkė	ir	Lietuvos	diabeto	
asociacijos	vadovė	Vida	AUGUSTINIENĖ.	Ją	kalbina	korespon-
dentė	Rasa	KAVECKIENĖ.	

	 Esate	dvidešimt	šešių	Lietuvos	pacientų	organizacijų	
atstovų	tarybos	pirmininkė...	
	 Dabar	jau	trisdešimties.	Lietuvos	pacientų	organizacijų	
atstovų	taryba	jungia	įvairiomis	sunkiomis	ligomis	sergančiųjų	
asociacijas.	Taryboje	sprendžiami	įvairiomis	ligomis	sergančiųjų	
pacientų	klausimai.	Mūsų	Įstatuose	nurodytas	tikslas	–	atstovauti	
nariams,	jų	teisėms	ir	kitiems	viešiesiems	interesams	bei	padėti	
įgyvendinti	narių	poreikius.	
 
	 O	jeigu	neįgalusis	nepriklauso	jokiai	iš	pacientų	orga-
nizacijų,	kur	jam	kreiptis?	Ar	atėjęs	į	Tarybą	bus	išgirstas?
	 Priklausys	nuo	to,	kokiu	klausimu	kreipsis.	Jeigu	žino-
sime,	kur	išspręsti	problemą	–	pasiūlysime	žmogui	nueiti	ten,	kur	
jis	gautų	reikalingą	pagalbą.	Arba	siūlysime	kreiptis	į	konkrečią	
ligą	ar	negalią	atstovaujančią	organizaciją.
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	 Kodėl	Taryboje	tik	13	narių,	o	ne	visų	organizacijų	
atstovai?
	 Kai	2002	metais	įsikūrė	Taryba,	buvo	trylika	narių...	
Vėliau	į	Tarybą	nuolatos	įstodavo	vis	nauji	nariai	–	tai	dvi	orga-
nizacijos	per	metus,	tai	trys.	Nuo	2012	metų	mūsų	organizacijoje	
jau	trisdešimt	narių.	Viešojoje	erdvėje	dar	neatnaujinome	infor-
macijos.	Ačiū	už	klausimą,	dabar	pakoreguosime.

	 Jūsų	organizacijos	vienas	uždavinių	yra	bendradar-
biavimas	su	visuomeninėmis	ir	valstybinėmis	institucijomis,	
sprendžiant	pacientų	aprūpinimo	medikamentais,	gydymo,	
psichologines	ir	socialinės	adaptacijos	problemas.	Su	kokio-
mis	institucijomis	bendradarbiaujate?
	 Bendradarbiaujame	su	Seimo	sveikatos	reikalų	komi-
tetu,	su	Sveikatos	apsaugos	ministerija,	Valstybine	ligonių	kasa,	
taip	pat,	jei	tik	yra	reikalo,	su	Socialinės	apsaugos	ministerija,	
Švietimo	ministerija,	įvairiausiomis	kitomis	institucijomis.Tai	
priklauso	nuo	mus	dominančių	klausimų.	Taip	pat	bendraujame	
su	organizacijomis,	kurios	nėra	mūsų	Tarybos	narės.	

	 Gerbiama	Vida,	o	ar	visados	LPOAT	nuomonė	išgirs- 
tama?
	 Kai	stropiai	beldiesi,	išgirsta	ir	nenorinčios	girdėti	ausys.	
O	mes	belstis	mokame...	2003	metais	mus	pradėjo	kviesti	į	Seimą	
neetatiniais	ekspertais.	Kas	metai	du	ar	trys	atstovai	dirba	Seimo	
sveikatos	reikalų	komitete.	Aš	ir	pati	dalyvavau	darbo	grupėje,	kai	
buvo	svarstomas	Pacientų	teisių	žalos	atlyginimo	įstatymas.	Kai	
svarstomi	aktualūs	klausimai,	Seimas	mus	informuoja	ir	pakvie-
čia	dalyvauti	–	mes	turime	galimybę	išsakyti	savo	nuomonę.	

	 Vadinasi,	turite	tam	tikros	įtakos	ir	priimant	įstatymus? 
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	 Išsakyti	savo	nuomonę	turime	teisę,	tačiau	nebūtinai	
visada	į	mūsų	nuomonę	atsižvelgiama.	Pavyzdžiui,	įteisinant	
Pacientų	teisės	žalos	įstatymo	pakeitimą,	teko	ilgai	įtikinėti,	kad	
nebūtų	išbraukti	žodžiai	„kokybiška	paslauga“,	kurią	pacientas	
turi	teisę	gauti:	kad	jau	visame	pasaulyje	orientuojamasi	į	koky-
bišką	savalaikę	paslaugą,	tai	ir	mes	reikalavome,	kad	Įstatyme	
būtų	visos	teisės,	kurios	yra	Europos	pacientų	teisių	chartijoje	
bei	kituose	įstatymuose.	Ir	mums	pavyko	to	pasiekti.	
	 Taip	pat	nuolatos	dalyvaujame	įvairiose	darbo	grupėse	
Valstybinėje	ligonių	kasoje	–	jie	mums	atsiunčia	kvietimą,	
nurodydami,	kad	bus	sudaroma	tokia	ir	 tokia	darbo	grupė	
ir	sprendžiami	konkretūs	klausimai:	ar	ruošiamas	ministro	
įsakymas,	ar	įstatymo	pakeitimas...	Mes	žiūrime,	kokiai	ligai	
tai	labiausiai	atsilieps	ir	deleguojame	savo	atstovą	būtent	į	tą	
darbo	grupę.	

MŪsŲ VieŠNia
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	 Jūs	dalyvaujate	ir	Privalomojo	sveikatos	draudimo	
valdyboje?
	 Nuo	2005	iki	2012	metų,	iki	dabartinio	ministro	atėjimo,	
aš	ir	delegatas	iš	Astmos	klubų	asociacijos	buvome	Sveikatos	
apsaugos	ministerijos	kolegijos	sudėtyje.	Taip	pat	buvau	komi-
sijoje,	kur	buvo	svarstomi	pagrindiniai	strateginiai	klausimai	
formuojant	sveikatos	politiką.	Tačiau	ministru	tapus	Vyteniui	
Povilui	Andriukaičiui,	buvau	iš	tos	komisijos	pašalinta.	Nuo	
2009	metų	buvau	ir	Ligų	bei	kompensuojamųjų	vaistų	tikslinimo	
komisijoje,	taip	pat	su	balso	teise.	
	 Kodėl	mums	svarbu	dalyvauti	komisijose?	Kodėl	nepa-
kanka	tik	šiaip	sau,	k	a	ž	k	u	r		susitikti	su	ministru,	kuris	gal	ir	
išklausys,	gal	ir	pažadės	padėti,	bet	vėliau	savo	įsipareigojimų	
neįvykdys?	Todėl,	kad	Valdyboje	yra	ir	ministerijos,	ir	ligonių	
kasų	atstovų,	ir	kitų	specialistų	–	medikų,	farmacininkų...	Mes	
girdime	jų	nuomones	ir	tuo	pat	metu	galime	išsakyti	pacientų	
reikalavimus.	Kai	man	neaiškūs	tam	tikri	klausimai,	visada	
turiu	galimybę	pasiklausti	 tų	 organizacijų,	 kurioms	 tema	
aktuali.	Tada	žinau,	kaip	elgtis	–	ar	palaikyti	tą	sprendimą,	
ar	kažko	reikalauti.	Gaila,	šiuo	metu	iš	komisijos	esu	paša-
linta,	nes	buvau	nepagrįstai	apkaltinta,	kad	tarnauju	privatiems	
farmacininkams.	

	 Su	kokiomis	bėdomis	dažniausiai	susiduriate	darbe? 
	 Naujasis	sveikatos	ministras	dabar	siūlo	keisti	Sveikatos	
sistemos	įstatymo	49	straipsnį,	kuriame	nurodyta,	kad	asmeniui	
susirgus	Valstybė	laiduoja	medicininę	pagalbą	nemokamai.	Įsta-
tyme	buvo	sakinys,	kad	pacientas,	pasirinkęs	ne	tą	paslaugą,	
kuri	siūloma,	o	brangiau	kainuojančią,	turi	teisę	primokėti	skir-
tumą.	Valstybė	visada	kompensuoja	pigesnį	variantą	ir	niekas	
nesako,	kad	pigumas	reiškia	blogį,	tačiau	norėti	kito	vaisto,	

akTUaLU



9

brangesnio	–	paciento	teisė.	Dabar	sergantysis	turi	galimybę	
primokėti	susidariusį	skirtumą,	o	jeigu	žmogus	prašo	papildomų	
paslaugų,	nei	rekomenduoja	gydytojas,	tada	tenka	susimokėti	
visą	kainą.	
	 Naujuoju	pasiūlymu	ministras	siekia,	kad	asmuo,	norintis	
brangesnio	varianto,	visiškai	netektų	valstybės	kompensacijos,	o	
tai	yra	pacientų	teisių	pažeidimas.	Lietuvos	pacientų	organizacijų	
atstovų	taryba	parašė	kreipimąsi,	kuris	įteiktas	tiek	ministrui,	
tiek	ir	Seimo	sveikatos	komitetui	bei	Seimo	nariams.	Neaišku,	
ar	į	mūsų	poreikius	bus	atsižvelgta,	bet	neseniai,	dalyvaudama	
konferencijoje,	kurioje	ministras	tą	įstatymą	minėjo	ir	kurioje	
dalyvavo	Konstitucinio	teismo	atstovai,	šimtu	procentu	įsitiki-
nau,	jog	mes	esame	teisūs:	ministras	neturi	teisės	uždrausti	žmo-
gui,	kuris	moka	mokesčius,	gauti	tą	dalį,	kuri	kompensuojama	
iš	valstybės.	

	 Ar	dažnai	pacientai	pasirenka	brangesnes,	bet	jų	
manymu,	geresnes	paslaugas?
	 Kai	žmogus	turi	pinigų,	kodėl	jis	neturėtų	teisės	pasi-
rinkti?	Bet	ar	vykdydama	Viešųjų	pirkimų	įstatymą	ir	pirkdama	
iš	pigiausias	prekes	ar	paslaugas	siūlančių	organizacijų	minis-
terija	neskriaudžia	žmonių?	Juk	tai	ligoniai!	
	 Suprantu,	kad	valstybės	lėšos	ribotos.	Matyt,	todėl	ir	vyk-
doma	tokia	politika	–	už	tuos	pačius	pinigus	padėti	kuo	daugiau	
žmonių.	Tačiau	perkant	privalo	būti	atsižvelgiama	ir	į	kokybę.	

	 Su	kokiomis	tarptautinėmis	bei	kitų	šalių	giminingo-
mis	organizacijomis	palaikote	ryšius?	
	 LPOAT	nuo	2005	metų	yra	Tarptautinio	pacientų	orga-
nizacijų	aljanso	narė,	o	nuo	2007	metų	esame	Europos	pacientų	
forumo	nariai.	2009	metai	buvau	išrinkta	į	šio	forumo	valdybą,	

MŪsŲ VieŠNia
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dabar	dirbu	jau	trečią	kadenciją.	Europos	pacientų	forumas	
padeda	spręsti	sveikatos	problemas	Europos	sąjungos	šalyse,	
bendradarbiauja	 su	visomis	 europinėmis	 institucijomis	–	 
Europos	parlamentu,	komisija.	Šis	 forumas,	surinkdamas	
informaciją	 iš	 šalių	dalyvių,	 siunčia	 įvairiausias	anketas,	
kurias	užpildžius	išsiaiškina,	kokia	padėtis.	Vėliau	priimami	
įvairūs	kreipimaisi,	yra	Europos	pacientų	manifestas,	su	kuriuo	
kreipėmės	į	Europos	parlamentą,	kad	būtų	užtikrintos	Europos	
šalyse	visos	pacientų	teisės,	nežiūrint	ar	žmogus	yra	neturtin-
gesnis,	ar	gyvena	kaime,	kad	visada	pacientui	būtų	suteikiama	
lygiavertė	pagalba.	
	 2011	metais	dalyvavau	konferencijoje,	į	kurią	rinkosi	
dvidešimties	Europos	sąjungos	šalių	atstovai,	ir,	galiu	pasa-
kyti,	jog	įvertinus	bendrą	situaciją,	esame	tik	per	dvi	padalas	
žemiau	vidurkio.	Mūsų	situacija,	palyginti,	tikrai	labai	gera.	
Europos	pacientų	chartija	paruošė	anketas,	su	kuriomis	ėjome	
į	Sveikatos	ministeriją,	kur	mums	buvo	atsakyta	į	klausimus,	
ar	pagal	tokią	teisę	yra	teisės	aktai.	Kitoje	anketoje	pagal	tas	
pačias	teises	užduoti	klausimai	buvo	adresuoti	dviem	didžiau-
sioms	sostinėje	esančioms	gydymo	įstaigoms,	mes	ėmėme	iš	
jų	interviu.	Apsilankėme	Santariškių	ligoninėje	ir	Greitosios	
pagalbos	ligoninėje.	Buvome	vedžiojami	po	atitinkamus	sky-
rius.	Vienas	iš	nurodytų	klausimų	–	kaip	užtikrinamas	paciento	
konfidencialumas?	Tarkime,	žmogus	stovi	registratūroje	ar	prie	
gydytojo	kabineto	durų...	Pagal pacientų teises, gydytojas 
negali jo kviesti pavarde.	Santariškėse,	ambulatorinėje	dalyje,	
kur	yra	kardiologijos	centras,	pacientui	„iššoka“	numeriukas;	
asmuo	jį	turi	ir	eina	tada,	kai	jo	numeris	užsidega	švieslentėje,	
o	Greitosios	pagalbos	ligoninėje	pacientas	buvo	kviečiamas	
pavarde	–	tą	ir	turėjome	pažymėti	anketoje.	Ėjome	taip	pat	į	
procedūrinį	kabinetą,	kuriame	dirba	kelios	seselės	ir	ateina	tuo	

akTUaLU
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pat	metu	keli	žmonės;	stebėjome,	ar	yra	širmos,	kurios	atskirtų	
pacientus.	
	 Džiugu,	kad	mūsų	pacientų	teisės	įteisintos	dokumen-
tuose,	pagrindiniai	teisės	aktai	taip	pat	priimti.	
	 2006	metais,	jau	Tarptautinės	diabeto	federacijos	val-
dybos	narė,	dariau	tyrimą	12-oje	naujai	įstojusiųjų	Europos	
sąjungos	šalių...	Tik	keturiose	iš	jų,	taip	pat	ir	Lietuvoje	buvo	
priimtas	pacientų	žalos	atlyginimo	įstatymas.	Medicinos	priemo-
nėmis,	vaistais	Lietuvoje	aprūpinama	taip	pat	neblogai.	Tačiau	
dalis	biologinių,	naujausių	vaistų,	reigalingų	artritui,	vėžiui	ar	
retomis	ligomis	sergantiems	žmonėms	gydyti,	kainuoja	šimtais	
tūkstančių	litų.	Valstybė	nėra	pajėgi	nupirkti	vaistų	visiems.	
Todėl	įvedami	visokie	apribojimai.	
 
	 O	kokią	konkrečią	naudą	gauna	Tarybos	nariai?
	 Deja,	daugiausiai	pretenzijų	sulaukiame	iš	tų,	kurie	net	
nėra	mūsų	Tarybos	nariai.	Tenka	išgirsti,	esą	mes	nieko	nevei-
kiame...	Tada	mielai	pasiūlome	prisijungti	ir	imtis	veiklos,	juk	ir	
aš	pati	sergu	diabetu,	bet	rūpinuosi	ne	vien	savimi,	noriu	padėti	
ir	kitiems.

	 Kokiomis	lėšomis	organizacija	finansuojama?	
	 Taryboje	rašome	projektus,	gavome	lėšų	iš	tarptautinio	
fondo,	organizavome	mokymus	ir	seminarus	mūsų	Tarybos	
organizacijų	nariams.	Viename	iš	projektų	mokėmės,	kaip	
bendrauti	su	žiniasklaida	–	mums	buvo	aktualu	išmokti,	kaip	
ruošti	pranešimus	spaudai.	Į	kitą	seminarą	–	apie	pacientų	tei-
ses	–	kvietėme	įvairius	lektorius	iš	žmogaus	teisių	instituto	ir	
kitur,	kad	organizacijų	vadovai	turėtų	daugiau	informacijos	ir	
galėtų	tiesiogiai	atsakyti	besikreipiančiajam.
	 Būna	atvejų,	kai	pacientai,	nepatenkinti	paslauga,	ateina	

MŪsŲ VieŠNia
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pas	mus	su	didžiulėmis	šūsnimis	popierių.	Štai	pavyzdys:	
žmogui	prieš	keturiolika	metų	sudėjo	dantų	protezus,	jie	jam	
netiko...	Ir	visą	tą	laiką	pacientas	vargsta	su	popieriais...	Jis	
kreipėsi	į	teismus,	net	į	Prezidentūrą,	bet	nesikreipė	į	savo	
gydymo	įstaigą,	nuo	kurios	ir	reikėjo	pradėti	savo	teisių	gynimo	
kelią...	O	juk	Paciento	žalos	atlyginimo	įstatyme	aiškiai	nuro-
domas	eiliškumas,	kur	reikia	kreiptis!	

	 Tarptautinio	pacientų	organizacijų	aljanso	dekla-
racijoje	nurodoma,	jog	siekiant	sukurti	į	pacientą	orien-
tuotą	sveikatos	priežiūros	sistemą,	ji	turi	būti	pagrįsta	šiais	
penkiais	principais:	pagarba,	pasirinkimu	ir	įgaliojimų	
suteikimu	pacientams,	pacientų	dalyvavimu	sveikatos	poli-
tikoje,	prieinamumu	ir	parama,	informacija.	Kaip	sekasi	
šito	siekti?
	 Dabar	Lietuvoje	daug	kalbama,	kad	sveikatos	sistema	
turi	būti	orientuota	į	pacientą.	Dažnai	išgirstame	pasipiktinimo,	
kad	visi	ir	dirba	būtent	dėl	pacientų.	Tačiau	kartais	atrodo,	jog	
pacientai	dirbantiesiems	nereikalingi....	
	 Juk,	pavyzdžiui,	dabar	pas	daugelio	gydymo	įstaigų	
specialistus	–	konsultacijoms	ir	tyrimams	–	susidariusios	kelių	
mėnesių	eilės.	Argi	tai	nėra	pacientų	teisių	pažeidimas?	Mes	
nuolatos	keliame	šį	klausimą,	jį	būtina	spręsti.	
	 Dabar	girdime,	kad	Sveikatos	ministerijoje	kuriama	
vyriausiųjų	specialistų	komanda,	kuri	seks	ir	koordinuos	situ-
aciją.	Bet,	mano	nuomone,	tuos	specialistus	reikėjo	ne	minis-
terijoje	įdarbinti,	o	siųsti	į	problemines	vietas,	kad	ir	į	Kelmę,	
Ignaliną	ar	kitur	–	dirbti	darbo	pagal	savo	kompetenciją.	

	 Jūs	atstovaujate	tokias	organizacijas,	kurių	pacientai	
kartais	negali	laukti	nė	dienos...	

akTUaLU
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	 Ūmiais	atvejais,	pagal	Lietuvos	įstatymus,	medikai	turi	
pasirūpinti	ligoniu.	Kai	žmogus,	tarkime,	laukia	sąnario	keitimo	
operacijos,	jis	žino,	kiek	dar	reikės	kentėti	–	metus	ar	dvejus,	o	
kai	žmogaus	gyvybei	gresia	pavojus,	jis	turi	sulaukti	operatyvios	
pagalbos.	

	 Pakalbėkime	apie	pakišų	praktiką.	Kaip	šią	negerovę	
panaikinti?	Gal	čia	esama	ir	pacientų	kaltės?
	 Žinoma,	kalti	 ir	pacientai,	kurie	patys	kiša	daktarui	
pinigus.
	 Tarkime,	aš	ne	kartą	gulėjau	reanimacijos	palatose,	nie-
kada	niekam	nemokėjau	į	kišenę,	bet	štai	esu	gyva!	Gal	žmonių	
toks	įsitikinimas?	Mano	nuomone,	mūsų	gydytojai	gerai	dirba	
savo	darbą	ir	mokėti	jiems	nereikia.	O	jeigu	ligonio	prašoma	
susimokėti,	jis	turi	paprašyti	medikų	informacijos	–	kas	už	tuos	
pinigus	bus	daroma,	ką	apmoka	Valstybinė	ligonių	kasa,	o	ką	
reikia	pačiam	apsimokėti.
	 Žinau	atvejį,	kai	žmogų	paguldė	į	ligoninę	operuoti	akių...	
Prieš	operaciją	jo	paklausė,	ar	turi	pinigų.	Išgirdus	teigiamą	atsa-
kymą,	buvo	pateiktas	sąrašėlis,	ko	reikią	nusipirkti	–	kažkokių	
krapštukų	akims	valyti,	dar	kitų	priemonių...	Ligonis	nuėjo,	viską	
nusipirko,	sumokėjo	140	litų,	nors	praktiškai	medikai	jam	tokio	
sąrašo	pateikti	neturėjo,	nes	medikai	privalo	turėti	reikiamas	
priemones.	Kyla	klausimas,	kaip	jie	operuoja	tada,	kai	asmuo	
neturi	pinigų?	O	gal	paprasčiausiai	gydytojai	naudojasi	proga,	
kad	pacientas	kažko	nežino,	neklausia	–	jam	liepia,	jis	eina	ir	
perka?		Kai	girdžiu,	jog	be	dviejų	ar	keturių	tūkstančių	žmonės	
net	nevažiuoja	į	ligonines,	nesuprantu,	kas	vyksta.	Manęs	nie-
kada	medikai	jokių	pinigų	neprašė.
 Dėl mokėjimų visada galima rasti informacijos Vals-
tybinės ligonių kasos internetiniame puslapyje.	Be	to,	dera	

MŪsŲ VieŠNia
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atsiminti,	kad	Pacientų	teisių	ir	žalos	sveikatai	atlyginimo	įsta-
tymas	garantuoja	mūsų	teisę	į	kokybišką	sveikatos	priežiūrą,	
į	prieinamą	sveikatos	priežiūrą,	į	galimybę	rinktis	gydytoją,	
slaugos	darbuotoją,	sveikatos	priežiūros	įstaigą,	diagnostikos	
bei	gydymo	metodikas,	į	informaciją,	į	teisę	nežinoti	su	svei-
kata	ar	gydymu	susijusios	informacijos	ir	atsisakyti	dalyvauti	
mokymo	procesuose,	moksliniuose	ir	medicinos	bandymuose,	
taip	pat	–	teisę	atsisakyti	gydymo,	skųstis,	reikalauti	žalos	
sveikatai	atlyginimo.

	 Ar	efektyviai	veikia	šis	įstatymas?	
	 Didžiausia	problema	–	laikas,	per	kurį	galima	gauti	
reikalingą	pagalbą,	ir	lėšos.	Mes	siunčiame	raštus	Sveikatos	
ministerijai	ir	kitoms	institucijoms,	kad	būtų	oficialiai	paskelbta,	
kokią	biudžeto	dalį	valstybė	kas	metai	skirs	žmonių	sveikatai.	
Sergančiųjų	daugėja,	žmonės	serga	vis	įvairesnėmis	ligomis,	
vaistai	brangūs,	technologijos	naujos,	nebėra	taip	kaip	ankš-
čiau,	kai	gydėmės	validoliu	ir	širdies	lašeliais...	Tais	pačiais	
pinigais	valstybė	nebesugeba	šimtu	procentu	dengti	išlaidų,	kad	
viskas	būtų	nemokamai,	todėl	mes	ir	reikalaujame,	jog vienąsyk 
valstybė oficialiai pripažintų, kokią dalį paslaugos ji pajėgi 
apmokėti.	Daugybę	metų	siūlome,	kad	būtų	įvestas	papildomas	
savanoriškas	sveikatos	draudimas.	Kol	asmuo	dirba,	jis	galėtų	
mokėti,	o	susirgus	jam	būtų	skiriama	priemoka	už	vaistus	ar	dar	
kažką.	Valstybė	kompensuoja	mažiausią	kainą,	o	jei	tik	vaistas	
aukštesnės	kainos,	priemoka	didėja.	
	 Mūsų	 pastangos,	 kad	 pacientas	 gautų	 prieinamą	
gydymą	laiku	–	 tai	kreipimųsi,	 raštų	rašymas,	pasiūlymų	
teikimas.	Kodėl	tos	eilės	susidaro,	tarkime,	poliklinikoje?	
Todėl,	kad	mums	susirgus,	pirmiausiai	turime	eiti	pas	šeimos	
gydytoją,	tik	vėliau	šeimos	gydytojas	siunčia	pas	poliklinikos	

akTUaLU
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specialistą,	kuris	–	vėlgi	–	negali	padėti,	o	tik	rašo	siuntimą	
pas	specialistą	ligoninėje.	Šitiek	laiko	sugaištama	veltui,	o	
šeimos	gydytojas	tampa	savotišku	siuntinėjimų	administra-
toriumi	–	jis	nebeturi	laiko	žmogui,	kuris	ateina	lengviau	
sunegalavęs.

	 Ar	Lietuvoje	šiandien	pakanka	kvalifikuotų	medikų? 
	 Medikų	gal	ir	užtektų,	bet	jie	visi	labai	apkrauti,	nes	
dideli	ligonių	srautai	ir	labai	daug	popierizmo.	Kartais	per	
rašymus	medikas	nemato,	koks	pacientas	pas	jį	atėjo.	Tik	
rašo,	kad,	neduokdie,	kokio	kodo	nesuklystų,	kad	kokio	
lipduko	nepamirštų	priklijuoti	ir	t.t.	Sveikatos	ministerijoje	
seniausiai	svarstomas	Elektroninės	sveikatos	apsaugos	pro-
jektas,	kuris	leistų	kai	kuriuos	reikalus	susitvarkyti	internetu.	
Štai,	pavyzdžiui,	aš:	nuo	1992	metų	leidžiuosi	tos	pačios	
rūšies	insuliną,	bet	kiekvieną	kartą	turiu	eiti	į	polikliniką	
vaistų	recepto,	o	juk	galėčiau	nueiti	tiesiogiai	į	vaistinę	ir	
pasiimti	man	reikalingus	vaistus.	
	 Manau,	reikia	tvarkyti	ir	pačią	vadybą,	darbo	organi-
zavimą	poliklinikose:	jeigu	žmogui	bėdos	su	širdimi,	tai	tegul	
jis	iš	karto	eina	pas	reikiamą	specialistą.	Juk	vaikščiojimas	
nuo	Einošiaus	pas	Kaipošių,	kaip	sakoma,	ir	sudaro	eiles,	
kurios	pacientams	nėra	naudingos.	
 
	 Ačiū	už	pokalbį.

Vidos Augustinienės asmeninio albumo nuotrauka

MŪsŲ VieŠNia
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iNTeGRacija

Socialinė įmonė 
„Soneima“
Loreta	CIKAITĖ

	 Socialinės	įmonės	tikslas	–	įdarbinti	tikslinėms	grupėms	
priklausančius	asmenis,	praradusius	profesinį	ir	bendrąjį	dar-
bingumą,	skatinti	jų	grįžimą	į	darbo	rinką	bei	mažinti	socialinę	
atskirtį.	Taip	„sausai“	skamba	socialinės	įmonės	steigimo	tikslai.	
Sausumas	dingsta,	kai	„popieriniai“	žodžiai	tampa	realybe	–	 
įmonė	sukuriama	ir	neįgalieji	pagaliau	gauna	darbą.	Džiugu,	kada	
socialinės	įmonės	veiklą	lydi	sėkmė,	o	joje	dirbantys	žmonės	
jaučia	steigėjų	ir	darbdavių	rūpestį	bei	dėmesį.	Tokia	patirtimi	
norisi	pasidalinti	su	aplinkiniais.

Šešerių metų pokyčiai

	 Pradžioje	buvo	tikėjimas,	geri	ketinimai	ir	dovanotas	
kompiuteris.	Tokia	Telšiuose	įkurtos	socialinės	įmonės	pradžia.	
Steigėja	–	Telšių	rajono	savivaldybė	–	neabejojo	įmonės	reikalin-
gumu,	o	laikas	–	geriausias	visų	mūsų	darbų	vertintojas	–	įrodė,	
kaip	žmonės	geba	pateisinti	pasitikėjimą.	Keturi	darbuotojai	pra-
dėjo	veiklą	neturėdami	savų	patalpų,	vos	su	vienu	kompiuteriu	ir	
dauginimo	aparatu...	O	štai	šiandien,	praėjus	šešeriems	metams,	
prie	Biliūno	gatvėje	įsikūrusios	įmonės	durų	smagiai	plevėsuoja	
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Socialinė įmonė 
„Soneima“

daRbas

viešosios	įstaigos	„Soneima“	
vėliava,	dirba	34	darbuotojai	
ir	veiklų	apimtys	tik	didėja.	
Apsidairius	jaukioje,	įmonės	
veiklą	 reprezentuojančioje	
erdvėje,	savaime	kyla	noras	
pasiaiškinti	 įmonės	 sėkmės	
formulę.	Apie	tai	su	„Bičiu-
lio“	skaitytojais	mielai	sutiko	
pasikalbėti	įmonės	administra-
torė	Renata	Mastienė,	vadybi-
ninkas	Kęstutis	Meškauskas	
ir	 dailininkė	 maketuotoja	
Simona	Šalkauskė.
	 „Einame	kartu	 su	 laiku,	
koja	kojon,	 todėl	 ir	 išgyve-
name,	–	šypsojosi	administra-
torė	Renata	Mastienė.	–	Ren-
giame	 projektus	 dėl	 darbo	

vietų	steigimo,	teikiame	juos	Darbo	biržai	ir	laimime,	sudarome	
sutartis	su	kitomis	įmonėmis,	kuriose	galėtų	dirbti	mūsų	įmonės	
neįgalieji,	o	valstybė	finansuoja	dalį	darbo	užmokesčio.“

Kai silpnumas 
tampa privalumu

	 Sužinau,	jog	viešosios	įstaigos	darbuotojai	dirba	ne	
tik	Biliūno	gatvėje,	kur	įsikūrusi	įstaiga,	bet	ir	apsaugos	sis-
temoje,	kitose	įmonėse,	su	kuriomis	VšĮ	„Soneima“	sudaro	
sutartis.

Įmonės„Soneima“ 
administratorė Renata 
Mastienė 
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	 Kuo	užsiima	„Soneimos“	
darbuotojai,	galima	pamatyti,	
vos	įžengus	pro	įmonei	pri-
klausančias	duris	ir	patekus	
į	priimamąjį.	Pasitinka	daug	
medžio	drožinių,	 tapybos	ir	
gintaro	dirbinių,	 įvairiausia	
šventėms	 skirta	 atributika,	
kuri	ir	reprezentuoja	įmonę.	
O	dar	„Soneima“	garsėja	savo	
atvirukais	–	visi	jie	vienetiniai,	
rankų	darbo,	tiesiog	mažučiai	
meno	kūriniai.	
	 „Pagal	 tai,	kokios	mūsų	
darbuotojų	 galimybės,	 ir	
atsiranda	nemaža	įvairovė,	–	
paaiškino	vadybininkas	Kęs-
tutis	Meškaitis.	–	Kas	geriau	
geba	atlikti	meniškus	kūrinius,	
gamina	atvirukus,	o	kas	geriau	
mato,	pjausto	gintarą...“

	 Geriau,	regis,	nė	būti	negali	–	kiekvienas	užimtas	pagal	
gebėjimus	ir	daro	tai,	ką	geriausiai	atlikti	jam	leidžia	negalia.

Tobulėti reikia 
kasdien

	 Liaudis	sako:	„Ne	šventieji	puodus	lipdo...“.	O	tai	reiškia,	
kad	žmogui	labai	svarbu	mokytis,	augti.	„Soneimos“	administra-
cija	tą	gerai	suvokia.	Įmonėje	rengiami	kursai	–	meno	dirbinių,	

iNTeGRacija

Vadybininkas Kęstutis 
Meškaitis džiaugiasi: 
užsakymų nestinga
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šilkografijos	ir	floristikos	mokymai,	kompiuterinio	raštingumo	
užsiėmimai.	Taip	pat	galima	išmokti	masažo	bei	kinezioterapijos	
pagrindų,	dokumentų	tvarkymo.
	 Pasak	pono	Kęstučio,	būna,	kad	ateina	žmogus	darbintis,	
pabando	pasikrapštyti	su	karpiniais,	bet	nesiseka	jam,	nors	tu	
ką,	mat	tokiam	darbui	reikia	ypatingo	kruopštumo	ir	tam	tikrų	
meninių	gebėjimų...	Kas	tuomet?	Ogi	nieko	baisaus!	Darbuotojui	
tiesiog	pasiūlomas	lengvesnis,	grynai	techninis	darbas	–	pavyz-
džiui,	pjaustyti	popieriaus	lakštus.
	 „Juk	norinčiam	veiklos	visada	atsiranda,	–	tikina	vady-
bininkas.	–	Darbą	puikiai	galima	diferencijuoti.	Pavyzdžiui,	
atvirukus	gamina	grupė	žmonių:	meniški	žmonės	kuria	idėjas,	
dailininkė	maketuoja	būsimą	gaminį,	kiti	vykdo	grynai	technines	
užduotis“.

Gera prekė 
pati save giria

	 Kurti	–	malonus	užsiėmimas,	tačiau	norint	bent	truputėlį	
užsidirbti,	kad	būtų	iš	ko	mokėti	atlyginimus,	padengti	gamybos	
kaštus,	svarbu	sukurtą	produktą	realizuoti.	Atrodytų,	viena	iš	
svarbiausių	užduočių	–	rasti	dar	neužimtą	nišą	rinkoje.
	 Vadybininkas	K.	Meškaitis	patikino,	 jog	„Soneima“	
stengiasi,	kad	apie	įmonės	gaminamą	produkciją	sužinotų	kuo	
platesnis	žmonių	ratas	–	jie	dalyvauja	parodose,	pasireklamuoja	
radijo	stočių	programose.	
	 „Kokios	nors	ypatingos	reklamos	nekuriame,	juk	nesame	
pramoniniai	gamintojai,	–	sakė	ponas	Kęstutis.	–	Manau,	geriau-
sia	reklama	–	kai	naujiena	apie	produkciją	sklinda,	kaip	sakoma,	
iš	lūpų	į	lūpas.

daRbas
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	 Šiai	minčiai	pritarė	ir	R.	Mastienė,	patikindama,	jog	tei-
giami	atsiliepimai	didina	produkcijos	realizavimo	galimybes.	
Pasak	moters,	žmonės,	kartą	jau	pabuvoję	„Soneimoje“,	vėliau	
atveda	į	ją	naujų	pirkėjų.
	 „Užsakymų	ypač	padaugėja	vasarą,	kai	daugiau	vestuvių,	
krikštynų,	kitų	pokylių,	–	teigė	ponia	Renata.	–	Žmonės	ateina	
užsisakyti	atvirukų,	įvairiausios	šventinės	atributikos,	nori,	kad	
ant	stiklo	išgraviruotume	linkėjimus	ar	originaliai	supakuotume	
dovanas.	Mes	visus	pageidavimus	siekiame	įgyvendinti.“
	 Kalbant	apie	tradicines	šventes,	reikia	pasakyti,	jog	savo	
sukurtų	atvirukų	pavyzdžius	„Soneima“	Telšių	miesto	įmonėms	
išsiuntinėja	kuo	anksčiau,	kad	jos	turėtų	laiko	pasirinkti	ar	išsa-
kyti	savo	pageidavimus.	Tarkime,	šv.	Kalėdų	sveikinimai	poten-
cialius	užsakovus	pasiekė	jau	rugsėjo	mėnesį.	

Ne pinigai svarbiausia

	 Uždarbis	–	geras	dalykas,	tačiau,	Kęstučio	Meškaičio	
įsitikinimu,	ne	vien	pinigai	–	VšĮ	„Soneima“	varomoji	jėga.
	 „Mums	labai	svarbu	užimtumas,–	įsitikinęs	Kęstutis	
Meškaitis.	–	Rūpi,	kad	neįgalūs	žmonės	nesijaustų	išstumti	iš	
darbo	rinkos,	iš	gyvenimo.“	
	 Ir	iš	tiesų	–	iš	trisdešimt	keturių	įmonėje	dirbančių	dar-
buotojų,	tik	du	žmonės	neturi	jokių	sveikatos	bėdų.	
	 „Kiekviename	kolektyve	pasitaiko	visko,	–	sakė	Renata	
Mastienė.	–	O	mūsų	įmonėje	dirba	žmonės,	turintys	rimtų	nega-
lavimų.	Daugumos	darbuotojų	ribotas	darbo	laikas,	susikaupę	
jie	tegali	išbūti	tik	pusę	dienos	ar	dar	trumpiau.	Pasitaiko,	kad	
kažkam	palieka	bloga,	kad	žmogus	jaučiasi	pavargęs...“
	 Blogiau	besijaučiančiam	„Soneimoje“	visados	pasiūloma	
atokvėpio	valandėlė,	pamatuojamas	kraujospūdis.	

iNTeGRacija
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Vertybė – žmogaus ryšys 
su žmogumi

	 Supratingumas	ir	atjauta	
vienas	kitam	„Soneimoje“	–	 
bene	didžiausios	vertybės,	
kurias	 labai	skatina	direk-
torius	Artūras	Zakarauskas.	
Vadovo	 supratingumą	 ir	
taktą	gyrė	visi	kalbintieji.	
Gaila, 	 kad	 šio	 puikuas	
žmogaus,	kai	lankiausi	Tel-
šiuose,	 nesutikau.	 Tačiau	
estetiška	įmonės	aplinka	ir	
ta	atmosfera,	kurią	kiekvie-
nas	pajunta,	vos	tik	užsukęs,	
daug	ką	pasako.
	 	 Nuostabu,	 kad	 dirban-
tieji	prie	didžiulio	stalo	gali	
susėsti	 visi.	 Čia	 prabėga	
trumpos	poilsio	valandėlės,	
švenčiamos	didžiosios	kalen-

dorinės	šventės	ir	gimtadieniai,	susirenkama	netgi	priėmimo	į	
darbą	proga.	Tuomet	naujam	kolektyvo	nariui	simboliškai	dova-
nojamas	puodelis,	iš	kurio	jis	gers	savo	kava	ar	arbatą.	Prie	to	
paties	stalo	geru	žodžiu	ir	atsisveikinama,	kai	darbuotojas	dėl	
kokių	nors	priežasčių	palieka	darbą.	Tai	didžiulė	vertybė	šian-
dienos	gyvenime,	kuomet	taip	madinga	kurti	labai	užsiėmusio	
ir	skubančio	žmogaus	įvaizdį,	kuomet	pritrūksta	laiko	ne	tik	
arbatos	puodeliui,	bet	ir	geram	žodžiui.	

daRbas

Jauna specialistė, 
dailininkė-maketuotoja 
Simona Šalkauskė 
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Džiaugsmas, kad esi ne vienas

	 Būryje	lengviau	pamiršti	savo	negalią.	Kita	vertus	„Sonei- 
ma“	neabejinga	savo	darbuotojų	sveikatai,	čia	netgi	rengiami	
ir	įgyvendinami	sveikatingumo	projektai.	Pasak	K.	Meškaičio,	
nebūtina,	vos	tik	išklausius	paskaitos	apie	sveiką	gyvenseną	ar	
mitybą,	pasidaryti	jogu	ar	vegetaru.	Svarbu,	kad	gautoji	žinia	
žmoguje	pamažu	bręstų.
	 Paskaitos	ir	bendros	išvykos	–	dar	viena	neformalaus	
bendravimo	sritis,	kuri	suartina	„Soneimos“	dirbančiuosius.	Čia	
gerai	jaučiasi	įvairaus	amžiaus	žmonės,	nesijaučia	atstumti	ir	
negalintieji	vaikščioti.	Pastarieji	iš	namų	į	darbą	atvežami	spe-
cialiu	transportu,	o	jaunimas	visados,	kai	tik	prireikia	pagalbos,	
linkęs	jiems	pasitarnauti.
	 „Labai	džiaugiuosi,	kad	man,	vos	tik	gavusiai	diplomą,	
pasitaikė	galimybė	rasti	darbą	pagal	specialybę	ir	dar	priedo	
tokį	nuostabų	kolektyvą,	–	neslėpė	džiugesio	Simona	Šalkauskė,	
jauna	specialistė,	neseniai	Vilniaus	dailės	akademijoje	baigusi	
dizaino	studijas.	
	 Visi	mes	džiaugiamės,	kad	esame	greta	vieni	kitų,	–	vienu	
balsu	teigė	ir	kiti	VšĮ	„Soneima“	darbuotojai.	O	aš,	apsilankiusi	
šioje	įmonėje,	galiu	tik	pridurti,	jog	labai	smagu,	kada	šalia	
nevyriausybinių	neįgaliųjų	organizacijų,	kurios	išskirtinį	dėmesį	
skiria	savo	nariams,	atsiranda	ir	papildomų	„salelių“	–	socialinės	
įmonės,	kuriose	labai	vertinamas	žmogaus	orumas,	kad	ir	kokios	
negalios	tą	žmogų	beslėgtų.	

Autorės nuotraukos

iNTeGRacija
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PaTiRTYs

	 Lietuvos	sporto	universitete	(LSU)	pirmą	kartą	vyko	pro-
jektas	„Studijos	be	kliūčių:	studentų,	turinčių	specialiųjų	porei-
kių,	integracija	į	Lietuvos	sporto	universiteto	bendruomenę“.	Šį	
projektą	rengė	Taikomosios	fizinės	veiklos	bei	Sportinės	rekrea-
cijos	ir	turizmo	studijų	programų	studentai	kartu	su	dėstytojais.	
Universitete	vyko	seminarai,	diskusijos	ir	praktinės	pratybos.	
Projektas	peržengė	ir	universiteto	ribas	–	LSU	studentai	vyko	į	
šešias	Kauno	gimnazijas,	kur	demonstravo	neįgaliuosius	į	kas-
dienį	gyvenimą	integruojančias	sportines	bei	rekreacines	veiklas,	
vedė	ekskursijas	po	universitetą	ir	Kauno	senamiestį	specialiųjų	
poreikių	turintiems	žmonėms.

Sporto 
universitete – 
„Studijos be 
kliūčių“
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PaTiRTYs

	 „Sporto	universitete	studijuoja	nemažai	negalią	ir	specia- 
liųjų	poreikių	turinčių	studentų,	todėl	organizuojami	renginiai,	
kurių	metu	siekiame	didinti	kompetencijas,	suteikiame	daugiau	
žinių	visuomenei	ir	žmonėms,	dirbantiems	su	negalias	turin-
čiais	asmenimis.	Šiuo	projektu	norėjome	suburti	kuo	daugiau	
specialistų	iš	mūsų	universiteto,	specialiųjų	mokyklų,	užsienio	
ekspertų,	siekiant	palaikyti	dialogą,	keistis	žiniomis	ir	patir-
timi,	didinti	dėmesį	neįgalių	žmonių	problemoms	ir	kartu	kurti	
negalias	turintiems	studentams	draugišką	universitetą“,	–		teigė	
viena	iš	projekto	organizatorių,	LSU	Taikomosios	biologijos	ir	
reabilitacijos	katedros	docentė,	Sportinės	rekreacijos	ir	turizmo	
studijų	programos	direktorė	Diana	Rėklaitienė.	
	 Seminaruose	pranešimus	skaitė	dėstytojos	Vida	Ostasevi-
čienė	ir	Aušra	Packevičiūtė,	Neįgaliųjų	departamento	prie	Socia-
linės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	atstovė	Genovaitė	Paliušienė,	
Valstybinio	studijų	fondo	darbuotojos	Ilona	Šakūrienė	ir	Milda	
Žilėnaitė,	Kauno	Kovo	11-osios	mokyklos	direktoriaus	pava-
duotoja	Laima	Lukšienė.	Sulaukta	svečių	iš	užsienio	–	Varšuvos	
Jozefo	Pilsudskio	kūno	kultūros	universiteto	profesorius	Bartosz	
Molek	dalinosi	patirtimi	apie	aukštojo	mokslo	pritaikymą	neįga-
liesiems	Lenkijoje,	o	devynių	parolimpinių	žaidynių	plaukimo	
rungčių	medalininkas,	lektorius	Martin	Mansell	iš	Didžiosios	
Britanijos,	be	kita	ko,	vedė	pratybas	baseine.
	 Paskutiniąją	projekto	dieną	Sportinės	 rekreacijos	 ir	
turizmo	specialybės	IV	kurso	studentai	Kauno	kurčiųjų	ir	nepri-
girdinčiųjų	ugdymo	centro	moksleivius	pakvietė	į	ekskursiją.	
Centro	auklėtiniai	supažindinti	su	Lietuvos	sporto	universiteto	
sporto	bazėmis,	auditorijomis,	jiems	buvo	pristatytos	studijų	
programos.	Atsidėkodami	moksleiviai	studentus	mokė	gestų	
kalbos.
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Viršuje – Martino Mansell pratybos LSU baseine; apačioje – 
ekskursija po universitetą Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro moksleiviams
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PaTiRTYs

	 Projektu	 siekta	 supažindinti	 LSU	 bendruomenę	 su	
studentų,	turinčių	specialiųjų	poreikių,	įvairove	ir	sunkumais	
integruojantis	į	studijų	procesą,	pasidalinti	patirtimi	su	kitų	uni-
versitetų	ir	specialiųjų	mokyklų	atstovais,	užsienio	ekspertais	ir	
neįgaliais	studentais.	
 

Post scriptum

	 Sporto	universitetas	kartu	su	VšĮ	„Socialiniai	meno	
projektai“,	Britų	Taryba,	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	
centru	bei	Sveiko	judesio	ir	korekcijos	centru	lapkričio	18–22	
d.	vykdė	mokymų	programą	„Šokis	sveikatai“,	kuriai	vadovavo	
dr.	Jenny	Elliot	ir	Carmel	Garvey.	
	 Šokio	profesionalams	praktikams	skirta	programa	buvo	
siekiama	suteikti	praktinių	ir	teorinių	žinių.	Jie	pažindinti,	kaip	
modernaus	šokio	principai	gali	būti	taikomi	veiklai	su	asmeni-
mis,	turinčiais	protinę	ar	judėjimo	negalią,	taip	pat	–	su	senyvo	
amžiaus	žmonėmis.	

Pagal	LSU	Ryšių	su	visuomene	
skyriaus	informaciją	parengė	

Liudvika	ANDRIEKUTĖ
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Jurgis	KAIRYS

Prabudimas: Tai či 

	 Gražiajam	šių	metų	rudeniui	žengiant	pirmuosius	žings-
nius,	ankstyvais	rytais	prie	Baltijos	jūros,	kai	saldymiegio	apimti	
poilsiautojai	dar	tik	versdavosi	ant	kito	šono,	galėjote	sutikti	
keistokų	žmogystų	būrelį.	
	 Tekant	saulei	mes	mankštindavomės,	o	gal	tuos	kūno	
judesius,	budinančius	raumenis	ir	protą,	geriau	tiktų	pavadinti	
šokiu	ant	smėlio.	Vadovaujami	skulptorės,	judesio	terapeutės	
Raimos	Drasutytės,	jauni	ir	pagyvenę,	neįgalūs	ir	beveik	sveiki	

„Veidrodis“: 
pažink savo 
dorybes, išmintį 
ir nuodėmes
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mokėmės	Tai či,	kinų	per	tūkstantmečius	sukurtos	gimnastikos.	
Stengėmės	 iš	pirmo	žvilgsnio	gana	nesudėtingais	 judesiais	
budinti	kūną,	nuraminti	sielą,	atsipalaiduoti.	Po	to	puldavome	į	
šaltoką	jūrą,	plaukiodavome,	kol	atvėsdavome...
	 Šių	laikų	mokslininkai	linkę	žmogaus	gyvenimą	ir	veiklą	
skirstyti	į	fizinę,	socialinę,		psichinę	ir	dar	nežinia	į	kokias	kitas	
sritis.	Gal	iš	tiesų	pradedame	skilinėti	nelyg	kokie	ąsočiai,	nes	
dažnokai	iš	mūsų	lūpų	išsprūsta	nevilties	žodžiai,	net	pagieža	ir	
pyktis.	Esame	pavargę	nuo	informacijos	gausos,	biurokratizmo	
ir	žiniasklaidos	reklamų,	tad	labai	pravartu	kartais	žvilgtelti	į	
vienas	kito	sielos	veidrodį,	į	ramias	melsvas,	rusvas	ar	bitės	
spalvos	akis	ir	susimąstyti.	

Tikslas: forumas 
,,Menas žmogaus 

gerovei“
 
	 Profesionalių	menininkų	ir	neįga-
liųjų	socialiniai	kultūriniai	projektai	
jau	 tampa	 įdomiais	 kasdienybės	
akcentais	ne	tik	Monciškėse,	Klai-
pėdoje	ir	Vilniuje.	Šį	kartą	rugsėjo	
pradžioje	Monciškių	landšafto	tera-
pijos	 ir	 rekreacijos	centre	kompo-
zitorė	Snieguolė	Dikčiūtė	ir	dailės	
terapeutė		ir	psichologė	dr.	Audronė	
Brazauskaitė	sukvietė	nemažą	būrį	
įvairių	sričių	specialistų,	profesiona-
lių	menininkų,	kūrybiškų	specialy-
bių	studentų	bei	neįgaliųjų	į	forumą	
,,Menas	žmogaus	gerovei“.

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Snieguolė Dikčiūtė: „Forumą 
organizavome laboratorijos 
principu, nes labai svarbu 
dalintis unikalia patirtimi...“
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	 Projektą	rėmė	Lietuvos	kultū-
ros	ministerija.	Tai	bendras	Lietuvos	
kompozitorių	ir	Žmonių	su	negalia	
sąjungos	 darbas,	 atskleidžiantis	
įvairių	meno	šakų	poveikį	žmogaus	
sveikatai,	reabilitacijai	ir	integracijai	
į	visuomenės	gyvenimą.	

Teorinės dalies 

įdomybės
 
	 Su	 forumo	 dalyviais	 dirbo	
kvalifikuoti	įvairių	meno	sričių	lek-
toriai.	Paskaitos	virsdavo	pokalbiais	
ir	 diskusijomis,	 kuriose	 ir	 patys	
specialistai	 įgijo	 naujos	 patirties,	
susipažindami	su	neįgalaus	žmogaus	
galimybėmis.	
	 Lietuvos	muzikos	 ir	 teatro	akademijos	docentas	dr.	
Antanas	Kučinskas	pasakojo	apie	aplinkos	garsų	muziką.	Tai	
plačių	interesų	kompozitorius,	išmanantis	teatro	ir	kino	muziką,	
technologijas	ir	aplinkos	garsų	įrašus.	
	 Kompozitoriaus,	muzikos	terapeuto,	docento	Alvido	
Remesos	(nuo	1987	metų	pranciškono	pasauliečio	brolio	Jero-
nimo	OFS)	paskaita	apie	releksacinės	muzikos	kūrybą	ir	panau-
dojimą	gydant	žmones,	sulaukė	išskirtinio	klausytojų	dėmesio.	
Brolis	Jeronimas	yra	sukūręs	kompoziciją	,,Kalnai“,		kurioje,	
naudodamas	vandens	lašų	akustinį	efektą,	pano	fleitos	ir	styginių	
instrumentų	orkestro	kombinacinį	efektą,	jis	padeda	ligoniams	
įveikti	baimės,	depresijos	ir	kitus	psichosomatinius	sutrikimus,	o	

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Audronė Brazauskaitė: „Džiugu, 
kad Kultūros ministerija pradėjo 
remti projektus, skatinančius 
meno poveikį sveikatai...“ 
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jo	kompozicijos	,,Miškas“	ir	,,Ežeras“,	kuriose	paukščių	giesmės	
jungiamos	su	blokfleitos	bei	elektroninės	muzikos	efektais,	pa- 
cientams	gelbsti	atsikratant	nepilnavertiškumo	komplekso,	įky-
rių	minčių	ir	idėjų.

Performanso 
,,Veidrodis“ ištakų paieška

	 Veidrodžio	metaforos	reikšmė	Vakarų	ikonografijoje	
dvejopa.	Jis	buvo	vaizduojamas	žmoniją	gąsdinančių	sirenų	
rankose	ir	reiškė	Luxuria	(gašlumo,	tuščiagarbiškumo)	atributą,	
bet	ne	rečiau	veidrodis	buvo	tapatinamas	ir	su	savęs	pažinimo	
dorybėmis,	kaip	Veritas	(teisybė)	ir	Prudentia	(išmintis).	Be	to,	
veidrodis	yra	šv.	Mergelės	Marijos	simbolis,	nes	Dievas	Mari-
joje	atspindėjo	save	per	Jėzų,	paties	veidrodžio	nepažeisdamas	

ir	nepakeisdamas.	Viso	pasaulio	sukūrimas	
traktuojamas	 kaip	 dieviškosios	 esybės	
atspindys.	
	 Žvelgdami	į	savo	gyvenimą	–	į	dvasines	
ir	materialiąsias	gėrybes,	į	santykius	su	žmo-
nėmis,	elgseną,	meilę,	aukščiausius	pasie-
kimus	ir	nuopuolius,	į	savo	baimes,	ligas	–	
mes	regime	dažniausiai	nesąmoningų	savo	
įsitikinimų	veidrodį.	Tačiau	kaip	tai	įkūnyti,	
sujungiant	profesionalių	menininkų	ir	neįga-
liųjų	pastangas?	
	 Rašytojas	Gasparas	Aleksa	paskaitoje	
,,Menas.	Žmogus.Visata“	teigė:	,,Esame	lyg	
dailininkai,	giliausias	savo	aistras,	baimes,	
svajones	ir	troškimus	liejantys	į	mįslingą	

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Saulė Degutytė: „Tikiu 
kad kiekviename iš mūsų 
tebegyvena vaikas...“
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kvantinę	drobę.	Tačiau	skirtingai	nuo	
įprastinės	dailininko	drobės,	vienu	
metu	 egzistuojančios	 tik	 vienoje	
vietoje,	mūsų	drobė	yra	viskas,	kas	
aplinkui	mus	–	ji	yra	visur	ir	visada.“	
	 Pratęsdamas	 dailininko	 ir	
drobės	 analogiją,	 pridursiu:	 mes	
esame	įpratę	mąstyti,	kad	dailininkas	
egzistuoja	atskirai	nuo	savo	kūrinio	
ir	vidines	savo	vizijas	perkelia	į	išorę	
naudodamasis	teptuku,	dažais,	drobe.	
Tačiau	minčių,	jausmų	ir	sielos	pasau-
lyje	skirtumas	tarp	dailininko	ir	drobės	
išnyksta.	Esame	ir	drobė,	ir	sąmonės	
vaizdiniai	joje;	esame	ir	teptukas,	ir	dažai,	ir	jomis	besinaudo-
jantis	dailininkas.	
	 Kaip	dailininkas	vis	tobulina	kokį	paveikslo	fragmentą,	
kol	jis	ima	atitikti	sąmonėje	turimą	pirmavaizdį,	daugeliu	
atžvilgiu	mes	darome	tą	patį	–	savo	mintimis,	sąmone,	gyve-
nimo	potyriais.	Per	įsitikinimų,	nuostatų,	emocijų	ir	maldų	
paletę	mes	užmezgame	tokius	santykius,	atsiduriame	tokiose	
draugiškose	ar	priešiškose	situacijose,	kurios	mums	padeda	
šį	tą	suprasti	apie	save	pačius.	Taip	aš	supratau	perfomanso	
,,Veidrodis“	idėją.

Kūrybinė grupė už apskrito stalo

	 Esate	pirmeiviai	socialinių	kultūros	projektų	srityje.	
Kaip	Jūsų	veiklą	vertina	ministerijos,	visuomenė?
 Audronė	Brazauskaitė.	Lietuvoje	analogiškų	renginių	
neteko	matyti.	Sukaupėme	nemažą	patirtį	rengdami	socialines	

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Gasparas Aleksa: „Veidrodis – 
tai mūsų emocijas, būsenas, 
išgyvenimus atspindinti tikrovė...“ 
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kultūrines	interakcijas.	Džiugu,	kad	
Kultūros	ministerija	pradėjo	finan-
siškai	remti	projektus,	skatinančius	
meno	 poveikį	 žmogaus	 gerovei	 ir	
sveikatai.	Lietuvos	sveikatos	mokslo	
universiteto	 Dailės	 akademijoje	
patvirtinta	Dailės	terapijos	programa.	
Prieš	pusmetį	pradėjome	gvildenti	
šio,	septintojo	projekto,	pamatines	
idėjas.	Pastebėjome,	kad	akivaizdus	
panašių	projektų	poveikis	socialinės	
ir	įvairių	kultūros	sferų	specialistams,	
ir	neįgaliųjų	bendruomenėms.	Taip	
pat	stebime	įvairius	ir	prieštaringus	
žiūrovų	atsakus.	Todėl	šiame	projekte	
esame	numatę	moksliškai	apibendrinti	
šiuolaikinio	meno,	kurį	kuria	įvairių	
socialinių	grupių	žmonės,	poveikį.	

Jauni	menininkai,	dalyvaudami	kūrybiniame	procese	kartu	su	
įvairių	negalių	žmonėmis,	patiria	papildomas	sąveikas,	tobulėja	
jų	kitokio	kūno	pažinimas,	skleidžiasi	bendradarbiavimo	arba	
atmetimo	reakcijos,	mokomasi	jas	įveikti.	
 
	 Kokie	projekto	vertinimo	kriterijai?
 Audronė	Brazauskaitė.	Visi	 dalyviai	 veiklos	pra-
džioje	ir	pabaigoje	privalo	atsakyti	į	specialius	klausimynus.	
Taip	pat	visi	kasdien	rašo	dienoraštį.	Šiuos	tekstus	apibendrinę	
turėsime	projekto	kokybinį	tyrimą.	Į	komandą	pateko	panašios	
estetikos	žmonės,	tai	palengvina	susikalbėjimą,	naujų	idėjų	
generavimą.

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Darius Rakauskas: 
„Žaidimas – svarbus 
lavėjimo elementas...“
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	 Ar	pasiteisino	projekto	teorinė	
dalis?
 Snieguolė	 Dikčiūtė.	 Foru-
mas	buvo	organizuotas	laboratorijos	
principu:	 patyrę	 menininkai	 supa-
žindino	 neįgaliuosius	 ir	 vieni	 kitus	
su	 savo	 metodikomis,	 kaip	 įtakoti	
žmogaus	gerovę	 ir	 sveikatą.	Be	 jau	
minėtų	forumo	lektorių	kompozitorių	
dr.	Antano	Kučinsko	 ir	pranciškono	
brolio	 Jeronimo	 (OFS),	 paskaitas	
skaitė	ir	patirtimi	dalijosi	menininkai,	
kurie	 vėliau	 dalyvavo	 perfomanse	
,,Veidrodis“.
	 Žonglierius	Mantas	Marke-
vičius,	dalyvaujantis	įvairiuose	ren-
giniuose,	 edukacinėse	 programose	
ir	 šiuolaikinio	cirko	spektakliuose,	
supažindino	su	žongliravimo	įtaka	žmogaus	sveikatai.	Apie	
judesio	poveikio	teorijas	ir	praktikas	sveikatai	papasakojo	
lektorė	Raima	Drasutytė.	Aktorius	Darius	Rakauskas	skaitė	
pranešimą	,,Socialinės	interakcijos	atvirose	erdvėse‘‘.	Aktorė	
Saulė	Degutytė	pasidalino	patirtimi,	kaip	grafoprojektoriaus	
technika	galima	giliau	pažinti	save.	Komentuodamas	nau-
jausius	kvantų	fizikos	atradimus,	rašytojas	Gasparas	Aleksa,	
perskaitė	pranešimą	,,Menas.	Žmogus.	Visata“,	aptardamas	
kūrinijos	vientisumą,	įrodinėdamas,	kad	Visata	funkcionuoja	
kaip	milžiniška	kosminė	holograma.	Mūsų	regimasis	pasaulis	
yra	projekcija	dar	realesnių	procesų,	vykstančių	giluminiuose	
žmogaus	kūno	lygmenyse.

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Raima Drasutytė: „Judesiu 
žmogus išreiškia save ir 
požiūrį į pasaulį...“
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	 Kaip	kūrėte	performanso	siužetą?
 Snieguolė	Dikčiūtė.	Tai	kolektyvinis	darbas.	Susipa-
žinę	su	menininkų	metodikomis,	visi	bandėme	jas	įgyvendinti	
praktiškai.	Po	mankštos	ryte	kartu	su	Raima	Drasutyte,	grįžę	į	
salę	mokėmės	žongliruoti	įvairiais	daiktais.	Vėliau	dvidešimt	
dalyvių	dirbdavo	keturiose	grupėse.
 Audronė	Brazauskaitė.	Dalyvių	grupės	gavo	užduotį	
nupiešti,	kaip	jie	įsivaizduoja	veidrodį,	o	po	to	tai	išreikšti	
įvairiomis	idėjomis	ir	veiksmais.	Naudodami	įvairias	meno	
metodikas,	idėjas	sujungėme	į	vientisą	veiksmą.
 Snieguolė	Dikčiūtė.	Visi	esame	kūrėjai.	Kiekvienas	
žmogus	iš	tylos	iškviečia	garsą,	judesį	ir	priverčia	nematoma	
pasidaryti	matoma.	Žmogaus	mimika,	garsas,	veiksmai	atspindi	
jo	vidaus	pasaulį	ir	užmezga	ryšį	su	kitais	žmonėmis.	Taip	veik-
dami	mes	kūrėme	neverbalinės	meno	komunikacijos	tinklą,	kurį	
pavadinome	performansu	,,Veidrodis“.	Panašių	akcijų	tikslas	
panaikinti	ribą	tarp	žiūrovų	ir	dalyvių.
 Raima	Drasutytė.	Mudu	su	Mantu	Markevičiumi	papil-
dėme	vienas	kitą,	jungdami	įvairias	siužetines	linijas.

	 Ar	sutiktumėte,	kad	šį	performansą	pavadinčiau	
gatvės	žaidimu?
 Darius	Rakauskas.	Svarbiausia,	kokią	prasmę	suteik-
sime	sąvokai	,,žaidimas“	ir	kokį	meninį	krūvį	suteiksime	žodžiui,	
judesiui,	garsui.
 Mantas	Markevičius.	Pirmą	dieną	nežinojau	kaip	elg-
tis	su	neįgaliaisiais,	turėjau	baimių,	kad	nepakenkčiau,	vėliau	
išmokau.	Padėjo	buvusi	jaunojo	maltiečio	praktika	ir	filmas	
,,Neliečiamieji“.	
 Saulė	Degutytė.	Dirbu	su	neįgaliais	vaikais.	Iš	patirties	
žinau:	žaisdami	mes	užsimirštame,	atsipalaiduojame	ir	greičiau	

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ
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išmokstame	naujų	dalykų.	Kiekviename	suaugusiame	glūdi	
mažas	vaikas,	įvairios	patirtys	iš	vaikystės	iškyla	vaidinant,	
mąstant	ir	pan.
 Snieguolė	Dikčiūtė.	Nieko	sau	žaidimas...	Per	dešimt- 
metį	dirbdama	pastebėjau,	kad	keičiuosi	ne	tik	aš,	bet	ir	kolegos	
menininkai.	Mažėja	mūsų	egocentrizmas,	didėja	tolerancija.	Tie	
patys	procesai	vyksta	ir	su	neįgaliais	žmonėmis.

Projektui pasibaigus

	 Performanso,	kaip	atlikimo	meno	rūšies,	pradininkų		–	
amerikiečių	kompozitorius	Džono	Keidžo	ir	prancūzų	dailininko	
Ivo	Kleino	–	pasekėjos	Lietuvoje	kompozitorė	Snieguolė	Dikčiūtė	
ir	dailės	terapeutė	Audronė	Brazauskaitė,	skirtingų	sričių	profe-
sionalūs	menininkai,	kūrybinis	jaunimas	ir	Lietuvos	žmonių	su	

negalia	sąjungos	nariai	rugsėjo	
20	dieną	performansą	,,Veidro-
dis“	suvaidino	Lietuvos	teatro,	
muzikos	ir	kino	muziejaus	kie-
melyje.	Žiūrovai	akciją	 sutiko	
audringais	plojimais,	kai	kas	ir	
ašarą	 nubraukė.	Tikriausiai	 iš	
džiaugsmo.
	 Performanse,	be	jau	minė- 
tų	menininkų,	dalyvavo	LMTA	
kompozicijos	katedros	 studen-
tai	 –	Matas	Drukteinis	 ir	 Juta	
Pranulytė,	trimitininkas	Mantvy-
das	Leonas	Pranulis,	originalių	
muzikos	 instrumentų	 –	 valdo-

fonų	ansamblis	 (meistras	Valdas	
Mantas Markevičius: „Man 
šis projektas buvo nemenkas 
išbandymas...“

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ
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Narkevičius),	Lietuvos	žmonių	su	negalia	meno	trupė	–	Jurgita	
Masiulionytė,	Damjanas	Masiulionis,	Laura	Alčiauskaitė,	Svet- 
lana	Rybakienė,	Česlavas	Rybakas,	Irena	Žemaitienė,	Viktoras	
Topol	ir	Pranas	Pliuška.
	 Dr.	Audronė	Brazauskaitė	apibendrindama	patirtį	kal-
bėjo:	,,Bendradarbiavimas	tarp	neįgalaus	asmens	ir	profesiona-
laus	menininko	modernaus	tarpdisciplininio	meno	kūrybiniame	
procese	įtakoja	šio	proceso	dalyvių	asmenybių	pokyčius	bei	kei-
čia	žiūrovų,	visuomenės	narių	požiūrius	į	negalią	ir	modernius	
socialinius	kultūros	reiškinius“.

Autoriaus nuotraukos

MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ
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kLaUsiaTe – aTsakoMe 

Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS

Šią	vasarą	nutiko	toks	nemalonus	daly-
kas,	apie	kurį	bijau	prisipažinti	klebo-
nui,	nes	jis	gerai	pažįsta	mūsų	šeimą	ir	
gali	mane	išduoti,	–	rusėjo	mėnesį	tele-
fonu	nuogąstavo	neprisistačiusi	mergaitė	
iš	Anykščių	rajono.

Tęsinys.	
Pradžia	–	„Bičiulis“	Nr.	10	(184)

 

	 Šv.	Raštas	sako,	kad	Dievas	taip	mylėjo	pasaulį,	jog	
mums	išpirkti	atsiuntė	savo	Sūnų.	Artindamiesi	prie	Dievo,	
visuomet	atminkime	Jo	mums	skirtą	meilę.	O	kada	 trūksta	
patarimo,	atsiverskime	Dievo	užrašų,	Dievo	tyrinėjimų	knygą	–	 
Bibliją.	Šventajame	Rašte	rasime	ne	tik	paraginimą	eiti	tikėjimo	
keliu,	bet	mums	atsiskleis	ir	nuostabus,	mus	mylintis	dangaus	
Tėvo	veidas.	Į	mus	padvelks	šiluma,	ramybė,	šviesa.	Mus	palies	
dieviškoji	gyvybė.	

Tikėjimo šuolis
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Mažoji TeoLoGija

	 Įsiskaitykime,	koks	nuostabus	Jėzaus	palyginimas	apie	
atgailaujančią	nusidėjėlę:	„Vienas	fariziejus	užsiprašė	Jėzų	
pietų.	Atėjęs	į	fariziejaus	namus,	jis	sėdo	prie	stalo.	Ir	štai	
moteris,	kuri	buvo	žinoma	mieste	nusidėjėlė,	patyrusi,	kad	jis	
fariziejaus	namuose,	atsinešė	alebastrinį	indą	kvapaus	tepalo	
ir	verkdama,	priėjusi	iš	nugaros	prie	jo	kojų,	ėmė	laistyti	jas	
ašaromis,	šluostyti	savo	galvos	plaukais,	bučiavo	jo	kojas	ir	
tepė	jas	tepalu.
	 Tai	matydamas	fariziejus,	kuris	buvo	Jėzų	pasikvietęs,	
samprotavo	pats	vienas:	„Jeigu	šitas	būtų	pranašas,	jis	žinotų,	
kas	tokia	ši	moteris,	kuri	jį	paliečia,	–	kad	ji	nusidėjėlė!“		
	 O	Jėzus	prabilo:	„Simonai,	turiu	tau	ką	pasakyti“.	Tas	
atsiliepė:	„Sakyk,	Mokytojau!“
		 „Skolintojas	turėjo	du	skolininkus.	Vienas	buvo	skolingas	
penkis	šimtus	denarų,	o	kitas	–	penkiasdešimt.		Jiems	neturint	iš	
ko	atiduoti,	jis	dovanojo	abiem.	Katras	labiau	jį	mylės?“	Simo-
nas	atsakė:	„Manau,	jog	tasai,	kuriam	daugiau	dovanota“.	Jėzus	
tarė:	„Teisingai	nusprendei“.
		 Ir,	atsisukęs	į	moterį,	jis	tarė	Simonui:	„Matai	šitą	moterį?	
Aš	atėjau	į	tavo	namus,	tu	nedavei	man	vandens	kojoms	nusi-
mazgoti,	o	ji	suvilgė	jas	ašaromis	ir	nušluostė	savo	plaukais.	Tu	
manęs	nepabučiavai,	o	ji,	vos	man	atėjus,	nesiliauja	bučiavusi	
man	kojų.	Tu	aliejumi	man	galvos	nepatepei,	o	ji	tepalu	patepė	
man	kojas.	Todėl	aš	tau	sakau:	jai	atleidžiama	daugybė	jos	nuo-
dėmių,	nes	ji	labai	pamilo.	Kam	mažai	atleista,	tas	menkai	myli.“	
O	jai	tarė:	„Atleidžiamos	tau	nuodėmės.“	Sėdintieji	kartu	už	
stalo	pradėjo	svarstyti:	„Kas	gi	jis	toks,	kad	net	ir	nuodėmes	
atleidžia?!“		O	jis	dar	tarė	moteriai:	„Tavo	tikėjimas	išgelbėjo	
tave.	Eik	rami!“
	 Šis	Jėzaus	pasakojimas	yra	vienas	populiariausių	Evan-
gelijose	ir	ypatingai	tinka	mums,	besiruošiantiems	ir	vis	nesi-
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ryžtantiems	suklupti	prieš	gailestingąją	Viešpaties	meilę.	Tai,	
ką	padarė	Jėzaus	minima	moteris,	yra	taip	įspūdinga,	jog	kitą	
tokį	–	be	galo	drąsios	bei	nepaprastos	meilės	pavyzdį	–	sun-
kiai	rastume.	Vis	dėlto	paties	Jėzaus	meilės,	kuri	skirta	mums,	
negalėtume	palyginti	su	niekuo.	Prieš	Jėzaus	meilę	visi	mūsų	
poelgiai	nublanksta.	Jis	taip	stipriai	mus	mylėjo,	kad	noriai	
paaukojo	save	–	ne	vien	už	„geriečius“,	bet	ir	už	tuos,	kurių	
širdys	buvo	kietos,	kaip,	pavyzdžiui,	fariziejaus	Simono.	
	 Kaip	tokią	didelę	meilę	apibūdinti?	Kaip	apsakyti	aist- 
ringą	Jėzaus	troškimą	mus	išganyti?	
	 Šv.	Alfonsas	Liguoris	rašė:	„Dievas	mus	mylėjo	visuo-
met,	net	ir	tada,	kai	mūsų	dar	nebuvo.	Jis	pirmas	mus	pamilo.	
Tausodamas	mus	–	kad	išgelbėtų!	–	Dievas	netausojo	vienatinio	
savo	Sūnaus.	Atiduodamas	mums	savo	Sūnų,	argi	drauge	su	juo	
neatiduotų	ir	visų	gerų	dalykų?“

kLaUsiaTe – aTsakoMe 

Iliustracija iš interneto
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kULTŪRa

	 Dėl	kai	kurių	savo	gyvenimo	patirčių	mes	dažnai	ven-
giame	atsiverti	kam	nors	kitam,	o	ypač	Dievui.	Tačiau	tai	trukdo	
priimti	visa,	ką	Dievas	mums	nori	dovanoti	–	ypač	savo	meilę	
ir	atleidimą.	Mes	susigūžiame	savo	kiaute	ir	slepiame	žaizdas,	
užuot	siekę	jų	gydymo.	
	 Miela	Mergaite,	skambinusi	į	redakciją.	Ar	norėtum	
išgirsti	Jėzų	sakantį,	kad	Tau	atleistos	nuodėmės?	Ar	būtų	miela	
išgirsti:	„Tavo	tikėjimas	išgelbėjo	tave.	Eik	rami.“?
	 Pabandykime	įsivaizduoti	į	mus	žvelgiantį	Jėzų.	Nuos-
tabios	meilės	ir	užuojautos	kupinas	Jo	veidas.	Jėzus	yra	Tas,	
kuris	žino	mūsų	kovas,	nuodėmes	ir	silpnybes.	Jėzus	mato	
mūsų	viltis,	džiaugsmus,	ilgesį	ir	svajones.	Jis	atleidžia	mums	
mūsų	nuodėmes.	Jis	kiekvieną	myli	meile,	kuri	teka	iš	Jo	
širdies.	Šitokį	Jėzų,	o	ne	kleboną,	stenkimės	prisiminti,	kada	
ateina	silpnumo	ir	baimės	valandėlė.	Nes	atveriantieji	savo	
sielas	gydančiam	Jėzaus	žvigsniui,	yra	nuostabiai	sustiprinami	
ir	pakylėjami,	ko	atokiai	nuo	Dievo	besilaikantys	nepatiria.	
	 Bet	svarbu	nepamiršti	ir	bendruomeniškumo.	Tikėjimo	
kelyje	mus	supa	broliai	ir	seserys	Kristuje.	Supa	žmonės,	labai	
dažnai	susiduriantys	su	tomis	pačiomis	tikėjimo	bėdomis.	Ir	
todėl	krikščionys	renkasi	drauge	švęsti	ne	tik	sekmadienio	Šv.	
Mišių,	bet	ir	į	bendruomeninius	Atgailos	sakramento	šventi-
mus,	kur	visi	drauge	klauso	Šv.	Rašto,	gieda	giesmes,		išgirsta	
pamokymų	ir	padrąsinimų,	drauge	tiria	savo	sąžines,	o	po	to	
eina	ir	asmenininės	išpažinties.	Kas	turi	galimybę,	keletą	dienų	
praleidžia	vienuolynų	tyloje,	kur	broliai	vienuoliai	visiems	
nuoširdžiai	padeda.	Kasmet	atsiranda	vis	daugiau	galimybių	
ieškantiems	dvasios	atgaivos.	Svarbu	nepaliauti	 ieškoti	 ir	
nepalikti	neišgydytų	sielos	žaizdų.	
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iN MeMoRiaM

Rimuk,

buvome	kartu,	išeiname	po	vieną.	Atėjo	tokia	diena,	kai	Gyve-
nimo	tvarkdarys	mus	atskyrė.	Likę	vieni	apsidairėme	savo	Vie-
natvėje,	iš	kurios	yra	tik	vienintelis	išėjimas.	Gal	ir	Tu	prisiminei	
filmuką,	kaip	vilkai	medžioja	net	kelis	kartus	už	save	didesnius	
bizonus.	Pirmiausia	stengiasi	vieną	atskirti	nuo	būrio.	Instinktas	
jiems	pasako,	kurį.	Banda	nė	nepastebi,	kad	vienas	iš	jų	atskirtas.	
Ji	lekia	tolyn,	net	žemelė	dunda.	O	atskirtasis	jau	apsuptas	vilkų.	
Jie	puola,	iš	visų	pusių	kandžioja,	gintis	vis	sunkiau	ir	sunkiau...

Rimas	Stankus
1967	–	2013

Žodžiai, kurių pasakyti nespėjau...
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iN MeMoRiaM

	 Žmogaus	protas	stebisi:	kodėl	nesugrįžta	 ta	didžiulė	
galiūnų	banda	ir	neapgina	savo	nario?	Bet	paskui	susigaudo:	tokie	
gyvenimo	(ir	išlikimo?)	dėsniai,	taip	Gamtos	ar	Dievo	sutvar-
kyta	–	silpnieji	turi	žūti,	kad	stipresnieji	galėtų	tęsti	savo	nelabai	
suprantamą	žygi	per	gyvenimo	platybes.	Bet	vėl	iš	naujo	kyla	kitas	
klausimas:	o	vis	dėlto	–	jei	stiprieji	sugrįžtų?	Į	kurią	pusę	keistųsi	
pasaulis?
	 Kai	mudu,	Rimuk,	paskutinį	kartą	susitikome	ligoninės	
koridoriuje,	Tu	„šokinėjai	per	balutes“	pakibęs	ant	savo	senų,	
pajuodusių	medinių	ramentų,	o	aš	jau	sėdėjau	neįgaliojo	veži-
mėlyje.	Pakalbėjome	šį	tą	–	lyg	ir	apie	savo	pragulas	–	ir	išsisky-
rėme.	Jei	kas	nors	atidžiau	būtų	pažvelgęs	į	mūsų	veidus,	į	akis,	
veikiausiai	būtų	pamatęs,	kad	jau	esame	atskirtieji,	kad	mūsų	
esatyse	vis	didesnė	ir	didesnė	skausmo	žymė,	kad	kasdien	puo-
lami	ir	kandžiojami	vienatvės	vilkų,	mes	jau	neįgalime	parodyti	
pasauliui,	jog	viskas	gerai...
	 Apie	Tavo	ramentus...	Matydamas,	kaip	mūsų	neįgalieji	
apsirūpinę	elektroniniais	ir	paprastais	vežimėliais,	kelių	rūšių	
ramentais	ir	kitokiomis	techninės	pagalbos	priemonėmis,	esu	
net	klausęs	Tavęs,	kodėl	nepakeiti	tų	senienų.	Atsakei:	„Tai	
kad	pripratau,	jie	tarsi	mano	kūno	dalis.“	Atsakymas	taikliai	
charakterizavo	Tave	–	kuklų,	nesavanaudį	žmogų.
	 Kai	 sužinojau,	 jog	Tu	 jau	neturėjai	 jėgų	gintis	nuo	
gyvenimo	negandų,	kurias	pavadinau	vilkais,	ir	mus	palikai,	
negalėjau	ateiti	atsisveikinti	su	Tavimi,	bet	mintimis	dar	ir	
šiandien	dažnai	atsisveikinu.	Prisiminimuose	bandydamas	
atgaivinti	Tavo	paveikslą,	dažnai	pamenu	ne	vien	Tavo	darbš-
tumą,	kuriuo	sveikiesiems	net	būtų	sunku	patikėti,	bet	ir	ramią	
šypseną,	atidų	žvilgsnį.	Tu	beveik	visada	pirmas	atskubėdavai	į	
darbą,	paskutinis	jį	palikdavai	–	nebent	į	polikliniką	reikėdavo.	
Su	persodintu	inkstu,	išklaipytais	sąnariais,	vis	didėjančiomis	
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pragulomis	Tu	kiek	įmanydamas	stengeisi	sau	užsidirbti	duoną,	
būti	naudingu	visuomenei.	Taisei	laikrodžius,	kompiuterius,	už	
visus	skaičiavai	pajamas	ir	išlaidas,	pildei	visokias	lenteles,	
kurių	iš	organizacijos	reikalavo	vis	gausėjantis	ministerijų	ir	
departamentų	biurokratų	būrys.
	 Neišpasakosiu	Tavo	gerųjų	savybių,	o	blogųjų	Tu	netu-
rėjai.	Visi	sakydavome:	šventas	žmogus.	Neretai	sunegaluodavo	
Tavo	persodintas	inkstas.	Suvirpėdavome.	Privers	medikai	jį	
dirbti	ar	ne?	Tu	vaikščiojai	lyg	minų	lauke.	Ir	šypsojaisi.
	 Dabar,	kai	aš	žvelgiu	atgal	ir	matau	prie	Tavęs	eilutę	
prašančiųjų	kai	ką	perrašyti,	sutvarkyti	ataskaitas	ir	pan.,	pri-
simindamas	augančias	popierių	krūvas	ant	Tavo	stalo,	drąsiai	
galiu	daryti	išvadą,	jog	tokiems	kaip	Tu	neįgaliesiems	darbas	–	 
šventa	sąvoka.	Tačiau	tai,	kad	tuo	darbu	naudojasi	sveikieji,	
aplinkui	kurdami	visokias	kontoras	mums	(nors	iš	tikrųjų	–	sau)	
aptarnauti	ir	kad	tose	kontorose	būriais	daugėja	darbuotojų	–	 
kažkas	baisaus	ir	neteisinga.	
	 Prisimenu	pirmąjį	mūsų	organizacijos	jubiliejų	„Sie-
mens“	arenoje.	Arti	12	tūkstančių	neįgaliųjų	ir	juos	lydinčiųjų	
sugužėjo	pabūti	kartu.	Bet	ir	įvairiausio	rango	politikų	netrūko.	
Vis	ėjo	prie	mūsų,	vis	tapšnojo	per	pečius	–	aktyviai	demons-
travo	„jautrumą“,	nors	iš	tikrųjų	tik	„medžiojo“	balsus...
	 Tiek	to,	Rimuk...	Vienatvė	teikia	tauresnių	prisiminimų,	
sąmonė	praėjusiame	gyvenime	ieško	šviesesnių	properšų,	
didingesnių	vaizdinių,	ramybės	atšvaitų,	padorumo	pasireiš-
kimų.	Toje	erdvėje	aš	visada	randu	Tave,	mielas	drauge.

Jonas	MAČIUKEVIČIUS,	
rašytojas



44

aTMiNTies skRYNeLĖ

Mihkel	Aitsam	
1929	10	9	–	2013	08	27

Urmas	MERILA

	 Rugpjūčio	pabaigoje	į	paskutinę	kelionę	Taline	buvo	išlydėtas	
Mihkel	Aitsam,	kurį	laikraštis	„Linnaleht“	pavadino	Estijos	socialinės	
politikos	vyriausiuoju	inžinieriumi.	
	 Šį	veiklų	žmogų	gerai	pažinojo	dauguma	vyresnės	kartos	Lietu-
vos	neįgaliųjų,	kurie,	estų	pavyzdžiu,	slaptą	pogrindinį	neįgaliųjų	sambūrį,	
įsteigtą	1970	metais,	vėliau	perorganizavo	į	sporto	klubą	„Draugystė“.
	 Mihkel	Aitsam	1980	metais	kartu	su	gydytoju	Fricu	Markuze,	
pradėjo	organizuoti	neįgaliųjų	automobilių	ralius,	kurie	vėliau	išaugo	
į	neįgaliųjų	judėjimą	Estijoje.	
	 Daugiau	kaip	trisdešimt	metų	Mihkel	Aitsam	aiškino	tautie-
čiams	ir	bičiuliams	Baltijos	šalyse	paprastą	tiesą:	neįgaliam	žmogui	

Estijos neįgaliųjų judėjimo 
pradininkas
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svarbiausia	–	psichosocialinė	reabilitacija,	kitaip	tariant,	išmokti	pasi-
justi	pilnaverčiu.	Tą	Mihkel	įrodė	savo	gyvenimu,	kadangi	sveikas	
tebuvo	vos	3	mėnesius	po	gimimo,	o	tada	susirgo	poliomelitu.	Dvide-
šimt	metų	jis	judėjo	triračiu,	kurį	kasmet	tėvas	pritaikydavo	augančiam	
sūnui.	Po	daugelio	operacijų	Tartu	universiteto	klinikose	Mihkel	Aitsam	
pradėjo	vaikščioti	su	ramentais.	Baigė	vakarinį	Talino	politechnikos	
instituto	filialą,	įgijo	automatikos	inžinieriaus	specialybę.
	 Mihkel	Aitsam	–	pirmasis	 sunkiausios	negalios	žmogus	
Sovietų	Sąjungoje,	kuris	–	su	specialiu	Maskvos	leidimu	–	gavo	vai-
ruotojo	pažymėjimą.	Jis	pirmasis	pradėjo	organizuoti	ir	sporto	varžy-
bas.	Jo	iniciatyvų	dėka	neįgalieji	tapo	matomi	ne	vien	Estijoje,	bet	ir	
Latvijoje,	Lietuvoje,	Leningrade,	Maskvoje.
	 Mihkel	Aitsam	20	metų	po	instituto	baigimo	dirbo	Estijos	
rajkoopsąjungos	skaičiavimo	centro	vyriausiuoju	inžinieriumi.	
	 	„Man	pasisekė,	nes	pavyko	darbdaviams	įrodyti,	jog	būsiu	
pilnavertis	darbuotojas.	Juk	tais	laikais	įšliaužti	į	valdininko	kabinetą	
pakibus	ant	ramentų,	reiškė	kone	mirtinai	išgąsdinti“,	–	mėgdavo	pri-
siminti	Mihkel	Aitsam.
	 Mihkeliui	iš	tiesų	pasisekė	–	darbdaviai	žvelgė	į	jį	kaip	į	gerą	
specialistą,	puikiai	išmanantį	savo	darbą.
	 1983	metais	Mihkel	įkūrė	Estijoje	pirmąją	savarankišką	neįga-
liųjų	organizaciją	–	tautinį	sporto	klubą	„Invasport“,	o	1988	metais	–	 
Estijos	neįgaliųjų	draugiją.	Jo	iniciatyva	buvo	įsteigtas	pirmasis	psi-
chosocialinės	reabilitacijos	centras.	
	 Mihkel	Aitsam	nuolatos	kartodavo	savo	gyvenimo	credo:	„Negalia	
egzistuoja	tik	tarp	ausų,	tik	galvos	smegenyse!“	Neįgaliųjų	vežimėliu	jis	nie-
kada	nesinaudojo.	Jo	nuomone,	jei	žmogus	turi	kojas,	privalo	vaikščioti.	Ir	
Mihkel	Aitsam	vaikščiojo	–	visą	gyvenimą.	Nesvarbu,	kad	su	ramentais...
	 Net	jau	sulaukęs	84-erių,	Mihkel	iki	paskutinės	gyvenimo	
dienos	vairavo	automobilį.	
	 O	dar	Velionis	turėjo	nepaprastą	gebėjimą	ignoruoti	kvailumą.	
Viską,	ką	darė,	jis	darė	prasmingai.
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Leonarda	VILYTĖ

 „Galimybė	įgyvendinti	svajonę	–	štai	kas	gyve-
nimą	daro	įdomų.“

	 	 	 	 	 	 Paulo	Coelho 

Išeitis – kūryba 

	 „Naujojo	teatro“	vadovė	Laima	Svetlana	Zemleckienė,	
pedagogikos	paslapčių	mokėsi	Šiaulių	universitete,	 vėliau	
studijavo	liaudies	teatrų	režisūrą	Klaipėdoje,	kūrė	įvairiausius	
projektus,	svajojo	apie	būsimus	darbus	ir	nė	įtarti	neįtarė,	kad	
gyvenimas	susiklostys	taip,	kaip	susiklostė...	Regėjimo	negalia	
užklupo	moterį	nelyginant	akinantis	žaibas,	akimirksniu	užge-
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sinantis	visas	šviesas	ir	spalvas.	Kitas	žmogus	gal	būtų	palūžęs.	
Tačiau	Laimutė	Svetlana	nė	nemanė	pasiduoti	–	ji	pradėjo	dirbti	
įvairiose	neįgaliųjų	organizacijose,	ieškojo	išeities	ir	ją	surado.	
	 Ta	išeitis	buvo	neįgaliųjų	teatras,	kuris	lapkričio	13	d.	
atšventė	penkerių	metukų	sukaktuves	arba,	kaip	pasakytų	reži-
sierė	Šviesa	Šulc,	Dievo	kibirkšties	kurstymo	jubiliejų,	pavadintą	
„5-erius	metus	liepsnojame	Jums“.	
	 Direktorė,	aktorė,	režisierė,	pasislėpusi	už	mergautinės	
pavardės	 ir	prasimanyto	vardo…	Ne,	 tikrai	neapsirikome,	 tai	
vis	ta	pati	Laimutė	Svetlana	Zemleckienė,	niekados	oficialiai	
neįvardinanti	savo	pareigų,	tik	pasakanti,	jog	dirba	„Naujajame	
teatre“.	Čia	pagal	Maironio	kūrybą	ji	režisavo	du	spektaklius	–	 
„Beauštanti	aušrelė“	ir	„Petys	gi	į	petį“.	Tai	interaktyvūs	pastatymai,	
kurie	žiūrovams	leidžia	nukeliauti	į	praeitį,	susitapatinti	su	pačiu	Mai-
roniu	ir	pajusti,	ką	per	kasdienius	darbus	galbūt	jau	primiršome.	
	 Prieš	spektaklius	vykdoma	edukacinė	programa	–	nedidelis	
ritualas:	įžengus	į	kambarį,	kuriame	pamėginta	atkartoti	Mairo-
nio	gyvenamoji	vieta,	vaišinamasi	Lietuvos	pievų	arbata	iš	seno	
„samovaro“,	klausomasi	lietuvių	liaudies	dainų.	Pasak	režisierės,	
spektaklio	idėja	–	vienyti	žiūrovus	ir	skatinti	tautinę	savimonę.	Šio	
spektaklio	ištrauka	kolektyvas	baigė	savo	jubiliejaus	programą.	
Po	to	jau	bebuvo	tik	lazerių	šou	ir…	iki	kitų	susitikimų.

Džiugios, o kartais ir pamokančios 

akimirkos

	 Kaip	tik	reminescensinėmis	akimirkomis	Vilniaus	įgu-
los	karininkų	ramovėje	ir	prasidėjo	„Naujojo	teatro“	šventė.	
Džiugios,	o	kartais	ir	pamokančios	„akimirkos“	tęsėsi	net	tris	
valandas.	Tačiau	laikas,	skirtas	prisiminimams	neprailgo.
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	 Paskui	buvo	suvaidinta	ištrauka	iš	spektaklio	„Pasiunti-
nys“,	kurį	režisavo	Danutė	Keturakytė	ir	kuriame	vaidina	Inga	
Filipovič,	Jonas	Ilevičius,	Andrius	Matusevič,	Ramunė	Šidlaus-
kaitė,	Viktoras	Topol,	Svetlana	Laima	Zemleckienė.
	 „Pasiuntinys“	–	tai	spektaklis-skaitymas,	spektaklis-	medi-
tacija,	pastatytas	Klauso	Dž.	Džoilo	apysakos	motyvais,	kuriame	
„skaito“	ir	neregiai.	Nuoširdi	baro	savininkė	Nina,	akrobatiškus	
šokius	šokantis	barmenas	Denis,	gyvenimo	prasmės	ieškantis	
Autorius	ir	mistinis	Angelas	bendrauja	tarpusavyje,	analizuoja	
įvairias	situacijas,	kartu	ieško	gyvenimo	prasmės,	įtraukdami	į	
tuos	ieškojimus	ir	žiūrovus.	Spektaklis	prasideda	sakiniu,	kuris	
prilygsta	burtažodžiui:	„Meilės	nebuvimas	–	vienintelis	man	žino-
mas	trūkumas	žemėje,	tad	atsipalaiduokite	ir	paklausykite...“
	 Lėlių	vaidinimas	vaikams	„Drąsioji	Melisa“	(režisierė	
Bronė	Marija	Braškytė)	–	vienas	naujausių	teatro	repertuare.	Jo	
ištrauka	taip	pat	buvo	parodyta	šventėje.
	 Dar	kviestiniai	žiūrovai	ir	svečiai	galėjo	pamatyti	archy-
vinę	medžiagą	–	ištrauką	iš	spektaklio	„Lietuvos	vilkė	–	Didžioji	
kunigaikštienė“	(režisierius	Egidijus	Mažintas),	spektaklio	„Kuršo	
bėglys“	(pagal	Aldonos	Liobytės	pjesę	„Kuršiukas“;	režisierė	
Alvyda	Čepaitytė)	fragmentą	bei	epizodą	iš	spektaklio	„Ubagų	sala“	
(pagal	Kazio	Sajos	pjesę;	režisierius	ir	scenografas	Titas	Varnas).
	 Po	kiekvieno	sceninio	„išlydžio“	organizatoriai	darė	
pusvalandžio	pertraukėlę	pasidalinti	įspūdžiais.

Pagarba – pirmajai premjerai 

	 Profesionalų	ir	užburiantį	gyvavimą	„Naujasis	teatras“	
pradėjo	režisieriaus	Artūro	Šablausko	pastatymu	–	dviejų	dalių	
Tenesio	Viljamso	tragikomedija	„Stiklinis	žvėrynas“,	kuriame	
vaidina	Lina	Dragūnaitytė,	Inga	Filipovič,	Sergėjus	Jerpyliovas,	
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Naujojo teatro spektaklių akimirkos: 46 p. – „Beauštanti aušrelė“, 
49 p. viršuje – „Lietuvos vilkė – Didžioji kunigaikštienė“, apačioje – 
„Pasiuntinys“, 51 p. – „Ubagų sala“
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Jurijus	Majauskas,	Mantas	Zemleckas,	Svetlana	Laima	Zemlec-
kienė.	Tai	pjesė,	pasakojanti	vienos	šeimos	istoriją.	Jos	veikėjai	
nesugeba	mąstyti	ir	gyventi	realybėje:	motina	paskendusi	praei-
ties	prisiminimuose,	sūnus	trokšta	romantiškų	nuotykių,	o	dukra	
užsisklendusi	stiklinių	žvėrelių	pasaulyje.	Iliuzijos	visiems	pje-
sės	veikėjams	yra	svarbesnės	nei	tikrovė,	kurioje	jie	jaučiasi	
bejėgiai	ir	nesaugūs.	1944-aisiais	Čikagoje	debiutavęs	spekta-
klis	šiandien,	kai	dalis	visuomenės	linkusi	užsidaryti	virtualioje	
erdvėje,	tampa	nepaprastai	aktualus.	Ar	kaip	tik	dėl	šios	priežas-
ties,	ar	visai	kitais	sumetimais	Artūras	Šablauskas	ėmėsi	statyti	
„Stiklinį	žvėryną“,	deja,	jau	nebepaklausime	–	pernai	gruodį	
režisierius,	aktorius,	kultūros	ir	meno	vadybininkas,	nesulaukęs	
nė	penkiasdešmties,	staiga	mirė.	Artūras	Šablauskas	buvo	gerai	
pažįstamas	daugelio	teatrų	žmonėms,	dirbęs	Panevėžio,	Kauno,	
Lietuvos	rusų,	Nacionaliniame	ir	Vilniaus	mažajame	teatruose,	
sukūręs	nemažai	aktorinių	darbų,	vaidmenų	kine,	televizijoje.	
Su	neįgaliais	aktoriais	jis	pastatė	ne	vien	„Stiklinį	žvėryną“,	bet	
ir	Antuano	de	Sent	Egziuperi	„Mažąjį	princą“.
	 Pagerbdama	 šviesų	 režisieriaus	 atminimą	„Naujojo	
teatro“	trupė	spektaklį	„Stiklinis	žvėrynas“	Vilniaus	mažajame	
teatre	rodė	jau	po	šventinio	šurmulio,	lapkričio	15	d.

Skleisti meilę, viltį ir šilumą

	 Kažkada	į	klausimą,	kuo	neįgaliųjų	teatras	skiriasi	nuo	
„tikro“	teatro,	Laimutė	Svetlana	Zemleckienė	atsakė,	kad	čia	
kitokios	tik	režisieriaus	ir	aktorių	pastangos.	Neįgaliųjų	teatre	
jų	reikią	daugiau.	Pasak	vadovės,	nematantys,	su	ramentais	ar	
vežimėliais	judantys	žmonės	turi	turėti	kitaip	sudėliotas	mizans-
cenas,	tad	privalu	daugiau	dirbti,	atsižvelgti	į	kitokio	kūno	
galimybes.
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	 Žiūrovo	sąmonei	profesionaliai	suvaidinti	ir	menininės	
įtaigos	nestokojantys	neįgaliųjų	spektakliai,	beje,	turi	kur	kas	
stipresnį	poveikį,	nei,	sakykime,	įprastas	pastatymas.	
	 Teatro	vadovė	įsitikinusi,	kad	jos	kolektyvas	įžiebia	
žiūrovui	labai	daug	vilties,	ko	šiais	laikais	mums	visiems	itin	
trūksta.
	 „Naujojo	 teatro“	 spektakliai	 rodomi	 labai	 įvairiose	
scenose	–	Menų	spaustuvėje,	Kirtimų	kultūros	centre,	„Lėlės“	
teatre,	Karininkų	ramovėje...	Repeticijos	taip	pat	vyksta	„išblaš-
kytai“,	o	tai	teatrui,	siekiančiam	ne	pelno	ir	naudos,	bet	uoliai	
skleidžiančiam	meilę,	viltį	ir	šilumą,	sudaro	didelių	nepatogumų.	
Nuolatinės,	kitaip	tariant,	savos	patalpos	–	vienas	iš	didžiausių	
vadovės	rūpesčių.	Palinkėkime,	kad	bent	jau	į	savo	gyvavimo	
dešimtmečio	jubiliejų	(jeigu	nepavyktų	anksčiau)	„Naujasis	
teatras“	pakviestų	žiūrovus	ne	atsitiktinėje,	tegul	ir	svetingoje	
erdvėje,	o	tikruose	namuose.	

„Naujojo teatro“ nuotraukos
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Irma	KVIETKUTĖ	

	 Minint	Tarptautinę	pagyvenusių	žmonių	dieną	vyko	 
XI-asis	respublikinis	žmonių	su	negalia	teatrų	festivalis	„Akimirkų	
lietus“.	Festivalio	scenoje	pasirodė	per	120	mėgėjų	aktorių.	
	 Festivalis	tapo	neatskiriama	Kupiškio	krašto	žmonių	su	
negalia	sąjungos,	kuriai	vadovauja	Gediminas	Virbickas,	kultū-
rinės	veiklos	bei	pramoginio	gyvenimo	dalimi	ir	pelnė	išskirtinį	
rajono	gyventojų	susidomėjimą.	Dėl	remontuojamos	Kupiš-
kio	kultūros	centro	salės	šių	metų	renginys	glaudėsi	mažutėje	
Noriūnų	laisvalaikio	centro	scenoje,	kuri	vos	ne	vos	sutalpino	
12	į	svečius	atvykusių	trupių.	Žiūrovai	pamatė	dvylika	skirtingo	
stiliaus	ir	žanro	spektaklių,	sukurtų	pagal	užsienio	ir	lietuvių	dra-

„Akimirkų 
lietuje“ lijo 
spektakliais
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maturgų	pjeses.	Rodytus	sceninius	pastatymus	galima	sugrupuoti	
taip:	humoro	grupių	programos,	pantomimos,	šokio,	realistinio	
teatro	spektakliai	ir	alegorinės	istorijos-pasakojimai.	
	 Festivalį	atidarė	Kupiškio	socialinės	globos	namų	teatro	
kolektyvas,	vadovaujamas	Rimgaudo	Bražo.	Jų	pasirodymas	
nepaliko	abejingų,	nes	tai	ką	scenoje	atlieka	globotiniai,	yra	
paprasta	ir	tikra.	
	 Įspūdingai	vaidmenis	atliko	Raseinių	rajono	žmonių	
su	negalia,	Lavėnų	(Pasvalio	rajonas)	socialinės	globos	namų,	
Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjungos,	Panevėžio	miesto	Sergančių	
išsėtine	skleroze	draugijos,	Lietuvos	aklųjų	ir	silpnaregių	sąjun-
gos	Kupiškio	rajono	filialo	teatrai.	
	 Juokas	vilnijo	salėje	stebint	humoro	programas,	kurias	
parodė	Švenčionių	rajono	socialinių	paslaugų	centro,	Panevė-
žio,	Vilijampolės	(Kaunas)	teatralai	mėgėjai.	Humoro	jausmas	–	 
tai	sugebėjimas	atkreipti	dėmesį	į	netikėtus	tikrovės	reiškinius.	
Stebint	šių	trupių	vaidybą	nejučiomis	kilo	klausimas,	ar	mes,	
sveikieji,	sugebėtume	skleisti	tokį	užkrečiantį	optimizmą,	ar	
mokėtume	juokauti	neįskaudindami	ir	nepažemindami	esančio	
šalia?
	 Pantomima	–	vaidinimas	be	žodžių,	pagrįstas	plastiniais	
judesiais,	gestais,	kūno	išraiškos	ir	veido	raumenų	judesiais.	
Šiomis	priemonėmis	atskleidžiami	herojų	vidiniai	išgyvenimai,	
jausmai,	būsenos.	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	centro,	
Panevėžio	kurčiųjų	reabilitacijos	centro,	Kauno	socialinės	glo-
bos	namų	teatrų	aktoriai-mimai,	apsirengę	juodai	baltais	dra-
bužiais	ir	atitinkamai	nusigrimavę,	tiesiog	kerėjo	žiūrovus.
	 Pasak	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	centro	plas-
tinės	dramos	teatriuko	režisieriaus	Virginijaus	Bortkevičiaus,	
teatre	aktorius	eina	nuo	savęs	link	pasaulio.	Šis	teatras	rodė	spek-
taklį	„Vaidinimas	be	žodžių“	pagal	Samuelio	Beketo	kūrybą.	
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kULTŪRa

Viršuje – Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro plastinės 
dramos teatriuko pasirodymo akimirka; apačioje – Kupiškio krašto 
žmonių su negalia sąjungos teatro „Pasitikėjimas“ premjera
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	 Žiūrovus	 sužavėjo	 ir	 realistinio	 teatro	pastatymai,	
kuriuose	 lengvai	 atpažįstami	 vaidybos	 principai,	 taikliai	
atkuriama	socialinė	ir	istorinė	aplinka,	paprasta	scenografija.	
Džiugu,	kad	realistinis	teatras	įgauna	naujų	formų,	kad	klasika	
jungiama	su	šiuolaikinio	meno	patirtimi.	Spektakliu	„Žemės	
ar	moters“	(pagal.	J.Tumą-Vaižgantą)	kūrybinį	sezoną	pradėjo	
Kupiškio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	teatras	„Pasitikė-
jimas“.	Spektaklyje	kalbama	apie	meilę,	apie	jos	siekiamybę.	
Režisierė	Nijolė	Ratkienė	optimistiškai	kalbėjo	apie	teatrą	ir	jo	
kūrybines	perspektyvas:	„Pasitikėjimas	savimi	–	pirmoji	didžių	
pasiekimų	sąlyga.	Negalia	netrukdo	svajonių	išsipildymui.“	
		 Teatre	„Pasitikėjimas“	vaidina	13	aktorių	iš	Kupiškio,	
Bakšėnų,	Virbališkio,	Adomynės,	Noriūnų,	Subačiaus,	kuriems	
vadovauja	Palma	Skrebienė	ir	Dalia	Bernadickienė.
		 Festivalio	koordinatorius,	sąjungos	pirmininkas	Gedi-
minas	Virbickas,	paprašytas	pasidalinti	festivalio	pasiruošimo	
džiaugsmais	ir	rūpesčiais,	buvo	kuklus,	tepasakė	tiek:	„Negalia	–	 
mūsų	išbandymas,	o	ne	nuosprendis.	Kai	padarai	ką	nors	gera,	
kai	elgiesi	teisingai,	gyvenimas	tampa	daug	gražesnis.“
	 Po	festivalio	režisieriai,	aktoriai,	spektaklių	mylėtojai	
galėjo	bendrauti	prie	kvapnios	vaistažolių	arbatos	puodelio,	
semtis	patirties,	aptarinėti	vieni	kitų	kūrybą,	numatyti	tolimesnio	
bendradarbiavimo	galimybes.	Juk	kiekviena	tokia	šventė	–	tai	
tobulėjimo	pamokos.	
	 „Akimirkų	 lietus“	 –	 puiki	 galimybė	 neįgaliesiems	
išreikšti	individualybę,	pabūti	įvairiuose	vaidmenyse,	integruotis	
į	socialinį	ir	kultūrinį	šalies	gyvenimą.	
	 „Teatro	menas	yra	bendravimo	menas.	Scenoje	žmogus	
atveria	savo	sielos	ir	dvasios	ypatybes,	jausmus	ir	protą,“	–	sakė	
renginių	režisierė,	teatro	edukologė	Nijolė	Ratkienė.

Lino Lokio nuotraukos
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