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Tebūnie giedra sielose... 

Redakcijos žodis

	 Išmokime	mylėti	save,	tada	ir	kiti	žmonės	taps	mieli.	
Akys	–	mūsų	sielų	veidrodžiai.	Jos	nušvinta,	sublyksi,	kai	
žmogus	išgirsta	gerą	žodį,	pajunta	bičiulio	ranką,	ypač	patekęs	
bėdon.	Žvelgdami	į	artimojo	akis,	pamatome	patys	save.	Ne	
veltui	liaudies	išmintis	byloja,	jog	mus	supa	tie	žmonės,	kurių	
esame	verti.	
	 Jūsų	rankose	–	naujausias	,,Bičiulio“	žurnalas.	Penkiolika	
metų	džiaugiausi	šio	leidinio	idėja:	nors	už	minimalų	atlygį,	
bet	subūrėme	profesionalius	žurnalistus,	bandėme	per	neįgaliųjų	
patirtis	kokybiškai	atskleisti	šalies	socialinę	politiką.	
	 2014	metais	žurnalas	privalės	suplonėti	beveik	per	pusę.	
Tokie	nauji	reikalavimai	šiam	projektui.	Galvosūkis	,,Bičiulio“	
žurnalistams,	kaip,	nors	ir	sumažinus	leidinio	apimtį,	užtikrinti	
informacijos	kokybę?!
	 Jau	Adventas,	artėja	šv.	Kalėdos,	ne	už	kalnų	ir	Naujieji	
metai.	Niekas	nėra	toks	vienišas	pasaulyje,	kaip	tas,	kurio	širdis	
sukietėjo	ir	sielą	apniko	liūdesio	miglos.	
	 Tikimės,	 jog	2014	metais	 ,,Bičiulis”,	 tapęs	 lieknes-
niu,	kaip	kokia	nors	europinė	„žvaigždė“,	vėl	pasibels	į	mūsų	
duris,	skleis	gėrį,	gerąsias	neįgaliųjų	patirtis	ir	skatins	dirbti	bei	
mylėti.
	 Tebūnie	giedra	Jūsų	sielose!	
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NUoMoNĖ

	 Metams	riedant	į	pabaigą,	visada	norisi	parengti	įdomesnį,	
išskirtinesnį	mūsų	žurnalo	numerį...	Tradiciškai	iškyla	klausimas,	
kokį	pašnekovą	pasikviesti,	kad	neįgalieji	neliktų	abejingi.	Nuspren-
dėme,	jog	geriausias,	tinkamiausias	pašnekovas	šįkart	bus	TIKRAS	
BIČIULIS	–	rašytojas,	neįgalių	judėjimo	veteranas,	Lietuvos	žmonių	
su	negalia	sąjungos	Garbės	prezidentas	Jonas	MAČIUKEVIČIUS.	Ir	
neapsirikome.	Rašytojas,	nors	ir	stipriai	ligų	prispaustas,	maloniai	
sutiko	atsakyti	į	„Bičiulio“	redaktorės	Violetos	ŠOBLINSKAITĖS	
klausimus.

	 Gerbiamas	Jonai,	esate	prasitaręs,	jog	neįgaliųjų	
judėjime,	net	pats	to	dar	nenujausdamas,	pradėjote	daly-
vauti	1968-aisiais,	išleidęs	knygą	„Laikrodžiai	nesustoja“...	
	 Tikra	teisybė.	Kai	ši	knyga	pasirodė,	šimtai	neįgaliųjų	
patikėjo	romano	herojaus	Lino	Mataičio,	o	tuo	pačiu	ir	savo	gali-
mybe	grįžti	į	visavertį	gyvenimą.	Skaitytojai	rašė	man	laiškus,	
prašė	patarimų,	kvietė	į	susitikimus.	Taip	pamažu	pamažu,	vis	
gausėjant	mūsų	būriui,	artėjome	prie	Invalidų	(dabar	–	Neįga-
liųjų)	draugijos,	kuri,	nors	ir	prieštaraujant	sovietinei	Socialinės	
apsaugos	ministerijai,	buvo	įkurta	1988	metais.	
	 Įdomu,	kad	Draugijos	steigiamasis	sambūris	įvyko	visu	
mėnesiu	anksčiau,	nei	Sąjūdžio	steigiamasis	suvažiavimas.	

Jonas Mačiukevičius:
„Laikykimės 
vienas kito!“
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NUoMoNĖ

	 Vadinasi,	buvote	labai	aktyvūs?	Ir	Jūs,	ir	Jus	supantys	
žmonės...
	 Kadangi	buvau	jau	žinomas	rašytojas,	niekas	nesuabe-
jojo,	jog	turėčiau	vadovauti	Draugijai.	Manau,	žmonėms	atrodė,	
kad	mano	autoritetas	leis	pralaužti	ledus	keičiant	tiek	valdžios	
institucijų,	tiek	ir	visuomenės	požiūrį	į	neįgalųjį.
	 Deja,	didelio	būrio	padėjėjų	neturėjau.	Pačiam	teko	
kurti	100-o	punktų	programą,	ją	nešioti	ministrams,	įtikinėti,	
rajonuose	kurti	skyrius,	„išmušinėti“	jiems	patalpas,	organizuoti	
šiokią	tokią	gamybinę	bazę,	rašyti	straipsnius,	kurti	laikraštį	
„Bičiulystė“,	prisidėti	prie	televizijos	laidos	„Svetimo	skausmo	
nebūna“	atsiradimo,	ieškoti	lėšų	įvairiai	veiklai	ir	renginiams,	
bandyti	praverti	langą	į	pasaulį.	

Jonas Mačiukevičius:
„Laikykimės 
vienas kito!“

Poetas, prozininkas, Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos Garbės prezidentas Jonas Mačiukevičius 

su žmona Virginija ir dukrele Vijone
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	 Laikas	buvo	palankus,	ėjome	kartu	su	Sąjūdžiu,	net	daly-
vavome	bendruose	mitinguose	ir	kai	kuriose	eisenose,	ieškojome	
ir	Bažnyčios	paramos	atliekant	švietėjišką	misiją.	Šviesesni	žmo-
nės,	supratę,	ką	mes	darome,	ėmė	burtis	apie	Draugiją,	padėti	jai.	
Todėl	postkomunistinėje	erdvėje	mes	pirmieji	pradėjome	kurti	
neįgaliųjų	gyvenimą	reglamentuojančius	įstatymus.	Pabrėžiu	–	
patys!	Toks,	pavyzdžiui,	buvo	Lietuvos	Respublikos	invalidų	
socialinės	integracijos	įstatymas.	
  
	 Kokius	svarbiausias	to	meto	įvykius	vis	dar	gerai	
pamenate?
	 Pirmasis	mums	svarbus	įvykis	–	renginys	prie	Litexpo	
rūmų,	į	kurį	buvo	pakviesti	Amerikos	gydytojai	reabilitologai	ir	
Amerikos	neįgalieji,	Vietnamo	karo	dalyviai,	bei	mūsų	Draugi-
jos	nariai.	Šis	renginys	paskatino	žengti	pirmuosius	žingsnius	
link	neįgaliųjų	medicininės,	socialinės,	profesinės	reabilitaci-
jos.	Konsultuojant	amerikiečiams,	pradėjome	kurti	medicininės	
reabilitacijos	centrus	Vilniuje,	Kaune	ir	Palangoje,	pradžioje	
sutikdami	netgi	didelį	medikų	pasipriešinimą,	nes	jie	vertino	
tik	sanatorinį	gydymą.	O	neįgaliųjų	reabilitacija?	Kažkokios	
pasakos...
	 Antrasis	įvykis	–	atkaklus	tuometės	Invalidų	draugijos	
siekis,	kad	Lietuvoje	būtų	skelbiami	Invalidų	metai,	o	viena	
sesijos	diena	Seime	paskirta	neįgaliųjų	problemoms.	Teko	daug	
įtikinėti,	daug	parengti	įvairių	dokumentų,	prašyti	prezidento	
A.	Brazausko,	kad	taptų	tų	metų	globėju.	Padėjo,	kad	Jungtinės	
Tautos	kažkada	buvo	skelbusios	tokius	metus.	
	 Po	didelių	vargų	Invalidų	metai	buvo	paskelbti,	mūsų	
parengtoms	programoms	įgyvendinti	skirta	40	milijonų	litų,	o	
Seime	atsirado	galimybė	išsakyti	nuomonę	apie	kiekvieną	su	
socialine	sritimi	susijusį	ruošiamą	įstatymą.	

NUoMoNĖ
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	 Trečias	svarbus	įvykis	–	išvyka	į	Paryžių,	Važiavome	
Šveicarijos	Nortvilio	reabilitacijos	centro	padovanotu,	neįgalie-
siems	vežioti	pritaikytu	autobusu.	Tada	daugelis	žmonių,	iki	tol	
įkalintų	savosios	negalios,	pamatė	pasaulį.
	 Štai	taip	–	pamažu	pamažu,	įstatymiškai	ir	atskirais	dar-
bais	–	„inkrustavome“	save	į	Lietuvos	valstybės	gyvenimą.

	 O	kaip	neįgaliųjų	judėjimo	veteranui	sekasi	dabar,	
kai	viskas	per	laiką	pakito?	Kaip	Jūsų	sveikata?	Ar	ji	leidžia	
Jums,	tegul	ir	iš	namų,	sekti	neįgaliųjų	gyvenimo	pulsą?
	 Dar	taip	neseniai	atsakinėjau	į	visai	kitokius	žurnalistų	
klausimus...	O	dabar	kartais	su	šypsenėle	pagalvoju,	jog	neilgai	
trukus,	matyt,	būsiu	„tardomas“	dar	įmantriau.	Pavyzdžiui,	ims	
kas	nors	ir	paklaus:	„Jonai,	kaip	jautiesi	TENAI?	Ar	iš	Aukštybių	
matai,	kaip	mes	čia	ardomės?“
	 Toks	jau	tas	gyvenimas:	šiandien	tu,	nors	ir	ligonis	būda-
mas,	jautiesi	energingas,	darbingas,	o	rytoj...
	 Iš	neįgaliųjų	gyvenimo	erdvės	šiandien	į	mano	būstą	
atklysta	viena	kita	žinutė,	bet	susisteminti	jas	jau	sunku.	Belieka	
tik	džiaugtis,	kad	ilgą	laiką	bendravau,	kartu	dirbau,	planavau	su	
nuostabiais	žmonėmis,	kurių	daugelį	pamilau.	Ta	neišblėstanti	
meilė	man	yra	puikus	gyvybės	eliksyras.	
 
	 Ar	pabendraujate	su	kolegomis	Lietuvos	žmonių	su	
negalia	sąjungoje?	Ar	dažnai	Jus	pasiekia	šios	organizacijos	
asocijuotų	narių	vadovų	laiškai,	skambučiai?	Koks	apskri-
tai	Jūsų	požiūris	į	nevyriausybinių	neįgaliųjų	organizacijų	
veiklą?
	 Gyvenimas	puikiai	organizuoja	rotacijas:	padarei,	kas	
tau	buvo	skirta	–	užleisk	vietą	jaunesniems.	Esant	šviesesniam	
dangui,	regis,	dar	turėčiau	šiek	tiek	pajėgumų	kartais	„sudaly-

MŪsŲ sVeČias
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vauti“	bendroje	veikloje,	tačiau	labai	nenoriu	painiotis	niekam	
po	kojomis...	
	 Su	mūsų	Sąjungos	skyriais	bendrauju	taip	pat	labai	epizo-
diškai.	Nujaučiu,	kad	susilpnėjo	neįgaliųjų	noras	ginti	savo	teises,	
prisidėti	prie	valstybės	ateities	kūrimo.	Pavyzdys	galėtų	būti	toks:	
po	nesuvokiamo	Konstitucinio	teismo	sprendimo	atstatyti	teisėjų,	
Seimo	ir	Vyriausybės	narių	algas,	visai	pamirštant	socialiai	labiau-
siai	nuskriaustus	žmones,	šiek	tiek	papurkštauja	tik	pensininkai,	
o	neįgaliųjų	balso	negirdžiu	ir	veiksmų	nematau.	Panaši	situacija	
ir	dėl	eilinės	Sveikatos	apsaugos	sistemos	reformos...	Kas	iš	to,	
kad	viena	ponia	skambiai	vadina	save	pacientų	gynėja?	Juk	„jos	
pacientai“	–	visai	ne	neįgalieji,	kurių	ligoninėse	ir	poliklinikose	
vis	mažiau	ir	mažiau.	Turbūt	nereikia	aiškinti,	kur	jie	„slepiasi“.
	 Man	regisi,	kad	rajoninės	organizacijos	vėl	pamažu	virsta	
būreliais	ar	klubais.	Nežinau,	kur	dingo	mūsų	sąjūdietiška	dvasia.	
Ar	valdžia	pasistengė,	kad	ji	dingtų?	O	juk	turėtume	neleisti	val-
džios	ponams	tenkintis	vienkartiniais	sprendimais,	atskirais	patapš-
nojimais	per	petį.	Turi	būti	kasdienė	valstybinė	socialinė	politika	
neįgaliųjų	klausimais.	Deja,	nėra	kam	to	stimuliuoti	ir	kontroliuoti.	
Reikėtų	žadinti	savo	narius,	bendruomenes	ir	net	visuomenę	
pasirūpinti	neįgaliųjų	gydymu,	mokymu,	sportu,	viso	neįgaliųjų	
potencialo	panaudojimu	kuriant	Lietuvos	ateitį.	Manau,	kad	būti-
nas	Seimo	kontrolieriaus	etatas	vien	tik	neįgaliųjų	klausimams.	

	 Ir	vis	dėlto,	gerbiamas	Jonai,	kokius	neįgaliųjų	dar-
bus	galėtumėte	pagirti,	o	kas	prašosi	papeikiamas?
	 Papeikti	jau	papeikiau.	Pridėsiu	nebent,	kad	man	labai	
gaila,	jog	neįgaliųjų	organizacijų	funkcijas	beveik	jau	perėmė	
savivaldybių	socialiniai	skyriai,	kuriuose	randa	darbo	valdžios	
vyrų	žmonos,	giminės	ir	pan.	Neįgalieji	dažniausiai	užsiima	tik	
klubine	veikla.	Šiandien	Lietuvoje	integracijos	procesai,	mano	

NUoMoNĖ
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galva,	smarkiai	pristabdyti.	Manau,	išgyvenimo	klausimai	slo-
pina	kiekvieną	mūsų	visaverčio	gyvenimo	siekį.	
	 Trumpai	drūtai	šią	situaciją	galėtų	nusakyti	mano	sukurta	
„šypsenėlė“:

Mielieji draugai,
Aplink – netvarka.
Nemylėti valdžios – blogai,
O mylėti – nėra už ką.

	 Tačiau	per	daugiau	nei	20	mūsų	valstybės	metų	vis	
dėlto	nemažai	padaryta,	kad	neįgalieji	gyventų	geriau,	
sočiau,	sveikiau...
	 Drįstu	abejoti,	ar	šiandien	gyvename	sočiau	bei	svei-
kiau.	Geriau	–	galbūt...	Nes	veikia	medicininės,	socialinės	ir	
profesinės	reabilitacijos	centrai,	neįgalieji	aprūpinami	(nors	ir	
nepakankamai)	techninės	pagalbos	priemonėmis,	vienam	kitam	
pritaikoma	gyvenamoji	aplinka,	stengiamasi	pritaikyti	ir	viešąją	
erdvę...	Tačiau	krizės	metu	visi	šie	gerieji	poslinkiai	buvo	pri-
stabdyti.	Kada	pristabdymas	baigsis,	sunku	prognozuoti,	nes,	
pavyzdžiui,	aš	nelinkęs	džiūgauti,	kad	krizė	jau	baigėsi...
	 Bene	vienintelį	teigiamą	poslinkį	matau,	kad	pastaraisiais	
metais	stipriai	pakito	visuomenės	požiūris	į	neįgalųjį.

	 Bet,	tarkime,	pasižvalgius	po	Vilnių	atrodytų,	jog	čia	
nuoširdžiai	rūpinamasi	neįgaliaisiais.	Pritaikytos	požeminės	
perėjos,	žemagrindžiai	autobusai,	nuolydžiai	prie	įstaigų...	
	 O	gatvėje?	Ar	dažnai	 susiduriame	su	 savarankiškai	
judančiu,	vežimėliu	važiuojančiu	neįgaliuoju?	Ar	dažnai	matome	
žmones,	keliaujančius	viešuoju	transportu?	Tikrai	ne,	nes	be	
pagalbos	neįgalieji	tam	tiesiog	nepajėgūs.	Vilnius	jiems	–	ištisa	

MŪsŲ sVeČias



8

neįveikiama	kliūtis,	nors	iš	pirmo	žvilgsnio	atrodo,	kad	dėl	ne- 
įgalaus	žmogaus	čia	padaryta	viskas.	Deja,	brangiai	kainuojanti	
infrastruktūra	tėra	dekoracija...
	 Kažkada	tikėjomės,	kad	išsivadavus	iš	Sovietijos	gniaužtų,	
likimo	nuskriaustiems	žmonėms	bent	kiek	palengvės.	Šiokių	
tokių	pokyčių	įvyko,	bet	mažai.	Buvo	įsteigtos	neįgaliųjų	komi-
sijos,	kurios	stebėjo,	kad	statomi	nauji	objektai	būtų	pritaikyti	
ir	neįgaliesiems.	Bet	patys	matome,	kokios	galimybės	žmogui	
su	vežimėliu	pakliūti	į	prekybos	centrus,	į	valstybės	įstaigas,	
galų	gale	–	pakelės	kavinėje	pavalgyti.	Vadinasi,	kažkam	vis	dar	
pavyksta	reikalavimus	„apeiti“.	
	 Neįgaliesiems	nereikia	gražių	kalbų!	Jiems	reikia	realios	
pagalbos!	Tačiau	užėjus	krizei	net	ir	kalbų	sumažėjo.	Milijonai,	
numatyti	būsto	pritaikymui,	technikai	įsigyti	ir	kitoms	neįgaliųjų	
būtį	lengvinančioms	reikmėms,	buvo	ramia	sąžine	nubraukti.	
Todėl	drąsiai	galiu	sakyti,	kad	šiuo	metu	neįgalieji	jaučiasi	tarsi	
uždusinti.	Štai	koks	valdžios	požiūris	į	juos.	

	 O	ko,	gerbiamas	Jonai,	Jūsų	nuomone,	reikėtų,	kad	
neįgalieji	pasijustų	gerai?	
	 Daug	kas	priklauso	nuo	pačių	neįgaliųjų.	Vėl	susitaikyti	su	
nelaimėlio	dalia	būtų	didelis	pralaimėjimas.	Reikia	naujų	lyderių,	
naujų	idėjų,	o	organizacijose	–	rotacijų.	Reikia	ieškoti	savo	vietos	
bendruomenėse.	Seni	veiklos	metodai	–	tarsi	senos	plokštelės:	
„nusibrūžavo“.	Tiktai	fundamentalesnės	idėjos,	tiktai	savo	teisių	
gynimas	plačiąja	prasme,	netgi	teismuose,	tik	įsiliejimas	į	būrį	tų,	
kurie	tikrai	nori	europietiškos	Lietuvos,	žadėtų	naujų	pokyčių.

		 Esate	žinomas	rašytojas.	Bibliotekų	duomenimis,	Jūsų	
prozą	ir	poeziją	žmonės	mielai	skaito.	Tad	tarkime	žodelį	ir	
apie	kūrybą...

NUoMoNĖ
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	 Į	šį	klausimą,	manau,	geriausiai	atsakytų	vienas	naujesnių	
eilėraščių...

Palydimos ašarom ir dainomis,
Dienos su vėtrom nuūžia.
Mes senstame ne dienomis,
O dalimis, drauguži.

Trečioji jaunystė… Aš suprantu,
Kad ji nei liepsnoja, nei dega.
Trečioji jaunystė – kai nėra jau dantų,
Bet dar įkąsti vis maga.

Sako, Dievulis yra danguje,
Sako, ligų mums nereikia bijoti,
Nes medicinos galios beribės... Deja,
Pacientų galios ribotos.

	 Artėja	šventos	Kalėdos	–	visų	labai	laukiama	šventė.	
Ko	palinkėtumėte	„Bičiulio“	skaitytojams?
	 Nesu	švenčių	mėgėjas,	bet	gerai,	kad	jos	suteikia	gali-
mybę	nuoširdžiai	pasveikinti	artimiausius	žmones.	Prisimenu,	
kai	rinkdavomės	į	Žmonių	su	negalia	sąjungos	tarybos	posė-
džius...	Apsikabindavome,	pasibučiuodavome,	pasidžiaugda-
vome,	kad	dar	esame,	kad	jaučiame	vienas	kito	petį.	Panašiai	
norėčiau	pasijusti	ir	dabar.	Ir	kad	kiti	tą	pajustų...
	 Daug	gero	esu	patyręs	iš	žmonių,	su	kuriais	kartu	stengė-
mės,	kad	mūsų	gyvenimai	būtų	žmogiškesni.	Man	rodos,	nebus	
šventvagiška,	jei	Kalėdų	proga	pakartosiu	savo	šviesios	atminties	
Motinos	žodžius:	„LAIKyKIMėS	VIENAS	KITO!“

MŪsŲ sVeČias
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aktUalU

Loreta	CIKAITė

	 Telšiuose	pajutau	kūrybiškumo	ir	gamtos	duo-
tybių	sintezę,	nes	Žemaitijos	sostinė	–	miestas,	atviras	
visiems.	Jame	gerai	jaučiasi	judantys	rateliais,	turintys	
regos	ar	klausos	bėdų,	vaikai	ir	senjorai.	Šio	miesto	
atvirumą	visoms	gyventojų	grupėms	bei	turizmo	infra- 
struktūros	adaptavimą	įvertino	Europos	Komisijos	eks-
pertai	–	šiemet	Telšiai	tapo	kasmet	Europos	komisijos	
rengiamo	EDEN	projekto	nugalėtojais.

telšiai svetingi 
ir neįgaliesiems



11

žURNalisto tYRiMas

Turizmo traukos vietovė

	 Pirmą	kartą	išgirdusi	šias	keturias	raides,	svarsčiau,	ką	
jos	galėtų	reikšti,	žinojau,	jog	Edenas,	išvertus	iš	hebrajų	kalbos	
reiškia	sodą,	kad	ši	vietovė	minima	Biblijoje.	Tai	Rojus,	kuriame	
teka	upės,	auga	gyvybės,	gėrio	ir	pažinimo	medžiai	ir,	remiantis	
Senojo	Testamento	žiniomis,	jame	buvo	apgyvendinti	pirmieji	
žmonės	–	Adomas	ir	Ieva.	Tačiau	šiandien	jokiame	žemėlapyje	
Edeno,	iš	kurio	kažkada	buvome	išvaryti,	nerasime.	Vis	dėlto	
siekiamybė	kuo	daugiau	pažinti,	patirti	žmoguje	išliko.	Gal	todėl	
Europos	komisija	dar	2006	metais	ir	sukūrė	EDEN	vardu	pava-
dintą	projektą,	kuriame	pristatomi	patraukliausi	turizmo	objektai.	
Tapti	nugalėtoju	šioje	programoje	–	vadinasi,	įrodyti,	jog	turistai,	
apsilankę	tavo	mieste	numalšins	pažinimo	troškulį,	o	kelionė	
jiems	teiks	dvasinį	ir	fizinį	komfortą.	Šiemet,	vertinant	EDEN	
projektus,	išskirtinis	dėmesys	skirtas	aplinkos	pritaikymui,	jos	
prieinamumui.	„Turizmas,	pritaikytas	visiems“	–	taip	skambėjo	
projekto	tema,	kurią	geriausiai	įgyvendino	Telšiai.	
	 Europos	komisija,	įvertinus	Telšių	rajono	projektą	„Sep-
tynių	kalvų	miesto	paslaptys“,	paskelbė	Telšius	Lietuvos	turizmo	
traukos	vietove	–	2013.	Laimėję	konkursą,	Telšiai	patenka	į	Euro-
pos	turistinį	žemėlapį,	t.y.,	patrauklūs	miesto	turistiniai	objektai	
bus	pristatomos	visoms	šalims	Europos	turizmo	forumo	metu,	
interneto	puslapiuose,	įvairiuose	leidiniuose	bei	parodose..

Dėmesys akliesiems...

	 Žemaitijos	turizmo	informacijos	centro,	įsikūrusio	sena-
miestyje,	pagrindinėje	Turgaus	aikštės	gatvėje,	nepamatyti,	tiesiog	
neįmanoma	–	pastatas	išsiskiria	architektūra,	tačiau	didžiausia	
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vertybė	ta,	jog	patekti	į	jį	gali	tiek	judantys	rateliais,	tiek	turintys	
baltąją	lazdelę	ir	informacijos	ieškantys	Brailio	raštu.	Miestui	
unikalumą	suteikia	gebėjimas	išsaugoti	visa,	kas	autentiška	ir	ver-
tingiausia,	o	greta	kurti	naują	šiuolaikišką	urbanistiką,	prieinamą	
visiems.	Keliaudami	senamiesčio	pagrindine	gatve	negalime	
nesigrožėti	skulptūromis	–	didelėmis	ir	mažomis.	ypač	išraiškios	
meškos	–	Žemaičių	žemės	simbolis.	Turizmo	informacijos	centro	
direktorė	Kristina	Miliuvienė	paliudijo,	jog	pažintis	su	mažosios	
architektūros	puošmenomis	prasideda	nuo	paslaptingojo	bronzi-
nio	medalio	„Kodas“,	kuriame	turistai	randa	užkoduotą	informa-
ciją,	o	skulptūra	„Meškos	pėda“	vilioja	tuo,	jog	įdėjusieji	ranką	

Kristina 
Miliuvienė 
įsitikinusi, 
jog mažoji 
architektūra yra 
labai informatyvi, 
tik reikia mokėti 
ją perskaityti
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žURNalisto tYRiMas

į	įspaustą	leteną,	turėtų	tapti	stiprūs	ir	tvirti.	Toliau	senamiesčiu	
eidamas	būtinai	pamatysi	„magiškuosius	žydukus“	–	patrynę	jų	
nosis,	galite	tikėtis	greitų	pinigų	ir	sėkmės.	Rimtai,	žinoma,	tuo	
niekas	netiki,	tačiau	atraktyvūs	elementai	visada	sudomina,	žmo-
gui	pasidaro	jaukiau,	linksmiau.	Pasak	direktorės,	skulptūros	ne	
tik	puošia	aplinką,	bet	ir	pasakoja	miesto	istoriją,	tik	reikia	mokėti	
ją	skaityti.	Turgaus	aikštėje	šuns	skulptūra	„Lietuvių	skalikas“,	
primena,	jog	telšiškis	Zigmas	Goštautas	atkūrė	Lietuvoje	veik	
baigusią	išnykti	skalikų	veislę.	Daugybę	žaismingų	skulptūrų	
rasite	keliaudami	senamiesčiu,	o	kildami	iki	nuostabaus	grožio	
Šv.	Antano	Paduviečio	katedros,	galėsite	apžiūrėti	miesto	maketą	
akliesiems.	Beje,	šiandien	tai	vienintelis	turizmo	objektas	Lietu-
voje,	skirtas	neregiams,	o	matantieji	gali	pasigrožėti	jo	reljefiniu	
vaizdu	ir	taip	pat	perskaityti	informaciją.
	 Mažosios	skulptūros	Telšiuose	tampa	didžiausiais	atra-
dimais.	Jų	tiek	daug,	jog	tikslių	duomenų	neturi	net	ir	Turizmo	
informacijos	centras.	
	 „Kiekvieną	dieną	kas	nors	keičiasi,	mačiau,	jau	parengtos	
trys	naujos	vietos	skulptūroms,	–	pasidžiaugė	K.	Miliuvienė.	–	
Miestas	gražėja	jau	ne	vieneri	metai,	o	senamiestis	tapo	atviras	
visoms	gyventojų	grupėms.“
	 Nors,	pasak	direktorės,	informacinės	paslaugos,	skirtos	
turintiems	regėjimo	negalią	žmonėms,	dar	ribotos,	tačiau	tikrai	
yra	kuo	pasidžiaugti.	Birutės	gatvėje	įrengtas	specialus	šaligat- 
vis,	kuriame	galima	atskirti,	kur	prasideda	įvažiavimas	auto-
mobiliams,	yra	perėjos,	reguliuojamos	garsiniais	šviesoforais,	o	
Katedros	aikštėje	įrengtas	bronzinis	„Aklųjų	maketas“,	kuriame	
vaizduojama	viena	iš	septynių	Insulos	kalvų,	Telšių	Šv.	Antano	
Paduviečio	katedra,	Kunigų	seminarija,	Vyskupų	rūmai,	senoji	
miesto	mokykla,	fontanas	ir	kiti	lankytini	objektai.	Belieka	pri-
durti,	jog	toks	maketas	–	vienintelis	Lietuvoje.	
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...judantiems rateliais ir 

negirdintiems

	 Pasak	ponios	Kristinos	Miliuvienės,	Telšiuose	 labai	
aktyvi	Kurčiųjų	ir	neprigirdinčiųjų	draugija,	o	joje	dirbantys	
specialistai	bendradarbiauja	su	Turizmo	informacijos	centro	
darbuotojais	ir	mielai	tarpininkauja	verčiant	ekskursijų	tekstus	
į	gestų	kalbą.	
	 Neįgalieji,	turintys	judėjimo	negalią,	taip	pat	drąsiai	
gali	atvykti	iki	Turimo	informacijos	centro,	aplankyti	visus	
senamiestyje	esančius	objektus.	Judėjimo	negalios	žmonėms	
puikiai	pritaikytos	Telšių	miesto	aikštės	–	Turgaus,	Katedros,	
Nepriklausomybės,	kuriose	vyksta	renginiai,	šventės,	akcijos,	
turgeliai.	Neįgalieji	be	vargo	gali	vykti	į	Žemaitės	dramos	teatrą,	
Telšių	kultūros	centrą	ir	kitus	objektus.	Apžiūrėjus	senamiestį,	
jokių	trukdžių	nebus	pasiekti	Mąsčio	ežero	pakrantes.	Čia	įrengti	
specialūs	liftai	ir,	kaip	pasakojo	K.	Miliuvienė,	Mąsčio	ežeras	
vilioja	ne	tik	saulėtą	dieną,	bet	žavi	ir	tamsiuoju	paros	metu,	
kuomet	vandenys	raibuliuoja	nuo	šviesų	spalvų	žaismo.	

Ekskursijas užsisakykite iš anksto

	 Telšiai	–	svetingas,	žaismingai	besikeičiantis	ir	tuo	pačiu	
saugantis	istorinį,	architektūrinį	paveldą	miestas.	Turizmo	infor-
macijos	centro	darbuotojai	visada	pasirengę	priimti	lankytojus,	
veda	ekskursijas	žemaičių,	o	taip	pat	lietuvių,	rusų,	vokiečių	ir	
anglų	kalbomis.	
	 „Tačiau	sezono	metu	lankytojų	tiek	daug,	jog	geriau	jau	
nerizikuoti	ir	nevažiuoti,	neužsisakius	ekskursijos	iš	anksto,“	–	
pataria	direktorė.	

žURNalisto tYRiMas
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žURNalisto tYRiMas

	 Temų,	supažindinančiu	su	unikaliu	Telšių	kraštu	yra	
įvairių,	joms	parengtos	atskiros	ekskursijos:	„Sakraliniai	Telšių	
objektai“,	„Keliaukime	po	Žemaitiją“,	„Žydų	paveldas“,	„Mąsčio	
pakrantės	lobiai“,	„Telšiai	–	miestas	ant	septynių	kalvų“	ir	kitos.	
Kad	ir	kurią	temą	pasirinksite,	visur	būsite	svetingai	sutikti,	
patirsite	puikių	atradimo	akimirkų,	o	jeigu	atsiras	norinčių	iš	
arčiau	pabendrauti	su	telšiškiais,	tereikia	ekskursijai	pasirinkti	
laiką,	ir	pateksite	į	kasmet	organizuojamas	šventes.	Keliaudami,	
tarkime,	rudenį,	pakliūsite	į	miesto	širdyje,	senamiestyje,	vyks-
tantį	Didįjį	miesto	turgų.	Kur	labiau	atsiskleidžia	krašto	savastis,	
kultūra,	kad	ne	tokiose	šventėse?	Na,	o	jei	šventė	pabos,	visada	
atviros	Vilniaus	dailės	akademijos	Telšių	galerijos	ar	Žemaitės	
dramos	teatro	durys.

Aušros Žirniūtės nuotraukos
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MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

Romualda Šimkuvienė: 

„nebūkime 
stručiai!“ 
Laima	KACINyTė

neformalus požiūris į žmogų

	 Kiekvienas	mūsų	priklausome	didesnei	ar	mažesnei	bend- 
ruomenei.	Jeigu	esame	vieni	kitiems	neabejingi,	galime	padaryti	
daug	gero.	Dėmesingumas	išspręstų	daugelį	bėdų,	tik	reikia	laiku	
pamatyti	susidariusią	krizinę	situaciją,	suprasti	žmogaus	būseną,	
kuomet	jis	vienas	nebesugeba	įveikti	iškilusių	sunkumų.	
	 Tačiau	ar	visada	žinome,	kaip	gyvena	mūsų	bendruo-
menė,	ar	laiku	ištiesiame	gelbstinčią	ranką?	
	 Labai	dažnai	krizės	apimtas	asmuo	nesikreipia	pagalbos.	
Greičiau	atvirkščiai	–	jis	užsidaro	vienatvės	kiaute.	Sutrikusio	
intelekto	žmonių	globos	bendrijos	„Plungės	viltis“	pirmininkė	
Romualda	Šimkuvienė	įsitikinusi,	jog	į	organizaciją	paprastai	
atsigęžia	tie,	kurie	dar	tiki	šviesesne	ateitimi,	turi	šviesesnį	
protą.	
	 „Į	depresiją	panirusių	žmonių	turime	ieškoti	patys,“	–	
sakė	pirmininkė.
	 	Netradicinis	požiūris	į	greta	esančius	paskatino	Romu-
aldą	Šimkuvienę	inicijuoti	projektą	„Pavojingų	gyvenamųjų	
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Romualda Šimkuvienė: 

„nebūkime 
stručiai!“ 

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

būstų,	kuriuose	gyvena	neįgalieji,	žymėjimo	Plungės	rajono	
žemėlapyje	sudarymo	prielaidos“,	kurį	veik	dvejus	metus	vykdė	
bendrija	„Plungės	viltis“.
	 Paklausite,	kam	to	reikėtų,	juk	šiandien	kiekvienos	savi-
valdybės	socialinės	paramos	skyriuose	sukaupta	didelė	informa-
cijos	bazė	–	apie	pašalpas	gaunančius	asmenis,	socialinės	rizikos	
šeimas,	neįgaliuosius.	Tačiau	ką	atspindi	sąrašai?	Pavardes,	žmo-
nių	adresus?	Ar	juose	tikrai	visa	realybė,	kurioje	gyvena	negalios	
paliestieji?	Siekis	patiems	išsiaiškinti	psichosocialinę	atmosferą	
šeimose	ir	buvo	tas	„variklis“,	kuris	„užkūrė“	ponią	Romualdą	
imtis	netradicinės,	iš	jokių	projektų	nefinansuojamos	veiklos.	
Tiesa,	projektą	įgyvendinti	geranoriškai	padėjo	rajono	meras	
Albinas	Klimas	bei	seniūnijų	socialiniai	darbuotojai.	

ŽoDis 
RomUaLDai 
ŠimkUvienei 

	 „Projektą	 įgyvendinti	
paskatino	gyvenimo	realybė	ir	
klausimas,	ar	 tikrai	mes	viską	
žinome,	kur	ir	kokiomis	sąlygo-
mis	gyvena	mūsų	rajono	žmonės.	
Dažnai	 atsitinka,	 jog	 žmogus	
pasakoja	viena,	o	 realybėje	–	
visai	kita	tikrovė.	Šio	projekto	
vykdymą	inicijavo	vienas	nutiki-
mas.	Vienoje	iš	seniūnijų	gyve-
nanti	moteris	kreipėsi	į	bendriją	 
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su	prašymu	tarpininkauti	parduodant	namą.	Atrodo,	užduotis	
nesudėtinga	–	išplatinai	skelbimus	ir	reikalas	išspręstas.	Tačiau	
pasidomėjau,	kaip	atrodo	namas,	ir	paaiškėjo,	jog	tai	veik	griūvan-
tis	būstas,	kuriame	kartu	su	tėvais	gyvena	du	mažamečiai	vaikai.	
Seniūnijos	darbuotojoms	buvo	žinoma,	jog	namas	avarinės	būklės	ir	
kad	jame	gyvena	du	nepilnamečiai,	tačiau	niekas	apie	tai	nekalbėjo	
ir	niekas	nieko	nedarė.	Tik	tada,	kai	išsiaiškinome	situaciją,	šeima	
buvo	įtraukta	į	sąrašus	socialiniam	būstui	gauti.	Tuomet	ir	kilo	min-
tis	sudaryti	Plungės	rajono	žemėlapį,	jame	nurodant	„karščiausius“	
taškus,	kuriuose	gyvena	nesugebantys	aplinkoje	prisitaikyti	žmo-
nės,	dėl	vienų	ar	kitų	priežasčių	rizikuojantys	savo	ir	savo	artimųjų	
sveikata.
	 Į	projekto	vykdymą	geranoriškai	įsitraukė	seniūnijos,	
rajono	meras.	Aplankėme	visus	kaimus,	sudarėme	rizikingų	
sąlygų	aprašus	–	kokios	negalios	kurį	žmogų	kamuoja,	kokia	
kam	reikalinga	pagalba.	Dabar	jau	sukaupta	tiek	medžiagos,	kad	
galėčiau	rašyti	knygą.	Tačiau	tikslas	–	ne	beletristika,	o	konkreti	
pagalba:	reikėjo	atsakyti	į	klausimą,	ką	mes,	surėmęs	pečius,	
galime	padaryti,	kad	ši	situacija	keistųsi.	
	 Vykdydami	projektą	aplankėme	29	šeimas	ir	sudarėme	
žemėlapį,	kuriame	pažymėta,	kiek	kurioje	seniūnijoje	yra	griū-
nančių	namų,	kuriuose	gyvenama.	Aplankę	tokias	šeimas	pama-
tėme	tikrovę	–	kaip	žmonės	adaptavęsi	gyvenamoje	aplinkoje	
ir	kokiose	seniūnijose	reikėtų	žymiai	daugiau	socialinių	dar-
buotojų.	Analizuodami	žemėlapį	ir	remdamiesi	mūsų	surinktais	
duomenimis,	galime	įtakoti	vietos	valdžios	atstovus	veiksmin-
giau	spręsti	socialines	problemas,	kai	žmonės	nesugeba	tinkamai	
pasirūpinti	savimi,	savo	gyvenamąja	aplinka,	kai	jiems	trūksta	
apsitarnavimo	įgūdžių,	kai	gyvenama	baisiose	antisanitarinėse	
sąlygose.	Tokiose	situacijose	žmonės	atsiduria	dėl	įstatymuose	
paliktų	spragų.	Įstatyminė	bazė	palieka	teisę	neįgaliajam,	turin-

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ
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čiam	intelekto	sutrikimų,	rinktis	gyvenamąją	vietą	–	gyventi	
savo	namuose	ar	valstybės	išlaikomam.	Tačiau	kas	tada,	kai	
žmogus	neadekvačiai	vertina	situaciją,	kai	nesugeba	gyventi	
savarankiškai?
	 Pasitvirtino	ir	dar	vienas	mūsų	spėjimas	–	kaimuose	
katastrofiškai	trūksta	etatinių	socialinių	darbuotojų.	Nemanau,	
jog	tokia	situacija	vien	Plungės	rajone.	Panašių	būstų	ir	juose	
gyvenančių	žmonių	rastume	daugelyje	Lietuvos	kampelių.“

stručio metodas nepriimtinas 

	 Kas	nežino	metaforos	apie	strutį,	kuris	pavojaus	akimirką	
kiša	galvą	į	smėlį	ir	yra	įsitikinęs,	jog	pasislėpė	visas?	Neretai	stručio	
metodiką	naudoja	ir	žmonės,	nusisukdami	nuo	bėdos,	nuo	akivaiz-
džios	neteisybės.	Sakoma,	kai	nematai,	tai	ir	širdies	neskauda...
	 Sutrikusio	intelekto	žmonių	globos	bendrijos	„Plungės	
viltis“	pirmininkei	Romualdai	Šimkuvienei	toks	elgesys	nepri-
imtinas.	Ji	pratusi	į	pasaulį	žiūrėti	atviru	žvilgsniu,	o	tai,	ką	
pamatė	atokiausiuose	rajono	kampeliuose,	užfiksavo	fotografi-
jose.	Jose	–	statiniai,	kurių	stogai	perkrypę,	viskas	sukiužę:	rei-
kėtų	tik	stipresnio	vėjo	gūsio	–	ir	pastatas	guli	ant	šono...	Kitose	
nuotraukose	vietoje	lovų	–	gultai,	didžiulė	buitinė	netvarka,	
tiesiog	naminis	chaosas...	Tai	džiaugsmo	nekeliantys	vaizdai,	
tačiau,	pasak	Romualdos	Šimkuvienės,	projekto	tikslas	toks	ir	
buvo	–	pamatyti	realybę,	kurioje	gyvena	žmonės.	Apsimesti	ar	
įsivaizduoti,	jog	viskas	rajone	gerai,	būtų	stručio	savigyna,	tikrai	
neguodžianti	ir,	deja,	niekur	nevedanti.	
	 Linkėtume,	kad	plungiškių	pavyzdys	užkrėstų	ir	kitus	
rajonus	žvilgtelėti,	kaip	gyvena	tie,	kuriems	savarankiškumas	–	 
per	didelis	iššūkis.

Autorės nuotrauka

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ
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smalininkų 
technologijų 
ir verslo 
mokykloje

 Lina	BURNEIKyTė

Kur leisti vaiką? 

	 Kurią	mokyklą	pasirinkti	vaikams,	besimokantiems	pagal	
specialiąsias	ugdymo	programas?	Tai	tėvų,	o	ir	pačių	mokslei-
vių	apsisprendimas.	Tačiau	įgijus	bendrojo	lavinimo	mokyklos	
dešimties	klasių	baigimo	pažymėjimą,	vėl	iškyla	rūpestis,	kur	
tęsti	ugdymą.	Juk		besimokantiems	pagal	individualizuotas	pro-
gramas,	pasirinkimas	gana	ribotas	–	tolesnį	mokymą	jie	gali	
tęsti	tik	mokyklose,	dirbančiose	pagal	socialinių	įgūdžių	ugdymo	
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programą.	Tad	neatsitiktinai	apsilankėme	Smalininkų	technolo-
gijų	ir	verslo	mokykloje,	kurioje	nuo	šių	mokslo	metų	pradžios	
atvėrė	duris	Specialiojo	ugdymo	skyrius.	
	 Smalininkai	–	miestelis	vakarinėje	Lietuvos	dalyje,	
kadaise	buvęs	Mažosios	Lietuvos	pakraštys.	Šiandien	tai	–	viena	
veikliausių	gyvenviečių	Jurbarko	rajone.	

 Mokykla be etikečių

	 Specialiojo	ugdymo	skyrius	–	nėra	kokia	nors	nauja,	ką	
tik	susikūrusi	mokykla.	Jau	ne	vieną	dešimtmetį	Smalininkuose	
jaunimas	galėjo	mokytis	pagal	specialiąsias	ugdymo	programas.	
Tačiau	šie	mokslo	metai	išskirtiniai:	skyrius	persikėlė	į	naujas	
erdvesnes	patalpas,	o	ugdymo	procese	moksleiviai	naudojasi	
Technologijų	ir	verslo	mokyklos	turima	baze.

NeĮGaliŲjŲ saVaRaNkiŠkUMo UGdYMas

Specialiojo ugdymo 
skyriaus vedėja 
Rita Grybienė: 

„Moksleivių dvasinis 
komfortas mums 

svarbiausia...“
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	 „Ankstesniame	pastate	gyvenome	labai	šeimyniškai,	
dabar	turime	erdvias	klases,	esame	didelėje	mokykloje,	–	pasa-
kojo	Specialiojo	ugdymo	skyriaus	vedėja	Rita	Grybienė.	–	Noriu	
pasidžiaugti,	jog	viskas	padaryta,	įrengta,	suremontuota	mūsų	
pačių	rankomis.	Dirbo	moksleiviai,	atliekantys	praktiką,	moky-
tojai,	rėmėjai...“
	 Anot	vedėjos,	pozityvu,	jog	nuo	šiol	dirbama	vienoje	
erdvėje	su	technologijų	ir	verslo	mokykloje	besimokančiais	
moksleiviais.	

Smalininkiškių 
prioritetai 

	 Šiandien	mokykloje	mokosi	47	moksleiviai	nuo	septy-
nerių	iki	dvidešimt	dvejų	metų.	Klasės	komplektuojamos	pagal	
besimokančiųjų	poreikius.	Tėvai	mielai	renkasi	specializuotą	
lavinimą,	kur	dirba	specialieji	pedagogai,	jų	padėjėjai,	o	vaikais	
kompetentingai	rūpinamasi	visą	parą.	
	 „Moksleivių	dvasinis	komfortas	–	vienas	svarbiausių	
akcentų	mūsų	darbe,	–	teigė	R.	Grybienė.	–	Jokia	čia	naujiena,	
kad	kiekvienam	vaikui	reikalingas	dėmesys.	Kai	jo	trūksta,	atsi-
randa	elgesio	sutrikimų.“
	 Moteris	sakė	tikrai	nenorinti	menkinti	mokytojų,	dirban-
čių	bendrojo	lavinimo	mokyklose	pagal	individualizuotas	progra-
mas.	Tačiau,	anot	pašnekovės,	vaikams,	turintiems	intelekto	ar	
kitų	sveikatos	sutrikimų,	būtina	ypatinga	globa.	Mažiau	mokinių	
turinčiose	klasėse	jie	geriau	jaučiasi,	geriau	įsisavina	programą. 
	 Smalininkuose	klasės	nedidelės,	jose	mokosi	po	7	ar	10	
moksleivių.	Ugdymas	grindžiamas	komunikacine,	orientacine,	
pažintine,	menine	ir	fizine	veikla.	

NeĮGaliŲjŲ saVaRaNkiŠkUMo UGdYMas
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	 Mokytoja	Alina	Petravičienė	ir	jos	padėjėja	Sigutė	Bara-
nauskienė,	dirbančios	lavinamosiose	klasėse,	kuriose	kiekvienam	
mokiniui	taikoma	individualizuota	programa,	patikino,	jog	su	
kiekvienu	moksleiviu	dirbama	individualiai.	Ugdytinis	į	priekį	
juda	žingsnelis	po	žingsnelio.	Pasak	ponios	Alinos,	monotoniški	
ir	ilgai	trunkantys	užsiėmimai	–	tikrai	ne	jų	kontingentui.
	 „Kai	tik	matome,	jog	mūsų	moksleiviams	kokia	nors	
veikla	jau	įkyrėjo	–	o	nusibosta	jiems	labai	greitai!	–	tuojau	
keičiame	ją	kita,	–	pasakojo	pedagogė.	–	Per	žaidimą,	dinamiškai	
kaitaliojant	veiklas,	mokinius	sudominame	ir	jie	padaro	daug	
gražių,	prasmingų	dalykų.

Mokytojos Alinos Petravičienės ir jos padėjėjos Sigutės 
Baranauskienės užsiėmimuose visada gera nuotaika
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	 Žaidybiniai	elementai	padeda	mokytis	skaityti,	rašyti,	
gamtamokslio	pagrindų,	o	taip	pat	–	pinti,	lipdyti,	piešti.	

Socialiniai įgūdžiai –  
įsidarbinimui

	 Neįgaliųjų	įdarbinimas	–	viena	aktualiausių	bėdų	Lietu-
voje.	Jaunuoliai,	Smalininkuose	baigę	socialinių	įgūdžių	ugdymo	
programą,	neįgyja	kvalifikacijos	pažymėjimo.	Jie	gali	dirbti	
nebent	pagalbiniais	darbininkais.	Tačiau	technologijų	ir	infor-
matikos	mokytojas	Ramūnas	Alminas	įsitikinęs,	jog	nusiminti	
nėra	ko.	Anot	jo,	svarbiausia	atsidūrus	darbo	rinkoje	nesijausti	
naujoku,	o	socialinių	įgūdžių	programa	būtent	ir	garantuoja	gerą	
darbinių	įgūdžių	formavimą.
	 Baigusių	10	klasių	ir	besimokančių	pagal	socialinių	
įgūdžių	ugdymo	programą	šiemet	Smalininkuose	22	jaunuoliai.	

NeĮGaliŲjŲ saVaRaNkiŠkUMo UGdYMas

Mokytojas Ramūnas 
Alminas: „Socialinių 
įgūdžių programa 
garantuoja, kad 
baigęs mokyklą 
žmogus nebijos 
kasdienybės...“
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NeĮGaliŲjŲ saVaRaNkiŠkUMo UGdYMas

Programos	tikslas	–	suteikti	moksleiviams	labiausiai	reikalingus	
gyvenime	socialinius	ir	darbinius	įgūdžius.	Baigę	šią	programą	
jaunuoliai	įgyja	vidurinio	ugdymo	pasiekimo	pažymėjimus.	
Programa	plati	ir	sudaryta	atsižvelgiant	į	svarbiausias	sritis,	
pagal	kurias	galima	įsidarbinti	specialistų	padėjėjais:	patalpų	
remontas,	automobilių	bei	žemės	ūkio	mašinų	remontas	ir	jų	
priežiūros	darbai,	elektros	ir	buitinių	prietaisų	remontas,	medžio	
darbai,	saugumo	technika,	santechnikos	įrenginių	remontas...	
Visa	tai	–	darbinio	ugdymo	kursas.					
	 „Išmokstama	ne	vien	teorija,	bet	ir	įgyjama	įgūdžių,	rei-
kalingų	dirbant	šiuos	darbus,	–	kalbėjo	mokytojas	ir	pabrėžė,	kad	
institucija	nesibaimina	plėsti	programos	rėmų.	–	Štai,	pavyzdžiui,	
šiandien	vienas	moksleivių	paklausė,	kaip	deklaruojama	žemė	
ir	gaunamos	kompensacijos.	Vadinasi,	klausimą	aiškinsimės	
iš	esmės	–	nuo	žemės	matavimų	iki	deklaravimo	elektroninėje	
erdvėje.“
		 Smalininkų	Technologijų	ir	verslo	mokyklos	Specialiojo	
ugdymo	skyriaus	techninė	bazė	–	interaktyvios	lentos,	kompiu-
teriai	ir	kt.	–	padeda	geriau	įsisavinti	teorines	žinias.	
	 „Persikėlus	į	naujas	patalpas,	išsiplėtė	ne	tik	mokymo	
erdvės,	bet	ir	ugdytinių	gyvenimo	sąlygos,	–	sakė	ponas	Ramū-
nas.	–	Todėl	galime	kviesti	visus	norinčius	mokytis	pagal	socia-
linių	įgūdžių	programą	–	ne	tik	iš	Tauragės,	Pagėgių	ar	Jurbarko	
rajonų,	bet	ir	visos	Lietuvos.“	

Merginoms skirta programa

	 Programą,	skirtą	merginoms,	iš	tiesų	gali	rinktis	ir	jaunuo-
liai.	Tai	floristikos,	mitybos,	tekstilės,	buities	darbų	mokymai.	
Suvokiant,	kaip	svarbu	įgyti	patirtį,	kuri	taptų	savastimi,	o	vėliau	
gal	būt	net	ir	specialybe,	šie	mokslai	yra	ganėtinai	populiarūs.
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PatiRtYs

	 Apsilankiau	floristikos	užsiėmimuose,	kuriems	vadovauja	
spec.	pedagogė	Vida	Galvelienė.	Ant	mokytojos	stalo	tądien	buvo	
padėta	ne	šviežiai	skintų	ar	sudžiovintų	augalų,	skirtų	meni-
nėms	kompozicijoms,	o	pintinukė	su	prieskoniniais	augalais	– 
peletrūnu,	mairūnu,	baziliku,	mėtos	šakelėmis.	
	 „Šiandien	mokomės,	kaip	atpažinti	prieskonius	–	 iš	
vaizdo,	kvapo,	lapų	formos...	Sužinome	augalų	gydomąsias	ir	
maistines	savybes,	vėliau	pereisime	prie	augalų	komponavimo	
būdų,	prie	spalvų	derinimo,	–	aiškino	pedagogė,	ne	kartą	daly-
vavusi	įvairiose	floristikos	programose	ir	stebinusi	išradingumu	
bei	meniškumu.

Floristikos mokytojos Vidos Galvelienės 
pamokos tema – prieskoninių augalų savybės
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Meninė veikla ir 
neformalusis ugdymas

	 Pasirinkti	meninę	raišką	–	teatro,	vokalinio	instrumentinio	
ar	pučiamųjų	ansamblio	užsiėmimus,	mokytis	dirbti	kompiuteriu,	
sportuoti	ar	lankyti	automobilininkų,	namų	pagalbininkės,	siuvimo	
dizaino	būrelius	–	gali	kiekvienas	ugdytinis.	Visa,	ko	išmokstama,	
pademonstruojama	per	šventes,	vykstančias	tiek	mokykloje,	tiek	
už	jos	ribų.	Smalininkiškiai	auklėtiniai	kasmet	dalyvauja	Vilniuje	
vykstančioje	mugėje	„Angelų	vaikai“,	Kaziuko	linksmaturgiuose	
Gelgaudiškyje,	taip	pat	–	Skaudvilės	šventėje	„Nekrutėsi	–	netu-
rėsi“,	o	respublikinė	konferencija	„Vaikystės	spalvos“	rengiama	
ne	tik	moksleiviams,	bet	ir	visos	Lietuvos	pedagogams.	
	 Viso	to,	anot	skyriaus	vedėjos	Ritos	Grybienės,	tikrai	
nebūtų,	jei	specialiąsias	ugdymo	mokyklas	ministerija	panai-
kintų.	O	tokių	balsų	vis	pasigirsta...	
	 Apsilankiusi	Smalininkuose	galiu	tik	pritarti	ponios	Ritos	
išsakytai	nuomonei.	Gerai,	kad	yra	ugdymo	įstaigų,	kuriose	to	
reikalingiems	jaunuoliams	skiriamas	išskirtinis	dėmesys.
	 Pakalbinti	moksleiviai	nesislapstė	 į	kampus,	mielai	
pozavo	prieš	objektyvą,	tikino,	jog	jiems	gera	šioje	mokykloje.

Autorės nuotraukos

NeĮGaliŲjŲ saVaRaNkiŠkUMo UGdYMas
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antrasis gyvenimas,
padovanotas 
sutuoktinio

BŪkiM PažĮstaMi

Gasperas	ALEKSA

Prie amžinybės slenksčio

	 Su	Svetlana	ir	Česlavu	Rybakais	susipažinau	rudens	
pradžioje.	Atkreipiau	dėmesį	į	gražiai	bendraujančią	porą	–	ele-
gantišką	vyriškį	ir	simpatišką	moterį,	judančią	rankomis	varo-
mais	rateliais.	Nuoširdžiai	pasišnekėjome	apie	Svetlanos	patirtį,	
susidūrus	akis	į	akį	su	mirtimi.	
	 Buvau	skaitęs	vengrų	architekto	Ištvano	Jankovičiaus	
knygą	„Išgyvenau	savąją	mirtį“	(„Vaga“,	1998).	Tai	autoriaus	
įspūdžiai,	pasidalinti	su	skaitytojais	po	to,	kai	siela	avarijos	metu	
atsiskyrė	nuo	kūno:	trauminis	šokas	ir	–	klinikė	mirtis...
	 Ką	tik	knygynuose	pasirodė	kita	įdomi	knyga	–	presti-
žinio	Harvardo	universiteto	neurochirurgo	Ebeno	Aleksanderio	
veikalas	„Gyvas	dangaus	įrodymas“	(„Eugrimas“,	2013).	
	 „Mirtis	–	tai	iliuzija.	Įstabaus	grožio	amžinybė	laukia	
mūsų	po	mirties	–	pripildyta	angelų,	debesų,	drugelių	ir	netgi	
anksčiau	 išėjusių	giminaičių“,	–	 apie	 savo	patyrimus	 rašo	
neurochirurgas.
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antrasis gyvenimas,
padovanotas 
sutuoktinio

BŪkiM PažĮstaMi

	 Dauguma	žmonių	vengia	šnekų	apie	mirtį,	bet	Svetlanos	
patirtis	įdomi	ir	verčia	susimąstyti.
	 „Visą	gyvenimą	buvau	sveika	ir	labai	aktyvi,	–	sako	
ponia	Rybakienė.	–	Užaugau	gražioje	katalikiškoje	aplinkoje.	
Ištekėjau,	pagimdžiau	dukterį	Margaritą.	Vėliau	mano	šeima	
iširo,	bet	nepasidaviau	liūdesiui,	dirbau,	bandžiau	vėl	atsistoti	
ant	kojų	–	ir	man	pavyko.“
	 Kai	į	Svetlanos	gyvenimą	atėjo	Česlavas,	svaigioji	moters	
meilė,	gimė	dvi	dukros	–	Paulina	ir	Mažena.	Svetlana	ir	Česla-
vas	džiaugėsi	gyvenimu.	Jų	šeima	neatstūmė	vaikų	iš	pirmųjų	

Prieš beveik dešimtį 
metų Svetlana 
Rybakienė pakliuvo 
į avariją ir išgyveno 
gilią komą
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santuokų:	per	šv.	Velykas	ar	Kalėdas	už	vaišių	stalo	susėsdavo	
keturios	dukros	ir	sūnus.	Svetlana	pinigų	prasimanydavo	dirb-
dama	gide.	
	 2004	metais,	grįžtant	iš	kelionės	po	Lenkiją,	automobilio	
vairuotojas	užsnūdo	ir	Svetlana	penkias	paras	be	sąmonės	išgu-
lėjo	reanimacijos	skyriuje	Lodzės	ligoninėje.	Po	komos	moteris	
nesuprato	kur	esanti,	visa	jos	atmintis	–	lyg	kokioje	Lotynų	
Amerikos	„muilo	operoje!“	–	buvo	pradingusi,	ji	nepažino	net	
savo	artimųjų.	
	 Česlavas	Rybakas	prisimena:	„Žmoną	operavo	dvylika	
valandų.	Vien	kojose	buvo	aštuoniolika	kaulų	lūžių.	Chirurgams	
teko	atverti	kaukolę,	pašalinti	kraujosrūvas.	Neturėjom	jokios	
vilties,	kad	Svetlana	liks	gyva.	Gydytojai	taip	pat	sakėsi	esą	
bejėgiai...	Sąmonė	po	operacijos	nesugįžo,	atrodė,	jog	mirtis	jau	
sėlina	prie	merdinčios	žmonos.“

Vilties spinduliai

	 „Neabejoju,	kad	Dievo	malonės	dėka	likau	gyva,	o	Čes-
lavo	meilė	ir	rūpestis	sugrąžino	mane	į	pilnakraujį	gyvenimą,	“	–	 
džiaugiasi	Svetlana.
	 Šeimai	teko	patirti	daug	sudėtingų,	sunkiai	protu	suvo-
kiamų,	išgyvenimų.	Atgavusi	sąmonę,	moteris,	kaip	jau	sakyta,	
nebepažino	savo	motinos	ir	dukterų.	Paulina	ir	Mažena	labai	
išsigando.	Mergaitės	nesuprato,	kas	mamai	atsitiko.	O	mama,	
kaip	žmonės	sako,	buvo	virtusi...	„daržove“.
	 Šeimai	dienos	slinko	vėžlio	žingsniu.	Vis	dėlto	visi	laukė	
stebuklo.	Ir	stebuklas	įvyko!
	 „Vieną	pavakarę	Svetlana	pagaliau	atpažino	mane,	–	pri-
simena	Česlavas.	–	Po	truputį	pradėjome	šnekėtis	–	ir	atmintis	
pamažu	grįžo.“	

BŪkiM PažĮstaMi
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	 Tačiau	tai	buvo	tik	kantraus	darbo	pradžia.	
	 „Kai	suvokiau,	jog	nebejaučiu	ir	nebevaldau	viso	kūno,	
kad	galiu	tik	verkti	ir	dejuoti,	mane	apėmė	klaikus	siaubas,	–	
pasakoja	Svetlana.	–	Pradėjau	sakyti	vyrui,	kad	aš	vis	viena	
mirsiu.	Prašiau:	 tik	 tu	vesk	gerą	moterį,	kuri	mylėtų	mūsų	
vaikus.“	
	 Ko	gero,	Česlavas	dar	stipriau	išgyveno	nelaimę,	nes	
vieną	kartą	žmonai	prasitarė:	„Jei	tu,	mylimoji,	mirsi,	tai	ir	aš	
negyvensiu...“	
	 Svetlanai	šie	žodžiai	taip	giliai	įsmigo	širdin,	kad	ji	
nutarė:	„Na,	jau	ne,	šitaip	nebus,	aš	privalau	gyventi!	Jeigu	Die-
vas	leido	man	sugrįžti	į	šį	pasaulį,	tai	turiu	Jo	malonę	priimti.“
	 Svetlanos	pasiteiravau,	ar	 ji	praktikuojanti	katalikė.	
Moteris	patikino,	jog	meldžiasi	kasdien	ir	tai	jų	šeimoje	–	nuo	
seno	įprasti	dalykai.	

BŪkiM PažĮstaMi

Svetlana ir 
Česlavas 

Rybakai šią 
vasarą prie 

Baltijos jūros
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BŪkiM PažĮstaMi

Viršuje: Svetlana – neįgaliųjų forume „Menas žmogaus 
gerovei“; apačioje: performanse „Angelų judėjimai“. Iš 
dešinės – Andrius Matusevič
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BŪkiM PažĮstaMi

	 „Kai	buvusi	Česlavo	žmona	mirė,	mudviejų	sutikimą	pri-
imti	Santuokos	sakramentą	palaimino	kunigas,	–	patikino	Svetlana	
ir	pridūrė:	–	Prie	altoriaus	mąsčiau:	o	juk	ir	aš	buvau	mirusi	arba	
patekusi	į	labai	artimą	mirčiai	būseną...	Visa,	ką	regėjau	tuo	metu,	
o	vėliau	prisiminiau,	tik	dar	labiau	sustiprino	mano	tikėjimą.“

Apie išgyvenimus

	 Ištvanas	Jankovičius	savo	knygoje	rašo:	„Mirdamas	
žmogus	patiria	išskirtinai	specifinius	pojūčius,	kurie	jam	atve-
ria	nė	su	kuo	nepalyginamą	realybę.	Ši	patirtis	bei	pažinimas	
žmogaus,	kuris	pabuvojo	klinikinės	mirties	būsenoje	ir	po	to	
buvo	atgaivintas,	išlieka	visam	laikui	jo	esybės	centre,	jo	Aš-
sąmonėje	ir	formuoja	jo	mąstymo	būdą.	Toks	išgyvenimas	turi	
tam	tikrą	mistinį	atspalvį,	yra	panašus	į	prašviesėjimą.	Visa	tai	
su	neįsivaizduojama	jėga	sukrečia	dvasią.“	
	 Svetlanai	užsiminiau	apie	knygoje	aprašytą	patirtį,	bet	ji	
nebuvo	šio	autoriaus	skaičiusi,	tad	mane	dar	labiau	suintrigavo	
moters	istorija.
	 Svetlana	papasakojo:	„Būdama	komoje	mačiau	save	tokią	
gražią,	baltais	rūbais,	jaučiau,	jog	patekau	į	kažkokią	erdvę,	lyg	į	
didžiulę	salę,	kurioje	už	ilgo	balto	stalo	sėdėjo	daug	žmonių.	Visi	
jie	man	nepažįstami,	rankomis	parėmę	galvas,	užsimerkę.	Viskas	
vyko	kaip	kino	filme:	save	ir	vaizdus	mačiau,	lyg	viską	stebėčiau	
iš	šono.	Sutikau	savo	senelį,	kuris	mane	ragino:	„Sėskis,	vaikeli!	
Sėskis!..“	Stalo	gale,	toli	toli,	buvo	matyti	labai	ryški	šviesa,	į	
kurią	taip	traukė	eiti,	skristi...	Senelis	neatlyžo,	jau	piktokai,	
įsakmiai	liepė:	„Sėskis!..	Už	stalo!	Greičiau!“	O	aš	jam	atsakiau:	
„Neturiu	laiko,	aš	skubu,	man	reikia	eiti…	pas	vaikus.“	Ir	staiga	
pasirodė	mano	tėtis,	kuris	apkabino	mane,	pabučiavo	ir	sušnibž-
dėjo:	„Einam,	aš	tave	išvesiu	iš	čia…“	Ir	matote	–	išvedė!“
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Gyvenimo džiaugsmas

	 Svetlanos	gyvenimo	credo:	„Džiaukimės	kasdienybės	
smulkmenomis!“	Ji	įsitikinusi,	jog	beveik	kiekviename	žmoguje,	
darbe	ar	reikale	galimą	rasti	kažką	gražaus,	gera,	teigiama.	Toks	
požiūris	moterį	ir	padarė	tuo,	kas	ji	dabar	yra.
	 Jei	ne	ratukai,	kuriais	Svetlana	juda,	nepatikėčiau,	kad	ši	
besišypsanti,	žaižaruojanti	energija	moteris	patyrė	tokius	sunkius	
išbandymus.	
	 Česlavas	vis	dar	prisimena:	„Abu	išgyvenome,	bet	žmona	
palaipsniui	pradėjo	taisytis,	tada	sau	pasižadėjau:	visus	sunku-
mus	nugalėsiu,	kad	tik	ji	liktų	gyva.“	
	 Prabėgo	penkeri	intensyvios	reabilitacijos	metai	ir	Svet- 
lana	vėl	judri	ir	linksma.
	 Česlavas	primena:	„Jokiame	kino	filme	ar	aprašyme	 

BŪkiM PažĮstaMi

Svetlana mėgsta 
dainuoti. Ypač – 
lietuvių liaudies 
dainas...
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neįmanoma	atspindėti	tų	pastangų	ir	valios,	kurių	mums	prireikė.	
Dabar	žinau:	kai	ištinka	bėda,	žmogus	gali	daug	ištverti.“	
	 Rybakų	šeima	labai	draugiška.	
	 Česlavas	juokiasi:	„Kaimynai	stebisi,	o	kai	kas	gal	net	
pavydi,	kai	visi	vaikai	suvažiuoja	ir	mes	uždainuojame.“	
	 Svetlanai	ypač	patinka	lietuvių	liaudies	dainos.	Rybakai	
turi	sukaupę	nemažą	dainų	archyvą,	net	4	tūkstančius.	Svetlana	
yra	aktyvi	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	muzikos	grupės	
„Impulsas“	dalyvė.	Jai	teko	vaidinti	Stalo	teatro	ir	Lietuvos	žmo-
nių	su	negalia	sąjungos	audiovizualiniame	spektaklyje	„Nojaus	
arka“.	Šis	spektaklis	pripažintas	geriausiu	pernai	surengtame	
Tarptautiniame	mažųjų	teatro	formų	festivalyje	Goldape	Lenki-
joje	ir	III	respublikiniame	neįgaliųjų	teatrų	festivalyje	„Begasas“	
Vilniuje.
	 Šiemet	abu	Rybakai	dalyvavo	neįgaliųjų	forume	„Menas	
žmogaus	gerovei“	ir	performanso	„Veidrodis“	kūrime.	Svetla-
nai	teko	svarbus	vaidmuo	ir	išbandymas,	ji	performanse	dar	ir	
dainavo.	

Į gyvenimą 
sugrįžusi 

moteris vėl 
trykšta energija 
ir gera nuotaika

BŪkiM PažĮstaMi
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Laima	LAIBENyTė

	 Vilniuje	pradėjo	veikti	biocheminių	ir	imunolo-
ginių	kraujo	tyrimų	robotas,	kuris	automatiškai	skirsto	
pacientų	kraujo	mėginius	į	automatinius	analizatorius.	
Robotą	kraujo	tyrimams	atlikti	pastatė	medicininių	tyrimų	
laboratorija	„Sosdiagnostika“.	Pasitelkusi	robotą,	labora-
torija	galės	per	dieną	atlikti	iki	20	000	kraujo	tyrimų	šalies	
gyventojams.
	 Tikimasi,	kad	dėl	įdiegtų	inovacijų	išaugs	sudėtingų	
tyrimų	atlikimo	operatyvumas	ir	kokybė.	Tai	leis	gydy-
tojams	atlikti	daugiau	tyrimų	ir	efektyviau	diagnozuoti	
ligas,	daugiau	dėmesio	skirti	profilaktiniams	tyrimams,	o	
pacientams	–	ilgai	nebelaukti	būtino	kraujo	tyrimo.

Gyvybėms Gelbėti — 
naujas kraujo 
tyrimų robotas
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Kad pinigai negrįžtų 

į biudžetą

	 Apžiūrėjusi	naująjį	robotą	Seimo	sveikatos	komiteto	
pirmininkė	Dangutė	Mikutienė	sako,	kad	aukštųjų	technologijų	
diegimas	yra	itin	svarbus	ir	turėtų	būti	valstybės	sveikatos	sis-
temos	strategijos	dalis.	
	 „Sveikintina,	kad	Lietuvoje,	kuri	pirmininkauja	Euro-
pos	Sąjungai,	diegiama	moderni	aparatūra	–	nežiūrint	skurdaus	
finansavimo,	piliečiai	turi	gauti	kokybiškas	paslaugas.	Puikiai	
suprantame,	kad	be	aukštųjų	technologijų	šiais	laikais	nieko	
nepadarysi.	Medicina	jau	eina	individualaus	gydymo	link,	todėl	
sveikatos	politikų	uždavinys	–	būti	toliaregiškiems	ir	ruošti	stra-
tegijas,	kaip	geriau	valdyti	vieną	ar	kitą	ligą	ir	kokios	įrangos	
tam	reikia“,	–		teigia	D.	Mikutienė.
	 Nors	medikai	akcentuoja	šiuolaikinių	medicinos	galimy-
bių	didesnį	panaudojimą	profilaktikos	tikslams,	tačiau	valstybės	
skiriami	milijonai	profilaktikai	grįžta	į	biudžetą	nepanaudoti,	o	
brangi	aparatūra	–	ne	visuomet	gelbėja	gyvybes.	
	 „Prieš	porą	metų	mane	šokiravo,	kai	32	milijonai	nepa-
naudotų	litų	iš	prevencinių	programų	buvo	grąžinami	atgal	į	
biudžetą.	Tai	skandalinga“,	–	pabrėžia	Seimo	narė.

Robotai šiuolaikinėje 

medicinoje būtini

	 Medicinos	diagnostikos	 ir	 laboratorinių	 tyrimų	aso-
ciacijos	valdybos	pirmininkė,	laboratorijos	„Sosdiagnostika“	
generalinė	direktorė,	gydytoja	Eglė	Marciuškienė	tikina,	kad	

Gyvybėms Gelbėti — 
naujas kraujo 
tyrimų robotas
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laboratorinės	diagnostikos	srityje	vyksta	globalūs	pokyčiai:	
modernėja	laboratorijos,	atnaujinama	įranga,	automatizuojami	
procesai,	diegiami	nauji	tyrimai	bei	jų	atlikimo	metodai	ir	kitos	
inovacijos.	
	 „Laboratorinė	medicina	pasaulyje	išlieka	viena	sparčiau-
siai	besivystančių	ir	augančių	krypčių,	atveriančių	naujų	galimy-
bių	gydymui	ir	profilaktikai.	Dėl	to	laboratorijos	svarba	išaugo.	
Augame	ir	mes:	atnaujinome	ir	modernizavome	laboratorijos	
įrangą,	pastatėme	biocheminių	ir	imunologinių	kraujo	tyrimų	
robotą,	keičiame	laboratorijos	informacinę	sistemą	ir	automati-
zuojame	procesus.	Per	praėjusius	ir	šiuos	metus	įdiegėme	daug	
naujų	laboratorinių	tyrimų,	kurie	tapo	labiau	prieinami	Lietuvos	
pacientams.	Daug	dirbanti	ir	tobulinanti	veiklą	„Sosdiagnos-
tika“	laboratorija	tapo	viena	inovatyviausių	ir	moderniausių	
Baltijos	šalyse.	Labai	stengiamės,	kad	tyrimai	kainuotų	mažiau,	
kad	didėtų	atliekamų	tyrimų	tikslumas,	kad	atsakymus	pacientai	
gautų	greičiau,	kad	ligoniams	būtų	prieinami	nauji	tyrimai	ir	
kitos	laboratorinės	diagnostikos	naujovės.	Be	robotų	tai	pasiekti	
būtų	daug	sunkiau“,	–	pasakoja	E.	Marciuškienė.
	 Pasak	gydytojos,	robotai	ir	automatizuoti	analizatoriai	
laboratorijose	padeda	išvengti	dėl	žmogaus	darbo	pasitaikančių	
klaidų.	Anksčiau	į	kiekvieną	analizatorių	kraujo	mėginius	tyri-
mams	dėliojo	laboratorijos	laborantai,	o	dabar	tai	daro	robotas.	
Dėl	to	padidėjo	kraujo	tyrimų	kokybė	ir	atlikimo	greitis:	vos	per	
keliolika	minučių	nuo	mėginio	gavimo	informacinėje	sistemoje	
gydytojas	jau	gauna	tikslius	tyrimų	rezultatus.

Laboratorijos svarba auga

	 Lietuvos	laboratorinės	medicinos	draugijos	valdybos	
narė,	Vilniaus	rajono	centrinės	poliklinikos	laboratorijos	vedėja	

sVaRBU žiNoti 
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Aldona	Baublytė	teigia,	kad	atsiradus	daugiau	modernių	tyrimų,	
laboratorijos	svarba	išaugo.	
	 „Prieš	15–20	metų	laboratorinė	diagnostika	daugelyje	
įstaigų	buvo	vadinama	pagalbine.	Jai	neskirta	reikiamo	dėmesio.	
Dabar	situacija	keičiasi.	Man	labai	patiko	kolegos	iš	Vokietijos	
pasakymas,	kad	svarbiausia	suteikiant	žmogui	pagalbą	yra	tai,	
kaip	greitai	laboratorija	atliks	būtinus	tyrimus,	nuo	kurių	vis-
kas	priklauso.	Daugelis	gydytojų	jau	žino,	ką	reiškia	greitai	
atlikti	vieną	ar	kitą	kokybišką	laboratorinį	tyrimą,“	–	sako	A.	
Baublytė.
	 Lietuvos	ligoninių	asociacijos	prezidentas,	Anykščių	
ligoninės	vadovas,	gydytojas	Dalius	Vaiginas	mano,	jog	ne	kiek- 
viena	gydymo	įstaiga	pajėgi	įsigyti	robotus	ir	ne	kiekvienoje	jų	
reikia.
	 „Laboratorijų	automatizavimas	ir	robotizavimas	neiš-
vengiamas,	tai	labai	pažangu,	tačiau	Lietuvoje	yra	labai	daug	
gydymo	įstaigų,	o	robotų	į	kiekvieną	nesustatysi.	Kai	tyrimų	
mažai,	roboto	–	kaip	ir	kai	kurių	analizatorių	–	ekonomiškai	
neapsimoka	naudoti.	Būtina	optimizuoti	situaciją,	kad	robotai	
dirbtų	ten,	kur	dideli	tyrimų	srautai,“	–	teigia	specialistas.
	 Vilniaus	miesto	klinikinės	ligoninės	vadovas,	gydy-
tojas	Henrikas	Ulevičius	tikina,	jog	bet	kuri	ligoninė	turi	
turėti	savo	laboratoriją	skubiems	atvejams,	o	kitus	labora-
torinius	tyrimus	naudingiau	atlikti	didelėse	specializuotose	
laboratorijose.	
	 „Mes	dalį	planinių	tyrimų	dėl	reagentų	taupymo	išve-
žame	į	kitas,	didesnes	laboratorijas.	Savo	laboratorijoje	darome	
skubius	tyrimus	ir	vadinamuosius	rutininius.	O	jeigu	pacientų,	
kuriems	būtinas	tam	tikras	tyrimas,	yra	mažai,	tyrimus	vežame	
į	kitas	laboratorijas	ir	tokiu	būdu	taupome	lėšas,“	–	tikina	jis.	

sVaRBU žiNoti
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Platesnis tyrimų spektras, 

geresnė kokybė

	 Gydytoja,	Medicinos	diagnostikos	ir	laboratorinių	tyrimų	
asociacijos	valdybos	pirmininkė	Eglė	Marciuškienė	aiškina,	kad	
tik	didesnės	ir	daug	tyrimų	atliekančios	specializuotos	labora-
torijos	gali	užtikrinti	ypatingai	aukštą	kokybę,	mažesnę	tyrimų	
kainą	ir	platų	retų	tyrimų	spektrą.	Laboratorijoje	„Sosdiagnos-
tika“	atliekama	apie	300	skirtingų	tyrimų:	bendraklinikiniai,	
kraujo	krešėjimo,	alergijos,	vėžio	žymenų,	skydliaukės	hormonų,	
inkstų,	kepenų	fermentų,	kvėpavimo	takų	ligų,	erkių	pernešamų	
ligų,	vitaminų,	mikroelementų	ir	elektrolitų,	hepatitų	B	ir	C,	
lytiškai	plintančių	ligų	ir	kitų	virusinių	susirgimų	tyrimai.	
	 Robotą	pastačiusi	laboratorija	aptarnauja	daugiau	kaip	
200	viešųjų	 ir	 privačių	 sveikatos	priežiūros	 įstaigų	visoje	
Lietuvoje.

sVaRBU žiNoti 

Interneto nuotraukos



41

Kun.	Artūras	STANEVIČIUS

	 Šaltą,	besniegę	Palestinos	žiemos	
naktį,	danguje	kerinčiai	mirksint	milijar-
dams	žvaigždžių,	snaudusiems	Betliejaus	
piemenims	netikėtai	pasirodęs	linksmas	
Dangaus	Pasiuntinys	per	juos	visam	pasau-
liui	paskelbė	apie	gimimą	seniai	žmonijai	
pažadėto	Mesijo,	Kristaus,	Dievo	Sūnaus.	
Ši	žinia	apie	jau	tiek	amžių	kenčiančios	
žmonijos	išgelbėjimą	sukvietė	nesuskai-
čiuojamą	 daugybę	 angelų,	 šlovinusių	
Kūrėją	 už	 beribę	meilę	 Jo	 žmonėms	 ir	
giedančių:	„Garbė	Dievui	aukštybėse,	o	
žemėje	ramybė	jo	mylimiems	žmonėms.“	
(Lk	2,	14)
	 Kalėdų	dieną	Dangaus	gyventojų	pavyzdžiu	ir	mes	esame	
kviečiami	šlovinti	Dangaus	Tėvą,	už	Kristaus	gimimu	atneštą	
ramybę.	Bet	kokia	tai	ramybė?	Apie	kokią	ramybę	kalbama	šlo-
vinime?	Ar	yra	ramybė	Žemėje?
	 Ramybė	pasaulyje	viešpatavo,	kai	žmogus	pakluso	savo	
Kūrėjo	valiai,	kai	malonė	nekliudoma	liejosi	visai	kūrinijai,	

Kristaus 
ramybės Jums 
visiems!

 Mažoji teoloGija
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saugodama	pirmuosius	tėvus	nuo	nuodėmės	pažinimo,	mir-
ties	ir	ištrėmimo.	Bet	kai	tik	pirmasis	žmogus,	ramybės	priešo	
sukurstytas,	pasinaudojo	savo	laisva	valia	ir	sau	kenkdamas		
pasipriešino	Dievo	valiai,	jį	sauganti	Dievo	malonė	apleido	ir	
jis	neteko	palaiminto	gyvenimo	ir	sielos	ramybės.	Gėrio	ir	blo-
gio	pažinimas	sukėlė	žmoguje	nesiliaujančią	kovą	tarp	kūno	ir	
sielos,	kol	galiausiai	aistros	atvedė	žmones	prie	kūno	ir	sielos	
ligų,	kančių,	nepasitenkinimo	gyvenimu,	murmėjimu	prieš	Dievą	
ir	žemės	skandinimo	kraujyje.	Prasidėjo	nelaimės,	audros...
	 Kad	grįžtų	į	Žemę	ramybė,	amžinasis	Dievo	Sūnus	turėjo	
prisiimti	žmogystę.	Pranašas	taip	pranašavo	apie	Gelbėtoją:	„Jis	
skelbia	ramybę	savo	tautai.“	(Ps	85,	9)	Bet	ir	vėl	tas	pats	klausi-
mas:	apie	kokią	ramybę	kalba	pranašas?	Kur	ta	ramybė,	turinti	
sušvisti	pasaulyje?	Juk	tą	pačią	akimirką,	kai	šventieji	angelai	
žemę	pasveikino,	skelbdami	apie	Gelbėtojo	gimimą,	Karalius	
Erodas,	įtūžio	pagautas,	nužudė	tūkstančius	kūdikių.
	 Po	trisdešimties	metų	pradėjęs	savo	viešą	veiklą,	pats	
Kristus	paskelbs	žmonėms,	kad	Jis	atėjo	atnešti	žemei	ne	ramy-
bės,	bet	nesantaikos...	(Lk	12,	51)	Net	mūsų	laikais,	nežiūrint	
krikščionybės	paplitimo,	jaučiamas	religijos	ir	dorovės	nuosmu-
kis	daugelyje	pasaulio	šalių.	Išnaudojimai,	persekiojimai	ir	karai	
nenutyla.	Nesutaria	artimiausi	žmonės.	Nesutaria	šeimos.	Visa	tai	
nejučia	verčia	mus	klausti:	ar	atnešė	Kristaus	gimimas	ramybę	ir	
taiką	pasauliui?
	 Bet	susimąstykite:	ar	Dievo	sūnus	prisiėmė	žmogiškumą,	
kad	pagerintų	ir	pakeistų	mus	supantį	medžiaginį	gyvenimą,	
padovanotų	mums	žemišką	gerovę,	sulaikytų	kūno	mirtį,	sunai-
kintų	nelaimes,	audras,	persekiojimus	ir	karus?	Juk	ne!	Kristus	
atėjo	į	pasaulį	pakeisti	vidinio	mokinių	ir	sekėjų	gyvenimo,	
išgelbėti	jų	sielas	nuo	dvasinės	mirties,	pripildyti	juos	Švento-
sios	Dvasios	teikiamos	išganymo	malonės,	per	Save	sutaikyti	ir	
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suvienyti	su	Dangaus	Tėvu,	patraukti	į	tikrąją,	bet	ne	šio	pasaulio	
Karalystę	ir,	pagaliau,	dovanoti	malonę	ir	Amžinąjį	gyvenimą.	
Kristus	prisiėmė	gėdingą	kryžiaus	mirtį,	kad	atimtų	galybę	iš	seno	
pasaulio	priešo	–	velnio,	kad	išmokytų	žmones	kovoti	su	juo	ir	
sustiprintų	tose	kovose.	Įtvirtindamas	pasaulyje	naują	gyvenimą,	
atnaujindamas	žmoniją,	dievišku	mokymu	Kristus	neišvengia-
mai	iššaukė	priešiškumą.	Savo	dievišku	žodžiu	apnuogindamas	
pasaulio	ydas	Kristus	parodė	mūsų	mąstymo	klaidas.	Gydyda-
mas	ligonius,	patardamas	abejojantiems,	mokydamas	pagonis,	
atleisdamas	nusidėjėliams	Kristus	iškėlė	juos,	kaip	pavyzdžius	
išmintingiems,	savimi	pasitikintiems	ir	meluojantiems	šventikams	
ir	seniūnams.	Todėl	su	krikščionybės	atėjimu	įtampa	visuome-
nėje	labai	paaštrėjo.	Bet	visa	tai	vedė	į	galutinį	tikslą	–	vidinio	
pasaulio	atgimimą	žmogaus	sieloje.	Kristaus	ramybė	įsilieja	į	
kiekvieno	krikščionio	sielą,	į	krikščionišką	šeimą	ir	krikščionišką	
visuomenę.	Kristaus	pergalė	suminkština	kietas	žmonių	širdis,	
sutramdo	aistras	ir	savižudybes,	gėdingu	vadina	vaikų	žudymą,	
gina	kalinius	ir	nelaisvėje	esančius,	sugrąžina	silpniesiems	jėgas,	
užstoja	našlaičius,	vargą	ir	prakeiksmą	paverčia	palaima,	pašven-
tina	santuoką,	atskleidžia	tyro	gyvenimo	grožį,	palaimina	visą	
žmogaus	gyvenimą	ir	gelbsti	Dievo	Sūnui	ir	mylimąjam	Dangaus	
Tėvui	itin	brangias	žmonių	sielas.
	 „Aš	palieku	jums	ramybę,	–	sakė	Kristus,	atsisveikindamas	
su	savo	mokiniais,	–	duodu	jums	savo	ramybę.	Ne	taip	aš	ją	duodu,	
kaip	duoda	pasaulis.	Tenebūgštauja	jūsų	širdys	ir	teneliūdi!“
	 Savo	–	ne	žemišką!	–		ramybę	dovanojo	ir	paliko	mums	
Viešpats	Jėzus	Kristus.	Kristaus	ramybė,	kaip	palikta	dangiška	
sėkla,	subrendo	žemėje	ir	davė	gausų	derlių.	
	 Laukdami	šv.	Kalėdų,	primenančio	mums	Kūdikėlio	
gimimą,	paklauskime:	„O,	beribe	Dievo	meile!	Kada	būsi	
suprasta	žmonių?“		
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asociacijose

Olga	LUDZIŠ,
Zarasų	KŽNS	pirmininkė

	 Jau	daugelį	metų	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga	
bendradarbiauja	su	draugais	iš	Suomijos	Vasa	miesto.	Žmogus,	
kuris	pirmą	kartą	atvyko	į	Zarasus	su	labdara	ir	siūlydamas	
pagalbą	mūsų	žmonėms,	o	kartu	ir	asociacijai,	pats	sunkiai	serga.	
Tai	Bengt	Silenas.	Jis	subūrė	kitus	savo	draugus	Suomijoje,	su	
kuriais	mes	iki	šiolei	bendradarbiaujame,	padėdami	Zarasų	
krašto	žmonėms,	bendruomenėms,	ligoninėms,	mokykloms,	bei	
kitoms	organizacijoms.	
	 Bengt	Silenas	į	Zarasus	pirmąsyk	atvyko	2004	metais.	
Tada	jis	zarasiškiams	dovanojo	ką	tik	susibūrusios	suomių	roko	
grupės	pagrindinio	vokalisto	(gitaristo)	André	Linmano	koncertą.	
Beje,	Andre	yra	vyriausias	Bengt	Sileno	anūkas.	Dainų	muziką	
André	paprastai	kuria	kartu	su	savo	tėvu,	o	tekstus	rašo	pats..	
	 Šiemet	Bengt	Silen	su	bičiuliais	ir	vėl	viešėjo	Zarasų	
krašte.	Mūsų	draugai	iš	Suomijos,	nepaisydami	nei	kelionės	
nuovargio,	nei	savo	vedlio	ligos,	skubėjo	į	susitikimus	su	bend- 
ruomenės	nariais.	Bengt	Silenas	pirmiausiai	aplankė	savo	draugą	
Arną	Juršį.

Draugystė, 
kurią prabėgę 
metai tik stiprina 
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	 	Vėliau	suomiai	apsilankė	Magučių	ugdymo	centre,	
Zarasų	miesto	poliklinikoje,	Antazavės	vaikų	globos	namuose.	
Šių	įstaigų	vadovai	maloniai	sutiko	svečius,	kurie	apžiūrėjo	
įstaigų	patalpas,	„patikrino“,	kaip	panaudota	gauta	parama.	Visi	
aptarė	trūkumus,	pasidžiaugė	privalumais.	
	 Surengtas	dar	vienas	André	Linmano	koncertas.	Šį	kartą	–	 
Antazavės	vaikų	globos	namuose.	Koncerto	klausytojai	ploji-
mais	pasitiko	atlikėją.	Jie	džiaugėsi	jo	stipriu	balsu,	gebėjimu	
elgtis	scenoje,	aistra,	su	kuria	koncertuojama.

Draugystė, 
kurią prabėgę 
metai tik stiprina 

Svečias iš Suomijos – Bengt Silenas ne pirmą sykį lankosi 
Zarasuose ir bendrauja su sunkiausios negalios žmonėmis
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		 Kitą	dieną	svečiai	susitiko	su	Zarasų	globos	namų	gyven-
tojais,	aplankė	neįgaliuosius	Liną	Girčytę,	Paulių	Bulotą.
	 Antalieptėje	miestelio	seniūnas	Saulius	Arvydas	surengė	
suomiams	puikius	pietus.	Po	to	buvo	apsilankyta	Sartų	regio- 
niniame	parke,	apžvalgos	bokšte	Dusetose.	André	Linmanas	
koncertavo	ir	Dusetų	krašto	žmonėms.	Nuostabios	baladės	vir-
pino	žiūrovų	širdis,	o	žiūrovų	audringi	plojimai	smagiai	džiugino	
atlikėją.
	 Svečių	vizitu	džiaugėsi	Pauliaus	Širvio	progimnazija,	
Zarasų	žemės	ūkio	mokykla.	Čia	svečiai	turėjo	galimybę	ne	tik	
apsižvalgyti	po	patalpas,	apžiūrėti,	kaip	panaudota	parama,	bet	
ir	pasimokyti	kalvystės	meno.
		 Vėliau	suomiai	buvo	pakviesti	į	susitikimą	su	Zarasų	
krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	(ZKŽNS)	nariais.	Čia	laukti	
draugai	buvo	džiaugsmingai	sutikti.	Susitikime	kalbėta	apie	
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Bengt	Sileno	pagalbos	pradžią	Zarasų	krašte,	taip	pat	apie	sve-
čių	tikslus	ir	norus.	Slėpdamas	ašaras	akyse	Bengt	Silenas	papa-
sakojo	apie	jį	užklupusią	ligą.	Bičiulio	pasakojimas	sugraudino	
visus.	
	 Norėdama	nors	truputį	atsidėkoti	už	labdarą	ir	kitokią	
pagalbą	zarasiškiams,	įteikiau	svečiams	padėkas,	dovanėles	ir	
tradicinių	lietuviškų	šakočių.	Labai	norėjau,	kad	ši	kelionė	mūsų	
bičiuliams	paliktų	kuo	daugiau	teigiamų	įspūdžių.	
	 Paskutinioji	draugų	iš	Suomijos	viešnagės	diena	Zarasų	
krašte	baigėsi	koncertu	Zarasų	kultūros	centre.	Čia	susirinko	
daugybė	įvairaus	amžiaus	žmonių,	o	svarbiausia,	kad	buvo	ir	
neįgaliesiems	sudarytos	sąlygos	dalyvauti	koncerte.	Po	koncerto	
už	paramą	Zarasų	krašto	žmonėms	šiltai	padėkojo	rajono	meras	
Arnoldas	Abramavičiaus.	ZKŽNS	kolektyvas	„Romantika“	su	
vadove	Danute	Alauniene	atliko	dainą	apie	Zarasus.	Ji	buvo	
skirta	Bengt	Sileno	garbei.	O	paskui	„Sturmand	Drang“	voka-
listas	André	Linmanas	ir	kolektyvas	„Romantika“	kartu	grojo	
lietuvių	liaudies	polką.	
		 Džiugu,	kad	išsipildė	Bengt	Sileno	noras	dar	kartą	aplan-
kyti	Zarasus,	pasidžiaugti	savo	veikla	ir	gerais	darbais.	O	mums,	
zarasiškiams,	belieka	stebėtis,	iš	kur	mūsų	bičiulis	suomis	turi	
tokį	didelį	norą	teikti	pagalbą?	Kiek	reikia	stiprybės,	kad	net	
ir	sirgdamas	sunkia	liga,	žmogus	neparodytų	savo	silpnumo,	
bejėgiškumo,	o	galbūt	ir	begalinio	skausmo...
	 Esu	dėkinga	visiems,	kurie	prisidėjo	sutinkant	draugus	
iš	Suomijos.

Zarasų KŽNS nuotraukosIlgai lauktas Beng 
Sileno susitikimas  su 
Zarasų krašto žmonių 
su negalia sąjungos 
aktyvu
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Rūta	ČEPIENė,
socialinė	darbuotoja	

Hipoterapijos nauda

	 Europoje	vis	garsiau	kalbama	apie	hipoterapiją	(sudur-
tinis	žodis	iš	graikiškų	„arklys“	ir	„gydymas“),	apie	gydančius	
kontakto	su	arkliais,	jodinėjimo	poveikius.	Hipoterapija	reko-
menduojama	žmonėms	su	prigimtine	ar	įgyta	fizine	negalia,	ser-
gantiems	nervų	sistemos,	psichikos	ligomis,	taip	pat	sutrikusios	
raidos	vaikams.	Jojimas	mažina	raumenų	skausmą	ir	įtampą,	
gerina	judesių	koordinaciją,	pusiausvyrą,	emocinę	būklę,	padeda	
atstatyti	prarastas	judėjimo	funkcijas	bei	jas	kompensuoti,	o	
sėdėjimas	pritaikytame	balne	gerina	laikyseną.	Deja,	Lietuvoje	
hipoterapija	neįteisinta.	

vilniškių 
diena su žirgais
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vilniškių 
diena su žirgais

Kur pajodinėti neįgaliesiems? 

	 Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	lankytojų	idėja	–	page-
rinti	sveikatą,	apsilankant	pas	„gydančius	arklius“	suintrigavo,	
tad	pradėjome	ieškoti	neįgaliesiems	pritaikyto	žirgyno	netoli	
Vilniaus.	Toks	yra	Buivydiškių.	Tačiau	žirgyne,	kai	skambi-
nome,	vyko	kažkokios	permainos,	todėl	mūsų	nepriėmė.	Tuomet	
kreipėmės	į	bent	šešis	kitus	žirgynus.	Deja,	rezultatas	nulinis.	
Atsakymai	panašūs:	hipoterapija	užsiiminėti	neapsimoka,	mes	
tuo	nebeužsiimame,	žirgynas	neįgaliesiems	nepritaikytas…	Ne- 
įkandamos	neįgaliesiems	pasirodė	ir	pasijodinėjimo	kainos…
	 Tiesa,	galėjome	nuvykti	traukiniu	į	Šiaulius	ir	apsilankyti	
netoli	esančioje	Neįgaliųjų	jojimo	asociacijoje,	kuri	skelbiasi	
pelno	nesiekiančia	organizacija.	Tačiau	nuo	Šiaulių	iki	žirgyno	
būtų	tekę	važiuoti	autobusu…	Žmonėms	tokia	kelionė	pasirodė	
pernelyg	sudėtinga.	

Bendoriuose... 

	 Šis	žirgynas	neįgaliesiems	nepritaikytas.	Tačiau	nuvykę	
nepasigailėjome	–	vedami	didelio	noro	pajodinėti,	mes…	patys	
prisitaikėme	prie	jo.	
	 Bet	apie	viską	iš	pradžių...	
	 Rytas	prašvito	nuostabus,	saulėtas.	Į	Vilniaus	neįgaliųjų	
dienos	centrą,	pasiruošę	išvykai,	susirinko	apie	20	lankytojų	ir	
jų	šeimos	nariai.	Prie	mūsų	panoro	prisidėti	jau	besibaigiančios	
išsėtine	skleroze	sergančiųjų	dienos	stovyklos	dalyviai.	Grupė	
padidėjo	dar	7	žmonėmis.	
	 Su	savimi	turėjome	užkandžių	ir	didoką	maišelį	raikytos	
juodos	duonos	žirgeliams.	Dienos	centro	direktorė	Nijolė	Zen-
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Bendorių žirgynas nepritaikyas neįgaliesiems, tačiau išvykoje 
į jį dalyvavę Vilniaus neįgaliųjų dienos centro lankytojai 
juokavo, kad prie aplinkos prisitaikė patys...
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kevičiūtė	dar	įdėjo	dėžę	kibinų	–	juk	„išsėtinukai“	turėjo	išvykti,	
nesulaukę	pietų.	
	 Važiavau	neramia	širdimi,	vis	svarstydama,	ką	pamaty-
sime	tuose	Bendoriuose,	ar	pavyks	neįgaliesiems	pajodinėti,	ar	
nenusivils	jie	tokia	išvyka.	Tačiau,	vos	išlipus	automobilių	stovė-
jimo	aikštelėje,	prieš	mus	atsivėrė	nuostabus	vaizdas:	švarutėlės	
arklidės,	puikios	poilsio	aikštelės,	gražus	tvenkinys…

Jodinėjo, kas tik norėjo

	 yra	kelios	taisyklės,	kurias	sužinojome	prieš	važiuodami	
į	žirgyną:	žmonės,	alergiški	arkliams	arba	kitiems	gyvūnams,	
išvykos	į	žirgyną	turi	atsisakyti,	taip	pat	negalima	stovėti	prie	
žirgo	pasturgalio,	kad	neįspirtų.	
	 Iš	pradžių	ant	žirgų	užsiropštė	vaikai.	Kad	būtų	lengviau	
pasiekti	balną,	prie	žirgų	prižiūrėtojai	pastatė	stabilius	laiptukus.	
Pamatę,	kad	jodinėjančių	vaikų	veidai	šviečia	laime,	panoro	
užsėsti	ant	žirgų	ir	vyresnieji,	o	užsakytam	laikui	jau	baigiantis,	
įsidrąsino	ir	nevaikštantys	mūsų	išvykos	dalyviai.	Tada	ir	prasi-
dėjo	didžioji	linksmybė:	„ratukiniai“,	užkelti	ant	žirgų,	aikčiojo	
ir	juokėsi	iš	netikėtumo,	kad	pavyko	užsėsti,	kad	joja	be	ypatin-
gos	pagalbos,	žiūrovai	valiavo	ir	fotografavo	raitelius.	
	 Dar	gal	porą	valandų	nevažiavome	iš	žirgyno.	Užkan-
džiavome,	dalijomės	įspūdžiais,	dainavome.	Vaikštinėjome	po	
žirgyną,	šėrėme	žirgus	duona,	fotografavomės.	Buvo	labai	labai	
gera.	Ir	tikrai	ne	man	vienai:	grįžus	namo,	iki	pat	vėlaus	vakaro	
vienas	po	kito	telefonais	skambino	išvykos	dalyviai.	Vis	dar	
norėjo	pasišnekėti,	padėkoti.
		 Malonu,	kai	svajonės	išsipildo.

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro nuotraukos
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Ona	KAIRyTė

	 Kaune	įgyvendintas	projektas	„Šokis	sveikatai“,	kurį	
vykdė	Nacionalinė	kūrybinių	ir	kultūrinių	industrijų	asociacija	
bei	VšĮ„Socialiniai	meno	projektai“,	o	vienu	iš	partnerių	buvo	
Lietuvos	sporto	universitetas	(LSU).	Projekto	metu	į	Kauną	
atvyko	Šiaurės	Airijos	ne	pelno	organizacijos	„Arts	Care“	vyk-
domoji	direktorė	ir	meno	vadovė	Dr.	Jenny	Elliot	su	kolege	
Carmel	Garvey,	kuri	yra	profesionali	šokėja	bei	choreografė,	
daugiau	nei	20	metų	dirbanti	bendruomenės	ugdymo,	šokio	
edukacijos	srityje,	taikant	šokį	asmenims	su	proto	ir	fizine	
negalia.

Projektas
„Šokis sveikatai“
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Projektas
„Šokis sveikatai“

	 Mokslinio	 seminaro	metu	Dr.	 Jenny	Elliot	pristatė	
pranešimą	„Labano	šokio	metodo	 taikymas	reabilitacijoje	
pacientams	po	galvos	smegenų	traumos“.	Viešnia	papasakojo	
apie	Rudolfo	Labano	(Rudolph	Laban)	šokio	teorija	paremtą	
metodiką,	jau	kelis	dešimtmečius	sėkmingai	plėtojamą	sveika-
tos	priežiūros	ir	socialinių	paslaugų	kontekste.	Labano	šokis	
paremtas	ryšio	tarp	judančio	žmogaus	kūno	ir	erdvės,	kuri	jį	
supa,	sinteze.	Moksliniais	tyrimais	įrodyta,	jog	šių	šokio	prin-
cipų	taikymas	turi	teigiamą	įtaką	sveikatai.	Šokio	praktika,	
įtraukiant	tiek	sveikatos	bei	socialinių	paslaugų	vartotojus,	tiek	
šių	paslaugų	teikėjus,	stiprina	paciento	ir	gydytojo,	paslaugų	
vartotojo	ir	paslaugų	teikėjo	ryšį,	ugdo	kūrybiškumą,	turi	įtakos	
psichosocialinei	gerovei.

Dr. Jenny Elliot su kolege Carmel Garvey, viešnios iš Airijos
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Labano šokis paremtas erdvėje judančio kūno ir jį supančios 
aplinkos analize. Jis – geros nuotaikos ir savijautos šaltinis
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	 LSU	studentai	turėjo	galimybę	dalyvauti	universitete	
vykusioje	paskaitoje-diskusijoje	„Šokis	sveikatai“.	Jenny	Elliot	ir	
Carmel	Garvey,	pakvietusios	visus	susirinkusiuosius	pasveikinti	
rytą	aktyviai	judant,	įrodė,	kad	Labano	šokiu	galima	sudominti	
žmones,	suburti	juos	bendrai	veiklai	bei	sukurti	gerą	renginio	
atmosferą.	Viešnios	taip	pat	aptarė	galimybes	integruoti	moder-
naus	šokio	praktiką	į	mokslo	programas,	rengiančias	sveikatos	
priežiūros	ir	socialinių	paslaugų	specialistus.
	 Projektui	baigiantis,	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	
centre	šio	centro	lankytojai,	turintys	įvairias	negalias,	demonst- 
ravo	per	kelias	dienas	išmoktą	šokio	pasirodymą,	kurio	choreo- 
grafiją	sukūrė	Jenny	Elliot	ir	Carmel	Garvey.	Neįgaliesiems	
pasirodymą	atlikti	padėjo	LSU	studentai.

Lietuvos sporto universiteto nuotraukos
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