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Gelbstintys procentukai

Redakcijos žodis

 Bepinigis pirmasis ketvirtis mums, dotuojamiems 
gamybininkams, kasmet suriša rankas ir kojas. Laimė, per laiką 
įgijome UAB „Petro ofsetas“ pasitikėjimą – tris „Bičiulio“ 
numerius spaustuvė spausdina, kaip sakoma, į skolą. To nega-
lėtume pasakyti apie AB „Lietuvos paštas“, kuriam už leidinio 
pristatymą reikia susimokėti laiku. Uždelstume – žurnalas Tavęs, 
mielas Skaitytojau, nepasiektų... 
 Esame dėkingi rėmėjams, kurie 2 procentus pajamų 
mokesčio kasmet paaukoja „Bičiulio“ žurnalui, kad galėtume 
gyvuoti, kad išsisuktume iš keblių sitaucijų. Kad ne šie gerieji 
bičiuliai, neturėtume nei popieriaus, nei dažų spausdintuvui – 
juk prieš patekdamas į UAB „Petro ofsetas“, kiekvienas žurnalo 
numeris iš pradžių tris kartus „išspausdinamas“ redakcijoje, nes 
tiek sykių skaitomos korektūros.
 Nuoširdžiausiai dėkodami visiems, kurie mums gelbsti, 
kviečiame ir toliau būti mūsų rėmėjais. Primename, kad du 
procentus pajamų mokesčio gali aukoti tik dirbantys asmenys. 
Norintys žurnalui paaukoti asmeninių lėšų, turėtų pervesti 
pinigus tiesiai į mūsų sąskaitą, mokėjimo paskirties langelyje 
įrašydami – „Bičiulio“ žurnalui. Reikalingus duomenis galima 
pasitikslinti telefonu 8 447 42922.
 Ačiū visiems, kurie yra Didysis Mūsų Gelbėjimo Ratas. 
Pagarbiai –
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Zigmas Jančauskis: 
„Pasigendu 
diferencijuoto 
požiūrio...“

aktualu

	 Lietuvos	neįgaliųjų	draugijos	pirmininkas	Zigmas	Jančaus-
kis	teigia,	jog	organizacija	atlieka	svarbią	misiją	–	su	valstybės	bei	
kitomis	institucijomis	dalinasi	atsakomybe	siekiant,	kad	neįgalieji	
taptų	visateisiais	visuomenės	nariais,	kad	jiems	būtų	sudarytos	
geresnės	sąlygos	dirbti,	turiningai	leisti	laisvalaikį,	bendrauti,	
kūrybiškai	save	išreikšti.	
	 Šiandien	pirmininkas	maloniai	sutiko	atsakyti	į	„Bičiulio“	
korespondentės	Loretos	CIKAITĖS	klausimus.
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Zigmas Jančauskis: 
„Pasigendu 
diferencijuoto 
požiūrio...“

MŪsŲ iNteRViu

	 Daug	nevyriausybinių	organizacijų	įgyvendina	Nacio- 
nalinę	socialinės	integracijos	politiką.	Kaip	manote,	ar	NVO	
labiau	konkurentės,	ar	bendradarbės?
 Be organizacijos, kuriai vadovauju, geriau pažįstu 
tik Lietuvos žmonių su negalia sąjungą. Tiek vienoje, tiek 
kitoje organizacijoje dominuoja žmonės, turintys fizinę nega-
lią, tad ir veiklos panašios. Tačiau mes labiau orientuoti į 
pagyvenusių žmonių grupes, o LŽNS geriau sekasi pritraukti 
jaunimą.
 Vieni kitų paraiškų nematome, informacija nepasida-
liname. Gal būtų geriau, jei žinotume, ką daro viena ar kita 
skėtinė asociacija, tuomet nenutiktų kaip praeitais metais 
Varėnoje, kai vieno ir to paties kolektyvo apžiūrai vietos 
administracijai buvo 
pateikti trys skirtin- 
gų organizacijų pra- 
šymai... 
 Manyčiau, turė- 
tų būti artimesnis ben-
dradarbiavimas. Juk 
kartu galėtume nuveikti 
daugiau.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas 

Zigmas Jančauskis 
įsitikinęs, kad projektų 
vertinimo perdavimas 

savivaldybėms – 
netikslingas žingsnis
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 Šiandien tikrai nežinau, tarkime, Aklųjų, Kurčiųjų arba 
Sutrikusio intelekto draugijų pačių skaudžiausių problemų. Na, 
nebent iš bendrojo išsilavinimo galima šį tą nujausti... 
	 Nuo	šių	metų	pradedama	įgyvendinti	Nacionalinė	ne- 
įgaliųjų	socialinės	integracijos	programa	2013-2020	metams.	
Kokias	prioritetines	veiklos	kryptis	matytumėte	šiemet?	Ar	
viskas	lieka	taip	pat,	ar	kinta?
 Išlieka kultūrinė veikla – plenerai, meninių kolektyvų 
raiška. Turime bazę Šventojoje, joje vyksta savarankiškumo 
ugdymo stovyklos, turime ir pritaikytą transportą. Tačiau kiek- 
vienais metais, teikdami paraiškas Neįgaliųjų departamentui, 
bandome įtraukti naujas formas. Norisi kuo įvairesnių kultūri-
nių veiklų, norisi išvažiuoti į kitas šalis, patirti, kaip ten veikia 
organizacijos, kaip bendradarbiaujama su institucijomis, su 
valstybe. Deja, šios veiklos iš projektų išbraukiamos, taip pat 
braukiamos ir personalo veiklos. Tarkime, šiuo metu Lietuvos 
neįgaliųjų draugijoje dirba tik trys žmonės. O juk mūsų orga-
nizacija vienija 62 padalinius, asocijuotus narius visoje Lietu-
voje! Su jais norisi susitikti ne vieną ir ne du kartus per metus... 
Privalu geriau žinoti regionų problemas, esant galimybei daryti 
didesnę įtaką, surasti „ryšulėlį“ bendrų problemų, kurios būdin-
gos visose savivaldybėse veikiančioms organizacijoms, apie jas 
diskutuoti, tuo pačiu ir iškelti į valstybinį lygį, kas mums daug 
paprasčiau padaryti, nei pavieniams nariams. Tačiau, kai trūksta 
darbuotojų, dalykiškas bendravimas vis labiau sunkėja. 
 Blogybė ta, jog mes visas paraiškas įgyvendinamiems 
projektams teikiame pagal vieną aprašą, nėra diferencijuoto 
požiūrio. 
 Esama organizacijų, kurių veikla remiasi ugdymo pro-
cesu. Tačiau daugeliui kitų žmonių šios veiklos nėra tokios 
prasmingos. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kiek darbelių pristatoma 

aktualu
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MŪsŲ iNteRViu

mugėse... Mes jau išmokome rankdarbių „namų darbus“ ir suau-
gusiems žmonėms to nebereikia. 
 Bet kodėl projektuose nefinansuojamos transporto išlai-
dos, lėšos spaudai prenumeruoti?
 Manau, turėtų būti peržiūrėtas finansavimo aprašas. Jis 
privalo atitikti kiekvienos organizacijos poreikius. Negali būti 
veiklos suniveliuotos, kaip yra šiuo metu. 
	 Kaip	vertintumėte	šiandieninę	socialinių	paslaugų	
teikimo	kokybę?
 Kodėl rajonuose tiek mažai lankomosios priežiūros 
darbuotojų? Valdininkų atsakymas paprastas: poreikiai paten-
kinami „pilnai“! O mano nuomone, ne kiekvienas žmogus 
drįsta šių paslaugų prašyti. Ir kai per televiziją matai žmogų, 
nebepanašų į žmogų, turėtų būti gėda tai savivaldybei... Tokių 
pavydžių daugybė. Ar mažai šiandien Lietuvoje varguolių, 
kurie pamiršo, ką reiškia būti švariam, susitvarkiusiam? Tačiau, 
kai už kiekvieną menkiausią paslaugą tenka mokėti, o mokėti 
nėra iš ko, neįgalieji ir kiti pirmojo rūpesčio žmonės pasijunta 
esą „už borto“.
 Mūsų asociacijos tikslas – atkreipti dėmesį, jog žmogus 
ne vien duona sotus. Siekiame kuo didesnio finansavimo, kad 
galėtume tenkinti įvairiapusius narių poreikius.
	 Ar	galima	teigti,	jog	nevyriausybinės	organizacijos	rajo-
nuose	šiandien	užima	tvirtas	pozicijas	ir	jų	statusas	nekinta?	
O	gal	išlikusi	priklausomybė	nuo	politikų	geros	valios?
 O taip, be jokios abejonės! Tai pagrindinis mūsų argu-
mentas, kodėl buvo netikslinga perduoti finansavimo savival-
dybėms. Net mūsų vyriausybė per Nepriklausomybės metus jau 
šešiolikta... O juk savivaldybių merų kaita dar didesnė!
 Savivaldybių merų požiūris labai daug ką lemia. Mes 
tai žinome ir jaučiame, nes tenka daug važinėti po Lietuvos 
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aktualu

Tradicinis Lietuvos neįgaliųjų draugijos narių 
vasaros susibūrimas Talačkonių kaime
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rajonus. Kiekvienoje savivaldybėje požiūris vis kitoks. Vienur, 
kaip, tarkime, Biržuose, galime susitikti ir tartis su miesto meru, 
savivaldybės administracijos direktoriumi bei socialinės para-
mos skyriaus vedėju... O kitur, pavyzdžiui, Šakių ar Švenčionių  
rajonų savivaldybėse džiaugiamės, kad bent jau su su socialinių 
skyrių vedėjais galime problemas aptarti...
	 Bet	kodėl	taip	yra?
 Savivaldybės gyvena pagal savivaldos įstatymus. Kas 
joms – atvykę respublikinių organizacijų vadovai? Susitikimai 
su jais rajonuose nesureikšminami, jų nereglamentuoja jokie 
įstatymai, viskas grindžiama tiktai geranoriškumo ir žmogiš-
kumo santykiu. O šito kartais tikrai pritrūksta.
	 Turite	visų	metų	patirtį,	kai	pasikeitė	neįgaliųjų	socia- 
linės	reabilitacijos	bendruomenėse	projektų	finansavimo	
tvarka.	Kokiomis	dar	įžvalgomis	galėtume	pasidalinti?
 Šiemet šiai programai skirta 13 su puse milijonų litų. Ši 
suma ir atiduota Savivaldybių žinion. Pagal aprašą, prie Neįga-
liųjų reikalų departamento finansuojamų projektų 10 procentų 
turi prisidėti savivaldybės. Tačiau jos gerokai gudrauja. Juk 
savivaldybės žino, kad iš pinigų, kuriuos Departamentas skiria 
socialinėms programoms vykdyti, galima priversti asociacijas 
susimokėti už patalpų nuomą, už transportą ar padengti kitas 
išlaidas, kurias anksčiau dengdavo savivaldybės. 
	 Tad	galėtume	teigti,	jog	Jūsų	požiūris	į	naująją	ne- 
įgaliųjų	socialinei	reabilitacijai	skirtų	projektų	finansavimo	
tvarką	gana	neigiamas...
 Taip, mano nuomone, naujoji tvarka yra bloga tvarka, 
nors važinėjant po Lietuvą iš asocijuotų narių būgštavimų 
šiandien ir nesigirdi. Mat organizacijos, gaudamos netgi dvi-
gubai didesnį finansavimą, yra patenkintos. Tačiau turėtume 
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žinoti, kodėl pernai finansavimas buvo didesnis veik visu 
milijonu... 
 Trumparegiškas matymas mane stebina.
 Nepasitikėjimą kelia ir projektų stebėsenos vertintojų 
funkcija. Juk jų balsas nieko nelemia – projektus vertina ir tvir-
tina administracijos direktoriaus sudaryta komisija.
 Anksčiau – būdamas asociacijos vadovu ir gerai žinoda-
mas asociacijų veiklas, remdamasis patirtimi – galėjau įtakoti 
vienų ar kitų projektų finansavimo patvirtinimą. Deja, šiandien 
mane tepasiekia tik informacija, jog pinigai paskirti. Tačiau ar 
jie paskirti tikslingai? Tas man kelia abejonių. Todėl tvirtinu: 
tikslas, kad skiriamos lėšos pasiektų kiekvieną neįgalųjį ir 
būtų paskirstytos tolygiai, nebuvo pasiektas. Dažnai ir šian-
dien savivaldybėse nėra žinomas tikslus neįgaliųjų skaičius, 
jie turi tik tiek duomenų, kiek į juos kreipiasi žmonių... 
	 Sakykite,	ar	įvairios	akcijos,	renginiai	įtakoja	neįga-
liųjų	socialinės	integracijos	procesus?	Ar	galėtume	tvirtinti,	
jog	valstybė	suinteresuota,	kad	šalies	gyvenime	dalyvautų	
visos	visuomenės	grupės?
 Bet kuris darbas – renginys ar akcija – duoda naudos. Tai 
neabejotina. Juk akcijomis atkreipiame dėmesį į problemas. 
 Šiuokart pakalbėkime apie aplinkos pritaikymą. Aš 
teigčiau, kad pas mus šiandien gyvuoja dviguba moralė: 
tvarkomės kaip patogiau, kaip priimtiniau... 
 Tačiau juk turi būti vieninga nuomonė! Visiems pri-
valu vykdyti valstybės deleguotą funkciją, o šiandien dažnai 
sužaidžiama dviguba morale.
 Kalbėsiu tik apie visuomeninės paskirties pastatus. Kodėl 
tik privatus kapitalas priverčiamas laikytis aplinkos pritaikymo 
reikalavimų? Sakykime, į prekybos centrus gali be kliūčių 
patekti net ir sunkios fizinės negalios žmonės – visur įvažos, 

aktualu
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liftai, automatiškai atsidarančios ir užsiveriančios durys... O 
štai į valstybinės paskirties pastatus žmonės, turintys judėjimo 
negalią, vargiai pateks! Kiek žinau, renovuojant šios paskirties 
pastatus iš ES fondų lėšų, net nebuvo įskaičiuoti kaštai aplinkai 
pritaikyti. 
 O, tarkime, mokyklos, kurios jau renovuotos? Ar visos 
jos pritaikytos judančiam vežimėliu?
 Kai užduodi šį klausimą, atsakoma: pas mus nėra besimo-
kančių neįgalių vaikų. Tačiau juk yra judėjimo negalią turinčių 
tėvų, kurie augina sveikus vaikus, ir patekti į mokyklą jie negali. 
Tą galėtų paliudyti ir mano paties pavyzdys – nesu dalyvavęs 
nė viename  savo vaikų mokyklos renginyje... Ir ne todėl, kad 
nenorėjau, bet kad negalėjau ten patekti...
 Pamenu, teko lankytis Zarasuose kaip tik tuo metu, kai 
buvo renovuojamas rajono savivaldybės pastatas. Klausiu, ar bus 
pritaikyta neįgaliesiems? Atsakymas: o kam? 
 Ir visa tai vyksta šiandien, kai visi vienu balsu šneka apie 
„draugišką“ aplinką kiekvienam bendruomenės nariui! 
 Blogai, kad neturime aktyvių politikų, kurie žinotų, kas 
yra negalia. Ar daug matome valdžioje fizinės negalios žmonių? 
Aš jau nekalbu apie judančius vežimėliuose. Kalbu apie tuos, 
kurie su vaikštynėmis vaikšto ar su ramentais...
 Mes iš viso viešai – tiek per televiziją, tiek realiame gyve-
nime – labai retai matome sunkiai judantį, vežimėliu važiuotą 
žmogų, nes jis susiduria su daugybe problemų. Valdininkai, nuo 
kurių priklauso sprendimai, nesusimąsto, jog ir jie vieną dieną 
gali tapti kurti ir negirdėti radijo laidų, akli ir nematyti televizijos, 
tapti prikaustyti prie patalo...
 Kai žmogaus kūnas pasikeičia, jam iškyla daugybė sun-
kumų. Man keista, kad sveikieji apsimeta jų nematą...
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 Lietuvoje vis dar tebėra aktualu aibė dalykų, apie kuriuos 
nemąstoma aukščiausiu lygiu.
	 Šiandien	turime	tiek	daug	gerų	žinių	iš	pasaulio	apie	
neįgaliųjų	visavertį	dalyvavimą	įvairiose	gyvenimo	sferose,	
jog	atrodytų,	nebereikia	išradinėti	dviračio	–	jau	sėkmingai	
veikia	socialinės	politikos	suformuoti	modeliai,	tiktai	imkime	
pavydį...	
	 O	koks	ir	kokios	šalies	modelis	priimtiniausias	Jums.	Ar	
galėtumėte	kuriai	nors	vietai	ištarti:	čia	gyventi	gera	visiems? 
 Prieš keletą metų geriausiu neįgaliesiems pritaikytu 
miestu įvertintas Berlynas. Teko jame būti. Taip pat teko lan-
kytis Strasbūre ir Briuselyje. Pastarajame, norėdami patekti į 
Parlamento rūmus, patyrėme nemažai kliūčių: pasirodo, ir metro 
liftas neveikia, ir šaligatvių plytelės taip pat išsiklaipiusios kaip 
pas mus, ir eskalatorius mums besikeliant sugedo...
 Visai kitokie įspūdžiai iš Strasbūro. Čia sugebėjome 
savarankiškai pasiekti visus norimus objektus. Perone, atvykus į  
mums reikiamą stotelę, jau laukė keltuvas. Kaip ir kas perduoda 
informaciją, jog vagone žmogus  rateliuose, nežinau, bet tai yra 
labai svarbu. Štai tuomet, kai ir Lietuvoje taip bus, galėsime 
sakyti: čia gyventi gera. 
 O tuo tarpu pas mus... Įsivaizduokite oro uostą... Lyja lie-
tus... Lėktuvas nusileido viduryje aikštės... Nors iš tolo matėme, 
kad prieigų į uostą „rankovės“ tuščios, į klausimą, kodėl nepri-
važiavo arčiau, atsakyta: taupome! 
 Štai ir kyla klausimas, kodėl taupoma neįgaliųjų sąskaita? 
	 Ar	galime	šiandien	kalbėti	apie	sėkmingą	neįgalaus	
žmogaus	įtraukimą	į	laisvą	darbo	rinką?
 Kiek procentų neįgaliųjų šiandien turi darbą? Gal kokie 
penki... Juk tikrai dar ne viskas padaryta, kad žmogus galėtų 
integruotis į laisvą darbo rinką. 

aktualu
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 Dažniausiai galima įsidarbinti socialinėse įmonėse arba 
per užimtumo – rėmimo programas. 
 Blogai, kad socialinius apmokymus gavę žmonės, neįpa-
reigoti. Jie gali dirbti, o gali ir nedirbti. Manyčiau, įsidarbinimas 
priklauso ir nuo žmogiškojo požiūrio. Turint pozityvų požiūrį, 
tikiu, galima susirasti darbą.  
 Galbūt neįgaliuosius dirbti labiau skatintų Latvijos ir 
Estijos socialinės politikos pavyzdys? Ten žmonės turi pasi-
rinkimą: jeigu nedirba, gauna pašalpą, tačiau – jeigu pasirenka 
darbą – žino, kad jų pajamos bus tris kartus didesnės. 
	 Mūsų	pokalbis	neteikia	didelio	optimizmo?	
 Aš niekados nepuolu į euforiją. Lygiai kaip nepuolu ir į 
paniką. Mūsų gyvenimas nenuspėjamas, bet juk tik todėl jis mus 
ir užgrūdina. Gera ir bloga, linksma ir liūdna – visados šalia...
 Šiandien visoje Lietuvoje situacija tikrai ne pati links-
miausia. Juk girdime, kad kasmet į užsienius emigruoja maždaug 
po vieną tokio dydžio miestelį kaip Utena...
 O kas bus, kai visi, kurie pajėgia dirbti, išvažiuos? 
Kas tada laukia mūsų – pensininkų, neįgaliųjų, kitaip remtinų 
žmonių?
 Jaučiame didžiulį atotrūkį nuo valstybės instituciją. Daž-
nai nebemato ir nebesusišneka žmogus su žmogumi – viskas 
paremta raštais, pasiaiškinimais... Įsuktas biurokratinis aparatas, 
kuris tarsi ir gina mūsų interesus, tačiau iš tiesų jis gina tiktai 
valstybę. Laikas situaciją keisti.
	 Ačiū	už	nuoširdų	pašnekesį.

Autorės ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos nuotraukos

MŪsŲ iNteRViu
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Kristina 
Navickaitė:
„Laimi tik stiprios 
asmenybės!“

ĮdoMios PatiRtYs

Loreta CIKAITĖ

Motinos ir dukters pastangos

 Stiprybė glūdi pačiame žmoguje, peršasi mintis, kalbantis 
su Kristina Navickaite. O kaip suformuojama vidinė stiprybė? 
Tai, pasak Kristinos, nulemia daugybė aplinkybių. Jos įsitiki-
nimu, kiekvienas žmogus pats kuria savo gyvenimą, na, dar 
įtakos turi aplinka, artimiausieji žmonės. 
 Kristinos charakterio bruožus ir savybes didžiausia dalimi 
formavo mama, Genovaida Navickaitė, kuri dukrai, turinčiai po 
vaikų cerebrinio paralyžiaus likusias sveikatos komplikacijas, 
niekada net žodeliu neužsiminė, jog mergaitė yra kitokia.  
 „Praėjome tikrą „golgotą,“ – apibendrina Kristinos 
mama, prisiminusi dukters patirtis mokykloje, sanatorijose, o 
taip pat – ir menkus rezultatus tedavusias operacijas. Moteris 
puikiai prisimena laiką, kai abi, grįžus Kristinai iš mokyklos, 
apsikabindavusios ir verkdavusios. 
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ĮdoMios PatiRtYs

 „Mama nesakė: tu nevaikščiosi, tu to ar kito nedarysi.... 
Ji guosdavo: nepasiduok, pakentėk, Kristinute... Ir aiškino, kad 
turiu stengtis būti pirma,“ – papildo duktė. 
 Taip Kristina ir augo – žinodama, jog turi būti ryžtinga. 
 „Kristina – stipri asmenybė, – šypsodama sako ponia 
Genovaida. – Šiandien jau aš iš jos mokausi!“ 

Kas įkvepia ir neleidžia pasiduoti

 „Niekada neleidau sau pasiduoti ir bet kokiomis aplinky-
bėmis pabaigdavau, ką pradėjusi, tiesiog toks mano charakteris, –  
teigia Kristina. – Mokyklos laikais dėl negalios sulaukdavau 

Kristina – kandidatė į Plungės rajono savivaldybės 
Tarybą. 2011 metai
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pakankamai patyčių, tai mane užgrūdino ir išmokė, kad galiu 
verkti tiktai tada, kai niekas nemato. Parodyti, kad pasiduodu, 
kai to nori kiti, – ne mano būdui.“  
 Baigusi Plungės „Ryto“ vidurinę mokyklą Kristina tais 
pačiais metais įstojo į Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir 
negalės fakultetą, kur 2007 metais įgijo socialinės pedagogikos ir 
psichologijos bakalauro diplomą. Toliau šiame fakultete ji studi-
javo magistrantūroje ir 2010 metais apsigynė specialiosios peda-
gogikos (specialiojo ugdymo koordinavimo) magistro laipsnį.  
 Studijų pasirinkimą lėmė atsitiktinumas. 
 „Nuo penktos  klasės žinojau, kad noriu studijuoti teisę ir 
būti advokate. Deja, per stojamuosius man pritrūko balų. Į pasi-
rinktinų specialybių grafą buvau įrašiau specialiąją pedagogiką ir 
logopediją... Tačiau sumaišiau kodą. Tuo būdu ir tapau socialine 
pedagoge... Nesigailiu, nes, kaip sakė viena dėstytoja, socialinis 
darbuotojas yra savo kliento advokatas,“ –  pasakoja mergina.

Darbo ir galimybių paieškos 

 Baigusi bakalauro studijas, Kristina dalyvavo konkurse 
Plungės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms užimti. 
Sėkmė jai, deja, nenusišypsojo. Tačiau konkurso metu Kristina 
atkreipė dėmesį į save ir buvo pakviesta dirbti, įgyvendinant 
Plungės socialinių paslaugų projektus. Į gera buvo ir tai, jog stu-
dijuodama magistrantūroje, Kristina išklausė specialius kursus 
asmenims, siekiantiems vykdyti mokymus globėjams ir įtėviams. 
Tai atvėrė dar vieną veiklos nišą. Nuo to laiko Kristina, ates-
tuota socialinė darbuotoja, pagal projektą dirba Plungės socia- 
linių paslaugų centre projekto vadove. Ji veda specialiuosius 
mokymus, skirtus norintiems tapti globėjais ar įtėviais. 
 Tai toli gražu ne visos Kristinos veiklos. Ne mažiau žavi 

ĮdoMios PatiRtYs
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jos pasiryžimas dalyvauti Plungės savivaldos reikaluose. Kristina 
2011 dalyvavo Plungės savivaldybės Tarybos rinkimuose. Deja, 
tais metais į ją nebuvo išrinkta. Tas visai neliūdina merginos. 
 „Kad išrinktų, net nesitikėjau,“ – sako ji ir neslepia, jog 
daugelį galimybių lemia ne kompetencijos, bet pažinčių trūkumas.  
 „Apie darbo susiradimą Plungėje, galiu pasakyt tik tiek, 
kad daugeliu atveju tas įmanoma, tik turint pažinčių ir užnugarį. 
Pati dalyvavau dviejuose konkursuose ir abu kartus likau antra,“ –  
atvirauja Kristina. 
 Laimė, įvairiausių patirčių merginos gyvenime niekada 
netrūko ir dabar netrūksta.  
 Dar studijuodama Šiauliuose, ji savanoriavo Jaunimo 
linijoje, dalyvavo neįgalių studentų reikalų Taryboje. Dabar, 

ĮdoMios PatiRtYs

Panašios kaip du  
vandens lašai. Kristina su 
artimiausiu žmogumi  
pasaulyje – mama Genovaida
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gyvendama Plungėje, priklauso politinei partijai, kuri ją dele-
gavo į savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybą. 
 „Esu išklausiusi nemažai įvairių kursų, seminarų, daly-
vavau nuotolinio mokymo programoje. Pati rašau projektus, taip 
pat juos vertinu,“ – sako pašnekovė. 
 Ar Kristinos projektai visuomet laimi?
 „Yra buvę, kad projektas negavo finansavimo, – nesi-
gina mergina. – Bet ar dėl to reikia nusiminti? Juk mūsų klaidos 
leidžia mums tobulėti. Negalima norėti, kad visada viskas būtų 
kaip sviestu patepta...“ 

Plungės cerebrinio paralyžiaus 

asociacijoje

 Šiemet Plungės cerebrinio paralyžiaus organizacijai 15 
metų. Jau susiformavo  tradicinės veiklos: išvykos ir sveikatingumo 
stovykla Palangoje, antrus metus vykdomas socialinės reabilitaci-
jos projektas, kurio darbe dalyvauja ir Kristina. Pagrindinis jos 
užsiėmimas – individualus darbas su visiškos negalios klientais. 
 Kristina užaugo kartu su asociacija, kuriai vadovauja jos 
mama Genovaida.
 Baigusi studijas, Kristina pati ėmė rašyti ir įgyvendinti 
įvairius projektus. 
 „Padėjau pildant paraiškas, su mama aptardavome reikalus, 
darydavau ataskaitas, kūriau lankstinukus,“ – pasakoja Kristina, 
visa tai daranti ir šiandien. Skirtumas tik tas, kad dabar ji jau pati 
veda mokymus tėvams, organizuoja darbą. Mergina neslepia, jog 
jai arčiausiai širdies – per nuoširdų pokalbį, pabuvimą kartu padėti 
kitiems. Juk ne veltui sakoma: duodamas gauni dvigubai.
 „Džiugina, kad mūsų organizacija atsilaikė prieš visus 

ĮdoMios PatiRtYs
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negandų vėjus, kad esame tartum šeima,“ – šypsosi mergina, 
prisipažindama, kad organizacijos kelyje ne vien tik saulutė 
spindėjo, kad yra tekę ir ašarą nubraukti... Ją liūdina atsainus 
kai kurių žmonių požiūris į neįgaliuosius.
 „Šitiek metų reikėjo mušte muštis, kad bent truputį page-
rintume organizacijos situaciją. – sako Kristina ir priduria: – 
Manyčiau, didelis trūkumas, kad kiekvienas neįgalusis mano, jog 
tik jis yra svarbiausias. Kai taip mąstoma, trūksta bendravimo 
tarp organizacijų. Didžiosios asociacijos turėtų rodyti kolegia-
lumo  pavyzdį, nes tik sutelktai dirbant galima išsakyti reikala-
vimus, poziciją ir tikėtis sulaukti didesnio valdžios dėmesio.“  

Aktyvi pozicija duoda teigiamų 

rezultatų

 Tuo tvirtai įsitikinusi Kristina Navickaitė. 
 „Jei tyliai sėdėsi ir tavęs niekas nematys negirdės, tai ir 
nebus permainų, – sakė ji.
 Mergina pridūrė, kad ją labiausiai nervina lietuvių apa-
tija, nenoras, o gal nesugebėjimas pakovoti už save. 
 „Manau tik susivienijus galima kažką pakeisti. Juk vienas 
lauke – ne karys. Neįgalieji turi eiti į visuomenę ir parodyti, jog yra 
tokie pat žmonės, norintys gyventi ir džiaugtis. Taip pat neįgalieji 
turi patys kurti strategiją ir aiškiai išskirti prioritetus, kas jiems 
labiausiai aktualu. Reikia įrodyti jog neįgalieji nėra „išlaikytiniai“, 
pasyvūs vartotojai, kurie tik reikalauja. Reikia įtikinti visuomenę, 
kad jie ir patys geba būti naudingi!“ – dėstė savo požiūrį Kristina.
 Patirtis Kristinai leidžia daryti išvadą, jog anaiptol ne 
neįgaliuosius reikia integruoti, o pirmiausiai formuoti kitokį 
vadinamosios sveikosios visuomenės požiūrį. 

ĮdoMios PatiRtYs
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 „Reikia keisti žmonių pažiūrą į skirtybes ir polinkį skirs-
tyti pagal schemą „geras – blogas“. Labai nemalonu, kai tenka 
susidurti su žmogaus susigūžimu, pamačius neįgalųjį, tarsi šis 
būtų raupsuotasis, – sakė ji.  
 Mažesniuose miestuose ir miesteliuose arba, kaip sakoma, 
periferijoje, neįgaliųjų integracijos procesas iš tiesų yra gana lėtas. 
Didmiesčiuose, ypač universitetiniuose, žmonės labiau pripratę 
prie neįgaliųjų, visų pirma todėl, kad ten geresnė infrastruktūra, 
tad ir neįgaliuosius galima sutikti kur kas dažniau. Taip pat šiam 
procesui trūksta visuotinumo, aiškios strategijos, nuolatinio pro-
greso, politinės valios ir realios teisinės bazės, finansavimo. 
 Pasak Kristinos, strategija negali būti tik vienkartiniai eks-
perimentai – skambių frazių ir parodomųjų veiksmų jau pakanka.

Nebijoti iššūkių – taip pat iššūkis

 Kristina ilgokai dvejojo, ar sutikti, kad mudviejų pokal-
bio punktyrai būtų spausdinami „Bičiulyje“. 

Šveicarija Kristinai – 
užburiantis kraštas. 
Į jį mergina mielai 
grįžtų dar sykį...
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 „Nesu kuo nors ypatinga, – sakė ji. – Man nereikia gar-
bės. Nereikia ir to, kad kažkas, skaitydamas apie mane galvotų, 
jog giriuosi. Esu paprasta, eilinė mergina, kuri gyvena savo 
gyvenimą taip, kaip moka“.  
 Tačiau Kristinos „paprastumas“ nėra jau toks paprastas, 
nors kokių nors ypatingų pomėgių ji neturi: mėgsta skaityti kny-
gas, kartais žiūri televiziją, dalį laiko praleidžia prie kompiuterio. 
Merginai patinka keliauti. Jos jau pabuvota Čekijoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje. Į pastarąją šalį ji sakosi mielai grįžtų dar 
sykį, nes Šveicarija – užburiantis kraštas.
 „O dar aš labai myliu gyvūnus, – prisipažįsta Kristina. –  
Nuo mažų dienų auginu katinus. Ir dabar išsireikalavau, kad 
paimtume benamį katinėlį. Nors jis elgesiu labiau panašus į šunį, 
mėgsta kandžiotis, tačiau kaip malonu grįžti į namus ir matyti, 
kad tavęs laukia...“
 Kristinai visada smagu patirti ką nors nauja. Šiuo metu ji 
lanko sporto klubą. Nors žiemą, kai visus neįgaliuosius šaltis ir 
slidžios gatvės „užrakina“ namuose, papildomi krūviai merginai 
sunkūs ir fiziškai, ir psichologiškai.
 Vis dėlto Kristinos gyvenimo tempas, jos entuziazmas, 
sutikite, ne kiekvienam iš mūsų duotas. Todėl negaliu nesižavėti 
pašnekovės teiginiu: „Juokauju, jog mano ambicijos gerokai 
didesnės, nei realios galimybės. Esu aktyvi ir nebijau dalyvauti 
išbandymuose kaip lygi su lygiais. Taip, man reikia turėklų prie 
laiptų, taip, aš galiu nugriūti lygioje vietoje... Na, ir kas! Nepa-
tinka – nežiūrėkite! O jeigu apkalbate mane man už nugaros, 
vadinasi, aš – priekyje! Ir nė kiek nebijau pasakyti, jog esu lai-
minga, nes dažnai pasiekiu, ko noriu. Sveikata gera, troškimų ir 
svajonių daug, o visa kita netrukdo“.

Kristinos Navickaitės albumo nuotraukos

ĮdoMios PatiRtYs
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Tobuliname 
veiklos metodus

NuoMoNĖ

Vytautas KARSOKAS

 Pasak Marijampolės socialinės pagalbos centro (MSPC) 
direktorės Vilmos Ratkevičienės, šios įstaigos paslaugų, teikiamų 
neįgaliesiems, taip pat kitiems asmenims, apimtys ir kokybė 
tiesiogiai sietinos su iš biudžeto skiriamų bei rėmėjų paaukotų 
lėšų dydžiu. Kasmet šis klausimas sprendžiamas viename iš 
Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių, vykstančių metų 
pradžioje. 
 „Mūsų finansinė padėtis panaši į analogiškų socialinių 

įstaigų padėtį kituose šalies regio-
nuose, – sakė vadovė. – Pinigėlių 
trūkumas – aštriausia problema. 
Juk be pinigų neįmanoma koky-
biškai vykdyti nė vieno projekto. 
Nors keičiantis valdžioms šalyje ir 
vyksta tam tikri pokyčiai, platesne 
prasme, lėšų skyrimo socialinėms 

Marijampolės socialinės pagalbos 
centro direktorė Vilma Ratkevičienė 
teigia, kad neįgaliųjų gyvenimo 
kokybė priklauso ir nuo to ar jis 
aprūpintas reikiamomis techninės 
pagalbos priemonėmis
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Tobuliname 
veiklos metodus

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

programoms „bangavimo“ tendencija jau daugelį metų lieka 
nepakitusi. Pasigendame stabilumo, vadinasi, ir garantijų dėl 
rytdienos.“ 
 2008 metais pasaulinę ekonomiką apėmusi krizė Lietuvos 
socialinėms įstaigoms kirto, kaip sakoma, 
iš peties, tad nuolatos tenka galvoti, kaip 
išgyventi, o planus dėl socialinių paslaugų 
plėtros atidėti ateičiai. 
 Suvokdami susidariusios situa- 
cijos keblumą, taip pat norėdami kuo 
optimaliau ir efektyviau naudoti lėšas, 
skiriamas Marijampolės socialinės 
pagalbos centro veiklai, vadovai ir 
darbuotojai ketina ryžtis tam tikroms 
veiklos pertvarkoms. Pirmiausiai numa-
toma suaktyvinti darbą su asmenimis, 
turinčiais priklausomybės ligų, taip pat 
su Marijampolės laikinosios nakvynės 
namų gyventojais. 
 Kadangi Laikinosios nakvynės 
namai įsikūrę tame pačiame pastate, 
kuriame veikia MSPC Darbo terapijos 
padalinys, siekiant efektyviau naudoti 
lėšas, skiriamas padalinio veiklai, 
planuojama įtraukti nakvynės namų 
gyventojus ir sergančius priklausomy-
bės ligomis asmenis į visuomenei naudingą darbinę veiklą. 
Laikinosios nakvynės namuose apsigyvenusieji piliečiai galės 
išmokti amato ir dirbti Darbo terapijos padalinyje. Manoma, 
jog taip jie galimai lengviau integruosis į visuomenę. 
 Marijampolės socialinės pagalbos centro vyriausiosios 

Vyriausioji socialinė darbuotoja 
Vilija Šmigelskienė sako, jog 
lankytojų centre mažėja dėl to, 
kad žmonės po truputį sensta
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socialinės darbuotojos Vilijos Šmigelskaitės patikinimu, ieškoti 
naujų veiklos kelių privertė ne vien ekonominiai skaičiavimai, 
bet ir siekis kuo efektyviau naudoti Darbo terapijos padalinyje 
sukurtą materialiąją bazę. Per pastarąjį dešimtmetį, padedant 
rėmėjams iš Olandijos Ootmarsumo parapijos bei Norvegijos ir 
įgyvendinant įvairius projektus, kurių finansavimui panaudotos 
ES fondų, taip pat šalies biudžeto lėšos, pasinaudojant vietos 
bendrovių parama, pavyko sukurti tinkamas sąlygas neįgaliems 
žmonėms, panorusiems padirbėti.
 Pasak V. Šmigelskaitės, šiandien Darbo terapijos padalinį 
lanko jaunuoliai, turintys intelekto sutrikimų, asmenys, sergantys nef-
rologiniais susirgimais, išsėtinės sklerozės draugijos nariai, neįgaliojo 
vežimėliais judantys žmonės. Tačiau jų nėra tiek, kad ši veikla ekono-
miškai pasiteisintų, tad numatoma pritraukti Laikinos nakvynės namų 

NuoMoNĖ

Darbo terapijos padalinį mielai lanko ir jaunimas, 
ir vyresni asmenys
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gyventojus, taip pat sergančius priklausomybės ligomis asmenis. 
 Antai 2012 metais padalinį lankė apie 40 neįgaliųjų ir 
tik 18 iš jų – reguliariai. Lankytojų mažėja ir dėl to, kad žmonės 
sensta. Siuvinėti, drožinėti iš medžio, lipdyti iš molio ar kažką 
megzti jaunesnės kartos neįgalieji, deja, nenori. Nenori ne 
todėl, kad neturi gabumų, o todėl, kad paprasčiausiai jiems tai 
neįdomu ir nuobodu. Taigi, esant tokiai realybei, Marijampolės 
socialinės pagalbos centro ir savivaldybės vadovams tenka ieš-
koti naujų, netradicinių kelių, kad išsaugotų, ką pavyko sukurti 
per keliolika Nepriklausomybės metų.   
 Kitas svarbus klausimas, kurį reikėtų spręsti iš esmės – 
neįgaliųjų judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto pas-
laugų teikimas. 
 Šiandien Kauno ir Marijampolės regionų gyventojams jas 
teikia Kaune įsikūrusi VšĮ „Sigana“, tačiau šios įmonės atliekamų 
remonto darbų kokybe neįgalieji dažnai būna nepatenkinti, nors 
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM už atliktus 
remonto darbus sumoka „Siganai“ bei kitoms įmonėms brangiai, 
taip pat brangiai kainuoja remontuotinų techninės pagalbos prie-
monių nuvežimas ir parvežimas po jų remonto.
 Manoma, kad įsteigus Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro prie SADM Marijampolės skyriuje bent ketvirtį šios 
technikos remontininko etato, padėtis pasikeistų iš esmės. Taip 
būtų patogiau žmonėms, pagerėtų remonto kokybė ir sumažėtų 
kaina.
 Vilija Šmigelskaitė atkreipė dėmesį, jog ankstesniais 
metais neįgaliesiems judėjimo techninės pagalbos priemonės 
buvo išduodamos nemokamai, o po tarybinių laikų deficito jos 
atsirado kokybiškesnės ir įvairių modelių, tad apsukresnieji įsi-
gudrindavo paimti jiems visai nereikalingų priemonių, kurios 
dulkėdavo nenaudojamos namuose, tuo tarpu kitiems žmonėms 

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ
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jų pritrūkdavo.
 Nuo 2011 metų sausio 1 dienos įvedus nedidelį dešim-
ties procentų mokestį, padėtis pasikeitė – neįgaliųjų noras kaupti 
atsargas dingo. Dabar jie pasiima tik tai, ko jiems iš tikrųjų gyve-
nime reikia. Deja, vis dar juntamas funkcinių lovų ir čiužinių 
skirtų pragulų profilaktikai trūkumas, ypač lovų, nes dėl kukles-
nio finansavimo pastaraisiais metais Techninės pagalbos neįga-

NuoMoNĖ
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liesiems centras prie SADM jų nuperka nepakankamą kiekį. 
 Vis dar pasitaiko nesusipratimų dėl nereikalingų ar 
nenaudojamų techninės pagalbos priemonių grąžinimo mirus 
jų naudotojui. Pagal sudarytą sutartį, per mėnesį po naudotojo 
mirties tuo privalo pasirūpinti neįgaliojo artimieji, kad vėliau 
nereikėtų varstyti teismų durų...
 Yra ir dar viena problema, kelianti pavojų neįgalaus 
žmogaus gyvenimo kokybei. Pastaraisiais metais neįgalieji vis 
dažniau skundžiasi suprastėjusia techninės pagalbos priemonių 
kokybe. Kinų ar kitų prastos reputacijos gamintojų produkcija 
apsunkina ir taip nelengvą neįgalaus žmogaus dalią. O mūsiš-
kių valdininkų noras „sutaupyti“ lėšų perkant nekokybiškus 
gaminius iš prastą reputaciją turinčių gamintojų, taip tariamai 
tenkinant paklausą, iš tikrųjų problemos neišsprendžia, o ją tik 
dar labiau komplikuoja. 
 Pažymėtina, jog pastaraisiais metais Lietuvos rinkoje 
atsirado ypač daug techninės pagalbos priemonių, pagamintų 
Kinijoje. Jos palyginus pigios, bet, deja, labai jau nepatvarios, 
greitai gendančios. Nedaug gero neįgalieji gali pasakyti ir apie 
mūsiškės AB „Puntukas“ gaminius, kurie kokybės požiūriu 
šiek tiek geresni už kiniškus, tačiau jų kaina tikrai neadekvati 
kokybei.

Autoriaus ir Marijampolės socialinės pagalbos centro nuotraukos

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

Marijampoliečių siekis – kuo 
efektyviau naudoti darbo 
terapijos padalinyje sukurtą 
materialinę bazę
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Poetinė  terapija 
gali padėti visiems

BŪkiM PažĮstaMi

	 Jūratė	Sučylaitė	–	žinoma	gydytoja	psichiatrė,	žodžio	
terapijos	Lietuvoje	pradininkė.	1985-aisiais,	baigusi	Kauno	medi-
cinos	institutą,	dirbo	Kauno	psichiatrinėje	ligoninėje	gydytoja.	
2006-aisiais	išvyko	į	Klaipėdą,	dėsto	uostamiesčio	universitete	
laisvai	pasirenkamą	poezijos	terapijos,	psichikos	sveikatos	prie-
žiūros,	edukologijos,	ekspresyviosios	terapijos	kursus,	o	psi- 
chiatrijos	ligoninėje	veda	užsiėmimus.
	 Užpernai	Vilniaus	pedagoginiame	universitete	J.	Sučy-
laitė	apsigynė	daktaro	disertaciją	„Ugdomoji	poetikos	terapija	
kaip	priemonė	suaugusiųjų,	sergančiųjų	šizofrenija	ar	depresija,	
įgalinimui“,		pernai	išleido	monografiją	„Poetikos	terapija	psi-
chiatrinėje	reabilitacijoje“,	kartu	su	Ligija	Švediene	išleido	knygą	
„Poetikos	terapijos	metodas	reabilitacijoje“.	Šiandien	Jūratė	
Sučylaitė	–	„Bičiulio“	viešnia.

	 Gerbiamoji	Jūrate,	be	to,	kad	esate	mokslininkė,	
rašote	daug	specialiųjų	straipsnių,	pažįstame	jus	ir	kaip	
daugelio	grožinių	tekstų	autorę.	Rašote	poeziją,	prozą,	eseis-
tiką.	Tad	kuri	sfera	arčiausiai	Jūsų?	Kaip	identifikuotumėte	
savąjį	pašaukimą?	Kas	Jūs	labiau	–	rašytoja	ar	psichiatrė?
 Šiandien galiu identifikuoti save kaip gydytoją psicho-
terapeutę, gydančią ne vaistais, o kalbos menu ir psichologinio 
poveikio technikomis. Man žodis yra instrumentas, leidžiantis 



27

Poetinė  terapija 
gali padėti visiems

atverti užsisklendusio žmogaus sielą, o mano žodis kartais tampa 
veidrodžiu, parodančiu pacientui jo neprarastas galias. 
 Jei neturėčiau rašytojos patirties, daugelis žmogaus 
būsenų man būtų pažįstamos tik teoriškai ir aš daug sunkiau 
ieškočiau kelio į sąlytį. 
 Mėgstu stiprinti pacientų viltį, atsakydama į jiems aktua- 
lius klausimus ne buitine kalba, o poetiškai improvizuodama. Kai 
po mano improvizacijos jaudindamiesi pacientai ištaria: „Jūs –  
talentas“, pajuntu apmaudą, kad neberandu laiko kūrybai.
	 Papasakokime	mūsų	žurnalo	skaitytojams	apie	žodžio	
terapiją,	kartais	dar	vadinamą	„psichopoezija“.	Kada	tuo	

BŪkiM PažĮstaMi
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susidomėjote?	Kaip	šis	metodas	taikomas	praktiškai	ir	kiek	
jis	gelbsti	ligoniams?
 Iš sunkaus gyvenimo ateinu. Pažįstu tildomo, represuo-
jamo žmogaus būsenas. Mano mama rašė eilėraščius, bet soviet- 
mečiu stengtasi ją izoliuoti iš visuomenės gyvenimo. Palyginus 
neseniai sužinojau, jog net generaliniam sekretoriui Leonidui 
Brežnevui skųstasi, kad ji, tai yra, žmogus su netarybine praei-
timi, dalyvauja kultūrinėje veikloje... 
 Ne vienerius metus buvau mamos skausmo ir jį lydinčio 
mano pačios skausmo nelaisvėje. Labai kenčianti siela dažnai 
neranda žodžių. Norėjau išsilaisvinti, norėjau iš gelmės pakylan-
čios kalbos, kuria prakalbėtų kiekviena mano kūno ląstelė, ir paga-
liau tapčiau savimi. Kalbėjimas iš gelmės ir yra psichopoezija.  
 Mano pačios laisvėjimui ir kryptingam susidomėjimui 
žodžio terapija daug reiškė 1998-ieji metai. Tuo metu gavau Arts Link  
stipendiją ir keliems mėnesiams išvažiavau į JAV. Ten suvo-
kiau, kad vidinės laisvės ir savęs paties jautimas neatsiejamas 
nuo dvasinės pilnatvės jausmo. Ligoniams tikrai daug galima 
padėti. Svarbiausia, kad pasiekti rezultatai išlieka, nepranyksta 
kito psichikos ligos paūmėjimo metu. 
 Negaliu pervertinti daugkartinių individualių, valandą 
trunkančių susitikimų su vienu ligoniu, o suburti grupę pagal 
visus reikalavimus ligoninės viename skyriuje ne visada 
paprasta. Tačiau drąsiai galiu sakyti: daugelis psichikos sveika-
tos problemų susietos su žema saviverte, o psichopoezija grąžina 
orumo jausmą.
	 Ar,	be	Jūsų,	kas	nors	Lietuvoje	dar	praktikuoja	pana-
šius	užsiėmimus?
 Pirmiausiai noriu paminėti psichologą Julių Kvedarauską. 
Nežinau, ar šiuo metu praktikuoja, bet labai kompetentingas ir 
turi patirties filosofas Jurgis Dieliautas. Ši sritis taip pat pažįs-
tama Tomui Čepaičiui, o Klaipėdoje kūrybiško rašymo entu- 
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ziastė yra Sondra Simonaitienė. Ji nėra psichoterapeutė, labiau 
orientuojasi į kūrybą, bet žino kūrybiško rašymo ir asmenybės 
augimo, tapsmo savimi sąsajas. Klaipėdietė rašytoja Nijolė Kliu-
kaitė-Kepenienė taip pat neabejinga šiai temai.
	 Ar	manote,	kad	poetinės	terapijos	reikia	tik	sielos	
ligoniams?	O	gal	ji	būtų	veiksminga	ir	judėjimo	negalios	
žmonių	reabilitacijos	procese,	ypač	kai	turime	galvoje	jau-
nus,	įvairias	traumas	patyrusius	žmones,	kurie	turi	mokytis	
gyventi	su	kitokiu	kūnu?
 Poetinės terapijos reikia ne tik tiems žmonėms, kurių 
medicininiuose dokumentuose įrašyta psichikos sutrikimo dia-
gnozė. Poetinė terapija gali padėti visiems, kuriems reikia išgy-
venti vienokią ar kitokią kančią, ir net sveikiesiems, norintiems 
geriau pažinti save ir dvasiškai augti.
	 Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	vienija	keliolika	
asociacijų,	kurios	savo	Dienos	centruose	buria	neįgaliuosius	
įvairiausioms	veikloms.	Kokią	literatūrą	rekomenduotumėte	
pastudijuoti	žmonėms,	norintiems	suburti	poetinės	terapijos	
savitarpio	pagalbos	grupę?
 Būtų pravartu susipažinti su Karlo Rodžerso humanistine 
psichoterapija, suprasti jo aprašyto reikšmingo išmokimo ir besą-
lygiškos meilės esmę, pasidomėti Viktoro Franklio logoterapijos 
idėjomis, Martino Buberio dialogo principais. O po to jau reikėtų 
nutolti nuo mokslinių knygų ir jas pakeisti poezijos tomais. Vėl 
atrasti Vincą Mykolaitį Putiną, Henriką Nagį, Joną Strielkūną, 
Justiną Marcinkevičių ir kitus.
	 Kažkur	teko	skaityti,	kad	Jūs	poezijos	terapijos	ištakų	
ieškote	pirmykštėje	visuomenėje,	kai	šamanai	giedodavo	ir	
užkalbėdavo...	Daugiau	nei	prieš	dešimtį	metų	netgi	romaną	
gana	keistu	pavadinimu	esate	parašiusi	–	„Susitikimai	su	
ragana“...	Tačiau	pernai	išleistoje	Jūsų	miniatiūrų	knygelėje	
„Kūčių	vakarą“	aiškiai	duodate	suprasti,	kad	įvairius	burtus	
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laikote	kenksmingais	mūsų	psichikai...	Ar	tai	reiškia,	kad	per	
laiką	Jūsų	požiūris	pasikeitė?
 Mano požiūris nepasikeitė. Poetinė terapija veda dva-
singumo link. Sunku pervertinti dvasines pagavas, kurių metu 
išgyvenu ramybę ir įkvėpimą, ir aiškiai suvokiu, kaip dabar elgtis, 
tačiau dvasinis nušvitimas neįmanomas skubant, apleidus savąją 
sielą, nusisukus nuo dvasinio skausmo ir negirdint jo prašymų 
kurti tauresnį gyvenimą. Yra patirčių ir būsenų, kurioms išreikšti 
būtinos metaforos. Susitikau su ragana Baime ir išsiskyriau su ja, 
tapau laisvesnė. Burtai atspindi mūsų troškimus ir baimes, galima 
į juos žiūrėti kaip į žaidimo elementus, jų nesureikšminti. Jeigu 
rimtai įtikime burtais, jei galvojame, kad jų pagalba išgirstame už 
mus aukštesnės dvasios valią, mes rizikuojame savo gyvenimu, nes 
mūsų suvokimo klaida gali pradėti veikti kaip žudanti neigiama 
įtaiga. Gal yra ir kitų pavojų, bet apie tai tegu kalba egzorcistai.
	 Naujausią	Jūsų	knygą	pavadinčiau	susitaikymo	teks-
tais.	Į	skaitytojus	čia	kreipiasi	deganti	žvakė	ir	ruginė	duona,	
langas	ir	spanguolių	kisielius...	Kaip	gimė	šie	kreipiniai?
 Iš ilgesio tų, kurie nebesėdi su manimi prie Kūčių stalo. Iš 
noro priminti Kūčių vakaro šventumą ir atskleisti jo dvasinę pilnat- 
vę tiems, kuriems liūdna artėjant gražiausiai metų šventei; tiems, 
kurie jaučiasi vieniši, arba pamiršo, kad yra ne tik komercija.
 Pagaliau, esu ne kartą mačiusi, kaip pablogėja psichikos 
ligonio nuotaika, kai jis išsitraukia iš po baltos staltiesės trumpą 
šiaudą – pradeda tikėti, kad gyvenimo liko labai nebedaug, kad 
liga dar labiau paūmės. Norėjau tokius žmones guosti, nutolinti 
jų baimes. Galvojimas, kaip sielos ligoniams perteikti Kūčių 
vakaro dvasinę pilnatvę, skatino rašyti linkėjimus ir pasirašyti 
degančios žvakės ar ruginės duonos vardu. 
	 Dėkojame	už	atsakymus.

Kalbėjosi Violeta ŠOBLINSKAITĖ

 Jūratės Sučylaitės albumo nuotrauka
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iNFoRMuojaMe

 30 pacientų organizacijų ir daugiau nei 20 tūkstančių narių 
vienijanti Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) 
prašo Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo pirmininko Vydo 
Gedvilo ir Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sustabdyti 
ministro Vytenio Andriukaičio sveikatos priežiūros sistemą griau-
nančius bei pacientų ir medikų visuomenę priešinančius veiks-
mus. Manome, jog ministras peržengė visas ribas, priimdamas 
Lietuvos istorijoje precedento neturintį sprendimą – išbraukti iš 
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Kolegijos Lietuvos pa- 
cientų atstovus. 
 „Atstovaudami Lietuvos pacientų interesams, kreipia-
mės į Jus norėdami atkreipti aukščiausių šalies vadovų dėmesį į 
prastėjančią situaciją Lietuvos sveikatos apsaugos srityje. Mums 
didelį nerimą kelią per pastaruosius du mėnesius SAM vado-

PRANEŠIMAS SPAUDAI
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vybės priimti sprendimai ir nekonstruktyvūs vieši pareiškimai, 
skaldantys visuomenę, pacientų, gydytojų ir gydymo įstaigų 
bendruomenes“, – sakoma D. Grybauskaitei, V. Gedvilui ir A. 
Butkevičiui adresuotame kreipimesi. 
 V. Andriukaitis viešojoje erdvėje yra ne vieną kartą minė-
jęs, kad jo vadovaujama ministerija planuoja apriboti pacientų 
teisę naudotis Privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, kom-
pensuojant gydymą privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. 
Esame įsitikinę, kad tokios nuostatos įgyvendinimas skaudžiai 
smogtų Lietuvos pacientams, gydytojams, gydymo įstaigoms 
ir visai visuomenei. Privačių sveikatos priežiūros įstaigų elimi-
navimas iš Lietuvos sveikatos sistemos neabejotinai paskatins 
dar didesnes pacientų eiles valstybinėse sveikatos priežiūros 
įstaigose, „vokelių kultūros“ išvešėjimą, gydytojų emigraciją, 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės smukimą, uždelstų ligos 
atvejų padažnėjimą. Tai neabejotinai pablogins sveikatos prie-
žiūros kokybę ir prieinamumą Lietuvos pacientams. 
 LPOAT trijų svarbiausių valstybės pareigūnų taip pat 
prašo atkreipti dėmesį į Lietuvos istorijoje precedento neturintį 
atvejį – 2013 m. vasario 20 d. ministras V. Andriukaitis pasi-
rašė įsakymą, kuriuo iš SAM Kolegijos sudėties buvo išbraukti 
LPOAT, Lietuvos gydytojų sąjungos ir Lietuvos privačių svei-
katos priežiūros įstaigų atstovai. Formuojant dabartinės sudėties 
SAM Kolegiją, LPOAT negavo siūlymo deleguoti savo atstovo į 
Kolegiją. LPOAT pacientų teises SAM Kolegijos darbe aktyviai 
atstovavo nuo 2005 metų sausio 19 dienos. 
 Dėl tokio vienašališko ministro V. Andriukaičio spren-
dimo, SAM Kolegijoje nebeliko nė vieno Lietuvos pacientų 
organizacijoms atstovaujančio atstovo. Logiška, kad labiausiai 
nukentės Lietuvos pacientai, kurių balsai SAM bus girdimi vis 
rečiau. Pacientai turi būti įtraukti į sveikatos politiką. Jų dalyva-
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vimas padės politikams greičiau reaguoti į gyvybiškai svarbius 
sergančių žmonių poreikius tvirtina.  
 Manome, kad toks V. Andriukaičio sprendimas –  kerštas 
už tai, kad pacientai atsisakė palaikyti skubotus ministro planus 
dėl vadinamosios „sveikatos apsaugos reformos“, kurią pacientai 
vertina kaip sveikatos sistemos griovimą. Jau anksčiau V. Andriu-
kaitis parodė visišką nesiskaitymą su LPOAT, viešojoje erdvėje 
diskreditavo organizaciją ir jos atstovus, kaltindamas juos „nesą-
žiningumu“, „tarnavimu farmacininkams ir privatininkams“. 
 Norime priminti, kad LPOAT yra Tarptautinio pacientų 
organizacijų aljanso ir Europos pacientų forumo narė. Mūsų 
bendras tikslas, kad pacientų balsas būtų išgirstas Lietuvoje, 
Briuselyje ir visoje Europos Sąjungoje.
 LPOAT yra vienintelė Lietuvoje visų grupių ligų pa- 
cientams atstovaujanti organizacija. LPOAT vienija 30 įvairio-
mis ligomis (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, 
krūties, galvos smegenų, prostatos ir kitomis vėžio, nefrologinė-
mis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, 
Parkinsono ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringosto-
muotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir 
maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hipofizės, 
retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze) sergančiųjų 
asociacijas. 

Vida AUGUSTINIENĖ,
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė

iNFoRMuojaMe
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iNteGRacija

„Bitinėlio“ 
pojūčiai 
Lietuvai 
nereikalingi? 

Leonarda VILYTĖ

Prasidėjo	nuo	eskizo

 Pernai Muzikos ir teatro akademijos absolventai nuste-
bino šilto ir šalto mačiusią profesionaliąją publiką unikaliu 
pastatymu „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“. Šiuo spek-
takliu džiaugėsi ne vien teatro bendruomenė, bet ir Lietuvos 
aklieji. Apie tai gražiai rašė jų spauda. 
 Jauna režisierė Karolina Žernytė pripažįsta, jog panaši 
idėja iki tol nebuvo kilusi niekam – nei Lietuvoje, nei užsienyje. 
Talentinga mergina neturi regėjimo negalią turinčių artimųjų, 
draugų – ir vis dėlto ji pirmoji sukūrė galimybę spektaklį pama-
tyti neregiams.
 „Iš pradžių net neįsivaizdavau, kad sukursime spektaklį 
konkrečiai akliesiems, mes tiesiog tyrėme ir ieškojome įspūdžio 
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kultŪRa 

per pojūčius. Buvome susižavėję Talino festivalio pasiūlymu 
sukurti originalų, netikėtą, visiškai kitokį lėlių teatrą, – sako 
ji. – Pradėjau svarstyti ir supratau, jog man nepatinka dabartinis 
požiūris, kad aktorius turi būti žvaigžde. Man smagiausia, kai 
aktorius tarnauja žiūrovui. O kada labiausiai reikia tarnystės? 
Kai žiūrovas kažko negali. Štai ir pamaniau: o jeigu ŽIŪROVAS 
negalėtų MATYTI? Iš to viskas ir gimė...“ 
 Festivalyje buvo pateiktas tik eskizas. Tačiau ketvirtame 
kurse, kai vadovai davė užduotį – kiekvienam sukurti individua- 
lų diplominį spektaklį, Karolinos nepaliko mintis apie pojūčių 
teatrą. Ji surinko komandą žmonių, kurie labiausiai tikėjo suma-
nymu, ir prasidėjo repeticijos. 
 „Niekas neprognozavo pasisekimo, – tikina režisierė. – 
Repetuoti pradėjome nuo visiškos nežinios. Paskui ėmėme bend- 
radarbiauti su aklųjų mokykla. Pamažu fantazija įgavo pagreitį. 
Spektaklis toli gražu nėra skirtas vien tik aklųjų auditorijai, bet 
mes atradome visai naują žiūrovų grupę, pasijutome jai reika-
lingi, ir man tai labai svarbu.“

Pabūti	kito	kailyje

 Naujų teatro formų spektaklyje ieškota jungiant skirtingas 
meno rūšis, naudojant meno terapiją ir interaktyviai bendraujant 
su žiūrovu.
 „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“ buvo sukurtos 
naudojant lėlių teatro principus, tačiau remiantis tais pojūčiais, 
kuriais vadovaujasi neregintis žmogus. Siužetą galima suprasti 
ir pajusti iš garsų, kvapų, prisilietimų ir net skonio. Vaidinimo 
metu keletas žiūrovų nejučia tampa dalyviais, o likusieji gali 
stebėti visą procesą iš šono. Spektaklio kūrėjai nukelia žiūrovą 
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į skirtingas pasaulio šalis ir suteikia galimybę prisiliesti prie 
nepažįstamų kultūrų. Autoriams labai svarbus tikrasis jo adresa-
tas – neregintis žiūrovas, kuriam ypatingai sunku kitaip pažinti 
meno kūrinius. Be abejo, svarbūs ir kiti žiūrovai, kurie dalyvauja 
spektaklyje. 
 Įprastai spektakliuose dalyvauja artistai ir žiūrovai. Tuo 
tarpu šiame pastatyme atsirado dar viena dalyvių grupė – vaidi-
nantys žiūrovai. 

iNteGRacija

Jauna režisierė Karolina Žernytė sako, kad lėlių  
teatras neturi ribų, nes jame pagrindinis veikėjas –  
žiūrovo vaizduotė
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Kaip	sumanymas	
atrodo	praktiškai	

 Jaunos režisierės sumanymas yra maždaug toks. Į nedi-
delę salę, aktorių prieš tai jau pakalbinti, renkasi žmonės... Tuo 
metu ir įvyksta žiūrovų, būsimųjų „artistų“, atranka. „Išrinktųjų“ 
grupėn patekti gali kiekvienas – tiek matantis, tiek ir neregys. 
Matantiems paprasčiausiai užrišamos akys. Na, o tada prasideda 
performansas šešioms žmogaus juslėms. Aktoriumi tapęs žiūro-
vas turi išsiversti su penkiomis – jis nemato. Salėje sėdintiems 
žiūrovams juslių lieka dar mažiau, nebent jie mokėtų jausti 
skonį, kai kitas valgo, ar daiktus, kai kas nors juos liečia. Iš 
tikrųjų visi šeši pojūčiai atsiranda tik tada, kai visos spektaklio 
dalyvių grupės sujungiamos į vienį.  
 Žiūrovai, spektaklio metu tapę aktoriais, pasodinami ant 
scenos. Tikrieji aktoriai neregiams ir tariamiems neregiams pasi-
keisdami seka iš pasakų supintą istoriją. Į pasakojimą visomis 
juslėmis panirti priverčia aktorių veiksmai scenoje. Tekstui iliust- 
ruoti naudojama viskas – kvapas, garsas, skonis, prisilietimas. 
 Kai herojus plaukia jūra, ima siūbuoti aklojo kėdė. Kai 
aplinkui jį „skraido“ bitės, jos gali nutūpti ant žiūrovo-artisto... 
Kai pasakos herojus valgo ar geria – geria ir neregys. Scenoje 
sklinda pakulų, kvepalų, dūmų kvapai, virš galvos lyja lietus, 
teška vanduo, veikėjams tai karšta, tai šalta, juos už kelnių kleš-
nių griebia šunys, iš rankų išsprūsta pavadėlis...   
 Į aktyvų veiksmą neįtrauktieji žiūrovai stebi, klauso, 
uodžia – mato „bandomųjų triušių“ reakciją. O ta reakcija įvairi –  
nepasitikėjimas, nustebimas, kartais net išgąstis. Tačiau kuo 
tolyn, tuo daugiau spektaklyje geranoriško nustebimo, šypsenos, 
džiaugsmo, laukimo: kas dar mums nutiks? 

kultŪRa 
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Šventė	penkioms	juslėms

 Kad aklas žmogus panorėjęs gali viską, išskyrus regėti, 
jokia paslaptis. Gali jis, žinoma, ir vaidinti. Tačiau, kad įmanoma 
sukurti teatro šventę penkioms žmogaus juslėms – to tikrai dar 
nebuvo!    
 Sumanymas iš tiesų puikus, o ir įgyvendintas gerai. Jau-
nieji artistai ne tik vaidina, dainuoja, bet ir jau vardintas penkias 
jusles žadina. Kad tos juslės reikiamu laiku „prabustų“, reikia 
begalės daiktų, kurie turi „kalbėti“ – degti, srūti vandeniu ar 
šalčiu, skambėti, skleisti kvapą... 
 Tačiau visų svarbiausia – ryšys su žiūrovu. Kada tokį 
ryšį sukurti pavyksta, pasiseka ir spektaklis. Lietuvos teatro ir 
muzikos akademijos ketvirto kurso aktorių lėlininkų diplomi-
niame darbe įgyti ant scenos sėdinčių žmonių pasitikėjimą, buvo 
kur kas sunkiau – juk kiekvieną minutę kas nors iš aktorių-žiū-
rovų galėjo nusiimti raištį, pakilti nuo kėdės ir pradėti šaukti iš 
baimės. 
 „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“ su šia užduotimi 
puikiai „susidoroja“. 

Lėlininkė,	atsisakiusi	tradicijos		

 Karolina Žernytė nebijo būti vadinama lėlininke. Ji tiki, 
kad lėlių teatras neturi ribų, kad jis neapibrėžiamas, nes čia 
pagrindinis veikėjas – žiūrovo vaizduotė.
 Deja, Karolina Lietuvoje nepritapo. Jaunąja menininke 
susidomėjo Maskva.
 „Per vieną premjerą Kauno lėlių teatre, kuriai rengėmės 
kartu su režisieriumi Borisu Konstantinovu, susitikau su tuo-

iNteGRacija
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metine Maskvos lėlių teatro meno vadove, – sakė mergina. – Ji 
jau buvo girdėjusi apie mano „Bitiną“. Daviau įrašą, pasižiū-
rėjo – ir susidomėjo. Pasiūlė pastatyti tokio pat žanro spektaklį 
Maskvoje.“ 
 Maskvoje režisierė ketina imtis pastatymo pagal Niko-
lajaus Gogolio apsakymą „Gegužės naktis ir paskenduolė“. Tai 
bus darbas per prisiminimus. Pastaruoju metu Karolina labai 
domėjosi asmeninių prisiminimų galia mene. 
 „Mano aktoriai tikrai nebus vien atlikėjai – labai daug 
iš jų reikalausiu. Taip pat vėl bendradarbiausiu su aklaisiais. 
Stengsiuosi dirbti naudodama gyvą garsą, o daugiausia, aišku, 
siekdama paveikti žiūrovo vaizduotę,“ – viename interviu teigė 
jaunoji Lietuvos talentė. 
 Paklausta, ar negaila, kad „Bitinėlis“, jai iš Lietuvos 
išvykus gali taip ir likti tiktai diplominio darbo pristatymu peda-
gogams ir publikai, Karolina nežinojo, kokiu būdu spektaklis 
gyvuotų ir toliau. O juk turėtų gyvuoti... 

Iliustruota internete publikuotomis spektaklio „Bitinėlio 
pasakos šešiems pojūčiams“ nuotraukomis 
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Muziejus, 
„draugiškas“ 
negaliai

Laura CARIŪTĖ

„Žalios rankytės“ ir visa kita

 2012-ieji – Muziejų metai. Dėsninga, jog pernai buvo 
mėginta įvertinti muziejų ir kitų kultūros įstaigų pritaikymą, jų 
„draugiškumą“ neįgaliesiems. LŽNS organizuotoje konferenci-
joje „Muziejų metai Lietuvoje. Tvari aplinka ir lygios galimy-
bės“ buvo paskelbta Draugiškiausio muziejaus nominacija, kurią 
pelnė Lietuvos banko Pinigų muziejus.  
 Muziejaus vadovo, naujosios ekspozicijos kuratoriaus bei 
rengėjo Vidmanto Laurinavičiaus koncepcija aiški – muziejus 
turi būti patrauklus ir prieinamas.
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Muziejus, 
„draugiškas“ 
negaliai

 Pasak direktoriaus, svarbiausia buvo atrasti, kas sudo-
mintų visus lankytojus.
 „Svarbiausia, kad apsilankęs pas mus, kiekvienas gautų 
žinią, kurios jam reikia,“ – sakė ponas Vidmantas. 
 Tad jo lydimi ir pasivaikščiokime po Draugiškiausio 
muziejaus nominaciją pelniusias erdves.  
 Į Pinigų muziejų galite leistis visi – judantys rateliais, 
turintys klausos ar regos sutrikimų. Tas nesutrukdys išsamiai 
susipažinti su ekspozicija. Judantiems rateliais muziejuje pri-
taikyti lauko ir vidaus keltuvai, sanitariniai magai. Paspaudus 
mygtuką į vežimėlyje sėdinčio žmogaus lygį nusileidžia auto-
matiškai judantys stendai (transporteriai) su eksponuojama 
medžiaga. Ištraukiamų stendų rankenos įrengtos taip, kad jas 
galėtų pasiekti ir rateliuose sėdintis žmogus.
 Turintiems regėjimo negalią (silpnai matantiems) 
parengti specialūs garso gidai. Jie „prisišaukiami“ iškiliais 
sutartiniais mygtukais, o stendų numeracijos šriftas padidintas. 
Laiptinėje tarp aukštų, kiekvienoje pakopoje įrengtos guminės 
iškilios juostos muziejaus lankytojus saugo nuo paslydimo, o tuo 
pačiu atlieka taktilinių juostų funkciją, labai svarbią turintiems 
regėjimo negalią. 
 Įdiegta ir elektroninė ekskursijų gido sistema gestų kalba, 
pritaikyta kurtiesiems. Jiems pasakojimas į gestų kalbą verčia-
mas filmukuose, kurie rodomi planšetinio kompiuterio ekrane.
 Visos ekskursijos maršrutas pažymėtas žalių rankyčių 
simboliu, kuris yra prie kurtiesiems pristatomų muziejaus stendų. 
Tad muziejuje kurtieji gali vaikščioti ir susipažinti su ekspozicija 
be vertėjo. Pinigų muziejus – pirmasis Baltijos šalyse, kuriame 
įdiegta vertimų į gestų kalbą elektroninė sistema.
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Žaidybiniai elementai kelia 
nuotaiką

 Muziejuje sukurta 
daugiasluoksnė ekspo-
zicija. Paprastai tariant, 
medžiaga išdėstyta taip, 
jog jau pirmasis perskai-
tytas temos pavadinimas 
sudomina. 
 „Kaip knygos ano- 
tacijoje dėmesys atkrei-
piamas į esmę, taip ir 
mes, kurdami ekspo-
ziciją, stengėmės, kas 
įdomiausia, „ištraukti“ 
į paviršių, – pasakojo 
V. Laurinavičius. – O 
paskui, jau susidomėjęs 
lankytojas, gali pats 
aktyviai dalyvauti paži-
nimo procese. Kom- 
piuteriniai terminalai su 
specialiomis programo-
mis, teminiai, dokumen-
tiniai filmai, virtualios 
ekspozicijos, gausybė 

interaktyvių priemonių padės lengviau suprasti ekspozicijos 
turinį, gilintis ir surasti norimą informaciją.“ 

kultŪRa

Lietuvos banko Pinigų muziejaus 
direktorius Vidmantas Laurinavičius sako: 
„Kad muziejus būtų prieinamas visiems ir 
patrauklus, reikia tik didelio noro...“
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 Suprantamos ir paprastos temos: kam reikalingi pinigai? 
kodėl auksas – labiausiai vertinamas metalas? kokios Lietuvos 
banko aukso atsargos ir kam jos reikalingos? kuo skiriasi inflia-
cija nuo defliacijos? kai pinigai dar buvo prekė...
 Daugybė kitų klausimų intriguoja, norisi rasti atsakymus 
į šiuos klausimus.  
 Natūralu, jog muziejaus ekspozicijose didžiulis dė- 
mesys skiriamas Lietuvos banko istorijai, tačiau kartu čia 
atskleidžiama ne tik sudėtinga Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
bankininkystės istorija, iliustruota monetomis, banknotais, 
pirmaisiais leidiniais iš Romos, Egipto ir Lietuvos. Visi eks-
ponatai – originalai. 
 Pinigų istorijos salėje, greta viduramžių monetų kalėjo 
muliažo, galima nusikaldinti specialų žetoną. O gal įdomiau 
sužinoti, kiek jūs kainuotumėte, jei būtumėte auksinis? Tuo-
met tereikia pasisverti specialiomis svarstyklėmis, kurios jūsų 
kūno masę pavers litais, doleriais, eurais ar kita pasirinkta 
valiuta. 
 Tai ne vieninteliai žaidybiniai elementai. Maloniai nutei-
kia antrojo aukšto ekspozicijoje, pasakojančioje bankininkystės 
istoriją, prieškario laikų Lietuvos banke naudotas telefonas. Stab-
telėjus jį apžiūrėti, jis suskamba, tuomet belieka pakelti ragelį 
ir išklausyti Lietuvos banko valdybos pirmininko sveikinimus. 
Netikėta? Tikrai taip...
 Na, o norintiems daugiau „dovanėlių“, siūloma peržiū-
rėjus ekspoziciją atsakyti į testo klausimus, kurie sudaryti tik 
iš ekspozicijoje pateiktų temų. Atsakius bent į pusę klausimų, 
lankytojų laukia dar viena dovanėlė...
 Siekis, kad ekspozicija būtų įdomi visiems – tiek akade-
minį išsilavinimą jau įgijusiems, tiek mokyklą tebelankantiems 
vaikams – kaip tik ir paskatino ieškoti žaidybinių elementų. 

aPliNka VisieMs
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Pinigų stygius – ne kliūtis

 Nagrinėdami Lietuvos muziejų patirtį, turime pripažinti, 
jog toks visapusiškai visiems patrauklus ir prieinamas muziejus 
– kol kas vienintelis Lietuvoje. Daugumos muziejų aplinka pri-
taikyta tik iš dalies, t.y. įrengti  keltuvai ar prie laiptų įvažiavimų 
takai. Kai kuriuose muziejuose rengiamos atskiros edukacinės 
programos. Tačiau kompleksinio požiūrio kitur, deja, nėra. 
 Kas stabdo muziejininkus įrengti panašias ekspozicijas? 
 V. Laurinavičius sako, jog pagrindinė kliūtis – ne vien 
pinigų stoka. 
 „Vis tik turiu mesti akmenuką ir į mūsų, muziejininkų, 
daržą, –  prisipažįsta pašnekovas. – Negalima visą laiką slėptis 
už pinigų trūkumo. Pinigų yra, tačiau nėra gerai parengtų pro-
jektų. Juk muziejų ekspozicijoms atnaujinti, taip pat ir pritaikant 
jas neįgaliesiems, katalogams parengti ar edukaciniams tokios 
krypties projektams teikiama pirmenybė. Vis dėlto galimybės 
neišnaudojamos.“ 
 Būdamas Lietuvos kultūros ministerijos Muziejinės 
veiklos projektų ir Kultūros rėmimo fondo Kultūros ir meno 
ekspertų komisijos nariu, V. Laurinavičius atsakingai tvirtina, 
jog tarp jo peržiūrėtų kelių šimtų muziejų teikiamų paraiškų 
įvairiems projektams remti, socialinei neįgaliųjų integracijai ar 
panašiai muziejų iniciatyvai, buvo parengti vos keli projektai –  
jų autoriais dažniausiai būna didieji Lietuvos muziejai, tokie 
kaip Lietuvos dailės muziejus, LDK Valdovų rūmai Vilniuje ar 
K. M. Čiurlionio dailės muziejus Kaune. Tačiau problema – ne 
vien tik galimybė neįgaliesiems patekti į ekspozicines erdves. 
Siektinas tikslas turėtų būti reikalingos įrangos, eksponavimo 
priemonių ir formų, edukacinių programų parinkimas, t.y. visa-
pusiškos fizinės ir informacinės aplinkos sukūrimas, kad ne- 

kultŪRa
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įgalieji galėtų naudotis tomis pačiomis pažinimo, informacijos 
gavimo priemonėmis ir šaltiniais. 
 Norint, kad šis procesas taptų nuolatiniu, ilgalaikiu ir 
negrįžtamu, reikalingas ir nuolatinis bendradarbiavimas tarp 
neįgaliųjų organizacijų, specialistų, tėvų, muziejininkų, valdžios 
atstovų. Tai turi nuolat atsispindėti ir valstybės strateginiuose 
planuose bei dokumentuose. 

Autorės nuotraukos

Vidruamžių monetų kalėjų dirbtuvėje galima patiems nusikaldinti 
specialų „pinigą“...
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Liudvika ANDRIEKUTĖ 

	 Taip	sako	geras	„Bičiulio“	bičiulis,	rasei-
niškis	miškininkas,	nūnai	pensininkas	Vladas	
DANUSAS,	išleidęs	jau	trečiąjį	savo	poezi-
jos	rinkinį	„Gyvenimas	–	lyg	mitas“.	Šimto	
puslapių	knygą	išleido	Kėdainių	spaustuvė	
„Spaudvita“.

 Rinkinyje – 4 skyriai: „Debesys virš 
tėvynės“, „Galiu ir nepakilti“, „Gerumas. 
Ramybė. Netektis“, „Akimirkų mozaika“. 
Pirmasis skyrius gausiausias, į jį tilpo net 
36 eilėraščiai, kuriuose autorius grįžta „prie 

tyriausios versmės“, kitaip tariant, Lietuvos, nors „gamta jai 
pašykštėjo deimantų ir aukso“. 
 Poezija persmelkta „pražilusių sodų“ ir gimtinės ilgesio, 
joje pagarbinama Duona,  „kasdienė ir šventinė“, Kelias, kuriuo 
visi „grįžtam po pavasario sėjos“, Žemė, autorių stebinanti 

„Parašyti 
gerą 
eilėraštį – 
ne juokas...“
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„darna, vyraujančia 
aplinkui“, ir visa, kas 
poetui brangu – Auka, 
sudėta ant Tėvynės 
aukuro ar paprasčiau-
sias Kupsčių kaimo 
akmuo.
 Diduma eilė-
raščių skaidrūs, švie-
sūs, guodžiantys ir 
tartum apkabinantys 
skaitytoją. Tačiau yra 
ir dabarties realijų, 
kurias autoriui tenka 
apgailėti (eil. „Be prie-
vartos“, p. 25), taip 
 pat – liūdesio ir netgi 
„Piktas eilėraštis“ 
(p. 26), kuriame nuo  
V. Danuso kliūva ir 
puikybei, ir vergystei – toms dviem, nors priešinguose poliuose 
esančioms, o vis dėlto bjaurioms ydoms.
 Autoriui žmogus rūpi ne deklaratyviai, bet iš esmės: 
„Žmogau, Kūrėjo tvariny,/ Kaip gyveni, kaip gyveni?“ (p. 26).
 Antrajame knygos skyriuje poetas atvirai prisipažįsta, kas 
jį kankina. Tai „troškimas siekti ko nors geresnio, gražesnio“. 
Deja, pasak liaudies, gerais norais ir pragaras grįstas. Juk anaiptol 
ne visi mūsų troškimai pildosi, o ypač tada, kai polėkį sustabdo 
negalia ar senatvė. Tačiau V. Danusas net kraštutinėse situacijose 
išlieka humanistu, nors kartais ir pašmaikštauja: „Man nereikia 
eiti, bet einu vis,/ Tuo nuo niekur neinančių skiriuosi.“ (p. 44).
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 Šiame skyriuje daugiau ekspromtų, poezijos, užrašy-
tos vos keliais, tačiau talpiais štrichais. Gražu, kada eilėraštis 
gimsta, pasak autoriaus, iš tylėjimo – „Ir ne bet koks – / tylėjimo 
eilėraštis./ Lyg amžinybės esmė.“ (p. 53).
 Intymiausia man pasirodė trečioji knygos dalis, kurioje 
iš tiesų rasime, ko kiekvienas žmogus geidžia labiausiai – gali-
mybės atsiremti į savo artimuosius, jų gerumo, namų ramybės. 
Tačiau net į pačius laimingiausius namus kartais įsiveržia ir 
skausmas, ir netektis. V. Danusas nebijo išsiduoti, kad ir jam 
būna nelengva: „Aš labai pažeidžiamas esu./ Dreba medis, 
vėtroje sulinkęs. / Aš taip pat drebu...“ (p. 68).
 Šiame knygos skyriuje esama ir paskyrimų likimo bičiu-
liams – Stefutei Fedulaitei, a. a. Idalijai Stankienei... Sielos 
bičiuliu autorius, matyt, laiko ir ne taip jau seniai labai skau-
džiomis aplinkybėmis Amžinybėn išėjusį mūsų tautos Dainių, 
Justiną Marcinkevičių. Tą galima suprasti iš tokių eilučių: „Tu –  
Kristaus kančią/ nešantis žmogus...“ (p. 77).
 Paskutinis knygos skyrius atrodytų gana liūdnokai, nes 
jame vyrauja rezignacija, mintys apie būsimą „žygį į Ten“: „Aš 
esu atsiskaitęs/ su šiuo pasdauliu,/ šviesa ir tamsa,/ žaižaruojan-
čia saule...“ (p. 88).
 Vis dėlto autorius skaitytojui neleidžia nukabinti nosies, 
o „Ketureiliais“, ypač parašytais sekant Omarą Chajamą, V. 
Danusas skatina į viską žiūrėti truputį filosofiškai.

	 Vladas	Danusas	nepretenduoja	į	elitinių	poezijos	kūrėjų	
gretas.	Eilėraštis	jam	–	tik	galimybė	išsakyti	susitvenkusius	jaus-
mus,	pasidalinti	išgyvenimais,	pasverti,	ką	per	gyvenimą	nuveikė,	
ko	nespėjo...
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Redakciją konsultuoja 
Kėdainių šv. Jurgio parapijos 
klebonas 
Artūras STANEVIČIUS 

 Propaguojantieji senąją baltų religiją vasario 
2-ąją vadina Perkūno diena. Tikintiesiems tai – Grabny-
čios. Kodėl šią dieną šventinamos žvakės ir ar galima 
pasišventinti daugiau žvakių, kad visus metus turėtume 
ką nusinešti ant artimųjų kapų? –	klausia Lina Barytė iš 
Skuodo rajono.

 Vasario 2 dieną Grabnyčių šventėje minime Kristaus 
paaukojimą. Pagal Mozės įstatymą, praėjus keturiasdešimčiai 
dienų po gimimo, kūdikis atnešamas į Jeruzalės šventovę ir pa- 
švenčiamas Viešpačiui. 

DIEVO 
ŠVIESOS 
ŠVENTĖ
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klausiate – atsakoMe

 Mariją ir Juozapą su kūdikiu Jėzumi tada pasitiko šventieji 
seneliai Simeonas ir Ona. Jie sveikino Jėzų kaip tautų šviesą. 
 Tikroji šviesa ir tikroji šventykla – Jėzus Kristus –  įne-
šamas į žmogaus rankomis pastatytą šventyklą, kad ją galutinai 
apšviestų ir įvykdytų visą Įstatymą. 
 Todėl Grabnyčios – Dievo šviesos šventė. Šviesą mums 
simbolizuoja žvakių liepsnelės. Tad šią dieną šventinamos žvakės. 
 Laimindamas žvakes, kunigas meldžia: „Tegul visi, kurie 
šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks 
Tavo garbės šviesą danguje.“ 
 Šie maldos žodžiai labai aiškiai mums pasako, kad žva-
kės turi lydėti mus, gyvuosius, nuo mūsų Krikšto valandos iki 
mirties akimirkos, o taip pat įžiebiamos mirusiųjų atminimui. 
 Bažnyčioje pašventintas žvakes galime deginti visus 
metus – ir kapuose, ir namuose, kai meldžiamės už savo arti-
muosius – gyvus ir mirusius. 
 Kodėl senosios baltų religijos išpažinėjai Perkūno diena 
pasirinko būtent Grabnyčias, man sunku pasakyti. Gal tai sietina 
su žaibu – bene didžiausiu dangaus šviesos simboliu? 
 Krikščionybės skeptikai linkę teigti, kad Bažnyčia visas 
savo šventes priderino prie pagoniškųjų švenčių datų. Kai kuriais 
atvejais su šiuo teiginiu galbūt ir galima sutikti. Pavyzdžiui, Kris-
taus nukryžiavimo ir prisikėlimo data apytiksliai žinoma, tačiau 
visiškai nežinoma Kristaus gimimo data. Todėl krikščionys Kris-
taus gimimą pasirinko švęsti gruodžio 25-ąją, saulėgrįžos dieną, 
nes Kristus laikomas pasaulio šviesa. O Grabnyčios, pagal žydų 
paprotį, švenčiamos 40-ąją dieną nuo kūdikio gimimo. Ta diena 
kaip tik ir yra vasario antroji. Tvirtinti, kad Perkūno dieną krikš-
čionys „pavertė“ Grabnyčiomis – Kristaus paaukojimo švente, 
tikrai nelogiška.
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Laimonis STARODUBCEVAS

Lietuvos dviratininkų sostinė?

 Nuo Monciškių toliau važiuojame Ošupio taku ir po 
10 – 15 minučių mes jau Šventojoje. Mieste neįrengti dviračių 
takai, tad teks riedėti keliu, skirtu automobiliams. Čia visi taip 
ir daro. Ir niekas nesijaučia nesaugiai – ko gero, Šventoji –  
vienintelis (ir tuo unikalus!) miestas, kur automobilininkai jau-
čiasi nepatogiai, lyg važiuoti jiems čia būtų draudžiama, lyg jie 
pažeistų tik šiame mieste galiojančias nerašytinas eismo taisy-
kles. Gal taip yra tik vasarą? Tačiau pabuvoti „atvirkščiame“ 
mieste iš tiesų gera. Niekur daugiau nemačiau tiek dviračių, 
triračių, keturračių (dargi su priekabomis). Ant šaligatvių jie 
tikrai neišsitektų... 
 Šventąją tikrai norėtųsi pavadinti vasaros Lietuvos dvi-
ratininkų sostine ir netgi svajonių miestu. Palangoje to nėra.

Vasaros 
kelionėms 
ruoškimės 
jau dabar

Pabaiga.	Pradžia	–	„Bičiulis“	Nr.	1
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Apie Šventosios uostą

 Dėl Šventosios gatvių ir kelių pasakysiu, kad nuosta-
biu asfalto lygumu džiaugtis tenka neilgai. Pravažiavus poil-
sio centrą „Elija“ ir beveik pasiekus vandens tiekimo bokštą, 
kuris, „apaugęs“ įvairių antenų mišku, matyti iš toli, prasideda 
„sulopytas“ kelias – teks važiuoti lėčiau ir atidžiau. Tas pats 
pasakytina ir apie šaligatvius. Norom nenorom supranti, kad 
pagrindinis dėmesys (ir lėšos!) – Palangai, o Šventajai – kas 
liko. Bet važiuoti galima, dantys nuo kratymo tikrai neišbyrės 
ir ratlankiai atlaikys.
 Šventoji tam tikrą laiką buvo mūsų valstybės vienin-
telis jūrų uostas. Tad kam įdomu istorinį uostą pamatyti, tas 
gali pasukti į kairę – iš Jūros gatvės į Prieplaukos. Uosto ribas 
žymi atitinkami kelio ženklai. Uosto teritorijoje asfaltas bai-
giasi, jį keičia neblogas kieto grunto vieškelis. Tačiau iki pat 
jūros vartų nuvykti nepasiseks, nes toliau – keli šimtai metrų 
smėlio... 
 Šventosios uostas pavaldus Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijai. Jo atstatymo idėją rėmė daug žmonių ir in- 
stancijų. Skirta lėšų pritaikyti jį mažiems žvejybiniams laivams 
bei pramoginiams kateriams su jachtomis. Užpernai atstatytas 
uostas buvo iškilmingai atidarytas ir per vieną iš vasaros regatų 
į jį atplaukė tiek jachtų, kiek jų nebuvo per visus Šventosios 
uosto gyvavimo metus.
 Tačiau po keleto mėnesių dėl smėliu užneštų vartų uostą 
teko uždaryti. Direkcija aiškinosi su rangovais, kurie gilino far-
vaterį, kodėl taip atsitiko. Ginčai tebesitęsia. Parėjusią vasarą 
gylis vartuose bebuvo vos 1 metras, tad apie jachtų ir mažųjų 
žvejybinių laivų įplaukimą nėra nė kalbos. Į uostą įplaukti gali 
tik valtys ir maži kateriukai, ir tie patys lėtai ir atsargiai. Žodžiu, 
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puikios krantinės jachtoms, įrengtos ant pontonų, kol kas stovi 
tuščios. 
 Prie krantinių neįgalieji gali privažiuoti ir važinėtis 
jomis be niekieno pagalbos. Belieka pasvajoti, kad netolimoje 
ateityje kai kurie neįgalieji atplauks į Šventają savo jachta ir 
būtent nuo jūros uosto krantinės toliau keliaus savo triračiais 
po pajūrį...

Grįžkime į Jūros gatvę...

 ...ir keliaukime prie centrinės miestelio sąnkryžos. 
Sukame kairėn, į Kopų gatvę. 
 Nuo J. Basanavičiaus gatvės Palangoje iki čia – 14 kilomet- 
rų. Liko vienas kilometras iki „Beždžionių tilto“. Pervažiuoti šį 
tiltą, nors ir kabo ant lynų, nesunku, tačiau prasilenkti su vai-
kiškais vežimėliais, kitais dviračiais neįmanoma – kažkas turės 
palaukti. 
 Rodyklės pagal maršrutą nurodo toliau keliauti iki 
pagoniškos žemaičių alkavietės (šventvietės). Tačiau nepa-
tariu, nes ten jau smėliuotas keliukas ir iki pačios Žemaičių 
alkos savarankiškai tikrai nenuvyksite. Geriau už „Beždžo-
nių tilto“ sukti į dešinę, į Kuršių taką, ir pro sveikatos centrą 
„Energetikas“ išvažiuoti į asfaltuotą Jonpaparčio gatvę, kuria 
galima judėti iki pagrindinio kelio Palanga – Liepoja. Prie san-
kryžos, iš dešinės, galėsite pamatyti XIX amžiaus evangelikų 
bažnytėlę.
 Tiesa, dviratininkų kelionių vadovai rekomenduoja iš 
Jonpaparčio gatvės sukti į Būtingės gatvę ir per ją pasiekti kelią 
į Liepoją. Tačiau tuomet rizikuotumėt užstrigti smėlio ruožuose. 
Geriau jau – tiesiai į plentą. 
 Jonpaparčio gatvė – iš tiesų jokia gatvė, tik dviejų 
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juostų asfaltuotas kelias, be jokių žymėjimų. Karštomis, sau-
lėtomis vasaros dienomis automobilių judėjimas čia inten-
syvus, bet vis viena mažesnis, nei kelyje Giruliai – Karklė –  
Palanga.
 Liepojos plentu, kaip ir bet kuriuo dviejų juostų užmies-
čio keliu, vieniems važiuoti dviračiais ar triračiais nesaugu. 
Atstumas nuo Klaipėdos pirmosios perkėlos iki Latvijos sienos –  
50 kilometrų, nuo sveikatos centro „Energetikas“ iki Latvijos 
sienos – maždaug 6 km.

Ką pataria dviračio tako 
Nr.10 ženklai

 Jie rekomenduoja už „Energetiko“ sukti ne į Jonpa-
parčio gatvę, o toliau važiuoti į kairę, palei jūrą Kuršių taku. 
Tai paprastas gruntinis vieškelis, tačiau geras, nes juo tikrai 
dažnai važiuojama. Yra keletas sodybų, į kurias kitais keliais 
nenusigausi. Žodžiu, jį galima pavadinti Ošupio variantu, tik 
be asfalto. 
 Kilometras į šiaurę – ir sankryža. Čia pasitinka nežinia 
kieno pastatytas šlagbaumas, dviratininkų džaugsmui nerakina-
mas. Nebent kas iš vietinių nakčiai rakina, spėju, norėdamas nuo 
naktinių motorinių keturračių „lenktinininkų“ atsiginti.
 Dar kilometras jau nelabai gero kelio – pro erškėtrožes, 
su smėlio ruožais, kuriuos galima apvažiuoti per žolę. Už tai 
būsite „paglostyti“ pušų spyglių. Štai čia – jau tikrai Kuršių 
takas! Latvija jau kažkur visai šalia... Nenoriu aš į ją, tad suku 
kairėn, jūros link.
 Deja, toliau dviračiu važiuoti neįmanoma – smėlis, smė-
lis, smėlis... 

Straipsnis iliustruotas interneto nuotrauka
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 Bandau grįžti Baltijos jūros krantu. Neringoje taip rizi-
kuoti galima, nes drėgnas smėliukas prie vandens tvirtas ir stan-
dus. Ne per lėtai važiuojant jis – kaip asfaltas... 

Per visą Lietuvos pajūrį –  
savarankiškai?

 Štai ir baigėme savo kelionę...
 Pasidžiaukime, kad turime veik 100 kilometrų Baltijos 
jūros kranto nuo Nidos iki Šventosios ir kad didžiojoje dalyje 
kelio – specializuota dviračių trasa! O kas mums svarbiausia? 
Kad šią trasą savarankiškai gali įveikti ir neįgalieji savo vėži-
mėliais ar triračiais. PER VISĄ LIETUVOS PAJŪRĮ – SAVA-
RANKIŠKAI. Argi tai – ne pasaka?
 Tiesa, privažiavimai prie pat jūros labai riboti. Žinoma, į 
kopas galima patekti medinėmis lentelėmis klotais takais. Tačiau 
keliasdešimt metrų iki vandens – nors ropomis ropok... Geresnės 
sąlygos yra tik neįgaliųjų paplūdymyje Klaipėdoje, antrojoje 
Melnaragėje, o taip pat Monciškėse. Pastarojoje – idealiausias 
variantas. Na, dar laisvai galima važinėtis ir ant Palangos tilto.
 Sėkmės keliaujant! Juk sezonas – nebe už kalnų.
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