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Po žiemos – į vasarą

Redakcijos žodis

	 Sakoma,	dviejų	dalykų	niekados	neįmanoma	nuspėti:	
kur	dingta	pinigai	ir	iš	kur	atsiranda	dulkės...	Panašu,	kad	labai	
nebenuspėjami	tampa	jau	ir	mūsų	orai:	dar	taip	neseniai,	regis,	
užsitęsusi	žiema	nagus	rodė,	niekaip	nenorėjo	pavasario	į	Lie-
tuvą	įleisti,	o	štai	kad	užkaitino	–	tai	kaip	vidurvasarį...
	 Kaitru	ir	kasdienybėje:	kur	bepasisuksi,	visi	juda,	kruta,	
organizuoja,	kviečia.	Artėja	seminarai,	įdomiausios	stovyklos,	
mokymai.	Visur	norėtųsi	dalyvauti,	bet	juk	nepersiplėši.	Todėl	nuo-
širdžiausiai	prašau:	kas	ką	įdomaus	orams	atšilus	patirsite,	parašy-
kite,	atsiųskite	nuotraukų...	Elektroninis	paštas	biciulis@gmail.com, 
o	ir	redakcijos	pašto	dėžutė	visados	atvira	Jums,	mieli	Skaitytojai.
	 O	kol	dar	nepradėjome	vasaros	ritmu	judėti	į	visas	puses	
kaip	Grigo	bitės,	atsiverskime	ne	vien	„Bičiulį“,	bet	ir	Lietuvos	
žmonių	su	negalia	sąjungos,	Lietuvos	neįgaliųjų	draugijos	bei	
kitų	asociacijų	elektroninius	puslapius.	Rasite	naujienų	apie	
pasikeitusią	neįgaliųjų	profesinės	reabilitacijos	sistemą,	na,	o	
mūsų	žurnalo	naujausias	numeris	domisi	situacija	socialinės	
globos	namuose,	šnekina	LR	Seimo	narę	Ramintą	Popovienę,	
pasakoja	apie	puikią	dviejų	vaikučių	mamą	Dianą	iš	Alytaus...
	 Gerasis,	judrusis	laikas	įsibėgėja	–	veikti	bus	ką.	Su	tuo	
visus	ir	sveikinu.
	 Nuoširdžiai	Jūsų	–
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Kiekvienas darbas 
reikalauja kūrybos

aktualu

	 Šiandien	„Bičiulio“	viešnia	–	Raminta	POPOVIENĖ,	Lietu-
vos	Respublikos	Seimo,	jo	Socialinių	reikalų	ir	darbo	komiteto,	
Lietuvos	socialdemokratų	partijos	frakcijos	narė,	pateikusi	LR	
Seimui	kelias	įstatymų	pataisas,	daugiau	nei	penkiolikos	parla-
mentinių	grupių	dalyvė.
	 Ji	maloniai	sutiko	atsakyti	į	vyriausiosios	redaktorės	Vio-
letos	ŠOBLINSKAITĖS	klausimus.

 Gerbiama Raminta, esate baigusi Lietuvos muzikos 
akademijos Klaipėdos fakultetą, įgijusi muzikos mokytojo-
choro dirigento kvalifikaciją, o kiek vėliau ir muzikos edu-
kologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Savojoje Alma mater 
buvote vyr. metodininke, o Klaipėdos S. Dacho vidurinėje 
mokykloje – muzikos mokytoja. 
 Vėliau persikėlėte į Kauno rajoną, pradėjote dirbti Savi-
valdybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, 
o nuo 2007-ųjų tapote Kauno rajono socialinių paslaugų centro 
direktore. Ar lengva taip radikaliai pakeisti gyvenimo būdą?

	 Taip,	esu	baigusi	Lietuvos	muzikos	akademiją,	ir	tuo	
labai	didžiuojuosi,	nes	ši	specialybė	gyvenime	man	suteikė	nepa-
prastai	daug:	leido	pajusti	grožį,	atsakomybę,	išmokė	nebijoti	
scenos,	o	tuo	pačiu	pripratino	prie	didelės	auditorijos.	
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Kiekvienas darbas 
reikalauja kūrybos

MŪsŲ iNteRViu

	 Nuo	muzikos	nesu	nutolusi.	Kauno	rajono	savivaldybės	
administracijos	Kultūros,	švietimo	ir	sporto	skyriuje	koordinavau	
muzikos,	dailės,	dorinio	ugdymo	mokytojų	veiklas,	organizuo-
davau	įvairius	konkursus,	dalyvaudavau	įvairių	komisijų	darbe.	
Manau,	pasikeitimai	veikloje	nėra	visiškai	netikėti,	ne	veltui	
mokslininkai,	nagrinėjantys	socialinio	darbo	temas,	dažnai	pabrė-
žia,	kad	socialinis	darbas	–	tai	ir	mokslas,	ir	menas.	
	 Darbas	Kauno	rajono	savivaldybės	administracijos	direk-
toriaus	pavaduotoja	suteikė	man	daugiau	galimybių.	Veiklos	buvo	
labai	plačios	–	jaunimo,	sveikatos,	kultūros,	švietimo,	socialinės	
sritys.	Šalia	socialinės	srities	muzika	ir	vėl	šalia	–	koordinavau	
kultūrinius,	muzikinius,	socialinius	projektus.	Juk	kiekvienas	dar-
bas,	kurį	reikia	padaryti	dėl	žmogaus	gerovės,	reikalauja	kūrybos.	
Kuo	daugiau	kursi	–	tuo	daugiau	gausi.	Ir	nesvarbu,	ar	tai	socia-
linė,	ar	meninė,	ar	kita	veikla.

Raminta Popovienė 
tikina, jog kurybiškas 
žmogus mainais 
už iniciatyvą gauna 
didelių vertybių
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aktualu

 Kai dirbote Socialinių paslaugų centro vadove, „Bičiu-
lis“ ne sykį lankėsi pas Jus. Žavėjomės Jūsų organizaciniais 
gebėjimais – juk Ežero gatvės patalpas reikėjo renovuoti, 
modernizuoti... Malonų įspūdį darė Jūsų iniciatyvos, gebėji-
mas bendrauti su neįgaliaisiais, išradingai vykdomos veiklos. 
Kodėl po nepilnų ketverių metų grįžote į Kauno rajono savi-
valdybės administraciją?

	 Profesinė	veikla	taip	susiklostė,	kad	2007-aisias	laimė-
jusi	konkursą	tapau	Kauno	rajono	socialinių	paslaugų	centro	
direktore.	Susibūrus	profesionaliam	jaunam	kolektyvui	pra-
dėjome	organizuoti,	plėtoti	socialines	paslaugas	vienišiems,	
pagyvenusiems,	turintiems	negalią	Kauno	rajono	gyvento-
jams.	Supratau,	kad	turiu	labai	daug	ką	nuveikti.	Įsigilinau	su	
kokiomis	problemomis	susiduria	negalią	patyrę	žmonės,	vie-
niši	ir	pagyvenę	asmenys.	Į	šią	sritį	įsiliejau,	kaip	sakoma,	visa	
širdimi,	pradėjau	domėtis	užsienio	patirtimi,	naujais	metodais	
ir	galimybėmis,	kad	tik	daugiau	kokybiškų	ir	šiuolaikiškų	pa- 
slaugų	galėtume	suteikti	žmonėms.	Šalia	įprastų	ir	kasdie-
nių	tarnavimų	didelis	dėmesys	teko	sociokultūriniams	ren-
giniams,	sveikatos	stiprinimo	ir	palaikymo	organizavimui.	
Centre	Europos	Sąjungos	ir	Kauno	rajono	savivaldybės	lėšo-
mis	įrengėme	sporto	salę,	kurioje	vyksta	įvairūs	kultūros	
bei	sporto	renginiai,	šventės	–	ne	vien	tik	Centro	paslaugų	
gavėjams.	
	 Bendradarbiaujant	 su	Kauno	 rajono	 seniūnijomis,	
ugdymo	įstaigomis	 ir	nevyriausybinėmis	organizacijomis,	
bendrai	veiklai	subūrėme	Kauno	rajono	sportininkus,	šeimas	
ir	vaikus,	pagyvenusius	ir	negalią	turinčius	asmenis.
	 Sporto	salė	daugiafunkcinė,	pritaikyta	tiek	sportui,	tiek	
koncertams,	kurių	metu	talpinama	iki	300	žmonių.	Koncerto	
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metu	pakeičiama	grindų	danga,	nuleidžiama	scena	ir	sporto	salė	
virsta	koncertų	sale,	o	paskui	joje	vėl	gali	sportuoti	žmonės.	
Džiaugiamės,	kad	socialinių	paslaugų	centras	naudojasi	moder-
nia	technika,	specialiais	treniruokliais,	pritaikytais	neįgaliesiems.	
Tai	vieta,	kurioje	Kauno	rajono	žmonės	gali	susirinkti	tam,	kad	
galėtų	plėtoti	socializacijos	galimybes,	diskutuoti	įvairiomis	
temomis,	paįvairinti	laisvalaikį.
	 Šiuo	metu	baigiamas	prieš	kelerius	metus	pradėtas	pro-
jektas,	kuris	2014	metais	atvers	Dienos	centro	duris	neįgaliems	
vaikams.	
	 Na,	o	darbas	Kauno	rajono	savivaldybės	administracijos	
direktoriaus	pavaduotoja	man	suteikė	dar	daugiau	galimybių	
veikti,	dar	labiau	domėtis	kaimo	žmonių,	neįgaliųjų	reikalais.	
Jaučiau,	kad	galiu	prisidėti	ne	tik	prie	socialinės,	bet	ir	prie	kitų	
sričių	plėtros.	Pradėjome	ieškoti	bendradarbiavimo	galimybių	su	
nevyriausybinėmis	organizacijomis.	Subūrėme	neįgaliųjų	reikalų	
tarybą	neįgaliųjų	problemoms	spręsti,	kur	bendrų	sąlyčio	taškų	
ieškojome	visi	kartu,	dalyvaujant	ir	visoms	rajono	neįgaliųjų	
asociacijomis.		

 Ir štai sulaukėme Naujausio Jūsų sprendimo – eiti 
į LR Seimo rinkimus... Kaip apsisprendėte būti politike? 
Kokie pagrindiniai tokio sprendimo motyvai?

	 Pagrindinis	tokio	sprendimo	motyvas	–	tai	noras	ats-
tovauti	visuomenei,	siekti	geresnės	gyvenimo	kokybės,	įgauti	
daugiau	patirties.	Noriu	įgyti	daugiau	žinių,	kad	galėčiau	padėti	
tiems,	kuriems	pagalbos	labiausiai	reikia.	
	 Tai	 buvo	nemenkas	 iššūkis	mano	gyvenime.	Daly-
vauti	Seimo	rinkimuose	sutikau	tik	kolegų	ir	bendraminčių	
paskatinta.
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Viršuje – Lietuvos Respublikos Seimo narė dalyvavo renginyje 
„Sveikatinimo naujovės judėjimo negalią turintiems asmenims“; 
apačioje – susitikime su Garliavos neįgaliųjų draugijos nariais
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	 Visai	neseniai	atradau	štai	kokius	žodžius:	kiekvieną	
kelionę	gali	pabaigti,	tik	į	ją	išvykęs...	Ir	iš	tiesų,	nepradėję	žygio,	
tikrai	neturime	jokio	šanso	jį	baigti.	Manau,	kad	ir	kaip	bebūtų	
sunku,	reikia	rasti	ryžto,	valios,	optimizmo	ir	drąsos	išbandyti	
ir	priimti	vis	naujus	iššūkius.	Jutau	didelį	žmonių,	kolegų	palai-
kymą.	Šalia	buvo	stipri	komanda,	kuri	padėjo	pasiekti	tikslą.

 Išrinkta į Seimą tapote viena iš devynių Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto narių. Ar komitete esama pasi- 
skirstymo, kas kurią socialinę sritį kuruoja? Ar turite kolegų, 
kurie, kaip ir Jūs, išmanytų neįgaliųjų rūpesčius?

	 Dirbu	Socialinių	reikalų	ir	darbo	komitete,	nes	jaučiuosi	
stipri	spręsdama	socialinių	reikalų	ir	darbo	klausimus.	Patirtį	
lėmė	nuosekliai	pasirinkta	darbo	metodika,	žinios,	įgytos	dirbant	
Kauno	rajono	savivaldybės	administracijos	direktoriaus	pava-
duotoja.	Komitete	nesame	pasiskirstę	atskiromis	sritimis,	tačiau	
kiekvienas	turime	savo	prioritetines.	Stengiuosi	įsigilinti	į	visus	
klausimus,	susijusius	su	darbo	santykiais,	socialine	parama,	
pensijų	reforma	ir	kitkuo,	tačiau	man	aktualiausios	sritys	–	tęsti	
darbus,	susijusius	su	atskirties	mažinimu,	aprūpinimo	socialiniu	
būstu	programa,	neįgaliųjų	asmenų	ir	šeimų,	auginančių	ne- 
įgalius	vaikus,	problemomis,	socialinių	paslaugų	organizavimo	
ir	teikimo	plėtros	klausimais,	vaiko	gerovės	ir	globos	sistemos	
gerinimo	sritimis.	
	 Be	abejo,	turiu	kolegų,	kurių	darbo	patirtis	Seime	ilga-
metė,	jie	susipažinę	su	teisės	aktais,	jų	konsultacijos	man	labai	
svarbios.

 Jau įvyko 14 Komiteto posėdžių, tačiau neįgaliesiems 
skirtas vos vienas jų – domėtasi, kodėl ženkliai skiriasi neį-
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galiųjų kiekis savivaldybėse. Pakomentuokite išvadas, prie 
kurių buvo prieita.

	 Iš	tiesų,	viename	iš	posėdžių	komitetas	svarstė	Valstybės	
kontrolės	2012	metų	valstybinio	audito	ataskaitą	„Objektyvus	
neįgalumo	ir	darbingumo	lygio	nustatymas	ir	efektyvi	profesinė	
reabilitacija	–	vis	dar	siektinas	tikslas“.	Auditas	turėjo	įvertinti,	
ar	tenkinami	visuomenės	teisėti	lūkesčiai,	nustatant	darbingumo	
lygį	ir	profesinės	reabilitacijos	poreikį.	Audito	metu	buvo	nagri-
nėti	du	pagrindiniai	klausimai:	ar	sprendimai	dėl	darbingumo	
ir	neįgalumo	lygio	ir	specialiųjų	poreikių	nustatymo	priimami	
objektyviai	ir	ar	efektyvi	profesinė	reabilitacija.	Valstybės	kont- 
rolė	pažymėjo,	jog	Tarnybos	sprendimų	priėmimo	procesas	nepa-
kankamai	racionalus,	o	profesinė	reabilitacija	neužtikrina	neįga-
liųjų	integracijos	į	darbo	rinką	ir	ne	visada	yra	efektyvi.
	 Pagal	Valstybės	kontrolės	rekomendacijas	Ministerija	parengė	
jų	įgyvendinimo	priemonių	planą.	Tačiau	Komiteto	nariai	domėjosi,	
ar	audituojant	vertinti	tik	sveikųjų,	ar	ir	neįgaliųjų	lūkesčiai;	ar	audito	
metu	vertinti	miesto	ir	kaimo	ypatumai;	ar	nereikėtų	daugiau	dėmesio	
skirti	tiems	regionams,	kuriuose	daugiausiai	neįgaliųjų.
	 Taigi	komitetas	nutarė	grįžti	prie	šio	klausimo	2013	metų	
rudens	sesijoje,	kai	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerija	
parengs	analizę	apie	neįgaliųjų	statistikos	skirtumus	atskirose	
savivaldybėse	ir	šių	skirtumų	priežastis.

 Jūsų interneto svetainėje perskaičiau, kad balandžio 
pradžioje lankėtės Vilkijos neįgaliųjų sąjungos susirinkime, 
o mėnesiui baigiantis dalyvavote Kauno rajono socialinių 
paslaugų centro renginyje „Sveikatinimo naujovės judėjimo 
negalią turintiems asmenims“. Vadinasi, neįgaliųjų neužmirš-
tate. Kaip manote, ką valstybė turėtų pirmiausiai nuveikti jų 
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labui? Kokius neatidėliotinus „namų darbus“ jau esame atlikę, 
o kokie dar laukia, kad kitokio kūno žmogus savo aplinkoje 
jaustųsi gerai, kad negalia netrukdytu jam būti lygiaverčiu, 
gyventi oriai?

	 Visada	buvau	už	būsto	ir	aplinkos	pritaikymo	neįgaliųjų	
poreikiams	programas,	kurios	įgyvendinamos	jau	ne	vienerius	
metus.	Nemažai	esame	jau	padarę	šioje	srityje,	tačiau	mane	dar	
labai	liūdina	faktai,	kad	atokioje	kaimo	vietovėje	gyvenanti	
šeima	ir	auginanti	vaiką	su	negalia,	ar	suaugęs	vežimėliu	judantis	
žmogus	yra	įkalintas	savo	aplinkoje.	
	 Labai	gaila,	kad	mūsų	visuomenė	dar	sunkokai	supranta	
neįgaliųjų	godas,	kad	vis	dar	girdime,	jog	daugiabučiuose	
namuose	gyvenantys	neįgalieji	tik	dėl	to,	kad	negauna	kaimynų	
sutikimo,	negali	pasinaudoti	įgyvendinamomis	programomis.	
Turime	galvoti	ne	vien	apie	neįgalųjį,	bet	ir	apie	jo	šeimos	
narių	sveikatą.	Todėl	svarbiausieji	namų	darbai	–	užtikrinti	
būsto	pritaikymo	programos	funkcionalumą,	 finansavimo	
užtikrinimą	ir	eilių,	laukiančių	būsto	pritaikymo,	mažinimą.	
	 Kelsiu	klausimus,	susijusius	ir	su	klausos	bei	regos	nega-
lią	turinčių	žmonių	integravimo	į	visuomenę	problemomis.	Ar	
dažnai	susimąstome,	kaip	klausos	negalią	turintis	žmogus	susi-
kalba	su	gydytoju?	O	juk	turime	siekti,	kad	šie	žmonės	aplinkoje	
taip	pat	jaustųsi	oriai...	
	 Vis	dar	yra	viešųjų	įstaigų,	kurių	prieigos	nėra	pri-
taikytos,	kad	negalią	turintis	žmogus	galėtų	savarankiškai	
ten	patekti.	Daug	dar	turime	padaryti	ir	dar	daugiau	reikia	
išmokti.	

 Ar Jums dažnai tenka susidurti su neįgaliųjų nevy-
riausybinėmis organizacijomis? Kaip vertinate jų vykdomus 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruome-
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nėje projektus? Kokius teigiamus poslinkiu matote sociali-
nėje neįgaliųjų reabilitacijoje?

	 Dirbdama	Kauno	rajono	socialinių	paslaugų	centre,	o	
vėliau	ir	Kauno	rajono	savivaldybės	administracijoje,	užmezgiau	
gana	tamprius	kontaktus	su	Kauno	rajono	neįgaliųjų	draugijomis	
ir	organizacijomis	–	Kauno	rajono	kurčiųjų	pirmine	organiza-
cija,	Kauno	rajono	neįgaliųjų	draugija,	Kauno	krašto	neįgaliųjų	
sąjunga,	Garliavos	neįgaliųjų	draugija,	Vilkijos	neįgaliųjų	drau-
gija,	aktyviais	negalią	turinčiais	asmenimis.	Tai	padėjo	įdėmiau	
pažvelgti	į	žmonių	problemas,	iššūkius,	su	kuriais	jiems	tenka	
susidurti	kasdien.	
	 Visada	džiaugiuosi	galimybe	dalyvauti	renginiuose,	skir-
tuose	neįgaliesiems.	Kaip	jau	atkreipėte	dėmesį,	visai	neseniai	
turėjau	proga	dalyvauti	Kauno	rajono	socialinių	paslaugų	centro	
ir	Lietuvos	sporto	universiteto	organizuotame	renginyje,	kuriame	
pristatytos	sveikatinimo	naujovės	judėjimo	negalią	turintiems	
asmenims.	Ten	susipažinau	su	naujais	žmonėmis,	dar	kartą	
įsitikinau,	kad	neįgalieji	yra	be	galo	stiprūs,	drąsūs,	ryžtingi	ir	
nuoširdūs.
	 Lietuvoje	turime	nemažai	paslaugas	teikiančių	įstaigų,	
ko	gero,	jų	pakanka,	tačiau	didesnis	dėmesys	turėtų	būti	kreipia-
mas	į	teikiamų	paslaugų	turinį,	kokybę.	Taip	pat	–	į	paslaugas	
teikiančių	įstaigų	bendradarbiavimą.	
	 Kadangi	dirbdama	Kauno	rajono	savivaldybės	admi-
nistracijos	direktoriaus	pavaduotoja	buvau	ir	komisijos,	kuri	
vertino	socialinės	reabilitacijos	projektus,	pirmininkė,	puikiai	
suprantu	šių	projektų	svarbą.	Kai	kurioms	organizacijoms	tai	–	 
vienintelė	galimybė	įgyvendinti	itin	svarbias	ir	reikalingas	
veiklas.	Džiugu,	jog	kasmet	atsiranda	vis	naujų	organizacijų,	
siūlančių	įvairesnio	tipo	paslaugas	ir	veiklas	įvairioms	socia-
linėms	grupėms.	Džiaugiuosi,	kad	jau	antri	metai	šių	projektų	
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organizavimo,	vykdymo	ir	finansavimo	funkcijos	perduotos	
savivaldybėms.	Esu	 įsitikinusi,	 jog	 tai	 leidžia	 racionaliau	
paskirstyti	lėšas	toms	paslaugoms,	kurios	reikalingiausios	tame	
regione,	vykdyti.	

 Kaip vertinate neįgaliesiems skirtą spaudą? Ar tokia 
specializuota spauda šiandien reikalinga?

	 Taip,	labai	reikalinga.	Tai	spauda,	kurioje	pateikiama	
aktuali	informacija.	Ji	padeda	socialinei	integracijai,	įkvepia	
pavyzdžiais,	o	specialistams,	dirbantiems	su	neįgaliaisiais,	yra	
tarsi	gairės.	
	 Mano	pačios	pirmoji	pažintis	 su	 socialinių	darbu	–	
„Bičiulio“	žurnalas.	Iš	jo	sužinojau,	su	kokiomis	problemomis	
susiduria	neįgalieji,	kas	vyksta	viename	ar	kitame	Lietuvos	krašte	
neįgaliųjų	organizacijose,	kokios	naujos	techninės	priemonės	gali	
palengvinti	neįgaliųjų	gyvenimą.	Domėjausi	neįgaliųjų	sportu	–	 
pradėjau	organizuoti	įvairius	projektus,	skirtus	sveikatinimui.	
	 Taigi	šiandien	esu	dėkinga	„Bičiuliui“	už	pamokas	orga-
nizuojant	socialinį	darbą.	Ir	dabar,	dirbdama	LR	Seime,	skaitau	
specializuotą	spaudą	–	„Bičiulį“	ir	kitus	leidinius.	Nes	noriu	
pasisemti	idėjų...

 Ačiū, kad sutikote pasidalinti su mūsų skaitytojais 
savo mintimis ir ketinimais.

	 Lauksiu	 „Bičiulio“	 skaitytojų	 pasiūlymų,	 pastabų,	
klausimų.

Ramintos Popovienės albumo nuotraukos
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Loreta	CIKAITĖ	

Tradicijos ir pokyčiai 

	 Mūro	Strėvininkai	–	Kaišiadorių	rajone,	netoli	istorinės	
Strėvos	upės,	esantis	kaimelis.	Čia	įsikūrę	Socialinės	globos	namai.	
Lankiausi	juose	ankstyvą	šių	metų	pavasarį,	kai	žiema	dar	nieku	
gyvu	nenorėjo	užleisti	pozicijų	permainoms	–	akinantis	sniegas	
dengė	seno	parko	teritoriją	ir	visą	miestelį,	ir	tik	žmonių	akys	spin-
duliavo	tokią	išsiilgtą	šilumą...	Man	susidarė	įspūdis,	kad	šių	namų	
gyvenimas	sukasi	vis	augančia	spirale	–	iš	praeities	pasiimant,	kas	
geriausia,	protingiausia,	o	augant	–	vaduojantis	nuo	nereikalingų	
tuštybių,	susivaržymų,	baimių.	Gal	tai	lemia,	jog	ši	nedidelė	bend- 
ruomenė	gyvena	ir	dirba	dar	XVII	amžiuje	statydintuose	šviesuolių	
grafų	Oginskių	giminės	rūmuose?	
	 Paskutinysis	rūmų	valdytojas	Gabrielius	Juozapas	Ogins-
kis	įsteigė	Mūro	Strėvininkuose	tekstilės	fabriką,	o	po	dalyva-

Kasdienybė ir šventės 
Mūro Strėvininkuose
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vimo	1831	metų	sukilime	už	Lietuvos	laisvę	neteko	šių	namų	–	 
juos	konfiskavo	carinės	Rusijos	valdžia.	Nauja	namų	istorija	
prasidėjo	tarpukario	Lietuvoje,	kai	šis	pastatas	buvo	atiduotas	
Šv.	Vincento	Pauliečio	draugijai.	Čia	įsteigta	benamių	senelių	ir	
invalidų	prieglauda,	o	gyventojus	prižiūrėjo	vienuolės	seserys	
kotrynietės.	
	 Namuose	išsaugota	atminimo	lenta,	kurioje	užfiksuota:	
„1928 – 1936 m. Darbo ir Socialinės apsaugos Vyriausiojo 
Inspektoriaus Aleksandro Šostako sumanymu bei rūpesčiu ir 
Šv. Vincento Paulio Draugijos Centro Valdybos pastangomis, 
rūmai kapitaliniai suremontuoti. Pono Vidaus Reikalų Ministerio 
Juliaus Čapliko įsakymu yra skirti Valstybės Invalidų namams 
Strėvininkuose.” 
	 Nuo	XX	amžiaus	trečiojo	dešimtmečio	didžiulių	namų,	
kadaise	vadintų	rūmais,	paskirtis	nepasikeitė	–	šiandien	čia	
gyvena	žmonės,	kuriems	nustatytas	nuo	0	iki	40	proc.	darbin-
gumas,	reikalingas	specialus	nuolatinės	slaugos	ir	priežiūros	
poreikis.	
	 „Paskirtis	nekito,	tačiau	visai	pasikeitė	požiūris	–	tiek	į	
namus,	tiek	ir	į	čia	gyvenančius	žmones,“	–	teigia	įstaigos	vado-
vas	Kęstutis	Jakelis	ir	pabrėžia,	kad	personalo	darbo	tikslas	–	 
orumą	laiduojanti	bei	saugi	aplinka	proto	ir	psichikos	negalias	
turintiems	žmonėms.	Direktoriaus	vizija	–	sukurti	atvirą	kaitai,	
nuolat	besimokančią	įstaigą,	tikslingai	ir	planingai	diegiančią	
naujoves.	
	 Dvejus	metus	Globos	namams	vadovaujantis	Kęstutis	
Jakelis	mėgsta	sakyti:	„Daugiau	drąsos,	daugiau	kalbėkime	–	ir	
viskas	pasikeis“.	
	 Mūro	Strėvininkuose	gyvenimas	verda	24	valandas	per	
parą.	Kiekvienas	rytas	čia	prasideda	visų	specialistų	pasitarimu	
direktoriaus	kabinete,	kur	aptariamos	dienos	aktualijos.	Nėra	
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šioje	įstaigoje	nuomonių	
ar	požiūrių	„blokavimo“.	
Atvirkščiai	 –	 bet	 kokia	
iniciatyva	 ir	pasiūlymai	
skatinami.
	 „Tramdomas	 ar	 
įgąsdintas	žmogus,	dirb-
damas	su	stikliniais	dir-
biniais,	 rizikuoja	 juos	
sudaužyti,	o	mes	juk	kon-
taktuojame	 ne	 su	 kokia	
nors	 negyva	materija	 –	
mes	dirbame	su	žmonė-
mis...	Žmogaus	dvasia	kur	
kas	trapesnė	už	stiklą,“	–	
šypsosi	direktorius.	
 

Žvilgsnis 
„pro rakto 

skylutę“

	 Šiandien	Mūro	Strėvininkų	pensionate	gyvena	219	žmo-
nės,	kuriems	reikalinga	nuolatinė	medicinos	ir	socialinių	darbuo-
tojų	priežiūra.	Jie	atvyksta	čia	būdami	maždaug	dvidešimtmečiai	
ir	pensionatas	tampa	jų	vieninteliais	ir	tikraisiais	namais.	
	 „Visa,	kas	deklaruojama	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerijos	bei	mūsų	įstaigos	nuostatuose,	nėra	tušti	teiginiai,	
mes	siekiame	įgyvendinti	juos	praktiškai,“	–	sako	direktorius.	
	 Dėmesys	skiriamas	visoms	sritims:	sveikatos,	socia- 
linei,	kultūrinei,	ūkinei.	Kiekvieno	gyventojo	poreikiai	indivi-

socialiNis daRBas

Direktoriaus Kęstučio Jakelio nuomone, 
reikia daugiau drąsos ir atvirumo, o tada 
viskas keisis į gera...
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dualūs.	Pagal	juos,	kiek	tik	įmanoma,	skatinamas	savarankiš-
kumas,	saviraiška.	Naujovė,	apie	kurią	verta	kalbėti	ir	kuria	
didžiuojasi	vadovas	–	dvi	 socialinės	 įmonės:	VšĮ	„Vilties	
žiedas“	 ir	UAB	„Lodvila“,	kuriose	dirba	29	Mūro	Strėvi-
ninkų	socialinės	globos	namų	žmonės.	Dar	viena	naujovė	–	 
Pensionato	gyventojų	tarybos	veikla.	Neatsiejama	gyvenimo	
dalis	–	kultūrinės	programos,	šventės,	kurias	gyventojai	labai	
mėgsta.
	 Atrodytų,	viskas	puiku,	tačiau	nebūna	namų	be	dūmų.	
Šįkart	tie	„dūmai“	labiau	„išoriniai“.	Didžiausia	Mūro	Strėvi-
ninkų	pensionato	problema	–	aplinkos	pritaikymas.	
	 „Senasis	 rūmų	pastatas	–	paminklosaugos	objektas,	
tad	infrastruktūros	problemos	sprendžiamos	labai	sunkiai,	–	 
neslepia	ponas	Kęstutis	Jakelis.	–	Sunkiau	vaikštantys	mūsų	žmo-
nės	apgyvendinti	pirmame	aukšte,	kad	būtų	kuo	mobilesni....“
	 Direktoriaus	manymu,	būtų	geriausia,	jog	senieji	grafų	
Oginskių	rūmai	taptų	turistus	priimančiu	objektu,	o	čia	gyvenan-
tiems	žmonėms	būtų	pastatytas	modernus	naujas	pastatas.	

Gyventi reikia čia ir dabar

	 Svajonės	svajonėmis,	o	gyventi	reikia	tomis	sąlygomis,	
kurios	šiuo	metu	yra...	Todėl	daroma	visa,	kad	gyvenimo	sąlygos	
pensionate	gerėtų.	
	 Žvilgtelėjus	į	pensionato	erdves,	matyti,	kaip	jos	keičia-
mos.	Buvę	didieji	kambariai	mažinami,	greta	įrengiami	higienos	
kambarėliai	–	dušai,	tualetai.	Žmonės	dažniausiai	gyvena	po	du,	
yra	kambarių,	kuriuose	gyvenama	ir	po	tris.	Sunkiai	vaikštan-
tieji,	kaip	jau	minėta,	apgyvendinti	pirmajame	aukšte.	
	 „Žmonių	gerovei	nesame	abejingi.	Stengiamės,	kiek	
galime,	–	vadovui	pritaria	direktoriaus	pavaduotojas	sociali-

socialiNis daRBas
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niams	reikalams	Vaclovas	Kučins-
kas.	–	Pats	asmeniškai	stebiu,	ko	
reikia,	ko	trūksta...	Labai	svarbu,	
kad	kiekvienas	gerai	jaustųsi.“
	 Ponas	Vaclovas	svetingai	
aprodo	kiekvieną	namų	kertelę.	
Čia	esama	koplyčios,	į	kurią	ren-
kasi	ne	vien	pensionato	gyven-
tojai,	 bet	 ir	Mūro	Strėvininkų	
žmonės,	 o	 atvykus	 vyskupui	
atvažiuoja	 net	 kaišiadoriškiai.	
Apžiūrime	ir	kino	salę	su	gana	
modernia	įranga.	Salė	praverčia	
ir	 renginių	metų,	 ir	 kasdien	 –	 
joje	būriuojasi	norintys	šokti.	O	
šokti	–	kaip	ir	sportuoti,	pasak	
direktoriaus	pavaduotojo,	namų	
gyventojai	 itin	mėgsta.	Sporto	
salėje	žaidžiamas	biliardas,	stovi	
treniruokliai,	kamuoliai	ir	nau-
jausias	žaidimas	„Kubas“.	
	 „Sporto	 salė	 niekados	

nebūna	tuščia,	–	patikina	Ramūnas	Masaitis,	sporto	užsiėmimų	
vadovas.	–	Žmonės	mėgsta	žaisti	smiginį,	biliardą,	tenisą,	o	
vasarą	einame	į	kiemą,	žaidžiame	kvadratą,	mėtome	kamuolį	į	
krepšį...“
	 Per	metus	Mūro	Strėvininkuose	organizuojami	mažiau-
siai	trys	dideli	sportiniai	renginiai,	į	kuriuos	atvyksta	svečių	
iš	kitų	pensionatų	–	Strūnos,	Kalvarijos	bei	Didvyčių	globos	
namų.	
	 Dailės	užimtumo	centro,	kuriame	dirba	Vida	Balsienė,	

socialiNis daRBas

Pavaduotojas socialiniams 
reikalams Vaclovas Kučinskas teigia 
jog šiame darbe svarbi kiekviena 
smulkmena...
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durys	taip	pat	atviros	nuo	labo	ryto.	Užsiėmimai	vyksta	iki	
vakaro,	atsižvelgiant	į	kiekvieno	norus,	interesus	ir	gebėjimus.	
	 „Menų	terapija	mūsų	gyventojams	veiksmingiausia,	šią	
veiklą	visi	labai	mėgsta,“	–	patikino	Vaclovas	Kučinskas.	Kad	šie	
žodžiai	–	tikra	tiesa	liudija	ilgiausio	koridoriaus	sienos,	išpuoštos	
piešiniais.
	 Gyventojams	taip	pat	reikia	kirpyklos,	norintiems	patiems	
išsiskalbti	rūbus	–	skalbyklos,	o	bičiulių	grupelėms	–	mažų	
svečių	kambarėlių,	kur	priimami	lankytojai,	žmonės	susiburia	
išgerti	arbatos,	šį	tą	netgi	pasigamina.
	 „Individuali	veikla	kiekvienam	svarbi,“	–	neabejoja	
direktoriaus	pavaduotojas	Vaclovas	Kučinskas.	

Siekiant emocinio stabilumo

	 Ne	vien	tik	namų,	kuriuose	nuolatos	gyveni,	aplinka	
svarbi.	
	 „Būtina	labai	daug	bendrauti,	kad	prie	tavęs	žmogus	
prieitų,	nebijotų.	Mūsų	gyventojai	jautrūs.	Su	kiekvienu	at- 
skirai	mes	kalbamės,	stengiamės	įsiklausyti	ir	tuo	daug	pasie-
kiame	–	tada	mažiau	reikia	net	ir	medikamentų	vartoti.	Vaistų,	
be	abejonės,	neatsisakome,	to	reikalauja	ligos,	tačiau	didžiulė	
terapinė	jėga	yra	ir	paprasčiausias	pokalbis,	kuris	kiekvie-
nam	padeda	nusiraminti,	atgauti	pusiausvyrą.	Žmonės	juk	
labai	jaučia,	kaip	į	juos	žiūrima	–	šito	nesumeluosi.	Vienas	
čia	nieko	nepadarysi,	tiktai	darbas	komandoje,	susiklausymas	
ir	atvirumas	teikia	rezultatų.	Mūsų	veiklos	reikalauja	neeilinių	
vidinių	pastangų,	tad	kolektyvo	socialinių	darbuotojų	ir	jų	
padėjėjų	būrys	didelis,“	–	teigia	V.	Kučinskas,	jau	37-erius	
metus	dirbantis	Globos	namuose.	

socialiNis daRBas
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Darbuotojus džiugina 
gyventojų taryba

	 Vilma	Klidzienė,	Elžbieta	Rutkauskienė,	Edita	Jakštienė,	
Janina	Matonienė,	Danguolė	Petrylienė,	Sandra	Semenkovaitė,	
Lijana	Zujienė,	Dovilė	Bezborodova	–	socialinės	darbuotojos,	
kurių	dienos	užpildytos	prasmingomis	veiklomis	su	pensionato	
gyventojais.	
	 Pasak	darbuotojų,	jas	labiausiai	džiugina	pačių	žmonių	
iniciatyvos.	Pensionato	gyventojų	taryba	–	naujas	reiškinys	šių	
namų	gyvenime.	Anot	Editos	Jakštienės,	ši	iniciatyva	tikrai	
sveikintina.	

socialiNis daRBas

Sėdi Mūro Strėvininkų globos namų darbuotojos –Dovilė 
Bezborodova, Lijana Zujienė, Janina Matonienė, Danguolė 
Petrylienė, Sandra Semenkovaitė; stovi – Kęstutis Jakelis, 
Vilma Klidzienė, Elžbieta Rutkauskienė, Edita Jakštienė 
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	 „Taryba	kiekvienais	metais	perrenkama,	–	sako	socia- 
linė	darbuotoja.	–	Žmonės	iš	pradžių	buvo	nedrąsūs,	žvalgėsi	
į	socialines	darbuotojas,	nebuvo	pratę	išsakyti	savą	nuomonę,	
laukė,	kol	kas	nors	kitas	už	juos	tą	padarys.	Tačiau	šiandien	
situacija	pasikeitusi:	visi	svarsto,	patys	inicijuoja	susirinkimus,	
jaučiasi	esą	tikri	šių	namų	šeimininkai.
	 Tarkime,	nauji	kilimėliai	kojoms	valyti	prie	visų	lauko	
durų,	kad	kuo	mažiau	neštųsi	purvo	į	namus	ir	būtų	švariau,	–	
gyventojų	tarybos	sprendimas.

Nugalėti vidines baimes

	 Pensionato	gyventojams	jokia	naujiena	peržengti	savų	
namų	ribas.	Mūro	Strėvininkų	kaime	žmonės	juos	pažįsta,	priima	
kaip	savus.	Ir	vis	dėlto	ne	paslaptis,	jog	nutolus	toliau	nuo	namų,	
kiekvienam	iš	mūsų	būna	pirmasis	išbandymas.	
	 „Pradžioje	reikėjo	įveikti	baimę,	–	prisiminusi	globoti-
nių	pirmąsias	keliones	į	didesnius	miestus,	pasakojo	Socialinio	
darbo	padalinio	vadovė	Danguolė	Petrylienė.	–	Juk	tik	tada,	kai	
peržengiamas	vidinis	barjeras,	kai	žmogus	atsiveria,	jis	gali	ir	
iš	aplinkinių	tikėtis	tolerancijos.“
	 Specialistė	noriai	dalijosi	mintimis	apie	jaudinančias	patir-
tis,	kuomet	pirmąsyk	buvo	išsiruošta	į	prekybos	centrą	„Mega“.	
Nuogąstavimai,	kaip	didelę	grupe	neįgaliųjų,	turinčių	įvairiausių	
sveikatos	sutrikimų,	priims	prekybos	centro	darbuotojai,	kiti	pir-
kėjai,	nepasiteisino.	Realybė	parodė,	jog	baimintis	nevertėjo	–	 
sutikti	žmonės	pasirodė	geranoriai,	jautrūs.	Jau	kitą	kartą	atvykus	
į	vieną	iš	„Megos“	prekybos	ir	pramogų	centre	įsikūrusių	picerijų,	
visi	buvo	sutikti	kaip	seni	ir	laukiami	pažįstami.	
	 „Dievo	dovana	–	pažinti	mūsų	žmones	kitoje	erdvėje,	–	 
džiaugėsi	ponia	Danguolė.	–	Neįgaliuosius,	kaip	ir	mus	visus,	

socialiNis daRBas
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namuose	užsupa	rutina,	savi	įpročiai,	o	naujoje	erdvėje	mes	
atsiskleidžiame,	teigiamos	emocijos	skatina	gerumą	ir	atvirumą.	
Taip	ir	mokomės	vieni	iš	kitų.“	

Darbas, darbas ir dar 
kartą darbas

	 Darbo	stygius	–	opiausias	šių	dienų	rūpestis	visoje	Lie-
tuvoje.	Juk	kiekvienas	iš	mūsų	nori	būti	naudingas,	dirbti	ir	už	
tai	gauti	atlygį.	
	 Mūro	Strėvininkų	socialinės	globos	namų	sėkme	neabejo-
tinai	galima	vadinti	dviejų	socialinių	 įmonių,	 besirūpinančių	

neįgaliųjų	socialine	integracija,	atsi-
radimą.	VšĮ	„Vilties	žiedas“	ir	UAB	
„Lodvila“	įdarbina	pensionato	glo-
botinius.	Jiems	nereikia	vykti	į	darbo	
vietą	–	pačiame	pensionate	sukurta	
darbui	palanki	erdvė,	kurioje	įmanu	
laikytis	visų	darbo	įstatymuose	numa-
tytų	normų.	Dirbančiųjų	globotinių	
grupei	vadovauja	Romualdas	Gene-
vičius	ir	Virginija	Valasevičienė.	
	 „Darbo	specifika	keičiasi	pagal	
užsakytojų	 duodamą	medžiagą,	 –	
demonstruodamas	įvairiausius	gami-
nius	 –	 dėklus,	 dovanų	maišelius,	
saldainių	dėžutes,	kurias	mes	dažnai	
perkame	parduotuvėse,	pasakojo	R.	
Genevičius.	–	Darbas	kruopštus,	rei-
kalaujantis	susikaupimo,	nes	dažnai	

socialiNis daRBas

Dirbančių neįgaliųjų grupės 
vadovas Romualdas Genevičius 
sako, kad žmonės dirba noriai ir 
kruopščiai
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Tradicinės balandžio mėnesio švarinimosi talkos šiemet, 
pavasariui suvėlavus, Mūro Strėvininkų socialinės globos 
namuose nukeltos į gegužę... 
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produkcija	iš	mūsų	keliauja	tiesiai	į	prekybą	ar	atiduodama	
įstaigoms,	žinyboms,	užsakiusioms	gaminius.	Asortimentas	
tikrai	platus.	Iš	vadinamosios	„plokščios	medžiagos“	klijuojame,	
segame,	lankstome...“	
	 Sudėtingiausias	ir	didelio	atidumo	reikalaujantis	darbas	–	 
surišamos	apskaitos	knygos,	kurios	keliauja	net	už	šalies	ribų	–	 
į	Baltarusiją.	Užsakymų	apimtys	didelės	–	20	000	tūkstančių	
vienetų	ir	daugiau.	
	 „Stengiamės	niekada	neapvilti	užsakovo,	darbus	padaryti	
kuo	greičiau.	Visada	pasiruošę	naujiems	užsakymams,	norime	
darbo	ir	galime	jį	dirbti,“	–	patirtimi	dalijosi	R.	Genevičius,	
apgailestaudamas,	jog	kartais	verslininkai	ar	žinybos,	nuvertina	
neįgaliųjų	darbą.

Kaip be renginių ir pramogų? 

	 Ko	jau	ko,	o	švenčių	ir	pramogų	rūmuose	ant	Strėvos	
kranto,	tikrai	netrūksta.	Čia	minimos	visos	valstybės	atmintinos	
dienos,	tačiau	labiausiai	populiarios	tik	šiuose	namuose	organizuo-
jamos	ir	švenčiamos	šventės.	Visuomet	daugybė	žmonių	iš	plačių	
apylinkių	susirenka	į	Šv.	Vincento	atlaidus,	kurie	vyksta	pensio-
nato	koplyčioje,	liepos	6-ąją	švenčiama	Globos	namų	diena,	o	kur	
dar	šv.	Valentino,	gyventojų	jubiliejai,	visų	metų	laikų	šventės?	
	 Pensionato	gyventojai	kūrybingi:	čia	veikia	lėlių	ir	dra-
mos	teatro	grupelės,	programas	kuria	muzikiniai	kolektyvai...	
Pasiekimai	demonstruojami	ne	tik	namie	–	neįgalieji	laukiami	
svečiai	Kaišiadorių	mokyklose	bei	darželiuose.	Gal	todėl	praei-
tais	metais	Šventojoje	vykusioje	šventėje	„Nepalikite	su	negalia	
vienų“	pensionato	meniniam	kolektyvui	buvo	patikėtas	renginio	
atidarymas?	Į	Šventąją,	prie	jūros,	ketinama	vykti	ir	šiemet,	nes,	
pasak	direktoriaus	Kęstučio	Jakelio,	šventės	visapusiškai	rei-
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Globos namų gyventojai, pasak darbuotojų, labai 
kūrybingi – šventėms jie parengia įvairias programas, 
muzikuoja, vaidina...
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kalingos,	po	jų	žmonės	geriau	jaučiasi.	Gerai	pasilinksminus	
išnyksta	įtampos,	atsiranda	didesnis	pasitikėjimas,	o	tuo	pačiu	
sumažėja	ir	bėdų.

Su gyventojais pasišnekėjus

	 Vaikštant	 Mūro	
Strėvininkų	pensionato	
namų	koridoriais,	ne	vie-
nas	globotinis	nuoširdžiai	
kvietė	užsukti	į	kamba-
rius,	kartu	pasidžiaugti	
jaukia	namų	šiluma.	
	 Pasibeldžiau	į	Dai- 
vos	Sinkevičiūtės	ir	Ste- 
fanijos	Nižinskienės	du- 
ris.	Moterys	mielai	šneku- 
čiavosi.	
	 „Per	pastaruosius	
dvejus	metus	tiek	daug	 
permainų,	kad	net	sma- 
gu,“	–	džiaugėsi	ponia	
Stefanija,	nepaleisdama	
iš	 rankų	 mezginio.	 –	 

Labai	gera,	kad	šalia	yra	dušas,	tualetas.	Jau	aštuoneri	metai	
gyvenu	šiuose	namuose,	esu	pensininkė.“	
	 Vis	dėlto	Stefanija	Nižinskienė,	atverdama	kertelę	asme-
ninio	gyvenimo,	užsimena,	niekada	netikėjusi,	jog	taip	nutiksią,	
kad	jinai,	trijų	dukterų	mama,	gyvens	globos	namuose...	
	 Geriausiu	gyvenimo	etapu	ji	vadina	metą,	kada	dirbo	ir	
augino	dukras.

Stefanija Nižinskienė

socialiNis daRBas
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socialiNis daRBas

	 „Visada	norėjau	mokytis,	svajojau	tapti	teisininke	ar	
gydytoja,	bet	anksti	sukūriau	šeimą,	gimė	dukros,	tad	neaki-
vaizdžiai	baigiau	prekybos	technikumą,	–	dalinasi	išgyvenimais	
moteris.	–	Vėliau	–	stažuotės,	kvalifikacijos	kėlimas...“
	 Vis	dėlto	geriausia	Stefanijos	laiko	dalis	atiduota	šeimai.	Vil-
niuje	jos	gyventa	ketvirtis	amžiaus,	ten	palikta	didžiausia	širdies	dalelė. 
	 „Kai	čia	apsigyvenau,	pradžioje	buvo	nepaprastai	sunku,	
visada	klausdavau	savęs:	kodėl	aš	čia,	kodėl	negaliu	dirbti,	sava-
rankiškai	gyventi?	–	pasa-
koja	moteris.	–	Tačiau	laikui	
bėgant	su	viskuo	susitaikiau.	
Manau,	tokia	Dievo	valia...	
Gal	jis	mane	saugo,	kad	man	
nieko	blogo	nenutiktų?“
	 Ponia	Stefanija	pri-
pažįsta,	kad	sunkiomis	aki-
mirkomis	stiprybės	jai	teikia	
tikėjimas,	padeda	malda	 ir	
meilė	žmonėms.
	 Na,	o	Daiva	Sinkevi-
čiūtė	šiuose	namuose	gyvena	
trejus	metus,	jai	patinka	gra-
žus	parkas,	šventės,	išvykos,	
dailieji	amatai.	
	 „Per	 šį	 laiką	 daug	
keliavau,	daug	pamačiau.	Bu- 
vau	teatruose	ir	prie	 jūros,	
o	ir	namuose	labai	jauku	ir	gera,“	–	patvirtino	jauna	moteris,	
mėgstanti	piešti,	dailiuosius	amatus	ir,	be	abejonės,	kompiuterį	–	
žinių	ir	bendravimo	šaltinį.	O	dar	Daiva	labai	laukia	savaitgalių,	
kuomet	ją	aplanko	teta.

Liudos Skrebytės ir Mūro Strėvininkų globos namų nuotraukos

Daiva Sinkevičiūtė
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Fabijoniškėse 
gyventi patogu

socialiNis daRBas

Rasa	KAVECKIENĖ

 	 Biudžetinė	įstaiga	„Fabijoniškių	socialinių	paslaugų	namai“	–	 
Vilniaus	miesto	savivaldybės	socialinių	paslaugų	įstaiga.	Jos	tiks-
las	–	teikti	socialines	paslaugas	senyvo	amžiaus	vilniečiams	ir	
asmenims,	turintiems	senatvės	psichikos	sutrikimų.	Socialinių	
paslaugų	namus	sudaro	Socialinės	priežiūros	padalinys,	kuris	
teikia	apgyvendinimo	savarankiško	gyvenimo	namuose	paslaugas,	
bei	Dienos	socialinės	globos	centras.
	 Socialinių	paslaugų	namai		įkurti	1991	metais	specialiai	
tam	tikslui	suprojektuotame	ir	pastatytame	name,	ramioje	ir	
gražioje	vietoje	prie	pušyno,	Fabijoniškių	mikrorajone.
	 Priešais	šį	pastatą	–	miesto	autobusų	stotelės,	netoli	iki	
miesto	centro.	Aplinka	pritaikyta	gyventojų	poreikiams.	Pastate	vei-
kia	liftas,	įrengta	personalo	iškvietimo	sistema,	prie	įėjimo	–	įvaža.	
Šalia	namo	–	aptvertas	kiemas,	nedidelis	daržas,	jaukios	pavėsinės.	
	 „Bičiulio“	korespondentė	Rasa	KAVECKIENĖ	kalbina	
įstaigos	direktorę	Vilę	SUVEIZDYTĘ,	dirbančią	nuo	pat	Sociali-
nių	paslaugų	namų	įkūrimo.
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Fabijoniškėse 
gyventi patogu

socialiNis daRBas

Savarankiško gyvenimo namai

 Interneto svetainėje nuro-
dyta, kad dėl apgyvendinimo Sava-
rankiško gyvenimo namuose asmuo 
su prašymu kreipiasi į savo gyvena-
mosios vietos seniūnijos socialinio 
darbo skyrių. Ar ilgai užtrunka, 
norint pas jus patekti?

	 Mūsų	 namuose	 yra	 tik	 30	
butų.	Čia	daugiausiai	galėtų	gyventi	
54	žmonės.	Tačiau	visi	gyvenantieji	–	 
moka	už	priežiūrą,	todėl	globotiniams	
leidžiama	 gyventi	 po	 vieną.	 Šiuo	
metu	turime	44	gyventojus.		
	 Pretendentų	sąrašas	savivaldybėje	nėra	labai	ilgas.	Maž-
daug	10	asmenų,	susitvarkiusių	dokumentus	ir	įtrauktų	į	sąrašą	
laukia	laisvos	vietos.	Pakliūti	į	šį	pensioną		sąlygos	gana	griež-
tos.	Keliame	du	pagrindinius	reikalavimus:	kad	asmuo	neturėtų	
Vilniaus	mieste	gyvenamojo	būsto	ir	iš	tikrųjų	būtų	vienišas.
	 Žinoma,	yra	komisija,	kuri	svarsto	kiekvieną	atvejį.	Tai-

Vilė SuVeizdytė:
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komos	ir	išimtys	–	juk	būna,	kad	skriaudžiama	močiutė	gyvena	
su	vaikas	girtuokliais...
	 Vienas	pagrindinių	kriterijų,	norint	patekti	į	mūsų	namus,	
tai	atsiradusi	laisva	vieta.	O	į	dienos	centrą	dokumentus	sutvar-
kyti	ir	patekti	užtrunka	apie	mėnesį.
 
 Kokius dokumentus reikia pateikti?

	 Reikalaujama	paso,	išrašo	iš	sveikatos	kortelės,	nustatytos	
formos	pažymos	apie	registraciją.	Visa	kita	atlieka	socialiniai	dar-
buotojai	–	jie	surenka	duomenis	iš	reikalingų	duomenų	bazių.
	 Pradžioje	buvo	itin	griežtos	kvotos	–	neįgaliųjų	asocia-
cijoms,	tremtiniams,	Raudonajam	kryžiui	ir	kitiems...	Tada	pas	
mus	gyveno	įvairaus	amžiaus,	skirtingų	negalių	žmonės.	Dabar,	
kai	kvotų	nebeliko,	dažniausiai	čia	atkeliami	asmenys	iš	nakvy-
nės	namų,	kurie	nėra	asocialūs,	tik	susiklosčius	nepalankioms	
aplinkybėms,	neturi	gyvenamosios	vietos.	
	 Mūsų	pensionas	skirtas	senyvo	amžiaus	žmonėms.	Nuo	
2009-ųjų	čia	nebeapgyvendinami	suaugusieji,	turintys	fizinę	
negalią.	Taip	atsitiko	todėl,	kad	Vilniaus	mieste	nubuvo	jokių	
senelių	namų.	Todėl	mūsų	įstaigos	profilį	ir	nuspręsta	pakeisti.	
	 Kad	būtų	galimybė,	tikrai	apgyvendintume	ir	neįgaliuo-
sius,	tačiau	tokios	galimybės	neturime.	Tai	didelė	problema,	nes	
šiuo	metu	neįgaliųjų	tiesiog	nėra	kur	apgyvendinti.	Jie	turi	laukti	
socialinio	būsto	eilėje	ir	labai	neaišku,	kada	gaus	butą	ir	ar	iš	
viso	jį	gaus.	Puikiai	suprantu,	kad	fizinės	negalios	asmenims,	
jeigu	jie	neturi	savo	asmeninės	nuosavybės,	būstą	susirasti	labai	
sunku.	Juk	neįgalieji	tuokiasi,	kuria	šeimas,	o	nuomotis	tokiems	
asmenims	labai	sudėtinga	–	judėdamas	vežimėliu	ne	visur	įva-
žiuosi,	dažnai	pasitaiko,	kad	ir	kaimynai	priešiškai	nusiteikę,	dar	
dideli	nuomos	pinigai...	

socialiNis daRBas
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Dienos socialinės globos centras Fabijoniškėse buvo 
įrengtas gavus šimtąprocentę Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą
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 Gal galėtumėte papasakoti apie nuolatinius 
gyventojus?

	 Šiuo	metu	vyriausia	mūsų	gyventoja	–	98-erių	amžiaus	
moteris,	o	jauniausias	–	penkerių	metų	berniukas,	augantis	ne- 
įgaliųjų	šeimoje.	
	 Yra	ir	dar	keturi	vaikučiai.	Jie	iš	to	laikmečio,	kai	pas	
mus	dar	galėdavo	apsigyventi	neįgalieji,	kurie,	sukūrę	šei-
mas,	neturėjo	būsto.	Čia	jie	susilaukė	atžalų,	kurias	gražiai	
augina.	
	 Žvelgiant	į	statistiką,	vyrų	pas	mus	žymiai	mažiau	–	jie	
sudaro	tik	trečdalį	ar	ketvirtadalį	visų	gyventojų.	
	 Turėjome	ir	neigiamos	patirties:	vienas	 iš	nakvynės	
namų	atkeltas	asmuo,	nors	ir	ne	girtuoklis,	elgėsi	visiškai	netin-
kamai,	tad	visi	namų	gyventojai	„sukilo“,	kvietėme	komisijas...	
Galiausiai	jis	buvo	iškeldintas,	nes	nemokėjo	gyventi	mūsų	
bendruomenėje.

 Ar esama pas jus kokių nors veiklų? Ar teikiamos 
sociokultūrinės paslaugos?

	 Mūsų	namai	yra	 tiesiog	namai,	 tik	 čia	dar	 taikoma	
papildoma	priežiūra.	Asmenys	atvyksta	su	savo	daiktais,	gali	
viską	atsivežti,	leidžiama	laikyti	augintinius	–	šuniukus,	katytes,	
paukščiukus	–	jei	tik	kaimynai	neprieštarauja.	Žmonės	gyvena	
įprastai,	kaip	ir	bet	kur	kitur.	
	 Žinoma,	vieni	linkę	bendrauti,	jiems	reikia	veiklos.	Tad	
jaunesnio	amžiaus	neįgalieji	dalyvauja	neįgaliųjų	organizacijų	
veikloje.	Kitų	gyventojų	neprikviečiame	net	į	organizuojamas	
šventes	–	žmonės	gyvena	savo	buityje,	turi	savus	ritualus:	mąsto,	
ką	veiks	iš	ryto,	ką	vakare,	kaip	maitinsis,	tad	bendruomeninis	
gyvenimas	jiems	neįdomus.	

socialiNis daRBas
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	 Penktame	aukšte	įrengtame	Dienos	centre	siūlomi	užsi-
ėmimai	ir	mūsų	namų	gyventojams,	yra	kineziterapeutė,	visi	
norintys	gali	mankštintis,	tačiau	žmonių	aktyvumas	labai	mažas	–	 
tik	vienas	kitas	užsuka.
	 Kartą	per	mėnesį	pas	mus	atvyksta	kunigas	iš	Jeruzalės	
Vilniaus	Šv.	Kryžiaus	Atradimo	(Kalvarijų)	bažnyčios.	Kai	būna	
šventės,	taip	pat	pasikviečiame	kunigą	–	per	Velykas	ar	Kalėdas.	
Savo	mirusiuosius	irgi	pagerbiame	katalikiškai.	
	 Vyresnių	močiučių	turime	prašyti,	kad	apsilankytų	ren-
giniuose	–	jos	butuose	turi	kabelinę	televiziją,	žiūri	serialus	ir	
niekur	nenori	eiti.	Dauguma	mūsų	gyventojų,	deja,	yra	tik	pasy-
vūs	stebėtojai.	Yra	netgi	tokių,	kurie	sėdi	foje	ir	tik	stebi	aplinką	
ir	visus	lankytojus.

 Kaip tvarkosi gyventojai? Ar daugumai reika-
linga pagalba? Kokios medicinos paslaugos dažniausiai 
teikiamos?

	 Žmonės	labai	skirtingi.	Vieni	stengiasi,	kol	tik	pajėgia,	
viską	pasidaryti	patys	–	yra	viena	gyventoja,	kuri,	net	ir	turėdama	
sunkią	negalią,	sukasi	labai	savarankiškai	ir	nori	pati	būti	atsa-
kinga	už	savo	buitį...	Kitiems	pagalbos	reikia	kasdien,	jie	norėtų,	
kad	darbuotojai	viską	už	juos	padarytų.	Tačiau	mes	savo	namų	
gyventojus	skatiname	būti	kuo	savarankiškesnius,	skiepijame	jų	
pačių	atsakomybę	už	buitį	ir	aplinką.	Juk	pas	mus	–	savarankiško	
gyvenimo	namai.	
	 Dėl	medicinos	paslaugų...	Pas	mus	visą	parą	budi	jaunes-
nysis	medicinos	personalas.	Medicinos	sesutė,	o	kitaip	tariant,	
slaugytoja,	išrašo	vaistus	ir	siuntimus	į	poliklinikas.	Pagrindi-
nis	darbas	–	kraujospūdžio	matavimas	rytą	ir	sveikatos	būklės	
priežiūra.	Esant	rimtesniems	negalavimams	vežame	žmones	į	
ligonines	ir	poliklinikas.

socialiNis daRBas
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Dienos centre vyksta ne vien tik užsiėmimai. Būna 
ir gražių atsipalaidavimo akimirkų...
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Dienos socialinės globos centras

 Kiek turite klientų, laiką leidžiančių dienos centre?

	 Kai	Lietuvą	pasiekė	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	
pinigai,	2006	metais	mes	gavome	šimtaprocentę	paramą	pakelti	
pastatą	vienu	aukštu	ir	įrengti	Dienos	centrą	sergantiems	Alz-
heimeriu	bei	kitomis	psichikos	ligomis.	Taigi,	per	porą	metų	
įrengėme	puikias	patalpas	senoliams.	Šis	dienos	centras	–	toks	
„tarpinis	variantas“:	pas	mus	patenka	tie,	kurių	jau	negalima	sau-
giai	palikti	vienų	namuose,	bet	kuriems	dar	nereikia	slaugos.
	 Centras	 pritaikytas	 trisdešimčiai	 žmonių,	 patalpos	
erdvios.	Veikla	organizuojama	„vaikų	darželio“	principu.	Skir-
tumas	tik	tas,	kad	pas	mus	jis	–	ne	vaikams,	o	senoliams.	Juos	
atveža,	jie	čia	pamaitinami,	prižiūrimi,	vyksta	įvairūs	užsiėmi-
mai,	mankšta...	
	 Centrą	kiekvieną	dieną	lanko	apie	20	–	25	vyresnio	
amžiaus	asmenys.	Paslauga	mokama.
	 Dažniausiai	pasitaiko	Alzheimerio	liga	sergančiųjų.	Kele-
tas	lankytojų	skundžiasi	demencijos	sutrikimais,	taip	pat	sutri-
kimais	dėl	Parkinsono	ligos.	Demencijos	sutrikimų	turi	dažnas	
žmogus,	sulaukęs	80-ies.	Pas	mus	į	centrą	tokie	ligoniai	pakliūna,	
kai	ligos	simptomai	jau	būna	išryškėję	ir	trukdo	gyventi.
	 Maždaug	15	mūsų	centro	lankytojų	yra	visiškai	neįgalūs.	
Šiuos	asmenis	darbuotojai	maitina,	jie	net	nežino,	kur	tualetas	–	 
reikia	palydėti.
 
 Iš kur senolių artimieji sužino apie šį dienos centrą?

	 Gaila,	jog	Vilnius	–	toks	specifinis	miestas,	kad	infor-
macija	čia	„sunkiai	juda“.	Dažniausiai	apie	mus	sužino	artimieji	

socialiNis daRBas
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arba	globėjai	iš	gydančio	daktaro,	arba	iš	interneto,	kai	susiduria	
su	tokia	situacija,	kai	tėvų	ar	giminaičių	jau	negalima	palikti	
vienų.	
	 Didžioji	dalis	mūsų	lankytojų	buvo	atsiųsti	iš	ligoni-
nių	–	Respublikinės	Vilniaus	psichiatrijos	ligoninės,	esančios	
Naujojoje	Vilnioje,	ir	Vilniaus	miesto	psichikos	sveikatos	cent- 
ro,	esančio	Vasaros	gatvėje,	gerontopsichiatrijos	skyrių.	Ten	dir-
bantys	gydytojai	artimiesiems	pasiūlo	pasidomėti	šiuo	Dienos	
centru.
 
 Šiame centre senoliai praleidžia laiką tik dienos 
metu?

	 Vienus	 lankytojus	atveža	 ir	parveža	artimieji,	kitus	
vežiojame	patys	turimu	autobusiuku,	kurį	įsigijome	iš	Europos	
Sąjungos	lėšų.
	 Dienos	centras	dirba	iki	18-tos	valandos,	bet	artimieji,	
kurie	ilgiau	dirba	ar	labai	užimti,	globotinius	gali	pasiimti	ir	
vėliau.	Tuo	atveju	lankytojai	paliekami	savarankiškuose	gyve-
nimo	namuose	dirbančios	slaugės	globai.
 
 Ar lankytojų artimieji bendrauja su Centru? 

	 Bendrauja	–	noriai	ir	glaudžiai.	Dienos	centre	dirba	psi-
chiatrė,	kuri	nuolatos	stebi	lankytojus	–	esant	poreikiui	pako-
reguoja	jų	gydymą,	šeimos	nariams	paaiškina,	kaip	elgtis	su	
tokiais	ligoniais.	Mažiausiai	kartą	per	mėnesį	vyksta	susitikimai	
artimųjų	savitarpio	pagalbos	grupėse	–	šeimos	nariai	susirenka,	
aiškinasi,	kaip	prižiūrėti	slaugomąjį,	dalijasi	patirtimis,	taip	pat	
artimieji	gali	bet	kuriuo	metu	mums	paskambinti.
 

socialiNis daRBas
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 Vadinasi, jaunesnio amžiaus žmonių pas jus 
nebūna?

	 Taip,	į	mūsų	centrą	dažniausiai	renkasi	labai	garbaus	
amžiaus	asmenys,	tačiau,	kad	ir	kaip	bebūtų	gaila,	Alzheimerio	
liga	„jaunėja“.	Atkreipiau	dėmesį,	jog	net	pensijos	nesulaukę	
žmonės	skundžiasi	šios	ligos	simptomais.	Viena	lankytoja	buvo	
penkiasdešimties	metų	–	 jai	Alzheimerio	liga	buvo	stipriai	
pažengusi	ir	labai	progresavo.	Vėliau	moterį	teko	perkelti	į	glo-
bos	namus.

 O kuo lankytojai pas jus užimami? Kokios paslaugos 
populiariausios?

	 Senyvo	amžiaus	asmenų	priežiūra	ir	jų	veikla	yra	labai	
specifinė.	Mūsų	lankytojams	reikia	labai	nusistovėjusios	darbo-
tvarkės	–	net	pašaliniai	žmonės	juos	blaško,	jie	tampa	neramūs.	
Tvarka	labai	griežta:	rytą	žmogus	atvažiuoja,	pasižiūri	„Labą	
rytą“	ar	laikraščius	paskaito	(jei	tik	gali),	tada	papusryčiauja,	o	
10	valandą	eina	į	užsiėmimus.
	 Kiekvieną	dieną	vyksta	skirtingi	užsiėmimai:	pirmadienį	–	 
loginės	užduotėlės	–	visi	paskirstomi	į	grupeles	pagal	ligos	sudė-
tingumą	ir	užsiėmimas	trunka	apie	valandą;	antradienį	–	pieši-
mas;	trečiadienį		kepami	pyragai,	bandelės;	ketvirtadienį	veliama	
iš	vilnos,	kuriami	suvenyrai	–	ši	veikla	vyksta	jau	penkerius	
metus	ir	lankytojams	niekados	nenusibosta;	na,	o	penktadienį	
rūpinamasi	per	savaitę	nebaigtais	darbais.
	 Po	užsiėmimų	senoliai	pailsi,	tada	eina	į	mankštą,	kurioje	
kartu	su	kineziterapeute	visą	valandą	atlieka	fizinius	pratimus.	
Vėliau	dar	pailsi,	tada	papietauja,	o	po	pietų	vyksta	nesudėtingi	
užsiėmimai	–	dėlionės,	stalo	žaidimai.	Svarbu,	kad	nereikėtų	
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didelio	susikaupimo,	juk	lankytojai	po	ryto	užsiėmimų	jau	būna	
pavargę,	tad	po	pietų	jie	mažiau	dėmesingi,	ne	tokie	susitelkę.
		 Dienos	centre	yra	lovos	–		iki	rytinių	užsiėmimų	lankyto-
jai	pasikeisdami	eina	pogulio.	Kartais	net	susidaro	eilė	pailsėti,	
mat	jie	rytais	labai	anksti	kelia.
	 Šeštadieniais	ir	sekmadieniais	centras	kol	kas	nedirba.

 Girdėjau, kad 2012-aisias su artimaisiais aptarėte, jog 
labai reikalinga atokvėpio paslauga senolių šeimos nariams. 
Prašyčiau plačiau papasakoti apie šią paslaugą. Ar jau įgy-
vendinate ją?

	 Artimiesiems	 ši	paslauga	 tikrai	 reikalinga,	nes	 jie	
gyvena	be	atostogų	ir	be	jokių	pramogų.	Juk	sergančiojo	palikti	
vieno	neįmanoma.	Tad	šiemet,	Vilniaus	miesto	savivaldybei	
pritarus,	nusprendėme	tokią	paslaugą	teikti.	Trumpalaikės	glo-
bos	esmė	tokia:	penkias	dienas	per	savaitę	mes	prižiūrėsime	
globotinius	visą	parą,	o	savaitgaliais	juos	pasiims	artimieji.	
Galimas	ir	kitas	variantas	–	kad	žmogus	būtų	paliktas	pas	
mus	tik	savaitgalį.	Gegužės	mėnesį	„atokvėpio“	paslaugą	ban-
dysime	būtent	taip	–	savaitgaliais	–	ir	teikti,	o	nuo	birželio	
mėnesio	planuojame	žmones	priimti	globoti	darbo	dienomis.	
Globojamieji	gyvens	ir	miegos	dienos	centre.

 Žinau, kad gražiai bendraujate su Vilniaus krikščio-
nių mokykla... 

	 Taip,	su	šia	nevalstybine	savarankiško	mokymosi	įstaiga	
mus	sieja	bendradarbiavimas.	Mes	tuo	labai	džiaugiamės.	Vaikai	
per	visas	šventes	mus	aplanko,	paruošia	programą	–	pagieda	
giesmių,	padainuoja	dainelių,	deklamuoja	eilėraščius.	Tai	patinka	
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ne	vien	Centro	lankytojams,	bet	ir	Savarankiško	gyvenimo	namų	
gyventojams.	
	 Vyresniųjų	klasių	mokinės	organizuoja	užsiėmimus	su	
lankytojais	–	kepa	pyragus.	Mokiniai	tikrai	labai	draugiški	ir	
dėmesingi.	Mokyklos	steigėja	yra	„Tikėjimo	žodžio“	bažnyčia.
 
 O Fabijoniškių seniūnijos bendruomenė? Ar pažįsta 
jūsų namo gyventojus ir šį Centrą?

	 Aplinkiniai	tikrai	mus	pažįsta.	Nors	pastatas	lyg	ir	niekuo	
neišsiskiria,	tačiau	daug	mūsų	gyventojų	vežimėliais	važiuoja	į	
parduotuves,	o	ir	šiaip	rodosi	gatvėse.	Labai	sutariame	su	Fabi-
joniškių	seniūnu,	draugaujame	su	UAB	„Fabeta“	įmone,	kuri	
mus	aptarnauja.	
	 Kasmet	per	Užgavėnes	mus	aplanko	Simono	Stanevi-
čiaus	vidurinės	mokyklos	mokiniai.	Šis	bendravimas	abipu-
siai	naudingas.	Moksleiviai	dažnai	gyvena	su	jaunais	tėvais	ir	
nutinka	taip,	kad	jie	nėra	matę	tokių	ilgaamžių.	O	lankytojams	
kiekvienas	moksleivių	vizitas	–	ypatingas	įvykis.	Jie	juk	gyvena	
gana	uždarą	gyvenimą,	vaikai	juos	džiugina.	
	 Kai	kuriems	Savarankiško	gyvenimo	namuose	įsikūru-
siems	žmonėms	lankytojai	taip	pat	svarbūs.	Ypač	jie	džiaugiasi,	
kai	ateina	studentės,	atliekančios	praktiką.	Iš	jų	žmonės	sulau-
kia	ne	vien	pagalbos,	bet	ir	nuoširdaus	bendravimo,	dėmesio.
 
 Papasakokite plačiau apie praktiką atliekančius 
studentus. Ar talkina jie veikloje? O gal grįžta dirbti ar 
savanoriauti?

	 Su	Mykolo	Romerio	universitetu	bendraujame	nuo	
senų	laikų,	studentams	čia	patinka	atlikti	praktiką,	nes	esame	
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strategiškai	patogioje	vietoje.	Dažniausiai	studentai	praktikos	
ateina	atlikti	į	Dienos	centrą	–	ten	daugiau	veiklos,	o	Savaran-
kiško	gyvenimo	namuose	mažiau	užimtumo.	Turime	netgi	italę	
studentę-praktikantę.	
	 Pirmakursiai	pas	mus	ateina	į	ilgą	praktiką,	trunkančią	
keletą	mėnesių,	o	magistrantai	–	turėdami	konkrečias	užduotis.
	 Taip	pat	iš	Verslo	mokyklos	ateina	jaunimas	mums	padėti,	
jie	organizuoja	įsimintinas	šventes.
	 Personalas	pas	mus	nesikeičia	daugelį	metų,	darbuo-
tojai	dirba	gerai,	saugo	darbo	vietas.	Man,	vadovei,	svarbu,	
kad	socialinio	darbo	padėjėjos	būtų	geros	širdies	moteriškės	ir	
norėtų	dirbti.
	 Per	metus	mūsų	socialiniai	darbuotojai	ir	padėjėjos	turi	
išklausyti		16-os	valandų	kvalifikacijos	kėlimo	kursus.	Jokia	
Centro	socialinė	darbuotoja	neturi	meninio	išsilavinimo,	tačiau	
kurios	nori,	pačios	lanko	kursus.	Taip	atsirado	mūsų	veiklose	ir	
vėlimo	technikos	užsiėmimai.	Šiuos	kursus	organizuojame	savo	
patalpose.
	 O	savanorius	teturime	du.	Vienu	iš	jų	aš	ligi	šiol	negaliu	
atsistebėti:	jaunas	malonus	vyrukas	iš	Mykolo	Romerio	univer-
siteto	nuolatos	randa	laiko	ir	ateina	į	Dienos	centrą,	sprendžia	
su	garbaus	amžiaus	žmonėmis	logikos	uždavinius.	
	 Mes	savanorius	mielai	priimtume,	nors	didelio	jų	poreikio	
nėra	–	darbščių	rankų	trūkumą	kompensuoja	praktikas	atliekan-
tys	studentai.	Žiūrime,	kur	jiems	naudingiau	tą	praktiką	atlikti	–	 
ar	Dienos	centre	ar	Savarankiško	gyvenimo	namuose.	Šiuo	
metu	Namuose	praktiką	atlieka	trys	studentai	iš	universitetų	
bei	dvi	studentės	iš	Paslaugų	verslo	darbuotojų	profesinio	ren-
gimo	centro.	Dar	kartą	per	savaitę	kelioms	valandoms	ateina	
grupė	studentų	pažintinei	praktikai	–	jų	iš	viso	yra	12.
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	 Besišnekučiuojant	su	direktore	Vile	SUVEIZDYTE	laikas	
neprailgo.	Kiek	vėliau	pašnekinau	ir	Socialinės	priežiūros	pada-
linio	vadovę	–	Daivą	SADAUSKAITĘ.	Ji	biudžetinėje	įstaigoje	
„Fabijoniškių	socialinių	paslaugų	namai“	dirba	nuo	2006	metų	
vasaros	ir	yra	atsakinga	už	savarankiško	gyvenimo	namuose	
gyvenančių	asmenų	socialinę	priežiūrą	bei	gyventojams	teikiamas	
paslaugas.
  
	 D.	Sadauskaitė	pabrėžė,	kad	jos	darbas	tikrai	nelengvas	–	 
ne	„popierinis“,	o	su	
gyvais	žmonėmis.	
	 „Prie	 kiek- 
vieno	reikia	mokėti	
prieiti,	 –	 sakė	 ji.	 –	
Kartais	pasitaiko	itin	
sudėtingų	situacijų,	
kai	 pati	 nežinau,	
kaip	 jas	 išspręsti,	
kaip	pasielgti.	Tada	
kreipiuosi	pagalbos	
į	direktorę	ar	specia-
liąją	slaugytoją.“	

socialiNis daRBas

daiVa SadauSkaitė:



40

	 Vis	dėlto	D.	Sadauskaitė	neslėpė,	jog	dirbti	jai	malonu:	
„Kai	pajunti	padaręs	žmogui	gera,	paguodęs,	atsakęs	į	svarbų	
klausimą,	tiesiog	akys	nušvinta.	Aš	niekados	nelaukiu	pripaži-
nimo	ar	dėkingumo.	Man	svarbu	pačiai	sau	dar	kartą	patvirtini,	
kad	dirbu	tai,	kas	reikalinga.“
	 Vos	pradėjusi	dirbti	Daiva	tikėjosi,	kad	gyventojai	bus	
labai	susitelkę,	daug	bendraus	–		juk	namas	nėra	didelis,	o	ben-
druomenė	maža.	Tačiau	vėliau	ji	suprato:	kiekvienas	gyvena	
uždarą	gyvenimą	savame	„kamputyje“,	nebent	kaimynai	su	
kaimynais	truputį	pabendrauja...
	 „Nors	mūsų	gyventojai	ir	nėra	itin	aktyvūs,	–	sakė	spe-
cialistė,	–	labai	stengiamės	juos	pajudinti...	Kai	Dienos	centre	
vyksta	koncertai	ar	kitokie	renginiai,	mes	einame	ir	kiekvieną	
asmeniškai	prašome	apsilankyti.	Gaila,	kad	mūsų	gyventojai	
pamažėle	sensta,	jų	sveikata	jau	nėra	labai	gera...“
	 Anksčiau,	pasak	Daivos,	būdavo	organizuojamos	išvykos	
į	gamtą,	teatrą,	kolektyviai	važiuojama	žiūrėti	kino	filmų.	O	
pastaruoju	metu	jau	neatsiranda	norinčių	kur	nors	važiuoti.	
	 „Kartais	galvoju:	reikėtų	didesnio	aktyvumo,	–	sako	dar-
buotoja.	–	O	kartais	suprantu,	kad	mūsų	namuose	gyvenama	kaip	
paprastame	miesto	daugiabutyje	–	ir	tai	tikrai	nėra	blogai.“

Liudo Degučio nuotraukos
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klausiate – atsakoMe

	 Balandžio	mėnesį	 vyko	 Lietuvos	 rašytojų	 sąjungos	
(LRS)	suvažiavimas.	Jame	su	dideliu	susirūpinimu	kalbėta	apie	
visuomenei	puikiai	žinomus	rašytojus	ir	visus	kitus	menininkus,	
sulaukusius	pensinio	amžiaus	bei	neįgalius	paliktus	skursti.	Suva-
žiavimas	pasiūlė	pradėti	skirti	rentas	visuomenės	pripažintiems	
menininkams,	turintiems	meno	kūrėjo	statusą,	kaip	kad	jos	ski-
riamos	mokslininkams	ir	sportininkams,	nes	dėl	kūrybinio	darbo	
specifikos	ir	menkų	autorinių	atlyginimų	dažno	kūrėjo	socialinė	
pensija	maža.	Socialinės	saugos	specialistai	tiesiog	ignoruoja	
menininkų	gyvenimo	specifiką,	pavyzdžiui,	tai,	kad	nei	darbo	
vietą	kas	rašytojui	sukūrė,	nei	darbo	laiką	apibrėžė.	
	 Anksčiau	bent	dalis	garsių	meno	kūrėjų	gaudavo	I	arba	
II	laipsnio	valstybės	pensijas,	bet	prieš	keletą	metų	jų	skyrimas	
nutrauktas.	Garbaus	amžiaus	menininkai	tapo	šiuo	požiūriu	gana	
nuskriausta	socialine	grupe.	
	 „Ar	tai	nė	kiek	nerūpi	politikams,	žodžiais	deklaruojan-
tiems,	kad	kultūra	yra	Lietuvos	valstybės	pamatas?“	–	klausiama	

kūrėjų 
pensijos – 
valstybės 
(ne)rūpestis?



42

klausiate – atsakoMe

atvirame	laiške,	adresuotame	Lietuvos	Respublikos	Prezidentei	
Daliai	Grybauskaitei,	Lietuvos	Respublikos	Seimo	pirmininkui	
Vydui	Gedvilui,	Lietuvos	Respublikos	Ministrui	pirmininkui	
Algirdui	Butkevičiui	bei	Lietuvos	Respublikos	kultūros	ministrui	
Šarūnui	Biručiui.
	 Netrukus	 po	 LRS	 suvažiavimo	 „Bičiulio“	 redakciją	
pasiekė	net	kelių	kolegų,	taip	pat	ir	turinčių	negalią,	pasirašytas	
laiškas,	kuriame	klausiama,	kaip	asocijuotiems	meno	kūrėjams	
skaičiuojamas	darbo	stažas.	Anksčiau	jis	būdavo	skaičiuojamas	
nuo	pirmosios	publikacijos	Respublikos	spaudoje,	tą	publikaciją	
patvirtinus	notariškai.	Nors	iki	2009-ųjų	metų	nuo	gaunamų	
honorarų	autoriams	„Sodros“	mokestis	nebuvo	skaičiuojamas,	
kūrybai	atiduoti	metai	būdavo	vertinami	kaip	darbo	metai	be	
fiksuotų	pajamų.	Šiandien	teritoriniai	„Sodros“	skyriai,	ypač	
periferijoje,	teigia	apie	tokią	tvarką	negirdėję.	Jie	taip	pat	teigia	
nežiną,	kokias	socialines	garantijas	turi	Meno	kūrėjo	statusą	
turintys	asmenys.
	 Redakcija	 paprašė,	 kad	 situaciją	 pakomentuotų	
Socialinės	apsaugos	 ir	darbo	ministerija.	Gavome	Svajūnės	 
GAIDAMAVIČIENĖS,	ministerijos	Valstybinių	pensijų	skyriaus	
vyr.	specialistės	atsakymą.

	 Pritariame,	kad	Lietuvos	nacionalinės	kultūros	ir	meno	
premijos	laureatai,	savo	talentą	ir	kūrybines	jėgas	atidavę	plė-
tojant	Lietuvos	kultūrą	ir	meną	bei	formuojant	teigiamą	šalies	
įvaizdį	pasaulyje,	turi	būti	įvertinti	ir	neskursti,	sulaukę	garbingo	
amžiaus.	
	 Ministerijos	nuomone,	siekiant	teisinių	santykių	regu-
liavimo	sistemiškumo,	šis	klausimas	turėtų	būti	sprendžiamas	
kompleksiškai	visos	valstybinių	pensijų	pertvarkos	kontekste.	
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	 Įgyvendinant	Lietuvos	Respublikos	Seimo	2011	m.	gegu-
žės	24	d.	nutarimu	Nr.	XI-1410	patvirtintas	Valstybinio	socialinio	
draudimo	ir	pensijų	sistemos	pertvarkos	gaires,	kuriose	numatyta	
specialiųjų	pensijų	schemų	reforma,	šiais	metais	planuojami	
parengti	valstybines	pensijas	ir	rentas	reglamentuojančių	teisės	
aktų	pakeitimų	projektai.	
	 Kartu	pažymime,	kad	Lietuvos	Respublikos	valstybinių	
pensijų	įstatymo	4	straipsnio	papildymo	įstatymo	projekto	Nr.	
XIP-3614	(toliau	–	įstatymo	projektas),	kuriuo	siūloma	nusta-
tyti	teisę	į	Lietuvos	Respublikos	pirmojo	laipsnio	valstybinę	
pensiją	Lietuvos	nacionalinės	kultūros	ir	meno	premijos	laurea- 
tams,	svarstymas	įtrauktas	į	Seimo	II	(pavasario)	sesijos	darbų	
programą.	
	 Asmens	stažui,	 įgytam	dirbant	pagal	darbo	sutartį,		
narystės	ar	 tarnybos	pagrindu,	prilyginami	iki	Valstybinio	
socialinio	draudimo	įstatymo	įsigaliojimo,	t.	y.	iki	1991	metų	
birželio	1	dienos,	prilyginamas	Rašytojų	sąjungos,	Dailininkų	
sąjungos,	Kompozitorių	sąjungos,	Kinematografininkų	sąjun-
gos	narių	bei	kitų	kūrybinių	darbuotojų,	kurie		nebuvo	šių	
kūrybinių		sąjungų		nariai,	bet	kuriuos		jungė		šių		kūrybinių		
sąjungų		profesiniai			komitetai,	kūrybinės		veiklos	laikas,	neat-
sižvelgiant	į	socialinio	draudimo	įmokų	mokėjimą.	Nurodytas		
kūrybinės		veiklos	laikas	įskaitomas	į	stažą	nuo	tos	dienos,		kai	
buvo	paskelbtas	ar	pirmą	kartą	viešai	atliktas		arba	eksponuotas	
autoriaus	kūrinys.	
	 Tačiau	šios	nuostatos	taikomos	tik	tada,	kai	kalbame	
apie	laikotarpį	iki	1991	metų	birželio	6	dienos.	Po	šios	datos	
stažas	yra	tik	socialinio	draudimo	įmokų	mokėjimo	laikas	(arba	
socialinio	draudimo	pašalpų	gavimo	laikas).
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Ko labiausiai 
baiminasi
alytiškė diana?
Laura	CARIŪTĖ	

Šeimoje, kur esama vaikų...

	 Diana	Garbauskaitė-Turauskė	–	viena	iš	moterų,	dalyva-
vusių	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	rengtame	seminare,	
skirtame	mamoms,	judančioms	neįgaliųjų	vežimėliais,	mielai	
sutikusi	pasidalinti	kūdikėlio	laukimo	ir	motinystės	patirtimi.	
	 Šį	kartą	Diana	maloniai	atvėrė	savo	namų	Alytuje	duris.	
Buvau	gerokai	nustebinta,	kad	mane	pasitiko	ne	vien	tik	pati	
šeimininkė,	bet	ir	šeimos	galva	Artūras.	Greta	tėvelių	maloniai	
šypsojosi	sūnus	Benjaminas	ir	dukrytė	Rubena.	Kiek	abejingiau	
į	netikėta	viešnią	žvelgė	katinas	sfinksas,	vardu	Nudė...
	 Diana	Garbauskaitė-Turauskė,	 su	 kuria	 ,,Bičiulio“	
skaitytojai	turėjo	galimybę	susipažinti	veik	prieš	trejus	metus,	
skaitę		Gasparo	Aleksos	rašinį	,,Ratuotų	mamų	godos“,	spindu-
liuoja	energija	ir	išmintimi.	Kur	jos	geros	nuotaikos	šaltiniai?	–	 
teiraujuosi.
	 ,,Kai	žmogus	pasirenka	neigiamą	mastymą,	tuomet	jam	
iš	tiesų	viskas	blogai.	O	„įjungus“	teigiamas	emocijas,	visados	
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pavyks	pritraukti	sėkmę.	Kaip	šaukiame,	taip	atsiliepia,“	–	įsiti-
kinusi	moteris.	
	 Apsilankius	šeimoje,	kurioje	esama	vaikų,	natūralu,	kad	
jie	tampa	dėmesio	centru.	Tad	ir	aš	pirmiausiai	pradėjau	pažin-
dintis	su	mažaisiais	–	Benjaminu	ir	Rubena.		
	 Benjaminui	vasario	mėnesį	suėjo	šešeri,	jis	lanko	dar-
želį,	o	Rubenai	–	dveji,	ji	taip	pat	žengė	pirmuosius	žingsnius	
į	„visuomenę“,	tačiau,	vos	pradėjusi	darželinukės	„karjerą“,	
patyrė	pirmuosius	išmėginimus	–	susirgimus.	
	 ,,Taip	nesėkmingai	viskas	mums	susiklostė,	–	pasakojo	
mama.	–	Vos	tik	pradėjome	lankyti	grupę,	jau	po	trijų	dienų	–	

Diana Garbauskaitė-Turauskė su dukrele Rubena 
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žaibiška	gripo	forma.	Atsigavome...	O	dabar	štai	–	antras	etapas,	
tačiau	jau	ir	vėl	baigiame	sveikti.“
	 Suprantama,	kad	po	sesės	į	lovą	atgulė	ir	Benjaminas,	
tačiau,	kai	buvau	svetinguose	namuose,	jis	jau	irgi	taisėsi.	Spren-
džiu	iš	to,	kad	berniukas	guviai	bendravo,	mielai	pasakojo	apie	
darželį,	į	kurį	jį	visados	palydi	mama.	
	 Tądien	Benjaminas	pasidžiaugė,	jog	jau	turi	surinkęs	net	
aštuoniolika	gerumo	taškų,		o	jie	teikiami	už	labai	gerą	elgesį.
	 Šiaip	berniukas,	pasak	mamos,	esąs	klusnus,	 linkęs	
padėti,	gana	savarankiškas,	Vaikas	mėgsta	žaisti	kompiuteriu,	
myli	sesę,	net	vardą	buvo	išrinkęs	–	taip	jos	laukė.	Paklaustas,	
ar	smagu	gauti	gerumo	taškus,	Benjaminas	patikino,	jog	jam	iš	
tiesų	smagu	klausyti	mamytės.	

VieŠNaGĖ

Laimingų sutuoktinių dėmesio pakanka ne tik vaikams, bet 
ir mažųjų numylėtinei – katei Nudei
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„Bijau laiptų...“

	 Balandžio	mėnuo	 –	 paskutinis,	 kuomet	 visa	 šeima	
kasdien	galėjo	būti	kartu.	Kai	gimė	Rubena,	Artūras	pasiėmė	
tėvystės	atostogų.	Tačiau	jos	jau	baigiasi	–	vyras		grįš	į	darbą,	
o	visi	kasdieniai	mažųjų	priežiūros	rūpesčiai	guls	ant	Dianos	
pečių.		Tačiau	moteris	dėl	to	neišgyvena.	Pasak	Dianos,	ir	dabar	
visokių	dienų	pasitaiko	–	lengvesnių	ir	sunkesnių.	Būna,	kad	
vaikai	suirzę,	serga,	o,	žiūrėk,	kitą	dieną	jiems	jau	viskas	gerai,	
tuomet	ir	mamai	lengviau.
	 Tačiau	yra	žymiai	didesnių	sunkumų,	kurie	visai	nepri-
klauso	nuo	Dianos.	Vienas	jų	–	laiptai...		Jie	visur:	trys,	kurių	
niekaip	neįveiksi	vežimėliu,	prie	įėjimo	į	vaiko	darželį;	pati	
grupė	–	antrame	aukšte...		Tad	per	šv.	Kalėdas,	Mamyčių	dieną	
ir	daugybę	kitų	švenčių,	kurių	programėlėse	dalyvauja	mažieji,	
Diana	lieka	už	durų.
	 	„Ką	jau	ten	šventės	–	aš	net	neturiu	galimybės	savo	
vaiko	nuvesti	ir	pasiimti	iš	darželio,	kaip	tą	daro	kiekviena	
mama,	–	pasakoja	moteris.	–	Su	Benjaminu	atsisveikinu	prie	
įėjimo.	Laimė,	grupės	auklėtojos	geros,	Benjaminui	padeda	
apsirengti,	jis	man	pamojuoja	iš	antrojo	aukšto,	kad	žinočiau,	
jog	jis	vietoje.	Tačiau	ši	situacija	mane	varo	į	neviltį:	kodėl	
aš,	galėdama	rūpintis	savo	vaiku,	negaliu	pasirūpinti	vaiko	
poreikiais,	o	turiu	prašyti,	kad	man	kažkas	padėtų?	Juk	tai	ne	
dėl	mano	kaltės...“
	 Diana	neslepia	pasipiktinimo,	kaip	ir	baimės,	kuri	apima	
pagalvojus	apie	mokyklą	–	juk	netrukus	Benjaminas	ją	pradės	
lankyti.		
	 ,,Alytuje	nėra	nė	vienos	neįgaliesiems	pritaikytos	mokyk- 
los,	–		nuogąstauja	moteris.	–	Nežinau,	kaip	bus,	nesuvokiu...	
Juk	reikės	ne	kartą	susitikti	su	auklėtoja...“

VieŠNaGĖ 
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	 Pasak	Dianos,	Alytuje	nepritaikyta	aplinka	neįgaliesiems,	
kur	tik	apsidairysi.	
	 ,,Aš	juokauju,	kad	Alytaus	neįgaliesiems,	judantiems	
rateliuose,	draudžiama	lankytis	vaistinėse,	kirpyklose,	mat	jos	
įsikūrusios	daugiabučių	pirmuosiuose	aukštuose	ir	visur	–	laip-
tai.	Senamiestyje	situacija	tokia	pat.	Ten,	kur	Rotušė,	senieji	
pastatai,	nėra	menkiausios	galimybės	tokiems	kaip	aš	pakliūti,	
kuo	nors	pasidomėti	ar	apsipirkti...“	
	 Tačiau	dviejų	vaikučių	mama	nenusimena.	Dėl	bendrojo	
aplinkos	pritaikymo	ji	mažiausiai	linkusi	skaudintis.	
	 „Ten,	kur	manęs	neįleidžia,	aš	paprasčiausiai	neinu.	
Einu	ten,	kur	tokių	žmonių	kaip	aš,	maloniai	laukiama,“	–	juo-
kiasi	Diana,	kuri	įskaudinta	jaučiasi	tada,	kai	paliečiami	vaikų	
interesai.	Į	tai	ji	negali	abejingai	žiūrėti.

Motinystė — nuostabus etapas 

	 Diana	–	kaip	ir	visos	rateliais	judančios	motinos	–	lauk-
damasi	Benjamino	patyrė	nemenką	išbandymą.	Ne	paslaptis,	
kad	ir	medikai	labai	bijo	tokių	nėščiųjų...	Tačiau	viskas	bai-
gėsi	laimingai:	sūnus	gimė	sveikas,	o	ir	mama	jautėsi	gerai.
	 Rubenos	gimimas	–	antrasis	stebuklas,	įvykęs	šeimos	
gyvenime.	
	 ,,Labai	norėjome	antro	vaikelio	ir	išsipildė,	–	šypsosi	
Diana.	–	O	dabar,	gimus	Rubenai,	mes	su	Artūru	svajojame,	kad	
turėsime	keturis	vaikus.“
	 Prispažinsiu,	man	ši	šeimos	svajonė	net	kvapą	uždaužė:	
šiandien,	kai	absoliučiai	sveiki	tėvai	tesiryžta	pasigimdyti	vos	
vieną	vaikelį,	moteris,	judanti	rateliais,	ne	tiktai	svajoja	apie	
gausią	šeimą,	bet	ir	sėkmingai	įgyvendina	savo	svajonę?		
	 Vis	dėlto	 teiraujuosi,	ar	nebuvo	sunkumų	laukiantis	
Rubenos,	ar	neteko	išgyventi	jau	Benjaminą	nešiojant	turėtos	

VieŠNaGĖ
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patirties,	kai	ginekologė	 išsigandusi	atsakomybės,	 iš	karto	
pasiūlė	alternatyvą	–	abortą?		
	 ,,Ne,	šįsyk	viskas	buvo	kitaip:	iš	karto	ėjau	pas	tą	pačią	
supratingą	pagyvenusią	gydytoją,	o	ir	nėštumas	buvo	normalus,	
jokių	komplikacijų,“	–	patikino	Diana.	
	 Daugiau	apie	sveikatą	mudvi	su	Diana	nesikalbėjome.	
Šia	tema	juk	šneka	tiktai	ligoniai...

Pradeda pasiilgti bendravimo

	 Prieš	mažylių	gimimą	Diana	aktyviai	dalyvavo	Alytaus	žmo-
nių	su	stuburo	pažeidimais	asociacijos	ir	Alytaus	sporto		klubo	vei-
kloje.	Pastarojoje	–	gal	ne	tiek	iš	meilės	sportui,	kiek	iš	noro	bendrauti.	 
	 ,,Pasiilgstu	žmonių,	–	sako	moteris.	–	Dabar	juokauju:	
kodėl	manęs	nekviečiate?	Vaikai	juk	jau	ūgtelėjo,	galėčiau	vėl	
imtis	kokios	nors	veiklos...“

VieŠNaGĖ 

Visi keturi: Diana su Rubena ir Artūras su Benjaminu
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	 Be	abejonės,	ateis	akimirka,	kai	Diana	Garbauskaitė-
Turauskė	vėl	pradės	aktyviai	darbuotis.	Juoba	kad	yra	baigusi	
Dailės	amatų	mokyklą	–	kas	išmokta,	vis	dar	nepamiršta.	
	 Diana	mielai	bendrauja	ne	vien	tik	su	alytiškiais.
	 ,,Alytuje	veik	visi	mano	draugai	sveiki,	–	atvirauja.	–	Ta- 
čiau	kartais	noriu	pasišnekučiuoti	su	tokiais	pat	kaip	aš	–	rateli-
nukais.	Su	moterimis,	kurias	pažinau	Monciškėse,	susisiekiame	
visagalio	interneto	pagalba,	žinome	viena	kitos	didžiausias	
naujienas.“	
	 Tačiau,	pasak	Dianos,	joks	virtualus	ryšys	neatstos	gyvo	
bendravimo,	kuomet	greta	čiauška	vaikai,	murkia	katinas	ir	kartu	
su	vyru	Artūru	išgyvenama	šeimyninė	laimė.

Skaudžiausia problema — būstas

	 Alytiškių	šeima	įsikūrusi	sename,	dar	XIX	a.	statytame	
name	Ulonų	gatvėje.	Butas	jaukus,	skoningas.	Apsidairiusi	jame	
pamaniau,	jog	šeima	turi	du	kambarius.	Tačiau	Diana	patikino:	
iš	tiesų	kambarys	–	vienas.
	 ,,Kai	pradėjome	čia	gyventi,	viskas	atrodė	baisiai,	–	pri-
simena	Artūras.	–	Tačiau	nenuleidome	rankų,	puolėme	daryti	
remonto.	Dabar	esame	susitvarkę	pagal	savo	skonį.“
	 Atrodytų,	viskas	gerai...	Tačiau	kaip	tik	gyvenamasis	
būstas	ir	yra	skaudžiausia	šios	jaunos	šeimos	bėda.	
	 ,,Kasmet	turime	deklaruoti	pajamas,	kadangi	vyras	dirba.	Ir	
kasmet	išgyvename,	ar	nebūsime	iškeldinti...	Juk	jeigu	mūsų	paja-
mos	viršys	sumą,	kurią	uždirbant	nebeleidžiama	nuomotis	socialinio	
būsto,	mes	su	vaikais	būsime	iškraustyti...	Tai	kelia	didžiulę	įtampą.	
Bent	jau	iki	vaikų	pilnametystės	paliktų	garantiją,	kad	galėsime	čia	
gyventi,“	–	atskleidė	savo	baimės	priežastį	Diana.	

Autorės nuotraukos
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kinų aktoriai 
apstulbino 
galimybių 
įvairove

Rugilė	UMANSKIENĖ

	 Gegužės	1	dieną	Klaipėdos	„Švyturio“	arenoje	ir	gegu-
žės	3	dieną	Vilniaus	„Siemens“	arenoje	vyko	unikalus	šokio	ir	
gyvos	muzikos	pasirodymas	„MyDream“,	kurį	surengė	milijonus	
žmonių	sužavėjusi	Kinijos	neįgaliųjų	meno	trupė	iš	Pekino.
	 Į	Vilniaus	„Siemens“	areną	rinkosi	žiūrovai,	norintys	
išvysti	kinų	menininkų	pasirodymą.	Artistus	pagerbė	ir	Lietuvos	
Prezidentė	Dalia	Grybauskaitė,	kuri	per	pertrauką	bendravo	su	
atlikėjais.

ĮSPŪdŽiai PO PaSiROdyMO

	 Trupės	atliekamą	programą	sudarė	net	19	 skirtingų	
numerių	–	šiuolaikiniai	ir	rytų	menai,	opera,	muzikos	kūriniai,	
mimika,	šokiai,	akrobatika,	įvairių	stilių	dainos	–	nuo	tradicinių	
kinų	liaudies	kūrinių	iki	džiazo.	Gyvas	garsas	ir	tikras	veiksmas	
sužavėjo	publiką.	
	 Pasirodymo	metu	du	visiškai	negirdintys	šokėjai	baltais	
plazdančiais	rūbais	mažais	žingsneliais	atliko	meilės	šokį.	Stebė-
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damas	artistus	net	neįtartum,	kad	jie	neįgalūs.	Šokėjams	muziką	
atliko	neregintieji	–	grojo	pianinu,	fleita,	styginiais	instrumen-
tais.	Negirdintiesiems	scenos	kairėje	dirigavo	baltai	apsirengusi	
moteris.
	 Publika	buvo	labai	maloniai	nustebinta,	kai	išėjusi	į	scena	
akla	atlikėja	prabilo	lietuviškai:	„Labas	vakaras.	Aš	jums	padai-
nuosiu	dainą	„Nebijok“.	
	 Dainininkė	atliko	Jurgos	Šeduikytės	dainą.	Neįgalioji	
minėjo,	kad	šį	kūrinį	pasirinko,	dėl	prasmingų	žodžių,	kuriais	
norėjo	įkvėpti	 jėgų	jos	klausantiems	žiūrovams	–	sveikie-
siems	parodyti,	kad	vertintų	tai,	ką	turi,	o	neįgaliesiems	–	 
suteikti	stiprybės.	
	 Turbūt	ne	vienam	žiūrovui	buvo	smalsu,	per	kiek	laiko	
kinų	artistė	sugebėjo	išmokti	šią	dainą,	juk	lietuvių	ir	kinų	kal-
bos	visiškai	skirtingos.	Organizatoriams	dainininkė	prisipažino,	
jog	mokymasis	užtruko	savaitę.	Tai	tik	įrodo,	kokie	ypatingi,	
beveik	neįmanomi	šios	menininkės	sugebėjimai.	Dainininkė	
pasirodymų	metu	įvairiose	šalyse	atliko	daugiau	nei	dvidešimt	
kūrinių	svetimomis	kalbomis.
	 Gausių	aplodismentų	susilaukė	ir	nereginčiųjų	artistų	
tradiciniais	kinų	instrumentais	atliekama	Marijono	Mikutavi-
čiaus	daina	„Trys	milijonai“.	Pati	melodija	skambėjo	kiek	kitaip	
dėl	žiūrovams	neįprastų	instrumentų	–	cimbolų,	kiniško	smuiko	
erhu, yueqin	–	mėnulinės	gitaros–		ir	kitų,	tačiau	tikrai	buvo	
malonu	gauti	tokią	dovaną	iš	neįgalių	muzikantų.
	 Prieš	kiekvieną	pasirodymo	dalį	ekranuose	žiūrovai	
galėjo	perskaityti	užrašus	lietuvių	ir	kinų	kalbomis,	moteriškas	
balsas	tekstą	perskaitydavo	anglų	kalba,	o	scenoje	graži	pasi-
puošusi	moteris	vertė	kurtiesiems	į	gestų	kalbą.
	 Šokį	„Gulbės	grožis“	atliko	negirdinti	mergina.	Plastiš-
kais	judesiais	grakšti	balerina	užbūrė	žiūrovus,	nukeldama	juos	
į	tikro	baleto	pasaulį.	
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	 „MyDream“	neįgalūs	aktoriai	laikomi	ne	tik	kinų,	nuo	
senų	laikų	garsėjančių	ypatingais	fiziniais	gebėjimais,	bet	ap-
skritai	žmogaus	galimybių	ambasadoriais.	Anot	meno	kritikų,	
jų	pasirodymai	–	neįtikėtinai	aukšto	lygio	estetiniai	reginiai.	
Koncerto	metu	plastiškomis	kompozicijomis	atkartojami	budisti-
niai	įvaizdžiai,	pateikiama	tradicinė	kinų	opera,	atliekami	kvapą	
gniaužiantys	kovos	triukai,	grojama,	dainuojama,	šokama.	Ne-
įgalūs	artistai	–	meilės,	gėrio,	grožio,	draugystės	nešėjai.
	 Garsųjį	šios	trupės	šokį	„Thousand	–	hand	Bodhisattva“	
atlieka	visiškai	negirdintys	artistai.	Čia	jie	sinchroniškais	rankų	
judesiais	kuria	Budos	paveikslą.	Budizme	42	rankos	simboli-
zuoja	tūkstantį	rankų.	Užjaučiančioji	deivė	Bodhisattva	tūks-
tančiu	rankų	globoja	kiekvieną,	kuris	nelaimingas.
	 Ne	vienas	žiūrovas	liko	sujaudintas	šio	reginio,	ne	vienas	
pasirodymų	metu	braukė	ašarą	–	ne	iš	gailesčio	artistams,	ne	dėl	
jų	negalios,	o	dėl	to,	kad	jie	sugebėjo	prisiliesti	savo	skleidžiamu	
nuoširdumu	ir	gėriu	prie	jautrių	širdžių,	pasiilgusių	tokių	sielai	
reikalingų	grožio	akimirkų.
	 Viena	žiūrovė	po	koncerto	nuoširdžiai	pasakė:	„Po	šio	
renginio	pajutau,	kad	kinai	priartėjo	prie	Lietuvos,	tapo	man	
kažkokie	labai	savi...“

	 Kaip	kilo	mintis	surengti	„MyDream“	pasirodymą	Lietu-
voje?	–	to	paklausiau	renginio	organizatorės	Marijos	Pipiraitės.

ŽOdiS MaRiJai PiPiRaitei

	 Pirmą	kartą	jų	pasirodymą	pamačiau	Vokietijoje,	Diusel-
dorfo	mieste,	ir	po	jo	kažkas	pasikeitė	–		galvoje	sukosi	mintys	
apie	gyvenimą,	siekius,	svajones.	Net	nežinojau,	kad	jie	–	pasau-
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linio	garso	atlikėjai.	Niekaip	neapleido	mintis,	kaip	nuostabu	
būtų,	jei	šios	trupės	pasirodymą	galėtų	išvysti	žmonės	Lietuvoje.	
Ypač	stokojantys	ryžto,	vilties,	optimizmo.	
	 Nuo	pat	 sumanymo	pradžios	kankino	dvi	baimės	–	
pirmiausia	norėjosi,	kad	trupės	pasirodymas	nebūtų	siejamas	
su	Kinijos	cirku,	nes	tai	visiškai	skirtingi	dalykai.	Antra,	kad	
nebūtų	„stigmatizuojama“	ir	galvojama,	jog	šis	renginys	–	tik	
žmonėms	su	negalia	arba	rengiamas,	siekiant	gauti	užuojautos.	
„MyDream“	pasirodymas	tuo	ir	išskirtinis,	jog	jį	atlieka	žmonės	
turintys	klausos,	regos	bei	fizines	negalias,	o	gali	pakerėti	pro-
fesionalumu,	nuoširdumu	ir	atsidavimu.	Reginio	metu	užplūsta	
emocijos,	žiūrovas	jaučia,	mato,	kokios	neišmatuojamos	žmo-
gaus	galimybės.
	 Kinų	artistai	labai	gražiai	atsiliepia	apie	mūsų	šalį,	Vil-
niaus	senamiestį,	sutiktus	žmones,	jie	norėtų	čia	sugrįžti.	Neįga-
liesiems	labai	patiko	viešbutis	„Tony	Resort“,	kuriame	gyveno,	
juos	pakerėjo	žaluma,	gamta.
	 Pati	pirmoji	mintis	pasikvietus	šią	trupę	–	norėjome,	
kad	kuo	daugiau	neįgaliųjų	pamatytų	šį	pasirodymą,	kad	būtų	
suteikta	galimybė	ir	šeimoms,	negalinčioms	nusipirkti	bilietų,	
ateiti.	Mes	kreipėmės	į	labai	daug	verslo	organizacijų	su	pasiū-
lymais	suteikti	Lietuvos	neįgaliesiems	galimybę		patekti	į	šį	
renginį	nemokamai,	tačiau	ši	graži	iniciatyva	nebuvo	įgyven-
dinta,	nes	verslo	atstovai	nereagavo	į	mūsų	kvietimą.	Žinoma,	
esu	labai	dėkinga	pagelbėjusioms	įmonėms,	kurios	padėjo	kuo	
galėjo,	nes	šio	renginio	organizavimas	pareikalavo	labai	daug	
išlaidų.	„MyDream“	kvietėme	į	Lietuvą	ne	pasipelnymo	tikslais,	
o	norėdami	parodyti	neįgalių	menininkų	kuriamą	reginį,	kuris,	
noriu	manyti,	ne	vienam	suteikė	stiprybės,	įkvėpė	ir	paskatino	
naujiems	siekiams.

Renginio organizatorių nuotraukos
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Žurnalo rubrikas „Aktualu. Mūsų interviu“, 
„Viešnagė“ bei „Kultūra“ remia Spaudos, 

radijo ir televizijos rėmimo fondas 

Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų straipsnių mintys atitiktų jos 
nuomonę. Honoraras mokamas autoriams, su kuriais sudarytos sutartys.

Tiražas 1800 egz.

Spausdino UAB „Petro ofsetas“ Savanorių g. 174D, LT-03153 Vilnius
www.petroofsetas.lt

asociacijose

Viršelio 1 p.: Laiminga mama – Diana Garbauskaitė-Turauskė; 
2 p.: Pagaliau pavasaris!; 3 p.: Kinų spektaklio „MyDream“ akimirkos; 

4 p.: Sodus išpuošė žiedais.
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