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	 Tokią	mintį	pakišo	nuolatinis	mūsų	 respondentas	–	
ukmergiškis	Vilius	Dručkus,	atsiuntęs	redakcijai	ne	vien	svei-
kinimą	su	pagaliau	atėjusia	vasara	ir	eilėraštį	apie	šiandienos	
situaciją	Lietuvoje,	bet	ir	atsiliepimą	apie	praėjusiame	numeryje	
skelbtą	interviu	su	LR	Seimo	nare	Raminta	Popoviene.	Vilius,	
be	kita	ko,	piktinasi	neįgalumo	nustatymo	tvarka.	Vyriškis	
savo	pavyzdžiu	pabrėžia,	kad	komisija	dažnai	tartum	tyčiojasi	
iš	neįgaliųjų	–	sakykime,	žmogui,	kurio	abi	kojos	nupjautos,	
neįgalumas	nustatomas	vos	vieneriems	metams,	tartum	tikintis,	
kad	kojos	galėtų	ataugti...	Ką	gi?	Užsirašau	į	kasdienių	darbų	
sąsiuvinį:	interviu	su	neįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	tar-
nybos	direktoriumi	Zdislavu	Skvarciany...
	 O	Jums,	mielieji	Skaitytojai,	siūlau	dar	kartelį	perversti	
penkis	šių	metų	„Bičiulio“	numerius	ir	telefonu,	elektroniniu	
arba	paprastu	laišku	pranešti	redakcijai,	kuris	straipsnis	labiau-
siai	patiko,	pasirodė	aktualiausias,	originaliausias.	Sekime	ir	
tolesnes	„Bičiulyje“	pasirodysiančias	medžiagas	–	iki	pat	metų	
pabaigos.	Gruodį	išrinksime	straipsnį	–	nugalėtoją,	o	jo	autoriui	
arba	autorei,	tikėkimės,	bus	dosnūs	Trys	karaliai...
	 Būkime	aktyvūs,	nesvarbu,	kad	vasara!
	 Nuoširdžiai	Jūsų	–	

Rinkime geriausią metų straipsnį

Redakcijos žodis
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Nuolatos bendrauti 
su neįgaliaisiais – 
būtinybė

aktualu

Rasa	KAVECKIENĖ

	 Techninės	pagalbos	neįgaliesiems	centras	prie	Sociali-
nės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	įsteigtas	1992	metų	gegužės	
mėnesį.	Tuo	metu	jis	vadintas	Respublikiniu	invalidų	kompensa-
cinės	technikos	centru,	o	2004-aisiais	metais,	Lietuvos	Respub- 
likos	socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministro	įsakymu	patvirtinus	
naujus	nuostatus,	gavo	dabartinį	pavadinimą.	
	 Nuo	tol,	siekiant	suvienodinti	teisės	aktuose	vartojamas	
sąvokas,	žodžiai	„kompensacinės	technikos	priemonės“	buvo	
pakeisti	į	„technines	pagalbos	priemones“.	Naujai	patvirtinti	
nuostatai	suteikė	Centrui	teisę	steigti	teritorinius	padalinius,	
neturinčius	juridinio	asmens	teisių.	2004	metais	buvo	įkurti	
Centro	skyriai	Šiauliuose	ir	Klaipėdoje,	2005	metais	–	Kaune	ir	
Vilniuje,	2006	metais	–	Utenoje	ir	Alytuje,	2007	metais	–	Panevė-
žyje,	Telšiuose	bei	Marijampolėje,	o	2008	metais	–	Tauragėje.
	 Prie	Centro	kūrimo	ištakų	stovėjo	vyresniojo	amžiaus	
neįgaliesiems	puikiai	pažįstamas	Romas	Klimavičius.	Jam	teko	
parengti	Centro	viziją,	pagrįsti	reikalingumą.
	 Net	14	metų	Centrui	vadovavo	Vytautas	Bruzga.	Per	šį	
laiką	įvyko	daug	teigiamų	permainų	–	sutelktas	darbštus	ir	neįga-
liesiems	paslaugus	kolektyvas	(nuo	6	darbuotojų	pradžioje	iki	35	
dabar),	gerokai	išsiplėtė	techninės	pagalbos	priemonių	asortimentas,	
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pagerėjo	jų	kokybė,	neįgaliųjų	aprūpinimo	jomis	galimybės.	Pernai,	
švenčiant	Centro	20-metį,	ilgametis	įstaigos	vadovas	prieš	išeida-
mas	į	pensiją	buvo	apdovanotas	aukščiausiu	Socialinės	apsaugos	ir	
darbo	ministerijos	apdovanojimu	–	„Gerumo	žvaigžde“.
	 Apie	tai,	kaip	Centrui	sekasi	šiandien,	„Bičiulio“	kores-
pondentė	kalbasi	su	direktoriaus	pavaduotoju,	laikinai	einančiu	
direktoriaus	pareigas,	Kipru	ŠUKIU	bei	Metodinio	skyriaus	
vedėja	Dovile	SABALIAUSKAITE.

	 Kokiomis	naujienomis	su	„Bičiulio“	skaitytojais	norė-
tumėte	pasidalinti	pirmiausiai?
 Dovilė	SABALIAUSKAITĖ:	Karščiausia	naujiena	gal	
būtų	ta,	kad	nuo	šių	metų	balandžio	21	dienos	įsigaliojo	pakeiti-
mai	„Neįgaliųjų	aprūpinimo	techninės	pagalbos	priemonėmis	ir	

Dovilė Sabaliauskaitė: 
„Kiekvieną kartą 
žiūrime, kuo realiai 
galime padėti 
žmogui, nes ir 
taisyklės juk atsiranda 
iš gyvenimiškos 
patirties.“
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šių	priemonių	įsigijimo	išlaidų	kompensavimo	tvarkos“	apraše.	
Šių	pakeitimų	tikslas	–	siekti	geriau	tenkinti	neįgaliųjų	poreikius,	
taikant	lankstesnę	priemonių	įsigijimo	sistemą.
	 Pakeistas	dokumentų	administravimas,	supaprastėjo	jų	
įforminimas	kai	kurioms	priemonėms	gauti.	Dabar	daug	aiš-
kesnė	mokėjimų	situacija	–	kokios	įmokos	mokamos,	kiek	grą-
žinama	lėšų.	Pavyzdžiui,	dabar	labai	aišku,	kiek	lėšų	neįgalusis	
galės	atgauti,	jeigu	rankomis	ar	automatiškai	reguliuojamą	lovą	
grąžins	naudojęs	ne	ilgiau	kaip	metus...	
	 Į	sąrašą	įtraukta	naujų	priemonių,	kurios	sudaro	galimybę	
pagreitinti	remonto	paslaugų	teikimą.	Dalį	smulkaus	remonto	
paslaugų	pradeda	teikti	ir	mūsų	centro	teritoriniai	padaliniai.	
Planuojami	elektrinių	vežimėlių	akumuliatorių,	padangų	keiti-
mai,	ramentų	ir	kiti	smulkūs	remontai	padaliniuose.	Tai	suteikia	
galimybę	asmeniui	greičiau	gauti	reikiamą	paslaugą.	Dabar,	kai	
žmogus	ateina	į	Centrą	gauti	techninės	priemonės	ar	jam	reikia	
remontuoti	vežimėlį,	tarkime,	pakeisti	padangą,	neįgalusis	gaus	
visas	paslaugas	–	nebeliko	pakartotinių	procedūrų.
	 Į	kompensuojamų	sąrašą	įtrauktos	ir	naujos	techninės	
pagalbos	priemonės.	Atsirado	labai	svarbi	priemonė	regos	nega-
lią	turintiesiems	–	judriojo	mobilaus	ryšio	telefono	įgarsinimo	
programinė	įranga,	kuri	padidins	žmonių	mobilumo	galimybes.	
Kompensuojama	suma	–	iki	400	litų,	bet	ne	daugiau	už	faktines	
išlaidas	ketveriems	metams.	Pakoreguotas	tvarkos	aprašas,	norint	
racionaliai	panaudoti	lėšas.	Lėšos	naudojamos	kompensacijoms	
išmokėti,	remonto	paslaugoms	ir	naujoms	priemonėms	pirkti.
	 Norėčiau	pabrėžti,	kad	Tvarkos	aprašas	nuolat	papildo-
mas	ir	atnaujinamas,	nes	neįgaliųjų	poreikis	techninėms	pagalbos	
priemonėms	labai	keičiasi,	taip	pat	ir	dėl	informacijos	gausos.

	 Kokios	kompensuojamosios	priemonės	populiariau-
sios	ir	efektyviausios?
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 Kipras	ŠUKYS:	Techninių	priemonių	efektyvumas	
skirstomas	pagal	negalią.	Judėjimo	negalią	turintiems	asmenims	
efektyviausias	vežimėlis,	be	kurio	nevaikštantis	žmogus	negali	
išsiversti.
	 Įstatyme	„Dėl	neįgaliųjų	aprūpinimo	techninės	pagalbos	
priemonėmis	ir	šių	priemonių	įsigijimo	išlaidų	kompensavimo	
tvarkos	aprašo	patvirtinimo“	nurodyta,	jog	teisę	įsigyti	ir	nuola-
tos	ar	laikinai	naudoti	technines	pagalbos	priemones	turi	asme-
nys	po	ūmių	traumų,	sužeidimų	ar	ligų,	kol	jiems	neįgalumas	ar	
darbingumo	lygis	dar	nenustatytas,	taip	pat	–	turintys	akivaizdžių	
neįgalumo	požymių,	kurie	laikui	bėgant	nepasikeis.	

Kipras Šukys: 
„Esama ir 
išskirtinių atvejų, 
kai neįgaliesiems 
reikia individualaus 
pritaikymo...“
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 D.	S.:	Dažniausiai	žmonės	kreipiasi	dėl	judėjimo	priemo-
nių	kompensavimo.	Daug	sulaukiame	prašymų	iš	norinčių	įsigyti	
čiužinių	nuo	pragulų,	taip	pat	prašoma	kompensuoti	vieną	kitą	
skuterį.	Daugiausiai	per	gamintojus	kompensuojami	vežimėliai.

	 Tarkime,	asmuo	patyrė	traumą...	Kiek	laiko	užtrunka	
procedūra,	kol	žmogus	gauna	jam	priklausančią	techniką?
 D.	S.:	Žmogus	po	traumos	pirmiausiai	gauna	visą	rei-
kiamą	medicininę	pagalbą	–	medikai	pasirūpina	jo	gyvybe	ir	
sveikata.	Kalbu	apie	tuos	atvejus,	kai	negalia	akivaizdi,	o	ne	apie	
kojos	ar	rankos	susilaužymą...	
	 Techninės	pagalbos	priemonės	asmeniui	skiriamos	tada,	kai	
jis	išeina	iš	ligoninės	ar	reabilitacijos	–	laiko	trukmę	čia	sunku	api-
brėžti.	Tvarkoje	numatyta,	kad	tokie	asmenys	aprūpinami	pirmumo	
teise	–	jeigu	tik	turime	reikalingas	priemones,	žmogus	jas	gali	gauti	
net	ir	tą	pačią	dieną,	kaip	paskambina	mums	telefonu.	Tarkime,	tą	
pačią	dieną	galima	gauti	vežimėlį	–	stengiamės	pasiūlyti	iš	turimų	
padaliniuose.	Jeigu	nė	vienas	siūlomas	netinka,	ieškome,	kad	tik	
kuo	operatyviau	patenkintume	poreikius.	Tačiau	būna,	kad	tam	
tikrų	priemonių	reikia	palaukti.	Pavyzdžiui,	dabar,	norint	Vilniaus	
mieste	gauti	funkcinę	lovą,	tenka	užsirašyti	į	eilę.	

	 Žinau,	kad	Centras	tiria	neįgaliųjų	nuomonę	apie	
įsigytų	techninių	pagalbos	priemonių	naudingumą,	kokybę.	
Kokie	neįgaliųjų	atsiliepimai?
 D.	S.:	Turime	sudarę	klausimynus.	Juose	teiraujamės	apie	
priemones,	kurias	perkame	ir	kurias	asmenys	naudoja.	Visi	klau-
simai	–	apie	konkrečius	modelius,	nes	tik	iš	besinaudojančiųjų	
galime	sužinoti,	ar	verta	tas	priemones	pirkti	kitais	metais.
	 Pavyzdžiui,	atsiliepimuose	dėl	universalių	vežimėlių	
kartais	skundžiamasi,	jog	tam	tikro	gamintojo	modeliai	netikę	–	 
dažnai	lūžta	priekiniai	rateliai	ar	nugarėlės	atrama	blogai	lanks-

aktualu



7

MŪsŲ iNteRViu

toma,	per	mažas	kampas.	Būna	nusiskundimų	ir	vaikštynėmis	–	 
per	sunkios.	
	 Kiekvienu	atveju	mes	renkame	duomenis,	analizuojame	
juos	ir	atsižvelgdami	į	neįgaliųjų	nuomonę	tų	priemonių,	kurios	ne- 
atitinka	neįgaliųjų	poreikių,	neperkame.	Visus,	kurie	pasisako,	išgirs-
tame.	Tačiau	turime	atsižvelgti	ir	į	savo	finansines	galimybes.
 K.	Š.:	Apklausoms	atlikti	mes	kviečiamės	savanorius.	
Patalkinti	norinčių	atsiranda	visados.

	 O	informacija	apie	Centro	teikiamas	paslaugas	leng- 
vai	prieinama?
 D.	S.:	Manau,	informacijai	sklisti	tikrai	padeda	atnaujinta	
mūsų	interneto	svetainė	–	čia	atsirado	nauji	informaciniai	blokai,	
skirti	gyventojams,	gydytojams,	socialiniams	darbuotojams.	Visa	
informacija	pateikiama	operatyviai.	Taip	pat	bendradarbiaujame	
su	neįgaliųjų	organizacijomis,	nedarbingumo	nustatymo	tarnybos	
teritoriniais	padaliniais	–	ten	yra	informaciniai	stendai,	kuriuose	
skelbiamos	visos	naujienos	ir	aktualijos.	Žmogus,	atvykęs	dėl	dar-
bingumo,	sužino	ir	mūsų	naujienas.	Dabar	stengiamės	labai	aktyviai	
bendradarbiauti	su	rajonų	žiniasklaida	–	mūsų	informaciją	spausdina	
per	dvidešimt	rajoninių	laikraščių.	Teritorinių	padalinių	darbuotojai	
nuolatos	bendrauja	su	savivaldybėmis.
 K.	Š.:	Labai	svarbūs	mūsų	tarpininkai	–	gydytojai,	rea-
bilitacijos	įstaigos.	Esame	parengę	informacinius	plakatus.	Tai	
aktualiausių	mūsų	naujienų	santrauka.	

	 Praėjusiųjų	metų	Centro	veiklos	plane	perskaičiau,	
kad	patenkinate	75	procentus	poreikių...	Ką	daro	likusieji	
25	procentai,	kurių	poreikiai	nepatenkinami?
 K.	Š.:	Likusieji	laukia	kitų	metų...	Tik	nemanykite,	kad	
taip	nutinka	su	negalinčiais	vaikščioti.	Mes	juk	gerai	suprantame,	
kad	vežimėlis	–	neįgaliojo	kojos...



8

aktualu

	 Čia	kalbu	apie	asmenis,	kurie	turi	senus	vežimėlius	ir	
laukia	dar	metus,	kad	gautų	naują.	Tais	atvejais,	kai	žmogus	nieko	
neturi,	jam	tikrai	suteikiama	reikalinga	techninė	pagalbos	prie-
monė.	Būna,	kad	duodamas	senas	ar	nelabai	patogus	vežimėlis	–	
ir	tenka	palūkėti,	kol	technika	bus	pakeista	į	patogią	priemonę.
 D.	S.:	Kartais	ir	patys	neįgalieji,	suėjus	terminui,	atsisako	jiems	
priklausančios	priemonės	–	viskas	priklauso	nuo	sveikatos	būklės.

	 Nuo	šių	metų	balandžio	21	dienos,	numatoma,	kad	
asmuo,	auginantis	vaikus	iki	trejų	metų,	turi	teisę	įsigyti	
elektroninę	auklę.	Kam	taikoma	ši	nuostata	–	tik	neįgalie-
siems	ar	ir	slaugantiems	asmenį,	kuriam	nustatytas	specia-
lusis	nuolatinės	slaugos	poreikis?	
 D.	S.:	Šį	prietaisą	gali	įsigyti	asmenys,	turintys	klausos	
negalią	ir	slaugantys	neįgalųjį,	kuriam	nustatyta	visiška	negalia	
ir	reikalinga	nuolatinė	slauga.	Elektroninės	auklės	kurtiesiems	
veikia	vibracijos	principu.

	 Ar	visas	techninės	pagalbos	priemones	neįgalieji	turi	įsi-
gyti	už	savo	lėšas,	o	tada	jau	laukti	kompensacijos?	Ir	kiek	laiko	
tenka	stovėti	eilėje,	norint	įsigyti	techninę	pagalbos	priemonę?
 K.	Š.:	Priemonių	įsigijimo	yra	keturi	būdai...	Pirma-
sis,	dažniausiai	pasitaikantis	–	kai	žmogus	techninę	pagalbos	
priemonę	gauna	nemokamai.	Antrasis	–	kai	žmogus	įmoka	dalį	
pinigų	ir	gauna	priemonę	(pavyzdžiui,	funkcinę	lovą).	Trečiasis	–	 
kai	asmuo	nusiperka	priemonę	specializuotoje	parduotuvėje,	o	
atėjęs	į	Centrą	pateikia	reikiamus	dokumentus	ir	jam	visiškai	
kompensuojama	už	tą	priemonę.	Ketvirtasis,	populiariausias	
būdas	–	įsigyti	aktyvaus	tipo	vežimėlį	per	įmonę.	Tuomet	nerei-
kia	nieko	su	Centru	derinti	–	lėšos	(5000	litų)	kompensuojamos	
tiesiogiai	įmonei.
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Viršuje: buvęs ilgametis Techninės pagalbos neįgaliesiems centro vadovas 
Vytautas Bruzga pernai, įstaigai švenčiant veiklos dvidešimtmetį, dėkojo Romui 
Klimavičiui, stovėjusiam prie Respublikinio invalidų kompensacinės technikos 
centro ištakų; apačioje: Vilniaus skyriaus darbuotojai (iš kairės): Jurijus Bakaloras, 
Irma Juodagalvienė ir Ramūnas Aladavičius, kurie išduoda technines pagalbos 
priemones ir tiesiogiai bendrauja su neįgaliaisiais
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	 O	dėl	eilių	–	tai	šis	klausimas	labai	platus.	Gaunant	
elektrinį	vežimėlį,	tarkime,	iš	viso	eilės	nėra,	tik	asmuo	gali	
gauti	nelabai	patogų.	Tada	jau	teks	laukti,	kol	bus	patobulintas	
ir	pritaikytas.	
	 Noriu	pabrėžti,	kad	didžioji	dalis	priemonių	išduodamos	
be	eilės.	Tačiau	yra	brangių	priemonių	–	pavyzdžiui,	mūsų	jau	
minėtos	funkcinės	lovos,	kurių	tenka	palaukti.	Nors,	žinoma,	
daug	kas	priklauso	nuo	rajono,	nuo	mūsų	skyrių	aptarnaujamų	
asmenų	poreikių.	Vilniuje,	pavyzdžiui,	tokių	lovų	laukia	apie	
100	asmenų,	o	tuo	tarpu	Tauragėje	eilės	šioms	lovoms	nėra.	
	 Žmonės	kartais	galvoja:	jeigu	reikia	laukti	eilės	funk-
cinėms	lovoms	įsigyti,	tai	ir	visoms	kitoms	priemonėms	–	eilė.	
Taip	tikrai	nėra.	
 D.	S.:	Visada	stengiamės	padėti	žmogui	kuo	greičiau.	Pas	
mus	38	procentai	priemonių	grąžinamos,	tad	šios	priemonės	efek-
tyviau	panaudojamos.	Taip	pat	esant	sudėtingesnėms	situacijoms	
bendradarbiauja	skyriai	su	savivaldybėmis	bei	tarpusavyje.

	 Tarkime,	žmogus	susirgo	vėžiu...	Jo	sveikatos	būklė	ženk- 
liai	pablogėjo,	po	chemoterapijos	jis	sunkiai	vaikšto,	tačiau	
neįgalumas	jam	nenustatytas...	Ar	yra	galimybė	Centre	gauti	
vaikštynę,	vežimėlį	ar	kitą	techninės	pagalbos	priemonę?	
 D.	S.:	Darbingo	amžiaus	 asmenims	 šias	priemones	
paskiria	šeimos	gydytojas.	Kai	matoma,	jog	viskas	krypsta	į	
neįgalumo	nustatymą,	kai	paciento	būklė	sunki	ir,	veikiausiai,	
jau	neatsistatys,	tvarkomi	dokumentai	ir	paskiriamos	reikalingos	
techninės	pagalbos	priemonės.	Tokiais	atvejais	asmeniui	pačiam	
net	nereikia	vykti	į	Centrą.	Artimieji	gali	pasirūpinti,	kad	būtų	
gautos	reikiamos	priemonės.
 K.	Š.:	Jeigu	klausiate	apie	ligonius,	kurie	greit	pagis,	
kurie,	tarkime,	susilaužė	koją,	tai	tokiems	mes	negalime	padėti.	
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Jie	reikalingas	priemones	turėtų	nusipirkti	vaistinėse	ar	priva-
čiose	ortopedinėse	įmonėse,	kurios	teikia	nuomos	paslaugas.
 D.	S.:	Yra	ir	nemažai	socialinių	paslaugų	centrų	savi-
valdybėse,	kurie	kaupia	nuomoti	skirtas	techninės	pagalbos	
priemones,	ir	tai	numatyta	įstatymiškai	–	savivaldybės	rūpinasi	
gyventojų	poreikiais,	o	žmonės	naudojasi	šiomis	paslaugomis.

	 Elektriniais	vežimėliais	neįgalieji	aprūpinami	kartą	
per	aštuonerius	metus.	Ar	ne	per	ilgas	vežimėlių	tarnavimo	
laikas,	juk	tame	pačiame	įstatyme	numatyta,	kad	asmuo	gali	
gauti	ir	nenaują	priemonę?
 D.	S.:	Terminai	nustatomi	pagal	tai,	kiek	laiko	prie-
monė	tarnauja,	o	priemonės	tarnauja	ir	ilgesnį	laiką	–	ne	tik	
aštuonerius	metus.	 Jei	 žmogui	 vežimėlis	 patogus,	 tinka-
mas	naudoti,	įprastas,	paprastai	asmuo	pats	nenori	jo	keisti.	
Sugedusi	priemonė	taisoma	beveik	nemokamai,	naudotojas	
sumoka	 tik	10	procentų	 remonto	vertės.	Kai	pakinta	žmo-
gaus	sveikatos	būklė,	keičiasi	jo	fiziniai	duomenys	–	techninė	
pagalbos	priemonė	keičiama	ir	anksčiau	nustatyto	termino. 

	 Kai	priemonė	sugenda...	Kaip	„organizuojamas“	tai-
symas,	kiek	laiko	užtrunka	remontas?	Kokios	įmonės	atlieka	
šiuos	darbus?	Ir	ką	daryti	asmeniui,	laikinai	netekusiam	savo	
„kojų“,	„ausų“	ar	„akių“?	
 K.	Š.:	Kasmet	skelbiamas	konkursas	regionuose.	Laimi	
įmonės,	pasiūliusios	mažiausią	kainą.	Šiemet	konkursą	Vilniuje	
laimėjo	įmonė	„Puntukas“,	Kaune	–	VŠĮ	„Sigana“,	Panevėžio	
ir	Šiaulių	regione	–	VŠĮ	„Retenė“.
		 Laikas	priklauso	nuo	remonto	pobūdžio.	Būna,	kad	prie-
monė	sutaisoma	iš	karto,	kartais	užtrunka	keletą	dienų	ir	ilgiau.	
Tarkime,	sugedo	elektrinis	vežimėlis,	o	reikiamą	detalę	tenka	
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parsisiųsti	iš	Vokietijos...	Toks	remontas,	žinoma,	užtruks.	Tais	
atvejais,	kai	remontas	neatliekamas	iš	karto,	žmogui	duodama	
pakaitinė	techninė	pagalbos	priemonė	laikinam	naudojimui.	Tuo	
atveju	asmuo	pirmiausiai	turi	kreiptis	į	Centrą.
 D.	S.:	Mes	nuolatos	bendraujame	su	neįgaliaisiais,	kiek- 
vieną	dieną	sulaukiame	jų	skambučių,	pasitaiko	daug	į	jokius	
Tvarkos	aprašus	„neįtelpančių“	situacijų.	Kiekvieną	kartą	žiū-
rime,	kuo	realiai	galime	padėti	žmogui,	nes	ir	taisyklės	juk	atsi-
randa	iš	gyvenimiškos	patirties.

	 Asmenims,	kurie	lanko	ugdymo	ar	mokymo	įstaigas	
arba	dirba,	esant	galimybei	skiriama	nauja	techninės	pagal-
bos	priemonė.	Ar	dažnai	taikoma	ši	nuostata?	Ar	nediskrimi-
nuojami	itin	sunkią	negalią	turintys	asmenys,	kurie	nedirba	ir	
nesimoko?
 D.	S.:	Prioritetai	nustatomi	atsižvelgiant	į	mūsų	turi-
mas	pinigines	lėšas.	Jei	būtų	skiriamas	didesnis	finansavimas,	
žinoma,	tada	visiems	tektų	tik	naujos	priemonės.	Skatinami	
siekiantys	mokslo,	aktyvūs	visuomenėje	neįgalieji.	Tačiau	ši	
nuostata	netaikoma	itin	dažnai.
 K.	Š.:	Bendroji	priemonių	būklė	tikrai	nėra	bloga	–	jos	
modernios,	naujos,	tvarkingos.	Nėra	taip,	kad	būtų	naudojamos	
trisdešimt	metų.	Techninės	pagalbos	priemonės	itin	kruopščiai	
remontuojamos.	

	 Kokie	didžiausi	rūpesčiai	Jūsų	darbe?	
 K.	Š.:	Esama	išskirtinių	atvejų,	kai	neįgaliesiems	reikia	
individualaus	pritaikymo	–	sulaukiame	ir	sunkių	ligonių	kuriems	
neužtenka	siūlomų	sprendimų	iš	turimo	asortimento.	Reikia	tiks-
liai	pamatuoti,	pritaikyti	ir	pataikyti...	Tokios	situacijos	visada	–	 
tam	tikras	iššūkis.

aktualu
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MŪsŲ iNteRViu

	 Pasitaiko	nesusipratimų	ir	bendraujant	su	savivaldybė-
mis,	neįgaliųjų	organizacijomis.	Laimė,	didelių	bėdų	neturime,	
o	„einamųjų“	juk	visuomet	pasitaiko.	Suprantama,	būtų	labai	
gerai,	jeigu	nebūtų	eilių.	Laukti	–	menkas	malonumas.	Tačiau	tai	
priklauso	ne	nuo	mūsų	gebėjimo	dirbti,	o	nuo	šalies	ekonominės	
situacijos.	
 D.	S.:	Darbuotojai	ne	per	seniausiai	išreiškė	pageida-
vimą,	kad	norėtų	turėti	daugiau	laiko	individualiam	bendravimui	
su	žmonėmis,	nustatant	konkrečius	jų	poreikius	ir	pritaikant	
techninės	pagalbos	priemones.	Kitose	šalyse	techninės	pagal-
bos	neįgaliesiems	centrų	darbuotojai	gali	nuvykti	pas	neįgalųjį,	
pažiūrėti,	kaip	jam	sekasi	naudoti	vieną	ar	kitą	techninę	pagalbos	
priemonę,	pabendrauti.	Tikimės,	jog	taip	bus	ir	Lietuvoje.	Taip	
pat	tikimės	kada	nors	ir	didesnio	finansavimo,	juk,	tarkime,	
Skandinavijoje,	finansavimas	keliasdešimt	kartų	didesnis.

	 O	kokiais	džiaugsmais	galėtumėte	pasidalinti?
 K.	Š.:	Pasidžiaugsiu	kolektyvu,	kuris	iš	tiesų	draugiškas,	
darbštus,	atsidavęs.	Darbuotojai	atsakingai	priimą	kiekvieną	
asmenį,	atėjusį	į	centrą.	Džiugina	ir	bendradarbiavimas	su	savi-
valdybių	įstaigų	darbuotojais,	gydytojais,	taip	pat	–	nevyriausy-
binėmis	organizacijomis.	Smagu	dirbti	komandoje.	
 D.	S.:	Nepataikaudama	sakau:	šaunu,	kad	sėkmingai	
pajudėjo	mūsų	projektas,	į	kurį	įtraukėme	rajoninę	žiniasklaidą.	
Tikiuosi,	užsimegs	nevienadienė	draugystė.

	 Ačiū	už	pokalbį.

Autorės ir TPNC nuotraukos
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Alytiškiai aktyvūs 
ir sumanūs, bet… 

asociacijose

Laura	CARIŪTĖ

Ko nuogąstauja asociacija?

	 Judrioje	Ulonų	gatvėje	įsikūrusį	Neįgaliųjų	reabilitacijos	
centrą	žino	ir	lanko	ne	vien	norintys	greičiau	atsigauti	po	ligų,	
traumų,	bet	ir	žmonės,	suprantantys,	jog	geros	savijautos	palai-
kymo	garantas	–	profilaktika.	Visada	pravartu	pasinaudoti	čia	
siūlomomis	kineziterapijos,	ergoterapijos,	masažų	ar	vandens	
procedūrų	bei	purvo	vonių	teikiama	nauda,	o	jei	visa	tai	sude-
rinama	ir	su	dvasinėmis	vertybėmis	–	malonumas	dar	didesnis.	
Šiai	nuomonei	pritaria	ir	Nijolė	Bujanauskienė,	Alytaus	žmonių	
su	stuburo	pažeidimais	asociacijos	pirmininkė.	Jau	penkiolika	
metų	Alytaus	neįgaliųjų	reabilitacijos	centre	prieglobstį	atradę	
žmonės	džiaugiasi	jaukiomis	erdvėmis,	gerais	santykiais	su	Cent- 
ro	darbuotojais.	
	 Šiandien	tik	viena	mintis	temdo	vadovės	ir	lankytojų	
vadovų	nuotaiką	–	nėra	aiškaus	atsakymo	į	klausimą,	ar	Alytaus	
savivaldybė	bus	pajėgi	išlaikyti	pastatą?
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MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

	 „Perdavus	finansavimą	savivaldybėms,	iškilo	grėsmė,	ar	
nebus	uždarytas	šis	Centras,	nes	tokias	pačias	paslaugas	teikianti	
įmonė	mūsų	mieste	–	ne	vienintelė,	yra	dar	viena,	–	pokalbio	
pradžioje	nuogastavo	asociacijos	pirmininkė.	–	Būtų	gaila	palikti	
šias	patalpas,	nes	per	ilgus	metus	susiformavo	gražūs	tarpusa-
vio	santykiai,	pritaikytos	erdvės,	viskas	žmonėms	priprasta,	
jauku...“

Kai rankos 

užimtos – 

nuotaika 

puiki
  
	 Tądien,	kai	lan- 
kėmės	Centre,	Aly-
taus	 žmonių	 su	 stu-
buro	pažeidimais	aso- 
ciacijos	nares	radome	
nusiteikusias	 kūry-
biškai.	Daugybė	gra- 
žiausių	 dirbinių	 –	
padėklų,	vazų,	bute-
lių	ir	net	akmenukų,	
dekoruotų	dekupažo	
technika,	 siuvinėti	
paveikslai,	margučiai,	
įvairiausi	pinti	dirbi-
niai	 puošė	kambarį.	

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais 
Alytaus miesto ir rajono skyriaus 
pirmininkė Nijolė Bujanauskienė
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Vienų	moterų	rankose	vijosi	vytelės,	kitų	–	šokinėjo	adatos.	Siu-
vinėtuose	paveiksluose,	dekupažo	dekoruose	dominavo	gėlės,	
daug	ryškių,	švelnių	spalvų.	Ponia	Nijolė	pristatė	susirinkusias	
nares	ir	jų	dirbinius:	„Laukiame	vasaros,	šviesos	ir	šilumos,	tad	
rengiamės	parodai	„Pabudimas“.
	 Nenustebino	 auksarankių	 teiginys,	 kad	 vienos	 kitų	
labai	pasiilgsta,	kiekviena	nekantraudama	laukia	antradienio	
ir	ketvirtadienio,	kuomet	galima	susirinkti	į	būrį.	Bet	bandžiau	
jas	paprovokuoti:	gal	tą	lemia	atvirumu	ir	draugiškumu	garsė-
jantis	dzūkiškas	charakteris?	Moterys	sutiko,	jog	dzūkiškumas	
egzistuoja,	tačiau	ne	etninis	išskirtinumas	lemiąs	jų	bendrystę,	o	
daugelį	metų	patikrinta	bičiulystė	ir	panašios	sveikatos	bėdos	–	
mažesni	ar	didesni	stuburo	pažeidimai.	Gyrė	pašnekovės	ir	savo	
pirmininkę	Nijolę	Bujanauskienę	–	už	nuoširdumą,	darbštumą,	
kantrybę.

Situacija pamažu keičiasi
 
	 Alytaus	žmonių	su	stuburo	pažeidimais	asociacijoje	
30	ratelinukų,	o	viso	asociacijai	priklauso	139	žmonės.	Vieni	
lengviau	juda,	kitiems	reikalinga	pagalba.	Asociacijos	tikslas	–	
įtraukti	kiekvieną	žmogų	ištiktą	negalios,	padėti	jam	bendrauti,	
rasti	tinkamų	užsiėmimų,	padėti	spręsti	socialines	problemas.	
	 „Šiandien	procesas	vyksta	žymiai	sklandžiau.	Dau-
giau	atvirumo,	viešumo	ir	tai,	be	abejonės,	žmonėms,	kuriuos	
ištinka	trauma,	padeda	greičiau	priprasti	prie	negalios,	susi-
taikyti	su	ja.	Nors,	jokia	paslaptis,	jog	susirgus,	kiekvienam	
iš	mūsų	svarbiausia	įveikti	vidinius	psichologinius	barjerus,	
juos	peržengti.	Tačiau	mano	pačios	patirtis	liudija,	kad	prieš	
dvidešimt	metų,	kai	atsisėdau	į	neįgaliųjų	vežimėlį,	kaip	tik	
šį	barjerą	buvo	sunkiausia	įveikti.	Trikdė,	jog	tokia	buvau	

asociacijose
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viena,	erzino	įkyrus	aplinkinių	dėmesys	ir	nuolatiniai	dejavi-
mai:	„Vajetau,	tokia	jauna,	o	visam	gyvenimui	suluošinta!“	–	 
prisimindama	pirmuosius	žingsnius	į	viešumą	šypsosi	Nijolė	
Bujanauskienė.
	 Pirmininkė	patikino,	kad	nūnai	į	panašią	padėtį	patekę	
žmonės,	nors	jiems	tikrai	nėra	lengviau,	vis	dėlto	žymiai	
greičiau	atsigauna	po	 traumų	–	 tai	 lemia	 ir	organizacijų	
aktyvumas,	ir	bendras	psichologinis	klimatas,	ir	visuomenės	
atvirumas.	

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

Jolanta Michalauskienė pina, Danutė Žukauskienė ir Inga 
Radžiukynaitė dekupuoja
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Projektai, projektėliai...

	 Asociacijos	įgyvendinamas	2013-ųjų	metų	projektas	
„Socialinės	reabilitacijos	paslaugos	neįgaliesiems	bendruome-
nėje“	šiais	metais	finansuotas	šimtu	procentu.	
	 „Realiai	prašiau,	realiai	ir	gavau,	–	mintimis	dalijosi	pir-
mininkė.	–	Dėl	šio	projekto	skųstis	tikrai	negaliu.	Pinigų	pakanka	
visoms	numatytoms	veikloms	vykdyti.“	
	 Ponia	Nijolė	papasakojo,	jog	Alytuje	populiarios	savipa-
galbos	grupės,	žmonės	pageidauja	paskaitų.	Lektoriais	paprastai	
kviečiami	sveikos	gyvensenos	propaguotojai,	medikai.	Asociacijos	
vyrai	mieliau	renkasi	sportą	–	labai	mėgstama	„Bočia“,	o	moterys	–	
dailiuosius	amatus:	siuvimą,	siuvinėjimą,	mezgimą,	dekupažą...

asociacijose

Giedriaus Ivanausko paroda: siuvinėjimas, 
klijavimas, tapyba
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	 „Tie,	kurie	aktyvūs,	neapsiriboja	vien	dalyvavimu	mūsų	
asociacijos	veikloje.	Vyrai	sportuoja	ir	Sporto	klube,	o	moterys	
dainuoja	ansamblyje	„Alytaus	aidas“,	–	patikino	pirmininkė.	
	 Antrasis	asociacijos	projektas	„Socialinės	paslaugos	ne- 
įgaliesiems	bendruomenėje“,	pasak	pirmininkės,	gavo	mažesnį	
rėmimą,	tad	ponia	Nijolė	baiminasi,	ar	pakaks	finansavimo	
visiems	metams.	
	 Transporto	paslaugos	finansavimas	–	asociacijai	aktua-
liausias	–	juk	sunkiai	judantys	žmonės	kiekvieną	dieną	vežami	
į	Alytaus,	Vilniaus,	Kauno	ar	Druskininkų	gydymo	įstaigas.	
Kur	dar	kelionės,	lankant	nevaikštančius	asociacijos	narius,	
ar	išvyka	prie	jūros	–	į	Monciškes?	Pirmininkė	dar	ir	šiandien	
džiaugiasi	prieš	penkerius	metus	įsigytu	nauju	autobusiuku,	o	ir	
jo	vairuotoju	Donatu	Muliuoliu,	kuris	išsiskiria	kultūra,	padeda	
kiekvienam	ir	palydi	į	gydymo	įstaigas.
	 „Transporto	paslaugų	išlaidas	skaičiuojame	kuo	raciona-
liau	–	iš	anksto	sudarome	grafiką	trims	savaitėms	į	priekį,	kad	
vienus	narius	nuvežę,	kitus	galėtume	parsivežti.	Šiomis	lėšomis	
tikrai	nepiktnaudžiaujame,	kiek	galime	tiek	taupome,	tačiau	
projekto	finansavimas	tragiškai	mažas,“	–	neslepia	nusivylimo	
pirmininkė.
 

Prašyti nelengva
 
	 Ponia	Nijolė	teigia,	jog	prašyti,	kad	ir	labdaros,	jai	labai	
nemalonus,	tiesiog	svetimas	jausmas.	Pirmininkė	įsitikinusi,	jog	
daug	lengviau	pačiam	rodyti	dosnumą,	nei	„ubagauti“.	Vis	dėlto,	
net	ir	neprašinėjant,	kartais	užsimezga	gražūs	santykiai	su	Aly-
taus	miesto	organizacijomis.	Nijolė	Bujanauskienė	su	malonumu	
prisimena	praeitų	metų	Kalėdas,	kai	nustebino	ir	nudžiugino	
Alytaus	senamiesčio	bendruomenės	iniciatyva	–	jie	padovanojo	

MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ
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asociacijose

asociacijai	50	bilietų	į	Vilniaus	operos	ir	baleto	teatrą,	į	spektaklį	
„Karmen“.	Bendruomenė	dengė	ir	kelionės	išlaidas.	Pirmininkė	
džiaugėsi,	kad	žmonės	su	pažeistu	stuburu	nėra	godūs	–	gauta	
dovana	asociacijos	nariai	mielai	pasidalino	su	pačiais	dovanos	
teikėjais,	pasitenkindami	tik	dalimi	bilietų,	o	kitus	dovanodami	
bendruomenės	nariams.	
	 Išgirdus	šią	istoriją	galvoje	sukrebždėjo	mintis:	argi	tai	
nėra	tikrų	tikriausia	ir	gražiausiai	išreikšta	integracija?
	 Ponia	Nijolė	patikino,	jog	švenčių,	parodų,	iškylų	asocia- 
cijos	nariams	tikrai	netrūksta.	Ji	tik	apgailestavo,	kad	vyresni	
žmonės	mieliau	dalyvauja	renginiuose,	o	į	kasdienę	veiklą	ne	
taip	noriai	įsitraukia.	Tačiau	tie,	kurie,	pasak	pirmininkės,	jau	
pajuto	bendrystės	malonumą,	niekada	jo	neatsisako.

Asociacijos vairuotojas Donatas Muliuolis
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MokoMĖs VieNi iŠ kitŲ

O ką teigia lankytojai?
 
	 Milda	Aleksonienė,	siuvinėjanti	paveikslus,	mielai	pasi-
dalino	mintimis	apie	tai,	kaip	jai	sekasi.	Siuvinėjimas	patraukė	
moterį	prieš	trisdešimtį	metų.	
	 „Tuomet	nebuvo	nei	leidinių,	nei	rankdarbių	knygų,	kiek	
jų	yra	šiandien,	–	prisiminė	pašnekovė.	–	Netyčia	pamačiusi	
kokį	išsiuvinėtą	paveiksliuką,	kruopščiausiai	jį	persipiešdavau,	
o	siuvinėdavau	ant	paprasčiausio	maišų	audeklo.	Teko	siuvinėti	
net	ir	mezgimui	skirtais	siūlais.“

Rudens gėrybių šventėje
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asociacijose

	 Ponia	Milda	yra	surengusi	tris	personalines	parodas,	
dalyvauja	bendrose	parodose.	Jos	išsiuvinėta	daugiau	kaip	200	
paveikslų,	kurių	dalis	jau	išparduota,	kita	dalis	išdovanota,	o	
trečioji	–	gal	penkiasdešimt?	–	puošia	menininkės	namus.	
	 Senjorė	Stasė	Gruodienė,	 skaičiuojanti	 jau	 devintą	
dešimtį,	nors	gyvena	ne	pačiame	Alytuje,	bet	už	miesto	ribų,	
taip	pat	niekada	nepraleidžia	užsiėmimų.	
	 „Iš	ryto	mane	atveža	dukra,	o	po	užsiėmimų	–	į	autobusą	
ir	namo,“	–	šypsosi	ponia	Stasė.
	 Moteris	patikino,	jog	bendravimas	su	kitais	žmonėmis,	
bendras	džiaugsmas,	kurį	galima	patirti	tiktai	kuriant,	leidžia	jai	
nejausti	metų	naštos	ir	išvaduoja	iš	liūdesio.
	 Pirmininkė	Nijolė	Bujanauskienė	apgailestavo,	kad	tą	
ketvirtadienį,	kai	„Bičiulis“	užsuko	į	Alytų,	centre	nebuvo	Gied- 
riaus	Ivanausko.
	 „Pamatytumėte,	kokius	stebuklus	iš	degtukų	sudėlioja	
žmogus!“	–	sakė	ji.
	 Neatėjo	į	užsiėmimus	tądien	ir	Gintaras	Barysas,	virtuo-
ziškai	pinantis	mažyčius	krepšelius,	į	kuriuos	tik	vienas	vienu-
tėlis	margutis	telpa.	Tačiau	jo	darbelius	galėjau	apžiūrėti	parodai	
atrinktų	darbelių	lentynoje,	o	vieną	krepšelį	netgi	gavau	dovanų	
ir	namo	parsivežiau...

Gaspero Aleksos ir asociacijos nuotraukos
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Malenija 
Pivorienė – 
Kėdainių 
altruistė

BŪkiM PažĮstaMi

Laura	CARIŪTĖ
 

Žvilgsnis į praeitį

	 Nuo	Atgimimo	pradžios,	kai	Kėdainių	šv.	Jurgio	bažnyčioje	
pradėjo	veiklą	Caritas	organizacija,	parapijiečiai	čia	randa	ne	vien	
dvasinę	atgaivą,	kuri	prasideda	šiltu	rankos	paspaudimu,	šypsena,	
kvietimu	dalyvauti	renginiuose,	bet	ir	humanitarinę	paramą.	
	 Įsimintina	kėdainiškiams	1989-ųjų	metų	gegužės	24	
diena.	Tądien	kunigas	Juozapas	Vaičeliūnas	paskelbė	apie	atku-
riamą	Lietuvos	Caritas	organizaciją	ir	paprašė	norinčių	moterų	
dalyvauti	šioje	veikloje.
	 „Po	Sumos	likome	14	moterų,	–	pirmuosius	žingsnius	
prisimena	Malenija	Pivorienė,	ilgametė	Caritas	pirmininkė.	–	
Patalpų	nebuvo,	glaudėmės	zakristijos	prieangyje	ir	klausėmės	
kunigo	pasakojimo,	kokiomis	veiklomis	užsiima	organizacija.	
Mums	patiko.	Atrodė,	galėsime	daugeliui	padėti.	Susiskirstėme	
grupelėmis	po	keturias	ir	ėjome	į	kiekvieną	kiemą	–	reikėjo	suži-
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noti,	kas	kur	gyvena,	kam	reikalinga	pagalba,	nes	jokių	sąrašų	
nebuvo.	Sudarant	sąrašus	mums	labai	padėjo	medicinos	felčerė	
Valerija	Kazakevičienė,	ji	turėjo	žinių	daugiau	apie	žmones	–	
sergančius,	vienišus,	apie	daugiavaikes	mamas.“	

Rūpestis jaunimu

	 „Atėjo	tų	metų	Kūčios,	–	vėl	pasakoja	pirmininkė.	–	Pirmą	
kartą	gyvenime	Kėdainių	vaikų	namų	langai	buvo	visiškai	tamsūs:	
visos	keturiolika	moterų	sutarėme,	kad	Kūčių	vakarienės	pasiimsime	
vaikus	į	namus,	į	šeimas,	kad	jie	suprastų	ir	širdimi	pajaustų,	kas	yra	
Šv.	Kalėdos,	kaip	joms	ruošiamasi,	kaip	elgiamasi	prie	stalo...“	
	 Geri	darbai,	kaip	sakoma,	gimdo	kitus	gerus	sumanymus.	
Netrukus	Kėdainių	karitietės	pasirūpino	vaikų	krikštynomis.	
Pirmąjį	sykį	jų	rūpesčiu	ir	pastangomis	šv.	Krikšto	sakramentą	
gavo	50	jaunų	žmonių.	Pirmoji	krikšto	šventė	buvo	organizuota	
Juozo	Paukštelio	vidurinėje	mokykloje.	Šiandien	jau	pakrikštyta	
per	400	vaikų.	
	 Mokyklose	prasidėjo	tikybos	pamokos,	o	specialistų	
trūko,	jų	dar	niekas	neruošė.	Vėl	kreiptasi	į	Caritas	moteris,	
galinčias	padėti.	
	 Kiekvieną	sekmadienį	Caritas	moterys	budėdavo,	rink-
davo	labdarą.	Kai	žmonės	sunešdavo	rūbus,	vėliau	juos	atrink-
davo	ir	dalijo	mamoms	su	vaikais.	
	 Laikas	nestovėjo	vietoje,	viskas	kito,	augo.	Susikūrė	Šei-
mos	centras,	kuriam	pradėjo	vadovauti	Caritas	organizacijoje	
išauginta	Laima	Šlitienė,	buvo	įsteigta	„Žuvusių	karių	mamų	
organizacija“.	
	 „Darėme	renginius,	su	programa	„Svetimo	skausmo	
nebūna“	važinėjome	po	rajono	mokyklas,	mokyklose	kalbė-
davome	su	mergaitėmis	apie	dorą,	savigarbą,	moralę.	Turė-



25

BŪkiM PažĮstaMi

jom	balsingą	ansamblį,	kuris	buvo	kviečiamas	į	renginius	ir	
niekada	pakviestas	neatsisakydavo	koncertuoti,“	–	vardija	M.	
Pivorienė.	

Malenija Pivorienė su didžiausia pagalbininke 
Laima Misevičiene
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Pagalba silpniausiems

	 Pasak	pirmininkės,	per	veik	dvidešimt	penkerius	veiklos	
metus	išgyventa	įvairių	laikotarpių,	tačiau	visuomet	svarbu	buvo	
suteikti	pagalbą	tiems,	kam	jos	labiausiai	reikia.	
	 „Mes	niekada	nepasidavėme,	net	ir	tais	metais,	kuomet	
mūsų	bažnyčia	buvo	visiškai	apleista,	o	pamaldos	vykdavo	tik	
kartą	per	savaitę,“	–	teigia	ponia	Melanija.	
	 Tuo	laiku,	kai	dar	neveikė	socialinės	rūpybos	skyriai	
ar	kiti	humanitariniai	centrai,	Caritas	veikloje	dalyvaujančios	
moterys	jautė	nuolatinį	poreikį	padėti	žmonėms,	o	ypač	seniems,	
apleistiems,	benamiams,	ligotiems	ar	kaime	gyvenantiems.	Tuo-
met	ir	kilo	mintis	prie	bažnyčios	įkurti	senelių	prieglaudą.	Suma-
nymą	įgyvendinti	pavyko	1996	metais.	Karitiečių	ir	kun.	Albino	
Graužinio	pastangomis	klebonijoje	buvo	įsteigti	senelių	namai.	
	 „Norinčių	apsigyventi	radosi	apie	dvidešimt,	o	dviejuose	
kambarėliuose	galėjome	apgyventi	tik	šešias	ar	septynias	mote-
ris,	bet	ir	tuo	labai	džiaugėmės,“	–	pasakojo	pirmininkė.
	 Rūpestis	prieglaudoje	gyvenančiomis	močiutėmis	tęsėsi	šeše-
rius	metus,	tačiau	vieną	dieną	gražią	veiklą	nutraukė	verslininko	N.	
pažadai,	jog	jis	suremontuosiąs	kleboniją,	o	greta	bažnyčios	įkursiąs	
šarvojimo	salę.	Teko	močiutėms	ieškotis	naujų	namų	–	ir	tai	vienas	
skaudžiausių	išgyvenimų	Melanijos	Pivorienės	atsiminimuose.	
	 „Labai	liūdėjome,	tačiau	nieko	negalėjome	padaryti,	–	pri-
simena	moteris	ir	patikina:	–	Man	seni,	ligoti	žmonės	ypač	brangūs.	
Matau:	eina	jaunas	žmogus,	galva	aukštyn,	džiaugiasi	jaunyste,	o	
senelis	–	galvą	nuleidęs,	tarsi	didžiulę	naštą	ar	metų	kaltę	neštų...	
Tokį	žmogų	ypač	svarbu	palabinti,	šilta	šypsena	sutikti.	Taip	ir	
darome:	kiekvieną,	tik	įėjusį	į	bažnyčią,	pasveikiname,	paklau-
siame,	kaip	sekasi?	Pasveikintas	ir	šypsena	palydėtas	žmogus	
laimingesnis	nueina	melstis.	Meilės	ir	dėmesio	žmogui	niekada	
nėra	per	daug.“	

saVaNoRiai
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	 Malenijos	atmintyje	visada	gyvi	jos	protėviai	–	šviesios	
atminties	senelis	Konstantas	ir	tėveliai	niekados	neatsakė	žmo-
gui,	paprašyti,	kad	ir	gūdžiausią	naktį,	skubėdavo	padėti,	be	
jokio	atlygio	visą	gyvenimą	giedojo	bažnyčios	chore.	Tokioje	
dvasioje	išauginta	Melanija,	teigia,	jog	puiku	būti	reikalingu,	
dirbti	su	žmonėmis	ir	džiaugiasi,	kad	šiandien	Kėdainių	Šv.	Jur-
gio	parapijos	Caritas	veikloje	nuolatos	aktyviai	dalyvauja	jau	
per	40	žmonių,	iš	jų	–	aštuonios	šeimos.
 

Džiuginantys pokyčiai 

	 Ypač	daug	džiuginančių	pokyčių	atsirado	per	pastaruosius	
ketverius	metus,	kuomet	parapijai	pradėjo	vadovauti	klebonas	
Artūras	Stanevičius.	Sielovadininko	vaidmuo	ir	organizaciniai	
kunigo	gebėjimai	ryškūs	ne	vien	parapijos	gyvenime.	
	 „Mūsų	klebonas	kiekvieną	ketvirtadienį	aukoja	šv.	Mišias	
Kėdainių	centrinės	ligoninės	skyriuose.	Caritas	moterys	čia	–	pir-
mosios	pagalbininkės.	Paruošia	viską	liturgijai,	padeda	seselėms	
atvesti	sunkiau	vaikštančius	ligonius,	dalina	šventus	paveikslėlius	
ir	kartu	meldžiasi.	Tai	neįkainuojama	dovana	sergantiems,	ypač	
atjautos	ir	palaikymo	reikalingiems	žmonėms.	Emocijos	užplūsta,	
ištrykšta	gerumo	ašaros,	kai	kunigas	visiems	ir	kiekvienam	atski-
rai	palinki	nepasiduoti,	įkvepia	tikėjimo	dvasios,“	–	sakė	Caritas 
vadovė,	2012-aisiais	metais	Kėdainių	krašto	„Metų	moters“	rinki-
muose	pagerbta	už	kone	dvidešimt	penkerių	metų	veiklą	be	jokio	
atlygio.	Malenijai	Pivorienei	suteiktas	„Metų	altruistės“	titulas.	

Misija – skleisti tikėjimą 

	 Viena	iš	pagrindinių	Caritas	organizacijos	misijų	–	nešti	
šviesą	ir	tikėjimą.	Tas	pasiekiama	įvairiomis	veiklomis.	Graži	

BŪkiM PažĮstaMi
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nesena	tradicija	–	Rožyno	maldų	kelionė	per	šeimas.	
	 „Visą	spalio	mėnesį	šešių	metrų	ilgio	iš	medžio	karolių	
padarytas	rožynas	keliauja	per	parapiją,	o	per	Visus	Šventuo-
sius,	jis	nešamas	procesijos	priekyje	einant	į	kapines,	kur	prie	
Tremtinių	kryžiaus	aukojamos	šv.	Mišios	ir	jose	gali	dalyvauti	
kiekvienas,	aplankęs	artimųjų	kapus	ar	nesuspėjęs	pabūti	baž-
nyčioje,“	–	pasakojo	ponia	Malenija.
	 Kėdainiuose	vienas	iš	įspūdingiausių	renginių	–	Kry-
žiaus	kelias.	Dažnas,	apsilankęs	Didžiojo	penktadienio	dieną	
Kėdainiuose,	pasijus	nelyginant	Romoje.	Keliaujanti	procesija	
atkartoja	Kristaus	kančios	kelią,	sustodama	pasimelsti	kiekvie-
noje	stotelėje.	Šiame	renginyje	dalyvauja	aukščiausi	miesto	
valdžios	vyrai,	garbūs	svečiai.	Kryžių	patikima	nešti	Kėdainių	
merui,	vėliau	jį	perima	seniūnai,	dar	vėliau	–	atstovai	iš	įvairių	
profesinių	sluoksnių:	gydytojai,	pedagogai,	tarnautojai.	
	 „Šv.	Jurgio	parapijoje	daugybė	gražių	švenčių,	–	džiau-
giasi	M.	Pivorienė.	–	Sulaukę	Prisikėlimo,	pasigaminę	lovelius,	
prisidėję	krepšius	skanumynų	ir	margučių	Caritas	organizacijos	
nariai	aplanko	ne	vieną	darželį,	nešdamos	„Velykų	bobutės“	
dovanas.	Įvairūs	renginiai	vyksta	vasarą,	rudenį,	o	žiemą	tikrai	
įsimintina	didelė	Advento	vainikų	paroda	bažnyčioje.	Sena	tra-
dicija	–	švenčiant	šv.	Kalėdas	nepalikti	užmarštyje	nė	vieno.	
Štai	praėjusių	metų	šv.	Kūčių	vakarienę	Caritas	moterys	paruošė	
Nakvynės	namuose	gyvenantiems,	pirmąją	Kalėdų	dieną	para-
pijiečiai	sveikino	vieni	kitus,	o	antrąją	sukvietė	vaikus.“	
	 Trijų	Išminčių	šventę	Kėdainiams	taip	pat	dovanoja	Cari-
tas	moterys.	
	 „Einame	giedodamos,	nešinos	dovanomis,	sveikinimais	ir	
linkėjimais.	Trijų	Karalių	dieną	mes	nešame	aplinkiniams	tikėjimą	
ir	šviesą,	–	šypsojosi	Malenija	Pivorienė.	Moteris	įsitikinusi,	jog	tik	
galėdamas	padėti	kitam,	gali	jaustis	laimingu	ir	reikalingu	žmogumi.

saVaNoRiai
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„Viena būčiau kaip be rankų...“

	 Taip	sako	ponia	Malenija,	nieku	gyvu	nenorinti	pripažinti	
savųjų	nuopelnų.
	 Kad	gana	sunkiame	savanorystės	darbe	reikia	bendramin-
čių,	niekam	ne	paslaptis.	Kėdainiuose	jų	tikrai	pakanka	–	visos	
moterys	aktyviai	dalyvauja	veikloje.	
	 Daug	metų	pagrindinės	M.	Pivorienės	talkininkės	yra	
Laimutė	Misevičienė,	Jadvyga	Staniulienė,	Janina	Šikšnienė,	
nepaprastai	padeda	sutuoktiniai	Antanina	ir	Kęstutis	Mugai,	
savuoju	automobiliu	vežantys	Caritas	komandą	į	atokiausias	
vietoves.	
	 Pirmininkė	pasidžiaugė,	kad	parapija	turi	net	dvi	maldos	
grupes	–	„Gyvojo	rožyno“,	kuriam	vadovauja	Onutė	Rumbienė,	
ir	„Dievo	gailestingumo	vainikėlio“,	kurio	širdis	ir	siela	–	Ada	
Dovidavičienė.
	 Labai	svarbia	M.	Pivorienė	vadina	ir	Socialinių	reikalų	
grupę,	kuriai	visą	energiją	atiduoda	Valė	Kazakevičienė.	Pade-
dama	visiems,	kam	reikia	humanitarinės	pagalbos,	tačiau	ypač	
globojamos	daugiavaikės	šeimos	–	tiek	mieste,	tiek	ir	kaime,	taip	
pat	–	Kėdainių	nakvynės	namai,	kuriuose	gyvena	32	žmonės.
	 Be	kasdienių	įsipareigojimų,	kasmet	vykdoma	akcija	
„Gerumas	mus	vienija“.	Per	ją	išdalinama	maisto	produktų	bei	
rūbų	daugiau	nei	dviem	šimtam	žmonių.	
	 „O	kur	dar	Europos	Sąjungos	parama?	Juk	ją	taip	pat	
dalija	karitietės	–	per	7	tonas	produktų	moterys	turi	savo	ranko-
mis	išskirstyti!“	–	didžiuojasi	Caritas	aktyvu	ponia	Malenija.	
	 Pridursiu,	jog	mūsų	žurnalas	daugelį	neįgalių	kėdainiš-
kių	pasiekia	taip	pat	per	karitiečių	rankas	–	„Bičiulį“	jos	neša	
neįgaliesiems	ir	ligoniams,	lankydamos	juos	namuose.

Liudos Skrebytės nuotrauka

BŪkiM PažĮstaMi
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	 Epidemiologų	duomenimis,	šiandien	kas	dešimtas	vyres-
nis	nei	18	metų	žmogus	serga	kokia	nors	inkstų	liga.	Kasmet	
daugėja	ir	inkstų	transplantacijų.	Lėtinėmis	inkstų	ligomis	ser-
gantys	pacientai	dažniau	miršta	nuo	širdies	infarkto	ar	galvos	
smegenų	insulto,	juos	dažniau	kamuoja	ir	kiti	susirgimai.	
	 Kaip	reikėtų	sekti	savo	sveikatos	būklę	ir	kokius	tyrimus	
reguliariai	atlikti,	norint	laiku	aptikti	inkstų	funkcijos	sutrikimus,	
pataria	Medicinos	diagnostikos	ir	laboratorinių	tyrimų	asocia- 
cijos	prezidentė,	gydytoja	Dangira	BABENSKIENĖ	ir	medici-
ninių	tyrimų	 laboratorijos	„Antėja“	vedėja	gydytoja	Birutė	
TARUTIENĖ.

Kas sukelia inkstų ligas?

 Birutė	Tarutienė:	Inkstų	funkcijos	sutrikimą	gali	lemti	
širdies	ir	kraujagyslių	ligos,	aukštas	arterinis	kraujo	spaudimas,	

InkstaI — svarbus 
organas
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cukrinis	 diabetas,	 lėtinės	
infekcinės	ligos.	Ilgalaikis	
nuskausminamųjų	vaistų,	
ypač	citramono,	vartojimas	
taip	pat	gali	sukelti	inkstų	
funkcijos	 sutrikimą,	 o	
vėliau	ir	nepakankamumą.	
Pastebėta,	 kad	 rūkantys	
ir	nutukę	asmenys	 inkstų	
ligomis	serga	daug	dažniau,	
todėl	inkstų	ligų	priežastimi	
gali	būti	netinkamas	gyve-
nimo	būdas.

Kaip 
diagnozuojamos 

inkstų ligos?

 Dangira	 Babens-
kienė:	 Inkstų	veiklos	 su- 
trikimai	 dažnai	 būna	 be	
simptomų.	Inkstų	funkcijai	
įvertinti	pakanka	kelių	labo-
ratorinių	tyrimų	–	šlapimo,	
šlapalo	ir	kreatinino	koncentracijos	kraujyje,	bendrojo	baltymo	
kraujyje,	taip	pat	rekomenduotina	atlikti	gliukozės	(cukraus)	kie-
kio	kraujyje	tyrimus.	Kai	atlikus	šiuos	tyrimus	įtariama	inkstų	
patologija,	nedelsiant	būtina	tikslinti	diagnozę	atliekant	kitus	
laboratorinius	tyrimus	–	bendrąjį	kraujo	tyrimą,	C	reaktyvinio	
baltymo,	elektrolitų	kiekio	kraujyje	ir	kitus.	Taip	pat	inkstų	ligų	

InkstaI — svarbus 
organas

Dangira Babenskienė: „Žmonės per 
mažai nutuokia apie inkstų ligų grėsmę...“
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diagnostikai	svarbūs	ultragarsiniai	tyrimai,	kai	kuriais	atvejais	
gali	būti	skiriama	kompiuterinė	tomografija.
	 Atminkime:	jeigu	asmuo	serga	cukriniu	diabetu,	dažna	
komplikacija	–	inkstų	funkcijos	nepakankamumas.	

Diagnozuojama per vėlai?

 Dangira	Babenskienė:	Lietuvoje	nėra	sveikatos	profi-
laktikos,	todėl	didžioji	dalis	susirgimų,	taip	pat	ir	inkstų	ligos,	
diagnozuojamos	per	vėlai.	
	 Inkstų	ligomis	serga	kas	dešimtas	planetos	gyventojas.	
Lietuvoje	kasmet	registruojama	nuo	320	iki	340	žmonių,	naujai	
susirgusių	lėtiniu	inkstų	nepakankamumu.	Apie	40	proc.	prade-

saVitaRPio PaGalBos GRuPĖMs

Birutė Tarutienė: „Kai nusilpusi imuninė sistema, infekcijų 
sukėlėjams lengva prasiskverbti į inkstų kraujagysles...“
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damų	dializuoti	ligonių	nežinojo,	kad	sirgo	lėtine	inkstų	liga,	
kuri	negydoma	sukėlė	inkstų	nepakankamumą.	
	 Inkstų	ligos	yra	klastingos,	nes	dažniausiai	žmogus	nejau-
čia	jokių	ligos	požymių,	todėl	būtinos	profilaktikos	priemonės.	
Deja,	Lietuvos	gydymo	įstaigose	tyrimai	inkstų	funkcijai	įvertinti	
ne	visuomet	skiriami,	nėra	valstybės	finansuojamos	programos,	
pagal	kurią	būtų	galimybė	nemokamai	profilaktiškai	pasitikrinti	
inkstų	funkciją,	o	patys	žmonės	per	mažai	įvertina	inkstų	ligų	
grėsmę	ir	savo	iniciatyva	nesitiria,	kol	nepajunta	simptomų.	
	 Laiku	nenustatyta	bei	negydyta	lėtinė	inkstų	liga	sukelia	
organo	funkcijos	nepakankamumą,	todėl	inkstai	nebegali	paša-
linti	iš	organizmo	kenksmingų	medžiagų	ir	tuomet	būtina	dializė	
arba	organo	transplantacija.

Po organo transplantacijos

 Birutė	Tarutienė:	Po	organų	transplantacijos	dažniausiai	
atliekami	šie	laboratoriniai	tyrimai:	bendrasis	šlapimo,	mikroal-
buminurijos	testas,	šlapalo	ir	kreatitinino	koncentracijos	kraujyje	
nustatymas.	Reikėtų	įvertinti	glomerulų	filtracijos	greitį	ir	nuolat	
sekti	gliukozės	(cukraus)	kiekį	kraujyje.	

Infekcijos – inkstų ligų sukėlėjos

 Birutė	Tarutienė:	Dauguma	medikų	mano,	kad	inkstų	ligas	
skatina	nuolatinės	infekcijos	organizme.	Pagrindinė	infekcinių	ligų	
priežastis	–	mikrobinė	flora.	Pačios	pavojingiausios	–	chlamidijos,	
mikoplazmos,	ureaplazmos,	trichomonos	ir	gonokokai.	
	 Infekcijos	sukėlėjai,	prasiskverbę	į	inkstų	kraujagysles,	
dažniausiai	sukelia	uždegiminį	procesą	tada,	kai	nusilpsta	imu-

saVitaRPio PaGalBos GRuPĖMs
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nitetas.	Inkstų	uždegimą	gydyti	sudėtinga,	todėl	sergant	inkstų	
ligomis	labai	svarbu	kuo	anksčiau	nustatyti	galimos	infekcijos	
sukėlėją	ir	nuolat	stiprinti	organizmo	imuninę	sistemą.

Inkstų ligos paveldimos 

 Dangira	Babenskienė:	Inkstų	ligos	yra	paveldimos,	
todėl	profilaktiškai	atlikti	inkstų	funkcijos	tyrimus	turėtų	
artimi	giminaičiai	 ir	šeimos	nariai.	Patariama	pasitikrinti	
inkstus	 ir	 tiems,	kurie	dažnai	serga	šlapimo	pūslės	užde-
gimu,	turi	akmenų	inkstuose.	Profilaktiniai	tyrimai	padeda	
anksti	išaiškinti	inkstų	funkcijos	nepakankamumą,	kai	dar	
galima	sulėtinti	 ligos	progresavimą	ir	atitolinti	dializę	ar	
transplantaciją.

Inkstų „provokacijos“

 Birutė	Tarutienė:	Inkstų	funkcijos	sutrikimai	išpro-
vokuoja	ir	kitas	ligas.	Tad	nuo	kokių	ligų	reikėtų	pirmiausiai	
pasitikrinti	sergantiems	inkstų	ligomis,	kad	vėliau	kiltų	mažiau	
komplikacijų?
	 Atminkite,	jog	sergant	inkstų	ligomis	kyla	arterinis	
kraujo	spaudimas,	nukenčia	širdis	ir	kraujagyslės,	vystosi	
anemija	 (mažakraujystė),	 todėl	pirmiausiai	 reikėtų	atlikti	
bendrąjį	kraujo	ir	lipidogramos	(cholesterolio	ir	jo	frakcijų)	
tyrimą.	Dažnai	vieno	organo	sutrikimas	sukelia	ir	kitų	orga-
nizmo	funkcijų	pokyčius,	todėl	labai	rekomenduoju	kartą	per	
metus	išsamiai	pasitikrinti	sveikatą	atliekant	ir	kitus	kraujo	
tyrimus.

saVitaRPio PaGalBos GRuPĖMs
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Kompleksinė sveikatos tikrinimo 
iš kraujo programa

 Dangira	Babenskienė:	Nežinote,	ką	tai	reikštų?	Tai	
laboratorinės	diagnostikos	specialistų	sudaryti	kraujo	tyrimų	
rinkiniai,	leidžiantys	išsamiai	pasitikrinti	sveikatą.	
	 Kuo	jie	naudingi	ir	ką	galima	sužinoti	apie	savo	svei-
katą	iš	kraujo?	Klastingas	ligas	padeda	aptikti	kraujyje	esančių	
medžiagų	(lipidų,	hormonų,	baltymų,	fermentų	ir	kt.)	tyrimai.	Iš	
jų	pokyčių	galima	nustatyti,	ar	organai	gerai	veikia,	ar	žmogus,	
net	ir	gerai	jausdamasis,	vis	dėlto	serga.	
	 Moters	ar	vyro	profilaktinis	ištyrimas	–	visų	pagrin-
dinių	organizmo	funkcijų	tyrimai:	anemijos	(mažakraujystės)	
rizika,	alergijos	organizme	požymiai,	uždegimo	organizme	
galimybė	(įvardijant	tikslią	uždegimo	priežastį:	virusinė,	bak-
terinė	infekcija,	pagrindiniai	elektrolitai	(kalis,	natris,	kalcis,	
magnis),	kepenų	funkcijos	rodikliai,	kasos	funkcijų	tyrimai,	
širdies	ir	kraujagyslių	ligų	rizikos	tyrimai	(bendras	cholestero-
lis,	trigliceridai,	DTL	–	gerasis	cholesterolis,	MTL	–	blogasis	
cholesterolis),	skydliaukės	hormonai,	inkstų	funkcijos	rodikliai,	
gliukozės	(cukraus)	kiekis	kraujyje	ir	pagrindiniai	vėžio	žyme-
nys	(moterims	–	krūtų,	kiaušidžių,	kasos,	virškinamojo	trakto	
vėžio	žymenys;	vyrams	–	prostatos,	sėklidžių	ir	kepenų,	kasos	
ir	virškinamojo	trakto	vėžio	žymenys.	
	 Šiuos	tyrimus	rekomenduojame	profilaktiškai	atlikti	kartą	
per	metus.

 Straipsnis iliustruotas interneto nuotraukomis
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	 Gegužės	6	dieną	Vilniaus	miesto	savivaldybės	tarybos	
posėdžių	salėje	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	surengė	
galutinę	„Grundtvig:	Lifelong	Learning	Programme“	projekto	
„Universal	Design	–	Barrier	Free	Environments“	konferenciją	
„Universal	Design	–	Reality	or	Utopia“,	per	kurią	partneriai	iš	
Latvijos,	Estijos,	Anglijos,	Ispanijos	pristatė	jų	šalyje	esančius	
geruosius	universalaus	dizaino	pavyzdžius,	pateikė	informaciją,	
kaip	bendradarbiauja	institucijos,	atsakingos	už	šią	sritį,	svarstė	
kitus	aktualius	klausimus.
	 Plačiau	apie	konferenciją	skaitykite	kitame	„Bičiulio“	
numeryje,	o	kol	kas	spausdiname	vieno	pranešimo	santrauką.	

Universalus dizainas – 
utopija ar/ir realybė?

Prof.	Marius	Pranas	ŠALIAMORAS

	 Norint	suprasti	sociumo	galimybes,	būtina	objektyviai	ir	
blaiviai	pažvelgti	į	esamą	aplinką,	kultūrinę	tradiciją,	deklaruo-

Grundtvigo 
pamokos 
Vilniuje
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jamas	ir	realiai	puoselėjamas	vertybes,	ekonominį,	kitaip	tariant,	
darymo,	vykdymo	potencialą.	Kultūrinė	tradicija	keičiasi	lėčiau-
siai.	Greiti	šios	srities	pokyčiai	paprastai	pridaro	daug	žalos,	
kuriai	atitaisyti	prireikia	dešimtmečių.	Kultūrinė	revoliucija	
nepageidaujama.	Daug	naudingesnis	evoliucijos,	visuomenės	
laipsniško	brendimo	kelias	–	keičiant	ar	gilinant	vertybines	nuos-
tatas	realiame	gyvenime.	
	 Vertybines	nuostatas	parodo	ne	žodžiai,	o	darbai.	Ste-
bėdami	ir	vertindami	aplinkui	vykstančius	reiškinius,	galime	
konstatuoti,	kas	šiuolaikiniam	žmogui	svarbu,	kas	ne.	Vartojimo	
didėjimas	ženklina	gerovės	kilimą.	Vertybių	raidoje	atsirandantys	

Konferencijos akimirka, užfiksuota Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro direktorės Nijolės Zenkevičiūtės fotoaparatu
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pokyčiai	iššaukia	sunkiai	prognozuojamas	pasekmes.	Civiliza-
cijos	sukurtos	materialinės	gėrybės	turi	tarnauti	žmogui.	Idealiu	
atveju,	nuo	sunkios	buities,	išgyvenimo	problemų	išvaduotas	
individas,	gali	užsiimti	asmenybės	tobulinimu,	gyvenimo	pras-
mės	ir	laimės	paieškomis.	Realybėje	taip	neatsitinka.	Dažnai	pats	
vartojimas	tampa	siekiamybe.	Daiktas	–	troškimų	įsikūnijimo	
simbolis,	laimės	surogatas,	ne	įrankis,	bet	savitikslis	objektas,	
iškreipia	vertybių	hierarchiją.	Šiandien	dažnai	ne	tik	daiktai	
tarnauja	žmonėms,	bet	ir	žmonės	daiktams.	Miestuose	noriau	
sprendžiami	automobilių,	nei	žmogaus	judėjimo	ir	poilsio	klau-
simai.	Žmogus	išstumiamas	iš	savo	paties	sukurto	pasaulio,	jo	
poreikiai	ignoruojami.	Tą	galime	stebėti	senamiesčių	aikštėse,	
gatvėse,	daugiabučių	kiemuose.	Žmogus	glaudžiasi	mažuose	
laisvos	erdvės	ploteliuose,	nelabai	tinkamuose	automobiliui.	
Lauko	kavinės	šalia	padangų,	į	lūženas	panašios	vaikų	žaidimo	
aikštelės	daugiabučių	kvartaluose,	tvoromis,	stulpeliais	ir	bar-
jerais	bandantys	atriboti	savo	privačią	erdvę	kaimynai	–	visa	tai	
iškreiptų	vertybių	vaisiai.
	 Dėmesys	žmogui,	pagarba,	stengimasis	padėti,	pagelbėti,	
padorumas	ir	sąžiningumas	kasdieniame	gyvenime,	versle	nėra	
sentimentalaus	idealisto	pagraudenimai.	Etika,	moralė,	mokė-
jimas	dalintis	su	kitais	atneša	ilgalaikius,	pastovius	ir	progno-
zuojamus	teigiamus	pokyčius.	Apgaule,	laukine	konkurencija,	
„džiunglių	įstatymais“	grindžiamas	verslas	duoda	daug,	bet	
trumpalaikio	pelno.	Toks	verslas	pakerta	pasitikėjimą,	bjauroja	
aplinką,	žaloja	likimus,	sukelia	įtampas.	Verslas	vardan	pinigų	tik	
įsisavina	pinigus,	pinigai	tampa	tikslu,	siekiamybe,	pamirštant	jų	
tikrąją	paskirtį.	Toks	verslas	(politika)	menkina	žmogų,	skatina	jį	
bėgti	(emigruoti),	gudrauti,	sukčiauti.	Ilgalaikėje	perspektyvoje	
tokiais	principais	paremti	santykiai	pasmerkti	degraduoti.	
	 Vakarų	demokratijų	ilga	patirtis	parodė,	jog	pastovumu,	

kultŪRa
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pagarba,	pasitikėjimu	grindžiami	santykiai,	pagimdyti	socia- 
liai	atsakingo	verslo,	kuria	žymiai	didesnę	(tolygiai	augan-
čią)	pridėtinę	vertę,	kuri	ilgalaikėje	perspektyvoje	daug	kartų	
pranoksta	momentinę	naudą.	Šie	teiginiai	plačiai	išdiskutuoti	
ir	įrodyti	verslo	specialistų	J.Weisso,	R.T.	Georges,	L.Nesho,	
R.A.Bucholzo	,	S.K.	Beyllyo,	A.Cava,	Valdo	Pruskaus	ir	kt.
	 Etiško	verslo	principai	plačiai	taikomi	Švedijos,	Norvegi-
jos,	Suomijos,	Vokietijos,	Danijos,	Austrijos	ir	kitų	išsivysčiusių	
šalių	socialiai	atsakingų	verslininkų	ir	politikų.	Belieka	ir	mums	
jais	patikėti	ir	atsigręžti	į	žmogų.
	 Kalbant	apie	universalų	dizainą	dera	suvokti,	kad	tai	–	 
didelio	besivystančio	vertybių	perkainavimo	proceso	dalis,	
žmogaus	ir	gamtos	draugiško	sambūvio	paieškos.	Tvarioji	archi-
tektūra,	tvarus	vystymas	numato	išmintingą	vartojimo	politiką,	
atsinaujinančių	resursų	naudojimą,	ilgalaikio	poveikio	aplinkai	
modeliavimą.	Universalus	dizainas	iškelia	lygių	galimybių,	oraus	
gyvenimo	visiems	idėją.	Atsigręžiama	į	žmogų,	jo	individua-
lius	poreikius.	Toleruojant	ir	skatinant	individualumą	randami	
visiems	visuomenės	nariams	priimtini	sprendimai.	Toks	kelias	
ilgas,	bet	rezultatas	vertas	pastangų	–	susiformuoja	demokra-
tiška,	kūrybinga,	socialiai	atsakinga,	tausojanti	resursus,	gamtą,	
gerbianti	žmogų,	pakanti	ir	ori	visuomenė.	
	 ES	direktyvos,	teisės	aktai,	rekomendacijos	žingsnis	po	
žingsnio	kreipia	visas	ES	šalis	šia	linkme.	Kurti	negriaunant,	
naudoti	protingai,	planuoti	atsakingai	ir	įvertinant	ilgalaikes	
pasekmes,	pirmenybę	teikiant	asmeniui,	gerbiant	jo	individu-
alumą,	skirtingumą	–	tai	naujo	požiūrio,	naujos	informacinės	
eros,	tvarios	visuomenės	bruožai.	Universalus	dizainas,	būdamas	
utopija	greito,	viską	naikinančio	vartojimo	laikmetyje,	tvarumo	
ir	harmonijos	siekiančioje	visuomenėje	yra	logiška	ir	neišven-
giama	būtinybė.

Spaudai	parengė	Asta	TRIMONYTĖ

GYVeNiMas Be sleNksČiŲ



40

asociacijose

Lina	ŠARKUTĖ

Uždarius įmonės duris, 

darbas nesibaigia

	 UAB	„Retenė“	garsi	ne	vien	Pakruojy,	ne	vien	Šiaurės	
Lietuvoje,	bet	ir	visoje	šalyje.		
	 „Užsakymų	mums	tikrai	netrūksta,“	–	teigia	įmonės	įkū-
rėjas	ir	direktorius	Robertas	Ašmanavičius.	
	 Žvelgdami	į	besiplėtojančią	įmonės	veiklą,	galėtume	
spėlioti,	kas	 tą	sėkmę	 lėmė.	Galbūt	prieš	penkiolika	metų	
išrinktas	vardas,	kuris	asocijuojasi	su	ratais,	rida,	riedėjimu?	
Įsisuko	 „Retenės“	 smagračiai	 –	 ir	 dirba	 puikiai	 suteptas	
mechanizmas?
	 Vis	dėlto,	kad	ir	ką	bešnekėtume,	didžiausia	dovana	įmo-
nei	–	čia	dirbantys	žmonės	bei	vadovo	pozicija.	
	 „Kai	steigiau	įmonę,	buvo	kalbų,	girdi,	po	metų	neiš-
silaikysime,	bankrutuosime...	Tada	pasakiau	sau:	juodą	duoną	
valgysiu,	tačiau	rankų	nenuleisiu...	Ir	išsilaikėme.	Darbininkai	
eidavo	atostogauti,	o	aš	dirbdavau	jų	vietoje,“	–	prisimena	ponas	
Robertas.
	 Penkiolika	metų	be	atostogų,	o	darbo	valandos	nesibaigia	
uždarius	įmonės	duris	–	štai	tokia	Roberto	Ašmanavičiaus	kas-

„Retenė“ – 
pavyzdys visiems
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dienybė.	Bet	užsakymai	plaukia	iš	visos	Lietuvos,	iš	asociacijų	
ir	privačių	asmenų.	Per	metus	sutaisoma	apie	1000	technikos	
pagalbos	priemonių	–	nuo	vaikštynių,	keltuvų	iki	sudėtingiausių	
vežimėlių.	Įmonėje	dirba	11	žmonių,	o	šiemet	UAB	„Retenė“,	
dalyvavusi	Pakruojo	savivaldybės	skelbtame	konkurse,	laimėjo	
darbo	vietų	Pakruojo	miesto	Apsaugos	sistemoje
.

Idėja – dirbti pačiam ir 

įdarbinti kitus

	 1998-ųjų	 sausio	 1-ąją	 Pakruojo	 savivaldybė	 skyrė	
„Retenei“	57	kvadratinių	metrų	patalpas,	buvo	įdarbinti	trys	
darbuotojai	ir	prasidėjo	veikla	–	techninių	pagalbos	priemonių	

„Retenė“ – 
pavyzdys visiems

UAB „Retenė“ 
šiemet šventė 

penkiolikos metų 
jubiliejų. Direktorius 

Robertas 
Ašmanavičius 
džiaugiasi, kad 

užsakymai įmonei 
nuolatos didėja
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neįgaliesiems,	o	visų	pirma	–	vežimėlių	–	remontas.	
	 „Po	to,	kai	1982	metais	patyriau	 traumą,	pasidariau	
nejudrus.	Trejus	metus	šitaip	gyvenau,	vėliau	įsigijau	lauko	
vežimėlį	su	trimis	ratais,	–	prisimena	Robertas.	–	Tais	laikais	
ne	tik	vežimėlių,	bet	ir	kitų	pritaikytų	neįgaliesiems	priemonių	
tiesiog	nebuvo,	kaip	ir	darboviečių,	kuriose	galėtų	dirbti	negalią	
turintys	žmonės.	Tai	viena	iš	esminių	priežasčių,	lėmusių	UAB	
„Retenė“	įmonės	įsteigimą.	Norėjau	dirbti	pats	ir	įdarbinti	žmo-
nes,	turinčius	negalią.“
	 Jau	per	pirmus	trejus	metus	paaiškėjo,	jog	„Retenės“	
turimos	patalpos	 ankštos	–	 remontuoti	vežimėlius	 ir	 kitas	
priemones	reikėjo	didžiulių	patalpų	–	ne	vien	darbui,	bet	ir	
atsarginėms	detalėms	sandėliuoti.	Kai	Pakruojo	rajono	meras	
pasiūlė	Robertui	Ašmanavičiui	naujas	patalpas,	esančias	J.	Basa-
navičiaus	gatvėje,	vadovas	nedvejodamas	sutiko	jas	renovuoti,	
įrengti	įvažas,	pritaikyti	darbui,	tačiau	viena	sąlyga	–	visa	tai	
turi	tapti	UAB	„Retenė“	turtu.	Taip	ir	nutiko:	jau	daugiau	kaip	
dešimtmetis	vieninteliai	364	kvadratinius	metrus	užimančių	
patalpų	šeimininkai	–	įmonės	darbuotojai.	Tačiau	vietos,	anot	
šeimininko,	ne	per	daugiausiai:	įmonė	plečia	veiklas.	

Lietuvą paliekančiųjų vietos –  

neįgaliesiems? 

	 Įmonėje	darbo	nemažėja,	technikos	pagalbos	priemonių	
remonto	paslaugų	paklausa	didėja.	Iš	dalies	tą	lemia	visuomenės	
senėjimas.	Žmogaus	amžius	riboja	judrumą,	tuomet	ir	prireikia	
vaikštynių,	keltuvų,	įvairių	lovų	mechanizmų,	vežimėlių	ir	kitų	
technikos	priemonių,	padedančių	gyventi.	
	 „Kiekvienas	turime	būti	naudingas	visuomenei,	atsakin-
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gai	dirbti	ir	nešti	naudą,	–	teigia	direktorius	ir	kritiškai	vertina	
tuos,	kurie	iš	savo	veiklos	negeba	išsilaikyti.	–	Valstybė	nėra	
tokia	turtinga,	kad	pinigai	būtų	švaistomi	į	kairę	ir	dešinę.“
	 Pasak	pono	Roberto,	šiuo	metu,	prisidengiant	neįgaliųjų	
vardu,	įgyvendinama	daugybė	projektų...	Pavyzdžiui,	Darbo	
biržos	vykdo	profesinius	apmokymus.	O	kur	statistika,	kiek	rea-
liai	sukurta	darbo	vietų	ir	kiek	įdarbinta	neįgaliųjų?	Retoriškas	
klausimas,	į	kurį	nerandame	atsakymo.	Žmogui,	Roberto	Ašma-
navičiaus	nuomone,	būtina	duoti	meškerę,	tačiau	žuvį	pagauti	
turi	jis	pats.	
	 „Šiandien,	kai	 tiek	 jaunų	darbingų	žmonių	palieka	
Lietuvą,	jų	vietą	turime	užimti	mes,	galintys	dirbti,“	–	teigia	
vyriškis,	kritiškai	vertinantis	vyraujantį	požiūrį	į	neįgaliuo-
sius	ir	teigiantis,	jog	judėjimo	negalią	turintiems	žmonėms	
svarbiausia	sukurti	tinkamai	pritaikytą	aplinką,	o	jokių	kitų	
jausmų,	kaip	ir	perdėm	reiškiamos	užuojautos	ar	dėmesio	
tikrai	nereikia.	
	 Pasak	 jo,	 viskas	 jau	 sukurta:	 priimtas	Neįgaliųjų	
integracijos	įstatymas,	veikia	Neįgaliųjų	konvencija,	tačiau	
veikiančius	įstatymus	vertėtų	įgyvendinti	protingai,	o	ne	tik	
griežtai	laikantis	dokumentuose	numatytos	eilutės.	Patirtis	
Robertui	Ašmanavičiui	sako,	jog	realybėje	dažnai	apsilenkiama	
su	logišku	mąstymu.	
	 „Dalyvauju	aplinkos	pritaikymo	komisijoje	ir	manau,	jog	
visada	reikia	daryti	tai,	ko	reikia	žmogui,	kad	jam	būtų	pato-
giau	gyventi,	o	ne	laikytis	reglamentų,	kurie	apriboja	loginius	
sprendimus.	Jeigu	žmogui	reikia	keltuvo	į	rūsį,	tai	ir	turėtume	
leisti	jį	įrengti,	tačiau	šio	sprendimo	nereglamentuoja	įstatymas	
ir	leidimai	užstringa	ties	šiuo	klausimu.	Tai	mane	visada	glu-
mina,“	–	dalijosi	patirtimi	gamybininkas.
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Patirtis ir kompetencija 

	 „Mačiau	ir	pats	patyriau	tikrą	techninių	pagalbos	prie-
monių	evoliuciją,“	–	kalba	Robertas.	
	 Nuo	1982	–	ųjų,	kai	vyriškis	patyrė	traumą	ir	nebegalėjo	
vaikščioti,	prabėgo	daugiau	kaip	trisdešimt	metų.	
	 „Praėjo	tie	laikai,	kai	sėdėjome,	kaip	sakoma,	nuogi	basi.	
Šiandien	neįgaliesiems	skirtos	technikos	–	aibė.	Išleidžiami	
katalogai,	galima	rinktis,	ko	tik	panorėjus.	Tačiau	Viešųjų	pir-
kimų	įstatymas	kiša	pagalius	į	ratus:	vadovaudamasi	juo	Lietuva	
perka	pigiausią,	o	ne	kokybiškiausią	prekę,“	–	teisėtai	piktinasi	
Robertas.
	 Suprantama,	kokybiškas	vežimėlis	kainuoja	iki	7	000	Lt,	
o	daugelis	techninės	pagalbos	centrų	priperka	kiniečių	gamybos	
vežimėlių,	kurių	kaina	–	350	Lt.	
	 „Tai	vienkartiniai	vežimėliai	ir	jų	remonto	specifika	visai	
kitokia	–	reikia	daugybės	įvairiausių	detalių...	Lengva	būtų	dirbti,	
jeigu	Lietuvoje	būtų	perkama	tik	vienos	rūšies	technika,“	–	 
šypsosi	Robertas,	kurio	įmonė	ir	šiemet	remontuos	atvežtą	tech-
niką	ne	vien	iš	Pakruojo,	bet	ir	Telšių,	Panevėžio,	Šiaulių.	
	 Pasak	Roberto	Ašmanavičiaus,	„Retenė“	galėtų	ir	dau-
giau	veiklų	vykdyti,	tačiau	įmonei	labai	stinga	žmonių.	Štai	ir	
dabar	–	pats	darbymetis,	o	trūksta	trijų	darbininkų.	
	 Žinoma,	direktorius	galėtų	rasti	sveikų	darbininkų,	bet	
jis	pirmenybę	teikia	negalią	turintiems.		
	 „O	neįgalumas	šiaip	jau,	be	aiškios	priežasties,	juk	nenu-
statomas,“	–	teigia	Robertas.

Autorės nuotraukos
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Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS 

	 Žinau	 daug	 šventųjų.	 Bet	
vieną	sykį	susimąsčiau,	o	kam	pir-
majam	teko	tas	šventojo	titulas?	
Gal	 Jonui	Krikštytojui?	O	gal	 šv.	
Juozapui?	Juk	jis	mirė	anksčiau	už	
švč.	Mergelę	Mariją…	Kaip	reikia	
gyventi,	kad	taptum	šventuoju?	– 
klausia	Lionginas	V.	iš	Panevėžio.

	 Kartais	 juokais,	o	kartais	 rimtai	 žmonės	 sako,	 jog	
kiekvieną	darbą	reikia	pradėti	nuo	pradžių.	Taip	ir	šį	sykį	
pirmiausiai	turime	pažvelgti	į	Dievą,	be	kurio	valios	nieko	
nebūtų.	
	 „Pradžioje	Dievas	sukūrė	dangų	ir	žemę,“	–	skelbia	
pirmasis	Šventojo	Rašto	sakinys.	Tačiau	Dievo	valia	atsirado	
ne	vien	dangus	ir	žemė,	bet	ir	žmogus,	ir	visi	šventieji.	Svar-

APIE ŠVENTUMĄ 
IR ŠVENTUOSIUS
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biausia,	kad	Dievas	pirmasis	mus	pamilo	ir	pašaukė	šventam	
gyvenimui.	Šventajame	Rašte	pranašo	Izaijo	sakoma:	„Vieš-
pats	Dievas,	Izraelio	Šventasis,	šitaip	pasakė...“	Ir	daugelyje	
kitų	vietų	Dievas	vadinamas	išrinktosios	tautos	Šventuoju.	
Taigi	Dievas	buvo	ir	yra	Šventasis	tarp	savo	žmonių,	savo	
išrinktosios	tautos.	Dievas	yra	Šventasis	ir	Naujoje	Sandoroje	–	 
Kristaus	įsteigtoje	Bažnyčioje.	Kartais	sunku	priimti	neregimo	
ir	tarsi	neapčiuopiamo	Dievo	šventumą,	nes	šventaisiais	mes	
vadiname	žmones	o	Dievą	laikome	išskirtine	virš	visko	esan-
čia	Dvasia.	
	 Iš	karto	po	Velykmečio	sekmadienių	liturginio	šven-
timo,	Bažnyčia	švenčia	Švenčiausios	Trejybės	sekmadienį.	
Švenčiama	ir	minima	pagrindinė	tikėjimo	tiesa,	kad	yra	vie-
nas	Dievas	trijuose	asmenyse:	Dievas	Tėvas,	Dievas	Sūnus	ir	
Dievas	Šventoji	Dvasia.	Ką	Dievo	apreiškimu	tikėdami	mes	
žinome	apie	Dievo	didybę,	lygiai	tą	patį	pripažįstame	Sūnui	ir	
Šventąjai	Dvasiai.	Visas	Dievo	veikimas	šiame	pasaulyje	–	tai	
Švenčiausios	Trejybės	veikimas.	
	 Kristaus	įžengimas	į	laiko	tėkmę	ir	mūsų	žmogiško-
sios	prigimties	prisiėmimas	mums	leido	realiai	išvysti	ir	pri-
siliesti	prie	neregimojo	Dievo.	Kristus	tapo	mūsų	broliu,	kad	
mums	regimai	būtų	apreikšti	Švenčiausios	Trejybės	slėpiniai	
ir	Kristus	mums	būtų	Izraelio	Šventasis,	kviečiantis	į	šven-
tumą:	„Būkite	tokie	tobuli	kaip	jūsų	dangiškasis	Tėvas	yra	
tobulas.“
	 O	kam	iš	kitų	Kristaus	brolių	ir	seserų	turėtų	atitekti	
„garbė“	vadintis	pirmuoju	šventuoju?	Ir	vėlgi	žvelkime	į	
pradžią.	Mus	į	šį	pasaulį	pakviečia	motinos.	Būtume	blogi	
dangaus	karalystės	vaikai,	jei	nepagerbtume	Švenčiausios	
Dievo	ir	mūsų	visų	dangiškosios	Motinos,	Švenčiausios	Mer-
gelės	Marijos.	Ypatinga	Dievo	malone	ji	nuo	pat	gimimo	buvo	
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apsaugota	nuo	pirmapradės	(pirmųjų	tėvų	Adomo	ir	Ievos)	
nuodėmės	ir	bet	kokios	sutepties.	Ji	–	Nekaltas	Prasidėjimas.	
Ji	–	Dangaus	šventųjų	Karalienė	ir	mums	yra	ne	tik	švento,	
Dievui	pašvęsto	gyvenimo	pavyzdys,	bet	ir	mūsų	užtarėja	pas	
Dievą.	
	 O	toliau	vėl	reikia	pradėti	nuo	pradžios.	Sukūręs	dangų	ir	
žemę,	Dievas	sukūrė	pirmuosius	žmones	Adomą	ir	Ievą.	Būdami	
Dievo	sukurti	jie	yra	ne	tik	pirmieji	žmonės,	bet	ir	pirmieji	šven-
tieji,	pašaukti	amžinajai	laimei.	Vėliau	jų	įvykdytą	neklusnumo	
nuodėmę	ir	per	ją	atneštą	į	pasaulį	sumaištį	bei	mirtį	Dievas	
išpirko	savo	sūnaus	Jėzaus	Kristaus	Kryžiaus	kančia,	mirtimi	ir	
prisikėlimu.	
	 Labai	prasmingi	Rytų	Bažnyčios	Velykų,	kitaip	tariant,	
Kristaus	prisikėlimo	paveikslai.	Juose	vaizduojamas	Kristus,	
už	rankų	laikantis	iš	mirties	miego	prikeltus	ir	į	dangų	veda-
mus	pirmuosius	tėvus	Adomą	ir	Ievą.	Taigi	Velykos	yra	ne	tik	
šlovingas	Kristaus	prisikėlimas,	bet	ir	mūsų	sielų	prikėlimas	iš	
nuodėmės	vergijos,	jų	pažadinimas	iš	mirties	nesibaigiančiam	
gyvenimui	Dieve	drauge	su	Kristumi,	Marija,	Adomu	ir	Ieva,	ir	
visais	šventaisiais.	

(Atsakymo	pabaiga	kitame	„Bičiulio“	numeryje)
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Rugilė	UMANSKIENĖ
 

Pirmoji: tąsa ir atmintis
 
	 Gegužės	pabaigoje	Vilniuje,	Menų	spaustuvėje,	vyko	
trečiasis	žmo	nių,	turinčių	negalią,	teatrų	festivalis	–	konkursas	
„Begasas“,	kurį	organizavo	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga.	
Šių	metų	renginys	skirtas	neįgaliųjų	teatro	puoselėtojui	Artūrui	
Šablauskui	(1963–2012)	bei	Lavėnų	socialinės	globos	namų	tea-
tro	trupės	vadovui	Gintarui	Kutkauskui	(1959–2013)	atminti.	
	 Pirmąją	festivalio	dieną	dalyvavo	aštuonios	neįgaliųjų	
trupės	iš	visos	Lietuvos,	kiekviena	parodė	įvairių	žanrų	spekta-
klius.	Renginį	vedė	Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	
pirmininkė	Loreta	Paulauskienė	ir	aktorius	Saulius	Čėpla.	
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	 Festivalį	atvėrė	vilniečiai	–	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	
centro	trupė	parodė	muzikinį	spektaklį	„Nojaus	arka“.	Reži-
sierė	ir	dailininkė	Saulė	Degutytė	publikai	pateikė	neįprastą	
akiai	ir	jaukią	scenografiją,	kurią	sukūrė	naudodama	skaidrių	
projektorių,	labai	įtikinamai	vaidino	du	pagrindiniai	aktoriai,	
įkūniję	Adomo	ir	Ievos	personažus.	Visą	spektaklį	skambėjo	
gyva	muzika	–	smuiku	griežė	kompozitorė	ir	trupės	vadovė	
Snieguolė	Dikčiūtė.	Šis	pasirodymas	laimėjo	pagrindinį	prizą	–	
Begasą,	skraidantį	begemotą,	kurį	sukūrė	keramikas	Eugenijus	
Paukštė.	Po	šio	pasirodymo	festivalyje	sveikinimo	žodį	tarė	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	Pabedins-
kienė,	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	prezidentė	Rasa	
Kavaliauskaitė	bei	Neįgaliųjų	reikalų	departamento	direktorė	
Genovaitė	Paliušienė.	
	 Festivalio	komisiją	sudarė	trys	kompetentingi	atstovai,	
pirmininkas	–	teatro	ir	kino	režisierius	Jokūbas	Vilius	Tūras,	
teatro	kritikas	Ridas	Viskauskas	bei	Socialinės	apsaugos	ir	
darbo	ministerijos	Socialinės	aprėpties	departamento	direk-
torė	Violeta	Toleikienė.	Komisija	pabrėžė,	jog	šio	festiva-
lio	laimėtojai	–	visos	pasirodžiusios	trupės,	nes	kiekvienas	
pasirodymas	ypatingas.	Pirmininkas	šio	festivalio	simboliu	
įvardijo	Vilniaus	miesto	dienos	centro	„Šviesa“	režisierės	
Silvijanos	Bilskytės	spektaklio	„Neįmanomai	įmanomumo	
link“	personažą	Džonataną	Livingstoną	Žuvėdrą,	kurį	nuos-
tabiai	įkūnijo	jauna	aktorė	Justina	Markevičiūtė.	Spektaklio	
režisierė	Silvijana	Bilskytė	labai	džiaugėsi	šia	mergaite,	nes	ji	
pirmoji	terapinėje	TTT	trupėje	prakalbusi	aktorė,	kuri	puikiai	
įsimena	tekstą.	

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė (centre) entuziastingai ploja 
„Nojaus arkos“ atlikėjams
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Viršuje: Kauno „Plastinės dramos teatriukas”, parodęs „Laimingų 
žmonių šou“; apačioje: „Begaso“ nugalėtojai, Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro trupė, parodžiusi spektaklį „Nojaus arka“
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	 „Su	neįgaliaisiais	dirbu	nuo	1996	metų,	–	sakė	trupės	
vadovė.	–	Anksčiau	neįgalieji,	turintys	proto	ar	psichinę	negalią	
puikiai	atlikdavo	plastines	kompozicijas.	Dabar	spektakliuose	
naudojame	jau	ir	tekstą	–	mums	atsivėrė	naujos	galimybės.	Šią	
pjesę	pasirinkome	neatsitiktinai,	ji	atitinka	mūsų	principus,	kai	
ir	be	materialinių	gėrybių	žmogus	gali	būti	laimingas.	Sceno-
grafijos	autorė	esu	aš	pati,	bet	mūsų	trupei	šis	pasirodymas	
ypatingas	ir	tuo,	kad	muziką	spektakliui	kūrė	profesionalus	
kompozitorius	–	Gediminas	Rimkus-Rimkevičius.	Spektaklis	
pastatytas	pernai,	mūsų	dienos	centro	„Šviesa“	dvidešimtojo	
jubiliejaus	proga.“.
	 Pasvalio	rajono	Lavėnų	socialinės	globos	namų	gyven-
tojų	teatro	trupė	rodė	spektaklį	„Keleiviui“.	Režisierius	Sigi-
tas	Paliulis	minėjo,	jog	pastatymu	norėta	pagerbti	ilgamečio	
teatro	trupės	vadovo	Gintaro	Kutkausko	atminimą.	Neįgalieji	
teturėjo	vos	mėnesį	pasiruošti	festivaliui.	Pasak	vadovo,	trupė	
renkasi	du	kartus	per	savaitę,	turi	savo	teatro	„direktorių“	
Antaną,	kuris	kaskart	atrakina	salės	duris,	taip	pat	ši	trupė	
prieš	kiekvienos	repeticijos	pradžią	dainuoja	specialią	dainą.	
Trupėje	vaidina	dvylika	žmonių,	nuolatos	gyvenančių	Lavėnų	
socialinės	globos	namuose.	Pernai	ši	trupė	„Begase“	pelnė	
pagrindinį	festivalio	prizą	–	Begaso	statulėlę.	Kolektyvas	
dalyvauja	įvairiuose	festivaliuose	–	tarptautiniame	neįgaliųjų	
festivalyje	„Širdys	plaka	vilčiai“,	Panevėžio	lėlių	vežimo	teat- 
ro	organizuojamame	tarptautiniame	festivalyje	„Lagaminas“	
ir	kituose.
	 Sutrikusio	intelekto	žmonių	globos	bendrijos	„Plungės	
viltis“	teatro	trupė	„Kaukė“	parodė	vaidinimą	„Gyvenimo	siū-
las“	(režisierė	ir	kolektyvo	vadovė	–	Romualda	Šimkuvienė).	
Scenoje	jaunuoliai,	stebimi	moteriškaičių,	vyniojančių	ilgą	
gyvenimo	siūlą,	kalbėjo	apie	meilę,	kuri	neatlaikė	patyčių	ir	



52

kultŪRa

negandų.	Ši	trupė	dalyvauja	teatrų	festivaliuose	ne	tik	Lietu-
voje,	bet	ir	Latvijoje,	Baltarusijoje,	lankėsi	Ukrainoje.	Pernai	
„Kaukės“	kolektyvas	„Begaso“	festivalyje	laimėjo	pirmąją	
vietą.	
	 Kupiškio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	teatro	trupė	
„Pasitikėjimas“	į	festivalį	atvežė	spektaklį	„Žemė	–	nepaprasta	
planeta“	pagal	Antoine‘o	de	Saint	Exupery	filosofinę	pasaką	
„Mažasis	princas“,	režisuotą	Nijolės	Ratkienės	(trupės	vadovė	
Dalia	Bernadickienė).	
	 Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjungos	teatras	„Laumės	pėda“	
atliko	improvizaciją	„Širdelė	–	ne	tabokos	tūzelė“	pagal	Kazio	
Sajos	pjesę	„Mediniai	balandžiai“.	Šios	trupės	vadovė	bei	reži-
sierė	–	Kauno	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	vadovė	Jolanta	
Beresnevičienė.	Aktorių	pasirodymas	išsiskyrė	senoviniais	lie-
tuvių	liaudies	apdarais.
	 Kauno	neįgalaus	jaunimo	užimtumo	centro	grupės	„Plas-
tinės	dramos	teatriuko“	mimai	parodė	„Laimingų	žmonių	šou“.	
Šio	kūrinio	autorius,	režisierius	ir	trupės	vadovas	Virgis	Bortke-
vičius.	Jo	sukurtas	teatrinis	klipas	„Gimimas“	pernai	„Begaso“	
festivalyje	įvertintas	antrąją	vieta.	
	 Trupės	aktorius	Vitas	Vitkauskas	sakė:	„Noriu	išbandyti	
mimo	meistrystę,	bet	tikslui	pasiekti	trukdo	operacijos.	Man	
plastinė	drama	suteikia	galimybę	išreikšti	save.“
	 Molėtų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	bei	Lietuvos	
aklųjų	ir	silpnaregių	sąjungos	Molėtų	filialo	trupė	„Molėtuvka“	
suvaidino	„Kiekvieną	gyvenimo	minutę“,	parašytą	ir	režisuotą	
vadovo	Prano	Pliuškos.	Spektaklis	žiūrovus	nukėlė	į	ateitį,	kai	
nebeliko	žmonijos,	o	tik	keli	individai	kažkur	po	žeme,	ieškan-
tys	meilės,	kurios	nepažįsta,	ir	jausmų,	apie	kuriuos	menkai	
tenutuokia.	
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Viršuje: „Molėtuvka” suvaidinusi „Kiekvieną gyvenimo minutę“; 
apačioje: Vilniaus dienos centro trupės „Šviesa” pastatymas – 
šių metų festivalio simbolis
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Viršuje: „Plungės viltis“ teatro trupė „Kaukė“ vaidinusi „Gyvenimo 
siūlą” ; apačioje: Pasvalio rajono Lavėnų socialinės globos namų 
trupės spektaklis „Keleivis”
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	 „Molėtuvka“	susikūrė	2002	metais.	Kolektyvas	aktyviai	
dalyvauja	teatrų	festivaliuose,	konkursuose,	kituose	renginiuose,	
jie	yra	nugalėję	humoro	ir	satyros	šventėje	„Pasijuokime	kartu“.	
Vadovas	suskaičiavo,	kad	iš	viso	vaidinta	jau	daugiau	nei	140	
kartų.	
 

Antroji: Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai

 
	 Tądien	„Stalo	teatras“	neįgaliems	vaikams	nemokamai	
du	kartus	parodė	spektaklį	„Eglė	–	žalčių	karalienė“.	Spektaklio	
režisierė,	dailininkė	ir	aktorė	–	Saulė	Degutytė,	o	kompozitorė	
ir	atlikėja	–	Snieguolė	Dikčiūtė.
	 Stalo	teatras	kuria	objektų	spektaklius	–	meninei	idėjai	
perteikti	naudojami	senovėje	naudoti	daiktai	ir	rakandai.	
	 „Eglė	–	žalčių	karalienė“	2005	metais	Tarptautiniame	
lėlių	teatrų	festivalyje	„Aitvaras“	išrinktas	geriausiu	festivalio	
spektakliu	ir	apdovanotas	net	dviem	prizais,	taip	pat	ir	už	geriau-
sią	režisūrą.
	 Viena	žiūrovė	apie	spektaklį	pasakė	štai	ką:	„Nuostabus	
sumanymas!	Vaikai	taip	gyvai	dalyvauja	–	paprasčiausia	lazdelė	
jiems	akimirksniu	gali	tapti	ir	laivu,	ir	kuo	kitu…	Po	spektaklio	
net	ir	man	namų	daiktai	staiga	„prakalbo“,	ko	jau	seniai	nėra	
buvę.“	

 Loretos Cikaitės nuotraukos
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Žurnalo rubrikas „Aktualu. Mūsų interviu“, „Būkim pažįstami“, 
„Kultūra. Gyvenimas be slenksčių“ 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.: Malenija Pivorienė – Kėdainių altruistė; 
2 p.: Tiltas; 3 p.: Alytaus darbštuolės. Viršuje iš kairės: Marija 
Navickienė, Ona Valūnienė, Ieva Videikaitė, Milda Aleksonienė, 

Stasė gruodienė, Liucija Gurevičienė; apačioje iš kairės: Jolanta 
Michalauskienė, Irena Vyturienė, Elena Radauskienė, Rasa 

Abramavičienė, Danutė Žukauskienė; 4 p.: Pavasaris Paryžiuje.
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