
1

Statybų ir remontų laikas

AktuAlu

	 Vasarą,	kai	šilta	ir	giedra,	kas	tik	gali,	skuba	statytis	ar	
paprasčiausiai	gražintis.
	 Štai	Šiauliuose	ne	per	seniausiai	duris	atvėrė	renovuotas	
Techninės	pagalbos	neįgaliesiems	centro	padalinys.	Nuo	šiol	
klientams	čia	bus	daug	patogiau.	Patalpos	pritaikytos	žmonėms,	
turintiems	skirtingas	negalias	bei	specialiuosius	poreikius:	yra	spe-
cialios	skiriamosios	juostos,	įdiegti	garsiniai	informatoriai,	kurie	
palengvins	sutrikusio	regėjimo	asmenims	ir	akliesiems	orientavi-
mąsi	aplinkoje,	įrengti	pandusai,	turėklai	ir	kita,	o	kurtieji	galės	
pasinaudoti	vertėjų	į	gestų	kalbą	paslaugomis	per	kompiuterio	
terminalą	su	vaizdo	kameromis.
	 Techninės	pagalbos	neįgaliesiems	centras	vykdo	Europos	
regioninės	plėtros	fondo	remiamą	projektą	„Techninės	pagalbos	
neįgaliesiems	centro	prie	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	
padalinių	infrastruktūros	plėtra“,	kurio	tikslas	–	užtikrinti	neįgaliųjų	
socialinės	integracijos	sistemos	įgyvendinimą,	paslaugų	prieina-
mumą	ir	aukštą	jų	kokybę	visoje	Lietuvoje.	Projektas	finansuojamas	
iš	Europos	regioninės	plėtros	fondo	ir	LR	valstybės	biudžeto.	
	 Vykdant	projektą	Vilniaus,	Kauno,	Klaipėdos,	Šiaulių,	
Panevėžio,	Alytaus	ir	Telšių	skyriai	įsigijo	modernią	kompiu-
terinę	pragulų	atsiradimo	rizikos	matavimui	skirtą	įrangą,	visur	
buvo	įrengtos	techninės	pagalbos	priemonių	dezinfekavimo	
kameros,	taip	pat	įsigyti	suvirinimo	aparatai,	kuriuos	panaudojant	
bus	vykdomi	ne	tik	smulkaus	remonto,	bet	ir	kiti	TPP	atnaujinimo	
ar	remonto	darbai.
	 Visada	smagu,	kai	bent	kas	nors	radikaliai	keičiasi	į	gera. 
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AktuAlu

 Pagrindinis Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tikslas – burti 
tos pačios nelaimės ištiktus žmones, vykdyti švietėjišką veiklą, 
bendradarbiauti su medikais, propaguoti organų donorystę, 
atstovauti transplantuotų, laukiančių organų persodinimo bei 
sergančių pacientų, neįgaliųjų bei jų artimųjų teises, padėti jiems 
suprasti ir pilnai naudotis priklausančiomis teisėmis, laisvėmis bei 
galimybėmis, spręsti aktualius socialinius klausimus.
 Šiemet „Gyvastis“ švenčia veiklos dvidešimtmetį. Ta 
proga mūsų korespondentė Rasa KAVECKIENĖ kalbina asocia- 
cijos prezidentę Ugnę ŠAKŪNIENĘ.

 Gerbiamoji Ugne, trumpai priminkime skaitytojams 
„Gyvasties“ istoriją...
	 Lietuvos	nefrologinių	ligonių	asociacija	įkurta	Lietuvai	
atgavus	nepriklausomybę,	1993-aisiais,	nors	registruota	trimis	
metais	vėliau.	Užpernai	organizacijos	pavadinimas	pakeistas.	
Dabar	esame	„Gyvastis“,	nes	jungiame	ne	vien	sunkiomis	inkstų	
ligomis	sergančius	žmones,	bet	ir	gyvenančius	su	persodinto-
mis	širdimis,	kepenimis,	plaučiais	arba	laukiančiais	šių	organų	
transplantacijų.

Ugnė Šakūnienė: 
„Esame priklausomi
nuo visuomenės
požiūrio...“
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MŪSŲ INtERVIu

	 Organizacijos	iniciatoriai	–	medikai.	Nuvykę	į	Vakarų	
Europos	šalyse	vykusias	konferencijas	gydytojai	pamatė	akty-
viai	veikiančias	ne	vien	medikų,	bet	ir	pacientų	organizacijas.	
Supratę,	jog	sunkiems	ligoniams	organizacija	gali	būti	reika-
linga,	pasiūlė	tokią	įsteigti	ir	Lietuvoje.
	 Kadangi	su	persodintais	organais	gyvenantys	ir	dializuo-
jami	ligoniai	visą	gyvenimą	glaudžiai	bendrauja	su	gydytojais,	
prieš	dešimtmetį	„Gyvastis“	buvo	priimta	į	Europos	nefrologi-
nių	pacientų	federaciją	(CEAPIR,	www.ceapir.org).	Nuo	tada	
„Gyvasties“	atstovai	dalyvauja	kasmetinėse	CEAPIR	asamblė-
jose.	2012	metų	generalinė	šios	organizacijos	asamblėja	vyko	
Vilniuje.

Ugnė sako: „Visi, kuriems 
reikalinga kokio nors 
organo persodinimo 
operacija, esame 
tiesiogiai priklausomi nuo 
visuomenės požiūrio. 
Jeigu visuomenė pritars 
organų donorystei ir 
transplantacijai, mes 
gyvensime. Jeigu nepritars, 
mūsų paprasčiausiai 
nebus...“
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AktuAlu

 Užsimenate, kad iš pradžių Lietuvoje į pacientų orga-
nizacijas nebuvo rimtai žiūrima... 
	 Ką	organizacija	galėjo?	Tik	tai,	ko	negalėjo	gydytojai	–	 
ginti	savo	narių	 interesus	 ten,	kur	 jie	galėjo	būti	apkaltinti	
suinteresuotumu.	
	 Iš	pradžių	mūsų	renginiai	buvo	grynai	socialinio	pobū-
džio.	Mažesnės	grupelės	susitikdavo	simpatijos	ir	bendrų	inte-
resų	principu.	Manau,	kad	tokie	susitikimai	ir	yra	organizacijos	
veiklos	pradžia.	Susitikus	tas	pačias	bėdas	turintiems	žmonėms,	
natūraliai	kyla	noras	kažką	nuveikti:	dalijamasi	informacija,	
įspūdžiais,	patirtimi.	Po	to	pradeda	kilti	noras	sužinoti	daugiau.	
Į	susitikimus	pradedami	kviesti	specialistai,	kurie	gali	atsakyti	į	
konkrečius,	daugeliui	kylančius	klausimus.	Sužinojus	vertingą	
naujieną,	norisi	ją	paskleisti	kitiems,	o	su	visais	juk	nepasikal-
bėsi	–	taip	atsiranda	šviečiamųjų	leidinių	poreikis.	Štai	taip	ir	
įgaunamas	pagreitis...	

 Jūsų organizacijai labai aktualus organų donorystės 
propagavimas...
	 Lietuvoje	kol	kas	nėra	donorystės	propagavimo	vals-
tybinės	strategijos,	bet	mes,	gyvenantys	su	persodintais	orga-
nais,	geriau	už	visus	kitus	žinome,	kaip	akivaizdžiai	pasikeičia	
gyvenimo	kokybė	po	transplantacijos	ir	kaip	svarbu	kuo	grei-
čiau	sulaukti	savo	donoro.	Todėl	„Gyvastis“	aktyviai	pasisako	
už	gyvąją	donorystę.	Mes	kviečiame	žmones	sužinoti	apie	tai	
daugiau	–	skaityti	„Gyvasties“	leidinį	„Gyvoji	donorystė“	ir	
„prisijaukinti“	mintį	būti	gyvuoju	donoru,	jeigu	to	prireiktų	
artimam	žmogui,	taip	pat	palaikyti	draugus	ir	artimuosius,	kurie	
galbūt	kaip	tik	dabar	sprendžia	šį	klausimą.	Gyvosios	donorystės	
esmė,	kad	galima	padovanoti	artimajam	inkstą	arba	dalį	kepenų.	
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MŪSŲ INtERVIu

Viršuje – Ugnė Šakūnienė vienoje iš gausių spaudos konferencijų, 
kurias asociacija „Gyvastis“ rengia. Šalia – profesorius, dr. Vytautas 
Kuzminskis ir dializės klinikos „B. Braun Avitum“ vadovas Ernestas 
Petrulis. Apačioje – akcija „Už gyvenimą“
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Jei	reikalinga	kepenų	transplantacija	suaugusiajam,	 tuomet	
dalies	kepenų	neužtenka.	Šiuo	metu	vaikams	atliktos	aštuonios	
kepenų	dalies	transplantacijos	iš	gyvųjų	donorų.	Visos	opera-
cijos	atliktos	Lenkijoje.	Iš	gyvojo	donoro	persodintas	inkstas	
suteikia	neįgaliajam	galimybę	gyventi	kokybiškiau,	o	donoras	
gali	ir	toliau	gyventi	normalų	gyvenimą	su	vienu	inkstu,	tuo	
pat	metu	išgelbėdamas	artimojo	gyvybę.	Dėl	to	Europoje	tai	
labai	skatinama,	nes	mirusiųjų	donorų	čia	jau	mažėja.	Pagerė-
jusi	gyvenimo	kokybė	leidžia	žmonėms	gyventi	ilgiau	ir,	kai	jie	
natūraliai	miršta,	organų	paprasčiausiai	nebeįmanoma	panaudoti.	
Visuomenė	sensta,	vykdomos	įvairios	programos,	kurios	suma-
žina	nelaimingų	atsitikimų	riziką.	Žinoma,	tai	labai	gerai,	bet	
dėl	to	mažėja	ir	donorų.
 
 Kaip manote, kodėl lietuviai taip bijo dovanoti miru-
siųjų artimųjų organus? 
		 Kai	smegenys	miršta,	likusias	funkcijas	–	kvėpavimą,	
širdies	darbą	–	palaiko	aparatai,	tad	artimiesiems	labai	sunku	
patikėti,	jog	žmogus	jau	miręs.	Nelaimė	dažniausiai	įvyksta	
staiga,	giminės	būna	apimti	sielvarto,	jiems	sunku	susitaikyti	su	
netektimi.	
	 Kita	priežastis	–	mūsų	baimė,	kad	bus	subjaurotas	velio-
nio	kūnas,	nors	organo	paėmimas	atliekamas	kaip	paprasta	ope-
racija	ir	ant	kūno	nematyti	jokių	žymių.	Net	jei	aukojama	ragena,	
artimieji	mano,	kad	paimama	visa	akis,	tačiau	taip	nėra	–	vietoje	
išimtos	ragenos	įstatoma	dirbtinė.	
	 Blogai,	kad	kol	esame	gyvi,	nepasikalbame	apie	organų	
donorystę.	Artimieji,	nežinodami,	kokios	nuomonės	šiuo	klau-
simu	buvo	ką	tik	miręs	žmogus,	bijo	suklysti	ir	nusprendžia,	kad	
geriau	nedaryti	nieko.	

AktuAlu
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MŪSŲ INtERVIu

 Sakoma, kad po mirties žmogus gali išgelbėti septy-
nias gyvybes. Kaip tas įmanoma?
	 Persodinus	širdį,	turėsime	vieną	išgelbėtą	gyvybę,	per-
sodinus	du	plaučius,	jau	bus	trys	išgelbėti	žmonės,	persodinus	
du	inkstus	–	penkios	laimėtos	gyvybės,	persodinus	kepenis	–	 
šešios...	O	dar	galima	persodinti	kasą	 ir	plonąsias	žarnas.	
Gaila,	kad	plonųjų	žarnų	transplantacija	Lietuvoje	kol	kas	
neatliekama.	

 Viena iš svarbiausių „Gyvasties“ veiklų – organų 
donorystės propagavimas: leidžiate lankstinukus, plakatus, 
sukūrėte, išleidote ir reklamuojate donoro kortelę...   
	 Propaguodami	organų	donorystę	siekiame,	kad	per	tele-
viziją	bei	radiją	būtų	transliuojami	vaizdo	bei	garso	siužetai,	kad	
atsirastų	stendai	visuomeninio	transporto	stotelėse,	kad	netrūktų	
viešų	renginių,	paskaitų	moksleiviams	ir	studentams,	kitų	orga-
nizacijų	atstovams	–	baikeriams,	moterų	organizacijoms,	Rotary	
ir	Lions	klubams...	
	 Daugiau	informacijos	galima	rasti	ką	tik	atnaujintoje	
mūsų	interneto	svetainėje	www.donoras.lt.

 Kaip bendraujate su žiniasklaida?
	 Žiniasklaida	formuoja	nuomonę,	tad	yra	labai	svarbi	
švietėjiškoje	veikloje.	Neturėdami	galimybės	užsisakyti	sociali-
nės	reklamos,	mes	stengiamės	žurnalistus	sudominti	aktualiomis	
organų	donorystės	temomis.	
	 Esu	labai	dėkinga	visiems	mūsų	žmonėms,	kurie	neat-
sisako	bendrauti	su	žurnalistais.	Juk	mūsų	gyvenimo	istorijos	–	 
vienas	 iš	veiksmingiausių	organų	donorystės	propagavimo	
būdų.	
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Lietuvos nefrologinių ligonių žygis baidarėmis. 2007 metai
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	 Pavyzdys	galėtų	būti	TV	laida	„Vakaras	su	Marijonu“,	
parodyta	akcijos,	skirtos	Tarptautinei	organų	donorystės	dienai,	
išvakarėse.	Tiesioginė	Marijono	Mikutavičiaus	laida	dieną	prieš	
renginį	lėmė,	kad	buvo	užpildyta	per	1000	donoro	kortelių.	Žiū-
rovai	išgirdo	transplantuotų	ir	laukiančių	organų	persodinimo	
žmonių	istorijas,	taip	pat	gydytojų,	Bažnyčios	hierarchų,	garse-
nybių	nuomones	–	ir	ledai	pajudėjo.	Dėl	šios	laidos	buvo	tartasi	
daugiau	nei	pusę	metų,	tačiau	darbas	„atsipirko“	su	kaupu.	

 Organizacija vykdo ir kitokią švietėjišką veiklą, pade-
dančią geriau suprasti ligą bei ją valdyti... 
	 Taip,	mes	dalyvaujame	kuriant	ir	vykdant	socialinės	integ- 
racijos	programas,	atsižvelgdami	į	atstovaujamų	neįgaliųjų	ir	
jų	artimųjų	poreikius,	interesus	bei	galimybes.	Be	to,	bendra-
darbiaujame	su	įvairiomis	šalies	valstybinėmis,	savivaldos,	
nevyriausybinėmis,	privačiomis	institucijomis,	tarptautinėmis	
neįgaliųjų	ir	pacientų	organizacijomis	bei	fondais.	Teikiame	
pasiūlymus	Lietuvos	Respublikos	Seimui,	Vyriausybei,	kitoms	
institucijoms	svarstant	ir	priimant	naujus,	keičiant	ir	papildant	
jau	priimtus	teisės	aktus,	susijusius	su	organų	donoryste	ar	nef-
rologiniais	ir	kitais	ligoniais.
	 Vyksta	ir	tarptautinis	bendradarbiavimas	–	„Gyvasties“	
atstovai	važiuoja	į	konferencijas	užsienyje.

 Tačiau norint vykdyti šias ir kitas veiklas reikalingi 
finansai. Kaip sukatės?
	 Iki	2000-ųjų	„Gyvastį“	rėmė	tik	privatūs	rėmėjai.	Būtent	
tuo	metu	pradėjau	bendrauti	su	neįgaliųjų	organizacijų	atstovais,	
sužinojau,	kad	galima	ne	tik	prašyti	privačių	rėmėjų	paramos,	
bet	ir	teikti	projektus	valstybinėms	institucijoms,	savivaldybėms,	
įvairiems	fondams.

MŪSŲ INtERVIu
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AktuAlu

	 Pirmasis	sėkmingas	projektas	2000-aisiais	–	Dreifuso	
mažų	sveikatos	projektų	fondui.	Vėliau	prasidėjo	projektų	tei-
kimas	Neįgaliųjų	reikalų	departamentui	–	jo	parama	tapo	pagrin-
diniu	mūsų	veiklos	finansiniu	šaltiniu,	taip	pat	teikiami	projektai	
savivaldybėms,	Sveikatos	apsaugos	ministerijai.	

 Ar stipri jūsų organizacija? 
	 Dabar	„Gyvasčiai“	priklauso	apie	1000	narių.	 Iš	viso	
Lietuvoje	yra	apie	1500	dializuojamų	ir	apie	700	transplantuotų	
žmonių.
	 „Gyvastis“	turi	tris	juridinio	asmens	statuso	neturinčius	
skyrius	Vilniuje,	Klaipėdoje	ir	Marijampolėje	ir	keturis	asocijuo-
tus	narius	–	Kauno	krašto	nefrologinių	ligonių	draugiją	„Kauno	
Gyvastis“,	Vilkaviškio	rajono	nefrologinių	ligonių	draugiją,	
Alytaus	apskrities	ligonių,	susijusių	su	organų	persodinimu,	
visuomeninę	organizaciją	„Dalia“	ir	Šiaulių	inkstų	ligomis	ser-
gančiųjų	draugiją	„Atgaja“.
	 Savo	nariams	taip	pat	rengiame	įvairius	regioninius	
seminarus,	organizuojame	respublikines	konferencijas,	kuriose	
dalyvauja	iki	100	žmonių,	nedidelių	grupelių	užsiėmimuose	
stengiamės	ugdyti	jų	savarankiškumą,	telkiame	savipagalbos	
grupes,	pagal	galimybes	samdomės	psichologus,	kad	neįgalieji	
gautų	pagalbą	grupėse	ir	individualiai.

 O dabar, miela Ugne, praskleiskite savo asmeninės 
patirties uždangą... 
	 Būdama	vienuolikos	metų,	susirgau.	Gripas	pasitaikė	
„neeilinis“	–	liga	komplikavosi	inkstų	uždegimu.	Kliedėdama	
nuo	aukštos	temperatūros	ir	jau	paguldyta	į	ligoninę,	maniau,	
kad	mano	bėdos	laikinos.	Tačiau	inkstų	funkcija	vis	blogėjo,	
kol	išgirdau	tuo	metu	man	atrodžiusią	lemtingą	diagnozę:	reikės	
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dializuoti	kraują,	o	po	to	ir	inkstus	persodinti...
	 Tais	laikais	dializuojamųjų,	o	ir	transplantuotų	gyveni-
mas	būdavo	trumpas,	nors	donorinių	inkstų	netrūko	–	Sovietų	
Sąjungoje	žmogus	buvo	valstybės	nuosavybė,	todėl	organus	
paimdavo,	nepasakę	artimiesiems.	
	 Man	dializės	buvo	ypatingai	sunkios.	Po	pirmosios	net	
krustelėti	negalėjau,	buvau	tarsi	suparalyžiuota.	Atsimenu,	kaip	
mėginau	pasiekti	nuo	spintelės,	buvusios	šalia	lovos,	laikrodį.	
Nepavyko...	Dabartinės	dializės	daug	kartų	tobulesnės.	
	 Matydama,	kaip	kankinuosi,	mama,	girdėjusi,	kad	galima	
persodinti	artimojo	inkstą,	pradėjo	klausti	gydytojų,	gal	man	
tiktų	jos	inkstas.	Iš	pradžių	nenorėję	su	tuo	sutikti,	nes	mama	
buvo	dar	jauna,	vėliau	gydytojai	ir	patys	nebematė	kitos	išeities.	
Sunku	buvo,	kad	dėl	manęs	mama	turės	gulti	ant	operacinio	
stalo,	tačiau	mano	nuomonės	niekas	neklausė.	
	 Po	transplantacijos	gyvenimas,	žinoma,	pasikeitė.	Atsi-
rado	suvokimas,	kad	esu	ne	tokia	kaip	dauguma,	kad	negaliu	
daug	ko,	ką	gali	draugai.	Kai	baigiau	vidurinę,	man	net	nenorėjo	
leisti	toliau	mokytis.	Sovietiniais	laikais	„invalidai“	turėjo	sėdėti	
namuose.	Laimė,	per	mamos	pažintis	gavau	pažymą,	jog	man	
leidžiama	mokytis	bibliotekininkystės.	Matyt,	ši	profesija	laikyta	
vienintele	tinkama	turintiesiems	sveikatos	problemų.
	 Su	mamos	inkstu	gyvenau	šešerius	metus	–	ano	meto	
supratimu,	gana	ilgai.	Juk	tada	dar	nebuvo	vaistų,	kokių	yra	
dabar,	kurie	transplantacijos	srityje	tiesiog	revoliuciją	padarė.	
	 Mamos	inkstas	man	tiko	50	procentų,	todėl	organizmo	
atmetimo	reakcija	buvo	labai	stipri.	Nuolat	gaudavau	dideles	
imunitetą	silpninančių	vaistų	dozes.	Kibo	visokios	infekcijos,	o	
galų	gale	inkstas	nustojo	veikęs.	Vėl	dializės...	Sunkios	ir	skau-
džios.	Jau	niekas	nebetikėjo,	kad	išgyvensiu.	Net	ir	aš	pati.	Tada	
operacijai	ryžosi	tėtė,	kurio	kraujo	grupė	ta	pati	kaip	ir	mano,	tik	

MŪSŲ INtERVIu
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Resus	faktorius	neigiamas.	Tėtės	inkstas	irgi	tiko	tik	50	procentų,	
vadinasi,	vėl	laukė	stipri	atmetimo	reakcija.	
	 Tačiau	su	tėčio	inkstu	gyvenu	jau	23	metus?	Kodėl?	Kad	
atsirado	tobulesnių	vaistų?	Laimė,	jų	atsiranda	vis	daugiau	ir	vis	
daugiau	mano	likimo	draugų	švenčia	10-ąsias,	15-ąsias	savo	
antrojo	gimimo	metines.	Aš	pati,	beje,	nesu	„seniausia“	–	yra	
žmogus,	gyvenantis	35	metus	su	ne	savo	inkstu.	Tikiu,	kad	tie,	
kuriems	transplantacijos	atliekamos	dabar,	galės	gyventi	absoliu-
čiai	normalų	gyvenimą,	nebegalvodami,	jog	rytoj	jis	gali	baigtis.	
Kad	tik	donorinių	organų	netrūktų...	

Post scriptum
 
	 Ugnę	Šakūnienę	aplankiau	ligoninėje,	nes	karščiavimas	
bei	kiti,	rodos,	nereikšmingi	susirgimai,	nefrologiniams	ligo-
niams	itin	pavojingi.	Ši	moteris	savo	optimizmu,	šypsena,	gyvy-
bingumu,	tikrai	yra	parodžiusi	ne	vienam,	koks	gražus	gyveni-

mas	ir	pasaulis,	kuriame	esame.	
	 Palatoje	ją	lankė	jaunieji	bičiuliai,	
turintys	tokių	pačių	bėdų.	Užšneki-
nau	juos.
	 Dvidešimt	 trejų	metų	Algirdas	
Raškauskas	pasisakė,	kad	 jo	 ligos	
priežastis	nežinoma.
	 „Kai	buvau	septyniolikos,	mano	
inkstai	paprasčiausiai	nustojo	veikę,	
todėl	buvo	pradėtos	dializės.	Penke-
rius	metus	gyvenau	su	mamos	inkstu,	
o	dabar	vėl	turiu	dializuotis,	nes	inks-
tas	atsisakė.	Laukiu	inksto	donoro,“	–	 
neslėpė	lūkesčių	vaikinas.	

AktuAlu

Algirdas Raškauskas ir vėl 
laukia inksto donoro
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	 Optimizmo	nestinga	ir	Si- 
monui	Stončiui,	kuriam	dabar	
dvidešimt	dveji	ir	kuris	su	per-
sodintu	mirusio	donoro	inkstu	
gyvena	jau	septynerius	metus.	
	 „Jaučiuosi	gerai,	stengiuosi	
negalvoti,	kad	esu	kitoks	nei	
kiti.	Operaciją	man	primena	tik	
nedidelis	randas,“	–	sakė	jis.

&&&
	 Pridursime,	kad	Nacionalinio	transplantacijos	biuro	duo-
menimis,	šiuo	metu	organų	persodinimo	laukia:	195	žmonės	–	
inksto,	25	–	širdies,	5	–	plaučių,	51	–	kepenų	ir	199	–	ragenos.	
Beje,	inksto	persodinimo,	širdies	bei	ragenos	transplantacijos	
laukia	po	4	vaikus,	o	kepenų	persodinimo	–	6	vaikučiai.

MŪSŲ INtERVIu

Tauro Arnašiaus ir Ugnės Šakūnienės 
asmeninio albumo nuotraukos

Simonas Stončius stengiasi 
net neprisiminti, kad gyvena
su mirusio donoro inkstu
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NEPALIKTI NĖ 
VIENO LIKIMO 
VALIAI

ASocIAcIjoSE

Loreta	CIKAITĖ

Visų tikslai panašūs

	 Neįgaliųjų	asociacijos	Lietuvoje	dirba	panašiai.	Matyt,	
taip	ir	turi	būti,	nes	visų	tikslas	vienas	–	atstovauti	ir	ginti	narių	
teises,	sudaryti	sąlygas	rajono	ir	miesto	neįgaliesiems	realizuoti	
socialinius,	kultūrinius	ar	kitus	poreikius.	Tačiau	kiekviename	
Lietuvos	kampelyje	sutinki	žmonių,	kurių	patirtys	unikalios.	
	 Akmenės	neįgaliųjų	draugija	–	ne	išimtis.	Čia	teikiamos	
bendrosios	socialinės	paslaugos:	informavimo,	konsultavimo,	
transporto	organizavimo,	asmeninės	higienos,	taip	pat	ugdomi	
meniniai	gebėjimai.	
	 Akmenės	neįgaliųjų	draugijoje	kasdien	apsilankančiųjų	
srautas	nemažas,	visi	čia	išklausomi,	operatyviai	ieškoma	atsa-
kymų	į	dominančius	klausimus.
	 Pasisvečiuoti	Akmenės	neįgaliųjų	draugijoje	buvo	įdomu	
dar	ir	todėl,	kad	vasarą	asociacija	paminėjo	dvidešimt	penkerių	
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NEPALIKTI NĖ 
VIENO LIKIMO 
VALIAI

MokoMĖS VIENI IŠ kItŲ

veiklos	metų	jubiliejų.	O	štai	rajono	Neįgaliųjų	draugijai	vado-
vaujanti	pirmininkė	Zofija	Švažienė	skaičiuoja	tik	antruosius	
darbo	metus.	

Užsukam pas siuvėją?

	 Draugijos	patalpos	erdvios,	skoningai	įrengtos,	veik	visų	
kambarių	langai	nukreipti	į	saulėtąją	pietų	pusę.
	 Viename	 pirmųjų	
kabinetų	 įsikūrusi	 siuvėja	
Sondra	Norvaišienė.	Sondros	
vadovaujamos	moterys	siuva	
nedidelius,	bet	labai	reikalin-
gus	siuvinius:	prijuostes	bei	
virtuvinius	komplektėlius	–	 
pirštines,	 rankšluostėlius,	
pašluostes,	kas	tikrai	praver-
čia	šeimininkaujant.	
	 Turėti	siuvėją	asocia-
cijai	labai	pravartu	–	nereikia	
prašinėti,	kad	kas	nors	pagel-
bėtų	prieš	renginius	tobuli-
nant	scenos	kostiumus.	Sond- 
ra	pati	visados	mielai	viską	
padarys	ar	padės	kitam.	
	 Siuvėjos	 paslaugos	
teikiamos	pagal	2013	metų	
įgyvendinamą	 projektą,	 ši	
veikla	dar	nauja,	tačiau	mote-
rys	 įsitikinusios,	 jog	 tikrai	
reikalinga.	

Sondra Norvaišienė ne tik pati daug 
dirba, bet ir moko Akmenės neįgaliųjų 
draugijos moteris siuvimo meno
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ASocIAcIjoSE

Verbos pinamos ne vien 
Vilniaus krašte

	 Viename	didžiausių	kam-
barių	renkasi	rankdarbių	būrelio	
moterys.	Patalpą	puošia	ne	tik	
iš	smulkiausių	karoliukų	verti	
papuošalai,	bet	ir	didžiulės,	veik	
dvimetrinės	verbos.
	 Vos	tik	koją	per	duris	įkė-
lusi,	iš	karto	supratau,	jog	pate-
kau	į	darbščių	ir	kūrybingų	ratą.	
Tądien,	kai	lankiausi	Akmenėje,	
čia	darbavosi	Gražina	Tamašaus-
kienė,	Stanislava	Balskuvienė,	
Adolfina	 Levonienė,	 Dalia	
Gedaminskienė,	Emilija	Balsienė	
ir	Ona	Buožienė.	Moterys	šypso-
damos	prasitarė,	jog	jas	paviliojo	
iš	sulankstytų	popieriaus	detalių	
surenkamos	gulbės.	
	 Per	 ne	 vienerius	 metus	
pridaryta	gražiausių	dirbinių	–	
megztų	ir	nertų,	siuvinėtų,	pintų.	
Savo	dirbinius	darbštuolės	ne	tik	
mielai	eksponuoja	parodose,	bet	

ir	veža	į	Naujosios	Akmenės,	Šiaulių,	Mažeikių	renginius	ir,	
žinoma,	į	garsiąją	Kaziuko	mugę	Vilniuje.	Ne	vienerius	metus	
energingos	moterys	„Kaziuką“,	Lietuvoje	 jau	 tapusį	amatų	
demonstravimo	sinonimu,	surengia	ir	Akmenėje.	Taipgi	ir	verbas	
ne	pirmą	kartą	pynė...

Stanislava Balskuvienė prie 
už save didesnių verbų
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MokoMĖS VIENI IŠ kItŲ

	 „Tik	tokias	dideles	tai	pirmąsyk,“	–	patikslino	pynėja	
Stanislava	Balskuvienė.

Burtis draugėn – būtina

	 Draugija	–	 tai	vieta,	kurioje	akmeniškės	Neįgaliųjų	
draugijos	narės	išsigydo	visas	„depresijas“,	išsikalba,	nuolatos	
sužino	ką	nors	nauja.	Senbuvės	neslepia,	kad	norėtų	pritraukti	
daugiau	naujų	narių,	tačiau	žmonių	vangumas	Akmenėje	esąs	
labai	didelis...

Gražina Tamašauskienė, Stanislava Balskuvienė, Adolfina Levonienė, Dalia 
Gedaminskienė, Emilija Balsienė, Ona Buožienė – Akmenės auksarankės



18

	 Vis	dėlto	į	asociacijos	rengiamas	šventes	susirenka	
didžiausias	būrys	neįgaliųjų.	Tuomet	net	turimos	patalpos	
tampa	per	mažos.	Todėl	renginiai	vyksta	Akmenės	kultūros	
centre.	
	 Šventės	įvairiausios	–	nuo	velykinių	iki	kalėdinių.	Mote-
rys	giriasi,	jog	dar	neišblėso	šiųmetės	Motinos	dienos	prisimini-
mas,	kuomet	atvyko	svečiai	iš	Pakruojo	neįgaliųjų	draugijos,	ir	
pakruojiškiai	kartu	su	Akmenės	neįgaliųjų	draugijos	vokaliniu	
ansambliu	surengė	bendrą	meninę	programą.	Geri	įspūdžiai	ir	
iš	kelionės	į	Burbiškių	dvarą,	kur	galima	buvo	pasigrožėti	nepa-
prastu	tulpių	žydėjimu.	
	 Moterys	atviros:	finansavimo	tokioms	kelionėms,	lygiai	
kaip	ir	jų	kuriamų	rankdarbių	medžiagoms,	niekas	neskiria,	tad	
keliauti	tenka	savomis	lėšomis,	o	ir	parduotuvėse	iš	gaunamų	
pensijų	ne	viską	galima	įpirkti	–	reikia	tenkintis	pigesniais	siū-
lais,	audiniais	ir	pan.	Situaciją	šiek	tiek	gelbsti	rėmėjai.	Drau-
gijos	renginius	dažnai	paremia	UAB	„Byxso“,	AB	„Akmenės	
cementas“,	UAB	„Vaidva“,	Algis	ir	Zofija	Paulikai,	Artūras	
Listavičius,	LR	Seimo	narys	Saulius	Bucevičius.

Smagiau duoti, nei prašyti

	 Šiemet,	įgyvendinant	socialinės	reabilitacijos	paslaugų	
neįgaliesiems	bendruomenėje	projektą,	skirta	lėšų	biosocialinių	
funkcijų	atstatymui.	Tai	viena	reikalingiausių	paslaugų,	kuria	
naudojasi	ne	tik	draugijos	nariai,	bet	ir	Akmenės	gyventojai,	
besikreipiantys	su	gydytojo	siuntimu.	Asociacijos	patalpose	
įrengta	puiki	bazė,	yra	kojų,	sprando,	nugaros	masažuokliai.	
	 Tačiau	ką	daryti	tiems,	kurie	sunkiai	juda,	ir	jau	nebeina	
niekur	iš	namų?	

ASocIAcIjoSE
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	 „Tokius	savo	narius	
pagal	 išgales	 lankome,“	
–	 patikino	 pirmininkė	
Zofija	Švažienė	ir	patiks-
lino:	„Gerai,	kada	ne	vien	
žodžiu,	bet	ir	apčiuopia-
mai	galime	padėti.	Pavyz-
džiui,	 turime	 „Raudojo	
kryžiaus“	 organizacijos	
padovanotų	 vaikštynių,	
lazdų	ar	patalynės	kom-
plektų,	juos	daliname.“	
	 Pirmininkė,	be	kita	
ko,	pridūrė,	jog	daug	sma-
giau	duoti,	negu	prašyti.	
Tačiau	prašyti	tenka,	nes	

finansavimas	mažas,	transportui	skiriamos	lėšos	taip	pat	nedi-
delės,	tad	pasirinkimas	aiškus	–	rėmėjų	paieška	ir	taupymas.

Apie tai, ko stinga

	 Akmenės	neįgaliųjų	draugija	artimai	bendradarbiauja	su	
seniūnijomis.	Neginčytina,	jog	vietoje	iš	arčiau	matyti	realybė,	
greičiau	galima	įvertinti	ir	sociumo	trūkumus.	Pasak	pirminin-
kės,	gaila,	kad	kaimuose	beveik	nėra	galimybių	gauti	nemo-
kamas	asmens	higienos	paslaugas	–	nusimaudyti,	išsiskalbti	
drabužius.
	 Tokios	eilutės	projektuose	nėra	ir	ši	veikla	nefinansuo-
jama,	nors	žmonėms,	turintiems	itin	mažas	pajamas,	paslauga	
ypač	aktuali,“	–	teigia	Zofija	Švažienė,	dešimtis	neįgaliųjų	
aplankanti	namuose	ir	gerai	žinanti	realijas.	

MokoMĖS VIENI IŠ kItŲ

Akmenės neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Zofija Švožienė norėtų, kad žmonės 
vieni su kitais dalintųsi patirtimi
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Kad vyktų nuolatinis judėjimas

	 Akmenės	rajone	penki	Ne- 
įgaliųjų	draugijos	padaliniai:	
Akmenės,	Papilės,	Sablauskių,	
Naujosios	Akmenės	ir	Kruo-
pių.	Sąrašuose	apie	600	narių.	
Kiekviename	padalinyje	atra-
sime	savanorių,	kurie	negaili	
nei	laiko,	nei	energijos	pabūti	
vieni	su	kitais,	sukurti	ne	vieną	
gražų	 darbelį,	 pradžiuginti	
vienas	kitą	sudainuota	daina	
ar	sukurtu	vaidinimu.	
	 „Tai,	žinoma,	ne	profesio- 
nalus	menas,	 tačiau	džiugi-
nantis,	nuoširdus,“	–	į	šneką	
su	pirmininke	įsiterpė	Akme-
nės	 padalinio	 vadovė	Vida	
Veignorienė	 ir	 pasidžiaugė,	
jog	renginiai	gausiai	lankomi,	
vadinasi,	žmonėms	to	reikia.
	 Pasak	Zofijos	Švažienės,	

norisi,	kad	kiekviename	padalinyje	vyktų	judėjimas,	kad	žmonės	
vieni	su	kitais	dalintųsi	patirtimi	ir	šiluma.

Aušros Žirniūtės nuotraukos

ASocIAcIjoSE

Akmenės padalinio vadovė 
Vida Veignorienė tiki meno 
terapijos gydomąja galia
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MokoMĖS VIENI IŠ kItŲ

Olga	LUDZIŠ,
Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	
sąjungos	pirmininkė

	 Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga	bei	partneriai	–	 
Visagino	ir	Ignalinos	neįgaliųjų	draugijos	–	vykdydami	pro-
jektą	„Rytų	Lietuvos	regiono	neįgaliųjų	integracija	į	darbo	
rinką“	 įgyvendino	dar	vieną	projekto	veiklą	–	„Socialinių	
darbuotojų,	savanorių	ir	kitų	darbuotojų	mokymai	ir	kvalifi-
kacijos	kėlimas“.	Ta	proga	lankėmės	Turo	mieste,	Prancūzijoje.	
Kvalifikaciją	kėlė	projekte	dirbantys	psichologai,	socialiniai	
darbuotojai	ir	socialinio	darbuotojo	padėjėjas.	Šios	kelionės	
metu	vyko	įvairūs	mokymai,	praktinės	veiklos	užsiėmimai,	
ekskursijos	po	neįgaliųjų	centrus,	įstaigas,	kuriose	jie	dirba,	
mokosi,	persikvalifikuoja.

STAŽUOTĖ 
PRANCŪZIJOJE

„Rytų Lietuvos regiono 
neįgaliųjų integracija į 

darbo rinką“
Europos socialinio fondo 

agentūra
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	 Visą	viešnagės	laiką	mus	globojo	IEM	Charlemagne	
instituto	specialistai.	Šio	instituto	veikla	–	neįgaliųjų	ugdymas	
bei	medicininė	pagalba.	Instituto	direktorius	S.	Lopez	pristatė	
Prancūzijos	socialinę	sistemą,	socialinės	apsaugos	sistemos	
kryptis,	negalios	sampratą,	supažindino	su	šalyje	veikiančiais	
socialinės	apsaugos	 įstatymais,	 teikiamomis	paslaugomis	
bei	finansine	pagalba	neįgaliesiems.	Prancūzijoje	įstatymiš-
kai	įteisinta,	kad	bet	kurioje	įmonėje	6%	dirbančių	žmonių	
būtų	neįgalieji.	Jei	įmonė	šio	reikalavimo	nesilaiko,	ji	moka	
baudą.	Šie	pinigai	skirti	neįgaliųjų	mokymui,	darbo	sąlygų	
gerinimui.	
	 Jau	nuo	pat	gimimo	neįgaliu	vaiku	labai	rūpinamasi	
ir	siekiama,	kad	jis	išsiugdytų	kuo	daugiau	savarankiškumo,	
kad	kuo	daugiau	galėtų	savimi	pasirūpinti	pats	bei	dirbti	
gebėjimus	ir	galimybes	atitinkantį	darbą.	Prancūzijoje	neįga-
lūs	vaikai	gali	būti	integruojami	į	tradicinę	mokyklą,	moky-
tis	bendrojo	lavinimo	mokyklos	specialiojoje	klasėje	arba	
mokytis	specializuotame	centre.	Su	neįgaliaisiais	dirba	spe-
cializuoti	mokytojai.	Klasėje	gali	būti	iki	12	mokinių.	Klasės	
sudaromos	pagal	amžių	ir	mokymosi	galimybes.	Mokoma	
skaitymo,	matematikos,	orientuotis	laike	ir	erdvėje,	pasau-
lio	pažinimo	ir	šiek	tiek	istorijos.	Pagal	galimybes	ugdomas	
savarankiškumas,	o	mokymosi	ritmas	adaptuotas.	Mokiniai	
mokosi	lėtai.	Vieneri	mokslo	metai	gali	būti	įveikiami	per	
dvejus	ar	netgi	trejus	metus.	Vyksta	grupinės	pamokos.	Gru-
pelėse	būna	3	–	4	vaikai.	Pamokose	dalyvauja	ir	mokytojo	
padėjėjai.	
	 Rui	Pereira	dirba	informatikos,	buhalterijos	bei	komu-
nikacijos	dėstytoju.	Jis	pats	juda	vežimėliu,	tačiau	jam	tai	
netrukdo,	nes	jo	darbo	aplinka	yra	puikiai	pritaikyta.	Jis	vaikus	
moko	naudotis	informacinėmis	priemonėmis.	
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Zarasiškių, visaginiečių ir ignaliniškių stažuotės 
Prancūzijoje, Turo mieste, akimirkos
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	 Mokymai	yra	dviejų	tipų:	suteikiantys	diplomą	ir	nesu-
teikiantys	diplomo.	Pastaruoju	atveju	mokinys	gauna	vadinamąjį	
vidinį	diplomą,	o	kitaip	tariant,	pažymėjimą.	Su	tokiu	vidiniu	
pažymėjimu	žmogus	gali	dirbti	nesudėtingą	darbą	įstaigoje,	
kurioje	mokėsi.	Svarbiausia	–	gebėjimų	pripažinimas.	Tai	teikia	
pasitikėjimo	savimi.	
	 Prancūzijoje	įprasta,	kad	darbingo	amžiaus	neįgalieji	
dirbtų	kaip	ir	sveikieji.	Aplankėme	keletą	centrų,	kur	jie	dirba,	
stebėjome	patį	procesą.	Grande	Maison	centras	skirtas	suau-
gusiems	neįgaliesiems.	Žmonės	čia	dirba	pagal	savo	galimy-
bes.	Labai	svarbu,	kad	žmogus	galėtų	tinkamai	socializuotis,	
todėl	jis	darbo	metu	gali	mokytis	skaityti	ar	rašyti,	bendrauti	
su	kitais	specialistais.	Darbo	sritys	čia	įvairios:	pakavimo	dar-
bai,	dokumentų,	laiškų,	reklamos	spausdinimas	ir	siuntimas	
adresatams,	bitininkystė,	sodų	priežiūros	darbai.	
	 I'.E.S.A.T.	–	adaptuoto	darbo	centras	neįgaliesiems.	
Centre	veikia	medienos	cechas,	kuriame	gaminami	nesudė-
tingi	dirbiniai,	pvz.	dėžutės	sūriams,	vynui,	alui.	Pakavimo	
ceche	pakuojami	įvairūs	daiktai.	Leidybos	ceche	spausdinami	
firminiai	blankai,	vizitinės	kortelės,	reklaminiai	lankstinukai	
ir	kt.	Taip	pat	yra	sodininkų	brigada,	kuri	teikia	apželdinimo	
paslaugas.	
	 EAST	A.P.F.	 –	 psichinę	 negalią	 turinčių	 žmonių	
adaptuotas	darbo	centras,	sudarytas	iš	dviejų	skyrių.	Vie-
name	ugdomi	vaikai,	turintys	psichikos	negalią,	kitame	–	
suaugusiųjų	centras.	Šiame	centre	dirba	psichikos	negalią	
turintys	neįgalieji.	Jie	fasuoja	įvairius	produktus,	gamina	
nesudėtingus	dirbinius	iš	medžio,	augina	gėlių	ir	daržovių	
daigus,	kuriuos	vėliau	parduoda.	Valstybei	toks	neįgaliųjų	
užimtumas	kainuoja	pigiau,	nei	jie	būtų	laikomi	ligoninėse	
ar	kitose	gydymo	įstaigose.

ASocIAcIjoSE
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	 Labai	didelis	dėmesys	Prancūzijoje	skiriamas	profe-
sinei	reabilitacijai.	Mes	lankėmės	viename	profesinės	reabi-
litacijos	centre.	Šiame	centre	vykdomas	perkvalifikavimas	
žmonių	su	įgyta	fizine	negalia	(avarijos,	traumos	darbe	ar	
buityje	ir	kt.),	jei	įmanomas	jų	grįžimas	į	darbo	rinką.	Per	visą	
reabilitacijos	laiką	besimokantieji	gauna	stipendiją.	Profesi-
nio	reabilitavimo	centrai	yra	trijų	tipų:	sergančiųjų	cerebri-
niu	paralyžiumi,	pradinio	profesinio	paruošimo	ir	profesinio	
mokymo	centrai.	Siūloma	230	specialybių.	Centrai	pasiskirstę,	
kokias	profesijas	kuris	rengs.	Mūsų	lankytame	vykdomos	šios	
programos:	profesinio	orientavimo,	bendrojo	mokymo,	bat-
siuvystės,	sodininkystės,	pardavėjų,	mechanikos.
	 Lankėmės	dirbtuvėse,	kur	besimokantieji	atlieka	prak-
tiką,	stebėjome	jų	darbą,	jie	patys	pasakojo	apie	mokymąsi,	
ateities	planus.	Čia	neįgalieji	taisė	sodo	techniką,	taisė	ir	siuvo	
batus	bei	kitus	dirbinius	iš	odos.	Kai	gaus	baigimo	diplomus,	jie	
dirbs	Prancūzijoje	gerai	žinomoje	įmonėje,	kuri	gamina	batus,	
rankines	ir	diržus	iš	odos.
	 EMMAUS	centras	skirtas	benamiams	ir	neintegruo-
tiems	žmonėms.	Gyvenimo	laikas	čia	nėra	reglamentuotas.	
Žmogus	gali	bet	kada	iš	jo	išeiti.	Šio	centro	darbinė	veikla	
yra	iš	žmonių	surinkti	nereikalingus	daiktus,	baldus,	juos	res-
tauruoti	ir	parduoti.	Centro	gyventojai	užsiima	šia	veikla	ir	iš	
uždirbtų	pinigų	gyvena	bei	paremia	nelaimės	ištiktuosius.
	 Prancūzijoje	daug	organizacijų,	kurios	rūpinasi	neįga-
liųjų	įsidarbinimu,	teikia	psichologinę	pagalbą,	padeda	išsilai-
kyti	darbo	rinkoje.	SYNERGENCE	centre	dirba	4	žmonės.	Jie	
rūpinasi	pilnamečiais	psichikos	negalią	turinčiais	žmonėmis.	
Vidutinis	klientų	amžius	–	30	metų.	Pagrindinis	centro	darbo	
tikslas	–	padėti	žmogui	suvokti,	kokio	darbo	jam	reikia,	ir	kad	jis	

MokoMĖS VIENI IŠ kItŲ
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Ir vėl – 
 su varytuvais...

ASocIAcIjoSE

pasiruoštų	tokį	susirasti.	Su	žmogumi	čia	dirbama	individualiai	
ir	grupėse.	Paskui	vyksta	pagalba	dirbantiems	ir	besiintegruo-
jantiems	į	darbo	rinką.	Padedama	neįgaliesiems	išlaikyti	darbo	
vietas.
	 Šalia	galimybės	dirbti,	prancūzai	labai	didelį	dėmesį	
skiria	 ir	 aplinkos	 pritaikymui	 neįgaliajam	 bei	 techninės	
pagalbos	priemonių	gamybai.	Besilankydami	tokią	techniką	
gaminančioje	bei	ja	prekiaujančioje	įmonėje,	pamatėme,	kad	
naudojantis	šiuolaikinėmis	technologijomis,	čia	gaminama	
įranga	labai	palengvina	neįgaliojo	gyvenimą,	suteikia	galimybę	
pačiam	judėti,	būti	kuo	mažiau	priklausomam	nuo	kitų.	
	 Šios	kelionės	metu	dar	kartą	įsitikinome,	kad	neįga-
lieji	gali	kuo	puikiausiai	dalyvauti	darbo	rinkoje.	Dar	kartą	
pasvajojome:	gal	ir	pas	mus	kada	taip	bus?	Juk	Prancūzijos	
valstybei	žymiai	pigiau	kainuoja	turėti	neįgaliųjų	įdarbinimo	
ir	profesinio	rengimo	centrus,	nei	laikyti	tokius	žmones	pensi-
onuose	ar	gydymo	įstaigose.	Valstybė	visus	šiuos	įdarbinimo,	
bei	profesinio	rengimo	centrus	remia.	Nors	Lietuvoje	dar	tik	
vyksta	neįgaliųjų	integracija	į	darbo	rinką,	bet	norisi	tikėti,	kad	
ir	pas	mus	neįgalieji	jau	greitai	taps	pilnateise	darbo	rinkos	
dalimi.

Zarasų krašto žmonių su 
negalia sąjungos nuotraukos
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Ir vėl – 
 su varytuvais...

IdoMIoS pAtIRtyS

Lina	URBYTĖ

	 	Liepą	Radviliškio	rajone,	Arimaičiuose,	vyko	Lie-
tuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	ir	viešosios	įstaigos	
„Retenė“	surengta	sveikatingumo	ir	aktyvaus	judėjimo	
stovykla.	Joje	dalyvavo	15	neįgaliųjų,	kuriems	talkino	
10	savanorių.	Susirinko	žmonės	 iš	Vilniaus,	Panevė-
žio,	Joniškio,	Šiaulių,	Kupiškio,	Pakruojo	ir,	žinoma,	
Radviliškio.	
		 Panašaus	pobūdžio	 renginiai	organizuojami	 jau	
devinti	metai	–	neįgaliųjų	vežimėliais	judantys	marato-
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Viršuje – maratono dalyviai Šeduvoje susitiko su Radviliškio 
KŽNS atstovais; apačioje – su Aukštelkų seniūne (stovi 
viduryje) Alma Kubilinskiene
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nininkai	yra	aplankę	daugelį	Lietuvos	vietovių,	o	vienais	
metais,	išvykę	iš	Pakruojo,	pasiekė	net	mūsų	pajūrį.
	 Šios	vasaros	sveikatingumo	ir	aktyvaus	judesio	sto-
vykla	priminė,	kad	VšĮ	„Retenė“	švenčia	penkiolikos	metų	
veiklos	jubiliejų.
	 Pirmąją	stovyklos	dieną,	įveikę	daugiau	kaip	50	
kilometrų	atstumą	nuo	Pakruojo	iki	Arimaičių,	dalyviai	
apsistojo	prie	Liudo	ir	Kristinos	Barkauskų	sodybos.	
	 Pasak	LŽNS	viceprezidentės	Gintos	Žemaitaitytės,	
nuolatinės	 tokių	maratonų	dalyvės,	naudojant	specialų	
priedą	prie	neįgaliojo	vežimėlio	–	varytuvą,	tokį	atstumą,	
esant	palankioms	oro	sąlygoms	ir	turint	specialų	pasiruo-
šimą,	neįgalieji	įveikia	gana	nesunkiai.	
	 „Kitomis	dienomis	važiuodavome	trumpesnius	atstu-
mus,	kadangi	pasitaikydavo	kelio	dangos,	kurioje	–	žvyras,	
o	tai	nėra	patogu	važiuoti	neįgaliųjų	vežimėliais,	kad	ir	su	
varytuvais,	“	–	sakė	viceprezidentė.	
	 Stovyklos	metu	vyko	susitikimai	su	vietos	bendruo-
menėmis	Šeduvoje,	Arimaičiuose	ir	Aukštelkuose.	Daugelis	
sutiktų	žmonių	gana	sunkiai	patikėdavo,	kad	neįgalieji,	o	
tuo	labiau,	judantys	vežimėliais,	gali	leistis	į	tokias	ilgas	
keliones,	ryžtis	kelias	dienas	gyventi	palapinėse	ir	pan.	
Besidomintiems	stovyklos	dalyviai	paaiškindavo,	kad	jie,	
nežiūrint	savo	negalios,	taip	pat	nori	judėti,	sportuoti	ir	
gyventi	aktyvų	gyvenimą.
	 Dalyviai	gyveno	palapinėse,	patys	gamino	maistą,	
pasistatė	neįgaliesiems	pritaikytą	tualetą.	
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	 Penkios	stovyklos	dienos	prabėgo	turiningai	lei-
džiant	laiką.	Dalyviai	dėkingi	ne	vien	Liudui	ir	Kristinai	
Barkauskams,	prie	kurių	sodybos	buvo	„prisiglaudę“,	bet	ir	
Radviliškio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	pirmininkei	
Arimaldai	Brunienei,	taip	pat	–	Aukštelkų	seniūnei	Almai	
Kubilinskienei	už	pagalbą	organizuojant	stovyklą,	o	Ari-
maičių	jaunajam	ūkininkui	Žydrūnui	–	už	galimybę	žvejoti	
jo	šeimai	priklausančiame	tvenkinyje.
	 Stovyklos	vykdymas	buvo	finansuojamas	LR	Svei-
katos	ministerijos,	Neįgaliųjų	reikalų	departamento	prie	
Socialinės	apsaugos	 ir	darbo	ministerijos	bei	privačių	
rėmėjų.

Autorės ir Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos nuotraukos
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Laura	CARIŪTĖ

Stovinčiam vandeny – 
ne gyvenimas

	 Vasaros	pradžioje	prie	jūros	dėmesį	patraukė	dviejų	gra-
žių	žmonių	pora	–	ramūs,	su	šypsenomis	veiduose,	neskubantys.	
Ar	čia	jūra	taip	paveikė	žmones,	ar	toks	jų	gyvenimo	stilius?	
Išdrįsau	ir	pakalbinau.	Taip	susipažinome	su	sutuoktinių	pora	iš	
Radviliškio	–	Sigita	ir	Albinu	Astrauskais.
	 Iš	Vilniaus	į	Radviliškį	jauną	porą	1992-aisiais	atvi-
liojo	tėvų	palikimas	–	gyvenamasis	namas.	Dabar	jau	praei-
tyje	tas	etapas,	kai	teko	blaškytis	tarp	dviejų	miestų.	Sigita	
tuomet	 sukosi	kaip	voverė	 rate:	kas	 rytas	bėgo	 į	darbą,	o	
savaitgaliais	tvarkydavo	ne	tik	butą	Vilniuje,	bet	ir	tėvų	namus	
Radviliškyje.
	 Vilnių	Sigita	vertina	kaip	ypatingą	trauką	turintį	miestą.	
Čia	didžiulis	tempas,	kuris	įtraukia.
	 „Kuomet	matai,	kad	aplinkui	viskas	juda,	kruta,	sukasi,	
negali	ir	pats	sėdėti,	turi	eiti,	dalyvauti,	dirbti,	galvoti...“	–	įsiti-
kinusi	moteris.	

Sigita  ir  Albinas:
darnus ryšys
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	 Rajone	gyvenimas	kitoks.	Nedideliuose	miesteliuose	
žmogų	apgaubia	ramybė,	čia	reikia	pačiam	ieškoti	judėjimo	ir	
jį	kurti.
	 Šiandien	Sigita	džiaugiasi	radusi	Radviliškio	krašto	žmo-
nių	su	negalia	sąjungą.	
	 „Negaliu	kitaip,	negaliu	būti	be	darbo	–	man	labai	reikia	
veiklos,	–	atviravo	moteris.	–	Kai	matau,	jog	žmonės	nemoka	
išeiti	iš	liūdnų	padėčių,	kad	serga,	kad	jiems	labai	reikia	psi-

Sigita ir Albinas 
Astrauskai iš 

Radviliškio 
meno terapijos 

mokymuose 
Monciškėse šių 

metų vasarą
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chologinės	pagalbos,	jaučiuosi	galinti	padėti,	juk	esu	baigusi	
daugybę	vidinio	tobulėjimo	kursų.“
	 Sigita	viskuo,	kas	jai	regisi	prasminga,	dega	noru	pasi-
dalinti	su	kitais.	Jaunystėje	jie	abu	su	Albinu	domėjosi	joga	–	ir	
kaip	gyvenimo	būdu,	ir	kaip	pasaulio	pažinimo	filosofija.	Vėliau	
baigė	specialius	„Cukrinio	diabeto	mokytojo“	kursus,	masažo	
kursus,	o	daugybės	išklausytų	savęs	tobulinimo	paskaitų	neverta	
net	vardinti...	

Diabetas – liga, 
verčianti ieškoti 

	 Diabetas	–	liga,	verčianti	nuolatos	galvoti,	kaip	gyventi.	
Tačiau	Sigita	su	šia	nuomone	sutinka	tik	iš	dalies.	Pasak	jos,	ne	
vien	cukriniu	diabetu	sergantieji	privalėtų	savimi	rūpintis:	mums	
visiems	tas	aktualu,	juk	visi	turime	bėdų	ir	privalome	apsispręsti,	
kokį	gyvenimo	būdą	rinktis.	
	 Vis	dėlto	Sigitos	liga	reikalavo	ir	įtampos,	ir	nuolatinės	
kontrolės.	Susirgusi	devynerių	metų,	Sigita	vaistus	leisdavosi	5	ar	
net	7	kartus	per	dieną.	Ar	vaikui	tai	nėra	didžiausias	išbandymas?	
Bet	Sigita	tik	juokiasi:	„Norite,	papasakosiu	anekdotinę	situaciją?	
Kažkur	skaičiau,	kad	užsienyje,	jeigu	žmogus,	sergantis	cukriniu	
diabetu,	išgyvena	50	metų,	jam	įteikiamas	specialus	medalis.	Kol	
nebuvau	to	amžiaus	sulaukusi,	kartais	pagalvodavau:	o	gal	ir	man	
kas	nors	ką	nors	kada	nors...	Bet	kai	suėjo	50,	staiga	supratau:	
kaip	negražu	–	medalis	tik	už	tai,	kad	esi	ligonis?!“	
	 Pasak	Sigitos,	jos	giminėje	visi	nepasiduodantys,	visi	
atkakliai	siekiantys	savų	tikslų.		
	 „Vaikystėje,	kai	susirgau,	net	neketinau	nuleisti	rankų	–	
ieškojau	kelių	ir	juos	radau,“	–	sako	moteris.
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	 Sigita	įsitikinusi,	kad	sergant	būtina	gerai	pažinti	savo	ligą.	
	 „Svarbu	kuo	daugiau	sužinoti	apie	žmogaus	anatomiją,	
fiziologiją,	psichologiją,	–	vardija	ji.	–	O	kai	viską	žinai,	geriau	
gali	ir	situaciją	suvokti.	Mano	ligą,	pavyzdžiui,	„valdo“	hormo-
nai,	o	hormonų	veikla	turi	įtakos	žmogaus	charakteriui...“	

Padėti kitiems

	 Noras,	kad	žmonės	mąstytų	kiek	kitaip,	kad	gyventų	
sveikiau	–	pagrindinė	priežastis,	atvedusi	Sigitą	į	Radviliškio	
krašto	žmonių	su	negalia	sąjungą.	Čia	ji	skaito	psichologines	
paskaitas,	dalijasi	naujovėmis,	o	šį	pavasarį	sąjungos	narėms	
pasiūlė	svorio	metimo	programą.	
	 Išgirdusi	aktualią	daugeliui	mūsų	temą,	susidomėjusi	klau-
siau,	kokia	programos	esmė	ir	ar	tikrai	pavyko	ją	įgyvendinti.	
	 Sigita	tik	nusijuokė.	Supratau,	kodėl.	Nugalėti	silpnybes	
nėra	lengva,	gal	todėl	ir	radviliškėnių	svorio	metimo	programa	
nebuvo	įvykdyta.	Tačiau	bandyti	vertėjo...
	 Kaip	pasakojo	Sigita,	sudaryti	programą	jai	nebuvę	sudė-
tinga,	juk	yra	baigusi	„Sveiko	gyvenimo	būdo	mokytojo“	kursus,	
pati	išbandžiusi	daugybę	metodikų,	tad	turėjusi	ką	ir	kitiems	
pasiūlyti.
	 „Nieko	ypatinga	toje	programoje	nebuvo...	Maisto	deri-
nimas,	tam	tikri	fiziniai	pratimai,	tam	tikrų	taškų	stimuliavimas	
iš	jogos	sistemos,	kas	panaikina	nuovargį,	nuima	šaltį,	–	apgai-
lestaudama	aiškino	moteris.	–	Nesiūliau	bado.	Pagal	mano	
metodiką	galima	ir	valgyti,	ir	netgi	išgerti,	tik	nieko	to	nereikia	
padauginti.	Deja...	Kai	kam	labai	sunku	suvokti,	kad	atsisakyti	
kokio	nors	įprasto	niekniekio	–	nesudėtinga,	jei	suvoki,	kad	esi	
žmogus,	ypatinga	būtybė.“
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Yra daugybė kelių...

	 ...tik	reikia	mokėti	juos	atsirinkti.	Tokia	būtų	bene	svar-
biausia	Sigitos	siūloma	tiesa.	Vienok,	kad	suprastume,	ką	Sigita	
siūlo,	reikia	savyje	suformuoti	sampratą,	jog	kiekvienas	esame	
unikalus,	vienintelis	ir	nepakartojamas,	todėl	ir	mūsų	keliai	į	
laimę,	į	sėkmę	skirtingi.
	 „Kaip	nėra	vieno	vienintelio	kelio,	kaip	nėra	vienintelės	
tiesos,	taip	nėra	ir	vieno	vienintelio	geriausio	gyvenimo	būdo.	
Žmogus	pats	turi	suvokti,	ko	jam	reikia	labiausiai.	Tačiau	viską	
valdo	Meilė,“	–	įsitikinusi	Sigita.	
	 „Kai	žmogus	nemyli	gyvenimo,	nemato	aplinkos	grožio,	
yra	abejingas	ir	jam	viskas	„dzin“,	atsiranda	ribotumas.	Man	
gaila	tokių	žmonių,“	–	papildo	žmoną	Albinas.	
	 Vyras	papasakoja,	kad	abu	sutuoktiniai	nuo	jaunumės	
išlaikė	kelionių	aistrą.	Kuprinė	ant	pečių,	patikimi	draugai	šalia	–	 
ko	dar	bereikėtų?!
	 Sutuoktiniai	keliavo	po	Indiją,	Jordaniją,	o	šiemet	užkopė	
į	Mozės	kalną.	
	 „Septynis	kilometrus	lipome,	–	pasakoja	Sigita.	–	Ėjome	
penkiese...	Taip	jau	atsitiko,	kad	mums	nedavė	kupranugarių...	
Vos	galo	negavau,	jau	maniau	–	pabaiga...	Bet	sukandau	dantis	
ir	pasiekėm	viršukalnę,	kurioje	sutikome	saulėtekį.	Rodos,	toks	
sunkumas	kelionės,	bet	kaip	gera,	kad	pajėgei,	įveikei...“
	 Šnekučiuodama	su	Sigita	ir	Albinu	Astrauskais,	visą	laiką	
galvojau:	galima	filosofuoti	apie	gyvenimą,	o	galima	jį	tiesiog	
gyventi.
	 Toks,	regis,	paprastas	šios	sutuoktinių	poros	gyvenimo	
kelias,	tačiau	taip	tik	regisi...

Aušros Žirniūtės nuotrauka
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Keisti požiūrį į gyvenimą ir į save
 
	 Jau	įprasta,	jog	dailės	užsiėmimai	„Teigiamos	emocijos	
per	dailę“	Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungoje	organi-
zuojami	kas	vasarą	du	kartus.	Ne	išimtis	ir	šis	sezonas:	pirmasis	
pleneras	vyko	asociacijos	būstinėje	Kauno	gatvėje,	o	į	antrąjį	
Vilniaus	krašto	neįgalieji	važiavo	prie	jūros,	į	Monciškes.	Nors	
tapymas	natūroje	ir	patalpoje	–	skirtingi	dalykai,	tačiau	emocinis	
atlygis	dalyvaujantiems	pleneruose	vienodas.	Visur	išgyvenamas	
nuostabus	kūrybinių	ieškojimų	laikas.
	 „Vieną	kartą	pabandęs	–	nebegali	sustoti,“	–	būtent	taip	
šnekėjo	Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	narės,	daly-
vaujančios	kas	vasarą	vykstančiuose	dailės	užsiėmimuose.	

Kai išgyvenamas 
emocinis paKilimas

INtEGRAcIjA
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	 Kuomet	apsilankiau	Kauno	gatvėje,	buvo	pirmoji	dailės	
plenero	diena,	tačiau	jau	visos	moterys	susikaupusios	dirbo	prie	
molbertų,	eskizavo,	dėjo	gruntą	būsimiems	tapybos	darbams.	
Tokia	nuotaika	dalyves	lydėjo	penkias	dienas,	po	kurių	jau	
galima	bus	įvertinti	darbus.	
	 „Mes	pačios	esame	
viena	kitai	 ir	kritikės,	 ir	
palaikymo	 komanda,	 –	
šypsojosi	Regina	Bagvi-
lienė,	antrus	metus	daly-
vaujanti	dailės	plenere.
	 Ji	 patikino,	 jog	
paėmus	teptuką	pasimiršta	
sunkiausi	 išgyvenimai	 ir	
negalia.
	 „Viskas	 išnyksta,	
nieko	 nematai, 	 nieko	
negirdi,	 įsijauti	 į	 tai,	 ką	
darai	šiuo	metu	ir	jautiesi	
laimingas,“	–	dalijosi	jaus-
mais	moteris	ir	prisipažino,	
jog	 niekada	 nemokėjusi	
piešti,	 tačiau	 visą	 laiką	
turėjusi	 svajonę	 išmokti.	
Ir	štai,	sulaukusi	81-erių,	
išdrįso.	
	 Žvelgiau	į	spindinčias	akis	 ir	negalėjau	atsidžiaugti	
senjorės	grožiu,	o	Regina	Bagvilienė	šypsodama	išdavė	savo	
paslaptį:	„Kai	esi	ne	vienas,	kai	atrandi	tokius	pat	žmones,	turi	
užsiėmimą,	tada	ir	pajunti	pilnatvę.“	
	 Ne	vien	piešimo	įgūdžiai	džiugina	moterį.	Svarbiausia	
jai,	kad	pradėjus	tapyti,	visiškai	pakito	jos	požiūris	į	aplinką.	

Kai išgyvenamas 
emocinis paKilimas

Regina Bagvilienė šypsosi, kad 
didžiausia jos svajonė išsipildė, tik 
pradėjus kopti į devintą dešimtį

kultŪRA
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	 „Tartum	ryškiau	matau	ir	pastebiu,	ko	anksčiau	nema-
tydavau,	–	sako	pašnekovė.	–	Dabar	pati	stebiuosi:	kaip	iki	šiol	
gyvenau	ir	neskyriau	nei	formų,	nei	spalvų?	Gaila,	kad	vėlai	atėjo	
man	ši	kompensacija,	bet	juk	geriau	vėliau,	negu	niekada...“	

menams – išsKirtinis dėmesys

	 Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga	dirba	panašiai	
kaip	ir	kitos	organizacijos:	rengia	paskaitas,	vykdo	sveikos	gyven-
senos	programas,	buria	rankdarbių	būrelius,	kuriuose	mokomasi	
įvairiausių	dalykų	–	nuo	dekupažo	iki	lėlių	gamybos	ar	odos	
dirbinių.	
	 Tačiau	menams	čia	skiriamas	išskirtinis	dėmesys.	Tai	
liudija	ir	kas	vasarą	organizuojami	Dailės	plenerai.	
	 „Norime,	kad	žmonės	išmoktų	įvairiausių	dailiųjų	amatų	
technikų,	kad	galėtų	 tuo	užsiimti	namuose,	kad	dalyvautų	
mugėse,	–	sakė	Loreta	Paulauskienė,	asociacijos	pirmininkė.	–	 
Manyčiau,	 taip	mes	 skatiname	narių	 verslumą.	Geriausia,	
žinoma,	kad	pramokę	tapybos	ar	kitų	menų,	žmonės	taip	„užsi-
kabina“,	jog	nebegali	be	kūrybos.“	
		 Šioje	asociacijoje	meno	užkratas,	gerąja	prasme,	didžiulis	–	 
moterys	kuria	ir	savo	darbus	mugėse	pardavinėja	turėdamos	kiek	
kitokį	 tikslą	nei	uždirbti.	Joms	prekyba	–	tai	galimybė	įsigyti	
medžiagų,	darbo	priemonių	ir	toliau	kurti.	Juk	menas	nėra	pigus	
malonumas.	Kas	suskaičiavo,	kiek	kainuoja	dažai,	drobė,	porėmiai?
	 Pasak	Loretos	Paulauskienės,	didžiausias	atpildas	ateina,	
kai	žvelgi	į	besikeičiantį	kuriančiųjų	požiūrį.
	 „Pradėjęs	nuo	teiginio	„aš	nieko	nemoku“,	žmogus	ima	
į	rankas	teptuką,	pradeda	dirbti,	pamato	savo	darbo	rezultatus,	
atskleidžia	savyje	glūdėjusias	didžiules	galimybes...	Argi	tai	
neteikia	didžiausio	džiaugsmo?	–	retoriškai	klausė	pirmininkė.

INtEGRAcIjA
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		 Džiaugsmą	teikia	ir	tai,	jog	pleneruose	sukurti	darbai	
neišsibarsto	ir	nedingsta	nepastebėti	–	jie,	kaip	ir	dera,	pirmiau-
siai	eksponuojami	parodose.	Loreta	pasakojo,	jog	darbai	keliauja	
iš	vienos	vietos	į	kitą.	Praeitos	vasaros	plenero	metu	sukurtos	
drobės	eksponuotos	Valakupių	reabilitacijos	centre,	Vilniaus	
įgulos	karininkų	ramovėje,	Šeškinės	dienos	centre	„Atgaiva“,	
Santariškių	reabilitacijos	centre	ir	kitose	erdvėse.	Jau	įprasta,	
jog	vasaros	plenero	metu	sukurti	darbai	atranda	vietą	parodoje	
„Dailininkė	Irena	Petravičiūtė-Zacharova	ir	jos	mokiniai“.
	 Užsiminėme,	jog	tapyba	–	brangus	malonumas,	kurio	
niekas	per	jokius	fondus,	per	jokias	programas	nefinansuoja.	Tad	
poniai	Loretai	tenka	ieškoti	geravalių	rėmėjų.	L.	Paulauskienė	
neslepia	dėkingumo	akcinei	bendrovei	„Grigiškės“	ir	tautodai-
lininkei	Irenai	Petravičiūtei-Zacharovai,	kuri	prieš	septynerius	

kultŪRA

Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė 
Loreta Paulauskienė, pati būdama meniškos prigimties, 

siekia ugdyti ir savo asociacijos narius
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metus	užėjo	į	asociaciją	ir	pasisiūlė	bendradarbiauti.	Nuo	tada	
dailininkė	ne	tik	organizuoja	plenerus,	bet	ir	profesionaliai	padeda	
pradedantiesiems.	Šią	vasarą,	derindama	darbus,	ponia	Irena	net	
atostogų	specialiai	pasiėmė,	kad	galėtų	tęsti	pradėtą	veiklą.

„palaima, Kad galiu čia būti...“

	 Irena	Petravičiūtė-Zacharova	–	tautodailininkė	ir	peda-
gogė,	surengusi	keturiolika	personalinių	tapybos	darbų	parodų,	
dalyvaujanti	respublikinėse	parodose	Lietuvoje	ir	užsienyje.	
Greta	galėtume	vardinti	kitus	ponios	Irenos	talentus:	ji	groja	
gitara,	rašo,	moka	kirpti	ir	masažuoti.
	 „Esu	kaip	sugertukas,	–	juokiasi	plenero	vadovė.	–	Ką	
tik	nauja	pamatau,	tas	manyje	ir	atsispaudžia.“
	 Moteris	dirba	Bukiškių	vaikų	darželyje.	Šią	vasarą	jau	nebe	
pirmą	kartą	ji	Skuodo	rajone,	Ylakiuose,	vedė	jaunimo	dailės	sto-
vyklą.	Tačiau	pleneras	„Teigiamos	emocijos	per	dailę“,	organizuo-
jamas	Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungoje,	jai	ypatingas.
	 Dailininkė	teigia:	„Palaima,	kad	galiu	čia	būti!“
	 Pirmasis	seminaras	neįgaliesiems,	kurį	vedė	ponia	Irena,	
vyko	Rumšiškėse.	Tada	patirties	dirbti	su	kitokio	kūno	žmonėmis	
dailininkė	neturėjo,	o	sutiko	draugės	įkalbėta.	
	 „Kuo	labiau	artėjo	plenero	diena,	tuo	labiau	augo	baimė	
ir	jaudulys,	–	atvirauja	ji.	–	Išgyvenau	tikrą	stresą,	tačiau	vidinis	
balsas	kuždėjo:	susiimk,	nenuleisk	rankų	–	sugebėsi!“
	 Ponia	Irena	neslepia,	jog	Rumšiškių	patirtis	skatino	ją	dar	
ir	dar	kartą	susitikti	su	neįgaliaisiais,	ieškoti	žmonių,	kuriems	
būtų	reikalinga.	Ir	štai	vieną	kartą,	eidama	Kauno	gatve,	 ji	
pamatė	iškabą:	„Vilniaus	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga“.	
	 „Spontaniškai	užėjau	ir	pasiūliau	savo	gebėjimus.	Pri-
siėmiau	visą	atsakomybę	už	plenero	organizavimą,	nors	pinigų	

INtEGRAcIjA
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nebuvo...“	–	pašnekovė	prisimena	nuotaiką,	išgyventą	prieš	
septynerius	metus.	
	 Plenerui	organizuoti,	pasak	specialistės,	minimaliai	–	
vien	tik	medžiagoms!	–	reikia	daugiau	nei	tūkstančio	litų.	Juos	
Ireną	privalėjo	iš	kur	nors	gauti.	Tuomet	jai	labai	pasitarnavo	
Rumšiškėse	vykusio	plenero	dalyvių	dovanota	taupyklė,	moters	
labai	saugoma	ir	branginama.	Su	ja	dailininkė	dvi	dienas	vaikš-
tinėjo	po	Bukiškių	kaimą,	užeidama	į	kiekvieną	namą...	
	 „Buvau	pakylėta,	kojos	pačios	nešė	iš	šeimos	į	šeimą.	Atsi-
rado	proga	pabendrauti	su	kaimynais,	pasakojau	apie	savo	misiją,	
manęs	klausdavo,	o	kokia	tau	iš	to	nauda?	Atsakydavau,	jog	man	
reikia	save	realizuoti	ir	kol	aš	kalbėdavau	apie	savo	norus,	taupyk- 
lė	vis	pildėsi.	Taip	prieš	septynerius	metus	buvo	suorganizuotas	
pirmasis	vasaros	pleneras,“	–	juokėsi	menininkė.

Autorės nuotraukos

GERoS pAtIRtyS

Irena Petravičiūtė-Zacharova savo 
talentu mielai dalijasi su neįgaliaisiais



42

jŪSŲ lAIŠkAI

Irena	ŽILINSKIENĖ,	
Lietuvos	neįgaliųjų	ir	pensininkų	bendrijos
valdybos	pirmininkė

	 Lietuvos	neįgaliųjų	 ir	pensininkų	bendrija	
registruota	Telšiuose.	Jos	prezidentas	Antanas	Griga-
lis	neleidžia	mums	sėdėti	rankas	sudėjus	–	nuolatos	
vyksta	įvairūs	užsiėmimai,	susibūrimai,	šventės.
	 Neseniai	rinkomės	į	gražų	renginį,	kuriame	
dalijomės	ateities	planais.	Popietėje	dalyvavo	geros	
nuotaikos	ir	humoro	nestokojantys	Varnių	padalinio	
nariai	su	pirmininke	Bronele	Butikyte.	Dainomis	
mus	linksmino	niekuomet	nepavargstantis	bendrijos	
narys,	muzikantas	Alfonsas	Karalius.	Gausiai	susirin-
kusiems	bendrijos	nariams	dėkojo,	geros	sveikatos	ir	
nuoširdaus	bendravimo	linkėjo	prezidentas	Antanas	
Grigalis.	Kadangi	vasara	–	vaisių	ir	daržovių	metas,	
moterys	keitėsi	receptais,	kaip	skaniau	išvirti	uogienę,	
konservuoti	daržoves.	
	 Maloniai	bendraudami	nė	nepastebėjome,	kaip	
greitai	praėjo	laikas	ir	kad	jau	reikia	skirstytis	namo.	
Grįždami	dar	aplankėme	sergančią	mūsų	bendrijos	
narę	Danutę...

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos 
nariai nesnaudžia
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jŪSŲ lAIŠkAI

	 O	štai	liepos	pabaigoje	grupelė	tikinčiųjų	Lietuvos	neįga-
liųjų	ir	pensininkų	bendrijos	narių,	Leono	Martinkaus	kvietimu,	
vykome	į	Kryžių	kalne	vykstančius	atlaidus.	Aplankėme	vie-
nuolyną,	pasivaikščiojome	tikėjimo	kalne,	kai	kas,	kaip	padė-
kos	simbolį	Dievui	ir	Švenčiausiai	mergelei	Marijai,	palikome	
kryželius.	
	 Po	šv.	Mišių,	priėmę	vyskupų	palaiminimą,	rinkomės	į	
autobusą,	tęsti	savo	kelionės	toliau.	Pakeliui	užsukome	į	Kuršė-
nus,	aplankėme	miesto	bažnyčią.	Mus	pasitiko	telšiškius	mylintis	
kunigas,	vicedekanas	kuris	daug	ir	įdomiai	papasakojo	apie
Kuršėnus.	Atsisveikinant,	dvasininką	pakvietėme	į	Telšius	–	
dalyvauti	Žemaičių	krikšto	600	metų	jubiliejuje.
	 Grįžome	namo	pavargę,	tačiau	laimingi,	nes	kelionė	buvo	
įspūdinga.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos nuotrauka
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klAuSIAtE – AtSAkoME

 Šilutiškė Regina Šulcienė, paskambinusi redakcijos 
telefonu, teiravosi, ar nuo liepos mėnesio pabaigos tikrai 
pakito Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduo-
damos pažymų formos. Paprašėme, kad šį klausimą pako-
mentuotų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji 
specialistė Nomeda PIKELYTĖ.

	 Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrės	bei	Sveikatos	apsaugos	
ministro	2012	metų	liepos	30	dienos	įsakymu	Nr.	A1-359/V-725	iš	tiesų	
nustatytos	naujos	Nęįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	tarnybos	prie	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	(toliau	–	NDNT)	išduodamos	
pažymų	formos.	
	 Nuo	šių	metų	liepos	1	dienos	vietoje	buvusių	keturių	bus	išduo-
damos	dvi	pažymos	–	Specialiųjų	poreikių	nustatymo	(forma	SP)	ir	Spe-
cialiojo	lengvojo	automobilio	įsigijimo	ir	jo	techninio	pritaikymo	išlaidų	
kompensacijos	poreikio	nustatymo	(forma	SPA).
	 SP	pažymoje	bus	nurodyti	specialieji	nuolatinės	slaugos,	nuolati-
nės	priežiūros	(pagalbos)	arba	transporto	išlaidų	kompensacijos	poreikiai,	
o	SPA	–	tik	specialusis	lengvojo	automobilio	įsigijimo	ir	jo	techninio	pritai-
kymo	išlaidų	kompensacijos	poreikis.	Šioje	pažymoje	NDNT	nebeprivalo	
nurodyti,	kaip	valdomas	automobilis	–	rankiniu	ar	automatiniu	būdu.
	 Atkreipiame	dėmesį,	kad	NDNT	asmenims	iki	šio	 įsakymo	
įsigaliojimo	išduota	Specialiojo	nuolatinės	slaugos	poreikio	nustatymo	
(forma	SPS-1)	arba	Specialiojo	nuolatinės	priežiūros	(pagalbos)	poreikio	
nustatymo	(forma	SPP-2),	arba	(ir)	Specialiojo	lengvojo	automobilio	įsigi-
jimo	ir	jo	techninio	pritaikymo	išlaidų	kompensacijos	poreikio	nustatymo	
(forma	SPA-3),	arba	(ir)	Specialiojo	transporto	išlaidų	kompensacijos	
poreikio	nustatymo	(forma	SPT-4)	pažymos	galioja	iki	joje	nurodyto	ter-
mino	pabaigos	arba	neterminuotai,	jei	specialieji	poreikiai	buvo	nustatyti	
neterminuotai.
	 Pačių	specialiųjų	poreikių	rūšys	ir	jų	nustatymo	tvarka	nepasikeitė. 

Naujos pažymų formos
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klAuSIAtE – AtSAkoME

Specialiojo	lengvojo	automobilio	įsigijimo	ir	jo	techninio	pritaikymo	išlaidų	kompensa-
cijos	poreikio	nustatymo	pažymos	privalomoji	forma	patvirtinta	Lietuvos	Respublikos	
socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministro	ir	Lietuvos	Respublikos	sveikatos	apsaugos	minis-
tro	2005	m.	gegužės	4	d.	įsakymu	Nr.	A1-120/V-346	(Lietuvos	Respublikos	socialinės	
apsaugos	ir	darbo	ministro	ir	Lietuvos	Respublikos	sveikatos	apsaugos	ministro	2012	
m.	liepos	30	d.	įsakymo	Nr.	A1-359/	V-725	redakcija)
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SAVANoRIAI

Raimonda	GEGUŽYTĖ

Be įdirbio nieko nepasieksi

	 Kasmet	iš	Švedijos	atvyksta	dešimtys	vilkikų,	gabenančių	
humanitarinę	pagalbą	Lietuvai.	Paramą	organizuoja	Lietuvių	–	 
švedų	draugija.	Ši	visuomeninė	organizacija	nesiekia	pelno.	Jos	
pagrindinis	tikslas	–	plėsti	kultūrinį	bendradarbiavimą,	organi-
zuoti	labdaros	akcijas.	Švedijos	bendruomenė	teikia	lietuviams	
materialinę	pagalbą.	Vienintelis	atlygis	jiems	–	tai	sąžiningas	
bendradarbiavimas	ir	matymas,	kaip	realiai	keičiasi	gyvenimo	
kokybė	labdarą	gaunančiose	šeimose.
	 Ne	vienerių	metų	prireikė,	kol	veikla	įsibėgėjo	Jur-
barke.	Tačiau	nuo	2007-ųjų,	kai	draugijos	pirmininke	tapo	
Audronė	Minikevičienė,	bendradarbiavimas	tapo	tikrai	arti-
mas.	Partnerius	sužavėjo	Audronės	konkretumas,	tikslumas	ir	
punktualumas.	
	 „Iš	pradžių	švedai	labai	atsargiai	į	mus	žiūrėjo.	Juk	vie-
naip	ar	kitaip	žiūrėsi,	mes	–	iš	buvusios	SSRS...	Bet	kai	geriau	
susipažinome,	viskas	pasikeitė.	Jiems	imponuoja,	kad	vieną	
dieną	davę	užklausimą,	kitą	jau	gauna	atsakymą,	kam	ir	ko	gali	
reikėti,	nėra	jokio	vilkinimo,“	–	dalijosi	patirtimi	Audronė.	

atlygis švedams –
pareigingumas
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SAVANoRIAI

	 Prieš	gaudama	labdarą	moteris	jau	žino,	kas	siuntoje	bus	
ir	kam	reikės	ją	teikti;	kiekviena	siunta	tikslingai	paskirstoma,	
fiksuojama.	Kartą,	kai	atvyko	vilkikas	su	labdara,	gavėjų	buvo	
tiek	daug,	jog	visus	nufotografavus,	nuotraukos	vos	sutilpo	į	du	
nemažos	apimties	albumus,	kurie	su	padėkomis	buvo	nusiųsti	
švedams.
	 „Jau	įsivažiavome,	yra	įdirbis,	kontaktai	užmegzti	visoje	
Švedijoje,	taip	pat	ir	Lietuvoje.	Žmonės	žino	mano	telefoną	ir	
skambina.	Kuo	toliau,	tuo	daugiau	mane	pažįsta,	kreipiasi	ir	
nebūtinai	iš	Jurbarko	miesto,“	–	patikino	Audronė,	galinti	daug	
papasakoti	apie	bičiulius	iš	Kristianštado	ir	jų	vadovą	Goran’ą	
Ollson’ą.

Svarbiausia – 
asmeninė iniciatyva

	 Pasak	Audronės,	Švedijoje	sukurta	nereikalingų	daiktų	
atidavimo	sistema.	Kiekviename	didesniame	mieste	yra	vadina-
mosios	„antrųjų	rankų“	parduotuvės,	į	kurias	žmonės	atneša	jiems	
nereikalingus	daiktus.	Čia	galima	rasti	visko:	drabužių,	avalynės,	
indų,	baldų,	buitinės	technikos,	kompiuterių...	Daiktai	parduotuvėje	
rūšiuojami,	visa,	kas	jau	netinkama	naudoti,	išmetama,	o	likusieji	
parduodami.	Pinigai	už	parduotas	prekes	skiriami	labdarai.	Iš	tų	
pačių	pinigų	finansuojamos	vaikų	stovyklos,	įvairios	kelionės.	Jur-
barko	krašte	tuo	mėgaujasi	Girdžių	mokyklos	moksleiviai,	jiems	
organizuojamos	stovyklos,	kelionės	prie	jūros	ar	į	Švediją.	
	 „Na,	o	neparduoti	daiktai	keliauja	į	kitas	šalis	kaip	lab-
dara,	tačiau	jie	labai	geros	kokybės,“	–	patikino	Audronė	Mini-
kevičienė,	pasidžiaugdama,	jog	jų	draugijos	patalpos	Ugniagesių	
gatvėje,	taip	pat	įkurtos	švedams	padedant.	
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SAVANoRIAI 

	 Bendruomeniškumas,	noras	daryti	gera	ir	džiuginti	kitus	–	 
tai	vienintelė	švedų	paskata	teikti	pagalbą	kitiems.	Ir	nebūtinai	
ji	turi	būti	tokia	reikšminga,	kaip	tarkime	Laimos	Andersson	
atrastas	ir	į	Veliuonos	Nijolės	Dungveckienės	kliniką	atkeliavęs	
greitosios	pagalbos	automobilis.	Ne	mažiau	širdį	glosto	švedžių	

Audronę Minikevičienę gerai pažįsta ne tik 
Jurbarko rajono ar Kidulių krašto neįgalieji, bet ir 

visi kam reikia geranoriškos pagalbos
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Inger	bei	Tinnos	iniciatyvumas,	kai	grįžusios	iš	viešnagės	Lie-
tuvoje,	visą	rudenį	su	draugėmis	mezgė	drabužėlius,	antklodes,	
pirštines	bei	kitus	mielus	daiktelius	ir	dovanojo	juos	Šimkaičių	
vaikų	darželiui.

„Padedu visiems, kurie prašo...“

	 Audronė	teigia,	jog	labdaros,	gautos	iš	Švedijos,	neatsa-
kanti	niekam.	Ji	bendradarbiauja	su	seniūnijų	socialiniais	darbuo-
tojais.	Yra	ir	nuolatos	gaunančiųjų	paramą	sąrašas.	Tai	Šimkaičių	
ir	Jurbarkų	vaikų	darželiai,	Jurbarko	socialinių	paslaugų	centras,	
Šimkaičių,	Girdžių,	Eržvilko,	Veliuonos	bendruomenės.	
	 Kaip	jau	minėra,	paramos	gavėjai	nebūtinai	turi	gyventi	
Jurbarko	rajone.	Audronė	Minikevičienė	dažna	viešnia	Kidu-
liuose,	Šakių	rajone	gyvenančio	Gedimino	šeimoje.	Vaikinas	
nevaikšto,	jam,	judančiam	vežimėliu,	reikalingi	specialūs	batai.	
Švedas	Tomas	Larsonas,	parūpinęs	vaikinui	batus,	dažnai	tei-
raujasi,	kaip	laikosi	Gediminas,	perduoda	jam	linkėjimus,	o	
Audronė	įsitikinusi,	jog	ne	tik	parama	svarbiausia:	„Svarbiausia,	
ne	tik	tai	ką	duodi,	bet	ir	susitikimai,	dėmesys.“
	 Audronė	patikina,	jog	savo	darbu	džiaugiasi	tuomet,	kai	
randa	tuos	žmones,	kuriems	tikrai	reikalinga	parama.	Viena	iš	
tokių	–	Austėja	Siaurytė,	kuriai	Pia	Bolinber	rūpesčiu	ketve-
riems	metams	išrūpinta	stipendija.	Mergina	praeitais	metais	
valstybinius	brandos	egzaminus	išlaikiusi	vien	tik	dešimtukais,	
apdovanota	šalies	Švietimo	ministerijos	ir	Jurbarko	savivaldy-
bės	garbės	ir	padėkos	raštais,	vargu	ar	šiandien	galėtų	studijuoti	
universitete,	jei	ne	iš	Švedijos	atkeliavusi	parama.	
	 „Austėjos	mamai,	turinčiai	klausos	negalią,	švedai	taip	
pat	pasiūlė	pagalbą	–	apmokėti	kelionės	išlaidas	ir	gydymą	jų	
šalyje,	tačiau	moteris	atsisakė,	teigdama,	jog	vertina	paramą,	kuri	

SAVANoRIAI
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teikiama	dukros	studijoms,	ir	daugiau	paramos	tikrai	nedrįstų	
imti,“	–	pasakojo	Audronė.

Niekada nenuleisti rankų

	 Labdaros	organizavimas	–	labai	nelengvas	darbas.	Nors	
dažnos	švedų	viešnagės	Lietuvoje,	kaip	ir	jų	partnerių	Švedijoje,	
kai	kam	gali	atrodyti	tikros	atostogos,	tačiau	taip	nėra	–	ir	vieni,	
ir	kiti	išvykose	ne	poilsiauja,	o	sunkiai	dirba.	
	 Švedų	kelionių	į	Lietuvą	tikslas	–	vietoje	įsitikinti,	kaip	jų	
skiriama	labdara	panaudojama.	Ir	nors	pasitaiko	atvejų,	kuomet	
ne	vienerius	metus	lankydamiesi	tose	pačiose	šeimose,	kurias	
remia,	švedai	mato	nekintančius	vaizdus	–	nesutvarkytus	namus,	
nykoką	buitį	–	labdariai	nepraranda	vilties,	jog	ir	tose	šeimose	
gyvenimas	pasikeis.	
	 Jurbarko	Lietuvių	–	švedų	draugijoje	savanoriaujančios	
9	moterys	kaip	ir	švedai	tikisi	progreso	paramą	gaunančiųjų	
gyvenime.
	 „Kai	matai	pasikeitimus,	ateina	ir	tikėjimas	to	darbo,	kurį	
dirbi,	prasme,“	–	sako	Audronė	Minikevičienė.

Gaspero Aleksos ir interneto nuotraukos

SAVANoRIAI 
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INtEGRAcIjA

Romas	KIBIRKUS

Ramunės ir Mindaugo 
sidabras

	 Liepos	19-28	dienomis	Prancūzijoje,	Lione,	vyko	
Neįgaliųjų	lengvosios	atletikos	pasaulio	čempionatas.	Jame	
dalyvavo	ir	Lietuvos	sportininkų	komanda.	Mūsų	šaliai	
rutulio	stūmimo	ir	disko	metimo	rungtyse	atstovavo	Min-
daugas	Bilius	bei	Donatas	Dundzys,	trišuolio	rungtyje	–	 
Simonas	Kurutis,	šuolio	į	tolį	rungtyje	–	Ramunė	Ado-
maitienė,	rutulio	stūmimo	rungtyje	–	Irena	Perminienė,	
100	metrų	bėgimo	ir	šuolio	į	tolį	rungtyse	–	Gluosnė	
Norkutė.	
	 Sėkmingiausia	diena	lietuviams	buvo	šv.	Onos	
vardadienis	–	liepos	26-oji:	Ramunė	Adomaitienė	finale	
nušokusi	4,	45	m,	užėmė	antrąją	vietą	(auksas	atiteko	
Rusijos	šuolininkei	Margaritai	Goncharovai,	nušokusiai	4,	
94	m),	o	Mindaugas	Bilius,	rutulį	nustūmęs	15,	24	m,	taip	
pat	laimėjo	sidabrą.	Už	Mindaugą	stipresnis	buvo	tiktai	
Kinijos	atstovas	Xia	Dongas,	kurio	rezultatas	16,	15	m.	 

Lietuvaičių 
laimėjimai
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Kiti rezultatai

	 Vyrų	trišuolio	rungtyje	dalyvavęs	Simonas	Kurutis	finale	
užėmė	5-ąją	vietą	bei	pagerino	asmeninį	rekordą.	Trečiuoju	ban-
dymu	sportininkas	nušoko	13,	12	m	(ankstesnis	asmeninis	spor-
tininko	rekordas	buvo	12,	71	m).	Aukso	medalį	šioje	rungtyje	
iškovojo	Kinijos	sportininkas	Liu	Fuliangas,	nušokęs	14,	76	m.	
	 S.	Kurutis	lengvąją	atletiką	kultivuoti	pradėjo	tik	prieš	
dvejus	metus.	Paprašytas	pakomentuoti	savo	pasiekimą,	jis	
neslėpė,	jog	varžybų	dieną	buvo	kiek	įsitempęs,	nes	pirmą	kartą	
dalyvavo	pasaulinio	lygio	varžybose.	
	 „Tačiau	likus	valandai	iki	starto	įveikiau	jaudulį	ir	asme-
ninį	rekordą	pagerinau	tris	kartus“,	–	sakė	trišuolininkas.
	 Moterų	rutulio	stūmimo	varžybose,	nepaisant	varginančių	
oro	sąlygų	(čempionato	metu	termometro	stulpeliai	kasdien	rodė	
veik	35	laipsnius	karščio),	buvo	pasiektas	pasaulio	rekordas:	

Lengvaatletė 
Ramunė Adomaitienė, 
į tolį nušokusi 4, 45 m, 
laimėjo sidabro medalį
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Rusijos	atstovė	Marija	Bogacheva	nustūmė	rutulį	7,	56	m	ir	
laimėjo	aukso	medalį.
	 Mūsų	šalies	sportininkė	Irena	Perminienė	finale	užėmė	
8-ą	vietą.	Ji	rutulį	nustūmė	5	metrus	97	centimetrus.
	 Aštuntąją	vietą	finale	užėmė	ir	mūsų	sportininkė	Gluosnė	
Norkutė,	dalyvavusi	moterų	šuolio	į	tolį	rungtyje.	Geriausias	
buvo	ketvirtasis	Gluosnės	bandymas	–	4,	92	m.	Aukso	medalis	
šioje	rungtyje	atiteko	ukrainietei	Oksanai	Zubkovskai,	ji	nušoko	
6,	51	m.	
	 Gluosnė	Norkutė	dalyvavo	ir	kvalifikaciniame	moterų	
100	metrų	bėgime.	Lietuvaitė	distanciją	 įveikė	per	14,	42	
sekundžių.	Deja,	patekti	į	pusfinalį,	šio	rezultato	sportininkei	
nepakako.	
	 Donatas	Dundzys	diską	nusviedė	34,	44	m	ir	liko	15	
vietoje.	Aukso	medalį	šioje	rungtyje	iškovojo	Ukrainos	atstovas	
Mykola	Zhabnykas.	Jo	rezultatas	–	55,	71	m.

INtEGRAcIjA

Mindaugas Bilius, rutulį 
nustūmęs 15, 24 m, 
iš Pasaulio neįgaliųjų 
lengvosios atletikos 
čempionato Lione į 

Lietuvą taip pat parvežė 
sidabro medalį
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„Šiaulietis“ – ne tik sporto 
mokykla 

	 Liono	neįgaliųjų	lengvosios	atletikos	pasaulio	čempionato	
sidabro	medalio	laimėtojas	Mindaugas	Bilius	yra	vienas	iš	sporto	
klubo	„Šiaulietis“	įkūrėjų.	Tai	ganėtinai	naujas	neįgaliųjų	sporto	
klubas,	M.	Biliaus	ir	trenerio	Deimanto	Jusio	įkurtas	užpernai.	
Dabar	ši	sporto	ugdykla	vienija	septynis	sportininkus.	Be	diplo-
matijos	ir	tarptautinių	santykių	bei	turizmo	ir	sporto	vadybos	
magistrantūroje	studijuojančio	Mindaugo,	sportinius	gebėjimus	
šiame	klube	ugdo	dar	šeši	lengvaatlečiai:	trišuolininkas	Simonas	
Kurutis,	100-o	ir	200-ų	metrų	bėgikas,	šokantis	ir	į	tolį,	Mindaugas	
Bernotas,	100-o	ir	200-ų	metrų	distancijų	bėgikas	Ugnius	Nikontas,	
rutulio	stūmikai	ir	iečių	metikai	Robertas	Norvilas	bei	Gediminas	
Molis,	100	metrų	bėgikas,	šokantis	ir	į	tolį,	Augustas	Vaitaitis.
	 Mindaugo	Biliaus	teigimu,	„Šiaulietis“	yra	ne	vien	tik	
sporto	mokykla,	bet	ir	ta	vieta,	į	kurią	susirinkę	neįgalieji	pra-
deda	visai	kitaip	žiūrėti	į	pasaulį.	Čia	žmonės	siekia	ne	vien	
sporto,	bet	ir	mokslo	aukštumų.	Visi	„Šiauliečio“	nariai	arba	
studijuoja	magistrantūroje,	arba	stoja	į	aukštąsias	mokyklas.
	 „Kai	išlendi	 iš	namų,	apsidairai	 ir	supranti,	 jog	gali	
gyventi	kitaip,	kitokios	ir	perspektyvos	atsiveria,“	–	teigė	magis-
trantūroje	studijuojantis	rutulio	stūmikas	Mindaugas.	
	 Grįžę	iš	Liono	sportininkai	M.	Bilius	ir	S.	Kurutis	iš	
karto	pradėjo	ruoštis	neįgaliųjų	sporto	žaidynėms,	kurios	rugsėjį	
vyks	Olandijoje.
	 2014-aisiais	mūsų	lengvaatlečiai	rungsis	Europos	čem-
pionate	Didžiojoje	Britanijoje,	o	2016-aisiais	pajėgiausi	sporti-
ninkai	pretenduoja	dalyvauti	vasaros	olimpinėse	žaidynėse	Rio	
de	Žaneire	(Brazilija).
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