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SVEIKINAME

Mūsų Garbės 
prezidentui – 
Riterio kryžius
	 Kaip	ir	kasmet,	liepos	6-ąją,	Valstybės	dieną,	kai	minime	
Karaliaus	Mindaugo	karūnavimą,	Prezidentūra	valstybės	ordinais	
ir	medaliais	pagerbia	labiausiai	tėvynei	nusipelniusius	asmenis,	
taip	pat	–	užsienio	piliečius.

	 Šiemet	Prezidentė	Dalia	
Grybauskaitė	už	nuopelnus	Lie- 
tuvos	Respublikai	ir	už	Lietuvos	
vardo	garsinimą	pasaulyje	apdo-
vanojo	36	visuomenės	veikėjus,	
menininkus,	diplomatus.	Šiame	
gražiame	būryje	–	ir	mūsų	Gar-
bės	prezidentas,	buvęs	Lietuvos	
invalidų	reikalų	tarybos	pirmi-
ninkas,	aktyvus	neįgaliųjų	inte-
gracijos	į	visuomenę	organiza-
torius	ir	puoselėtojas,	rašytojas	
Jonas	MAČIUKEVIČIUS.	Jam	
įteiktos	ordino	„Už	nuopelnus	
Lietuvai“	Riterio	kryžiaus	rega-
lijos.	Sveikiname	mielą	bičiulį,	

linkime	kuo	geresnės	sveikatos	ir	kūrybinės	kibirkšties,	įkve-
piančios	geriems	darbams.

„Bičiulis“ ir visi bičiuliai
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MŪSŲ SVEČIASMŪSŲ SVEČIAS

Jonas	RUŠKUS,
Vytauto	Didžiojo	universiteto	profesorius,
Jungtinių	tautų	Neįgaliųjų	teisių	komiteto	narys

	 Negalią	turinčių	asmenų	padėtis	visuomenėje	istoriškai	
ganėtinai	sudėtinga.	Turintieji	regos,	judėjimo,	klausos,	intelekto	
ar	psichikos	sutrikimų	asmenys	nuo	seniausiųjų	ir	iki	pat	šių	
laikų	apibūdinami	kitoniškumo,	svetimumo,	nepajėgumo	kate-
gorijomis.	Net	ir	šiandien	Lietuvoje	negalią	turinčių	asmenų	
visavertis	dalyvavimas	švietimo,	sveikatos,	kultūros,	darbo	
rinkos	ir	kituose	visuomenės	sektoriuose	nėra	nei	norma,	nei	
visuotinai	atpažinta	siekiamybė.	
	 Gyvename	keistoje	 sandūroje	 tarp	 dviejų	 skirtingų	
visuomenės	gerovės	sampratų.	Viena	vertus,	sovietiniai	laikai	
mums	įrėžė	į	sąmonę,	kad	neįgaliųjų	tiesiog	nėra	arba	jų	neturi	
būti,	juos	patalpinant	į	uždaras,	nuo	visuomenės	akių	paslėptas	
institucijas.	Kita	vertus,	dabartinėje	neoliberalioje	visuomenėje	
negalią	turintys	asmenys	atsiduria	konkurencijos	ir	meritokrati-
jos	vertybėmis	grįstų	visuomenei	reikšmingų	sprendimų	ir	veiklų	
paraštėse.	Ir	sovietinės,	ir	liberalios	visuomenės	atveju	neįgalieji	
gyvena	už	įprasto,	normalaus	visuomenės	gyvenimo	ribų,	suku-
riant	jiems	specializuotas	būties	alternatyvas	arba	juos	tiesiog	

paliekant	bendros	atsitiktinės	socialinės	tėkmės	valiai.	Taip	
turintieji	negalią	įsisuka	į	socialinės	atskirties	ratą,	įtvirtinantį	
šių	asmenų	žeminimą,	beviltiškumą	ir	diskriminaciją,	sukuriantį	
paralelinę,	paženklintąją,	neįgaliųjų	visuomenę.
	 2006	metais	Jungtinės	tautos,	inicijuotos	negalią	turinčių	
asmenų	ir	jų	šalininkų,	paskelbė	Neįgaliųjų	teisių	konvenciją,	
kurioje	nedviprasmiškai	įvardijamos	naujos	vertybės	ir	gairės.	
Konvencija	siekia	skatinti,	apsaugoti	ir	užtikrinti	visų	neįgaliųjų	
visapusišką	ir	lygiateisį	naudojimąsi	visomis	žmogaus	teisėmis	
ir	pagrindinėmis	laisvėmis,	taip	pat	skatinti	pagarbą	šių	asmenų	
prigimtiniam	orumui.	Kitaip	tariant,	pasaulio	šalys	sutarė,	kad	
nuo	šiol	neįgalieji	turi	teisę	visaverčiai	dalyvauti	visuomenės	
gyvenime,	kaip	ir	kiekvienas	bet	kuris	žmogus.	Jau	142	šalys,	o	
ir	Lietuva	–	2010	metais,	ratifikavusios	konvenciją	–	įsipareigojo	
ir	prisiėmė	atsakomybę	įgyvendinti	Neįgaliųjų	teisių	konvencijos	

JunGtinių tautų 

neįGaliųJų teisių 

konvenciJa keičia pasaulį

Jonas Ruškus: „ Iki šiol tebegyvename ne teisių, o globos ir 
socialinės paramos praktikoje...“ 
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nuostatas	savo	šalių	įstatymuose	ir	praktikoje	diegti	lygybės	ir	
nediskriminavimo,	prieinamumo	prie	visuomenės	išteklių,	lygy-
bės	prieš	įstatymą,	gyvenimo	savarankiškai	ir	bendruomenėje.	
	 Tai	esminis	valstybių	ir	visuomenės	požiūrio	keitimas	į	
negalią	turintį	žmogų.	Iki	šiol	mes	gyvenome	ir	tebegyvename	
ne	teisių,	o	globos	ir	socialinės	paramos	praktikoje	ir	politikoje.	
Negalią	turinčių	asmenų	globos	tradicija,	trunkanti	nuo	vidu-
ramžių	iki	šiandien,	susiformavo	krikščionybės	įtakoje,	turint	
kilnią	misiją	padėti	beteisiams	visuomenės	nariams,	atliepiant	
į	prigimtinį	žmogaus	poreikį	būti	mylimam	ir	pripažintam	kito	
akyse.	Šią	misiją	geriausiai	atspindi	Motinos	Teresės	veikla	su	
beteisiais	neliečiamųjų	kastos	asmenims	arba	Žano	Vanje	įkur-
tos	Arkos	bendruomenės.	Tačiau	globos	diskursas	industrinio	
tipo	šalyse	transformavosi	į	požiūrį,	kad	neįgaliesiems	geriausia	
būti	apsaugotiems	nuo	visuomenės	ir	gyventi	nuo	visuomenės	
atskirtose	įstaigose.	Institucinis	globos	požiūris	įtvirtino	dis-
kriminacinę	paternalistinę	praktiką	ir	normą,	be	to,	specifinį	
bei	ypač	žemą	negalią	turinčių	asmenų	statusą,	kaip	nuo	kitų	
priklausomų	ir	mažai	ką	gebančių	individų.	Tuo	pačiu	visos	
sprendimo	dėl	negalią	turinčių	asmenų	gyvenimų	galios	buvo	
atiduotos	techniškoms,	tačiau	ne	visada	mylinčią	širdį	turinčių	
specialistų	rankoms.	
	 Socialinių	paslaugų	požiūris	bando	spręsti	šią	atskirties	
problemą,	skatindamas	taip	vadinamąją	deinstitucionalizaciją.	
Tikimasi,	jog	socialinių	paslaugų	pasiūla	ir	įvairovė	leis	nega-
lią	turintiems	žmonėms	suteikti	kokybiškas	paslaugas.	Tačiau	
socialinių	paslaugų	entuziastų	siekiai	pasiteisino	nepilnai.	Tik	
santykinai	maža	dalis	negalią	turinčių	asmenų	perėjo	į	tikras	
bendruomenines	paslaugas,	kur	neįgaliesiems	buvo	sukurtos	
asmens	orumą	ir	socialinį	dalyvavimą	konstruojančios	sąlygos.	
Ypač	Rytų	Europos	šalyse	įstatymiškai	nebuvo	sukurtos	sąly-

gos	pakeisti	sistemą	taip,	kad	visos	socialinės	paslaugos	taptų	
realiai	bendruomeninėmis,	kad	visi	neįgalieji	be	išimčių	turėtų	
normalias,	visuomenėje	įprastas	gyvenimo	sąlygas.	Uždaros	ins-
titucijos	perdažė	simbolines	ir	realias	sienas,	o	naujos	socialinės	
paslaugos	neretai	atkartoja	tą	patį	institucinį	modelį.	
	 Neįgaliųjų	teisių	konvenciją	įveda	naują	sampratą,	naują	
požiūrį:	negalią	turintys	asmenys	turi	teisę	gyventi	toje	pačioje	
aplinkoje,	kaip	ir	visi	visuomenės	nariai,	gali	naudotis	tomis	
pačiomis	visuomenės	gėrybėmis	ir	tomis	pačiomis	teisėmis,	kaip	
ir	bet	kuris	pilietis.	Kita	vertus,	teisių	požiūris	nėra	visiškai	nau-
jas,	kai	kuriose	Vakarų	Europos	ir	Šiaurės	Amerikos	šalyse	jis	
jau	veikia	keletą	dešimtmečių	ir	visiškai	pasiteisino.	Pripažinta	
neįgaliųjų	teisė	gyventi	savarankiškai,	įdiegti	bendruomeniniai	
socialinių	paslaugų	modeliai.	Įdomu,	kad	ši	perspektyva	sudaro	
prielaidas	neįgaliesiems	ir	jų	šeimos	nariams	gyventi	visavertį	
gyvenimą,	neįgaliesiems	leidžiant	laiką	bendruomenės	ritmu,	o	
jų	šeimos	nariams	išliekant	aktyviems	darbo	rinkoje.	Čia	ypač	
svarbu	atpažinti	socialinio	teisingumo	dimensiją,	numanančią	
papildomas	priemones,	leidžiančias	neįgaliesiems	visaverčiai	
naudotis	visuomenės	ištekliais	ir	dalyvauti	visuomenės	gyve-
nime.	Lygybė	be	socialinio	teisingumo	arba	be	papildomų	prie-
monių	reikštų	neįgaliųjų	išmetimą	į	laisvą	rinką,	taip	neišven-
giamai	sukuriant	naujas	diskriminacijos	formas
	 Jungtinių	tautų	Neįgaliųjų	teisių	konvencija	yra	iš	esmės	
naujas	požiūris,	įpareigojantis	šalis	kurti	tokius	įstatymus,	kad	
negalią	turintys	asmenys	gautų	paramą,	kuri	ne	skatintų	senas	ar	
naujas	diskriminacijos	formas,	bet	sudarytų	konkrečias	sąlygas,	
kad	neįgaliųjų	dalyvavimas	švietimo,	sveikatos,	kultūros,	darbo	
rinkos	ir	kituose	visuomenės	sektoriuose	ir	organizacijose	būtų	
ir	veikianti	norma,	ir	konkreti	siekiamybė.

Autoriaus albumo nuotrauka

MŪSŲ SVEČIASMŪSŲ SVEČIAS
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kūrybiškumas – 
uteniškių stiprybė 

ASOCIACIJOSEASOCIACIJOSE

Rasa	KAVECKIENĖ

Kai yra kur burtis, atsiranda ir veiklų

	 Utenos	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga	(KŽNS)	įkurta	
1999	metų	lapkričio	9	dieną.	Penkiolikos	greitai	sulauksianti	
asociacija	siekia	mažinti	žmonių	su	negalia	socialinę	atskirtį,	
gerinti	neįgaliųjų	socialinę	integraciją	Utenos	mieste	ir	rajone.	
Nuo	2001-ųjų	asociacijai	vadovauja	Nijolė	Gaivenienė.	Sąjunga,	
kurioje	šiuo	metu	yra	358	nariai	–	stipri,	kryptingai	dirbanti	
organizacija,	telkianti	profesionalus	ir	savanorius	atvirai	ir	kons-
truktyviai	veiklai.	Asociacija	turi	savas	patalpas,	kuriose	žmonės	
renkasi	į	pačius	įvairiausius	amatų	būrelius,	o	meniniai	gebė-
jimai	lavinami	ansamblyje	„Gaja“,	kapeloje	„Dar	ne	sutema“.	

Uteniškiai	taip	pat	teikia	asmens	higienos	paslaugas.	Jų	dienos	
centre	dirba	kirpėja,	lankytojai	čia	gali	išsiskalbti	skalbinius.
	 Ansamblis	„Gaja“	nebe	pirmus	metus	atrenkamas	Sos-
tinės	dienų	renginio	–	šventės	„Tau,	Vilniau!“	pasirodymui	
didžiojoje	scenoje.	Kasmet	šioje	šventėje	su	savo	rankų	darbais	
dalyvauja	ir	sąjungos	užimtumo	būrelių	nariai,	parodantys	mugės	
lankytojams	mezgimo,	pynimo	iš	vytelių,	tapybos,	dekupažo	
darbus.

Turėti 100 draugų...

	 Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruo-
menėje	projektą	vykdo	Nijolė	Gaivenienė,	Rasa	Macijauskienė,	
Vida	Starčikovienė,	Kęstutis	Juodvalkis,	Nijolė	Petravičienė,	
Zita	Kviklienė.	Savanorišku	darbu	prisideda	Jurgita	Gališaus-
kienė,	Natalija	Visockaitė.	Sąjungos	specialistų	komandos	nariai	
ir	savanoriai,	tiesiogiai	dirbantys	su	neįgaliaisiais,	yra	patyrę	
darbuotojai,	turintys	išsilavinimą,	kvalifikaciją	ir	gebėjimų.	
	 Nuo	sąjungos	įkūrimo	dalykiškai	ir	gražiai	bendradar-
biaujama	su	Utenos	rajono	savivaldybės	administracija.	Uteniš-
kiai	inicijuoja	ir	skatina	vaikų,	jaunimo	bei	senjorų	savanorystę,	
ieško	bendradarbiavimo	su	mokymo	institucijomis.	Ypač	glaudūs	
ryšiai	sieja	Utenos	KŽNS	su	Utenos	Krašuonos	progimnazijos	
ir	A.	Šapokos	gimnazijos	kolektyvais.	Mokiniai	ir	gimnazistai	
prisideda	prie	sveikinimų	neįgaliesiems	šv.	Kalėdų,	Naujųjų	
metų,	šv.	Velykų	progomis,	kartu	su	neįgaliaisiais	įgyvendina	
daug	kūrybiškų	idėjų.	
	 Uteniškiai	mielai	atsiliepia	į	Švenčionių	socialinės	para-
mos	centro	kvietimą	ir	dalyvauja	jų	renginiuose.	Asociacija	turi	
ir	daugiau	puikių	bičiulių	ne	vien	Lietuvoje,	bet	ir	kaimyninėse	
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šalyse.	Susitikimai	su	jais	–	atgaiva	sielai.	O	štai	filantropinis	
bendradarbiavimas	su	Utenos	institucijomis	bei	fiziniais	asmeni-
mis	leidžia	organizacijos	nariams	teikti	paramą	drabužiais,	gauti	
techninės	pagalbos	priemonių.

Pagalba ir projektai – visų svarbiausia 

	 Iš	Utenoje	veikiančių	neįgaliųjų	asociacijų	KŽNS	pirmoji	
pradėjo	bendradarbiauti	su	„Maisto	banku“.	Šis	bendradarbiavi-
mas,	prasidėjęs	dalyvavimu	maisto	produktų	rinkimo	akcijose	
vieną,	o	paskui	jau	ir	du	kartus	per	metus,	išsiplėtė	iki	galimybių	
kartą	per	savaitę	gelbėti	socialiai	remtinus	neįgaliuosius	maisto	
produktais.	
	 Taip	pat	asociacija	vienintelė	iš	rajone	veikiančių	nevy-
riausybinių	organizacijų	teikia	transporto	paslaugas,	nes	turi	
neįgaliųjų	poreikiams	pritaikytą	automobilį.
	 Projektinė	veikla	Utenoje	taip	pat	gana	aktyvi.	Čia	įgy-
vendinami	sveikatinimo,	socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįga-
liesiems	bendruomenėje,	gamtosaugos,	kultūros	ir	kiti	projektai,	
kuriems	dalinį	finansavimą	skiria	Utenos	rajono	savivaldybės	
administracija,	LR	Sveikatos	apsaugos	ministerija,	taip	pat	–	
Neįgaliųjų	reikalų	departamentas	prie	SADM	ir	Lietuvos	žmonių	
su	negalia	sąjunga.	
	 Kasmet	vykdomas	tęstinis	projektas	„Neįgaliųjų	sveika-
tos	stiprinimas,	organizuojant	sveikatingumo	renginius“,	remia-
mas	Utenos	rajono	savivaldybės,	skirtas	sąjungos	nariams	ir	jų	
šeimoms,	Utenos	rajono	neįgaliesiems,	savanoriams.	Jau	turimas	
įdirbis	parodė,	kad	projekto	veiklos	mėgstamos,	turi	pozityvų	
poveikį	kiekvienam	projekte	dalyvavusiajam.	Tęstinė	žmonių	
sveikatos	stiprinimo	veikla,	 taikant	muzikos,	dailės,	foto	ir	

ASOCIACIJOSEASOCIACIJOSE

Po įprastų darbų ir užsiėmimų smagu kartu pakeliauti 
ar užtraukti linksmą dainą
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vaizdo	meno	terapijos	metodus,	turi	įtakos	neįgaliųjų	saviraiškos	
ir	socialinių	įgūdžių	ugdymui.	Relaksacijos	procesui	paprastai	
pasirenkamos	kaimo	turizmo	sodybos.
	 Aplinkos	sveikatinimo	ir	gamtosaugos	projektų	rezulta-
tas	–	gėlės	asociacijos	aplinkoje,	sutvarkytas	vidinis	kiemelis,	
ekologiškų	maišelių	pasiuvimo	ir	keitimo	akcija.	
	 NVO	veiklos	projektas	„Aukštakalnis	po	vienu	stogu“	
buvo	skirtas	tame	pačiame	name	veikiančių	įvairių	nevyriausy-
binių	organizacijų	bendravimo	ir	iniciatyvų	skatinimui.

Respublikinis renginys įpareigoja

	 Sąjungos	veikla	orientuota	į	pagalbą	neįgaliajam,	tei-
kiant	socialines,	psichologines	paslaugas,	tenkinant	užimtumo	
(kultūrinius,	edukacinius,	socialinius	ir	socialinės	reabilitacijos)	
poreikius,	pagalbą	namuose,	praturtinant	sąjungos	narių	gyve-
nimo	kokybę	ir	įvairovę.	
	 Sąjungos	pirmininkė	Nijolė	Gaivenienė	pabrėžė,	jog	ne	
visuomet	neįgalieji	turi	galimybę	dalyvauti	meno	saviveikloje,	
kelti	kultūrinį	lygį,	stiprinti	pasitikėjimą	savo	jėgomis,	integ- 
ruotis	į	visuomenę,	atskleisti	galimybes	didesniam	klausytojų	
ratui.	
	 „Siekdami	pozityvaus	požiūrio	į	neįgaliųjų	meno	kolek-
tyvus,	pasirinkome	varžytuvių	surengimo	veiklą.	Tokia	veiklos	
kryptis	įtakoja	saviraiškos	siekimą	ir	meninį	kolektyvų	tobulė-
jimą,	repertuaro	papildymą	dainomis	bei	meniniais	akcentais,	
skirtais	bendram	kolektyvų	pasirodymui,“	–	sakė	vadovė.
	 Todėl	dabar	uteniškiai	turi	tradicinį	renginį,	jau	tapusį	
respublikiniu.	Tai	kasmet	organizuojamos	neįgaliųjų	kapelijų	
varžytuvės.	

Viršuje: su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku ir jo žmona 
Agne; apačioje: vilniečiams – didelė uteniškių rankdarbių pasiūla
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BŪKIM PAŽĮSTAMI
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Albertas Dukauskas: 
„esu laimingas, nes 

galiu tapyti...“ 

		 Pernai	jau	šeštą	kartą	vykusioje	šventėje	pasirodė	10	ne- 
įgaliųjų	meno	kolektyvų.	Be	pačių	uteniškių,	dalyvavo	Ukmer-
gės,	Rokiškio,	Kupiškio,	Zarasų,	Molėtų	rajonų	neįgalieji.	
	 „Pirmą	kartą	surengėme	žiūrovų	balsavimą	–	geriausios	
kapelos	rinkimus,	–	pasakojo	pirmininkė.	–	Žiūrovai	balsavo	
bulvėmis,	mesdami	jas	į	labiausiai	patikusios	kapelos	maišą.	
Daugiausiai	svėrė	maišas	su	užrašu	„Dar	ne	sutema“.	Tai	mūsų	
kapelos	pavadinimas.	Labai	nudžiugome,	nes	kolektyvas	skai-
čiuoja	vos	trečius	veiklos	metus.	Vis	dėlto	ir	per	tokį	trumpą	
laiką	nuveikta	daug.	Vien	tik	pernai	mūsiškiai	koncertavo	Ute-
nos,	Anykščių,	Zarasų,	Joniškio,	Švenčionių,	Vilniaus	rajonų	
bendruomenėms.	Meninę	programą	išvydo	ir	mūsų	svečiai,	
apsilankę	asociacijoje,	Latvijos	Respublikos	Preilių	invalidų	
draugijos	nariai.“
	 Beje,	uteniškiai	savo	organizacijos	uždarame	kiemelyje	
įsirengė	netradicinę	estradą,	kurioje	bendruomenei	pristatomi	
visų	sąjungos	meno	kolektyvų	pasirodymai.	Šioje	viešojoje	
erdvėje	šurmuliuojama	per	Užgavėnes,	Atvelykio	šventę,	čia	
minimos	Motinos	ir	Tėvo	dienos.	Kiemelį	papuošė	dekoratyvinis	
akmuo,	kurį	išdailino	sąjungos	vyrai.	
	 „Toje	mūsų	estradoje	mielai	koncertuoja	ir	kiti	Utenos	
meno	kolektyvai,	taip	pat	turėjome	svečių	iš	Visagino,“	–	džiau-
giasi	ponia	Nijolė.	

Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos nuotraukos

 Laura	CARIŪTĖ

Apie spalvų kalbėjimą...

	 Su	tautodailininku	Albertu	Dukausku	kalbėjomės	ženk-
lais.	Aš	klausdavau,	o	atsakymus	jis	lakoniškai	užrašydavo	ant	
popieriaus	lapelio.	Tokiu	būdu	su	aplinkiniais	jau	treti	metai	
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susišneka	raseiniškis,	pristatantis	savo	tapybos	parodas	Vilniuje,	
Plungėje,	Jurbarke,	kituose	Lietuvos	miestuose	 ir,	žinoma,	
Raseiniuose.	
	 Prarasti	kalbos	dovaną	žmogui	visados	baisu.	Tačiau	dai-
lininkui	gal	tai	ir	nėra	baisiausia,	kas	gali	nutikti,	juk	už	jį	kalba	
tapytos	drobės.	Jos	atskleidžia	pasaulio	suvokimą,	matymą,	
patirtis.	
	 Alberto	drobėse	–	gamtovaizdžiai,	tapyti	sodriomis,	ryš-
kiomis,	o	kartais	ir	pastelinėmis	spalvomis.	Į	juos	žiūrėdamas	
matai,	koks	stebuklingas	mus	supančių	laukų,	miškų	žalumas	ir	
dangaus	vaiskumas.	Per	tapybą	Albertas	kalba	su	aplinkiniais	
apie	meilę	savam	kraštui,	tradicijoms,	paveldo	palikimui	–	dva-
rams	ir	architektūriniams	paminklams,	kurie	su	mažiausiomis	
detalėmis	perkeliami	į	jo	drobes.	

 ...ir ligą... 

	 „2000-aisiais	susirgau	bronchine	astma,	tuomet	šešis	
mėnesius	išgulėjau	Vilniaus	Antakalnio	ligoninėje,	–	prisimena	
Albertas.	–	Liga	prasidėjo	nuo	depresijos,	kuri	apėmė	netekus	
darbo.	Iki	tol	dirbau	apipavidalintoju	Raseinių	ATĮ	ir	kitose	įmo-
nėse,	dariau	reklamas,	agitacinius	skelbimus	ir	visa	kita.	Tačiau	
pasikeitus	laikams,	po	Nepriklausomybės	atgavimo,	mano	darbo	
niekam	nebereikėjo.	Neištvėriau	bedarbystės,	užgėriau...	Ir	„vel-
nio	lašai“	paliko	pėdsaką.“
	 Gydytojai	Albertui	konstatavo	gerklų	auglį.	Reikėjo	ope-
racijos.	Operuojant	nepavyko	išsaugoti	balso	stygų.	Štai	taip	
Albertas	tapo	nebyliu.
	 „Jau	dveji	metai	nebekalbu,	tačiau	gal	ir	gerai...–	nusi-
šypso	vyriškis.	–	Mažiau	kalbų,	daugiau	darbų.	Apsipratau,	
pasveikau	ir	vėl	panirau	į	tapybą.“	

	 Meninkas	neslėpė,	 jog	daugeliui	 iš	mūsų	nesvetima	
jaunystėje	garbinti	dievaitį	Bakchą...	Tačiau	senatvėje,	numynę	
daugybę	klystkelių,	mes	jau	gudrūs	mokyti	kitus.

... tapybą ir laimę...

	 Tautodailininko	 tapybos	darbų	 stilistika	 susijusi	 su	
liaudies	meno	tradicijomis.	Gal	todėl	ir	pasisekimas	parodose	
toks	didelis?	Šiandien	išvardinti,	kokiose	ir	kiek	kartų	tapytojas	
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dalyvavo	parodose,	keblu.	O	pradžioje	būta	visko,	taip	pat	ir	
didelės	nedrąsos.	Vyriškis	gerai	pamena	pirmąjį	savo	„išėjimą	
į	žmones“.	Tas	vyko	1963	metais	–	Albertas	respublikiniame	
moksleivių	piešinių	konkurse	pirmą	kartą	viešam	įvertinimui	
pateikė	savo	peizažus	ir	buvo	įvertintas	antrąja	vieta.	
	 „Pirmąją	vietą	pelnė	darbas,	atspindėjęs	„šviesų	komu-
nistinį	rytojų“,	o	mano	piešiniuose	–	tik	peizažai,“	–	pridūrė	
vyriškis,	atsimindamas	ganai	jau	tolimą	praeitį.
	 Albertas	nuo	vaikystės	įsimylėjęs	tėviškės	gamtą,	jos	
vaizdai	brangiausi.	Visais	metų	laikas	–	žiemą	ar	vasarą	–	meni-
ninkas	tapo	iš	natūros.
	 „Griežto	stiliaus	neturiu,	tačiau	man	artimiausias	rea-
lizmas,	–	teigia	tautodailininkas	ir	priduria,	jog	jaunystėje	jam	
didžiausią	įspūdį	paliko	A.	Žmuidzinavičiaus	paveikslai.	–	Esu	
laimingas,	kad	nors	trumpai,	bet	man	teko	pabendrauti	su	šiuo	
didžiu	dailininku.	Gavau	iš	jo	gerų	patarimų	ir	iki	šiol	saugau	
dovanotą	knygą	„Paletė	ir	gyvenimas“...
	 Po	ligos	sukurti	Albino	darbai	taip	pat	jau	daug	kur	eks-
ponuoti.	2012-ais	metais	jis	dalyvavo	Žemaitijos	menininkų	pa-

rodoje	„Vilnius	–	vartai	į	Žemaitiją“,	6-ojoje	pasaulio	žemaičių	
dailės	parodoje	Plungėje.	2013-aisiais	pristatė	kūrybą	Raseinių	
Neįgaliųjų	centre,	o	pačioje	2014-ųjų	pradžioje	–	Jurbarko	krašto	
muziejaus	Koncertų	ir	parodų	salėje.	Nemaža	dalis	jo	darbų	iške-
liavo	į	svečias	šalis.	Albinas	neslepia:	tas	faktas,	kad	jo	tapyba	
paklausi,	teikia	džiaugsmo.	
	 „Esu	laisvas	menininkas,	todėl	galiu	tapyti,	ką	noriu,	–	
pasigiria	Albertas.	–	Lietuviai	mėgsta	verkšlenti,	kad	jiems	visko	
stinga:	pinigų,	automobilio,	meilės...	O	aš	esu	laimingas	žmogus,	
nes	mano	laimė	kabo	štai	ant	sienų...“

...gyvenimo išdaigas... 

	 Albertas	atviras	ir	kuklus	žmogus.
	 „Ar	esu	dailininkas?	–	klausia	lyg	pats	savęs.	Pats	ir	
atsako:	–	Sunku	spręsti...	Juk	tau	gali	atrodyti,	kad	esi	kažkas,	
o	iš	tikrųjų...	Dirbu,	ką	sugebu,	kas	man	malonu.	Nuo	mažens	
buvau	suaugęs	su	menu.	Mokykloje	lankiau	dailės	būrelį:	lip-
džiau	iš	molio,	piešiau,	bandžiau	jėgas	grafikoje.	Per	bandymus	
supratau,	jog	geriausiai	spalvinę	gamą	galima	išreikšti	spalvo-
mis.	Tuomet,	prieš	50	metų,	rimčiau	ir	užsiėmiau	tapyba.“	
	 Atrodytų,	tolimesnis	jaunuolio	kelias	aiškus	–	dailės	
studijos.	Deja,	aplinkybės	nebuvo	palankios.	
	 Alberto	Dukausko	senelis	buvo	Lietuvos	savanoris,	tėčio	
brolis,	tikras	dėdė,	žuvo	miške...	Tokie	studentai	sovietinėms	
aukštosioms	mokykloms	buvo	patys	nepatraukliausi.	
	 Tačiau	gyvenimo	vingiai	įnoringi!	Pasirinkęs	techninę	
specialybę,	Albertas	studijavo	Gedimino	technikos	universitete,	
tačiau	studijų	nebaigė	ir	buvo	paimtas	į	sovietų	armiją.	Čia	baigė	
korespondentų	mokyklą,	pradėjo	dirbti	dailininku	klube,	o	grįžęs	
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į	gimtuosius	Raseinius,	tapo	dailininku-apipavidalintoju.	Anuo-
met	toks	etatas	buvo	daugelyje	stambesnių	įmonių	–	reikėjo	
žmonių,	galinčių	piešti	lozungus,	agitacinius	plakatus,	kitokią	
sovietinę	atributiką...
	 Taigi,	Albertas	ne	visados	buvo	„laisvas	menininkas“,	
tačiau	jis	niekados	nekūrė	ir	„meno,	vardan	meno“.

...gimtinės grožį...

	 „Gaila,	kad	estetika	šiandien	stumiama	laukan,	–	sakė	jis.	
–	O	juk	menas	be	estetikos	–	besielis	menas.	Man	nėra	svarbu,	
ką	pasakys	kritikas,	man	svarbu	išlieti,	kas	širdyje,	ką	matau	ir	
ką	noriu,	kad	kiti	matytų.“

	 Visa	tai	ir	atsispindi	Alberto	drobėse,	kurių	pagrindas	–	etno-
kultūra.	Tapytojas	tiki:	jei	pamiršime	savas	šaknis,	tradicijas,	tai	ir	
iš	lietuvybės	nieko	neliks.	Jo	supratimu,	menas	turi	užgauti	širdį.	 
	 „Mes,	vyresnioji	karta,	esame	ištikimi	grožio,	metų	laikų	
kaitos	ir	glaudaus	gamtos	ryšio	su	žmogumi	temai,	–	įsitikinęs	
Albertas.	–	Gamta	–	tai	ta	vieta,	kuri	mane	žavi,	sielai	teikia	
atgaivos,	kurioje	galiu	susikaupti.	Juk	tokia	graži	mūsų	Lietuva:	
lygumos,	miškeliai,	prie	kelių	–	kryžiai...	O	kaip	smagu,	kai	
nueini	į	mišką:	pasiklausai	ošimo,	paukščių	čiulbėjimo...	Visa	
tai	ir	pasakoju	savo	žiūrovams:	ką	šneka	miškas,	ką	čiurlena	
upelis...	Atrodo,	eilinis	kampelis,	paprasčiausia	gamta,	bet	kiek	
joje	tikros	poezijos,	jausmų	pilnumo!	Kaip	permaininga	viskas!	
Vėjelis	papūtė	–	visa	kas	gamtoje	pakinta,	tik	spėk	stebėti...“	

...ir „ligą“, kuri neluošina

	 Jau	buvau	beprasižiojanti,	kad	Albertas,	vos	tik	sušneka	
apie	gamtą,	–	tikras	poetas.	Bet	jis	ėmė	ir	parašė	ant	lapelio:	
„Pakaks	malti	liežuviu,	kurį	Dievulis	iš	manęs	atėmė!	Laimė,	
paliko	rankas,	kad	dirbčiau!“
	 O	dar	jis	užrašė	Augustino	Savicko	žodžius,	palikusius	
jam	didžiausią	įspūdį:	„Įkvėpimas	ir	iškvėpimas	yra	tik	fizkul-
tūra,	o	tapyba	–	juodas	ir	sunkus	darbas.“
	 Taip	kažkada	kalbėjo	vienas	lietuvių	tapybos	patriarchų,	
o	Albertas	Dukauskas	patvirtino,	jog	ir	jis	daugiau	nei	penkias-
dešimt	metų	į	tapybą	žiūri	kaip	į	darbą	arba	kaip	į	ligą,	kurios	
jokiais	vaistais	neišgydysi,	jokiu	skalpeliu	neišpjausi...

Aušros Žirniūtės nuotraukos
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SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS

	 Pastarųjų	metų	pasiekimai	gydant	onkologines	ligas,	ligų	
prevencija,	teigiami	pasveikimų	pavyzdžiai	keičia	požiūrį	į	vėžio	
diagnozę.	Liga	nebetenka	stigmatizuojančio	įvaizdžio,	susita-
patinimo	su	mirties	nuosprendžiu.	Tačiau	išgirdus	diagnozę	–	
vėžys,	tiek	sergantysis,	tiek	jo	artimieji	vis	dėlto	išgyvena	stresą.	 
	 Kodėl	suserga	žmogus,	vienareikšmio	atsakymo	nėra.	
Tačiau,	kokie	veiksniai	padeda	vaduotis	iš	ligos,	gydytojams	gerai	
žinoma,	nes	patvirtinta	tyrimais,	o	ir	kasdieniame	gyvenime	matoma. 
	 Apie	psichologinės	pagalbos	galimybes,	suvaldant	ir	įvei-
kiant	ligos	ir	gydymosi	baimes,	psichologinę	pagalbą,	padedančią	
išgyventi	naujomis,	iki	tol	nepatirtomis	gyvenimo	aplinkybėmis	ir	
apie	onkopsichologinę	terapiją,	leidžiančią	greičiau	pasiekti	tei-
giamų	gydymo	rezultatų,	mūsų	korespondentė	Loreta	CIKAITĖ	
šnekasi	su	Hematologijos	centro	medicinos	psichologe	Marija	
TURLINSKIENE.

	 Vis	dažniau	kalbama	apie	holistinį	požiūrį	į	žmogaus	
sveikatą	–	tai	yra,	kūno	ir	psichikos	ryšį,	apie	tai,	jog	žmo-
gaus	mintys	ir	jausmai	lemia	kūno	savijautą.	Teigiama,	jog	
sveikimo	procese	dalyvauja	abu	šie	dėmenys.	Tas	pats	nere-
tai	pasakoma	ir	apie	susirgimą	–	susirgo,	nes	blogai	elgėsi,	
mąstė,	ir	panašiai.
	 Atsargiai	vertinčiau	pastarąjį	pareiškimą.	Labai	dažnai	
spekuliuojama	teiginiu,	jog	žmogus	suserga	dėl	blogų	minčių	

kaltės	jausmo	ir	panašiai.	
Visa	tai	tik	hipotezės,	pa- 
mąstymai,	o	šį	teiginį	pa-
tvirtinančių	 tyrimų	nėra.	
Tačiau	sveikimo	eigai	proto	
ir	kūno	vienovės	įtaka	jau	
neabejojama.	Tas	įrodyta	
tyrimais.	 Žinoma,	 kad	
stresas	 neigiamai	 veikia	
sveikatą	per	vadinamuosius	
streso	hormonus	–	korti-
zolį	ir	adrenaliną,	sutrikdo	
ryšius	su	imunine	sistema.	
Štai	 tuomet	 ir	 atsiranda	
ligos.	Tuo	tarpu	žmonės,	
kurie	 mąsto	 pozityviai,	
daugiau	 juokiasi,	 giliau	
jaučia	gyvenimo	prasmę,	ir	
sveiksta	greičiau.	Tyrimų	rezultatai	atskleidžia,	jog	psichologinė	
pagalba	gelbsti	geriau	tvarkytis	su	ligos	situacija,	padeda	atgauti	
kontrolės	jausmą	ir	tokiu	būdu	palengvina	žmonių,	sergančių	
onkologine	liga,	psichologinius	išgyvenimus.	Tyrimai	ir	mano	
asmeninė	patirtis	liudija,	kokia	svarbi	ir	reikalinga	psichologinė	
pagalba	žmonėms,	palūžusiems	dėl	ligos.	Žmonės,	kurie	lanko	
savitarpio	pagalbos	grupes	arba	dirba	individualiai	su	psicho-
logu,	greičiau	sveiksta,	jų	žymiai	geresnė	gyvenimo	kokybė.

	 Psichologinė	pagalba	–	kiekvienam	individualiai?
	 Remdamasi	patirtimi	ir	tyrimais,	galiu	teigti,	jog,	išgirdus	
diagnozę,	ne	visiems	be	išimties	reikalinga	vienoda	ir	ilgalaikė	
psichologo	pagalba.	Grubiai	vertinant,	trečdaliui	žmonių,	išgir-

OnkOpsichOlOgija 
lietuvOje — jauna sritis

„Daugiau juokitės ir džiaukitės – ir 
būsite sveikesni,“ – sako psichologė 
Marija Turlinskienė
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dus	diagnozę,	iš	viso	nereikia	psichologo	pagalbos,	jie	puikiau-
siai	susitvarko	savo	asmeninių	savybių	dėka,	padedant	draugams	
ir	artimiesiems.	Kitas	trečdalis	jaučiasi	totaliai	palaužti,	diagnozę	
suvokia	kaip	nuosprendį	mirčiai,	nuleidžia	rankas,	nenori	dėti	
pastangų	ir	kovoti	su	liga.	Šiai	grupei	žmonių	ypač	reikalinga	
psichologo,	o	neretai	ir	psichiatro	pagalba.	Ypač	tais	atvejais,	
kuomet	žmogų	apima	stiprus	nerimo	jausmas,	panikos	etapai,	
kai	jis	negali	ir	nepajėgia	susitvarkyti	su	išgyvenamu	stresu.	
	 Yra	žmonių	grupė,	kuriems	psichologinė	pagalba	reika-
linga	tik	tam	tikrais	ligos	etapais.	Labai	sunkus	momentas	yra	
išgirsti	diagnozę,	tačiau	dar	sunkesnis	laikotarpis	–	nuo	biopsijos	
paėmimo	iki	kol	sulaukiama	atsakymo.	Šis	periodas	ypač	sunkus.	
Žmogus	išgyvena	įtampą,	nežinią,	tie	išgyvenimai	labai	slegia.	
Sunki	ir	gydymosi	pradžia,	kuomet	viskas	nauja,	dar	nepatirta,	
nežinoma.	Suprantama,	šiandien	žmonės	gauna	daug	informaci-
jos,	susirgę	jos	patys	ieško.	Tai	nėra	blogai,	tačiau	negerai,	kad	
surenkama	ir	negatyvi	informacija.	Jokia	paslaptis,	jog	šiandien	
dar	daug	neigiamos	informacijos	apie	chemoterapiją.	Teigiama,	
koks	šis	gydymas	baisus,	kaip	sunkiai	pakeliamas.	Žmogus	išsi-
gąsta,	nors	dar	nieko	nežino,	pats	neišbandė.	O	gal	jį	gydimas	
veiks	patenkinamai	ar	net	gerai?	Tačiau	formuojamas	gydymo,	
ligoninių	„baubas“,	ir	tai	atsiliepia	žmogaus	jausmams,	kelia	
sąmyšį,	pasipriešinimą	gydymui.	
	 Kita	vertus,	turime	tiek	gerų	pavyzdžių,	kuomet	besigy-
dantys	chemoterapija	žmonės	sėkmingai	dirba,	mokosi.

	 Ar	sutiktumėte	su	teiginiu,	jog	psichologijos	terapijoje	
svarbiausia	–	išsikalbėti?	
	 Pokalbis	padeda	išsiaiškinti,	ko	labiausiai	reikia	ligoniui.	
Hematologijos	centre	su	visais	be	išimties	ligoniais	pasikalbame,	
pokalbio	metu	įvertiname,	kiek	ir	kokios	pagalbos	reikės.	Pir-

miausiai	žmogui	reikia	padėti	suprasti	tas	baimes,	kurios	glūdi	
viduje.	Tik	tuomet,	kai	jausmai	ir	emocijos	išsakomos,	tampa	
lengviau.	
	 Išsikalbėti	su	kuo	nors	iš	šalies	kartais	būna	lengviau,	
saugiau,	paprasčiau.	Juk	sergantysis	dažnai	nenori	gąsdinti	arti-
mųjų,	kurie,	išgirdę	diagnozę,	sutrinka	ne	mažiau,	negu	pats	
ligonis.	Daug	atvejų,	kuomet	sergantysis	elgiasi	kaip	stipriau-
sias	–	ramina	artimuosius,	guodžia.	O	juk	jam	taip	pat	būtina	
išsikalbėti	arba,	kaip	mes	kad	sakome,	„išventiliuoti“	visas	
neraminančias	mintis,	išsakyti	turimas	baimes,	nerimą,	sulaukti	
atsakymų	į	klausimus.	

	 Kokį	uždavinį	pirmiausiai	sau	iškelia	psichologas,	kai	
susitinka	su	ligoniu?	
	 Mes	visados	kalbame	apie	tai,	kas	ligoniui	reikalinga	
tuo	metu	–	čia	ir	dabar.	Jis	mums	pats	pasufleruoja	temą.	Šiuo	
atveju	nėra	kalbų	apie	jaunystės	ar	vaikystės	patirtis,	šnekamės	
apie	tai,	kaip	išgyventi	susidūrus	su	liga.	Ieškome	atramos	taškų,	
į	ką	stipriausiai	gali	remtis	žmogus,	kur	slypi	silpnybės	ir	kaip	
jas	galima	kompensuoti.	
	 Psichologo	uždavinys	–	padėti	žmogui	atskleisti	viduje	
glūdinčias	jėgas.	Žinoma,	pats	žmogus	savyje	taip	pat	turi	didžiulį	
potencialą	jėgų	–	kovoti,	atsitiesti,	pasveikti.	Pradžioje,	vos	
išgirdus	diagnozę,	dažnam	„žemė	išslysta	iš	po	kojų“,	o	vėliau	
paaiškėja,	jog	tai	ne	pirmasis	atvejis,	kuomet	žmogus	išgyvena	
stresą	–	jo	gyvenime	būta	įvairių	situacijų,	kurias	įveikė.	
	 Visų	pirma,	reikia	suvokti,	kad	šis	laiko	tarpas	laikinas,	o	
diagnozė	–	ne	pretekstas	atsisakyti	savo	tikslų,	planų,	vilčių.	Juo	
labiau,	kad	šiandien	kiekvienai	sunkiai	ligai	randasi	vis	naujų	
gydymo	metodų,	kurie	padeda	išlaikyti	veiklumą	bei	gyvybin-
gumą	ilgus	metus.	

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS
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RepRiZa – 2014
Loreta	CIKAITĖ	

	 Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	centro	plastinės	
dramos	teatriukas	šiemet	švenčia	kūrybinės	veiklos	10-metį.	
Vadovaujamas	talentingo	režisieriaus,	mimo	Virgio	Bortkevi-
čiaus,	kolektyvas	sukūrė	daugiau	kaip	dvidešimtį	pastatymų,	gali	
didžiuotis	kūrybinės	veiklos	įvertinimu	ne	vien	Lietuvoje,	bet	
ir	užsienyje.	Teatriukas	yra	dviejų	GRAND	PRIX	laimėtojas	
tarptautiniame	Nuostabiųjų	teatrų	festivalyje,	vykstančiame	
Lenkijoje,	Tčevo	mieste,	kuriame	dalyvauja	daugiau	kaip	trys	
dešimtys	trupių	iš	įvairių	šalių.	
	 Savo	dešimtąjį	gimtadienį	Plastinės	dramos	teatriukas	
pažymėjo	neeiliniu	renginiu	–	pirmą	kartą	organizuotu	festivaliu	
„REPRIZA	–	2014“.

KULTŪRA

	 Onkologinis	susirgimas	–	vis	dar	sunki	liga,	psichologiš-
kai	sunki	patirtis,	tačiau	tai	liga,	kuri	išgydoma,	tik	nereikia	bijoti	
gydytis	ir	sveikti.	Dirbdama	hemeotologijos	centre	susidūriau	su	
daugybe	teigiamų,	sėkmingo	sveikimo	pavydžių.	Svarbiausia	–	
nenurašyti	besigydančio	žmogaus,	daryti	visa,	kas	įmanoma,	kad	
jis	nesijaustų	vienišas,	nebūtų	„išmestas	iš	gyvenimo“,	nemirtų	
socialiai.	Juk	ne	kas	kita,	kaip	socialinė	mirtis,	kiekvieną	mūsų	
veikia	skausmingiausiai.

	 Ar	daug	žmonių	pasveiksta?
	 Pasveikimo	atvejų	turime	tikrai	daug.	Tą	galėtų	paliu-
dyti	ir	ne	vienerius	metus	veikianti	bendrija	„Kraujas“.	Bend-
rijos	nariai,	žmonės	sirgę	hematologinėmis	 ligomis,	praėję	
visą	gydymo	kursą,	pasveikę,	noriai	savanoriauja,	dalijasi	su	
sergančiais	patirtimis,	išgyvenimais.	Bendrijoje	yra	jų	kontaktai,	
telefonai,	jiems	galima	pasiskambinti,	pasidalinti	mintimis	apie	
ligą.	Teigiami	sveikimo	pavydžiai	nuramina,	įkvepia.	

	 Sakoma,	kad	psichologinė	pagalba	–	prabanga,	kurią	
susimokėti	išgali	ne	kiekvieno	kišenė...
	 Onkopsichologija	–	palaikomajai	medicinai	priskiriama	
sritis	–	Lietuvoje	skaičiuoja	tik	dešimtus	veiklos	metus,	tačiau	
jau	šiandien	galima	įvertinti	įdirbį.	Onkopsichologų	rūpesčiu	ne	
tik	įkurta	Psichosocialinė	onkologijos	asociacija	(POA)	–	orga-
nizacija,	kuri	bendradarbiauja	su	Vakarų	valstybių	specialistais.	
Įkurtas	taip	pat	„Onkopsichologijos	ir	komunikacijos	centras“.	
Kiekvienas,	susidūręs	su	liga,	gali	kreiptis	į	centrą	ir	čia	gaus	
nemokamą	konsultaciją,	sužinos	apie	centro	vykdomus	projektus	
ir	galimybes	juose	dalyvauti.	Svarbiausia,	ligos	atveju	nelikti	
vienam,	nebijoti	kalbėti,	dalintis	gerosiomis	patirtimis,	nebijoti	
gydytis	ir	sveikti.

	 Ačiū	už	pašnekesį.

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS
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grupių	kūriniai	ne	tik	užpildė	pertraukėles	tarp	pasirodančių	
trupių,	bet	ir	emociškai	paruošdavo	kitam	pasirodymui	tiek	
aktorius,	tiek	žiūrovus.
	 „REPRIZA	–	2014“	sukvietė	neįgaliųjų	teatrus	pirmą	
kartą.	Tačiau	norisi	tikėti,	jog	šis	festivalis	taps	tradiciniu.	
	 „Organizavau	festivalį	ne	kaip	priešpriešą	Vilniuje	vyks-
tančiam	„Begasui“	ar	kitiems	festivaliams.	Nuoširdžiai	tikiu,	jog	
Lietuvoje	trūksta	teatro	festivalių,	jie	nyksta,	o	jeigu	jų	nebus,	
nebus	ir	motyvacijos	kurti.	Juk	festivalis	–	tai	ne	tik	galimybė	
parodyti	naujausius	spektaklius,	bet	ir	išgirsti	kritiką,	įvertini-
mus,	pasidalinti	mintimis,	idėjomis,“	–	teigė	V.Bortkevičius.	

 
Aušros Žirniūtės nuotrauka

Jolanta	ir	Laimonis	STARODUBCEVAI

	 Vykdydama	Regionų	kultūros	projektą,	mažinantį	kultū-
rinę	ir	socialinę	atskirtį,	viešoji	įstaiga	„Elijos	vėjarožė“	penktą	
kartą	organizavo	Tarptautinį	dainų,	šokių	ir	muzikos	festivalį	
„Nepalikim	su	negalia	vienų“,	kuris	vyko	Šventojoje.
	 Po	šv.	Mišių	Švč.	Mergelės	Marijos	Jūrų	žvaigždės	
bažnyčioje	dalyviai	išsirikiavo	eitynėms.	Tautiniais	drabužiais	
apsirengę,	pasipuošę	savo	ansamblių	atributika,	jie	ėjo	Šven-

Festivalis 

„nepalikim 
su negalia vienų“ 

	 Festivaliai	kuriantiems	žmonėms	–	viena	iš	formų	pri-
statyti	savąją	kūrybą,	pasidalinti	patirtimi,	idėjomis.	Paprastai	
festivalio	metu	ne	tik	parodomi	premjeriniai	spektakliai,	bet	ir	
sukuriamas	šventinis	šurmulys	bei	nuotaika.	Tad	visai	neatsitik-
tinai	režisierius	V.	Bortkevičius	sukvietė	bendraminčius	į	gim-
tadienio	šventę	Kaune,	Kauno	kultūros	centre	„Tautos	namai“.	
	 Jau	pačioje	festivalio	pradžioje	buvo	įvardinta,	jog	Tea-
triukas	išaugo	„vaikystės	marškinėlius“	ir	nuo	šiol	bus	vadina-
mas	Trupe.	Kolektyvas	šio	titulo	iš	tiesų	nusipelnė.
	 Šventinę	festivalio	nuotaiką	kūrė	ne	vien	sveikinimai,	bet	
ir	bičiulių	iš	Vilniaus	neįgaliųjų	dienos	centro	teatro	trupės	pasiro-
dymas.	Jie	festivalyje	dar	kartą	pristatė	„Nojaus	arką“.	Vilijampo-
lės	globos	namų	mimodramos	teatras,	kuriam	taip	pat	vadovauja	 
V.	Bortkevičius,	parodė	lazerių	šou	„Baimė“,	o	patys	jubiliatai	pasi-
rinko	gerai	žinomą,	vienok	visados	jaudinantį	ir	tematika	amžinai	
aktualų	spektaklį	„Smuikininkas“.	Taipogi	parodė	premjerinį	jude-
sio	spektaklį	„Žaidimas	laikinumu“	(pagal	Samuelį	Becketą).
	 Virgis	Bortkevičius	–	žmogus,	nesirenkantis	 lengvų	
kelių,	nepataikaujantis	šiandien	paplitusiam	hedonizmui	ar	
išoriniam	blizgesiui,	ir	šį	kartą	visa	galva	paniro,	o	ir	savo	akto-
rius	panardino	į	modernaus	teatro	kūrėjo	S.	Becketo	kūrybą.	Jo	
sukurtame	judesio	spektaklyje	„Žaidimas	laikinumu“	siekiama	
ne	tik	suprasti	S.	Beketo	keliamus	egzistencijos	klausimus,	bet	
ir	priversti	ir	žiūrovą	mąstyti,	lyginti,	klausti.	Seniai	S.	Beketu	
besižavintis	režisierius	neslepia,	jog	pastarasis	pastatymas	–	vie-
nas	brandžiausių	jo	kūrybinėje	biografijoje.	
	 Režisierius	teigia:	„Teatras	–	bene	pati	efemeriškiausia	
meno	sritis,	kuomet	vieną	kartą	suvaidintos	pjesės	jau	nebeįma-
noma	atkartoti.“
	 Kas	dar	džiugino	festivalyje	„REPRIZA	–	2014“?	Be	
abejonės,	lazerių	šou	ir	muzika.	V.	Bortkevičiaus	parinkti	roko	
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tosios	miestelio	gatvėmis	iki	sveikatos	centro	„Energetikas“,	
sukviesdami	kurorto	poilsiautojus,	svečius	ir	vietos	gyventojus	
tapti	festivalio	žiūrovais.
	 Prie	„Energetiko“	jau	laukė	Sveikatos	centro	pacientai.	
Festivalį	atidarė	Palangos	kultūros	centro	direktoriaus	pavaduo-
tojas,	Palangos	savivaldybės	Tarybos	narys	Nerijus	Stasiulis.
	 VšĮ	„Elijos	vėjarožė“	direktorė	Rita	Matulevičienė	apgai-
lestavo,	kad	festivalio	įkūrėjas,	idėjų	„generatorius“	ir	vienas	
pagrindinių	organizatorių,	Lietuvos	parkinsono	ligos	draugijos	
Kaišiadorių	skyriaus	pirmininkas	Stanislovas	Vaitkevičius	dėl	
rimtų	sveikatos	sutrikimų	negalėjo	dalyvauti	nei	šventėje,	nei	
rengiantis	jai.	Vis	dėlto	R.	Matulevičienė	nenuleido	rankų	ir	
kartu	su	savo	bendraminčiais	bei	padėjėjais	nutarė:	festivalis	
vis	viena	įvyks,	nes	negalima	leisti	užgesti	Stanislovo	Vaitkevi-
čiaus	įžiebtai	šviesai.	Tą	dar	kartą	visiems	atvykusiems	į	festivalį	
garsiai	pakartojo	renginio	vedančioji,	Palangos	kultūros	centro	
Moterų	vokalinio	ansamblio	„Guboja“	narė	Valdonė	Juozapa-
vičienė,	ir,	žinoma,	sulaukė	dalyvių	pritarimo,	išreikšto	garsiais	
aplodismentais.

Dalyvių eisena Šventojoje

Viršuje: dainuoja Palangos ansamblis „Guboja“; apačioje: 
tautinių šokių kolektyvas „Ave, Vita“ iš Vilniaus
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Rasa	STANKEVIČIENĖ

 
	 Skinderiškio	dendrologiniame	parke	vyko	muzikos	ir	
poezijos	šventė	„Vidurvasario	svaigi	liepa“,	kurios	organizatorė	–	 
Kėdainių	paraplegikų	asociacijos	vadovė	Alma	Margevičienė.	
Šventėje	dalyvavo	Molėtų,	Kelmės,	Ukmergės,	Kauno,	Radvi-
liškio,	Panevėžio	atstovai	ir,	žinoma,	kėdainiškiai.	Su	dainingais	
ir	poetiškais	molėtiškiais	atvyko	ir	daugeliui	pažįstamas	šmaikš-
tusis	Pranas	Pliuška,	kurio	tekstai	visuomet	sulaukia	gausių	
plojimų.	Kelmės	neįgaliųjų	ansamblis	„Svaja“'	paruošė	puikią	
muzikinę	programą,	o	eiles	skaitė	Jadvyga	Šimkienė	ir	Edvar-
das	Stankus.	Iš	Ukmergės	taipogi	atvažiavo	gausus	būrys	gražia	

Kėdainiškių	
muzikos	ir	
poezijos	šventė	

	 Pagrindinis	festivalio	tikslas	–	suvienyti	Lietuvos	ir	
užsienio	jaunus	ir	vyresnio	amžiaus,	sveikus	ir	negalią	turinčius	
muzikuojančius,	šokančius,	kūrybiškus	žmones.	Juk	muzikos	ir	
šokių	reikia	visiems.	
	 Nors	festivalis	šį	kartą	vyko	tik	vieną	dieną	ir	kolektyvų	
buvo	mažiau,	tačiau	susirinko	tikrieji	ir	ištikimiausi	Stanislovo	
Vaitkevičiaus	draugai	iš	Šventosios,	Palangos,	Klaipėdos,	Kel-
mės,	Marijampolės,	Vilniaus	bei	Rygos.
	 Vaikų	 šokių	 kolektyvas	 „Akvarelė“	 iš	 kaimyninės	
Latvijos	savo	sceninių	drabužių	ir	šokių	stilių	įvairove	bei	gyvu	
temperamentu	labai	praskaidrino	buvusį	ne	visai	vasarišką	orą.	
Ko	gero	būtent	jaunimas	ir	„užvedė“	aukštą	ir	energingą	viso	
festivalio	tempą,	nors	iš	tiesų	visi	dalyviai	nusipelnė	dėmesio.	
Kadangi	šiemet	kolektyvų	atvyko	kiek	mažiau,	dalyvavusieji	
turėjo	galimybę	atlikti	daugiau	šokių	ar	sudainuoti	daugiau	
dainų.	Ir	jie	tuo	puikiausiai	pasinaudojo	–	atskleidė	savo	kūry-
binį	potencialą	iki	galo.
	 Dar	vienas	įdomus	festivalio	akcentas	buvo	tas,	kad	
pirmą	kartą	šoko	neįgalioji	vežimėlyje	iš	Klaipėdos.	Vadinasi,	
Tarptautinis	dainų,	šokių	ir	muzikos	festivalis	„Nepalikim	su	
negalia	vienų“	įgauna	naujų	ypatumų,	padedančių	neįgaliesiems	
integruotis	į	mūsų	visuomenę.	
	 Dera	paminėti	ir	nuostabų	„afterparty“.	Festivalio	orga-
nizatoriai	šį	pasibuvimą	gerai	suplanavo,	tačiau	niekas	nesiti-
kėjo	tokio	šilto,	linksmo	ir	neformalaus	bendravimo,	kai	šokėjai	
dainavo,	o	dainininkai	šoko,	kai	patirtas	laisvo	ir	nevaržomo	
bendravimo	džiaugsmas	atrodė	didesnis,	nei	šalia	ošianti	Baltijos	
jūra.	
	 Žodžiais	tiesiog	neįmanoma	perduoti	laimės	atmosferos,	
kuri	festivalyje	tvyrojo.	Galima	pasakyti	tik	tiek:	kas	jame	daly-
vavo,	tikrai	patvirtins,	jog	penktasis	kartas	–	pats	geriausias	ir	
įsimintiniausias.
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Romutė	UDRAKIENĖ

	 Alytiškiai	dažnai	renkamės	į	„Artrito“	klubo	patalpas.	
Reikalai	įvairūs	–	užsiėmimai,	teminiai	susirinkimai,	šventės...	
Dauguma	mūsų	–	nebe	pirmos	jaunystės,	todėl	ateiname,	kaip	
sakoma,	ne	dėl	„šventinio	rūbo“,	o	dėl	„kasdieninės	duonos“	–	
mūsų	sveikatos.	
	 Baigėsi	pirmasis	metų	pusmetis.	Džiugu,	kad	mūsų	kolek-
tyvas	aktyviai	dalyvavo	visose	veiklose.	Mes	esame	kaip	tvirtas	
kumštis:	jaučiame	atsakomybę	už	draugus,	žinome,	kas	kuriam	
nutiko.	Dirbant	komandoje,	lengviausia	pamiršti	savo	paties	
problemas.	Gal	todėl	ir	į	vykstančius	užsiėmimus	ar	mokymus	
visi	skuba	noriai.	Atsiliepimuose	nariai	rašo,	jog	jiems	patinka	
mokymų	temos,	dėstoma	medžiaga,	specialistų	pasirengimas.	
II	metų	ketvirtį	vykdėme	projektą	„Nieks	nesikeis,	kol	širdy	
sunku“.	Tai	buvo	psichologo	užsiėmimai.	Visiems	taip	pat	patiko	

vienoda	apranga	pasipuošusių	dainininkų,	tarp	kurių	atsirado	ir	
rašančių	eilėraščius.	Kauniškiai	ne	tik	deklamavo,	bet	ir	pateikė	
vaidinimų	ištraukų.	Skaitė	Jolanta	Tarasevičienė	ir	Virginija	
Sakalauskienė,	o	meno	entuziastų	trupė	„Laumės	pėda“	suvai-
dino	epizodus	pagal	Kazio	Sajos	apysaką	iš	spektaklio	„Širdelė	
–	ne	tabokos	tūzelė“.	Iš	Radviliškio	atvyko	Antanas	Stugys,	kuris	
dainavo	savo	kūrybos	dainas,	pritardamas	gitara.	Zinaida	Jurė-
nienė	iš	Panevėžio	paskaitė	eilių	ir	padainavo.	Kėdainiškiams	
atstovavo	paraplegikų	asociacijos	vokalinis	ansamblis	„Almėja“,	
vadovaujamas	meno	vadovės	Daivos	Staškuvienės.	Buvo	skai-
tomi	Stasio	Černevičiaus	tekstai.	Nuotaikingą	eilėraštį	apie	
vasarą	padeklamavo	Milda	Verkauskienė.	Rasa	Stankevičienė,	
šios	šventės	vedėja,	taip	pat	deklamavo	savo	sukurtas	eiles,	o	
Agnė	Gulbinaitė	ir	Modestas	Tarasevičius	sušoko	šokį.	Visi	buvo	
pakviesti	atlikti	bendrą	dainą,	išklausyti	padėkų	(organizatorei,	
dalyviams,	meno	vadovams,	operatoriui	Vytui)	ir	atsiimti	mielų	
dovanėlių,	pagamintų	kėdainiečių	asociacijos	narių.	
	 Po	visų	pasirodymų	šeimininkai	nuklojo	stalus	sumušti-
niais,	šviežiais	agurkais	ir	netgi	pavaišino	žuviene,	kurią	išvirė	
asociacijos	narė	Regina	Šlamienė.	Alkanas	neliko	ir	atklydęs	
šuo,	beje,	šlubčiojantis	–	kaip	ir	ne	vienas	šventės	dalyvis.	

Kėdainių paraplegikų asociacijos nuotraukos
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kineziterapeuto	mokymai	„Linksmieji	pratimai“	ir	reabilitacinė	
išvyka	į	Druskininkų	kurortą.
	 Esu	labai	dėkinga	klubo	nariams,	kurie,	turėdami	sunkią	
negalią,	aktyviai	dalyvauja	visur	kur.	Tai	Aldona	Paršeliūnienė,	
Danutė	Mazėtienė,	Genutė	Mikalauskienė,	Onutė	Kavaliaus-
kienė,	Vilius	Vaikšnora.	O	apie	„stiprius“	narius	kalbėti	reikėtų	
labai	ilgai	–	vietos	žurnale	nepakaktų...
	 Tai	pat	norisi	padėkoti	mūsų	dėstytojoms	Reginai	Pries-
kienienei	bei	Virginijai	Žydonienei.	Jos	rado	kelią	į	mūsų	klubo	
narių	širdis.	
	 O	kaip	smagiai	bendrauta	su	Zita	Bekešiene,	kuri,	mums	
visiems	vykstant	į	Druskininkus,	supažindino	su	kurorto	istorija,	
su	Druskininkų	neįgaliųjų	centro	„Guboja“	draugijos	darbuotoja	
Diana	Lukošiūnaite,	kuri	mus	sutiko,	supažindino	su	savo	miestu	
ir	organizavo	susitikimą	su	Antanu	Česnuliu.	Apsilankėme	jo	
sodyboje	ir	likome	sužavėti.	Tikriausiai	nesuklysiu	sakydama,	
jog	šis	skulptūrų	ir	poilsio	parkas	–	nuostabus	gamtos	kampelis	
Lietuvoje.	Čia	galima	ne	tik	ilsėtis,	bet	ir	apžiūrėti	įvairius	dro-
žėjo	meno	kūrinius.	
	 Atvykusiems	į	Druskininkus	reikėjo	pasėdėti	 ir	prie	
muzikinių	fontanų,	pasižiūrėti	į	vandens	žaismą.	Nuostabus	
vaizdas	ir	jausmas!
	 Paklausite,	kur	dingo	kelionės	nuovargis?	O	jo	papras-
čiausiai	nebuvo,	nes	vykome	ieškoti	sveikatos	ir	gerų	emocijų.,	
praleisti	laiką	kartu.	

Alytaus „Artrito“ klubo nuotraukos

Viršuje: psichologijos užsiėmimas „Nieks nesikeis, kol 
širdy sunku“; apačioje: reabilitacinė išvyka į Druskininkus
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Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų straipsnių 
mintys atitiktų jos nuomonę. 

Tiražas 2100 egz.

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

www.petroofsetas.lt

Asociacijose

Viršelio 1 p.: Albertas Dukauskas; 
2 p.: Ir vėl vasara; 3 p.: Festivalio „Nepalikim su negalia vienų“ 
akimirkos. Viršuje: vaikų šokių kolektyvas „Akvarelė“; apačioje: 
kolektyvas „Lankesa“ iš Kėdainių 4 p.: Alytaus „Artrito“ klubo 

aktyvas Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parke.

Laimono Starodubcevo ir Jurgio Kairio nuotraukos
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