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Birštonas: 
neįgalieji įsikūrę 
bibliotekoje

 Domilė PAKALNIŠKYTĖ
 

Kiek kitaip, nei visur

 Neapsigaukime: Birštono savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos nereikėtų ieškoti 2006-ųjų lapkritį iškilmingai atvertame 
naujame šiuolaikiškame pastate, kur gyventojams ir kurorte 
poilsiaujantiems žmonėms suteikiamos puikios sąlygos naudo-
tis turtingu spaudinių fondu bei šiuolaikinėmis informacinėmis 
technologijomis. Draugija „gyvena“ sename, tačiau nemažos 
kvadratūros (240 kv. m.) medinuke. Kitados čia buvus biblioteką 
primena tik menininko Vlado Žuklio sukurta Martyno Mažvydo 
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skulptūra po pat organizacijos langais, o viduje – didelė dalis 
baldų, kurie moderniems knygų namams nebetiko. Stendinėse 
lentynose dabar puikuojasi išdėlioti padėkų raštai, diplomai, kiti 
pripažinimo ženklai, kurių Birštono neįgalieji, vadovaujami Juli-
jos Senovaitienės, turi sukaupę tikrai nemažai.
 Patalpose įrengti erdvūs kabinetai administracijai, darbo 
ir kinezės terapijai, yra renginių salytė, dušas, skalbykla, nedi-
dukė virtuvėlė, kurioje visi darbuotojai kasdien susirenka pietų, 
dalindamiesi, kas ką iš namų atsinešęs.
 Kai lankiausi šiame balneologijos ir purvo terapijos 
kurorte, „Tulpės“ sanatorijos prieigose vyko grandioziniai 
remontai. Į tas prieigas pakliūna ir draugija, tad ponia Julija 
akylai stebėjo, kad statybininkai, tiesiantys Birutės gatvės šali-
gatvį, dirbtų kruopščiai, nepalikdami neįgaliesiems kokių nors 
nepageidaujamų „spąstų“.
 Birštono savivaldybės teritorijoje gyvena 529 neįgalieji. 
Savivaldybės neįgaliųjų draugijai priklauso 361 žmogus. Iš jų 
8 žmonės po traumų ar sergantieji cerebriniu paralyžiumi juda 
neįgaliųjų vežimėliais. Yra ir neįgalių vaikų. 
 Veikloje dalyvauja ne vien teritorijoje gyvenantys neįga-
lieji, bet ir jų šeimos nariai. Pasak savivaldybės merės Nijolės 
Dirginčienės, dalis darbų nuveikiama pasitelkus kitas nevyriau-
sybines organizacijas – Raudonojo Kryžiaus draugiją, Caritas, 
Sveikuolių klubą, organizaciją „Bočiai“.
 1991 metų rugsėjo 4 dieną įkurta savivaldybės neįga-
liųjų draugija dirba kiek kitaip, nei tapo įprasta Lietuvoje, kai 
tik prasidėjo akivaizdus finansavimo mažinimas asociacijoms – 
birštoniškiai darbuojasi ne dvi dienas per savaitę, o kasdien, nuo 
9 iki 16 valandos. Kadangi savivaldybė Birštone neturi dienos 
užimtumo centro (teritorijoje veikia tik Nemaniūnų seniūnijos 
dienos užimtumo centras), asociacija puikiai vykdo šią funkciją. 

Viršuje: neįgaliųjų svečias - Birštono šv. Antano Paduviečio parapijos 
klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Dalinevičius. Apačioje: 
floristikos būrelyje pagaminama daug puikių suvenyrų, kurie turi 
paklausą ne vien Birštone, bet ir įvairiose mugėse
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Savivaldybės socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius 
kasmet sudaro trišalę sutartį, kurią pasirašo Skyrius, Draugija 
ir paslaugos gavėjas, ir iš Draugijos perka pagalbos į namus 
paslaugą. Šiuo metu 4 įdarbintos moterys lanko namuose 22 
žmones. Pas vienus einama kartą ar du per savaitę, tačiau esama 
ir tokių neįgaliųjų, kuriuos tenka lankyti kasdien.

Kad rankos krutėtų, širdis plazdėtų

 Draugija nuo 2004-ųjų vykdo LR Vyriausybės priimtą 
„Neįgaliųjų socialinę integracijos programą“, kuria siekiama 
užtikrinti lygias teises ir galimybes naudotis priemonėmis, skir-
tomis neįgaliųjų nepriklausomumui, socialinei ir ekonominei 
integracijai bei dalyvavimui visuomeniniame gyvenime. Progra-
mos tikslas – suburti neįgalius žmones bendravimui, tarpusavio 
pagalbai, saviveiklai, sportui, turizmui ir poilsiui, propaguoti 
tokių žmonių integraciją, reabilitaciją, jos kryptis ir metodus.
 Didžiausias dėmesys skiriamas darbo terapijai ir bioso-
cialinių funkcijų atstatymui. Pastarųjų atkūrimu rūpinasi Marytė 
Tumosienė, turinti ketvirtį etato. Užsiėmimai vyksta kasdien, su kai 
kuriais žmonėmis, ypač senyvo amžiaus ir sunkiai judančiais, dir-
bama individualiai paslaugos gavėjo namuose. Draugijos patalpose 
yra atskiras fizioterapijai skirtas kambarys, netrūksta priemonių. 
 Veikia siuvimo būrelis, kuriam vadovauja 0, 25 etatu 
dirbanti Janina Paukštienė. Užsiėmimuose mokomasi susitaisyti 
drabužius, įsisiūti ištrūkusias sagas, išardyti sugedusius ir įsiūti 
naujus užtrauktukus į drabužius, taip pat – iš senų audinių pasi-
gaminti maišelius prekėms, prijuostėles ir kitas malonias smulk-
menas. Šis būrelis renkasi du kartus per savaitę. Populiarūs ir 
floristikos užsiėmimai. Jiems ilgus metus vadovavo Vidutė Ber-
teškienė, o nuo šių metų su neįgaliaisiais dirba Vilma Krasaus-

kienė. Anksčiau didesnis dėmesys kreiptas į pačias įvairiausias 
dirbtinių gėlių kompozicijas, dabar stengiamasi, kad medžiagos 
būtų kuo natūralesnės. Lentynose puikuojasi neįgaliųjų pagamin-
tos odos dėžutės, oda dekoruoti stikliniai indai, vazos, apipintos 
virvelėmis ar apklijuotos pjaustyto medžio ritinėliais, vainikėliai 
iš kankorėžių ir kiti gražumynai.
 Dalį pagamintų suvenyrų neįgaliesiems pavyksta parduoti 
įvairiose mugėse, ypač šventėje „Tau, Vilniau“. Surinkti pinigė-
liai skiriami būtinosioms darbo priemonėms įsigyti. Šiek tiek 
lėšų neįgalios darbštuolės prisiduria liedindamos dekoratyvias 
žvakes. Šio meno jas visai neseniai pamokė Vilma Krasauskienė, 
tačiau gaminiai jau turi paklausą.  
 Neįgaliųjų būstinėje birštoniškiai gali ir su kompiuteriu 
padirbėti, pasimokyti, kaip įvairiomis programomis naudotis. 
Tuo tikslu pagal projektą iš Savivaldybės lėšų 0, 75 etato buvo 
įdarbintas Kęstutis Rutkauskas, judantis neįgaliųjų vežimėliu.
 8 moterys dalyvauja meninio kolektyvo „Sugrįžki, jau-
nyste“ (vadovė Ramutė Zdanavičienė) veikloje. Organizacijos 
pirmininkė taip pat dainuoja. Rodydama ansambliečių sceninius 
kostiumus ji sakė, jog dainininkės dalyvauja įvairiuose konkur-
suose, dažnai kviečiamos koncertuoti. Ypač bičiuliški santykiai 
su Prienų globos namais ir Biršono „Karališkąja rezidencija“. 
Šią organizaciją ansamblietės aplanko kone kas mėnesį ir labai 
džiaugiasi, jog mainais už koncertus gali pasinaudoti baseino ar 
pirties paslaugomis.

Ko dar tenka mokyti?

 Taip, baseinas ar pirtis – daugeliui neįgaliųjų „rožinė“ 
svajonė, juk kai kurie žmonės, nors Lietuvoje įsibėgėja XXI 
amžius, gyvena net be vandentiekio ir kanalizacijos...
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 Draugijos pirmininkė Julija Senovaitienė, dalyvaujanti 
Savivaldybės sudarytoje komisijoje būstui pritaikyti, puikiai 
žino, jog Birštone yra tokių namų ar butų, kur ką nors pakeisti 
valstybės skiriamomis lėšomis tiesiog neįmanoma. Todėl jai 
atrodė itin svarbu Draugijos patalpose įrengti dušą, kuriame 
galėtų nusimaudyti neįgalieji, dėl sveikatos būklės ir nepritaikytų 
sąlygų negalintys pasilepinti vonia. Tokius mauduolius paprastai 
pasitinka Onutė Kabašinskaitė, besirūpinanti asmens higiena. Ši 
specialistė moko neįgaliuosius ir kitų „gudrumynų“ – kaip skalb-
tis bei prižiūrėti drabužius, kokius skalbiklius naudoti, kokias 
skalbyklės operacijas parinkti. Skalbimo mašinų draugija turi 
bent tris, viena jų, naujutėlaitė – dovanota Seimo narės, kurios 
pavardę esame linkę nutylėti, kad nebūtume apkaltinti kokios 
vienos partijos propagavimu. 
 Kita specialistė – Valentina Karpauskienė – iš profesijos 
kirpėja, tad nieko nuostabaus, kad gulinčius paslaugų gavėjus 
jų namuose ir apkerpa, ir nuskuta, ir sušukuoja, nors – laikan-
tis naujausių instrukcijų – jai privalu „šviesti“ žmones, kaip 
sustvarkyti plaukus, kaip prižiūrėti nagus. Tą Valentina irgi daro, 
tačiau reikalavimas vien tik mokyti (ypač, kai paslaugos gavėjas 
berankis ar kai jo judėjimo galimybės kaip kitaip suvaržytos), 
yra absurdiškas. (Tokios nuomonės yra ne vienos asociaci-
jos, vykdančios „Neįgaliųjų socialinę integracijos programą“, 
vadovai.)
 

Kai gelbsti keturi ratai 
 
 Birštono neįgalieji turi pritaikytą autobusiuką, kuris 
antradieniais ir ketvirtadieniais vežioja dializuojamus žmo-
nes. Tačiau ir kitomis darbo dienomis automobilis neturi kada 

„pailsėti“ garaže, nors šiokio tokio „poilsio“ jam tikrai reikia –  
mašina ne nauja, tai šį, tai aną nuolatos būtina paremontuoti. 
Todėl pas meistrus autobusiukas dažniausiai atsiduria po darbo 
valandų, mat eilė juo važiuoti pas gydytojus sudaroma iš anksto. 
Ši paslauga mokama, nors pinigai – simboliniai: 15 centų už 
kilometrą. Tiek pat moka ir neįgalųjį lydintis asmuo. Susidariusį 
išlaidų skirtumą dengia Savivaldybė.
 Žinoma, raudonas autobusiukas, vairuojamas Irenos 
Padriezienės, tarnauja ir saviveiklininkėms, ir į ekskursiją susi-
rinkusiems Draugijos nariams, mat judėti, daugiau pamatyti, 
bent truputį prasiblaškyti norinčiųjų tikrai netrūksta, nors yra 
renginių ir pačiame Birštone. Trijose jo sanatorijų, ypač „Vers-
mėje“ kas savaitę vyksta bent po vieną koncertą, mieste rengiama 
nemažai parodų, susitikimų su įdomiais žmonėmis, o dauguma 
pastatų puikiai pritaikyti sunkios judėjimo negalios asmenims. 
Tačiau viena – „kultūrintis“ individualiai, kas kita – pasijusti 
pilnateisiu savosios bendruomenės nariu ir relaksacijos siekti 
sykiu su bendraminčiais. Tokia jau žmogaus prigimtis: glaustis 
prie panašių ne tik kasdienybės rutinoje, bet ir atsipalaidavimo 
akimirkomis.

Interneto ir Birštono neįgaliųjų draugijos nuotraukos
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Darius  Malinauskas: 
„Siekti kokybės, o ne 
kiekio...“

	 „Europos	projektų“	konsultantas	Darius	MALINAUSKAS	
dalį	darbingumo	prarado	po	slidinėjimo	traumos.	Jis	pasinaudojo	
galimybe	neįgaliesiems	kurti	savo	verslą	ir	iš	Darbo	biržos	gavo	
valstybinę	paramą.	Sėkmingai	įsukęs	verslą,	vyriškis	neliko	abe-
jingas	neįgalių	bedarbių	bėdoms.	Ekonomikos	mokslus	baigęs	
Darius	Malinauskas	dabar	neįgaliesiems	padeda	parengti	verslo	
projektus	paramai	gauti.	Jį	kalbina	mūsų	korespondentė	Rasa	
KAVECKIENĖ.

	 Gerbiamas	Dariau,	yra	tokia	viešoji	įstaiga	„Alterna-
tyvus	verslas“.	Ji	skatina	žmones	užsiimti	individualia	veikla.	
Gal	galėtumėte	papasakoti	šiek	tiek	plačiau?
 Pagrindinis VšĮ „Alternetyvus verslas“ artimiausių metų 
tikslas – visoje šalyje kurti praktinius informacinius smulkiojo 
verslo vystymo mini centrus, kuriuose nuosavu verslu užsiimtų 
kaimo vietovėse gyvenantys, o taip pat socialinę atskirtį pati-
riantys žmonės – neįgalieji, bedarbiai, jaunimas, priešpensinio 
amžiaus asmenys.
 Iniciatyvūs žmonės turi tapti pavyzdžiu visiems, kas 
planuoja užsiimti individualia, daug lėšų ir rizikos nereikalau-
jančia veikla. Per artimiausius dvejus trejus metus planuojama 
įsteigti apie 250 – 300 tokių centrų, įskaitant ir steigiamus pagal 

franšizės sutartis. Įstaigos veikla nukreipta į kaimo vietoves, 
kadangi ten – didžiausia socialinė atskirtis. Kaime gyvenantiems 
žmonėms dažniausiai stinga specialaus išsilavinimo, tačiau dau-
guma jų turi žemės ūkio produkcijos gamybos ir kitų „kaimiškų“ 
verslo sričių (pvz. medžio, plieno, tekstilės apdirbimo) patirtį.
 „Alternatyvus verslas“ orientuotas į verslo idėjų nuo 
5000 iki 50000 Lt įgyvendinimą – triušių, naminių paukščių, 
sliekų, sraigių auginimą, ekologiškų organinių trąšų (biohumuso) 
gamybą, bitininkystę. Įmonės veikla taip pat nukreipta ir į kitų, 
nesusijusių su žemės ūkio veikla, verslo idėjų įgyvendinimą.

	 Jūs	parodote	neįgaliesiems	galimybę,	kaip	galima	
užsiimti	verslu?
 Aš nieko niekam nesiūlau, nieko niekam neduodu – yra 
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, kuriame 
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daug gerų dalykų aprašyta, ten viename iš punktų sakoma, kad 
neįgalusis, riboto darbingumo pilietis, turi galimybę gauti negrą-
žintiną valstybės paramą nuosavam verslui sukurti. Pagal minėtą 
įstatymą, šią paramą gali gauti riboto darbingumo asmenys, 
kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis. Parama yra 
iki keturiasdešimties tūkstančių litų. Kai neįgalieji patys kreipiasi 
į Darbo biržą ir bando apie tai kalbėti, darbuotojos „nesupranta“, 
ko žmonės nori, o kai ateiname Darbo biržon kartu, praeina noras 
apsimetinėti – būna lengviau. Esu paviešinęs tokią galimybę, ir 
per šešerius septynerius metus apie 270 asmenų susikūrė sau 
verslą, gaudami būtent šią paramą. 

	 Kam	tie	pinigai	iš	tikrųjų	skirti:	priemonėms	įsigyti	
ar	darbo	vietai	steigti?
 Pagal tą patį įstatymą gali ir įmonė sukurti darbo vietą 
neįgaliajam. Tačiau ten šiek tiek kitokios sąlygos, dabar jos 
tokios, kad įmonės šia galimybe praktiškai nesinaudoja, nes 
neapsimoka. O neįgaliesiems, kurie patys sau kuria darbo vietą 
individualiai, sąlygos pakankamai geros, yra šimtaprocentinis 
finansavimas, 40000 litų, už kuriuos galima susipirkti savo 
planuojamam vykdyti amatui reikalingas darbo priemones. Jei 
pavyzdžiui pilietis steigia masažo saloną, tai tikrai pakanka 
pinigų nusipirkti reikiamas masažavimo priemones, jei nedidelės 
automobilių remonto dirbtuvės steigiasi – lėšų irgi pakanka.

	 Ar	neįgalusis	turi	steigti	uždarąją	akcinę	bendrovę?
 Jis turi įsteigti labai mažą įmonę – tai gali būti viešoji 
įstaiga, individuali įmonė, mažoji bendrija arba uždaroji akcinė 
bendrovė. Beje, juridinio vieneto steigimas atliekamas iš savų 
lėšų. Tai kainuoja ne itin daug, iki 500 litų.

	 Ar	neįgalusis	turi	pats	parašyti	verslo	planą,	pagal	
kurį	bus	subsidijuojamas?
 Žinoma, galima padirbėti ir pačiam, tačiau galima 
kreiptis ir į specialistą, verslo konsultantą. Aš taip pat dirbu 
verslo konsultantu. Nors, kaip ankščiau minėjau, nieko niekam 
nesiūlau, tačiau kai žmogui įdomios mano paslaugos, tada mes 
komerciniais pagrindais bendraujame: aš parengiu verslo planą, 
žmogus sumoka pinigus, o aš jį atstovauju iki tol, kol jis gauna 
paramą. Vienam pačiam, neturint patirties, sekasi sunkiai – visi, 
nuo kurių priklauso sprendimas, tik ir laukia, kad galėtų prie ko 
nors prikibti, tempia laiką, o vėliau pasako, kad pinigų nebėra, 
nes kažkas tuos pinigus jau panaudojo.

	 O	realiai	pinigų	yra?
 Tikrai taip. Žinoma, kiekvienais metais pinigų vis mažėja, 
tačiau kas suspėja pirmas, tas laimi.

	 Jeigu	neįgalusis	pasiima	paramą	darbo	vietai	susi-
kurti,	ar	jis	gali	pretenduoti	dar	ir	į	subsidijuojamą	darbo	
vietą?
 Verslą susikūręs žmogus įsidarbina. Nesvarbu, kiek laiko 
jis dirba – po keturias valandas per dieną ar trečdaliu etato. 
Svarbu, kad jis tampa dirbančiuoju ir nebebūna Darbo biržos 
klientu. Tas pats žmogus, norintis įsidarbinti kitoje įmonėje, 
antrą kartą negali būti subsidijuojamas.

	 Pradėti	verslą	juk	labai	sudėtinga...	
 Mano klientai, potencialūs nuosavo verslo steigėjai, 
dažniausiai tęsia tą veiklą, kuria užsiėmė prieš netekdami dar-
bingumo. Sakykime, autošaltkalviams esu įsteigęs septynis ar 
aštuonis autoservisus. Tie žmonės ir anksčiau dirbo šį darbą – 
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legaliai, nelegaliai, su verslo liudijimais, be jų... O dabar jie 
legalizavosi, įsisteigė įmonę, susikūrė darbo vietą ir gali įdarbinti 
dar 9 žmones, nes labai maža įmonė – tai ne daugiau kaip 10 
asmenų. 
 Arba, tarkime, masažuotojai... Ar verta už minimalią 
algą ar dar mažiau dirbti po keturiolika, šešiolika valandų? Gal 
geriau įsisteigti darbo vietą, susidaryti sau pačiam palankų darbo 
grafiką ir uždirbti po du, du su pusę tūkstančio? 

	 Jūsų	internetiniame	puslapyje	www.alternatyvusvers-
las.lt	akcentuojama	biohumuso	gamyba,	 triušininkystė,	
paukštininkystė,	bitininkystė,	sraigininkystė....
 Šie verslai, kaip jau minėta, labiau skirti kaimo vieto-
vių gyventojams, nes kaime sunkiau išlaikyti masažo saloną, 
kirpyklą ar ką kita. Kaime gyvenantys neįgalieji turi ir žemės 
plotus, daugelis jų visą gyvenimą dirbę žemės ūkyje, todėl ta 
informacija jiems. Esu nemažai bitininkų darbo vietų įsteigęs, 
triušininkystę neįgaliesiems pavyko atgaivinti – įsteigta apie 50 
darbo vietų. Sraigių ir sliekų augintojų taip pat jau yra.

	 Kas	gali	tapti	neįgaliojo	talkininkais	jo	individualioje	
įmonėje?	
 Pradžioje asmuo steigia įmonę sau, tačiau visada gali 
priimti į darbą ir papildomų žmonių. Jeigu nėra vienišas, jam gali 
padėti šeimos nariai, giminaičiai. Kai riboto darbingumo asmuo 
steigia tokią darbo vietą, dažniausiai visa šeimyna įsijungia į 
veiklą. 

	 O	sodo	sklype	įmanoma	kokiu	versliuku	užsiimti?
 Žiūrint, koks tas sodas. Kaune esu steigęs sode darbo 
vietą. Ten du sklypeliai – vienoje pusėje namas, kitoje žmogus 

augina šeškus, dar triušių fermą pasistatė, toje fermoje apie 400 
triušių. Kai pats „propaganda“ užsiiminėjau, irgi auginau apie 
keturis šimtus triušių. Galiu pasakyti, kad jie telpa dviejuose 
aruose. Be visų kitų veiklų, kas antrą dieną važiuodavau tų triu-
šių maitinti, valyti, tam skirdavau po dvi tris valandas. Gyvenu 
Vilniaus centre, o triušynas buvo Rudaminoje. Dar tuo pačiu 
metu mudu su kolega Molėtuose biohumuso fermą atsidarėme –  
ir viską spėdavau. Vadinasi, labai norint viskas įmanoma.

	 O	biohumuso	gamybai	reikia	daugiau	vietos?
 Tai priklauso nuo apimčių. Tarkime, pas mus – 560 kvad- 
ratinių metrų ploto ferma. Deja, dabar aš nuo tų reikalų kiek 
nutolęs – yra papildomai įdarbintas žmogus. 
 
	 Bet	iš	kur	gauti	atliekų	perdirbimui?
 Iš visur. Susiveždavau ir triušių mėšlą, tačiau per metus 
jo susidarydavo nedaug, tik kokie 10 kubinių metrų, o reikia gal 
200 tonų, tai dėdavome skelbimus – kas atiduodavo už dyka, 
kam sumokėdavome... Rudenį, kai žmonės spaudžia sultis, susi-
daro labai daug atliekų, jas irgi mums atveždavo. Kai veža į 
utilizaciją, žmogui reikia susimokėti, kad tas atliekas priimtų, o 
čia – tiktai transporto kaštai, kuriuos pasidalindavome. Obuolių 
laiku mus kalnais atliekų užversdavo... Turi verslą – ir sukiesi.

	 Ar	parama	darbo	vietai	steigti	iš	Europos	Sąjungos	
lėšų?
 Ne, kaip ir minėjau, pagal Lietuvos Respublikos užim-
tumo rėmimo įstatymą šią veiklą administruoja Lietuvos darbo 
biržos teritoriniai skyriai. Pinigus skiria Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, kaip ir visoms kitoms paramoms – mokymams, 
bedarbių pašalpoms. Tai nacionalinio biudžeto pinigai, kuriais 
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galima pasinaudoti nuo 2006 metų. Aš buvau vienas pirmųjų. 
Paramą gavau 2008 metų pradžioje.

	 Ar	neįgalusis	gali	steigti	tik	vieną	verslą?	Ar	reikia	
turėti	pradinio	kapitalo,	kad	atsidarytum	įmonę?
 Įstatyme parašyta, kad parama duodama steigiantis pirmą 
kartą. 
 Dėl pradinio kapitalo... Darbo birža neįgalųjį finansuoja 
100 procentų, tačiau pradžioje perveda 75 procentus, apie 30 
tūkstančių litų. 25 procentus steigiantysis įneša savo lėšų, o kai 
už visus 100 procentų susiperka susiplanuotas darbo priemones, 
Darbo birža žmogaus įneštus pinigus grąžina per savaitę, daž-
niausiai per 5 darbo dienas. Tokiu būdu patikrinama, ar pilietis 
turi pradžiai apyvartinių lėšų. Kai kas neturi – skolinasi, kiti turi 
savų. Jei lyginsime europinius projektus, dažniausiai žmogus ar 
įmonė leidžia savus pinigus, o tik vėliau išlaidos kompensuoja-
mos. Jeigu prie ko nors, kaip sakoma, prisikabina, gali iš viso 
nekompensuoti, juk būna ir taip. O čia tikrai gerai, kad asmuo 
gauna šimtaprocentinį kompensavimą ir valstybė patikrina 
žmogų, ar jis turi pradžiai. Verslas už 40 tūkstančių litų visada 
bus smulkus, stambus negali būti, tad ir apyvartinių lėšų tikrai 
nereikia milijono. Jei būtų pervedama iš karto 100 procentų, 
galėtų nutikti taip, kad susipirkęs darbo priemones žmogus vėl 
nukaktų į Darbo biržą sakydamas, jog neturi lėšų vykdyti veiklai. 
Kiti klausia, o ką daryti, jeigu aš neturiu lėšų? Tačiau planuojant 
verslą būtina turėti pinigų pradžiai. 

	 Jūs	bendraujate	su	Lietuvos	neįgaliųjų	draugija,	
kurčiaisiais...
 Su Kurčiųjų draugija esame turėję projektų, dabar esu 
šiek tiek atitolęs nuo tų reikalų. Jie siuntė man žmones, patys 

juos atrinkę. Savo partneriais laikau ir Vilniaus darbo biržą, 
nes ji – kiek susidūriau – viena „normaliausių“. Kitur kur ne 
sykį užjudinau tikrą valdininkų širšių lizdą. Esu susidūręs net 
su atviru kyšininkavimu keliose teritorinėse darbo biržose. Taip 
nutiko, tarkime, Radviliškyje. Dėl to rašiau skundus ministrui, 
nes atvirai buvo sakoma „norėsim – duosim, norėsim – neduo-
sim“. Nors buvau informavęs Šiaulių teritorinės darbo biržos 
direktorių apie jo pavaldinių darbo metodus, vėliau ta paval-
dinė netgi pradėjo kilti karjeros laiptais... Kaune vienam žmogui 
steigėme darbo vietą devynis mėnesius. Tada rašėme 2 skundus 
ministrui, paviešinome per spaudą, kol pasiekėme tikslą. Tai 
buvo, regis, 2010 metais.
 Jokia čia paslaptis, kad esama uždaro valdininkų klano, 
tačiau mano pagrūmojimų daugeliu atvejų jau prisibijoma, jau 
nebesakoma, jog nėra pinigų. 

	 Tad	dabar	padėtis	taisosi?	Ar	skaičiavote,	kiek	kartų	
esate	žmonėms	pagelbėjęs?
 Taip, situacija gerėja. Buvo dveji sunkūs metai – 2009-ieji 
ir 2010-ieji, kai parama iš principo buvo skiriamos tik saviems. 
O padėjęs esu gal 170 kartų...

	 O	neįgalieji,	kuriems	padėjote,	ar	stengiasi	dirbti?
 Kaip ir visur pasitaiko visokių žmonių. Tačiau, pavyz-
džiui, Vilniaus darbo biržos direktorius neseniai man džiaugėsi, 
kad nė viena Vilniaus mieste įsteigta įmonė nebankrutavo, kad 
niekam nereikėjo taikyti sankcijų, mat jeigu pilietis nevykdo 
veiklos, nesilaiko numatytų reikalavimų, tada subsidiją reikia 
grąžinti. Kai darai pažeidimus, nedirbi, nedraudi įrangos, ją par-
duodi, įkeiti – tada turi grąžinti gautą paramą. Vilniuje beveik 
visi yra mano klientai. Darbo birža numatė, kad 80 procentų bus 

MŪSŲ SVEČIAS MŪSŲ SVEČIAS
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gerai veikiančios įmonės, o 20 – gali būti probleminių. Iš mano 
klientų tik vienas sugebėjo parduoti savo triušynėlį...
 Procentine išraiška neįgaliųjų verslininkų šiandien yra 
žymiai daugiau nei sveikųjų. Statistiškai iš pilno darbingumo 
asmenų nuosavą verslą turi kokie 5 procentai, o riboto darbin-
gumo asmenų – nuo 10 iki 15 procentų. 

	 Kokio	amžiaus	žmogus	gali	pasinaudoti	subsidija?	
 Subsidiją gali gauti pilietis, kurio darbingumas nevir-
šija 40 procentų, kuris yra veiksnus ir darbingo amžiaus, kitaip 
tariant, nuo 18 metų iki kol sulaukia senatvės pensijos amžiaus. 
Priešpensinio amžiaus žmonėms paramos duoti labai nenorima. 
Praėjusiais metais Panevėžyje buvo situacija, kad neįgaliajam, 
kuriam iki pensijos likę vieneri metai, parengiau paraišką. 
Žmogus, visą gyvenimą turėjęs mažus verslus – gyvulėlius ir 
paukščius auginęs – išsikėlė iš miesto į kaimą, susikūrė „šimtą“ 
veiklų ir sumanė įsirengti triušynėlį. Ir štai gauname iš Darbo 
biržos atsakymą: pas mus prioritetai teikti paramą asmenims 
iki tam tikro amžiaus... Tą laišką iš karto persiunčiau ministrei, 
akcentuodamas, jog asmuo diskriminuojamas dėl amžiaus – ir 
tai viena baisiausių diskriminavimo formų. Po to skundo žmogui 
subsidija buvo skirta per dvi savaites! Beje, netrukus ir Panevė-
žio miesto Darbo biržos direktorius buvo pakeistas. Nors gal čia 
tik sutapimas?
 Atminkime, kad norint vykdyti verslą, svarbiausia – 
paties neįgaliojo noras, jo idėja, jo motyvacija bei galimybių 
pasvėrimas. Pasitaiko žmonių, kuriems aš nesiimu rengti verslo 
plano. Mano nuostata tokia: tas, kam padedu, turi iš tiesų dirbti, 
stengtis, nes aš siekiu kokybės, o ne kiekybės.

	 Dėkoju	už	pokalbį.

Dariaus Malinausko albumo nuotrauka

MŪSŲ SVEČIAS

Konferencija 
„Sveika gyvensena 
ir diabetas“
Vida AUGUSTINIENĖ, 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė,
Europos pacientų forumo Valdybos narė
 

 Pasaulinė diabeto diena minima nuo 2007 metų, kai ją 
2006 m. gruodžio 20 dieną pasirašydama rezoliuciją 61/225, 
paskelbė Jungtinių Tautų (toliau – JT) Generalinė Asamblėja. 
Šia svarbia rezoliucija pripažinta, jog diabetas yra „lėtinė, sunki 
ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, 
kurios daro žalą šeimoms, valstybėms ir visam pasauliui.“
 Nuo 1991 metų Pasaulinė diabeto diena (PDD) lapkričio 
14-ąją kasmet minima ir Lietuvoje. Tikslas – atkreipti visuome-
nės ir vyriausybės dėmesį į šią ligą, jos komplikacijas, prevenciją 
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ir ligos kontrolę, įskaitant mokymą ir informaciją per įvairias 
žiniasklaidos priemones.
 Šiemet Vilniuje vyko respublikinė konferencija „Sveika 
gyvensena ir diabetas“.
 Diabetu susergama dėl nepakankamos insulino gamybos 
kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose. Insulinas yra kasos 
gaminamas hormonas, kurio reikia, kad kraujo gliukozė patektų 
į ląsteles ir būtų paversta energija. Tiek insulino stoka, tiek sutri-
kusi jo veikla gausina gliukozės kraujyje kiekį (hiperglikemija), 
dėl to ilgainiui pažeidžiamos organizmo kraujagyslės, įvairūs 
audiniai ir organai.
 Šiandien pasaulyje įregistruota per 382 mln. diabetu 
sergančių žmonių. 2013 m. dėl diabeto komplikacijų mirė apie  
5,1 mln. žmonių, kitaip tariant, 1 žmogus kas 6 sekundės. Diabe-
tas yra viena iš priežasčių tapti neįgaliuoju. Tai įtakoja ilgalaikės 
komplikacijos, tokios kaip aklumas, širdies ligos, infarktas, apa-
tinių galūnių amputacijos ir kitos. 
 50 procentų sergančiųjų liga dar nediagnozuota. 4 iš 5 
diabetu sergančiųjų gyvena žemo ir vidutinio ekonominio išsi-
vystymo lygio šalyse. Tarptautinės diabeto federacijos Atlaso 
duomenimis 2013 m. Lietuvoje įregistruota beveik 111 tūkst. 
cukriniu diabetu sergančiųjų. Manoma, kad daugybė žmonių jau 
serga, tačiau apie tai net nežino.
 Kokie diabeto rizikos veiksniai? Nutukimas arba antsvo-
ris; judėjimo stoka; anksčiau nustatytas gliukozės tolerancijos 
sutrikimas; nesubalansuotas maitinimasis; vyresnis negu 40 m. 
amžius; per didelis kraujo spaudimas; per didelis kraujo choleste-
rolis. Susirūpinti sveikata turėtų ir tie, kurių artimi giminės sirgo 
ar serga diabetu. Moterims gali pasitaikyti nėštumo diabetas.
 Beje, diabetu dažniau serga azijiečiai, ispanai, vietiniai 
JAV, Kanados ir Australijos gyventojai, afroamerikiečiai. 

 Diabeto požymiai: dažnas šlapinimasis; besaikis trošku-
lys; didėjantis alkis; svorio mažėjimas; nuovargis; negebėjimas 
susikaupti ar išlaikyti dėmesį; suprastėjusi rega; vėmimas ir 
skrandžio skausmai (dažnai painiojami su gripu); plaštakų ir 
pėdų dilgčiojimas ar nejautrumas; neryškus matymas; dažnos 
infekcijos; blogai gyjančios žaizdos. Sergantiesiems II tipo dia-
betu šie požymiai gali būti neryškūs arba jų žmogus gali iš viso 
nejausti.
 Šiemet Lietuvos diabeto asociacijos organizuotoje 
konferencijoje „Sveika gyvensena ir diabetas“ sulaukta beveik 
300 dalyvių – sergančiųjų cukriniu diabetu ir jų šeimos narių, 
gydytojų, LR Vyriausybės, sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės ligonių kasos ir kitų institucijų darbuotojų, žurna-
listų. Pranešimus skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 
Vilniaus universiteto ir kiti specialistai.
 Konferenciją vainikavusį koncertą padovanojo Vil-
niaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos moterų vokalinis 
ansamblis „Vakarė“ (vadovė L. Vanagienė, koncertmeisterė M. 
Radvilaitė). 
 Veikė medicinos priemonių ekspozicijos, buvo atliekami 
nemokami kraujo gliukozės, bendro cholesterolio ir HbA1c 
tyrimai. 

Interneto iliustracijos
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Ekspertės 
iš Suomijos 
viešnagė

  Zarasų krašto žmonių su  
negalia sąjungoje (ZKŽNS) vie-
šėjo Suomijos „Star of Hop“ aso- 
ciacijos direktorė Karolina Vagar. 
Viešnia – kaip partnerė ir eks-
pertė – atvyko įvertinti projekto 
„Rytų Lietuvos regiono neįga-
liųjų integracija į darbo rinką“, 
vykdyto Zarasuose, Ignalinoje ir 
Visagine.
 Susitikime su ZKŽNS na- 
riais ekspertė domėjosi, kodėl ne- 

įgalieji dalyvauja įvairiose veiklose, ar turi kokios nors naudos, 
kaip jaučiasi? Daugelis žmonių džiaugėsi, kad gali išeiti iš namų 
ir kažkuo užsiimti, kitiems šis projektas reiškia savarankiškumo 
ugdymą, dar kitiems – tai postūmis kažko išmokti, ieškotis 
darbo, mokytis, ugdyti gebėjimus. Projekto partneriai ten, kur 
asociacijos aktyvios, jaučiasi ramiau, tačiau, tarkime, Ignalinos 

žmonės susirūpinę, ką darys, kai baigsis šis projektas, kur tada 
jiems reikės dingti. Projekto socialinė darbuotoja įgijo neįgaliųjų 
pasitikėjimą, jie buvo su ja atviri, nes informacija, kuria dalinosi 
tarpusavyje, niekur „nenutekėjo“. Žmonės gavo daug patarimų, 
išmoko spręsti problemas individualiai ir grupėse. Kadangi 
projekto esmė – įdarbinimas, neįgalieji buvo mokomi nueiti 
pas darbdavį, prisistatyti, parašyti Cirriculum Vitae, sutvarkyti 
kitus reikalingus dokumentus. Daugelis dalyvių labai pasikeitė, 
įgavo pasitikėjimo savimi, norėtų tokių ar panašių projektų ir 
ateityje.
 Viena dalyvė iš Ignalinos dalinosi įspūdžiais, kad pra-
džioje aplinkiniai iš projekto grupės labai „juokėsi“, sakė, jog 
jie papuolę į „kažkokią sektą“, kad čia – tik apgaulė. Tačiau šiuo 
metu skeptikų nuomonė kitokia, nes jie pamatė rezultatus. 
 Netgi ir aš sulaukdavau skambučių, kurie rodė nepasitikė-
jimą. Tai įrodo, kad ne vien neįgalieji, bet ir didžioji visuomenės 
dalis bijo šių dienų peripetijų. O gal baimių šaltinis – anksčiau 
pasitaikę apgaudinėjimai?
 Kartais iš tiesų sunku įrodyti, jog neįgaliems žmonėms 
reikalinga tokia veikla, jog tai jiems bus naudinga. 
 Ekspertės nuomone, labai svarbu, kad dalyviai įsitikino 
projekto reikalingumu ir suvokė, kokią naudą gavo iš veiklų. 
Ir iš tiesų visi džiaugėsi, kad dalyvauja šiame projekte, atrodė 
aktyvūs, šypsojosi, buvo linksmi ir nusiteikę juokauti. 
 Šiuo metu taip pat vyksta labai svarbūs mokymai, kurių 
pageidavo daugelis dalyvių. Tai floristikos, masažo ir buities 
darbų meistrystės kursai. Dalyviai gali pasirinkti, ką jie norėtų 
nuveikti ateityje, kur krypsta jų širdelė – į vienokią ar kitokią 
veiklą, galų gale, ką jie gali padaryti namuose, ko nemokėjo 
anksčiau. Tai labai svarbu mums, projekto vykdytojams, nes 
įrodo, kad trejų metų projektas ne be reikalo vyksta problemi-

Olga LUDZIŠ,
Zarasų krašto žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkė

INTEGRACIJA

Olga Ludziš (kairėje) Vilniuje 
pasitinka „Star of Hop“ 
asociacijos direktorę Karoliną 
Vagar (centre)
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niuose rajonuose, kur didelė bedarbystė, didelė migracija į kitas 
šalis, o ką jau kalbėti apie neįgaliųjų įdarbinimo sunkumus.
 Be projekto ekspertės darbo, viešnia iš Suomijos apsilankė 
Zarasų savivaldybėje, kur turėjo galimybę pabendrauti su Savi-
valdybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Lama-
nauskiene, išgirsti jos nuomonę apie neįgalius žmones, apie rajono 
perspektyvas, apie NVO veiklą. Pokalbis buvo šiltas, viešnia iš 
pavaduotojos rankų gavo nuostabų suvenyrą, o taip pat – nemažai 
reikalingos informacijos apie Zarasų rajoną ir Zarasų krašto žmonių 
su negalia sąjungos vykdomus projektus bei veiklą.
 Viešniai vos tik atvykus, parodėme jai Lietuvos sostinę 
Vilnių, Gedimino pilį, Valdovų rūmus, gražų senamiestį, Viniaus 
universitetą, Šv. Jonų bažnyčią, Vilniaus Arkikatedrą. Taip pat 
aplankytos gražiausios vietos Zarasų rajone – Apžvalgos ratas, 
Zaraso pakrantė, šventvietė prie Ilgio, Stelmužė, Sartų regioninio 
parko muziejus, Gražutės regionio parko muziejus, V. Žilinskie-
nės jūrų muziejus su savo istorija. Parodytos gražios Ignalinos 
apylinkės, Visagino G. Charbedijos „Lėlių muziejus“. Viešnia 
susipažino su „Romnesos“ šakočių gamybos technologija. 
 Karolina Vagar pabuvojo mūsų Pirminės sveikatos prie-
žiūros centre, kur ją mielai priėmė įstaigos vadovas A. Barise-
vičius ir kiti darbuotojai.
 Tačiau turistiniais marštutais ir susitikimais su oficialiais 
asmenimis viešnia neapsiribojo. Ji pageidavo – ir tas rengėjams 
buvo gana netikėta, planuose nenumatyta – apsilankyti neįgaliųjų 
namuose. Įsiprašėme į svečius pas vienišą, jau seniai tik neįga-
liųjų vežimėliu judančią Liną Girčytę, svečiavomės G. Karvelio 
ir Ievos Michalkevič šeimose, auginančiose po trejetą vaikučių, 
pabuvojome pas 7 vaikus auginančią Daivą Kumpinaitę. Visi 
aplankytieji gavo labai daug Suomijos viešnios dovanų, visuose 
namuose buvo nuoširdžiai ir smagiai pabendrauta. 
 Po šios viešnagės kilo daug minčių naujiems ateities 
projektams.

Viršuje: viešnia iš Suomijos Zarasų krašto žmonių su negalia 
sąjungoje; apačioje: projekto "Rytų Lietuvos regiono neįgaliųjų 
integracija į darbo rinką"

 Zarasų KŽNS nuotraukos
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Raseiniškiai – 
tikri nepasėdos

Adas LAUKYS

„Žara“ mėgsta iššūkius

 Kristijonui Donelaičiui skirtus metus Raseinių rajono 
žmonių su negalia sąjunga (RŽNS) pradėjo spektaklio „Vasaros 
linksmybės“ premjera. Penkiolika teatro „Žara“ artistų sukūrė 
charakterinius „Metų“ poemos veikėjų personažus. 
 „Metus“ (šiuo atveju, vieną jų dalį) perkelti į sceną neleng- 
va, tačiau negalią turintys žmonės buvo drąsūs ir nepasidavė. Jie 
atkakliai mokėsi sudėtingo teksto ir stengėsi žiūrovui perteikti ne 
vien autoriaus mintį, bet ir Donelaičio laikų žmogaus gyvenimo 
būdą. 
 Spektaklis Neįgaliųjų centro salėje rodytas bent keletą 
kartų ir publikos niekada netrūko.
   Donelaičio žodis taipogi skleistas Nemakščių bendruome-
nėje, Gruzdikės renginyje „Pasijuokime“ ir Kretingos festivalyje 
„Atspindžiai“. O štai vasaros pabaigoje, kai gimtojoje žemėje 
plūkaudami bangavo rugiai, Raseinių RŽNS aktoriai pabandė  
K. Donelaičio poemą perkelti į paruges ir nufilmuoti. Tai buvo 
tikras iššūkis vaidinantiems, nes teko „susipažinti“ su kamera, 

Viršuje: L. Bitvynskienės seminaras „Mandalos gėlės ir fraktalai 
mūsų gyvenime“; apačioje: spektaklio "Vasaros darbai" (pagal 
Kristijono Donelaičio "Metus") akimirka
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dirbti neįprastoje erdvėje, nors ne menkesnis – spektaklio režisie-
rei I. Garšvienei bei operatoriui M. Tučui. Už „paskolintą“ rugių 
lauką žariečiai dėkingi ūkininkams D. ir R. Tamavičiams.
 Spalį „Žara“ pristatė naują spektakliuką „Močiutės 
šašlykai arba aukso puodas“ (pagal A.Tolkačiovo pjesę). Šio 
spektaklio premjera įvyko kupiškėnų tradiciškai rengiamame 
Respublikiniame teatrų festivalyje „Akimirkų lietus“. Šiemet 
šventė vyko Subačiuje. Raseiniškiai namo grįžo su dovanomis, 
padėka ir gera nuotaika. 
 Įvairiuose renginiuose rodytas ir pernai sukurtas žarie-
čių spektakliukas „Monos Lizos šypsena“ (pagal V. Misevičiaus 
apsakymą). Tai visiška priešingybė Donelaičio tekstui. Spek-
taklis trumpas, nes to reikalauja neįgaliųjų festivalių nuostatai, 
į kuriuos raseiniškiai vyksta su džiaugsmu, ir labai nuotaikingas. 
Paprastai jis pakelia nuotaiką ne vien žiūrovams, bet ir patiems 
vaidintojams. 

Ką rinktis – 
žaisloteką ar „Karpynę“?

 Raseinių RŽNS savo narius nuolatos kviečia į pačius 
įvairiausius renginius. Mėgsta raseiniškiai ir paskaitas. Viena 
tokių vyko Marcelijaus Martinaičio viešoje bibliotekoje. Bibli-
otekos darbuotojai supažindino neįgaliuosius su įvairiapuse  
veikla, pradedant knygų užsakymu ir baigiant saugyklomis. Ypač 
visus sudomino Jolantos Gudeikytės pasakojimas apie darbą su 
vaikais ir žaislotekos kambario paskirtis. Šis kambarys nustebino 
didele knygų personažų kolekcija, kurią kiekvienas suaugęs, vos 
tik išvydęs, panoro vėl tapti vaiku ir grįžti į vaikystę.

 Viena rimčiausių paskaitų vyko netoli Raseinių esančioje 
„Karpynėje“. Čia neįgalieji dalyvavo vienos dienos mokymų 
kursuose „Konfliktų ir stresų valdymas darbe“. Užsiėmimus 
vedė Kazimieras Čeponis. Kursų metu dalyviai aktyviai disku-
tavo su jaunimu iš Ariogalos. Susitikimas su jaunimu įkvėpė 
žmones nesivaikyti stereotipų.
 Be kita ko, dalyvauta ir „Karpynės“ vasaros sporto ren-
ginyje, kur stebėtos baidarių varžybos, klausyta populiarių atli-
kėjų koncerto. Už pakvietimus į Karpynėje vykusius renginius 
neįgalieji dėkingi Vaivai Kveškevičiūtei. 

Kai gydo ir vaizdas, ir žodis

 Gydančią vaizdo galią raseiniškiai pajuto susirinkę į dai-
lės pedagogės Lolitos Bitvynskienės seminarą „Mandalos gėlės 
ir fraktalai mūsų gyvenime“. Tikrai nemažai negalią turinčių 
žmonių pabandė pažinti, suvokti ar netgi iš naujo atrasti save per 
dailę. Neįgalieji, jau nepamenantys, kada paskutinį kartą rankose 
laikė pieštuką ar teptuką, po seminaro stebėjosi ne vien savo 
drąsa, bet ir netikėtai atsiskleidusiais talentais. Matyt, ne veltui 
sakoma, jog mandala – meilės gėlė, mūsų sielos namai. Dalyviai 
nepaprastai dėkingi L. Bitvynskienei, kad padėjo žmonėms bent 
trumpam atrasti sielos ramybę. 
 Ieškoti pozityvumo reikia kasdien, tuomet žmogų gydys 
ir žodis, ir aplinka, kurioje gyvena, ir meno kūrinys. Raseiniškiai 
tuo įtikėjo per susitikimą su rašytoju Jeronimu Lauciumi. Dau-
gelio knygų autorius mielai su neįgaliaisiais dalinosi mintimis 
apie sveikesnį gyvenimą, apie pagalbą kitiems ir nuoširdumą.
 Kartais įdomybės slypi visai šalia, o kartais įdomu jų 
paieškoti svetur. Gal todėl tokio didelio susidomėjimo sulaukė 

KULTŪRA
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neįprasta, netgi egzotiška Raseinių RŽNS surengta paroda 
„Pažink Turkiją“. Čia dominavo nacionaliniai rūbai: rankų darbo 
galvos apdangalai – skaros ir tiubeteikos – turkų apavas, tačiau 
netrūko ir kitokių smulkmenėlių iš Turkijos. Kelias dienas paroda 
džiugino lankytojus spalvingumu, nėriniais, smilkalų kvapais ir 
turkiška muzika. Kiekvienas užėjęs į salę galėjo bent vaizduotėje 
pasijusti pasisvečiavęs kitoje šalyje.

Atgal į Lietuvą

 „Pakeliavę“ po kalnuotą ir saulėtą Turkiją raseiniškiai 
vėl grįžo į realybę, į savo Raseinių kraštą ir nutarė apsilankyti 
Skaraitiškės dvare. Šis dvaras yra netoli kelio Raseiniai – Šiluva. 
Sodyba įkurta šimtamečiame parke. 1922 m. dvaro parkas užėmė 
apie 11 ha. Iki mūsų laikų išliko trys parko alėjos, tvenkinys, 
kuris buvo įrengtas užtvenkus per dvaro sodybos teritoriją tekė-
jusius Tvarkantės ir Dembulės upelius. Pokario metais rūmų 
pastatuose gyveno valstybiniame ūkyje dirbusių žmonių šeimos. 
Tikro pastato šeimininko nebuvo, todėl dvaro rūmus žmonės 
greitai nugyveno. Šiuo metu dvaras priklauso K. Skamarakui, 
kuris neįgaliuosius maloniai pakvietė pasisvečiuoti, papasakojo 
dvaro istoriją, supažindino su šimtamečiais medžiais ir elnių 
banda. Visus apsilankiusius sušildė šeimininko užkurto židinio 
liepsna.
 Keliauta šiemet ir iki Birštono, kur Nemuno vingiuose 
žaliuojantys miškai mena karališkąsias medžiokles: Žvėrinčiaus 
miške aidėjęs Vytauto Didžiojo medžioklės ragas pramogauti 
kvietė to meto Europos karališkųjų šeimų narius. 
 Justinas Marcinkevičius apie šį kraštą rašė: „Palai-
mintos vietos, reto vaizdingumo apylinkės. Atrodo, kad net 

Viršuje: smalsus ir nerestauruotame dvare ras į ką pasidairyti; 
apačioje: Raseinių neįgalieji Kryžių kalne
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ir senas Nemunas, smarkiai plušėjęs jas kuriant, liko pats jų 
grožio pakerėtas – ir ėmė puldinėti iš vieno krašto į kitą. Tai ir 
apsisukusi seniui galva, ir pats ėmęs nebesuprasti į kurią pusę 
teka, kur link savo vandenis plukdo. Ačiū jam už šį apsvaigimą, 
sukūrusį unikaliausią gamtos paminklą – 65 kilometrų ilgio 
Didžiąsias Nemuno kilpas. Nė viena Europos upė nėra šitaip 
pasidarbavusi“. 
 Ši kelionė neįgaliesiems tapo turininga ir prasminga. 
Jie užkopė į Vytauto kalną, pasisvečiavo Kurhauze, susipa-
žino su gydyklomis, ragavo mineralinio vandens iš Biuvetės, 
aplankė Birštono sakralinį muziejų bei Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčią.
 Dar viena neįgaliųjų grupė keliavo į piligriminę kelionę, 
kur Dalia Rumševičienė siekė supažindinti žmones su dvasi-
niu pasauliu. Šios grupės kelias suko į Žemaitiją – Tytuvėnų ir 
Palendrių vienuolynus bei Kryžių kalną. 
 Palendrių vienuolyne gražiai bendrauta su broliais bene-
diktinais, dalyvauta šv. Mišių aukoje, o Tytuvėnų vienuolyno 
ansamblyje neįgalieji pamatė, kaip atkuriamos sienų freskos.
  Dar viena šios vasaros kelionė raseiniškius nuvedė 
rašytojų takais. Raseinių RŽNS nariai, kurie labiausiai mėgsta 
skaityti knygas, vyko iš arčiau „susipažinti“ su Šatrijos Ragana 
ir Lazdynų Pelėda. Šių dviejų kūrėjų muziejuose teko išgirsti 
netikėtų rašytojų gyvenimo peripetijų, intriguojančių gyvenimo 
faktų.

Raseinių RŽNS nuotraukos

Kitais metais 
pinigų daugės

	 Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	Pabe-
dinskienė,	susitikusi	su	26-ių	skėtinių	neįgaliųjų	organizacijų	
atstovais,	pristatė	2015	metų	biudžetą,	kuriame	neįgaliųjų	integ-
racijos	programai	numatoma	skirti	2,6	milijonais	litų	daugiau	nei	
2014	metais.	

 Pasak ministrės, svarbiausias neįgaliųjų socialinės integ-
racijos programos priemonių tikslas – pasiekti kiekvieną žmogų, 
kuriam reikalinga pagalba. Ir ypač tai svarbu regionuose, kur 
paslaugų bei infrastruktūros pasiūla neįgaliam žmogui ribota.
 Todėl pirmą kartą po beveik 6-erių metų pertraukos didina-
mas finansavimas socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje 
teikimui bei neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimui. Šioms priemo-
nėms numatoma skirti 1 mln. litų daugiau nei praėjusiais metais. 
Tikimasi, kad, įgyvendinant socialinės integracijos projektus, įvai-
raus pobūdžio paslaugas gaus ne mažiau kaip 36 000 neįgaliųjų.
 Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos programą, 
finansuojami būsto bei jo aplinkos pritaikymo darbai neįgalie-
siems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. 
Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės 
biudžetų lėšų. 2014 metais iš valstybės biudžeto skirta 2,4 mln. 
litų. O štai 2015 metais numatoma skirti  milijonu litų daugiau, 
t.y. 3,4 mln. litų.
  Susitikime taip pat aptartas ir neįgaliųjų aprūpinimo tech-
ninėmis pagalbos priemonėmis klausimas. Suaugusių asmenų 
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 Dar šių metų pabaigoje bus pradėtos kompensuoti 2010–
2011 metais sumažintos senatvės ir netekto darbingumo (neįga-
lumo) pensijos. Šiais metais bus išmokėta 20 proc. apskaičiuotos 
nepriemokos. 2015 ir 2016 m. numatyta išmokėti po 40 proc. 
sumos, išmokant po lygią šio dydžio dalį kiekvieną ketvirtį.
  Tais atvejais, kai visa apskaičiuota nepriemoka nevir-
šija 100 litų, ji bus išmokėta visa, neskaidant dalimis, šių metų 
pabaigoje.
  Pensijų nepriemokas gaus visi asmenys, kuriems senatvės 
ir netekto darbingumo (neįgalumo) pensijos buvo sumažintos – 
ir dirbusieji, ir nedirbusieji. Tačiau dirbusieji gaus tik tą neprie-
mokos dalį, kuri susidarė dėl Vyriausybės patvirtinto mažesnio 
draudžiamųjų pajamų dydžio.
  Visi nepriemokas gausiantys asmenys apie paskaičiuotas 
individualias sumas bus informuoti asmeniškai paštu šį rudenį. 
Rašyti prašymo dėl nepriemokų išmokėjimo nereikia.
  2014 m. numatoma išmokėti apie 90 mln. litų, o iš viso 
kompensavimui reikės 450 mln. litų. Kompensavimas palies 
beveik 0,5 mln. senatvės ir netekto darbingumo pensijų gavėjų.

Parengta pagal 
Ryšių su visuomene skyriaus informaciją
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aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikis šiandien 
tenkinamas apie 78 proc., vaikų – apie 74 proc., tad  kitais metais 
biudžetas taip pat šiek tiek didinamas (0,6 mln. Lt) iki 7,64 mln. Lt.  
 „Tikiuosi, kad papildomos lėšos padės patenkinti būti-
niausius neįgaliųjų poreikius“, – pažymėjo A. Pabedinskienė.
  Ministrė pakvietė neįgaliųjų organizacijas dažniau 
organizuoti tokio pobūdžio susitikimus, kuriuose būtų ne vien 
aptariamos problemos, bet ir ieškoma būdų joms spręsti. 
 „Noriu pabrėžti, kad ministerijos ir mano kabineto 
durys visada jums atviros“, –  susitikime akcentavo Algimanta 
Pabedinskienė.
 

Didės ligos 
pašalpos

Startuos pensijų  
kompensavimas

 Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos siūlymas ligos pašalpas didinti iki 80 
proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
  Siekiant suvienodinti ligos pašalpos dydį visu ligos lai-
kotarpiu, siūloma didinti pašalpos, mokamos už trečią – septintą 
nedarbingumo dienas, dydį nuo 40 iki 80 proc. pašalpos gavėjo 
buvusio darbo užmokesčio.
  Nuo 2009 m. gegužės 1 d. iš „Sodros“ biudžeto lėšų nuo 
trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo 
dienos mokama 40 proc., o nuo aštuntosios laikinojo nedar-
bingumo dienos – 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo 
uždarbio dydžio ligos pašalpa.

  Pirmųjų dviejų kalendorinių laikinojo nedarbingumo 
dienų apmokėjimo iš darbdavio lėšų tvarka nėra tikslinama.
  Pašalpas padidinus iki 80 proc., iš „Sodros“ biudžeto 
papildomai reikės apie 115,4 mln. litų.
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Tinklininkų 
pasiekimai

Dainius SVILYS
 

 Spalio pabaigoje Kaune vyko Lietuvos neįgaliųjų sporto 
federacijos rengiamos Lietuvos tinklinio sėdint finalinės varžy-
bos, kuriose dalyvavo keturios komandos iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos bei Šiaulių miestų. 

 Čempionais tapo tris pergales iškovojusi Vilniaus 
„Fenikso“ komanda. Sostinės tinklininkai visus varžovus įveikė 
„sausais“ rezultatais – 3:0. 
 Į antrąją vietą įkopė dvi pergales ir vieną pralaimėjimą 
patyrusi Klaipėdos „Žuvėdros“ ekipa. 
 Treti liko Šiaulių „Entuziasto“ sportininkai, nugalėję ir 
be pergalių palikę Kauno „Santakos“ komandą. 
 Po varžybų Generolo Povilo Plechavičiaus mokyklos 
kadetai surengė neįgaliesiems alpinizmo ir kendo sportininkų 
pasirodymus. Kendo sportas išsirutuliojo iš senovės samurajų 
fechtavimo meno, tai savita japonų kovos technika.
 Po parodomosios programos Lietuvos neįgaliųjų fede-
racijos ir Generolo Povilo Plechavičiaus mokyklos atstovai 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos nuotraukos



36

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.: Darius Malinauskas; 
2 p.: Diena vis trumpyn; 3 p.: Socialinio, 
kultūrinio ir edukacinio projekto „Sveika, 

daina!“ akimirkos. Apie projektą skaitykite 
12-ame „Bičiulio“ numeryje; 

4 p.: Adventui artėjant.

Vidmanto Kiaušo nuotraukos

ISSN 1392-5563 © Bičiulis, 2014

Bičiulis 2014 Nr. 11 (197)

Leidžia VšĮ „Nugalėk save“

Gasperas Aleksa –
l.e.p. vyriausias redaktorius

Loreta CikAiTė,
Rasa kAVECkiENė –

korespondentės

Henrieta ALEkSANDRAViČiENė –
VšĮ „Nugalėk save“ direktorė, 

reklama, prenumerata ir platinimas pagal sąrašus
Telefonas: 8 447 42922,

Elektroninis paštas: veliuona.centras@gmail.com

Vytauto 36, Veliuona, LT-74440 Jurbarko rajonas
Elektroninis paštas: biciulis@gmail.com

Tinklalapis: www.biciulis.com 

Žurnalą „Bičiulis“ 1998 m. įkūrė rašytojas 
Gasparas Aleksa.


