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Knygyne bevartydama gražias spaustuvės dažais tebekvepiančias knygeles, išties ra-
dau atskirų elementų (puslapių ar užduočių), kurios galėtų tikti mūsų Vilniaus „Vilties“ 
specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre besimokantiems neįgaliems vaikams, 
o ir kitų panašių ugdymo įstaigų auklėtiniams. Deja, dauguma leidinių man pasirodė 
perkrauti detalėmis. Be to, kūrybiški dailininkų sprendimai neretai bemat nukreipdavo 
mintis nuo užduoties temos. O ką jau bekalbėti apie specialiųjų poreikių vaikų suvokimo 
galimybes. Juk dažnai tokių vaikų gebėjimus lemia ne tiek amžius, kiek kompleksinio 
sutrikimo ypatumai.

Todėl panorau pristatyti jums specializuotą ledinį, kurio nerasite knygyne, bet iš ku-
rio mokosi mūsų mokyklos mokiniai. Tai Violetos Gevorgianienės ir Valerijos Liaudans-
kienės parengti pratybų sąsiuviniai ir kortelių rinkiniai. Iliustravo šią mokomąją priemo-
nę dailininkė Giedrė Seniūnienė, išleido Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cen-
tras 2012 m. Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“.

Taigi priemonę sudaro 4 pratybų sąsiuviniai ir 86 kortelių komplektas. Pratybų sąsiu-
viniai skirti 4-ioms temoms: mitybai, maisto gaminimui ir serviravimui. „Ką žinau apie 
maistą ir jo gaminimą“; buities įgūdžiams „Rūpinuosi savimi ir savo aplinka“; naudoji-
muisi bendruomeninėmis paslaugomis „Aš savo bendruomenėje“; sveikatos ir saugumo 
įgūdžiams „Pavojai, kurių gali išvengti“.

Autorės teigia, kad pratybų sąsiuviniai padės specialiesiems pedagogams ir tėvams 
ugdyti ir įtvirtinti sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių gebėjimus orientuotis kasdieni-
nėse veiklose, naudotis bendruomeninėmis paslaugomis, rūpintis savimi ir savo aplinka. 
Kaip ir kitų dalykų pratybų sąsiuviniai, skirti vidutiniškai sutrikusio intelekto moki-
niams, jie reikalauja elementarių skaitymo ir skaičiavimo gebėjimų, motorinių veiksmų 
(kirpimas, klijavimas) įvaldymo, be to, skatina kalbinį aktyvumą.

Išties itin džiugu, kad šiuose pratybų sąsiuviniuose pateiktos užduotys skatina žody-
no plėtrą: motyvuoja vaikus perskaityti arba pažinti žodį (pvz., daug kartų matytą užra-
šą ant produkto pakuotės). Vaikams, kurie neįstengia perskaityti žodžių, į pažinimo pro-
cesą pagal jų gebėjimus padeda įsijungti piešiniuose pateikti daiktų ir veiksmų vaizdai. 
Todėl minėtus pratybų sąsiuvinius galima sėkmingai panaudoti mokant vaikus, turin-
čius įvairaus sunkumo negalią. O užduotys, kai kuriems iš šių vaikų šiuo metu gal dar 
per sunkios, ateityje pasirodys įveikiamos, nes jų raida nestovi vietoje.

Mokomąją priemonę sudarančių kortelių paskirtis – padėti mokiniui kaupti susiste-
mintas teorines žinias. Vienoje kiekvienos kortelės pusėje pateikiamas trumpas tekstas, 
skirtas gebantiems perskaityti, ir tekstą iliustruojantys paveikslėliai. Jis naudingas ple-
čiant elementarius skaitymo įgūdžius, o nesugebantiems skaityti mokiniams tekstą gali 
perskaityti mokytojas arba namiškiai. 

Kitoje kortelės pusėje pateikiami konkretaus įgūdžio formavimo etapai. Jie iliustruoti 
nuotraukomis, piešiniais arba simboliais. Kortelės pagamintos iš pastorinto popieriaus, 
patogaus formato, susegtos į spalvotą aplanką.

Kad naudojantis šia nauja mokomąja priemone pedagogams pavyktų išnaudoti visas 
pratybų galimybes, reikėtų atkreipti dėmesį į keletą bendrų patarimų: vadovautis praty-
bų sąsiuviniu kaip veiklos planu ir prireikus papildyti atitinkamomis kortelėmis; pada-
ryti reikiamą pratybų lapo (ar kortelės) kopijų skaičių, kad mokinys galėtų keletą kartų 
atlikti tą pačią užduotį (pvz.: apibraukti ženklus drabužių etiketėse, pakartoti patiekalo 
gaminimo seką ir pan.); diferencijuoti ir pritaikyti pratybose pateiktas praktines užduo-
tis. Be to, pedagogas gali suteikti mokiniui galimybę įsivertinti atlikto darbo rezultatus, 
panaudojant paskutiniame puslapyje įdėtus lipdukus. Įsivertinimas didina mokymosi 
motyvaciją ir plėtoja mokymosi kompetenciją; pasinaudoti kasdieninio gyvenimo situa-
cijose prieinama informacija (parduotuvių katalogais, reklaminiais lankstinukais ir pan.) 
kaip gebėjimų įtvirtinimo šaltiniu; įtraukti tėvus į gebėjimų ugdymą, nes socialinius įgū-
džius galima suformuoti tik lygiagrečiai dirbant ir mokykloje, ir namuose; derinti už-
duotis, atliekamas pratybų sąsiuvinyje, su praktika. Kasdieniame gyvenime gebėjimą 
bus galima vadinti suformuotu tik tada, kai mokinys jį įstengs pritaikyti tikrovėje.

Augienė Vilūnienė
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė
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Naudingos priemonės 
sutrikusios raidos vaikų mokymui
Nusprendusi parašyti straipsnį apie sutrikusios raidos vaikų 
mokymui naudingas naujas mokymo priemones, nieko nelaukusi 
pasukau į knygyną, kad pirmiausia savo akimis įsitikinčiau, kokią 
dalį jos sudaro gausiame panašių leidinių asortimente. 



Vėl kviečiu Jus aš čia
Kiek dienų įvairių vis praeina,
Laiko tarpai ateina skirti.
Ir Jus vėl norisi pamatyti,
Kad vis linksma būtų širdy.

Juk čia būna ir pokalbiai gražūs.
Norisi kuo dažniau kviesti čia.
Kai daugiau gaunate pakvietimų,
Dar nežinote, eiti pas ką.

Vis dažniau norisi prisiminti
Jus pačius štai vietoje šioje.
Nors trumpam užsukate kartais,
Tik mažai čia pasakote KĄ.

O ir užimti būnate kartais.
Dar prisideda darbai rimti.
Vis dažniau prisiminkite daug KĄ,
Kad ateitų malonūs jausmai.

Norisi ir ramiai pasėdėti.
Visada būna gera tada.
Kai prakalbiname jus maloniai,
Net pamatę gražiai vis šalia.

Vis daugiau norisi pabendrauti,
Kai jau esate čia ir kartu.
Viens į kitą smagiai pažiūrėti,
Atsiminimas kad liktų gilus.

Prisiminkite šį pakvietimą.
Juk gera čia buvo, smagu.
Kada nors vėl ateikite šičia
Ir bendrausime mes čia kartu.

Maži širdies stebuklai
Dalia Keperšaitė – viena iš tų asmenybių, kurio-

mis dienos centras „Šviesa“ ne tik džiaugiasi, bet ir 
didžiuojasi. Baltojo skersgatvio keramikos paro-
dose žiūrovus pasitinkantys baltaragiai bei žalieji 
elniai, didžiųjų Afrikos dramblių banda, grakščios 
baltosios ir karališkos juodosios gulbės, voverės, il-
gakaklės žirafos – visa tai Dalios kruopštaus rankų dar-
bo ir širdies stebuklai. 

Be jos neapsieina nei muzikos orkestro pasirodymai, nei gastrolės – ji 
stebina klausytojus solo partijomis, pavydėtinu gebėjimu puikiai atlikti 
net ir sudėtingus muzikos kūrinius. Tačiau tuo Dalios kūrybinė veikla 
nesibaigia. Nė vienas dienos centrą aplankęs garbingesnis svečias nelie-

ka neapdovanotas: išvyksta arba Dalios sukurtu eilėraščiu nešinas, 
arba mūsų poetei palikęs užsakymą sukurti eilėraštį jo nori-

ma tema. Beje, savo pažadus Dalia visada ištesi. Poezi-
jos rašymas – vienas iš daugelio Dalios pamėgtų 

saviraiškos būdų, suteikiantis mums galimy-
bę ją dar giliau pažinti. 

2013 metų liepą gavome iš „Vilties“ asociacijos kvietimą 
įsijungti į Europos Sąjungos finansuojamą Latvijos, Lietu-
vos ir Lenkijos tęstinį projektą „Dalyvauk nuotykiuose“, o 
rugsėjo pradžioje jau vykome į Lenkijos Gryfico miestą. Iš-
bandyti nuotykių skonį nusišypsojo laimė mūsų centro lan-
kytojams D. Ruginytei, J. Kubiliūtei, V. Šalnytei, V. Čepon-
kui ir M. Matoniui, kuriuos lydėjo socialinė darbuotoja Rita 
Bendikienė ir kineziterapeutė Ieva Šimkutė.

Kelionė buvo ilga, bet turininga. Kadangi didžiuma Kre-
tingos dienos veiklos centro lankytojų į Lenkiją vyko pirmą 
kartą, kiekvienas pro mikroautobuso langą pamatytas vaiz-
das jau savaime buvo nuotykis. Į Rybokarty pilį, kur gyve-
nome visą viešnagės laiką, atvykome naktį, tačiau projekto 
vadovai mūsų sulaukė ir labai svetingai sutiko. Nepaisant 
vėlyvo meto, ant stalų garavo šilta vakarienė, tad sušveitę 
ją, išsiskirstėme ilsėtis į jaukius kambarius. Juk ryte mūsų 
laukė nauji įspūdžiai, nuotykiai ir rimti savarankiškumo iš-
bandymai. 

Kartu su mumis Rybokarty pilies viešbutyje gyveno ir 
kiti projekto dalyviai iš Graikijos, Vokietijos, Vengrijos, Len-
kijos. Visą savaitę kas vakarą buvo rengiami skirtingų šalių 
prisistatymai. Mes atsivežėme juodos duonos, balto sūrio, 
kvapnaus medaus ir vaišinome visus lietuviško vakaro me-
tu. Mūsų centro lankytojai šoko tautinius šokius, dainavo ir 

„Dalyvauk 
   nuotykiuose“

Šių metų rugsėjį Kretingos dienos veiklos centro 
jaunuoliai lankėsi Lenkijoje, Gryfico mieste, kur jų 
laukė ne tik nauji draugai, netikėti nuotykiai, bet ir 
rimti savarankiškumo išbandymai. Teisus buvo 
Antuanas de Sent-Egziuperi, kai sakė, kad nėra 
skanesnės duonos už tą, kuria daliniesi su kitais...

kvietė prisijungti kitų šalių atstovus. Visus dalyvius suarti-
no kasdien vykdavę bendri keramikos, floristikos, medžio 
darbų, dekupažo ir rankdarbių užsiėmimai, taip pat šalių, 
kurios dalyvavo projekte, tautinių šokių pamokėlės. 

Kasdien pasinėrę į viena už kitą įdomesnes veiklas, pro-
jekto dalyviai pamiršdavo ir nuovargį, ir kalbos barjerą. O 
laisvalaikis, leidžiamas nuostabioje pilyje, mėgaujantis ar-
batos puodeliu ant ežero kranto su naujais draugais iš kitų 
šalių, jaunuoliams suteikė nepakartojamos patirties. Jie di-
džiavosi galimybe atstovauti sau ir savo šaliai. Šeimininkai 
suteikė visiems projekto dalyviams progą aplankyti Ščeci-
ną, paplaukioti Odros upe, pasivaikščioti vakarinėje Balti-
jos jūros pakrantėje, pasigrožėti Gryfico miestu ir apylinkė-
mis. Remiantis kognityvine psichologija, kiekvieno iš mūsų 
asmenybė formuojasi pažįstant aplinką, bendraujant su 
skirtingais žmonėmis, patiriant naujų įspūdžių, įgyjant ki-
tokios patirties. O asmenims, turintiems specialiųjų porei-
kių, bendravimas ir buvimas kartu su skirtingų tautų atsto-
vais dar sykį įrodė asmens egzistencijos prasmingumą. 

Kretingos dienos veiklos centro administracijos ir visų 
projekte dalyvavusių mūsų lankytojų vardu dėkojame „Vil-
ties“ asociacijos vadovei Danai Migaliovai už suteiktą gali-
mybę patirti naujų įspūdžių, įgyti kitokios patirties, atitrūk-
ti nuo kasdienybės. Ačiū tariame ir programų vadybininkei 
Natalijai Olėsovai, kuri (kad ir nebūdama kartu su mumis) 
nuolat rūpinosi, jog mums viskas būtų gerai. Be to, dėkui 
Kretingos rajono savivaldybei už suteiktą papildomą finan-
savimą kelionės išlaidoms padengti. 

Rita Bendikienė
Kretingos dienos veiklos centro socialinė darbuotoja  

bę ją dar giliau pažinti. bę ją dar giliau pažinti. 
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Teatro suteikti sparnai
Šių metų birželio 19–27 dienomis neįgalūs 
jaunuoliai iš Kipro, Danijos ir Lietuvos dalyvavo 
Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ 
mainų projekte „Vaidinti“. Projekto tikslas – 
suteikti galimybę neįgaliesiems išreikšti save per 
vaidybą, skatinti bendradarbiavimą, draugystę ir 
tarpkultūrinį pažinimą, naikinti stereotipus, 
mokantis bendros teatro meno kalbos.

įstaigas ir šalis. Aplankė Lietuvos istorines vietas: Kernavę 
ir Trakus. Dalyvavo tradicinėje lietuvių šventėje – Joninėse: 
pynė vainikus ir leido į upę, degino laužą, šoko bei žaidė. O 
pamokyti svečių iš Danijos dar gamino raganas ir jas degino 
lauže, kad prisišauktų kuo daugiau gėrio.

Projektui artėjant į pabaigą Panevėžio muzikiniame tea-
tre įvyko bendro spektaklio „Babilonas“ premjera. Smagu, 
kad salė prigužėjo pilnutėlė žiūrovų. Jie atsistoję plojo jau-
niesiems aktoriams, o projekto dalyvių, stovinčių scenoje, 
veidus nuskaidrino didžiulis pasitenkinimas savo darbo re-
zultatu. Tokios galimybės suteikimas neįgaliems žmonėms 
nelieka be atsako, jiems tai lyg nauji sparnai, kad kiltų aukš-
čiau ir būtų lygūs su visais, sulaužę nusistovėjusius stereo-
tipus, prabilę viena – teatro meno – kalba, kupina emocijų, 
jausmų, bendrystės.

Jolanta Skruzdienė
Panevėžio Jaunuolių dienos centro 

socialinio darbuotojo padėjėja 

54 projekto dalyviai buvo apgyvendinti Smiltynės kaimo 
turizmo sodyboje, esančioje Panevėžio rajone, Berčiūnų kai-
me. Gyvenimas atskirai nuo artimųjų, padedant vado-
vams – tai jau galimybė ne tik pakeisti kasdieninę aplinką, 
tačiau ir pasitikrinti savo savarankiškumą, gebėjimą laikytis 
tam tikrų taisyklių, nuo ryto iki vėlaus vakaro nenukrypti 
nuo dienotvarkės.

Iš pat pradžių projekto dalyviai žinojo, kad kurs bendrą 
spektaklį, kuris vainikuos kartu praleistą laiką. Jam buvo 
pasirinkta legenda apie Babelio bokštą, bylojanti, kad būta 
laikų, kai žmonės kalbėjo viena kalba ir vieningai nuspren-
dė pastatyti aukštą bokštą, kuris siektų dangų ir skleistų 
žinią visam pasauliui, tačiau ši žmonių didybė užrūstino 
Dievą. Jis išskaidė juos į skirtingomis kalbomis kalbančias 
mažas grupeles, sunaikino santarvę ir vienybę, tad bokštas 
taip ir liko nepastatytas. 

O štai mainų projekto dalyviams buvo pasiūlyta statyti 
dabarties Babelio bokštą ir kartu išsiaiškinti, koks yra šian-
dienos „Babilonas“? Ar tik prekybos centras Panevėžyje, 
sutelkiantis mases žmonių bendram tikslui – apsipirkimui 
ir ribotam bendravimui? O gal skirtingų tautų jaunimo ge-
bėjimas kalbėti viena – teatro meno – kalba? 

Kiekvieną dieną projekto dalyviai po keletą valandų kū-
rė ir repetavo bendrą spektaklį, taip pat turėjo daug įvairių 
įdomių užsiėmimų: žaidė susipažinimo žaidimus, pynė 
draugystės apyrankes, gamino vokus atsisveikinimo laiš-
kams, pasitelkę „ebru“ techniką, piešė, klijavo, vaidino etiu-
dus pagal gautas užduotis. Jie pristatė vieni kitiems savo 
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Kiekvienam, atėjusiam į šią Žemę, lemta patirti ne tik  
bendravimo su artimiausiais žmonėmis džiaugsmą, bet ir, regis,  

pačią saulę aptemdančią netektį. Šiuokart ji palietė „Klaipėdos vilties“ 
bendrijos pirmininkę Janiną Tulabienę,  

kuri išlydėjo į paskutinę kelionę vyrą,  
ir „Kelmės vilties“ bendrijos pirmininkę Rasmą Galgatavičienę,  

kuri atsisveikino su mama. 
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ir daugybę viltiečių, kuriems reikalinga Jūsų dosnios širdies šiluma.
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Ši vasara buvo kupina veiklos: 
susirinkimų ir susitikimų, aktyvaus 
poilsio dviejose savarankiško gyve-
nimo įgūdžių ugdymo stovyklose, 
kuriose mums puikiai talkino labai 
šaunūs savanoriai. Grįždama minti-
mis prie mūsų vasaros programų, 
noriu su Jumis visais jau dabar pasi-
tarti, kokias gi stovyklas mums or-
ganizuoti ateityje: kokioms veikloms 
skirti prioritetus. Apmąstant šios va-
saros patirtį, kyla kausimas, ar vi-
siems mūsų stovyklautojams tinka 
siūlomas užimtumas ir gyvenimo 
sąlygos. Labai atidžiai išnagrinėjo-
me stovyklautojų užpildytas anke-
tas, peržiūrėjome ir palyginome tre-
jų paskutinių metų stovyklų vertini-
mus. Daugeliui programos dalyvių 
ir didžiojoje stovykloje (Giruliuose), 
ir mažesnėje (Šventojoje) bene vis-
kas patiko ir tiko. Bet paaiškėjo, kad 
poreikiai labai priklauso nuo keleto 
itin svarbių dalykų: neįgalių stovyk
lautojų amžiaus, sutrikimo sunku-
mo ir socialinės adaptacijos lygio, 
taip pat tėvų ar globėjų amžiaus. 

Taigi gal pradėsiu nuo progra-
mos turinio aptarimo. Visur siūlėme 

Dosni 2013-ųjų vasara
Regis, tik vakar buvo trumpiausia vasaros naktis, ėjome ieškoti 
paparčio žiedo, o štai ir ruduo, skatinantis apmąstyti darbų 
derlių, gautas pamokas ir dar spartesniu žingsniu žengti pirmyn.

užimtumą iki pietų, popietinį užim-
tumą ir aktyvius vakarus. Tai labai 
tiko jauniems sutrikusio intelekto 
žmonėms ir jų tėvams. Jiems patiko 
teminiai vakarai, tik pasirodė per 
mažai diskotekų. Tiesa, tokią pro-
blemą išspręsti vieni juokai. O štai 
vyresnius žmones vargino veiklų 
gausa, jiems labiau norėjosi pokal-
bių, o vakarais – ramybės. Mažų vai-
kų tėvams reikalingesnė atrodė ra-
mybė ir poilsis po pietų, nes vaikus 
reikėdavo paguldyti. Na, o vakare 
visiems norėjosi dalyvauti aktyviose 
šventėse. 

O kaip gi  sekėsi žmonėms, turin-
tiems gilią negalią, labai rimtų rai-
dos ir elgesio sutrikimų? Deja, tenka 
pripažinti, kad nelabai gerai. Tiesa, 
sutrikusio intelekto žmonėms, turin-
tiems proto ir fizinę negalią, stengė-
mės suteikti geresnes buitines sąly-
gas, organizuoti tinkamą maitinimą 
ir tai mums daugiau ar mažiau pa-
vyko. Tačiau didelių sunkumų iškilo 
organizuojant užimtumą ir priežiū-
rą neįgaliesiems, turintiems rimtų 
elgesio sutrikimų, sunkiai prisitai-
kantiems prie naujos aplinkos, o tuo 

labiau grupėje. Dėl minėtų žmonių 
specifinės adaptacijos ir elgesio ne-
galėjome užtikrinti kokybiško poil-
sio ne tik jiems, bet ir jų tėvams, su-
dėtingai klostėsi jų santykiai su ki-
tais programos dalyviais. Todėl į 
pirmą vietą iškilo klausimas, kaip 
gyventi ir ilsėtis šiems neįgaliesiems, 
jų tėvams ir globėjams? Iš kur mums 
gauti tiek parengtų savanorių, kad 
galėtumėme kiekvienam problemi-
niam neįgaliajam skirti po asmeninį 
asistentą, juolab kad kartais jų pri-
reikia ir dviejų. Kas turėtų apmokėti 
savanorių išlaikymo išlaidas? O gal 
verta visas pastangas nukreipti į tai, 
kad vietose atsirastų laikinojo ato-
kvėpio tarnybos? Tuomet tėvai nors 
kartą per kelis mėnesiu turėtų gali-
mybę pailsėti, išsimiegoti, apsilan-
kyti pas gydytoją... 

Kaskart būdama stiprios ekono-
mikos šalyse itin domėdavausi spe-
cialiąja pagalba žmonėms, turin-
tiems labai ryškių elgesio ir sociali-
nės adaptacijos sutrikimų. Paaiškėjo 
bendra tendencija užimtumą, laisva-
laikį, keliones ir kitą veiklą jiems or-
ganizuoti labai nedidelėse grupėse, 
stengiantis išlaikyti įprastą gyveni-
mo ritmą. Kelionių ar poilsio metu 
minėti asmenys turi asmeninius 
asistentus, be to, užimtumo specia-
listus. Šeimos nariams sudaromos 
sąlygos pailsėti kartu su savo neįga-
liu vaiku arba atskirai.

Taigi peršasi labai rimta išvada, 
kad ateinančiais metais reikės vie-
nos programos su ypač gerai organi-
zuotu užimtumu ir pakankamu sa-
vanorių skaičiumi. Tuomet galėsime 
ramia širdimi kviestis į stovyklą tuos 
neįgaliuosius, kuriems per sunku 
būti didelėje grupėje ir nuolatiniame 
šurmulyje.

Dar vienas svarbus punktas arti-
miausiai ateičiai – atskira programa 
mažiems neįgaliems vaikams ir jų 
šeimoms. Šventojoje patalpos tam la-
bai tiktų, buitinės sąlygos ten taip 
pat gana geros. Tokiems tėvams ver-
kiant reikia savigalbos grupių, mo-
komųjų seminarų, individualios pa-
galbos. Na o patiems mažyliams la-
bai praverstų ankstyvosios socialinės 
įtraukties ir adaptacijos pamokos.

Trečias dalykas – bendra progra-
ma turėtų būti vykdoma kaip iki 
šiol, įtraukiant į ją daug aktyvių da-
lyvių, siūlant jiems daug vaidinimų, 
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sporto renginių, saviveiklos vakarų 
ir, žinoma, diskotekų.

Nežinau, kaip šiuos mano ap-
mąstymus vertinsite Jūs. Todėl labai 
prašau aktyviai reikšti savo pageida-
vimus. Juk organizuojant šias bran-
giai kainuojančias programas mums 
labai svarbi stovyklautojų, tėvų ar 
globėjų, savanorių ir specialistų 
nuomonė. Esu tvirtai įsitikinusi, kad 
kiekvienas iš Jūsų galite ir turite ką 
pasiūlyti. Ypač daug žinių ir prakti-
kos turi asocijuotųjų narių, t. y. vieti-
nių organizacijų, vadovai ir aktyvas. 
Jūs esate arčiausiai žmonių, žinote jų 
nuotaikas ir lūkesčius.

Dar kartą norėčiau sugrįžti prie 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos bendruomenėse. Kaip 
tenka pastebėti, reikalai juda ne taip 
ir blogai. Sėkmingai įgyvendinami 
projektai, tik vis didesnį nerimą ke-
lia itin padidėjusi konkurencija tarp 
nevyriausybinių organizacijų. Kaip 
grybai po lietaus tebesikuria įvairūs 

„institutai“, „iniciatyvos“ ir „fon-
dai“, sumanę teikti pagalbą sutriku-
sio intelekto asmenims bei jų šei-
moms. Labai nesmagu ir liūdna pri-
pažinti karčią tiesą – atėjo laikai, kai 
mūsų vaikų kitoniškumas ir šeimų 
išgyvenimai tampa verslu apsuk
riems rinkos dalyviams. Kur gi, mie-
lieji, jūs buvote anksčiau, kai reikėjo 
dėti rimtus pamatus visai pagalbos 
sistemai, ją kurti ir tobulinti?

Tad būkime budrūs ir nepasiduo-
kime trumpalaikiams pažadams, ne-
pulkime gaudyti erelio danguje, ver-
čiau deramai įvertinkime mažą 
paukštelį saujoje. Labai noriu pasi-
džiaugti, kad Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Socialinės aprėp-
ties departamento direktorė Violeta 
Toleikienė neseniai pristatė parengtą 
„Perėjimo nuo institucinės globos 
prie šeimoje ir bendruomenėje tei-
kiamų paslaugų neįgaliesiems, liku-
siems be tėvų globos vaikams pro-
gramą“. Darbo grupėje dirbome 8 mė

nesius, būta labai daug įvairių disku-
sijų ir svarstymų. Programos prista-
tyme dalyvavo visa ministerijos va-
dovybė: ministrė A. Pabedinskienė, 
viceministrai, ministerijos kancleris 
ir departamentų vadovai. Ši istorinė 
programa turi tapti rimtu postūmiu 
organizuojant ir teikiant pagalbą ne-
įgaliesiems ir jų šeimoms bendruo-
menėse. Belieka tikėtis, kad šiai Vy-
riausybei užteks politinės valios pa-
tvirtinti minėtą programą ir jos vyk-
dymo veiksmų planą aukščiausiu 
lygmeniu, o naujo 2014–2020 metų 
laikotarpio Europos socialinio fondo 
lėšos bus panaudotos bendruomeni-
nių paslaugų plėtrai.

Linkiu visiems gero derliaus vi-
sose srityse, ilgo ir jaukaus rudens, 
ramybės laukiant didžiausių žiemos 
švenčių.

Su pagarba
Dana Migaliova

Asociacijos vadovė

Nutinka kartais, kad gyvenda-
mas (o gal tik egzistuodamas) imi 
žmogus ir susapnuoji vieną iš nuos-
tabiausių mirtingajam lemtų sapnų. 
Tokį tyrą, nuostabiai tikrovišką, šil-
tą, euforišką, ryškų ir svaigų, kad 
niekaip nesinori prabusti. Kažkuria 
kone vienintele darbingai gyvybin-
ga pusrutulio ląstele suvoki, kad pri-
valai keltis, kad vis tiek kas nors ne-
gailestingai pažadins iš to svaigulio 
ir nepakartojamą akimirką, tetrun-
kančią trumpą regimybės dalį, bet 
apimančią visa, kas vadinama gyve-
nimu ir žmogiškumu, išsklaidys ne-
numaldomai atėjęs rytas... O gal tas 
nuostabusis sapnas baigsis taip pat 
paslaptingai, kaip ir prasidėjo? Sap
nas, iš kurio niekada savo noru neat-
sibustum ir kažin ką atiduotum už 
tai, kad galėtum likti jame amžinai. 
Viską. Iki paskutinių kojinių poros...

Gal žinote, kodėl tą nuostabųjį 
sapną žmonės sapnuoja taip retai? O 
gal numanote, kodėl Sapnų angelas 
būna toks liūdnas, kai vakare rū-
šiuoja korteles, ant kurių surašyti 

Sapnas, vertas pakišos angelams
mūsų sapnuojamų sapnų pavadini-
mai? Ne, ne todėl, kad tas nuostabu-
sis sapnas prasidėtų paskutine abė-
cėlės raide ar jį būtų sunku rasti Di-
džiojoje sapnų kartotekoje. Tikrai ne.

Tiesiog todėl, kad tas sapnas toks 
nuostabiai tyras, paprastutis ir len-
gvas, visa apimantis ir išgryninantis, 
o sykiu apsaugantis ir globiantis, jog 
apimta Dieviškos euforijos ir palai-
mos sapnuojančiojo siela pakyla 
aukštai, labai aukštai. Taip aukštai, 
kad galėtų sutrukdyti net lėktuvams, 
jei jie skraidytų tokiais dangiškais 
maršrutais. Bet labiausiai tos aukšty-
bių skrajūnės, gaunančios rečiausią 
ir vertingiausią iš visų sapnų, savo 
padūkusiu laigymu aukštybėse išde-
rina darnų angelų darbą. O tenai, 
viršuje, jie išties turi begalę darbų...

Juk nuo neatmenamų laikų žmo-
nės vis meldžia ir meldžia pinigų, 
sveikatos sau ir artimiesiems, darbo, 
vaikų, vėl pinigų ir dar daugiau pi-
nigų, valdžios, šlovės, garbės, amži-
nos jaunystės... Taip beatodairiškai 
kaulija ir pašėlusiai tikisi sulaukti, 

kad net angelams įsiskausta šventos 
galvos. O dėl tų mūsų nepaliaujamų 
maldų kilusi suirutė Danguje chao-
tiškai grįžta į Žemę ir nenuspėjamai 
plinta...

Taip ir būtų viskas palikta nenu-
spėjamai savieigai, jei ne Aukščiau-
siojo raštiškas įsakas, kad tą šilčiau-
sią iš šilčiausiųjų, gražiausią iš gra-
žiausiųjų sapnų būtina reguliariai 
leisti žmonėms susapnuoti. (Žinoma, 
ne visiems, kad ir kaip mes, mirtin-
gieji, šito alktume ar reikalautume.)

Įsakas kaip įsakas, tik kad po juo 
dar yra smulkiomis raidelėmis išve-
džiotas POST SKRIPTUM su ir labai 
aiškiu, ir tuo pačiu be galo painiu 
paaiškinimu, kam, kodėl, kiek už ką 
ir dėl ko turėtų būti suteikta laimė 
pasinerti į nuostabųjį sapną. Žodžiu, 
išguldyta kuo smulkiausia instruk-
cija apie sapno skyrimo tvarką. Tad 
kol Sapnų angelas pritaiko punktus, 
paragrafus, skaičius, formules, kad 
teisėtai galėtume sapnuoti tą vienin-
telį nuostabiausiąjį sapną, žiūrėk kai 
kurie jau ir patys atkeliauja pas 
Šv. Petrą. O dar yra kategorija žmo-
nių, kurie visiškai netrokšta panašių 
įstabių sapnų sapnuoti. Juk šiam pa-
sauly visko būna... Štai todėl ne visi 



6 •
V

ilt
is

 1
3/

3

ir sapnuojame arba sapnuojame ne 
tai, ko trokštame...

O tai saujelei laimingųjų, ku-
riems Sapnų angelas teisingai užpil-
do kuo smulkiausią anketą ir sutei-
kia galimybę susapnuoti tą nuosta-
bųjį sapną, tiesiog nerealiai pasise-
ka. Jie apdovanojami tyriausiu iš ty-
riausiųjų sapnų su labai trumpu ir 
aiškiu pavadinimu „MEILĖ“, kuris 
Didžiojoje sapnų kartotekoje saugo-
mas... na, kažkur apytikriai per vi-
duriuką...

Kai pamąstai, baisiausia skriau-
da daroma žmogiškajam orumui, 
kad kaip Žemėje įprasta negalima 
kreiptis tiesiai į angelus nei su voke-
liu, nei su pistoletu, nei šantažuoti... 
Jie, angelai, tikrai baisingai nepaper-
kami ir nepermaldaujami, kai kalba 

pakrypsta apie sapną, prasidedantį 
raide „M“.

Yra dar viena sapnų kortelė, pra-
sidedanti ta pačia raide „M“, bet šį 
sapną paprastai bandoma užsisakyti 
kiek kitaip. Ir dažniau ne sau... Na, 
gal kaip dovanų kuponą... Kažkam. 
Kitam.

Kartais (bet labai retai) suklysta ir 
angelai... Užverčia kortelę „MEILĖ“ 
ir belieka – „MIRTIS arba atvirkščiai, 
užverčia kortelę „MIRTIS“ ir telie-
ka – tyriausia ir gražiausia „MEILĖ“. 
O ji nugali viską ir ją sapnuojantieji 
kuria Rojų aplink save ir... kitus. 
Nuostabus tai sapnas. Vienintelis 
vertas pakišos angelams...

Indrė Uginčienė
„Vilties“ bendrijos narė

*  *  *
Kažko per tyliai
Išeina vasara,
Nuleidus galvą
Tuščiais delnais.
Palaiminusi sodus,
Miškus, grūdų aruodus.
Taip paskubom dar išbučiavusi
Raudonai šermukšnius.
Išeina vasara...
Palydima žiogų,
Ankstyvų sutemų.
Be graudulio 
Pati išsilydėjusi gandrus.
Jos margas rūbas
Dar paskutinį kart
Pražydo astruose,
Kurie rytoj
Pirmokų rankose kvepės.
Išeina vasara...
Išeina... 
2012 09 03

Sustabdytas laikas, taip ir 
nepasiekus pusiausvyros

Pavėlavęs lietus, aptingusi saulė, 
naktys vėsios tylios ir ramios (jeigu 
ramūs kaimynai, o savieji šeimy-
nykščiai sveikai miega)... Pusmėnu-
lis danguje... Ar jau vasara baigiasi?

Kontrastai, sujauktas vidinis pa-
saulis, aplink nuolat skubantys žmo-
nės... Kai kas moka džiaugtis druge-
liais, gervėmis ir jūra, sutikta lape 
ant kelio, briedžiu ir lietumi, balta 
gulbe ar pilka gerve (ji nėra drąsi ir 
prijaukinta) mariose. Apsikabinti 
medį ar grožėtis jūros akmenėliais – 
gera, sveika ir naudinga, kai mylime 
gamtą ir kaimyną, kuris nori garsiai 
švęsti naktimis (pažeisdamas mūsų 
teisę į poilsį). Ar mes mokame ilsėtis 
ir džiaugtis, neskriausdami aplink 
mus esančių žmonių, vandens, že-
mės, oro, miško gyvūnijos?

Pasaulis kupinas kontrastų: nuo-
vargio ir poilsio, triukšmo ir tylos, 
sausros ir lietus. Dosnų atviraširdį 
žmogų atpažinsi, tik prieš tai sutikęs 
užsisklendusį, godų, nemalonų 
niurzglį. Per daug paslaugus ir drau-

Saugokite save ir vienas kitą
„Yra šviesos ir tamsoje.“ Tik reikia ją įžiūrėti. Gal geriausia 
pamėginti tai padaryti rudenį? Kai vis ilgėja naktys ir skaidrėja 
toliams besiverianti siela?..

giškas, pernelyg didelis atlapaširdis 
kaipmat taps „įtartinas“. Per daug 
saulės – blogai, per daug lietaus – 
negerai. Per daug „šventas“ – vieni-
šius, „per daug“ išmintingas – ne-
prisitaikęs keistuolis, vertas pajuo-
kos kitų akyse. Per daug garbės, šlo-
vės, dėmesio (ar grožio, turto) „su-
gadina“ žmogaus gyvenimą, pažei-
džia jo laisvę, privatumą, iškreipia 
„laimės pojūtį“.

Klausausi draugės pasakojimo 
apie Norvegiją. Kaip toji šalis „apsu-
kusi jai galvą, išplovusi smegenis“... 
Ten esą viskas kitaip. Kitoks požiū-
ris į žmogų, ten nėra negarbingų 
darbų. Būk nors šiukšliavežys ar 
kiaulių šėrikas. Lietuvoje žmogus 
dirbo SPA centre masažuotoju ar ki-
neziterapeutu, o Norvegijoje kiaules 
laimingas sau šeria ir „vargo nema-
to“. Jo vienos dienos atlyginimas 
kaip  mano mėnesio alga... Ten taip 
ramu, niekas neskuba, sėdi vakare 
sau ir žiūri į jūrą, o mes čia, Lietuvo-
je, visko bijome: ką nors keisti, pra-
rasti savo valdiškus darbelius.

Bet ir vėl kontrastai... Saldu ir sū-
ru, kartu ir rūgštu... Kitas „tikras lie-

tuvis“ (kuris išgyveno sąskaitos areš-
tus, antstolius, teismus, bankrotus, 
grasinimus, reikalavimus atidirbti 
akcininkų investicijas) man priešta-
rauja: „Nei už ką nebenoriu, o, gal 
nebemoku ramiai gyventi. Man rei-
kia iššūkių. Kodėl dar klausi, ar man 
užteks jėgų po kelionės surengti dar 
vieną ekskursiją? Juk aš visada pa-
vargęs ir neturiu laiko ilsėtis.“

Nebegirdžiu svirplių... Gal jie 
miega (3:22 val.)? O gal jau naktis 
per šalta?

Kontrastai... Priešybės... Ir tik 
juose glūdi prasmė. Gal nujaučiate, 
kurlink suku? Mumyse dažnai kirba 
nepasitenkinimas esama padėtimi. 
Lyg akmeninė plokštė prislegia ne-
galios keliamas skausmas, šnairi ap-
linkinių žvilgsniai, nesėkmingos 
paieškos savo vaikui vietos po sau-
le... Kartais pasidaro taip sunku „gy-
venti“, jog, rodos, nepakilsi niekada. 
Esi nelyginant asfalto volu priplotas 
prie žemės. Trokšti be oro, vandens... 
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Kai nematai jokios slaugos prasmės, 
neįgalaus vaiko gyvenimo reikšmin-
gumo, telieka buka egzistencija (ku-
rią aplinkinis pasaulis gali sau leisti, 
parvardžiuodamas žmogų „daržo-
ve, bukagalviu, lochu“ arba krizen-
damas mums praeinant pro šalį). 
Bet, mielieji, kaip jau sakiau, visa es-
mė – priešybėse. Pusiausvyra, kiek
viena tiesa turi du galus kaip lazda, 
kaip baterijos minusas ir pliusas. 

Savo sunkiai padėčiai mes gali-
me rasti tvirtą, stiprią atsvarą širdy-
je, jausmuose, minčių brandoje, iš-
skirtinume (ne tik dėl kitokio požiū-
rio į žmogų, į negalią). Taip, kasdie-
nybės kontrastai gali suteikti 
džiaugsmo lobius. Mes kitaip mato-
me ir vertiname dienos šviesą, saulę, 
mažiausią išvyką į gamtą... žolės 
stiebelį, vandenį, mus priėmusio 
žmogaus šypseną. Gyvenimas išmo-
kė mus kaupti kitokius turtus, kurie 
yra tvarūs. Teko girdėti, kad saldai-
nių gamintojus nuo šokolado kvapo 
pykina. Jie tiek juo persisotina, jog į 
jokius saldainius net pažiūrėti nega-
li. Išeitų, kai per daug saldu – irgi 
negerai. Kartą žmogus, iš kurio ėmė 
interviu, tvirtino, kad jaučiasi labai 
nelaimingas, nes be jokio vargo daug 
pasiekė (jam per daug lengvai viskas 
klojosi). Tas žmogus „nepajuto gy-
venimo skonio“, nes neturėjo gali-
mybės „pavargti“, susidurti su pasi-
priešinimu ar pažeminimu, kovoti 
dėl savo vietos. Jį garbė, pinigai ir 
šlovė tiesiog pasivijo ir „pagrobė“. O 
štai mums niekada nepritrūks „adre-
nalino“, nes grožis ir nuovargis su-
spaudžia širdį ir ją išvalo... nuo blo-
gų prisiminimų.

Mes turime atsvarą, balastą, ka-
tarsį, „angelą“, dėl kurio visada jau-
sime stiprų savo „gyvenimo skonį“. 
Todėl saugokite save ir vienas kitą.

„Kas ką veikia ir kaip“

Mintijant apie kontrastus, neiš-
vengiamai ateina į galvą ir tokie žo-
džiai kaip „sąveika“ ir „pusiausvy-
ra“. Visos mūsų „prasmės“ atsiran-
da dėl sąveikos su kažkuo, iš kurios 
gimsta gyvenimo tiesos. O tam tikra 
elgesio taisyklė, „tiesa“ įstato mus į 
rėmus ir suteikia pusiausvyrą. Be 
taisyklių ir įvairių motyvų, tiesų pa-
prasčiausiai neišgyventume. Kartais 
labai sunku apsispręsti, kaip pasi-

elgti teisingiausia. Jeigu skaičiuotu-
me tik naudą, tai išeitų, kad visas 
gyvenimas susideda iš išlaidų. Kiek 
ir kam išleidi, taip ir gyveni. Įsigyja-
me ne tik daiktus, bet ir su jaus susi-
jusias emocijas. Nauda, žiūrint per 
sąveikos ir prasmės pusę, negali bū-
ti tik materialiai skaičiuojama. Gyve-
nimas kartais būna ir sudėtingas, ir 
paprastas vienu metu. Vėl sugroja 
kontrastų, sąveikos, pusiausvyros 
stygos. Taigi mūsų laimės pojūtis – 
sąveikos pasekmė.

Įvažiavę į Klaipėdą galime už-
uosti jūros drėgną kvapą. Nors ma-
šinų zuja daugybė, bet atmosfera ki-
ta (vien pažvelgus į ramius laivus, 
keltus ir kranus prieplaukoje). Šali-
gatviu pasišokinėdama straksi iš 
mokyklos pradinukė. Pirmosios 
rugsėjo pamokos suteikė jai laimės ir 
džiaugsmo. Jos strakaliojimas mus, 
keleivius iš Vilniaus, prajuokina. Šo-
ka ji sau, linksmai mosikuoja ranko-
mis, regis, praeivių nė nemato (bent 
jau jie jos nevaržo). Privažiavome 
Girulių pakrantę, nors trumpam 
stabtelėjome pažiūrėti, kaip atrodo 
jūra. Saulėtas rugsėjis, aplinkui ma-
mos su mažyliais lyg kiemo aikštelė-
je sėdi prie jūros. Draugiški jauna-
tviški seneliukai, pasipuošę, baltais, 
melsvai žydrais drabužiais, vieni ki-
tiems šypsosi. Jau šaltokame vande-
nyje taškosi jauna mergina, tematan-
ti save ir jūrą. Tolėliau brenda į ban-
gas užsigrūdinusi senelių pora 
(jiems iš pažiūros apie 80 metų). Jie 
myli „savo“ jūrą. Tolumoje plaukia 
trys laivai, lyg stovėdami vietoje. 
Taip ramu ir gera.

Vilniuje rugsėjis irgi saulėtas ir 
gražus. Savaitgalį pavyko nukakti 
iki Botanikos sodo, „pasiganyti“ pie-

voje prie skaidraus šaltiniuoto upe-
liuko. Savo nuostabai atsisukusi pa-
mačiau, kad tėtis ir mūsų autistukas, 
abu atsigulę ant žolės, žiūri į mėlyną 
mėlyną dangų, be jokio debesėlio. Ži-
note, pasirodo, matyti tokį šviesų 
dangų – didžiulė vertybė. Bent jau 
atvažiavusiam trisdešimtmečiui ki-
nui iš didmiesčio, kur dangų ir saulę 
dengia smogas dėl oro taršos. Kaž-
kur (bet ne taip ir toli, žemė nebėra 
didelė atstumais, kai ją galime grei-
tai apkeliauti)... Pilietiniai konfliktai, 
aršūs nesutarimai tarp žmonių dėl 
įsitikinimų paprastai sprendžiami 
prievarta. Manau, kad bet koks pyk-
tis, tiesiogiai nukreiptas prieš kitą 
žmogų, yra didžiulis atsilikimas. 
Kam tuomet skambios kalbos apie 
„oro atšilimo“ stabdymą, mūsų že-
mės, švaraus oro, vandens, miškų 
saugojimą... Juk čia mes vaikštome, 
maitinamės tuo, ką pasėjame, ir ge-
riame tą patį vandenį, kurį teršiame 
(paskui valome).

Nepamirškime, mėlynas dan-
gus – vertybė. Ramybė, tyla, vandens 
šaltiniai, dar geriamas vanduo iš kra-
no ar tiesiai iš šulinio – tai pat. Kaip 
išmokti branginti tai, ką turime? O 
suvokus, kad turime gražią žemę ir 
dangų, visa tai išsaugoti? Matyt, 
kontrastų sąveikoje susiradus tas tie-
sas, kurios suteiktų atsakymus, kaip 
gyventi ir jaustis laimingiems, kaip 
tai, ko negauname iš kitų, susirasti ar 
susikurti patiems. Dar padedant 
kiek įmanoma vieni kitiems gyventi 
ir išgyventi „teisingoje sąveikoje“. 
Gražaus rudenėlio jums J.

Silva Kalkauskienė
Autistuko mama (galite man kaip 

visada rašyti: silva.klk@gmail.com )
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„Druskininkų viltis“ visada lau-
kia savanorių, kurie ne tik padėtų 
neįgaliesiems užimtumo veikloje, 
bet ir siūlytų idėjas, teiktų patarimų. 
Džiugu, kad mūsų dienos užimtu-
mo centrui talkina daug aktyvių 
jaunų žmonių. Dažnai į pagalbą nė 

nekviesti atskuba Mantas Micevi-
čius ir Kristina Aniščiuk. Visų akys 
nušvinta, kai pasirodo mūsų geroji 
Agnė Gaidytė. Kiekvieną centro lan-
kytoją ji sugeba išklausyti, paguosti. 
Kartais net keista, iš kur jaunas 
žmogus turi tiek kantrybės, atsida-

vimo. Ši mergina kiek išgalėdama 
dalyvauja visose bendrijos veiklose. 
Kokios ramios ir gražios popietės, 
kai Agnytė groja gitara arba organi-
zuoja žaidimus...

Na, o liepą ir rugpjūtį „Druski-
ninkų viltis“ sulaukė karjeros kon-
sultantės Almos Šikšnelytės, kuri 
skaitė paskaitą „Renkuosi gyvenimo 
kelią“, surengė viktoriną „Profesijos 
spektrai“, vedė meno terapijos užsi-
ėmimus ir konsultavo užimtumo 
klausimais. Šiose veiklose dalyvavo 
ne tik dienos užimtumo centro lan-
kytojai, bet ir dauguma jų tėvelių. 
Didelį visų susidomėjimą pelnė už-
siėmimai, kurių metu iš veltinio bu-
vo gaminamos sagės, kepurės ir kiti 
gražūs ir naudingi daiktai. Dalyvau-
dami piešimo užsiėmimuose neįga-
lieji galėjo drąsiai patikėti spalvoms 
savo svajones. O galiausiai A. Šikš-
nelytė supažindino mus su kerami-
kos paslaptimis. Lipdėme iš labai 
gražaus molio, kuris atrodė tarsi šo-
koladas. Mikliai „prikepėme“ gry-
bų, angeliukų, pieštukinių, medalių 
ir kt. 

„Druskininkų viltis“ laukia ir 
daugiau savanorių. Atminkite, kad 
susidūrę su ypatingais žmonėmis ir 
jiems padėdami, Jūs suprasite, jog 
ko troškote kitam žmogui, gavote 
patys. Juk yra graži patarlė: „Nenori 
parkristi – prilaikyk kitą“.

Nenori parkristi – prilaikyk kitą 
Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo 
laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už 
tai piniginio atlygio. Kita vertus, mainais jis gali tapti reikalingas 
kitiems, turiningai leisti laisvalaikį, dalyvauti visuomenės 
gyvenime, keisdamas jį pagal bendruomenės poreikius. 

Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta 
pasižvalgyti po įžymųjį Grūto parką. 
Rugsėjo 11ąją pilnutėlis autobusas 
pasuko Grūto link. Rudeninė saulu-
tė, vis dažniau pasirodydama pro 
debesis, dar labiau skaidrino kelioni-
nę nuotaiką. O štai ir garsusis parkas. 
Tarsi žąsiukai išsirikiavę vienas pas-
kui kitą, pasukome pirmiausia ap-
žiūrėti margos parko gyvūnijos: ken-
gūrų, triušių, šernų, stručių, meškų... 
Ilgiausiai užgaišome prie kupranu-

garių šeimynos. Stebėjomės neatsi-
stebėjome, jog tokie dideli gyvūnai 
gali būti draugiški, švelnūs. Patraukė 
mūsų akis ir vištų gausybė: vienos 
margos, kitos garbanotos, trečios 
kuoduotos... Nesvetingai smalsuolių 
būrelį sutiko tik vienintelė beždžio-
nė, kuri savo nepasitenkinimą išreiš-
kė garsiai šaukdama, maivydamasi 
ir rodydama didelius dantis.

Apžiūrėję visus gyvūnus, pasu-
kome skulptūrų link. Vėliau pasi-

džiaugę velnių muziejaus ekspona-
tais, prisipirkę lauktuvių, skubėjo-
me į autobusą. Mūsų laukė dar vie-
nas kelionės tikslas – Švendubrės 
kaimas ir, žinoma, ten dunksantis 
žymusis Velnio akmuo. Nespėjome 
atsigrožėti puikia miško panorama, 
o jau buvome vietoje. Drąsiausieji 
ir vikriausieji užsiropštė ant di-
džiulio akmens, kiti tiesiog ilsėjosi 
ant žolytės ir grožėjosi šiuo gamtos 
stebuklu.

Grįžome namo linksmi, gerai nu-
siteikę. Dienos užimtumo centre, su-
sėdę prie bendro pietų stalo, dalijo-
mės kelionės įspūdžiais ir jau plana-
vome naują išvyką.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“  
bendrijos pirmininkė 

Svetingasis Grūto parkas
Rugsėjį medžių lapai pradeda dažytis ryškiomis spalvomis, vis 
dažniau lynoja grybų lietus, vėjas smarkiau laigo po medžių 
viršūnes. Na, o veikliems ir nerimstantiems „Druskininkų 
vilties“ dienos užimtumo centro vaikams ir jaunuoliams 
ankstyvas ruduo žadina kelionių ilgesį... 
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Tyrimo dalyviai – tėčiai

Negalios diskursas mūsų visuomenėje 
vis dar apipintas įvairiausiais mitais. Nors 
Lietuvoje žmonių, turinčių negalią, inte-
gracija vyksta jau ne vienerius metus, ta-
čiau, visuomenės nuomone, netoli tepa-
sistūmėjo. Dažniausiai šeimos, auginan-
čios vaiką, turintį negalią, lieka vienos ir 
kovoja su iškilusiomis problemomis savo 
jėgomis. Negalia, kaip ir bet koks kitas vi-
suomenės normų neatitinkantis reiškinys, 
sukelia stresą, kuris gali užsitęsti ir daryti 
didelę įtaką visai šeimos sistemai. 

2010–2011 metais Mažeikių mieste ir ra-
jone buvo atliekamas mokslinis tiriamasis 
darbas, kurio duomenys panaudoti rašant 
magistro baigiamąjį darbą Vytauto Didžio-
jo universitete apie tėčių susitaikymo su 
vaiko negalia procesą (vadovas Vytauto Di-
džiojo universiteto Socialinių mokslų fa-
kulteto dekanas prof. dr. Jonas Ruškus).

Minėtame tyrime dalyvavo 8 tėčiai. Vi-
si jie gyvena kartu su šeima. 3jų vaikai lan-
ko VšĮ „Vilties erdvė“ Specialiąsias dirbtu-
ves. 5 tėčiai augina (o) po 2 vaikus, 3 tė-
čiai – po 5 vaikus. 4iems tėčiams, kurie 
augina po 2 vaikus, pirmasis gimė su nega-
lia, o po 5 vaikus auginantiems tėčiams – 
jauniausiasis. Visiems respondentams nuo 
40 iki 65 metų. 7 tėčiai iki šiol dirba, vienas 
anksčiau išėjo į pensiją. 

Tyrimui atlikti buvo pasitelktas struk-
tūruotas individualus kokybinis interviu. 
O duomenys apdoroti naudojant turinio 
analizės bei stebėjimo metodus. Paaiškėjo, 
kad visiems tyrime dalyvavusiems tėčiams 
teko išgyventi keletą susitaikymo proceso 
stadijų ir kol kas nė vienas iš jų nėra visiš-
kai susitaikęs su vaiko negalia. Tėčiams 
sunku peržengti galutinę ribą, tad jie vis 
dar linkę neprarasti vilties, tikėtis stebuklo.

Veiksniai, darantys įtaką tėčio 
susitaikymui su vaiko negalia 

Tyrimo metu atsiskleidė veiksniai, kurie 
daro įtaką (lengvina arba sunkina) susitai-
kymo procesą. Didelę reikšmę turi šeimoje 
vyraujantys tarpusavio santykiai ir tai, kaip 
tėtis suvokia šeimą. Gimus vaikui, turin-
čiam negalią, tyrime dalyvavusiems tėčiams 
teko peržiūrėti turėtas vertybes ir priorite-
tus. Todėl pareigos ir atsakomybės vaikams 
šeimoje buvo pradėtos skirstyti nevienodai. 
Kaip paaiškėjo, tai tėčiams kėlė ir tebekelia 
įtampą, tačiau dauguma jų vengia apie tai 
kalbėti. Be to, tyrimas parodė, kad sveikų 
vaikų ir turinčiojo negalią auklėjimas irgi 
skiriasi: pirmieji baudžiami griežčiau, kar-
tais net naudojamos fizinės bausmės. 

Svarbus veiksnys yra ir tėčio vaidmuo 
šeimoje, nes jis turi įtakos susitaikymo su 
vaiko negalia procesui. Dauguma tyrime 
dalyvavusių tėčių šeimoje yra rūpintojai, 
baudėjai, pagalbininkai. Pastarasis vai-
dmuo suteikia galimybę dalyvauti šeimos 
gyvenime, tuo pačiu stebint ir vaiko, turin-
čio negalią, vystymąsi bei ugdymą. Baudė-
jo vaidmuo daugiau pasireiškia sveikų vai-
kų atžvilgiu ir kuria griežto, reikalaujančio 
iš vaikų paklusnumo tėčio įvaizdį. O dėl 
rūpintojo vaidmens tėtis tampa stiprus ir 
ekonomiškai nepriklausomas. Taigi iš tyri-
mo metu surinktų duomenų aiškėja, jog 
labiausiai tėčiams padeda sėkmingai įveik-
ti susitaikymo etapus rūpintojo ir pagalbi-
ninko vaidmenys. 

Kitas svarbus veiksnys, turintis įtakos 
tėčių susitaikymo su vaiko negalia procesui, 
yra šeimos tarpusavio santykiai. Tyrimas 
atsiskleidė keturias šių santykių sistemas: 
vyro ir žmonos, tėčio ir sveikų vaikų, tėčio ir 
vaiko, turinčio negalią, bei brolių, seserų ir 
vaiko, turinčio negalią. Atlikta analizė paro-
dė, jog nuo vyro ir žmonos tarpusavio san-
tykių priklauso tėčio gebėjimas gerai jaustis 
šeimoje, įveikti atsiradusį stresą. 

Pasirodo, kad tyrimo dalyviai, augi-
nantys po 2 vaikus, jaučia kaltę dėl nevie-
nodų santykių su vaikais, t. y. dėl šaltumo 
sveikiems vaikams. O štai auginančiose po 
5 vaikus šeimose sveiki vaikai palaiko šiltus 
santykius su savo tėčiu, net ir sukūrę savo 
šeimas. Didesnis vaikų skaičius neatskleidė 
didesnio skirtumo tarp vaikų, be to, vaikas, 
turintis negalią, buvo jauniausias šeimoje.

Bene svarbiausią įtaką tėčio susitaiky-
mo su vaiko negalią procesui daro santy-
kiai su vaiku, turinčiu negalią. Tyrimas 
parodė, jog tie tėčiai, kurie daugiau laiko 
praleidžia su vaikais, turinčiais negalią, 
lengviau išgyvena neigiamas emocijas ir 
nepateisintų lūkesčių sukeltą nusivylimą. 
Jie greičiau atranda vaiko stipriąsias savy-
bes, kurios jų akyse atperka trūkumus, la-
biau domisi vaiko negalia. Šie tėčiai daug 
lengviau kalba apie savo vaiko negalią ir 
apskritai yra atviresni. 

Brolių ir seserų tarpusavio santykiai tai 
pat prisidėjo prie susitaikymo su vaiko ne-
galia proceso. Atlikus tyrimo analizę paaiš-
kėjo, jog tie tėčiai, kurie sulaukė iš sveikų 
vaikų paramos ir palaikymo, daug len-
gviau perėjo susitaikymo proceso etapus. 

Tėčių įgalinimas

Kiekvienas tėtis siejo lūkesčius su vai-
kais. Gimus vaikui, turinčiam negalią, šie 
lūkesčiai kito. Tyrimo dalyviai dažniausiai 
išgyveno dėl vaikų, turinčių negalią, atei-

ties: sveikatos būklės, gyvenimo trukmės ir 
amžiaus tarpsnio, kai nebeliks tėvų. Keli 
tyrime dalyvavę tėčiai buvo įsitikinę, jog 
broliai ir seserys rūpinsis vaikais, turinčiais 
negalią, po jų mirties. Kiti nerimavo dėl 
vaikų ateities, nes santykiai su sveikaisiais 
vaikais arba jų antromis pusėmis nėra šilti. 

Taigi kiekvienas tėtis, norėdamas susi-
taikyti su vaiko negalia, turėjo įveikti tam 
tikrus susitaikymo proceso etapus: neigimą 
ir šoką; vaiko negalios supratimą protu, bet 
emocinį neigimą; pažintinį priešinimąsi di-
agnozei siekiant pašalinti negalios poveikį 
vaiko gyvenimui; nusivylimą ir depresiją; 
susitaikymą su gyvenimo tikrove; gebėjimą 
sutelkti jėgas, nusistatyti prioritetus bei 
naudoti įveikos strategijas. Dauguma tyri-
me dalyvavusių tėčių šiuo metu yra perėję 
penkis šio proceso etapus ir šiandien mo-
kosi mobilizuotis, peržiūrėti prioritetus ir 
įveikti stresą taikydami naujas strategijas. 

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, socia-
liniams darbuotojams ir psichologams, dir-
bantiems su šeimomis, kuriose auga vaikas, 
turintis negalią, siūlytina skirti daugiau dė-
mesio visos šeimos konsultavimui, jos na-
rių poreikiams, tarpusavio bendravimui. 

Darbuotojams, konsultuojantiems tė-
čius, reikėtų išmanyti vyrų psichosociali-
nio konsultavimo aspektus, šeimos terapi-
ją. Patartina, kad šios užduoties imtųsi vy-
rai, pasižymintys empatija, supratingumu, 
gebėjimu teikti planuotą pagalbą, anali-
zuoti atvejį, organizuoti, vesti ir grupinius, 
ir individualius užsiėmimus. Siūlytina 
burti tėčius į atskiras savigalbos grupes, 
kuriose jie galėtų dalytis savo išgyvenimais 
bei patirtimi auginant vaiką, turintį nega-
lią, padėti vienas kitam įveikti vaiko nega-
lios sukeltą stresą.

Dienos centrų socialiniai darbuotojai 
turėtų užmegzti glaudesnius santykius su 
vaikų, turinčių negalią, tėvais: ir mamomis, 
ir tėčiais. Jeigu sudėtinga prisikalbinti tė-
čius, patartina aiškinti tėčio, kaip koman-
dos nario, dalyvavimo vaiko ugdymo pro-
cese svarbą. Šių centrų psichologai turėtų 
reaguoti į vaikų, turinčių negalią, emocijas 
ir išgyvenimus, atsinešamus iš namų. Vai-
ko sudirgimas gali reikšti ir tai, jog šeimos 
tarpusavio santykiai nėra stabilūs ir har-
moningi. O tokiu atveju ir reikėtų susisiek-
ti su šeima.

Dienos centrų vadovams rekomenduo-
jama paskirstyti darbus pagal realias gali-
mybes. Galbūt įsteigiant daugiau darbo vie-
tų. Perkrauti darbuotojai nebepajėgia atlikti 
darbų kruopščiai ir profesionaliai, nes tin-
kamas paslaugų teikimas reikalauja laiko. 

Šeimų, kuriose auga vaikas, turintis ne-
galią, nariams svarbu suvokti, jos kiekvie-
nas šeimynykštis yra svarbus, o visa šei-
ma – tai sistema, kurioje visi vieni nuo kitų 
priklausomi. Kai nepavyksta išspręsti sun-
kumų patiems, reikėtų drąsiai kreiptis į 
specialistus. Jie padės šeimos nariams su-
artėti, nenustumti į šalį tėčio, nes ir jis taip 
pat gali ir turi prisidėti prie vaiko su nega-
lia auginimo bei ugdymo. 

Zinaida Pundziūtė 
VšĮ „Vilties erdvė“ Specialiųjų dirbtuvių 

socialinė darbuotoja

Mūsų tėčiai...
Tėčių susitaikymo su vaiko negalia procesas
Nors atlikta daugybė socialinių studijų, kuriose atskleidžiamos įvairių 
neįgalaus vaiko šeimos narių patirtys, tačiau tėčiai dažniausiai lieka 
nuošalyje. O juk vaiko negalia paliečia tėčio vyriškumo ir tėvystės klausimą, 
tarpusavio santykius su kitais šeimos nariais bei... savimi pačiu.
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Tęsiant bendrą projektą „Neįga-
lių žmonių gyvenimo kokybės geri-
nimas per glaudų bendradarbiavi-
mą“, kuris yra Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo per 
sieną programos dalis ir kurį finan-
suoja Europos Sąjunga, vėl buvo da-
lijamasi patirtimi ir bendrai dirbama 
stovykloje „Pasaka“.

Nepaisant to, kad „Vilties“ ben-
drija organizuoja vasaros poilsį jau 
20 metų, norinčiųjų stovyklauti skai-
čius nemažėja. Kur slypi tokio popu-
liarumo paslaptis?

Visų pirma stovykla labai pa-
traukli dėl puikiai sudarytos progra-
mos, kuri suteikia stovyklautojams 
galimybę įsijungti į bendrą veiklą. 
Kiekvienas čia gali pasirinkti tai, kas 
jam prie širdies. Dalyvauti meninės 
veiklos plenere, sporto varžybose, 
talentų šou, aukcione ir kt.

Antra, programa numato gau-
saus savanorių būrio dalyvavimą 
stovyklos gyvenime. Savanoriai – tai 
studentai, specialistai, kiti norintieji, 

Naujos bendro stovyklavimo 
patirtys „Pasakoje“
Antrąjį kartą 60 visuomeninės organizacijos „BelAPDIiMi“ 
(Baltarusija) narių lankėsi „Pasakos“ stovykloje Baltijos 
pajūryje, netoli Klaipėdos, kur iš viso aktyviai ilsėjosi daugiau 
nei 300 stovyklautojų: neįgalių vaikų ir jaunuolių, tėvų, 
specialistų, savanorių.

kurie atvyksta turėdami skirtingą 
motyvaciją, bet vedini bendro troš-
kimo – padėti neįgaliems žmonėms 
ir jų šeimoms, praturtinti jų gyveni-
mą, suteikti jam kuo daugiau įvairo-
vės ir džiaugsmo.

Savanoriai stovykloje įgyja ben-
dravimo su neįgaliaisiais patirties, 
pradeda kitaip juos vertinti, o neįga-
lieji jų padedami gali aktyviai ilsėtis, 
atskleisti savo gebėjimus, lavinti 
vaizduotę. Stovyklavimo metu tarp 
neįgaliųjų ir savanorių užsimezga 
savitarpio ryšys ir pavydėtinas su-
pratimas, kurio vaisiai – puikūs 
bendri spektakliai, turiningi rengi-
niai, kūrybiški darbeliai. Todėl ne-
nuostabu, kad iš stovyklos išvyksta-
ma nepalyginamai labiau pasitikint 
savo jėgomis ir pasiryžus toliau 
siekti savarankiškumo, saviraiškos, 
pripažinimo.

Norime pasidžiaugti, kad ir šie-
met stovyklos darbe aktyviai daly-
vavo savanoriai iš Baltarusijos. Jie 
paruošė naują spalvingą pasirody-

EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ  
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA 

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA

Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the 

European Union

Bendra informacija apie programą

Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programa 
2007–2013 m. laikotarpiu keičia Baltijos 
jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės 
programos Pietų prioriteto IIIA programą. 
Bendras strateginis jos tikslas – stiprinti 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 
regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti 
aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti 
ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti 
tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. 
Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos 
regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, 
Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys, taip 
pat Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, 
Minsko ir Gardino sritys.

Programos bendroji valdymo instituci-
ja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija. Programos interneto svetainė – 
www.enpi-cbc.eu

mą „Dažyki“, į kurį noriai įsijungė 
neįgalūs vaikai ir jaunuoliai.

Trečia, nepailstančių ir dėmesin-
gų savanorių dėka tėvai turėjo gali-
mybę pailsėti, bendrauti tarpusavy-
je, parodyti savo talentus. Be to, 
jiems buvo siūlomos specialistų kon-
sultacijos. Mamos iš Baltarusijos no-
riai mokėsi piešti ant vandens, vado-
vaujamos vienos lietuvės mamos.

Ketvirta, bendravimas nuosta-
biame gamtos kampelyje, prie Balti-
jos jūros, teikia stebuklingos energi-
jos bet kokiu oru. Kartą čionai apsi-
lankius, traukia sugrįžti vėl ir vėl!

Laikas mūsų „Pasakoje“ prabėgo 
nepastebimai. Buvo liūdna, kai rei-
kėjo išsiskirti, bet namuose mes visi 
iki šiol tebegyvename nuostabiais 
laimingų dienų prisiminimais ir vil-
timi pratęsti draugystę. Dėkui sto-
vyklos organizatoriams ir visiems 
dalyviams už dosniai dovanotą mei-
lę ir atviras širdis Belieka tikėtis, kad 
ir kitais metais PASAKA nesibaigs, 
kad šilti saitai, užsimezgę tarp dvie-
jų šalių neįgaliųjų ir juos palaikančių 
žmonių, ir toliau tvirtės.

Ana Lapčik
Projekto koordinatorė



„Pasaka“ parodė, kad mūsų vaikai turi talentų. Už-
miršę savo diagnozes, jie stovykloje dainavo, šoko, vai-
dino bendrame spektaklyje „Voro vestuvės“, atsiskleidė 
programoje „Pažintis. Dalyvauja visi“, ruošė bendrus 
darbus aukcionui, užsikrėtė mados virusu...

Ilgai atmintyje išliks saulės palydos, kai ilga vora iš-
kilmingai traukėme prie jūros su fakelais, lobio paieš-
kos, kuriose kiekvienas buvo apdovanotas. Visi daly-
viai negalėjo atsidžiaugti diskoteka ir stovyklos paštu. 
O ir tėvai džiugino stovyklautojus puikiais pasirody-
mais, kurie atskleidė dviejų draugiškų tautų tradicijas.

Šiame tarptautiniame projekte užimtumą organiza-
vo savanoriai iš Lietuvos ir Baltarusijos, veikė savigal-
bos grupės, buvo surengtas meninės veiklos pleneras. 
Šeimoms buvo siūlomos psichologo ir kitų specialistų 
konsultacijos. Kasdien bendraudami tarpusavyje, tėvai 
nešykštėjo vieni kitiems patarimų, dalijosi patirtimi. 

Taigi dešimt dienų stovykloje mums tapo „pasaka 
pasakoje“. O stebuklo paslaptis labai paprasta – tiesiog 

Pasaka – nuostabi
Aš, keturiolikmečio Kirilo Lukašino iš Baltarusijos 
Pinsko miesto, mama iš širdies plaukiančiais šilčiau-
siais žodžiais noriu išreikšti savo beribį susižavėjimą 
ir dėkingumą vasaros stovyklos „Pasaka“ organizato-
riams, ypač iniciatorei Danai Migaliovai, „Vilties“ 
bendrijai ir Baltarusijos visuomeninei organizacijai 
„BelAPDIiMi“, už „gyvojo vandens“ versmę, dovano-
jančią neįgaliesiems viltį, tikėjimą ir atgaivą.

stovyklos administracija, darbuotojai, savanoriai, vaikai 
ir tėvai dešimčiai dienų pasijuto esantys viena šeima. Vi-
si stengėsi suprasti vieni kitus, padėti, atverti širdį savo 
artimui. 

Profesionaliai paruoštos programos, specialistų kon-
sultacijos, savanorių dėmesys ir meilė padėjo mūsų vai-
kams įgyti savarankiškumo, suaugti, prisitaikyti prie gy-
venimo. Jie užmiršo savo negalią, pasijuto reikalingi, 
panoro parodyti tai, ką turi geriausio.

Dėkoju Dievui, kad mudviejų su Kirilu gyvenime at-
sirado mylima 4oji „Pasakos“ grupė. Per keturiolika me-
tų mes pirmą kartą sutikome jaunų žmonių, savanorių iš 
Lietuvos, kurie tapo mano sūnui geriausiais mokytojais, 
perprato jo sudėtingą sielą. Ir nelabai temokėdami rusiš-
kai, bet pasitelkę širdies kalbą, padėjo jam susidoroti su 
elgesio problemomis, klausyti ir bręsti. Mano vaikas, ku-
ris iki šiol buvo toks vienišas, jų dėka susirado daugybę 
draugų. Labai dėkui mūsų brangių savanorių tėvams, 
išauklėjusiems tokius jautrius, gerus jaunus žmones. O 
„Pasakai“ tariu ačiū už nuostabų poilsį nuo visų proble-
mų ir rūpesčių bent dešimčiai dienų. Tegul išsipildo 
kiek vieno stovyklautojo svajonė turėti kuo daugiau svei-
katos, patirti bendravimo džiaugsmą. Tegul laimė šypso-
si mūsų vaikams ne tik „Pasakoje“, bet visur ir visada!

Seniai seniai, pavasario pradžioje, 
viena išmintinga burtininkė pasiūlė 
man vykti už jūrų marių dešimt dienų 
padirbėti vienoje didelėje šeimoje su 
ypatingais vaikais. Ir aš ilgai negalvo-
dama sutikau... Juk manęs laukė atos-
togos, jūra, galimybė padėti žmonėms, 
kuriems mano pagalba reikia. O gal 
būta, kaip dabar pagalvoju, ir kitų 
man nesuprantamų priežasčių?.. Žo-
džiu, kai atvažiavau čia, ak, atleiskite, 
ten, vos išlipusi iš autobuso, tarsi bur-
tų lazdelei mostelėjus, atsidūriau nely-
ginant kitoje planetoje. Viskas pasiro-
dė visiškai kitaip, nei įsivaizdavau. Per 
trumpą ten praleistą laiką aš pažinau 

tikrus žmones, susiradau ištikimų 
draugų, bendravau su nuoširdžiau-
siais ir geriausiais vaikais. Ir kaip pas-
kui pasirodė, pagalba buvo reikalinga 
toli gražu ne jiems, o man pačiai. Tiesą 
sakant, ne tik man, bet ir kitiems sava-
noriams. Kalbėdamasi su vienu iš jų, 
išgirdau frazę, kuri mane tiesiog ap-
stulbino: „Anksčiau, iki apsilankymo 
PASAKOJE, aš lankstu apeidavau „to-
kius“ žmones, o dabar daugiau nieka-
da gyvenime taip nepasielgsiu. Būti-
nai prieisiu ir paklausiu, gal jiems rei-
kia mano pagalbos. Šalintis reikia 
žmonių, kurie nepajėgia to suprasti ir 
priimti.“ Tai tik viena frazė, o kiek vis-

ko būta. Nė  
aprašyt, nė apsakyt. Ir aš sup
ratau, kad gyvenime nebūna atsitikti-
numų. Neatsitiktiniai ir ten suvažiavę 
žmonės. Matyt, ir į autobusą aš pavė-
lavau ne šiaip sau :). Esu be galo dė-
kinga likimui už dešimt geriausių die-
nų savo gyvenime. Ir tesaugo Viešpats 
visus, kurie buvo greta manęs visas 
tas dienas. O dabar aš jau gyvenu atei-
nančių metų laukimu, kad galėčiau 
kuo greičiau sugrįžti į PASAKĄ. Re-
gis, būsiu kažką pražiopsojusi, jei vis 
dar niekaip negaliu mintimis sugrįžti į 
kasdienybę. Bet nė trupučio dėl to ne-
sigailiu... Dėkui šios stovykloms ren-
gėjams! Žemai Jums lenkiuosi!!!

Jūsų Alesia Kranščikova
Savanorė

Pasaka...
Kai sugrįžau namo po, regis, dešimt dienų 

trukusios pasakos, manęs paprašė parašyti įspūdžius apie 
Lietuvoje, stovykloje „Pasaka“, praleistą laiką. Taigi atsisėdau, paėmiau 
popieriaus lapą su tušinuku ir pradėjau rašyti. Kas gi čia sudėtingo?.. Kita 
vertus, ne visai taip, nes tai jau septintas bandymas, o man, pasirodo, 
niekaip nepavyksta žodžiais perteikti tų pojūčių ir įspūdžių, to gyvenimo, 
dėl kurio, kaip dabar suprantu, paprasčiausiai ir verta gyventi. Taigi 
nusprendžiau, kad tai bus paskutinis bandymas :). Ir tegul mane pasmerkia,  
tegul sako, kad nesugebu rašyti. Man vis vien. Žodžiu, pradedu...

gėrio ir šviesos sala



Prisiminus

Šiais metais, prasidėjus mūsų 
centro renovacijai, atsirado nepato-
gumų gyventojams ir darbuotojams, 
nelengva buvo ir pradėjusiems dirb-
ti statybininkams. Trukdėme vieni 
kitiems. Išgriauti koridoriai, tiesiami 
vamzdynai, sujauktos gyvenamo-
sios patalpos ne itin džiugino. Todėl 
ištrūkti prie jūros norėjosi dar labiau 
nei visada. Juolab, kad mūsų jau-
nuoliams jūra yra neatsiejama vasa-
ros dalis. O norint geriau ją pažinti, 
reikia pabūti prie jos ir auštant, ir 
įdienojus, ir besileidžiant saulei. Tik 
tuomet patiri, kokia ji gali būti di-
dinga, įkvepianti, rami ar bauginan-
ti. Kiekvieną kartą vis kitokia. O ir 
tas jūros bangavimas toks panašus į 
mūsų pačių gyvenimą...

Galiausiai mus pasiekė ilgai 
laukta žinia, kad mūsų jaunuolių 
svajonė išsipildė. Atsirado galimybė 
nukakti prie jūros ir... Vos vienas te-
lefono skambutis pakoregavo mūsų 
planus, nes paaiškėjo, jog vyksime į 
Girulius, į stovyklą „Pasaka“, kaip 
meninės veiklos plenero dalyviai. 

Tad ir apsidžiaugėme, ir sunerimo-
me. Bet labiausiai panorome veikti. 
Ir kuo greičiau. Mat turėjome iki ple-
nero pradžios patobulinti per Kalė-
dinį renginį tėveliams ir svečiams 
parodytą spektaklį „Kelnės“. Teko 
perskirstyti vaidmenis ir ne juokais 
paplušėti, kad per itin trumpą laiką 
viską suspėtume. 

Stovykla mus pasitiko saulėtu 
oru, tad ir nuotaika akimirksniu ta-
po kuo puikiausia. Nuo pat pirmos 
dienos liūdėti neturėjome kada. Mū-
sų jaunuolių buvo pilna visur: jie ne-
praleido nė vieno renginio. Dalyva-
vome kaukių pasirodyme, kuriame 
mūsų vaikinai persikūnijo į merginų 
vaidmenis. Atsirado tarp jų ir raga-
niukė, ir Raudonkepuraitė, ir prince-
sė, ir plaštakė... Bendromis jėgomis 
su pakilia nuotaika kūrėme kostiu-
mus iš to, ką turėjome po ranka. Ir 
likome labai patenkinti.

Ne mažiau mus pradžiugino ir 
talentų vakarai. Per pirmąjį pasirodė 
tėveliai, per kitą savo gabumus at-
skleidė jaunuoliai. Neišdildomą 

įspūdį mums paliko svečių iš Balta-
rusijos pasirodymas. O mūsų jau-
nuoliai sušoko Lady Gagos šokį „Po-
ker face“, taip pat nuotaikingai trau-
kė dainą.

Kaip ir kasmet stovykloje buvo 
surengtas aukcionas, kuriam jau-
nuoliai ir darbuotojų padedami, ir 
savarankiškai visus metus kūrė įvai-
rius darbelius. Visi stovyklautojai 
išrinko geriausius darbelius, kurie 
buvo parduoti už didžiausią siūlo-
mą kainą. Mūsų jaunuolių darbeliai 
taip pat buvo brangiai įkainoti. Ypač 
naujos mūsų centro lankytojos Gin-
tarės Širkaitės piešinukas, Liubos 
Taranenko padėkliukas, taip pat gė-
lytės, kurias savarankiškai padarė 
Žaneta Skerniškytė. Jaunuoliai 
džiaugėsi, kad buvo įvertinti ir turė-
jo galimybę nors šiek tiek prisidėti 
prie stovyklos gyvenimo gerinimo.

Stovykloje mes ne tik pramoga-
vome, bet ir rimtai dirbome. Vyko 
spektaklių peržiūros. Pirmoji pasiro-
dė Klaipėdos teatro grupė „Druge-
liai“. Spektaklis mums labai patiko. 
Po spektaklio mūsų jaunuoliai įteikė 
uostamiesčio aktoriukams prisimi-
nimo dovanėles. Mes suvaidinome 
spektaklį „Kelnės“. Džiaugiuosi, 

 vasarą
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro padalinio „Gyvenimo 
namai“ jaunuoliai šiemet labiausiai laukė vasaros atostogų, 
nuoširdžiai vildamiesi, kad ir vėl pavyks pailsėti prie jūros. Juk 
tai geriausias būdas pabėgti nuo kasdienybės...

Pagaliau į „Pasaką“!



kad 
jaunuoliai be 

galo stengėsi. Galbūt jiems 
šiek tiek pritrūko drąsos, tačiau esu 
labai patenkinta per labai trumpą 
laiką pasiektais rezultatais. Mūsų 
spektaklį stebėjo pilna salė žiūrovų. 
O Klaipėdos teatro grupė „Druge-
liai“ po spektaklio mus irgi pamalo-
nino atminimo dovanėlėmis. Esame 
labai jiems dėkingi. Ateityje tikimės 
pasiekti dar geresnių rezultatų, nes 
tobulėti galima visada. Norime pa-
dėkoti plenero organizatorei Janinai 
Butkuvienei ir teminių vakarų orga-
nizatoriui Gintautui Bejeriui už pa-
galbą rengiant spektakliui sceną, 
nuoširdžius patarimus, jaunuolių 
padrąsinimą ir palaikymą. Mums la-
bai patiko svečių iš Baltarusijos pasi-
rodymas. Jie surengė draugystės va-
karą, į veiksmą įtraukę ir žiūrovus. 
Stovykloje vyko sporto varžybos, be 
to, visi drauge ieškojome lobio. Vi-
sose rungtyse nugalėdavo draugys-
tė. Visi dalyviai buvo įvertinti dova-
nėlėmis, saldainiais ir pan.

Paskutinę savaitę, jau nuo trečia-
dienio, visi kartu pradėjome ruošti 
bendrą stovyklos spektaklį „Voro 
vestuvės“, kurį režisavo Gintautas. 
Kiekvienas meniniame plenere da-
lyvavęs kolektyvas ir savanoriai ga-
vo vaidmenis. Mūsų jaunuoliams 
teko vaidinti vabalussėjikus. Visi 
noriai sutiko, išradingai siūlė, kaip 
apsirengti, kad atrodytume kuo 
įspūdingiau. 

Kai po bendro spektaklio ir šven-
tinės vakarienės visi stovyklos daly-
viai išsiruošė į pajūrį palydėti sau-
lės, užplūdo liūdesys. Liūdėjome, 

Sveika „Akimirka“

kad reikės išsiskirti su naujai drau-
gais ir su... jūra. Sustojome visi vei-
du į ją, užmerkėme akis ir laukėme, 
kol pėdas apglėbs atriedėjusi banga, 
nusinešantį smėlio smiltis, bet mai-
nais grąžindama auksinius prisimi-
nimus. Pamatę paskutinį jūroje skęs-
tančios raudonos saulės kraštelį, grį-
žome atgal į stovyklą. Kitą dieną vėl 
reikėjo ruoštis kelionei į kasdienybę.

„Pasaką“ apgaubė tyla. Nurimo 
stovyklautojų šurmulys, baigėsi me-
ninės veiklos pleneras, suteikęs gali-
mybę kiekvienam atskleisti savo ta-
lentus, išbandyti naujoves, patirti 
bendros kūrybos teikiamą džiaugs-
mą. Mums ši stovykla įkūnija neiš-
dildomus vasaros prisiminimus, ak-
tyvią veiklą ir kūrybinę saviraišką. 
Mūsų jaunuolių ir darbuotojų vardu 
noriu padėkoti visam stovyklos per-
sonalui, vadovei Danutei Migalio-
vai, kuri niekada mūsų nepamiršo, 
visada paklausdavo, ar viskas gerai, 
ar nieko netrūksta. Ypač didelis ačiū 
su mumis kasdien buvusiai ir viską 
suspėdavusiai plenero organizato-
rei Janinai Butkuvienei. Jos nuošir-
dus dėmesys, kasdieninė šypsena 
kiek vieną rytą maloniai nuteikdavo 
dienos darbams. Už mielą bendravi-
mą ir dėmesingumą dėkojame Nata-
lijai Olėsovai, taip pat svečiams iš 
Baltarusijos.

Visiems linkime neišsenkančio 
gerumo, dvasinės stiprybės, geros 
sveikatos. Tegul Jums rytmečio rasa 
suteikia prasmingo pabudimo jaus-
mą, o saulė apgaubia vilties ir 
džiaugsmo spinduliais. Iki kitų pasi-
matymų!

Genė Sungailienė
Socialinė darbuotoja

Vasarėlės pabaiga,
Bet visai ji neliūdna.
Į pajūrį sugužėjom,
Stovyklauti mes pradėjom.

Mes laimingi – turim „Viltį“
Ir „Akimirką“ pamiltą.
Čia vadovės labai geros,
Jos dėl mūsų viską daro.

Savanoriai pavyzdingi
Ir paslaugūs, rūpestingi.
Nepavargsta niekada,
Šventė – kiekviena diena.

Teminiai čia vakarai
Ir bendraujam atvirai.
Viskas miela, ką darai,
Dvasiškai jauties gerai.

Diskotekos mums palaima,
Jos energija pakrauna.
Rankoms, kojoms duodam valią
Ir užmirštam, ko negalim.

Rūta Gudeikaitė
„Molėtų viltis““



Norime pasidžiaugti, kad šiais 
mokslo metais (kaip ir pernai) mū-
sų parengtą projektą ,,Pažinkime 
savo kraštą“ parėmė V. Landsbergio 
fondas. Mokiniai kartu su tėvais, 
pedagogais ir pedagogų padėjėjo-
mis turėjo galimybę išvykti prie jū-
ros. Pasirinkę patrauklų maršrutą, 
ankstų pirmadienio rytą susėdome į 
UAB ,,Mercbusas“ autobusą, alkda-
mi naujų įspūdžių.

Vos persikėlusius iš Klaipėdos 
keltu į Neringą, mus pasitiko gidė. 
Mokiniai atidžiai klausėsi jos įdo-
mių pasakojimų, padavimų, istori-
nių faktų apie nepakartojamą šiau-
rės Lietuvos kampelį – Neringą. 
Džiugiai visi kopėme į Raganų kal-

ną, stebėjome kormoranų ir pilkųjų 
gandrų kolonijas. Aplankėme Parni-
džio kopą, saulės laikrodį, grožėjo-
mės kopomis.

Prie Baltijos jūros irgi netrūko ge-
rų emocijų: mokiniai braidė, rinko 
akmenukus, dūko smėlyje. Nuvykę į 
Nidą, vaikštinėjome po prieplauką, 
dainavome ir fotografavomės prie 
Vytauto Kernagio paminklo, senovi-
nių laivų. Stebėjome mariose plau-
kiojančias gulbes, ,,žvejojančias“ 
varnas, senovinius pastatus, pamin-
klus, sodybas, vėjarodes, įsigijome 
suvenyrų iš gintaro.

Namo grįžome pavargę, bet pa-
kiliai nusiteikę, įdegę, patenkinti ke-
lione, kupini įspūdžių ir ,,užsikrėtę“ 

,,Neringa – Lietuvos perlas“
Taip pavadinome edukacinę-pažintinę 
kelionę į Nidą, kurioje dalyvavo Kuršėnų 
Pavenčių mokyklos specialiųjų ir specialiųjų 
lavinamųjų klasių mokiniai ir mokytojai.

kelionių virusu. Juolab, kad dar šiais 
metais mūsų laukia išvyka į Rygos 
zoologijos sodą ir Jūrmalą.

Erika Dilinskienė, Rita 
Kančauskienė

Projekto vadovės, specialiosios 
pedagogės metodininkės 

„Vasaros stovykla 2013“

„Šiaulių Viltis“ daug kartų kreipėsi į Šiaulių 
universitetą dėl studentų savanorių. Ir šiemet sulaukė 
teigiamo atsakymo. Socialinės gerovės ir negalės studijų 
fakulteto Universitetinio sveikatinimo ir konsultavimo 
paslaugų centro koordinatorė Lena Skriptienė, atvykusi 
į „Šiaulių Viltį“, pasiūlė puikią idėją – suorganizuoti  
vasaros stovyklą suaugusiesiems, turintiems proto 
negalią. Taip susibūrė kūrybingų ir aktyvių 11-os 
žmonių komanda, kuri parengė patrauklų stovyklos 
užsiėmimų planą ir jį su kaupu įgyvendino.

Į stovyklos, kuri veikė dvi savaites, atidarymą 
liepos 1ąją susirinko pakiliai nusiteikę „Šiaulių Vil-
ties“ neįgalieji stovyklautojai ir jų tėvai. O paskui 
kiekvieną dieną vyko sveikatinimo ir žvalumo užsi-
ėmimai, aktyvūs žaidimai, piešimo, muzikinės, vai-
dybinės ir kitokios pamokėlės (vaidybinė pasaka 
„Drąsus mėnulis“ , „Sveikatinimo dėlionė“, „Gėlių 
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ir paukščių darymas“, spartakiada 
„Linksmieji stovyklautojai“, žaidy-
binė pasaka „Karališki rūmai“, „Pie-
šimas ant akmenukų. Boružių gami-
nimas“, „Draugystės medis“ ir daug 
kitų). Atsižvelgiant į stovyklautojų 
negalią, užsiėmimai buvo trumpi, 
skatinantys kūrybiškumą ir sukėlė 
daug puikių emocijų. Su dešimties 
žmonių grupe dirbo antro ir trečio 
kurso studentai, būsimieji specialis-
tai: socialiniai pedagogai, sveikatos 
edukologai, kineziterapeutai.

Kol atžalos stovyklavo, tėvai  
galėjo pasinaudoti Universitetinio 
sveikatinimo ir konsultavimo pas-
laugų centre teikiamomis mokamo-
mis sveikatinimo paslaugomis (akių, 
pėdų masažai, individualios vaikų ir 
suaugusių kineziterapeuto konsul-
tacijos ir užsiėmimai, įvairios psi-
chologinės paslaugos, dailės terapi-

ja, individualios psichologinės kon-
sultacijos).

Ši stovykla buvo naudinga ne tik 
neįgaliesiems, bet ir studentams, ku-
rie galėjo teorines žinias pritaikyti 
praktikoje ir paragauti savanorio 
duonos. Todėl atėjus uždarymo die-
nai, visiems magėjo pasisakyti, ką 
nuveikė, kas labiausiai patiko. Buvo 
surengta stovyklautojų darbelių 
paroda. Jie „Šiaulių Vilčiai“ padova-
nojo savo rankomis sukurtą „Drau-
gystės medį“ . Neįgalieji gavo diplo-
mus ir vieningai pareiškė, kad ir ki-
tąmet norės tokios stovyklos.

Todėl labai dėkodami visiems, 
kurie prisidėjo prie tokios puikios 
stovyklos organizavimo, tikimės, 
kad ši graži idėja turės tąsą. O štai ką 
apie ją mano patys dalyviai.

ARŪNA: „Man patiko universitete, 
„faina“ buvo. Įsimintiniausia diena, kai 

ieškojom boružių. Man patiko visi stu-
dentai, aš nesirenku kaip Žydrius“. Pa-
klausus, ar norėtų taip stovyklauti kitais 
metais, atsakymas buvo AHA.

EDVARDAS: „Įsiminiau visų stu-
dentų vardus. Įdomūs buvo užsiėmimai, 
o labiausiai patiko daryti boružėles, pelė-
das iš kompaktinių diskų, zuikius iš po-
pieriaus ir mankštintis. Smagu buvo 
gerti arbatą ir bendrauti su studentais. 
Įdomu dėlioti į atskiras lėkštes kas val-
goma ir kas ne.“

Taigi su gera nuotaika palydime 
vasarą ir optimistiškai laukiame at-
einančios, tikėdami, kad užsimezgęs 
bendradarbiavimo daigelis toliau 
gražiai augs ir stiprės.

Dalė Vyštartienė
„Šiaulių Vilties“ bendrijos  

tarybos pirmininkė 

Tik atvykę išsirinkome tris nares 
į Neįgaliųjų reikalų komitetą prie 
„Utenos Vilties“ bendrijos tarybos: 
Rimą Tučkutę, Živilę Žukauskaitę ir 
Linutę Bilaišytę. Šio komiteto laukia 
atsakingas darbas: mokytis kalbėti 
savo ir draugų vardu, kelti esamas 
problemas ir sykiu su bendrijos tary-
ba jas svarstyti bei spręsti. Paskui 
stovyklautojai suskirstė į dvi ko-
mandas: „Laisvės Aidas“ ir „Aukš-
taičiai“. O tada prasidėjo maudynės, 
įvairūs žaidimai, stovyklautojų 
krikštynos ežere, smagus vakarėlis 
prie laužo.

Kitą dieną, po pusryčių susirinkę 
pavėsinėje, aptarėme elgesio taisyk
les, kurių visi privalės laikytis 
stovyk loje ir išsirinkome tvarkos pa-
laikytojus. Stovyklos vadovė, bend
rijos pirmininkė Aldona, koman-
doms davė pirmąją užduotį: susi-
kurti vėliavas, skiriamuosius ženk

Nepamirštamos vasaros aidai 
Šį birželį mes, Utenos viltiečiai, gerai nusiteikę stovyklavome 
Tauragnuose, prie Labės ežero. Puikių vadovų ir savanorių dėka 
aštuonios dienos socialinės reabilitacijos vasaros poilsio 
sveikatinimo stovykloje, kupinos aktyvaus poilsio, malonių 
staigmenų ir kvapą gniaužiančių nuotykių, prabėgo lyg akimirka. 

lus, šūkius, kuriuose atsispindėtų 
komandų pavadinimai.

Vėliau žvejojome, ėjome pasi-
vaikščioti, rinkome žoleles arbatai ir 
gamtines medžiagas darbeliams, žai-
dėme žaidimą „Taiklioji akis“, pie
tums kepėme dešreles. Vakare visi 
susirinkome viename namelyje, kur 
savanorė Eglė grojo gitara, o mes jai 
pritarėme dainomis. Vadovė Aldona 
vedė savigalbos grupės užsiėmimą, 
kurio metu skaitėme ir plačiai nagri-
nėjome Jungtinių Tautų Organizaci-
jos Neįgaliųjų teisių konvenciją.  

Sekmadienio rytą savanorės Eglė 
ir Asta netikėtai stovyklautojus pa-
žadino labai anksti ir surengė pir-
mąją išvyką į mišką, kur visi darėme 
mankštą. O po jos mūsų laukė orien-
tacinis žaidimas „Lobio paieška“. 
Lobį – kibirą braškių – parūpino 
Editos mama Genutė, o savanorė 
Eglė sumaniai paslėpė, kad koman-

dos surastų, atlikusios įvairias už-
duotis. Pralaimėjusių nebuvo, sura-
dę lobį draugiškai visi jį pasidalijo-
me ir mikliai sudorojome, o paskui 
skubėjome maudytis ir džiaugtis 
sekmadieniu.

Ankstyvą pirmadienio rytą, ge-
rai pailsėję, sutikome saulę, mankš-
tinomės, basomis kojomis ėjome 
akmenuotu keliu, braidėme po raso-
tą žolę, maudėmės ežere. Po sočių 
pusryčių išvykome į Aukštaitijos 
nacionalinį parką. Kopėme kalvo-
mis, rungtyniavome, sportavome, 
grožėjomės nuostabiais gamtos pei-
zažais, ežerais. Pasisėmę geros ener-
gijos, kupini įspūdžių grįžome atgal 
į stovyklą. Tą dieną pas mus į sve-
čius su pilnais skanaus karšto mais-
to puodais atvyko Ruslano tėveliai 
Liudmila ir Pranas Rakovič. Pa
sistip rinę sočia vakariene, pailsėję, 
vėl visi, vedini vadovo Ryčio, išsi-
ruošėme į naktinį žygį po Tauragnų 
apylinkes. Naktis buvo šilta ir gie-
dra, skaisčiai švietė mėnulis, tarsi 
rodydamas žygeiviams kelią.

Kitą dieną po pusryčių visi tvar-
kėmės kambarius, prausėmės ir ne-
kantriai laukėme atvykstant psicho-
logo Juozo Kairio. Jis skaitė paskaitą 
„Neįgaliųjų ir jų šeimos narių tarpu-
savio santykiai“. Stovyklautojai no-
riai bendravo su psichologu, atvirai 
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pasakojo apie santykius su drau-
gais, tėvais ir artimaisiais, aplinki-
niais. Kiekvienas turėjo galimybę 
individualiai pasikonsultuoti dėl 
problemų šeimoje ar santykiuose su 
draugais.

Psichologas Juozas, artimai pa-
bendravęs su stovyklautojais, išklau-
sęs jų problemas, surado daug tinka-
mų sprendimo būdų, davė naudingų 
patarimų. Savanorės Eglė ir Asta su 
stovyklos vadove Aldona kūreno 
laužą, kepė šašlykus. Paskui visi 
kaip viena draugiška šeima su svečiu 
pietavome, linksmai šnekučiavomės. 

Po vakarienės vėl ėjome pasi-
vaikščioti po Tauragnų miestelį. Ap-
lankėme habilituotos mokslų dakta-
rės Eugenijos Šimkūnaitės vyšnių 
sodą, gaisrinę, kur apžiūrėjome se-
novinę ir šiuolaikinę gaisrų gesini-
mo techniką, grožėjomės gaisrinin-
kų uniformomis ir noriai fotografa-
vomės su drąsuoliais gaisrininkais. 
Sugrįžę žaidėme domino, šaškėmis, 
šachmatais, nugalėtojai buvo apdo-
vanoti prizais.

Ankstyvas trečiadienio rytas pra-
sidėjo mankšta, maudynėmis ežere. 
Papusryčiavę laukėme atvykstant 
muzikos vadovo Kazimiero Strei-
kaus. Komandos pradėjo ruoštis ta-
lentų šou „Parodyk ką moki“ ir di-
zainerių ‚Madų šou“. Reikėjo pasi-
gaminti savadarbius muzikos ins-
trumentus, sukurti kostiumus iš 
gamtinių medžiagų, žalumynų. Sto-
vyklautojų laukė maloni staigmena: 
su jais pabendrauti atvyko ne tik 
muzikos vadovas, bet ir visų seniai 
matyta, šiuo metu dukrelę auginanti 

socialinė pedagogė Jolita bei Rusla-
no draugė Linutė. 

Prasidėjo šou. Pasirodymo metu 
komandos pristatė po šauniausią 
muzikantą, geriausią šokėją, daini-
ninką, modelį ir slaptą talentą. Pasi-
rodymus vertino visi stovyklautojai. 
Jolita didžiavosi jaunuolių pasieki-
mais, gyrė už pastangas ir linkėjo 
sėkmės. Vyko fotosesija, buvo apdo-
vanoti nugalėtojai. Vėliau visi pieta-
vome, maudėmės pirtyje, ežere, 
linksminomės ir džiaugėmės malo-
niu renginiu, lakią fantaziją turin-
čiais vadovais ir komandų dalyviais. 

Vos išaušus ketvirtadienio rytui, 
stovyklos vadovams skambinant pa-
čių pasigamintais būgnais iš dube-
nų, buvome prikelti iš lovų. Maudė-
mės, mankštinomės. Po pusryčių 
rinkome žemuoges, gamtines me-
džiagas, laistėme teritorijoje esan-
čius gėlynus, žvejojome, supomės. 
Vyko edukaciniai užsiėmimai, pa-
puošalų gaminimas, karoliukų vėri-
mas iš gamtinių medžiagų, piešinių 
konkursas. Artėjant pietų metui 
mums didelę staigmeną padarė Edi-
tos tėveliai Genutė ir Juozas Buivy-
džiai, pasirodę su ką tik išvirtais ce-
pelinais. Skaniai juos sudoroję, mė-
gavomės karšta saule, vėsiu ežero 
vandeniu ir gražia gamta, žaidėme 
kvadratą. Vakare virėme žuvienę. 
Paskui vyko linksmas beždžioniukų 
koncertas ir diskoteka.

Kai išaušo paskutinė stovyklavi-
mo diena, žvejojome, maudėmės, 
irstėmės valtimi po Labės ežerą. Iš 
dar turimų maisto atsargų pasiruo-
šėme pietus ir visi draugiškai paval-

gėme. Paskui surengėme vandens 
šventę: ežere vyko plaukimo estafe-
tės, su kamuoliu turėjome išmušti 
priešininkus ir užkariauti jų esančią 
teritoriją, iš dugno pažymėtos vietos 
ištraukti paslėptą lobį. Vakarop atėjo 
laikas krautis daiktus ir ruoštis sto-
vyklos uždarymui.

Stovyklos vadovė Aldona Vėbrie-
nė geru žodžiu minėjo Utenos rajo-
no savivaldybę už projekto „Sutri-
kusio intelekto žmonių ir jų šeimos 
narių fizinės ir psichinės sveikatos 
stiprinimo programa“ tęstinį finan-
savimą, suteikusį bendrijai galimybę 
gerinti savo narių fizinę ir psichinę 
sveikatą. Jiems tapo prieinama svei-
ka gyvensena gamtoje, išvykos, ba-
seino lankymas, sveikatinimo užsiė-
mimai, sportiniai renginiai.

Pačius nuoširdžiausius padėkos 
žodžius vadovė tarė stovyklos šei-
mininkams Veronikai ir Povilui 
Gimbučiams, kad leido neįgalie-
siems ilsėtis lengvatinėmis sąlygo-
mis, kūreno pirtelę, vaišino saldžiu 
medumi. Neužmiršome padėkoti 
Ruslano ir Editos tėveliams už ska-
nius pietus, šviežias daržoves, uo-
gas, šiltą pieną, kurių nestokojome 
visą stovyklavimo laiką. Labai ačiū 
savanorėms Astai Rūkaitei ir Eglei 
Palikšaitei, psichologui Juozui Kai-
riui, muzikos vadovui Kazimierui 
Streikui ir stovyklos veiklų organi-
zatoriui Ryčiui Budreikai už išradin-
gas programas, kurios suteikė stovy-
klautojams neužmirštamų įspūdžių. 

Stovyklautojų ir jų artimųjų 
atsiliepimai

Ruslanas  
„Man labiausiai patiko žygiai, pasi-

vaikščiojimai, sporto varžybos, uogavi-
mas, maudynės. O labiausiai – būti su 
gerais draugais. Įdomu buvo dalyvauti 
talentų šou ir išbandyti save.“

Linutė
„Stovykla suteikė puikią galimybę 

pabūti su draugais neįprastoje aplinko-
je, artimai pabendrauti, dar geriau juos 
pažinti, atskleisti savo gebėjimus. Geras 
poilsis, puiki nuotaika, tik gaila, kad iš-
buvau ne visas dienas, nes turėjau iš-
vykti į darbą.“

Arūnė
„Patiko, kad kepėme šašlykus, buvo-

me su draugais, daug laiko praleidome 
gamtoje, nors iš pradžių oras nelepino. 
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Gera būti su draugais ir linksmai leisti 
laiką.“

Vaidas
„Labai patiko stovyklauti, vaikštinė-

ti gamtoje su draugais. Dar maudynės, 
žvejyba, piešimas ir kitos pramogos. Bet 
svarbiausia, kad per talentų šou turėjau 
galimybę visiems atskleisti savo slaptą 
talentą – nardymą.“

Gintaras
„Man labai patiko supynės, maudy-

nės ežere, labai skanūs Editos mamos 
Genutės cepelinai. Pasakysiu savo sesy-
tei, kad mes visi draugai – aš, Aidas, Ri-
mutė ir Edita.“

Edita
„Patiko žaidimai, užduotys. Buvo 

linksma su draugais. Smagu buvo stebė-
ti draugų pasirodymus per talentų šou. 
Jei nepatiktų, nedalyvaučiau.“

Liudmila (Ruslano mama)
„Labai džiaugiuosi, kad mano sūnus 

buvo stovykloje. Pasitikiu bendrijos pir-

mininke ir kitais darbuotojais, tad nebi-
jau jo išleisti. Pietus ruošti buvo labai 
malonu, nes visi stovyklautojai yra ir 
Ruslano, ir mano draugai. Todėl mielai 
išleisiu sūnų į stovyklą ir kitais metais.“

Genutė (Editos mama)
„Buvo nesunku ir smagu padėti sto-

vyklautojams. Noriai ruošiau cepeli-
nus, nes jie buvo skirti Editos drau-
gams. O draugams juk reikia padėti. 
Visi stovyklautojai buvo geri, linksmi, 
geros nuotaikos, maloniai mums sekėsi 
bendrauti. Visados laukiame jų atvyks-
tant į Tauragnus.

Visų stovyklautojų vardu sako-
me AČIŪ bendrijos pirmininkei 
Aldonai už jau tradicija tapusią idė-
ją stovyklauti visiems kartu. Tiki-
mės, kad ši tradicija gyvuos dar ne 
vienerius metus.

„Utenos Vilties“  
bendrijos informacija

Bet apie viską nuo pradžių. Mal-
tos ordino pagalbos tarnybos sava-
noriai kartu su bendrija ,,Tauragės 
Viltis“, Jovarų pagrindine mokykla 
ir Tauragės pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centru sumanė įgyvendinti 
projektą „Žirgų terapija – priemonė 
sveikatinti šeimą, auginančią neįga-
lų vaiką“, kitaip tariant, išmėginti 
šių puikių gyvūnų terapijos įtaką 

Vasaros nuotykis
Kaip gi kitaip, jei ne nuotykiu, galima pavadinti tai, ką 
patyrėme nekeliavę į Kurtuvėnų dvaro sodybą Šiauliuose?..

neįgalių asmenų psichologiniam, 
emociniam ir fiziniam vystymuisi.

Projekto metu keletui šeimų, au-
ginančių vaikus su įvairia negalia, 
buvo suteikta galimybė apsilankyti 
Kurtuvėnų dvaro sodyboje, kurioje 
laikomi žirgai. Iš pradžių išgirdome 
naudingų patarimų, kaip su jais elg-
tis, smalsiai klausinėjome mus do-
minančių dalykų, o paskui apsilan-
kėme arklidėse ir susipažinome su 
žirgais, kuriais turėjo jodinėti vaikai.

Kiek emocijų būta sėdant į balną! 
Mūsų mažiausieji nejautė jokios bai-
mės, ko negalima pasakyti apie di-
desniuosius. Skardėjo juokas, nurie-
dėjo ir viena kita ašara, bet svarbiau-
sia, kad visi vaikai suprato – jiems 
pavyko įveikti dar vieną kliūtį ir nu-
galėti save. Koks saldus pasirodė 
šios pergalės skonis! Vaikai išmoko 
pasitikėti žirgais, o ir patys įgijo 
daugiau pasitikėjimo savimi. Paskui 
dar laukė žvalgytuvės po buvusio 
dvaro sodybą ir grožėjimasis senovi-
niais rakandais. Juk įdomu pamaty-
ti, kaip atrodė tikros girnos ir seno-
viška klėtis, kurioje šiandien įrengta 
šiuolaikiška konferencijų salė. Nuos-
tabus vasaros nuotykis dar ilgai ne-
išblės iš mūsų atminties. 

,,Tauragės vilties“  
bendrijos informacija 
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Norime informuoti mūsų skaityto-
jus, kad nuo 20130101 įsigaliojo nauja 
Žemės mokesčio įstatymo redakcija, ku-
ri įtvirtino naują žemės mokesčio tarifą 
ir jo nustatymo tvarką.

Savivaldybės taryba iki einamojo 
mokestinio laikotarpio birželio 1 die-
nos nustato konkretų mokesčio tarifą, 
kuris galios atitinkamos savivaldybės 
teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, 
neviršydama nustatytų ribų (nuo 0,01 
procento iki 4 procentų žemės mokes-
tinės vertės).

Masinis žemės vertinimas žemės 
mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vy-
riausybės nustatyta tvarka atliekamas 
ne rečiau kaip kas penkeri metai, jeigu, 
vadovaujantis šia nuostata, nuo kito 
mokestinio laikotarpio žemės mokesti-
nė vertė nustatoma atsižvelgiant į nau-
jai atlikto masinio žemės vertinimo re-
zultatus, kitą mokestinį laikotarpį ga-
liosiantį mokesčio tarifą savivaldybės 
taryba gali nustatyti iki esamo mokes-
tinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. 

Savivaldybės taryba gali nustatyti 
ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, 
kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant 
į vieną arba kelis iš šių kriterijų: 
• pagrindinę žemės naudojimo pa-

skirtį; 
• žemės sklypo naudojimo būdą ir 

pobūdį; 
• žemės sklypo naudojimą arba ne-

naudojimą; 
• žemės sklypo dydį; 
• mokesčio mokėtojų kategorijas 

(dydį ar teisinę formą, ar socialinę 
padėtį);

• žemės sklypo buvimo savivaldy-
bės teritorijoje vietą (pagal strategi-
nio planavimo ir teritorijų planavi-
mo dokumentuose nustatytus pri-
oritetus).
Jeigu turite privačios žemės, jūs 

esate žemės mokesčio mokėtojai. Pagal 
Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnį 
nuo žemės mokesčio atleidžiami fizi-
niai asmenys, kurių šeimose mokesti-
nio laikotarpio pradžioje nėra darbin-

gų asmenų ir kuriems nustatytas 
0–40 procentų darbingumo lygis arba 
kurie yra sukakę senatvės pensijos 
amžių ar yra nepilnamečiai, o priklau-
sančio žemės sklypo plotas neviršija 
savivaldybių tarybų iki esamo mokes-
tinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nu-
statyto neapmokestinamojo žemės 
skly po dydžio. 

Fiziniam asmeniui nuosavybės tei-
se priklausantys keli žemės sklypai, 
esantys tos pačios savivaldybės terito-
rijos vietovėse (vietovėje), kurioms 
(kuriai) nustatytas vienodas neapmo-
kestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo 
atveju laikomi vienu žemės sklypu. 
Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokes-
čio lengvatą ir jam priklauso ne vienas 
žemės sklypas, taikoma didžiausia 
lengvata vienam žemės sklypui. 

Taikant šią nuostatą, šeima laikomi 
sutuoktiniai, asmenys, vieni auginan-
tys vaikus (įvaikius), ir su jais gyve-
nantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, 
podukros), iki jiems sukaks 18 metų.

„Vilties“ bendrijos teisininko 
informacija

Gyventojams apie žemės mokestį

Kas yra pensijų kaupimo sistema? 
Ką kaupsime? Kas gali šiame kaupime 
dalyvauti? Nuo ko priklauso kaupia-
mos pensijos dydis? Kaip susidarys 
kaupiamoji pensija? Kaip užtikrinamas 
investavimo pajamingumas ir saugu-
mas? Ar galima pakeisti pensijų fondą? 
Kiek kainuoja kaupimas? Kaip pasi-
rinkti pensijų fondą? Kaip prižiūrimos 
pensijų kaupimu užsiimančios bendro-
vės? Ar pensijų fonde kaupiamos lėšos 
apsaugotos kaupimo bendrovės ban-
kroto atveju?

Kas yra pensijų kaupimo sistema? 
Pensijų kaupimo sistema – tai galimybė 
kaupti senatvei. Apsisprendusieji daly-
vauti kaupimo sistemoje dalį socialinio 
draudimo įmokų, šiuo metu mokamų 
„Sodrai“, nukreipia į savo sąskaitą pasi-
rinktame pensijų fonde. Sulaukę pensi-
nio amžiaus kaupimo dalyviai gaus 
pensiją iš dviejų dalių: iš socialinio 
draudimo ir iš savo sukauptų lėšų.

Pensijų kaupimo įvedimas – svar-
bus žingsnis modernizuojant Lietuvos 
socialinio draudimo sistemą. Kaupimo 
dalyvių lėšos investuojamos Lietuvos ir 
pasaulio kapitalo rinkose, kad būtų ap-
saugotos nuo infliacijos ir duotų grąžą. 

Pensijų kaupimas, grindžiamas lėšų in-
vestavimu, leis Lietuvos žmonėms ne 
tik gauti didesnes pensijas, bet ir spar-
tins šalies ūkio plėtrą. 

Ką kaupsime? Kaupiama dalis soci-
alinio draudimo įmokų, skirtų senatvės 
pensijai. Ši dalis buvo palaipsniui didi-
nama nuo 2,5 % 2004 m. iki 5,5 % 2007 
m. Tada į pensijų fondus pervedamos 
įmokos 2009 m. buvo sumažintos iki 
3 %, o paskui iki 2 %. 2012 m. į pensijų 
fondus pervedama įmokų dalis mažėja 
iki 1,5 %. Nuo 2013 metų į pensijų fon-
dus pervedama įmokų dalis didinama 
iki 2,5 %. 

Nuo 2014 m. pensijų įmokos dydis 
susidarys iš 2 % „Sodros“ įmokos, pa-
pildomos 1 % dalyvio pajamų įmokos ir 
1 % pensijų įmokos iš valstybės biudže-
to lėšų (Lietuvos statistikos departa-
mento paskelbto užpraeitų metų ketu-
rių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vi-
dutinio mėnesinio bruto darbo užmo-
kesčio vidurkio dydžio).

Nuo 2016 m. papildomos dalyvio 
lėšomis mokamos įmokos dydis bus 
2 % dalyvio pajamų, o iš valstybės biu-
džeto už dalyvį mokamos įmokos dy-
dis – 2 %. Nuo 2020 m. pensijų įmokos 

dydis susidarys iš 3,5 % „Sodros“ įmo-
kos, papildomos 2 % dalyvio pajamų jo 
lėšomis mokamos įmokos, papildomos 
iš valstybės biudžeto už dalyvį moka-
mos įmokos dydis – 2 %.

Esamiems pensijų kaupimo daly-
viams, sudariusiems pensijų kaupimo 
sutartis iki 2013 m., suteikiama teisė 
apsispręsti dėl pensijų kaupimo nau-
jomis sąlygomis. Asmuo nuo 2013 m. 
balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. gali raštu 
kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl 
sutikimo mokėti papildomą įmoką savo 
lėšomis arba raštu vienašališkai sustab-
dyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų 
fondą. Sustabdžius dalyvavimą pensijų 
kaupime, sukaupta suma lieka pensijų 
fonde, iki asmuo įstatymų nustatyta 
tvarka įgyja teisę į išmoką (pavyzdžiui, 
sukanka senatvės pensijos amžių). As-
menys, kurie nurodytu laikotarpiu raš-
tu nesikreips į savo pensijų fondą, pen-
sijų kaupime liks dalyvauti ankstesnė-
mis sąlygomis – bus pervedama tik nu-
statyta „Sodros“ įmoka.

Naujiems dalyviams, kurie pensijų 
kaupimo sutartis sudarys po 2013 m. 
sausio 1 d. galimybės, kad į pensijų fon-
dus būtų pervedama tik dalis socialinio 
draudimo įmokos, neliks, kadangi pa-
gal priimtus Pensijų sistemos reformos 
įstatymo pakeitimus, asmenys, pasirašę 
sutartis po įstatymo pakeitimo įsigalio-

Apie galimybę kaupti senatvei

Teisininko konsultacija
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jimo (po 20130101), šias sutartis pasi-
rašo jau naujomis sąlygomis, t. y. jiems 
taikoma trijų dalių įmokų į pensijų fon-
dus sistema. 

Bendrasis socialinio draudimo įmo-
kų tarifas nesikeis. Pasirinkusieji daly-
vauti pensijų kaupimo sistemoje mokės 
tokias pat socialinio draudimo įmokas 
kaip ir iki tol bei kartu papildomą pen-
sijų kaupimo įmoką iš savo lėšų. Daly-
viui pasirinkus pensijų kaupimo ben-
drovę ir su ja pasirašius kaupimo sutar-
tį, jo darbdavys kas mėnesį pervedinės 
socialinio draudimo įmokas „Sodrai“ 
kartu su papildoma kaupimo dalyvio 
įmoka, o „Sodra“ jas perves į pensijų 
fondą.

Kas gali dalyvauti kaupimo proce-
se? Naujoje pensijų kaupimo sistemoje 
gali dalyvauti visi, dar nesukakę pensi-
nio amžiaus ir draudžiami visu sociali-
niu pensijų draudimu. 

Pensijų kaupimo sutartis nuo 
2013 m. galima pasirašyti bet kuriuo 
metu pradėjus dirbti ir mokėti valstybi-
nio socialinio pensijų draudimo įmokas. 
Pensijų kaupimo sutartys įsigalioja tre-
čio mėnesio pirmą dieną (skaičiuojant 
nuo šių sutarčių įregistravimo Pensijų 
kaupimo sutarčių registre mėnesio). 

Nuo ko priklauso kaupiamos pen-
sijos dydis? 
• kaupimo laikotarpio trukmės (kuo 

kaupimo laikotarpis ilgesnis, tuo 
daugiau pinigų sukaupiama ir tuo 
didesnė investicijų grąža, todėl kuo 
jaunesnis žmogus, tuo labiau verta 
kaupti pensiją);

• jei kaupiama su papildoma asmens 
bei valstybės biudžeto įmoka, bus 
sukaupta didesnė lėšų suma;

• atlyginimo dydžio (kuo didesnis at-
lyginimas, tuo didesnės įmokos į 
pensijų fondą);

• investavimo pajamingumo;
• atskaitymų kaupimo bendrovės nau-

dai dydžio (kuo didesni mokesčiai 
už kaupiamų lėšų administravimą, 
tuo mažesnė suma bus sukaupta).
Kaip susidarys kaupiamoji pensi-

ja? Kaupiamosios įmokos bus investuo-
jamos. Tai reiškia, kad už jas bus įsigyja-
ma vertybinių popierių, kito turto, gau-
nama palūkanų, už kurias vėl įsigyjama 
turto. Atėjus senatvei iš sukauptų lėšų 
bus mokama pensija. Todėl labai svar-
bu, kad kaupiamos lėšos būtų investuo-
jamos taip, jog pensijų fondo turto vertė 
didėtų. 

Kaip užtikrinamas investavimo 
pajamingumas ir saugumas? Įstatymu 
yra nustatytos investavimo taisyklės, 
kurių privalo laikytis kaupiamų lėšų 
valdytojai. Objektų, į kuriuos galima in-
vestuoti, sąrašas:

• pinigų rinkos priemonės;
• ne ilgesnės kaip 12 mėnesių indėliai 

iki pareikalavimo (Šios dvi investi-
cijų priemonės turi mažiausią riziką 
tačiau ir labai nedidelę grąžą.);

• vyriausybių obligacijos;
• ES valstybių prižiūrimų įmonių 

obligacijos (Šios investicinės prie-
monės yra šiek tiek rizikingesnės, 
tačiau duoda didesnę grąžą.);

• investicinių fondų vienetai;
• bendrovių akcijos (Šios investicinės 

priemonės yra rizikingiausios, ta-
čiau duoda didžiausią grąžą).
Už kaupiamas lėšas galima įsigyti 

tik pačius saugiausius ir patikimiausius 
vertybinius popierius bei kitą turtą, ku-
ris atitinka įstatymų nustatytus reikala-
vimus. Investuoti galima tik į tuos ver-
tybinius popierius ir pinigų rinkos prie-
mones, kurios pagal Vertybinių popie-
rių rinkos įstatymą laikomos reguliuo-
jamomis ir veikiančiomis Lietuvos Res-
publikoje ar Europos Sąjungos vals
tybėje. Pensijų kaupimo lėšas draudžia-
ma investuoti į tauriuosius metalus ir 
nekilnojamąjį turtą.

Investicijų išskirstymo arba rizi-
kos padalijimo (diversifikavimo) tai-
syklė. Ji reiškia, kad investuojamos lė-
šos privalo būti tam tikromis proporci-
jomis išskirstytos pagal investavimo 
objektus, t. y. pagal tai, į ką jos inves-
tuojamos. Yra nustatoma, kiek dau-
giausia galima įsigyti vienokių ar kito-
kių vertybinių popierių, kito turto. Pa-
vyzdžiui, fondo valdytojui negalima 
investuoti daugiau kaip 5 % kaupiamų 
lėšų į kurį nors vieną objektą, tarkime, į 
įmonės „X“ akcijas. Taip išvengiama ri-
zikos, kuri galėtų kilti, jei didelė lėšų 
dalis būtų investuota į vieną objektą, o 
jo vertė dėl nepalankios rinkos situaci-
jos ar kitų veiksnių smarkiai sumažėtų. 
Nustatytos investavimo taisyklės užtik
rina, jog investicijos yra saugios ir duo-
da pajamų.

Pensijų fondai skiriasi tuo, kokie in-
vestavimo objektai yra pasirenkami ir 
kokiomis proporcijomis į juos investuo-
jama. Pensijų fondo investavimo kryp-
tis yra nurodoma jo taisyklėse, kurias 
patvirtina priežiūros institucija.

Nuo investavimo krypties priklauso 
pensijų fondų pajamingumas. Paprastai 
daugiau uždirba tie fondai, kurie dau-
giau investuoja į akcijas, bet tokios in-
vesticijos yra ir rizikingesnės. Pasirink-
dami pensijų fondą, atidžiai išnagrinė-
kite jo taisykles ir tada apsispręskite, 
kokia rizika yra jums priimtina. Žmo-
nėms, kuriems iki pensinio amžiaus li-
ko nedaug laiko, vertėtų rinktis itin ma-
žos rizikos konservatyvaus investavi-
mo pensijų fondus arba likti „Sodros“ 

sistemoje. Rizikingesnius, bet duodan-
čius didesnę grąžą pensijų fondus ver-
tėtų rinktis jauniems ir didesnes paja-
mas turintiems žmonėms.

Ar galima pakeisti pensijų fondą? 
Pereiti į kitos pensijų kaupimo bendro-
vės valdomą pensijų fondą galima, kai 
Jūsų vardu į pensijų fondą yra pervesta 
bent viena pensijų įmoka. Svarbu žino-
ti, kad už perėjimą į kitą kaupimo ben-
drovę gali tekti mokėti. Šie atskaitymai 
turi būti nurodyti pensijų fondo taisy-
klėse. Įstatymas ir jiems numato maksi-
malias ribas – keičiant kaupimo ben-
drovę kartą per metus, mokestis turi 
būti ne didesnis nei 0,05 % dalyvio var-
du pervedamų piniginių lėšų. 

Kartą per metus pakeisti pensijų 
fondą toje pačioje kaupimo bendrovėje 
galima nemokamai. Jei keisite dažniau, 
gali tekti mokėti iki 0,05 % dalyvio var-
du pervedamų piniginių lėšų. Kiekvie-
na kaupimo bendrovė pati nusistatys, 
kokius maksimalius mokesčiu ji taikys, 
todėl reikia atidžiai perskaityti pasiren-
kamo pensijų fondo taisykles.

Dalyvio perėjimo į kitos ar tos pa-
čios pensijų kaupimo bendrovės valdo-
mą pensijų fondą išlaidas sudaro tik 
pensijų kaupimo bendrovės patiriamos 
pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų per-
vedimo išlaidos. Šios išlaidos negali vir-
šyti 0,05 % dalyvio vardu pervedamų 
piniginių lėšų. 

Kiek kainuoja kaupimas? Kaip ir 
kiekviena paslauga, pensijų kaupimas 
kainuoja. Už kaupiamų lėšų tvarkymą 
pensijų kaupimo bendrovė ima mokes-
čius. Kad dalyviams būtų lengviau juos 
palyginti, įstatymas leidžia imti tik 
dviejų rūšių atskaitymus. Įstatymas nu-
stato ir jų maksimalius dydžius. Kaupi-
mo bendrovei neleidžiama atskaityti 
daugiau kaip 0,65 % konservatyvaus 
investavimo pensijų fonde ir ne dau-
giau kaip 1 % kitokiame pensijų fonde 
dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų 
lėšų vidutinės metinės vertės. Atskaity-
mai nuo dalyvio vardu įmokėtų įmokų 
2013 metais sudaro ne daugiau kaip 2 % 
ir kiekvienais metais mažinami po 0,5 % 
punkto, iki pasieks 0 %.

Jokių kitų atskaitymų iš dalyvių lė-
šų (nei iš įmokų, nei iš investicijų paja-
mų) kaupimo bendrovė daryti negali.

Svarbu žinoti, kad pensijų fondo tai-
syklėse pati pensijų kaupimo bendrovė 
turi nusistatyti, kokius maksimalius at-
skaitymus ji taikys, neviršydama įstaty-
mu leistinų ribų.

Dalyvavimas pensijų kaupime kai-
nuoja ne tik šia tiesiogine prasme. Už tą 
laikotarpį, kai dalis socialinio draudimo 
įmokų bus nukreipta kaupimui, Jums 
bus skaičiuojama proporcingai mažes-
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nė socialinio draudimo pensija. Kaip ji 
sumažės ir kokia gali būti kaupiamoji 
pensija, priklausomai nuo pensijų fon-
do pajamingumo ir jo taikomų adminis-
travimo atskaitymų, galite pamatyti, 
pasinaudoję pensijų skaičiuokle. Daly-
vavimas pensijų kaupime nesumažins 
jūsų kitų socialinio draudimo išmokų 
(ligos, motinystės, negalios, nedarbo).

Kaip pasirinkti pensijų fondą? 
• Atsižvelkite į būsimą kaupimo truk

mę – kuo šis laikotarpis ilgesnis, tuo 
labiau tinka rizikingesnio investavi-
mo pensijų fondas, kurio investicijų 
grąža per ilgą laiką gali būti daug 
didesnė, nei pasirinkus atsargesnio 
investavimo pensijų fondą.

• Atsižvelgdami į kaupimo trukmę, 
rinkitės fondą su labiausiai jums tin-
kančiais mokesčiais. Kaupiantie-
siems ilgai, svarbus kuo mažesnis 
mokestis nuo pensijų sąskaitoje su-
kauptos sumos, o kaupiantiesiems 
trumpai patartina pasirinkti fondą 
su mažesniu mokesčiu nuo įmokos.

• Atsižvelkite į kuo ilgesnio laikotar-
pio pensijų fondo pelningumą. Ka-
dangi investavimas – ilgalaikė vei-
kla, spręsti apie fondo pelningumą 
tik iš vienerių metų rezultatų ne-
verta. Reikėtų žiūrėti, kokia yra 
tendencija per ilgesnį laiką, nes pra-
sti kurių nors metų rezultatai gali 
būti nulemti ne prasto investavimo, 
o nepalankios situacijos rinkoje 
apskritai.

• kreipkite dėmesį ne vien į mokesčių 
dydžius, bet į jų derinį su fondo pa-
jamingumu. Mokesčių dydis gali 
būti vienintelis kriterijus pensijų 
fondui pasirinkti tik pirmaisiais 
pensijų kaupimo rinkos metais, kai 
dar nėra aiškus kiekvieno fondo 
pelningumas. Tačiau vėlesniais me-
tais renkantis pensijų fondą svarbu 
atsižvelgti ne tik į fondo mokesčius, 
bet ir jo pelningumą. Net jei fondo 
mokesčiai yra maži, bet jo pelningu-
mas arti nulio, realus kaupimas ja-
me kainuoja daug brangiau ir yra 
gerokai lėtesnis negu to fondo, ku-
rio mokesčiai yra gerokai didesni, 
tačiau investavimo rezultatai yra la-
bai geri ir pelningumas didelis. 
Pensijų kaupimo sistema - saugi ir 

patikima. Pensijos kaupimas – ypatin-
gos svarbos procesas kiekvienam žmo-
gui, tad jį reglamentuojantys įstatymai 
nustato „saugiklius“, kurių paskirtis – 
užtikrinti, kad sistema veiktų patiki-
mai, stabiliai ir saugiai.

Pensijų kaupimo veiklą gali vykdyti 
tik specialias licencijas ar leidimus tu-
rinčios pensijų kaupimo bendrovės: gy-

vybės draudimo įmonės, turinčios lei-
dimą verstis pensijų kaupimo veikla ir 
pensijų fondų valdymo įmonės.

Leidimus bendrovėms priežiūros 
tarnybos gali išduoti tik kruopščiai pa-
tikrinusios jų profesinį, organizacinį ir 
techninį pasirengimą, t. y. įsitikinusios, 
jog jos turi nustatyto dydžio kapitalą, 
nepriekaištingos reputacijos vadovus, 
patyrusius reikiamos kvalifikacijos 
darbuotojus, jose įdiegtos sklandžiai 
veiklai būtinos informacinės sistemos 
ir t. t.

Kaip prižiūrimos pensijų kaupimu 
užsiimančios bendrovės? Pensijų kau-
pimu užsiimančių bendrovių veikla 
nuolat griežtai valstybės prižiūrima bei 
kontroliuojama. Valstybinę gyvybės 
draudimo bendrovių bei pensijų fondų 
valdymo įmonių priežiūrą atlieka Lie-
tuvos banko priežiūros tarnyba. Ji iš-
duoda kaupimo bendrovėms veiklos 
leidimus, atlieka reguliarius jų veiklos 
patikrinimus, pensijų kaupimo įmonės 
Lietuvos banko priežiūros tarnybai 
siunčia veiklos ataskaitas. Kiekvienas 
pensijų kaupimo dalyvis, kuris mano, 
kad kaupimo bendrovės veiksmai gali 
pažeisti jo teises ar teisėtus interesus, 
bet kuriuo metu gali kreiptis į Lietuvos 
banko priežiūros tarnybą. Jai suteiktos 
plačios teisės bei įgaliojimai, kurie lei-
džia operatyviai reaguoti į bet kokius 
pranešimus, nusiskundimus, pažeidi-
mus ir imtis reikiamų priemonių (skirti 
baudą, reikalauti ištaisyti padėtį ar net 
panaikinti leidimą veiklai). 

Ypatingas dėmesys skiriamas pensi-
jų kaupimo bendrovių veiklos skaidru-
mui. Todėl įstatymais nustatyta, kad 
pensijų kaupimo bendrovės:
• turi nuolat teikti priežiūros institu-

cijoms ataskaitas;
• savo veiklos metų ataskaitą skelbti 

dienraštyje;
• kartą per metus informuoti dalyvį 

apie jo sąskaitą;
• kas dieną skelbti kiekvieno pensijų 

fondo apskaitos vieneto vertę (pagal 
jį kiekvienas dalyvis gali apskai-
čiuoti, kokia jo sąskaitos vertė);

• sudaryti galimybę dalyviui jo pagei-
davimu bet kuriuo metu gauti infor-
maciją apie jo sąskaitoje apskaitomų 
lėšų dydį, investavimo galimybių 
pasirinkimą bei kitą su bendrovės 
veikla susijusią ir dalyviui svarbią 
informaciją. 
Ar pensijų fonde kaupiamos lėšos 

apsaugotos kaupimo bendrovės ban-
kroto atveju? Pensijų fondas yra tarsi 
„pinigų maišas“, kuris investuojamas 
pagal tam tikrą strategiją ir nuosavybės 
teise priklauso to fondo dalyviams. 

Kiek vienam fondo dalyviui atidaroma 
speciali pensijų sąskaita, kurioje apskai-
toma, kiek šio bendro turto priklauso 
konkrečiam žmogui (sąskaitoje yra aps-
kaitos vienetų skaičius, kurį padaugi-
nus iš to vieneto vertės, skelbiamos kas-
dieną, galima sužinoti, kokia yra sąs-
kaitos vertė). Pensijų kaupimo bendro-
vei šios lėšos nepriklauso, ji tik patikėji-
mo teise valdo jas dalyvių vardu.

Taigi, teisiškai pensijų kaupimo da-
lyvių lėšos yra atskirtos nuo pačios kau-
pimo bendrovės lėšų. Todėl į jas negali 
būti nukreipti jokie bendrovės kredito-
rių reikalavimai. Jei bendrovė nutrau-
kia veiklą (dėl bankroto, likvidavimo ar 
reorganizavimo), dalyviai savo lėšas 
perveda į kitą kaupimo bendrovę.

Kaupiamos lėšos nepatenka į ben-
drovės sąskaitą – įmokas „Sodra“ per-
veda tiesiai į specialią pensijų fondo 
sąskaitą, kad bendrovė neturėtų gali-
mybės jomis pasinaudoti. Jos taip pat 
neįtraukiamos į bendrovės balansą – 
dalyvių lėšos įmonės buhalterijoje yra 
atskirtos nuo įmonės turto.

Dalyvių kaupiamos lėšos yra ir fi-
ziškai atskirtos. Jos laikomos ne pačioje 
kaupimo bendrovėje, o specialiame 
banke – depozitoriume, kuris yra dar 
viena labai svarbi kaupimo sistemos 
saugumo grandis. Per depozitoriumą 
juda lėšos, todėl jis įvykdo pensijų kau-
pimo bendrovės pavedimus tik kruopš-
čiai patikrinus jų atitikimą įstatymų rei-
kalavimams. Depozitoriumo veiklą taip 
pat prižiūri Lietuvos banko priežiūros 
tarnyba.

Kadangi kaupimo bendrovė daly-
vių kaupiamų lėšų tiesiogiai neturės, 
todėl net ir jos bankroto atveju šios lė-
šos išliks saugios. Turto atskyrimas yra 
viena iš svarbiausių dalyvių kaupiamų 
lėšų saugumo garantijų. 

Siekiantiems visiško saugumo. 
Kiekviena pensijų kaupimo bendrovė 
privalo turėti vieną konservatyvaus in-
vestavimo pensijų fondą, kuris yra pats 
tinkamiausias žmonėms, nelinkusiems 
rizikuoti, bei tiems, kurie kaups paly-
ginti trumpą laiką (mažiau nei 15 metų).

Tokio pensijų fondo turtas investuo-
jamas vien tik į Lietuvos, Europos Są-
jungos ar EBPO valstybių vyriausybių, 
centrinių bankų ir Europos centrinio 
banko išleistas arba jų garantuotas obli-
gacijas. Šie vertybiniai popieriai pasižy-
mi nedidele, tačiau stabilia investicine 
grąža ir yra vienas iš saugiausių inves-
tavimo objektų, nes už jų išpirkimą at-
sako jas išleidusių šalių vyriausybės

SADM informacija
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Mes turime daug gerų idėjų, svajo-
nių ir siekių. Vieną iš jų įgyvendinome 
šiais mokslo metais. Rėmėjų padedami 
įrengėme relaksacijos kambarėlį, aprū-
pintą naujausiomis priemonėmis ir 
įrengimais. Tai puiki vieta atsipalaiduo-
ti nerimastingiems, pavargusiems nuo 
bendros grupinės veiklos, adaptacijos 
sunkumų kamuojamiems, hiperakty-
viems ar nedrąsiems vaikučiams. Tai-
kant šviesos, muzikos, žaidimų, kvapų, 
smėlio terapijas keičiasi jų elgsena, tur-
tėja žodynas, jie mokosi išreikšti savo 
jausmus, miklina pirštelius. Čia dėme-
sio netrikdo triukšmas, pašaliniai dirgik
liai, vyrauja ramybė, tyla, nuoširdus 
bendravimas su specialiąja pedagoge.

Kambarėliui parinkome švelniai ža-
lią spalvą. Ši spalva ramina jausmus, 
suteikia džiugių emocijų, padeda atsi-
palaiduoti. Tai lengvas ir veiksmingas 
spalvų terapijos būdas. Smėlio terapijai 
naudojame „Mėnulio smėlį“. Šis smėlis 
lengvas, švarus, truputį drėgnas, len-
gvai surenkamas. Taip pat vaikai noriai 
žaidžia su Bubberiu. Jis lengvai sulimpa 
į vientisą masę, netepa rūbelių, niekada 
neišdžiūsta. Smėlio dėžės terapija ypač 
tinka vaikams, kuriems sunku žodžiais 
reikšti mintis. Štai Arnoldas, kuris kol 

kas mėgsta žaisti vienas, čia laisvai pa-
sirenka, ką lipdyti, su kokiais žaisliu-
kais užsiimti. Jis kalbasi su jais „sava“ 
kalba, o kartais visus paslepia. Šiuo 
atveju svarbu ne tiek rezultatas, kiek 
pats procesas.

Vaikų klausą ypač gerai lavina dai-
navimas, muzikavimas, knygelės su 
įvairiais garsais, taip pat muzikos ir ty-
los kaita. Atsipalaidavimo pojūtį teikia 
kambarinis vandens fontanėlis, jo čiur-
lenimas, baseinėlyje plaukiojančios an-
telės... Net nuolat vietoje nenustygstan-
ti Kornelija, prigulusi ant didžiulės pū-
kų pagalvės prie degančio židinėlio, 
klausosi sekamos pasakėlės, pasvajoja, 
patyli... Tik štai viršuje suspindi sauly-
tė, atsibunda paukšteliai, ateina laikas 
ir mums keltis... Ir tada, suspaudusi 
mažą delniuką, pajunti, kaip šiems ma-
žyliams reikia dėmesio, meilės, šilu-
mos, artumo.

Kartais mes mėgstame pabūti sau-
lės spindulėliais ar lietaus lašeliais, bo-
ružėlėmis ar vabaliukais. Ši vaidybinė 
terapija ugdo vaikų jausmus, lavina 
pažinimą, vaizduotę, stiprina bendra-
vimo įgūdžius.

Žvilgsnio ir dėmesio palaikymui 
sėk mingai naudoju „Paslaptingą kili-

mėlį“, ant kurio, vos sudrėkinę pirštelį, 
taškuojame, brūkšniuojame ir taip su-
kuriame mielą piešinėlį mamytei ar 
draugui.

Ypač vaikai mėgsta kvapų terapiją, 
kai dirbtinių gėlyčių puokšteles iškvė-
piname įvairiais natūralaus kvapo alie-
jais, ragaujame žolelių arbatos su me-
dumi... O kur dar kvepiantys skanėstai, 
siurprizai ir draugai, įsitaisę prie pa-
puošto stalo.

Plėsti aplinkos pažinimą mums la-
bai padeda interaktyvi animacinė mul-
timedijos priemonė “SaulyTUČIAI“, 
skirta vaikų pažintinės, komunikaci-
nės, meninės, sveikatos, ir socialinės 
kompetencijų ugdymui. Mažyliai su 
malonumu stebi veikėjus, kalbasi su 
jais, džiaugiasi aplinkos spalvomis, pa-
stebi, kaip keičiasi metų laikai, atlieka 
jiems pritaikytas užduotėles. Kiekvie-
noje relaksacinėje valandėlėje siekiu, 
kad veikla vaikams būtų kuo įdomes-
nė, žaismingesnė, padedanti nusira-
minti, pailsėti, o tuo pačiu skatintų pa-
žinimą, aktyvintų kalbėjimą ir leistų 
labiau pasitikėti savo jėgomis.

Didžiausia palaima specialiųjų po-
reikių vaikus ugdančiam pedagogui 
pamatyti, kad veidelyje, kuriame anks-
čiau nebuvo jokios emocijos, sužiba 
šypsena, sušvinta akys, o jeigu dar ma-
žylis pats bando kažką reikšmingo pa-
sakyti...

Danutė Jokubaitienė
Šilutės lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ 

specialioji pedagogė

Gera, kai svajonės pildosi…
Kiekvienas specialiųjų poreikių vaikas kaip galėdamas mokosi pažinti 
pasaulį. Atsižvelgdami į šių vaikų poreikius, norus, savijautą ir šeimos 
lūkesčius, mes, Šilutės lopšelio darželio pedagogai, ieškome 
prieinamiausių ir reikalingiausių lavinimo būdų ir metodų. 

Integracija mūsų įstaigoje supran-
tama kaip kiekvieno vaiko galimybė 
lankyti ugdymo įstaigą, esančią ar-
čiausiai namų, suteikiant ikimokykli-
nio amžiaus neįgaliam vaikui galimy-
bę ugdytis tarp sveikų bendraamžių. Į 
darželį susirenka labai nevienodi vai-
kai. Pirmiausia jie skiriasi fizine bran-
da, psichiniu ir emociniu išsivystymu. 
O visa tai, ką vaikai įgyja ankstyvoje 
vaikystėje, tampa stipriu pamatu to-
lesniam ugdymui. Specialusis ugdy-
mas įstaigoje natūraliai integruojasi į 
bendrąjį, jį papildydamas naujais ele-
mentais. Kompleksinę pagalbą darže-

lyje teikia specialistų komanda: kine-
ziterapeutas, logopedas, specialusis 
pedagogas, masažistas ir psichologas. 

Ši komanda dirba vadovaudamasi 
bendru požiūriu, kad kiekvienas vai-
kas turi būti ugdomas ir gali pasiekti 
rezultatų pagal galimybes. Vaikai, tu-
rintys raidos sutrikimų, dalyvauja 
bendruose darželio renginiuose, įgyja 
socialinių įgūdžių. Artimesnis bendra-
vimas padeda jiems užmegzti drau-
gystę ir teigiamus tarpusavio santy-
kius, o svarbiausia – išmoko paremti 
vienas kitą. Natūralus buvimas su ki-
tais vaikais nuo ankstyvo amžiaus su-

teikia neįgaliesiems tolesnio gebėjimo 
integruotis į visuomenę pagrindus. 

Sveikuosius vaikus integruotas ug-
dymas taip pat praturtina. Jie pradeda 
suprasti, kad esama skirtybių, ir moko-
si tinkamai jas priimti, tampa jautresni. 
O jų šeimos nariai daugiau sužino apie 
tėvų, turinčių neįgalų vaiką, rūpesčius.

„Gandrelis“ auga ir stiprėja
Prieš 20 metų Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Gandrelis“ nedrąsiai 
pirmuosius žingsnelius į įgalių bendraamžių pasaulį žengė vaikai,  
turintys raidos sutrikimų. O šiandien jų ugdymas kartu jau savaime 
suprantamas dalykas.
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Jeigu prieš dvi dešimtis metų tėvai 
su nerimu palikdavo savo neįgalius 
mažylius pedagogų globai, tai šian-
dieniniai tėvai jaučiasi lygiateisiai ben-
druomenės nariai, pasitiki pedagogais 
ir specialistais, dalyvauja ugdymo 
procese.

Per du dešimtmečius pedagogų su-
kaupta patirtis pasitarnauja ugdant 
vaikus, turinčius įvairių raidos sutriki-
mų, nes kiekvienas ugdytinis yra savi-
tas. Ypač didelės praktinės reikšmės 
turėjo įstaigos pedagogų dalyvavimas 

Atviros Lietuvos ir Egmonto Peterso-
no fondų projekte „Ikimokyklinio ug-
dymo demokratizavimas“. Keitėsi pe-
dagogų požiūris į ugdymo procesą, 
demokratinio ugdymo sampratą. Kitų 
mūsų projektų temas padiktavo pro-
blemos, integruojant vaikus su nega-
lia. Analizavome patirtį, požiūrius. 
Taip atsirado projektai „Tėvų pagalba 
integruojant specialiųjų poreikių vai-
kus į sveikųjų tarpą“, „Specialiųjų po-
reikių vaikų integracija“, „Specialiųjų 
poreikių vaikų socializacija“, „Sveikų-

jų požiūris į ypatingą vaiką“, „Visuo-
menės požiūris į žmogų su negalia“, 
„Skirtybių pripažinimas – vienas iš 
kelių į demokratijos plėtrą“. 

Manome, kad labai svarbu pažinti 
raidos sutrikimų turintį vaiką, sukurti 
teigiamą mikroklimatą ugdymo įstai-
goje, ieškoti naujų metodų, ugdymo 
būdų, kad skirtingi vaikai galėtų su-
rasti  sau skirtą kelią.

Danutė Bertašiūtė
Specialioji pedagogė metodininkė

Poetiniam kalbėjimui būdinga kon-
centruota energija, nukreipta į vaiko, tu-
rinčio autizmo sindromą, kalbinių pro-
blemų sprendimą. Meniniam ugdymo 
procesui nereikia ypatingų išskirtinių 
pastangų skatinti bendravimą, nes ma-
žiau formalioje aplinkoje labiau išryškė-
ja pozityvūs vaikų, tėvų ir pedagogų 
santykiai. Tėvai aktyviai ir noriai dalyva-
vo meniniuose renginiuose, nes bendras 
darbas su vaikais ir pedagogais jiems 
pasirodė itin prasmingas. 

Projekto pradžioje ugdytiniai menų 
pedagogės padedami iš molio sukūrė 
3 projekto simbolius: obuoliuką, atspin-
dintį A.P.P.L.E dėmesį ir pagalbą Lietu-
vos pedagogams, paukštelį, įkūnijantį 
poeziją, ir saulytę, rodančią draugystės 
šilumą. Šiuos simbolius per įvairius ren-
ginius vaikai dovanojo svečiams, daly-
viams, draugams, partneriams. 

Pirmieji projekto renginiai buvo skir-
ti Maironio 150osioms gimimo meti-
nėms. Centro ugdytiniai kartu su peda-
gogais aplankė šio didžio poeto literatū-
ros muziejų, padėjo gėlių prie kapo ir 
paminklo. Be to, klasėse vyko dailyraš-
čio pamokos. Ugdytiniai kruopščiai per-
rašė po vieną pasirinktą poeto eilėraštį. 
Įrėmintomis dailyraščio kopijomis buvo 
papuošta įstaiga. 

Vasario pabaigoje centro ugdytiniai 
su pedagogais lankėsi Kauno valstybi-

nio lėlių teatro spektaklyje „Skudurinė 
Onutė“. Po jo vaikai apžiūrėjo Lėlių tea-
tro muziejų, kur net galėjo pamėginti 
valdyti eksponuojamas lėles.

Svarbus šio projekto uždavinys bu-
vo poezijos bibliotekėlės įrengimas įstai-
goje. Rėmėjų padedami įsigijome apie 
30 poezijos knygelių, kitas gavome do-
vanų, surengę gerumo akciją „Padova-
nok bibliotekėlei poezijos knygelę“. Į šią 
akciją geranoriškai įsitraukė visa įstai-
gos bendruomenė, draugai. Ypač dosni 
mums buvo „Šviesos“ leidykla, pado-
vanojusi daug poezijos ir ugdomųjų 
knygelių. 

Tuo pačiu metu centre vyko dar vie-
na gerumo akcija – „Gydome sergančias 
knygeles“. Jos metu visų grupių ir klasių 
ugdytiniai su pedagogais tvarkė, klijavo, 
kėlė naujam gyvenimui visas „nuskaity-
tas“ knygeles. 

Muzikos terapijos kabinete įkūrėme 
fonoteką: įsigijome CD su pasakaitėmis 
ir vaikiškomis dainelėmis, DVD su ani-
maciniais filmukais ir pasakėlėmis. 

Dar projektas numatė Maironio poe-
tinės baladės „Jūratė ir Kastytis“ teatrali-
zuotą muzikinę inscenizaciją. Centro 
ugdytiniai kartu su pedagogais ir ma-
mytėmis mielai įsitraukė į bendrą darbą: 
siuvo lėles spektakliui, gamino dekora-
cijas. Šią inscenizaciją išvydo renginių, 
skirtų Pasaulinei autizmo ir Mamyčių 

dienoms, lankytojai. Pasikvietėme į įstai-
gą ir „Drakoniuko teatrą“. Aktoriai mū-
sų vaikams parodė muzikinį spektakliu-
ką „Lietaus lašelė“. 

O baigiamasis projekto renginys – te-
atralizuotas poezijos konkursas „Pava-
saris, pražydęs eilėmis“ – įvyko Kauno 
vaikų abilitacijos centre. Šventės svečiai, 
poetai Zenė Sadauskaitė ir Stanislovas 
Abromavičius, atvežė dovanų naujai 
centro poezijos bibliotekėlei. Konkurso 
dalyviai – centro ugdytiniai, pedagogai, 
mamytės, močiutės, Garliavos Jonučių ir 
Kauno S. Lozoraičio vidurinių mokyklų 
mokiniai, „Vyturėlio“ lopšelio darželio 
auklėtiniai – suteikė šiai šventei neuž-
mirštamą nuotaiką ir prasmę. Per visą 
projektą Kauno vaikų abilitacijos centro 
internetinėje svetainėje www.kvac.lt ga-
lima buvo pasižiūrėti renginių nuotrau-
kas, kurių susidarė nemažas albumas. 

Projektas pasirodė labai naudingas 
ir vaikams, ir tėvams, ir pedagogams, 
nes skatino tikrą ir prasmingą visų ben-
dravimą. O kadangi įgyvendinta prak-
tinė veikla buvo konkreti, aiški ir struk-
tūruota, pasiekta nauda yra aiški ir ap-
čiuopiama. 

Jūratė Vaitkevičienė
Auklėtoja metodininkė 

Jevgenij Razgulin
Psichologas

Poezijos tiltai į kitokio vaiko 
pasaulį
Kauno vaikų abilitacijos centre ugdomi vaikai su autizmo sindromu. 
Didelis dėmesys skiriamas jų meninei, kalbinei veiklai ir socialinių 
įgūdžių lavinimui. Ugdant vaikus svarbus tėvų ir pedagogų bendravimas 
bei bendradarbiavimas. Siekdami gerinti vaikų su autizmo sindromu 
meninio ir kalbinio ugdymo kokybę, centro specialistai su pedagogais, 
įtraukę įstaigos bendruomenę ir partnerius, parengė ir vykdė projektą 
„Apkabinu eilėraštį kaip draugą“, kuriam lėšų skyrė A.P.P.L.E ir 
Lietuvos mokytojų fondas. 
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• 23Vėl kviečiu Jus aš čia
Kiek dienų įvairių vis praeina,
Laiko tarpai ateina skirti.
Ir Jus vėl norisi pamatyti,
Kad vis linksma būtų širdy.

Juk čia būna ir pokalbiai gražūs.
Norisi kuo dažniau kviesti čia.
Kai daugiau gaunate pakvietimų,
Dar nežinote, eiti pas ką.

Vis dažniau norisi prisiminti
Jus pačius štai vietoje šioje.
Nors trumpam užsukate kartais,
Tik mažai čia pasakote KĄ.

O ir užimti būnate kartais.
Dar prisideda darbai rimti.
Vis dažniau prisiminkite daug KĄ,
Kad ateitų malonūs jausmai.

Norisi ir ramiai pasėdėti.
Visada būna gera tada.
Kai prakalbiname jus maloniai,
Net pamatę gražiai vis šalia.

Vis daugiau norisi pabendrauti,
Kai jau esate čia ir kartu.
Viens į kitą smagiai pažiūrėti,
Atsiminimas kad liktų gilus.

Prisiminkite šį pakvietimą.
Juk gera čia buvo, smagu.
Kada nors vėl ateikite šičia
Ir bendrausime mes čia kartu.

Maži širdies stebuklai
Dalia Keperšaitė – viena iš tų asmenybių, kurio-

mis dienos centras „Šviesa“ ne tik džiaugiasi, bet ir 
didžiuojasi. Baltojo skersgatvio keramikos paro-
dose žiūrovus pasitinkantys baltaragiai bei žalieji 
elniai, didžiųjų Afrikos dramblių banda, grakščios 
baltosios ir karališkos juodosios gulbės, voverės, il-
gakaklės žirafos – visa tai Dalios kruopštaus rankų dar-
bo ir širdies stebuklai. 

Be jos neapsieina nei muzikos orkestro pasirodymai, nei gastrolės – ji 
stebina klausytojus solo partijomis, pavydėtinu gebėjimu puikiai atlikti 
net ir sudėtingus muzikos kūrinius. Tačiau tuo Dalios kūrybinė veikla 
nesibaigia. Nė vienas dienos centrą aplankęs garbingesnis svečias nelie-

ka neapdovanotas: išvyksta arba Dalios sukurtu eilėraščiu nešinas, 
arba mūsų poetei palikęs užsakymą sukurti eilėraštį jo nori-

ma tema. Beje, savo pažadus Dalia visada ištesi. Poezi-
jos rašymas – vienas iš daugelio Dalios pamėgtų 

saviraiškos būdų, suteikiantis mums galimy-
bę ją dar giliau pažinti. 

2013 metų liepą gavome iš „Vilties“ asociacijos kvietimą 
įsijungti į Europos Sąjungos finansuojamą Latvijos, Lietu-
vos ir Lenkijos tęstinį projektą „Dalyvauk nuotykiuose“, o 
rugsėjo pradžioje jau vykome į Lenkijos Gryfico miestą. Iš-
bandyti nuotykių skonį nusišypsojo laimė mūsų centro lan-
kytojams D. Ruginytei, J. Kubiliūtei, V. Šalnytei, V. Čepon-
kui ir M. Matoniui, kuriuos lydėjo socialinė darbuotoja Rita 
Bendikienė ir kineziterapeutė Ieva Šimkutė.

Kelionė buvo ilga, bet turininga. Kadangi didžiuma Kre-
tingos dienos veiklos centro lankytojų į Lenkiją vyko pirmą 
kartą, kiekvienas pro mikroautobuso langą pamatytas vaiz-
das jau savaime buvo nuotykis. Į Rybokarty pilį, kur gyve-
nome visą viešnagės laiką, atvykome naktį, tačiau projekto 
vadovai mūsų sulaukė ir labai svetingai sutiko. Nepaisant 
vėlyvo meto, ant stalų garavo šilta vakarienė, tad sušveitę 
ją, išsiskirstėme ilsėtis į jaukius kambarius. Juk ryte mūsų 
laukė nauji įspūdžiai, nuotykiai ir rimti savarankiškumo iš-
bandymai. 

Kartu su mumis Rybokarty pilies viešbutyje gyveno ir 
kiti projekto dalyviai iš Graikijos, Vokietijos, Vengrijos, Len-
kijos. Visą savaitę kas vakarą buvo rengiami skirtingų šalių 
prisistatymai. Mes atsivežėme juodos duonos, balto sūrio, 
kvapnaus medaus ir vaišinome visus lietuviško vakaro me-
tu. Mūsų centro lankytojai šoko tautinius šokius, dainavo ir 

„Dalyvauk 
   nuotykiuose“

Šių metų rugsėjį Kretingos dienos veiklos centro 
jaunuoliai lankėsi Lenkijoje, Gryfico mieste, kur jų 
laukė ne tik nauji draugai, netikėti nuotykiai, bet ir 
rimti savarankiškumo išbandymai. Teisus buvo 
Antuanas de Sent-Egziuperi, kai sakė, kad nėra 
skanesnės duonos už tą, kuria daliniesi su kitais...

kvietė prisijungti kitų šalių atstovus. Visus dalyvius suarti-
no kasdien vykdavę bendri keramikos, floristikos, medžio 
darbų, dekupažo ir rankdarbių užsiėmimai, taip pat šalių, 
kurios dalyvavo projekte, tautinių šokių pamokėlės. 

Kasdien pasinėrę į viena už kitą įdomesnes veiklas, pro-
jekto dalyviai pamiršdavo ir nuovargį, ir kalbos barjerą. O 
laisvalaikis, leidžiamas nuostabioje pilyje, mėgaujantis ar-
batos puodeliu ant ežero kranto su naujais draugais iš kitų 
šalių, jaunuoliams suteikė nepakartojamos patirties. Jie di-
džiavosi galimybe atstovauti sau ir savo šaliai. Šeimininkai 
suteikė visiems projekto dalyviams progą aplankyti Ščeci-
ną, paplaukioti Odros upe, pasivaikščioti vakarinėje Balti-
jos jūros pakrantėje, pasigrožėti Gryfico miestu ir apylinkė-
mis. Remiantis kognityvine psichologija, kiekvieno iš mūsų 
asmenybė formuojasi pažįstant aplinką, bendraujant su 
skirtingais žmonėmis, patiriant naujų įspūdžių, įgyjant ki-
tokios patirties. O asmenims, turintiems specialiųjų porei-
kių, bendravimas ir buvimas kartu su skirtingų tautų atsto-
vais dar sykį įrodė asmens egzistencijos prasmingumą. 

Kretingos dienos veiklos centro administracijos ir visų 
projekte dalyvavusių mūsų lankytojų vardu dėkojame „Vil-
ties“ asociacijos vadovei Danai Migaliovai už suteiktą gali-
mybę patirti naujų įspūdžių, įgyti kitokios patirties, atitrūk-
ti nuo kasdienybės. Ačiū tariame ir programų vadybininkei 
Natalijai Olėsovai, kuri (kad ir nebūdama kartu su mumis) 
nuolat rūpinosi, jog mums viskas būtų gerai. Be to, dėkui 
Kretingos rajono savivaldybei už suteiktą papildomą finan-
savimą kelionės išlaidoms padengti. 

Rita Bendikienė
Kretingos dienos veiklos centro socialinė darbuotoja  

bę ją dar giliau pažinti. bę ją dar giliau pažinti. 
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Teatro suteikti sparnai
Šių metų birželio 19–27 dienomis neįgalūs 
jaunuoliai iš Kipro, Danijos ir Lietuvos dalyvavo 
Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ 
mainų projekte „Vaidinti“. Projekto tikslas – 
suteikti galimybę neįgaliesiems išreikšti save per 
vaidybą, skatinti bendradarbiavimą, draugystę ir 
tarpkultūrinį pažinimą, naikinti stereotipus, 
mokantis bendros teatro meno kalbos.

įstaigas ir šalis. Aplankė Lietuvos istorines vietas: Kernavę 
ir Trakus. Dalyvavo tradicinėje lietuvių šventėje – Joninėse: 
pynė vainikus ir leido į upę, degino laužą, šoko bei žaidė. O 
pamokyti svečių iš Danijos dar gamino raganas ir jas degino 
lauže, kad prisišauktų kuo daugiau gėrio.

Projektui artėjant į pabaigą Panevėžio muzikiniame tea-
tre įvyko bendro spektaklio „Babilonas“ premjera. Smagu, 
kad salė prigužėjo pilnutėlė žiūrovų. Jie atsistoję plojo jau-
niesiems aktoriams, o projekto dalyvių, stovinčių scenoje, 
veidus nuskaidrino didžiulis pasitenkinimas savo darbo re-
zultatu. Tokios galimybės suteikimas neįgaliems žmonėms 
nelieka be atsako, jiems tai lyg nauji sparnai, kad kiltų aukš-
čiau ir būtų lygūs su visais, sulaužę nusistovėjusius stereo-
tipus, prabilę viena – teatro meno – kalba, kupina emocijų, 
jausmų, bendrystės.

Jolanta Skruzdienė
Panevėžio Jaunuolių dienos centro 

socialinio darbuotojo padėjėja 

54 projekto dalyviai buvo apgyvendinti Smiltynės kaimo 
turizmo sodyboje, esančioje Panevėžio rajone, Berčiūnų kai-
me. Gyvenimas atskirai nuo artimųjų, padedant vado-
vams – tai jau galimybė ne tik pakeisti kasdieninę aplinką, 
tačiau ir pasitikrinti savo savarankiškumą, gebėjimą laikytis 
tam tikrų taisyklių, nuo ryto iki vėlaus vakaro nenukrypti 
nuo dienotvarkės.

Iš pat pradžių projekto dalyviai žinojo, kad kurs bendrą 
spektaklį, kuris vainikuos kartu praleistą laiką. Jam buvo 
pasirinkta legenda apie Babelio bokštą, bylojanti, kad būta 
laikų, kai žmonės kalbėjo viena kalba ir vieningai nuspren-
dė pastatyti aukštą bokštą, kuris siektų dangų ir skleistų 
žinią visam pasauliui, tačiau ši žmonių didybė užrūstino 
Dievą. Jis išskaidė juos į skirtingomis kalbomis kalbančias 
mažas grupeles, sunaikino santarvę ir vienybę, tad bokštas 
taip ir liko nepastatytas. 

O štai mainų projekto dalyviams buvo pasiūlyta statyti 
dabarties Babelio bokštą ir kartu išsiaiškinti, koks yra šian-
dienos „Babilonas“? Ar tik prekybos centras Panevėžyje, 
sutelkiantis mases žmonių bendram tikslui – apsipirkimui 
ir ribotam bendravimui? O gal skirtingų tautų jaunimo ge-
bėjimas kalbėti viena – teatro meno – kalba? 

Kiekvieną dieną projekto dalyviai po keletą valandų kū-
rė ir repetavo bendrą spektaklį, taip pat turėjo daug įvairių 
įdomių užsiėmimų: žaidė susipažinimo žaidimus, pynė 
draugystės apyrankes, gamino vokus atsisveikinimo laiš-
kams, pasitelkę „ebru“ techniką, piešė, klijavo, vaidino etiu-
dus pagal gautas užduotis. Jie pristatė vieni kitiems savo 
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Knygyne bevartydama gražias spaustuvės dažais tebekvepiančias knygeles, išties ra-
dau atskirų elementų (puslapių ar užduočių), kurios galėtų tikti mūsų Vilniaus „Vilties“ 
specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre besimokantiems neįgaliems vaikams, 
o ir kitų panašių ugdymo įstaigų auklėtiniams. Deja, dauguma leidinių man pasirodė 
perkrauti detalėmis. Be to, kūrybiški dailininkų sprendimai neretai bemat nukreipdavo 
mintis nuo užduoties temos. O ką jau bekalbėti apie specialiųjų poreikių vaikų suvokimo 
galimybes. Juk dažnai tokių vaikų gebėjimus lemia ne tiek amžius, kiek kompleksinio 
sutrikimo ypatumai.

Todėl panorau pristatyti jums specializuotą ledinį, kurio nerasite knygyne, bet iš ku-
rio mokosi mūsų mokyklos mokiniai. Tai Violetos Gevorgianienės ir Valerijos Liaudans-
kienės parengti pratybų sąsiuviniai ir kortelių rinkiniai. Iliustravo šią mokomąją priemo-
nę dailininkė Giedrė Seniūnienė, išleido Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cen-
tras 2012 m. Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“.

Taigi priemonę sudaro 4 pratybų sąsiuviniai ir 86 kortelių komplektas. Pratybų sąsiu-
viniai skirti 4-ioms temoms: mitybai, maisto gaminimui ir serviravimui. „Ką žinau apie 
maistą ir jo gaminimą“; buities įgūdžiams „Rūpinuosi savimi ir savo aplinka“; naudoji-
muisi bendruomeninėmis paslaugomis „Aš savo bendruomenėje“; sveikatos ir saugumo 
įgūdžiams „Pavojai, kurių gali išvengti“.

Autorės teigia, kad pratybų sąsiuviniai padės specialiesiems pedagogams ir tėvams 
ugdyti ir įtvirtinti sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių gebėjimus orientuotis kasdieni-
nėse veiklose, naudotis bendruomeninėmis paslaugomis, rūpintis savimi ir savo aplinka. 
Kaip ir kitų dalykų pratybų sąsiuviniai, skirti vidutiniškai sutrikusio intelekto moki-
niams, jie reikalauja elementarių skaitymo ir skaičiavimo gebėjimų, motorinių veiksmų 
(kirpimas, klijavimas) įvaldymo, be to, skatina kalbinį aktyvumą.

Išties itin džiugu, kad šiuose pratybų sąsiuviniuose pateiktos užduotys skatina žody-
no plėtrą: motyvuoja vaikus perskaityti arba pažinti žodį (pvz., daug kartų matytą užra-
šą ant produkto pakuotės). Vaikams, kurie neįstengia perskaityti žodžių, į pažinimo pro-
cesą pagal jų gebėjimus padeda įsijungti piešiniuose pateikti daiktų ir veiksmų vaizdai. 
Todėl minėtus pratybų sąsiuvinius galima sėkmingai panaudoti mokant vaikus, turin-
čius įvairaus sunkumo negalią. O užduotys, kai kuriems iš šių vaikų šiuo metu gal dar 
per sunkios, ateityje pasirodys įveikiamos, nes jų raida nestovi vietoje.

Mokomąją priemonę sudarančių kortelių paskirtis – padėti mokiniui kaupti susiste-
mintas teorines žinias. Vienoje kiekvienos kortelės pusėje pateikiamas trumpas tekstas, 
skirtas gebantiems perskaityti, ir tekstą iliustruojantys paveikslėliai. Jis naudingas ple-
čiant elementarius skaitymo įgūdžius, o nesugebantiems skaityti mokiniams tekstą gali 
perskaityti mokytojas arba namiškiai. 

Kitoje kortelės pusėje pateikiami konkretaus įgūdžio formavimo etapai. Jie iliustruoti 
nuotraukomis, piešiniais arba simboliais. Kortelės pagamintos iš pastorinto popieriaus, 
patogaus formato, susegtos į spalvotą aplanką.

Kad naudojantis šia nauja mokomąja priemone pedagogams pavyktų išnaudoti visas 
pratybų galimybes, reikėtų atkreipti dėmesį į keletą bendrų patarimų: vadovautis praty-
bų sąsiuviniu kaip veiklos planu ir prireikus papildyti atitinkamomis kortelėmis; pada-
ryti reikiamą pratybų lapo (ar kortelės) kopijų skaičių, kad mokinys galėtų keletą kartų 
atlikti tą pačią užduotį (pvz.: apibraukti ženklus drabužių etiketėse, pakartoti patiekalo 
gaminimo seką ir pan.); diferencijuoti ir pritaikyti pratybose pateiktas praktines užduo-
tis. Be to, pedagogas gali suteikti mokiniui galimybę įsivertinti atlikto darbo rezultatus, 
panaudojant paskutiniame puslapyje įdėtus lipdukus. Įsivertinimas didina mokymosi 
motyvaciją ir plėtoja mokymosi kompetenciją; pasinaudoti kasdieninio gyvenimo situa-
cijose prieinama informacija (parduotuvių katalogais, reklaminiais lankstinukais ir pan.) 
kaip gebėjimų įtvirtinimo šaltiniu; įtraukti tėvus į gebėjimų ugdymą, nes socialinius įgū-
džius galima suformuoti tik lygiagrečiai dirbant ir mokykloje, ir namuose; derinti už-
duotis, atliekamas pratybų sąsiuvinyje, su praktika. Kasdieniame gyvenime gebėjimą 
bus galima vadinti suformuotu tik tada, kai mokinys jį įstengs pritaikyti tikrovėje.

Augienė Vilūnienė
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė
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Naudingos priemonės 
sutrikusios raidos vaikų mokymui
Nusprendusi parašyti straipsnį apie sutrikusios raidos vaikų 
mokymui naudingas naujas mokymo priemones, nieko nelaukusi 
pasukau į knygyną, kad pirmiausia savo akimis įsitikinčiau, kokią 
dalį jos sudaro gausiame panašių leidinių asortimente. 


