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Plun gės ra jo no sa vi val dy
bės kai my nys tė je, Rie ta ve, 
gy ve nan tis 62 m. Aud rius 
Gra bys maž daug prieš 20 
me tų griu vo su dvi ra čiu, 
lū žo šlau ni kau lis. Po ne pa
vy ku sios ope ra ci jos su trum
pė jo ko ja, vy ras ta po neį ga
lus – ju da tik su ra men tais, 
ne be ga li dirb ti. Vė liau dar ir 
ran ką su pa ra ly žia vo. Bė da 
vie na ne vaikš to – be veik tuo 
pa čiu me tu nu sken do jo sū
nus, mi rė žmo na ir uoš viai. 
Aud rius li ko vi siš kai vie nas. 
Kai jį kal bi no me, po trū ku
sios žar nos ope ra ci jos gu lė jo 
pa lai ko mo jo gy dy mo ir slau
gos li go ni nė je ir la bai lau kė 
grį ži mo na mo, kur tvar ky sis 
kar tu su as me ni ne asis ten te 
Ra sa. „Sa va ran kiš ko gy ve ni
mo na muo se tu riu at ski rą 
kam ba rė lį, su si mo ku ir už 
jį, ir vi sus mo kes čius (gau nu 
leng va tas). Tu riu elekt ri nę 
vi ryk lę, tad šlei vai krei vai 
kli bikš čiuo da mas, pa ta riant 
Ra sai, mais tą pa si ga mi nu. 
So cia li nių pa slau gų cent ras pa gel
bė ja man mais tu, taip pat Sa vi val
dy bė ski ria sau so mais to da vi nių. 
Apie as me ni nę pa gal bą su ži no jau 
iš so cia li nių dar buo to jų. Ji man 
la bai rei ka lin ga – nau do juo si po 
2–3 va lan das dar bo die no mis ir 
gau nu ją ne mo ka mai. Su Ra sa 
spren džia me bui ties ir fi nan si nius 
klau si mus, kar tu, kur rei kia, nu
vyks ta me, ap si per ka me, ei na me 
pas dak ta rus. La bai ge rai, kai yra 
su kuo pa si tar ti, pa si kal bė ti. No
riu pa ra gin ti vi sus, ku rie dar neiš
ban dė, nau do tis as me ni ne pa gal
ba. Tai la bai ge ras da ly kas. Sa vo 

pa gal bi nin kės Ra sos ne keis čiau 
į nie ką ki tą“, – tvir ti na Aud rius.

Plun giš kė 31 m. dvie jų mer gy
čių ma ma Ra sa Lu bie nė anks čiau 
dir bo su vai ku čiais, ta čiau vi sa da 
sva jo jo pa dė ti li ki mo nu skriaus
tiems žmo nėms. Mo te ris Klai pė
do je bai gė so cia li nio dar buo to jo 
pa dė jė jų kur sus ir ta po as me ni ne 
asis ten te – tu ri net 7 klien tus ir dir
ba vi są dar bo die ną. Ra sa pa pa sa
ko jo, kad tai, ką rei kia, asis ten tas 
at lie ka kar tu su pa gal bos ga vė ju, 
bet ne už jį. Be Aud riaus mi nė tų 
veiks mų, asis ten tas ga li pa gel bė
ti at lik ti as mens hi gie ną, pa dė ti 

mai ti ni mo si pro ce so 
me tu, tin ka mai var to
ti vais tus, už megz ti ir 
pa lai ky ti so cia li nius 
san ty kius, ug dy ti sa
vi vo ką, or ga ni zuo ti 
poil sį, lais va lai kį ir t. 
t. „Šis dar bas man bu
vo sie kia my bė ir la bai 
di de lis iš ban dy mas. 
Pra dė ju si dirb ti bi jo jau 
nu vil ti žmo nes. Bet jie 
ma ne la bai ge rai priė
mė. Džiau giuo si, kad 
tai pa si rin kau. Man 
la bai ge ra, kad ga liu 
bū ti nau din ga ki tiems, 
ska tin ti jų sa va ran
kiš ku mą, pa dė ti sėk
min giau in teg ruo tis 
į vi suo me nę, gy ven ti 
bend ruo me nė je. Nors 
dar bas yra at sa kin gas 
ir tik rai ne leng vas, rei
ka lau jan tis ge bė ji mo 
pri si tai ky ti prie įvai
riau sių si tua ci jų, pa ti 
di džiau sia do va na čia 
yra nuo šir di žmo gaus 

šyp se na. To kio mis mi nu tė mis ne 
tik jau čiuo si rei ka lin ga, bet ir dė
ko ju už su ras tą pra smę. Tei sin gai 
sa ko ma: „Kas ieš ko, tas ran da.“ 
Ne bū ki te pa sy vūs, dau giau gal
vo ki te apie ki tus ir pa mė gin ki te 
tap ti asis ten tais. Taip rea li zuo ti 
sa ve tik rai ver ta“, – šyp so si Ra sa.

As me ni nę pa gal bą Rie ta vo sa
vi val dy bė je or ga ni zuo ja ir tei kia 
biu dže ti nė įstai ga Rie ta vo so cia li
nių pa slau gų cent ras, o ja nau do
ja si 12 įvai raus am žiaus, skir tin gas 
ne ga lias tu rin čių žmo nių. „No rint 
gau ti šią pa gal bą jo kių ap ri bo ji mų 
nei am žiui, nei ne ga lios po bū džiui 

nė ra. Jei gu žmo gaus pa ja mos yra 
ma žes nės ne gu 294 Eur (2 vals
ty bės re mia mų pa ja mų dy džiai), 
kaip ir Aud riaus at ve ju, as me ni nė 
pa gal ba yra tei kia ma ne mo ka mai. 
Jei gu pa ja mos di des nės, mo kes tis 
už pa gal bą ne ga li vir šy ti 20 pro c. 
jos tei ki mo iš lai dų ir ne ga li bū
ti di des nis ne gu 20 pro c. as mens 
pa ja mų. Kiek vie nu at ve ju mo kes
čio dy dis nu sta to mas in di vi dua
liai įver ti nus as mens pa ja mas, jo 
ga li my bes mo kė ti ir at si žvel gus, 
ar jam tei kia mos ki tos so cia li nės 
pa slau gos. No riu pa brėž ti, kad 
žmo gus, be si nau do jan tis as me
ni ne pa gal ba, pa gal po rei kį ga li 
gau ti ir ki tas bū tent jam rei ka lin
gas pa slau gas (pa gal bą į na mus, 
trans por to or ga ni za vi mą, die nos 
so cia li nės glo bos ar prie žiū ros). 
To dėl nuo šir džiai kvie čiu sa vi val
dy bės gy ven to jus dėl rei kia mų pa
slau gų ga vi mo kreip tis į nuo la ti nės 
gy ve na mo sios vie tos se niū ni ją ir 
pa teik ti pra šy mus. Juos iš nag ri
nės so cia li nių pa slau gų sky ri mo 
ko mi si ja ir pa rinks as me niui la
biau siai tin ka mas pa slau gas. Jei jų 
bus ke le tas, mo kė ji mo už as me ni
nę pa gal bą dy dis bus ap skai čiuo

ja mas at skai čius mo kė ji mo iš lai
das už tas pa slau gas. Kiek vie nas 
at ve jis yra įver ti na mas at ski rai ir 
tik ta da prii ma mas žmo gui pa lan
kiau sias spren di mas. Pa si nau do
ki te pui kia ga li my be pa leng vin ti 
sa vo gy ve ni mą. Bū ki te sa va ran
kiš kes ni ir lais ves ni tiek na muo se, 
tiek vie šo jo je ap lin ko je“, – ra gi na 
Rie ta vo sa vi val dy bės ad mi nist ra
ci jos So cia li nių rei ka lų ir ci vi li nės 
met ri ka ci jos sky riaus ve dė ja Jo li ta 
Al sei kie nė.

Kam pa ni ja „At rask ga li my bes“ 
skir ta su pa žin din ti su as me ni ne 
pa gal ba ir ska tin ti ja nau do tis. Or
ga ni za to riai pri me na, kad Plun gės 
ra jo no sa vi val dy bės gy ven to jai dėl 
šios pa gal bos ga vi mo ga li kreip tis 
į Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos So
cia li nės pa ra mos sky rių.

Kam pa ni ją „At rask ga li my bes“ 
ini ci juo ja Neį ga lių jų rei ka lų de
par ta men tas prie So cia li nės ap
sau gos ir dar bo mi nis te ri jos.

Dau giau in for ma ci jos apie as
me ni nės pa gal bos tei ki mą ieš ko
ki te Neį ga lių jų rei ka lų de par ta
men to sve tai nė je www.ndt.lt bei 
„Fa ce book“ pa sky ro je.
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Kam pa ni ja „At rask ga li my bes“. Aud rius: sa vo 
as me ni nės asis ten tės ne keis čiau į nie ką ki tą

Audrius Grabys ir jo asistentė Rasa Lubienė.

Ne te ko me žy mios gam ti nin kės, „gam tos poe tės“, ko le gės, pla te liš kiams bran gaus žmo gaus Ma ri jos 
Vyš niaus kai tėsJan kaus kie nės.

Ma ri ja Vyš niaus kai tėJan kaus kie nė gi mė 1954 me tų ge gu žės 2 die ną Že mai ti jos pa kraš ty je, Skuo do 
ra jo ne, Klau sei kių kai mo vien kie my je. Au go pen kių vai kų šei mo je, anks ti ne te ko ma mos. Mo kė si Klau
sei kiuo se, Alek sand ri jo je, Skuo de. 1979 m. bai gė Vil niaus uni ver si te tą, kur įgi jo bio lo go, bio lo gi jos ir 
che mi jos dės ty to jo spe cia ly bę. Dir bo Vals ty bi nė je sėk lų ins pek ci jo je Skuo de (1972–1977), Res pub li ki nės 
gam tos ty ri mo la bo ra to ri jos Že mai ti jos fi lia le Mo sė dy je (1977–1993), Ap lin kos mi nis te ri jos Jung ti nių 
ty ri mų tar ny bos Že mai ti jos mo ni to rin go sto ty je (1993–2000), Sa lan tų re gio ni nia me par ke (1997–2001), 
Že mai ti jos na cio na li nia me par ke (2000–2022).

Gam ti nin kė, dirb da ma gam tos ty ri mo la bo ra to ri jo je Mo sė dy je, bu vo at sa kin ga už nau jų sau go mų te
ri to ri jų stei gi mą, Res pub li ki nio uni ka lių ak me nų mu zie jaus (kar tu su Vac lo vu In tu) kū ri mą, ki tas gam
to sau gi nes veik las. Jos pa stan go mis bu vo įkur ti Lau mių, Mar gi nin kų bei Su dė nų bo ta ni niaizoo lo gi niai 
draus ti niai, Aukš to jo ty ro tel mo lo gi nis draus ti nis, bent aš tuo ni re gio ni nės reikš mės draus ti niai, dau ge
liui uni ka lių gam tos ob jek tų su teik tas pa mink lų sta tu sas. Pri si dė jo prie Že mai ti jos na cio na li nio par ko pla na vi mo sche mos kū ri mo (1997), at li
ko įvai rius gam ti nius ty ri mus Var nių, Sa lan tų re gio ni niuo se par kuo se, Že mai ti jos na cio na li nia me par ke, įvai riuo se Že mai ti jos na cio na li niam 
par kui pri skir tuo se draus ti niuo se. Bu vo įvai rių gam to sau gos pro jek tų („Plokš ti nės miš ko tvar ky mo dar bai“, „Pa žeis to Gar dų ozo tvar ky mo 
dar bai“, „Pla te lių eže ro hid roį ren gi nio re konst ruk ci ja“, „Aukš to jo ty ro pa žeis to hid ro lo gi nio re ži mo at kū ri mo dar bai“, „Si be ri jos pel kės at kū
ri mo dar bai“, „Si be ri jos pel kės pa žeis to hid ro lo gi nio re ži mo at kū ri mo dar bai“, „Bio ma sės kom pos ta vi mo me cha niz mo su kū ri mas, iš sau gant 
bio lo gi nę įvai ro vę NA TU RA 2000 te ri to ri jo se“, „Že mai ti jos na cio na li nio par ko gy ven to jų gy ve ni mo są ly gų ge ri ni mas su pa žin di nant juos su 
ES rei ka la vi mais“, „Bu vu sios Plokš ti nės ka ri nės ba zės pri tai ky mas šikš nos par nių ap sau gai ir pa žin ti niam tu riz mui“, „Pa žeis tų ŽNP te ri to ri jų 
at kū ri mas ir pri tai ky mas rū šių bei bu vei nių išsaugojimui”) va do vė ar ba da ly vė. Da ly va vo ker ti nių miš ko bu vei nių pro jek te (2002–2004), Gam
tos pa vel do fon do vyk dy to je Lie tu vos pie vų in ven to ri za ci jo je (2003–2004). Bu vo aukš čiau sios kla sės gam ti nin kė eks per tė, dau giau siai dė me sio 
sky ru si paukš čių ste bė se nai ir jų ap sau gai (Or ni to lo gų są jun gos na rė).

Ma ri jai bu vo svar bu, kad mus su pan čią gam ti nę ap lin ką pa žin tų ir ver tin tų vi suo me nė: ini ci ja vo ar ba pri si dė jo prie „Gi liu ko ir Kaš to niu ko“, 
Šei rės, Pap la te lės, Plokš ti nės, Gar dų ozo ir Lie pi jos pės čių jų gam tos ta kų įkū ri mo Že mai ti jos na cio na li nia me par ke. Ji – eko lo gi jos klu bo „Lie
pi ja“ įkū rė ja ir va do vė, Pla te lių bend ruo me nės na rė.

Ma ri ja Jan kaus kie nė yra kny gų „Dva ras prie Alek sand ri jos“ ir „Gy dy to jas Vac lo vas In tas“ bend raau to rė, kny gų „Pauš kių ty ro pa slap tys“ ir 
„Vi lio jan ti gam tos kny ga“ teks tų au to rė, ra šė įvai rius straips nius apie gam tą „Ža lia jam pasauliui”, „Žur na lui apie gamtą”, Plun gės ra jo no spau
dai, Že mai ti jos na cio na li nio par ko lei di niams. Sub ti liai, lyg poe tė ar ta py to ja, mo kė jo at skleis ti gam tos pa slap tis, pa ma ty ti ma žus ste buk lus 
kas die ny bė je: pra žy du sį gel to ną šal pus nio žie de lį, iš girs ti žvirb le lio čirš kė ji mą krū me prie na mų...

Ma ri ja nuo vai kys tės gy ve no dar no je su gam ta. Jai skau dė jo dėl žmo nių bea to dai riš ko ap lin kos nio ko ji mo, sa vi nin kiš ku mo, gam tą jau tė vi
sa sa vo esy be. Gam ti nin kei bu vo svar bi pri gim ti nė tra di ci nė kul tū ra, Že mai ti jos kraš to kul tū ros vers mės. Mė go ke liau ti, fo tog ra fuo ti, uo gau ti, 
gry bau ti, už siim ti so di nin kys te ir dar ži nin kys te. Užau gi no tris duk ras, ku rios pa do va no jo pen kis anū kus.

Rug sė jo 28 die na, tre čia die nis, bu vo sau lė tas ir vė juo tas, va ka re Pla te liuo se li jo. Dan gus ver kė, į Dau sas iš ke lia vo Ma ri ja...
Su die, Ma ri ja... O ka da nors lakš tin ga lų suo ki mu gė rė si mės drau ge vaikš čio da mi Am ži ny bės miš kuo se ir so duo se…

Že mai ti jos na cio na li nio par ko di rek ci jos ko lek ty vas

GAM TOS PA ŠAUK TA... 

In memoriam. Ma ri ja Vyš niaus kai tė-Jan kaus kie nė
(1954 05 02–2022 09 28)

DĖ ME SIO!
Plun gės mies to se niū ni ja 

in for muo ja, kad no rin tys pre
kiau ti prie mies to ka pi nių (Tel
šių g. ir Jo vai šiš kės k.) gė lė mis, 
krep še liais, vai ni kais, puokš tė
mis, žva kė mis prieš Vi sų Šven
tų jų die ną ir Vė li nes kvie čia mi 
rink tis prie ka pi nių 2022 m. 
spa lio 17 d. (bus trau kia mi 
bur tai dėl pre ky bos vie tų):

– prie Tel šių g. ka pi nių –  
9 val.,

– prie Jo vai šiš kės k. ka pi nių 
– 9.30 val.

Tel. pa si tei rau ti: (8 448) 
73167, +370 657 08585.
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