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Susitaikyk su tuo, ko negali pakeisti
Danguolë Survilaitë
Klubo 13 ir Ko vadovë
Kai jau iðsimuði ið
vëþiø, tai niekaip á tas
vëþes ir nepataikai. Turiu
omenyje mûsø þurnalo
leidybà  prieð metus
pavëlavome laiku iðleisti
vienà numerá, tai dabar
nuolatos ir vëluojame. Apie
þurnalà klausia skaitytojai,
Martyno Maþvydo biblioteka teiraujasi dël privalomøjø
egzemplioriø. Kai keletà metø leidome þurnalà rëmëjø
lëðomis, tai galëjome laisvai ávairuoti ir tiraþu, ir apimtimi;
dabar esame ásipareigojæ Neágaliøjø reikalø departamentui,
kurio leidybos projektà vykdome, tad keturi 32 puslapiø
numeriai turi laiku iðeiti  nors mirk. Ir nieko nepadarysi,
kad naujø autoriø beveik nëra, o ið senøjø belikusi Monika.
Á Klubo þinias Monika pradëjo raðyti nenoriai,
teisindamasi nemokanti, taèiau pamaþu ásitraukë, o dabar
net tapo GAMIANEurope biuletenio redkolegijos nare. Ji
ne tik pati raðo straipsnius, bet atranda vis naujø autoriø.
Linkime Zinai daug sveikatos ir labai tikimës, kad ji
pagaliau atsigaus ir prisidës prie mûsø, nes dabar mes su
Monika beveik tik dviese belikome.
Nemanau, kad tarp klubo nariø nëra sugebanèiø raðyti.
Juk visiðkai paprasta apraðyti koká nors renginá, savo
atostogø áspûdþius, papasakoti apie save, savo vaikystës
kaimà, kaimynus, paþástamus þmones, perskaitytà knygà,
pomëgius, ar dar apie kà nors, bet tam reikia ádëti bent
truputá pastangø, gal dar pasiskaityti ar panarðyti internete.
Kam gi vargti, jei niekas uþ tai nesumokës?! Deja, daþnas á
renginius nueina atsipalaiduoti (daug þmoniø visada
gyvena atsipalaidavæ  nepavydþiu jiems, man jø gaila).
Kaþkada buvæs labai aktyvus klubo narys ir straipsniø
autorius Edmundas paskutiniu metu nuo þurnalo
redagavimo praktiðkai nusiðalino (nuo veiklos klube  dar
anksèiau); tiesa, viename ið paskutiniø straipsniø leido sau
pafilosofuoti ir pamoralizuoti apie senøjø klubo nariø
nuovargá ir ateisianèià naujø jaunø þmoniø pamainà. Nelabai
supratau jo mintis. Edmundas raðë esàs nepatenkintas savo
redagavimu. Turime pripaþinti, kad mes irgi nepatenkinti,
jei visame numeryje pataiso vienà du straipsnius Jam mat
nepatinka redaguoti vis tokius paèius straipsnius apie tokius
paèius renginius, konferencijas. Ir dar autoriai daro vis tas
paèias klaidas... Bet neateis nauja jaunø þmoniø karta, tikrai
neateis, Edmundai! Tamsta juk esi mano dukros amþiaus
(kur jau rastum dar jaunesniø!), ir patirtá turi, ir þodþio
kiðenëje neieðkai, ir raðyti moki, bet suradai sau ádomesniø,
svarbesniø uþsiëmimø. Manau, kad dabar, po ilgo
bendradarbiavimo, galime garbingai atsisveikinti (manau,
kad niekas niekam neskolingas); kaþkada spausdinome
neredaguotus straipsnius  ir nieko  visi suprato, kà norime
pasakyti. Laikui bëgant dar patobulëjome, nuolat mokomës

lietuviø kalbos subtilybiø. Tik esu ásitikinusi, kad prie
pakankamai stabilaus dabartinio Edmundo (ir ne tik jo)
gyvenimo mûsø klubas 13 ir Ko tikrai yra prisidëjæs.
Èia ir susiduriame su savanorystës problema, kuri, kaip
ir labdara, Lietuvoje neturi giliø tradicijø ir todël dar nëra
populiari. 2011 metai buvo paskelbti Europos savanorystës
metais. Savo þurnale mes visai apie tai neuþsiminëme, todël
jauèiame pareigà, nors ir baigiantis metams, tai paminëti.
Ðiame numeryje pateikiame Lietuvos modelá, aptariamà
Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro
bei Vilmorus 2011 m. atliktame tyrime. Manau, kad
skaitytojams bus pravartu suþinoti, kiek Lietuvoje yra
savanoriðkø organizacijø, kuo jos uþsiima ir kaip Lietuvos
visuomenë vertina savanorystæ.
Kadangi beveik nebeliko raðanèiø klubo nariø,
nusprendëm bent laikinai su tuo susitaikyti: perspausdinsim
straipsnius ið kitø leidiniø (kad ir ið GAMIANEurope
biuletenio), talpinsime daugiau vertimø; apskritai, galime
spausdinti daugiau pramoginiø tekstø, pieðiniø, humoro.
Bandysime prikalbinti raðyti studentus (ðiame numeryje dël
to pasistengë Monika  paragino Psichiatrijos bûrelio nares
atsiøsti bûrelio susirinkime skaitytus jø praneðimus apie
menà), rezidentus (rezidentas Jonas paraðë savo áspûdþius
ið Australijos, bet, deja, á ðá numerá nebetilpo), nors tarp jø
irgi sunku rasti aktyvistø ir entuziastø. Nesunku pakeisti
Klubo 13 ir Ko þiniø virðelá, spaudos kokybæ, tuo labiau,
kad ðiais metais pakeitëme spaustuvæ  atsisakëme ilgai mus
mulkinusio Puntuko, pagerëjo þurnalo kokybë.
Nusprendëme þurnalà leisti tiek puslapiø, kiek esame
ásipareigojæ Neágaliøjø reikalø departamentui (32), ir pakol
kas, kol situacija nepagerës (neatrasime naujø autoriø), ðios
apimties nedidinti didinti, kaip anksèiau, kai priraðydavom
net 60 puslapiø.
Ðiame numeryje toliau pasakojame apie parodos
Menas psichikos sveikatai 2 dar vienos dalyvës  Latvijos
 pasiekimus psichikos sveikatos srityje, mûsø
bendradarbiavimà su organizacija Gaismas stars. Kituose
numeriuose galvojame papasakoti apie kitas ðalis  dalyves.
Gaila tik, kad duomenis Monika kruopðèiai rankioja
internete, nes nesulaukiame paèiø dalyviø pasakojimø.
Þurnalo numeryje Monika raðo apie ðv. Liucijos dienà; ji
taip pat gavo ir straipsnius apie vargonus (vargonininko
V. Pinkevièiaus straipsná jau esame spausdinæ mûsø þurnale).
Skaitytojams siûlome straipsnius ne tik apie teisiø
paþeidimus, psichiatrijos problemas, bet ir apie kultûriná
gyvenimà.
Taigi, kaip linkëjo Edmundas, nenuleisime rankø,
kovosime su tais vëjo malûnais, o svarbiausiai  su daugelio
neatsakingumu, egoizmu ir tingumu. Kaip sakoma,
prisitaikysime prie to, ko pakeisti negalime. Iðgyvensime.
Raðykite laiðkus... Gerø metø!
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Pateikiame iðtraukas ið projekto ,,Visuomenës tyrimas: 2011-ieji Europos savanorystës metai, kurá Europos
Komisijos atstovybës Lietuvoje uþsakymu atliko Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centras ir
Visuomenës nuomonës ir rinkos tyrimø centras Vilmorus. Tyrime nagrinëjami Didþiosios Britanijos, Lenkijos,
Estijos, Danijos, Italijos ir mums aktualiausias Lietuvos modelis.
Ðaltinis: http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/duk/savanoryste/savanorystes_tyrimas_lt.htm

Europoje vyraujanèiø savanorystës
modeliø analizë
4.6. Lietuvos atvejis
Istorija ir kontekstas
Savanoriðka veikla Lietuvoje pradëjo plëtotis ðaliai
1990 metais atgavus nepriklausomybæ nuo Sovietø
Sàjungos, taèiau iki ðiol ði veikla yra dar nepakankamai
iðplëtota. Pilietinë visuomenë ðalyje yra dar tik vystymosi
stadijoje, tad ir savanorystë kaip reiðkinys kol kas þengia
pirmuosius þingsnius, ji nëra koordinuojama ar
sistemingai plëtojama. Ðià situacijà galima bûtø paaiðkinti
tuo faktu, jog iki nepriklausomybës sàvoka savanoris
Sovietø reþime buvo suprantama kaip priverstinë
savanorystë (pvz. dalyvavimas talkose, pionieriø
bûreliuose ir pan.). Taèiau ið kitos pusës, tikroji
savanorystë, nors ir maþais mastais, kadangi nebuvo
oficialiai leistina, Lietuvoje plëtojosi ávairiose jaunimo
organizacijose, pilietinio  tautinio ugdymo bûreliuose,
religinëse organizacijose. Keletas tokiø organizacijø,
skatinusiø savanoriðkà veiklà, vykdë savo veiklà tiek
okupacijos metu, tiek ir dabar, kaip pvz. Ateitininkø
federacija, Skautai, Caritas ir kitos.

Savanorystë Lietuvoje
Tyrimø duomenimis, savanoriðkos veiklos
pagrindu Lietuvoje sukuriama iki 1 % BVP.
Ðiuo metu Lietuvoje yra iki tûkstanèio
nevyriausybiniø organizacijø, kurios á savo veiklà
átraukia savanorius. Vienos ið didþiausiø 
Gelbëkime vaikus, Caritas, Maisto bankas,
Jaunimo linija, Paramos vaikams centras,
Jaunimo psichologinës paramos centras.
Savanoriðkø organizacijø ir savanoriðkø
veiklø pasiûlymø duomenø bazës Lietuvoje:
 savanoriaujam.lt
 CV.lt/savanoryste
 Savanoriø duomenø bazë buk-savanoriu.lt
 Savanoriø centras savanoris.lt
 Savanoriðko darbo birþa (labdara-parama.lt)
 Eurodesk.lt
 kulturossavanoriai.lt
 Europos savanoriø tarnyba  jauniems
þmonëms, norintiems savanoriauti uþsienyje.

Ádomus faktas, jog Lietuvai atgavus
nepriklausomybæ, pagal tuomet galiojusius teisës aktus
savanoriais buvo pirmieji atkurtos valstybës kariuomenës
nariai, vadinami Lietuvos savanoriai. Tai buvo pirmieji
savanoriai, Aukðèiausiajai Tarybai davæ priesaikà ginti ðalá
nuo okupantø. Ðiø pirmøjø savanoriø pagrindu 1991 m.
sausio 17 d. buvo ákurta Savanoriðkos kraðto apsaugos
tarnyba. Taigi, pirmieji oficialûs savanoriai Lietuvoje buvo
ne civiliai pilietinës visuomenës nariai, o kariuomenës
atstovai.
Nepaisant ðio fakto, dar prieð nepriklausomybës
paskelbimà, galima bûtø teigti, jog pirmasis didysis
savanoriðkas pilieèiø judëjimas galëtø bûti laikomas
Sàjûdis (susibûræs 1989 m.), kurio pagrindinis tikslas buvo
vienyti þmones siekiant ðalies nepriklausomybës.
Teigiama, jog ðiame judëjime dalyvavo apie 200 tûkstanèiø
Lietuvos pilieèiø visoje ðalyje, tad já galima bûtø laikyti
viena didþiausiø savanoriðkais pagrindais susibûrusiø
þmoniø organizacijø. Vëliau, 1990 m. kai kuriems ðio
judëjimo atstovams tapus atkurtos ðalies Aukðèiausios
Tarybos nariais, Sàjûdis tapo daugiau politinë jëga, nei
savanoriðkà iniciatyvà propaguojanti ir þmones vienijanti
organizacija.
Tikriausiai dël ðiø prieþasèiø, kuomet tikroji
savanoriðkos veiklos samprata buvo pakeista priverstiniu
dalyvavimu ávairiose veiklose okupacijos metais, o po
nepriklausomybës savanoriais laikomi kariuomenës nariai,
lemia vis dar menkà pilieèiø dalyvavimà ir supratimà apie
savanorystæ Lietuvoje.
Po nepriklausomybës atkûrimo Lietuvai teko daug
iððûkiø sutvarkyti valstybës valdymo sistemà, tad dëmesys
pilietinei visuomenei, nevyriausybiniø organizacijø ir
savanorystës plëtrai buvo itin menkas. Dauguma Vakarø
pasaulio ðaliø áneðë didelá indëlá plëtojant pilietinæ
visuomenæ Lietuvoje bei stiprinant savanoriðkas
organizacijas. Taèiau 2004 m. ástojus á Europos Sàjungà
ir tapus ðalimidonore, dauguma uþsienio rëmëjø, siekusiø
stiprinti pilietinæ visuomenæ bei demokratijà, pasitraukë
ið ðalies. Todël vis dar nekoordinuota ir nesisteminga
valstybës, savivaldybiø ir privaèiø rëmëjø parama negali
uþpildyti iðtekliø vakuumo toliau plëtojant ir stiprinant
nevyriausybiniø organizacijø bei savanoriðkos veiklos
sektoriø.
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Apibrëþimai
Lietuvoje iki ðiol nëra konkretaus savanoriðkos
veiklos ir savanorio apibrëþimo, taèiau visuotinai
sutariama, jog savanoriu laikomas asmuo, kuris skiria
savo laikà, þinias ir patirtá visuomenei naudingam darbui
ir negauna uþ tai finansinio atlygio. 2010 m. LR
Vyriausybei patvirtinus Nevyriausybiniø organizacijø
plëtros koncepcijà buvo numatyta, jog Lietuvoje reikia
átvirtinti savanoriðkos veiklos apibrëþimà. Pagal ðià
koncepcijà valstybës institucijos parengë du teisës aktus:
Finansavimo nevyriausybinëms organizacijoms teikimo
ir kontrolës ástatymo projektà ir Savanoriðkos veiklos
ástatymo projektà, kuriuose pateikti tokie apibrëþimai:
Nevyriausybinë organizacija  nuo valstybës ar
savivaldybiø valdþios institucijø nepriklausomas
savanoriðkumo pagrindais visuomenës ar jos grupës
naudai veikiantis vieðasis juridinis asmuo, kurio tikslas
nëra pelno ar politinës valdþios siekimas arba vien tik
religijos tikslø ágyvendinimas. Valstybë ar savivaldybë,
juridiniai asmenys, kuriuose valstybë ar savivaldybë turi
daugiau kaip 1/3 balsø visuotiniame dalyviø susirinkime,
negali turëti daugiau kaip 1/3 balsø nevyriausybinës
organizacijos visuotiniame dalyviø susirinkime.
Vieðosios naudos nevyriausybinë organizacija 
nevyriausybinë organizacija, kurios pagrindinis veiklos
tikslas yra teikti naudà visuomenei ar jos daliai.
Savanoriðka veikla  savanoriðkos veiklos
organizatoriaus organizuojama, savanorio laisva valia
atliekama neatlygintina, su pelno gavimu nesusijusi
visuomenei naudinga veikla.
Savanoriø skaièius ir profilis
2011 m. vasario mën. visuomenës nuomonës ir
rinkos tyrimø centras Vilmorus atliko reprezentatyvià
visuomenës apklausà, kurios tikslas buvo iðsiaiðkinti
Lietuvos gyventojø poþiûrá á savanoriðkà veiklà,
informuotumà ðia tema bei jø dalyvavimà ðioje veikloje.
Pagal ðio tyrimo rezultatus dauguma gyventojø (78 %)
teigë, jog þino, kas yra savanoriðka veikla. Siekiant
iðvengti skirtingo savanoriðkos veiklos interpretavimo
apklausos metu, respondentams buvo pateiktas toks
savanoriðkos veiklos apibrëþimas:
Savanoriðka veikla  tai savo noru vykdoma veikla,
uþ kurià negaunamas finansinis atlygis, ir kuri yra
naudinga bendruomenei (t. y. ne giminaièiui, kaimynui
ar draugui, taip pat tai nëra vienkartinis dalyvavimas).
Vertinant Lietuvos gyventojø dalyvavimà
savanoriðkoje veikloje, galima bûtø teigti, jog visuomenës
ásitraukimas á ðià veiklà nuolat auga, nors verta paminëti,
jog sistemingø ir lyginamøjø tyrimø apie gyventojø
dalyvavimà savanoriðkoje veikloje ðalyje atlikta itin
maþai.
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2010 m. geguþæ paskelbto Eurobarometro
tyrimai rodo, kad 3 ið 10 europieèiø tvirtina aktyviai
dalyvaujantys savanoriðkoje veikloje.
Viena pirmøjø visuomenës apklausø, atlikta 1998
metais Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir
paramos centro uþsakymu, parodë, jog tik 5 % dalyvauja
savanoriðkoje veikloje. Ir kaip pagrindines prieþastis dël
to nurodë, jog visuomenës nuomonë apie savanorius yra
nepalanki, taip pat ir dël to, jog jø niekas nepakvietë
savanoriauti. 2007 metø Eurobarometro duomenimis,
Lietuvoje á savanoriðkà veiklà buvo ásitraukæ 11 % ðalies
gyventojø, o pagal 2011 metø Vilmorus atliktà
gyventojø apklausà ðis skaièius yra 3 kartus didesnis.
Tyrimo iðvadose nurodoma, jog savanoriðkoje
veikloje dalyvauja ar dalyvavo 34 % respondentø
(daugiau tokiø tarp jaunimo, dirbanèiø specialistø), dar
23 % nurodë, kad niekada nëra dalyvavæ tokio pobûdþio
veikloje, bet norëtø dalyvauti. 34 % respondentø teigë,
kad nedalyvauja ir neketina dalyvauti savanoriðkoje
veikloje. Pagrindinë to prieþastis  niekas nepasiûlë (34
%), yra per seni, silpnos sveikatos (30 %) ir neturi laiko
(26 %) ir likusi dalis dël to, jog visuomenë savanoriðkà
veiklà vertina nepalankiai (17 %).
Visuomenës nuomone, savanoriðka veikla ypatingai
reikalinga ðiose srityse:

 70 % teikiant sveikatos prieþiûros paslaugas:

slaugant, lankant ar kitaip padedant ligoniams ar
neágaliesiems;
 53 % teikiant socialinæ-psichologinæ pagalbà
sunkumus patiriantiems þmonëms jaunimui, vaikams ið
asocialiø ðeimø, asmenims, gráþusiems ið ákalinimo
ástaigø ir pan.;
 51 % teikiant pagalbà stichiniø nelaimiø atvejais;
 46 % saugant ir tvarkant aplinkà;
 23 % padedant rengti kultûros, sporto ir
laisvalaikio renginius;
 14 % vykdant ðvietimo veiklà.
Pagal respondentø apklausos duomenis taip pat
galima patvirtinti, jog savanoriðkai veiklai plëtotis
labiausiai trukdo tai, kad Lietuvoje nëra savanorystës
tradicijø (tai patvirtina 51 % respondentø), taip pat
infrastruktûros ir informacijos stoka (taip pasisakë 42 %
apklaustøjø). Informacijos apie savanoriðkà veiklà
nepakanka 56 % Lietuvos gyventojø (pakanka tik 22%).
Labiausiai norima gauti informacijos apie tai, kur kreiptis
norint bûti savanoriu (45 %), kuo uþsiima savanoriai (37
%), kokios savanorio teisës (36 %). Dauguma apklaustøjø
(65 %) mano, kad savanoriðka veikla turëtø bûti vertinama
kaip visuomeninë veikla. Kad tai turëtø bûti áskaièiuojama
á darbo staþà, nurodë tik 17 %.
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Savanoriðkø organizacijø skaièius ir tipai
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulëje,
kuriai 1992 metø spalio mënesá vieningai pritarë pilieèiø
referendumas, kvieèiama kurti atvirà, teisinæ, pilietinæ
visuomenæ bei pagal kurià visiems pilieèiams suteiktos
teisës laisvai burtis á asociacijas. Tais paèiais metais buvo
priimtas ir pirmasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës
nutarimas Dël ne pelno organizacijø (ámoniø) ástatø
pagrindiniø nuostatø patvirtinimo, kuriuo remiantis buvo
registruojamos pirmosios nevyriausybinës organizacijos
Lietuvoje (ðio nutarimo metu buvo áregistruota 260
organizacijø).
Po keliø metø Lietuvos Respublikos Seimas priëmë
ðiuos nevyriausybiniø organizacijø registravimàsi
reglamentuojanèius teisës aktus:
 1995 metais  LR Visuomeniniø organizacijø
ástatymas (neteko galios 2004 m.);
 1996 metais  LR Vieðøjø ástaigø ástatymas;
 1996 metais  LR Labdaros ir paramos fondø
ástatymas;
 1996 metais  LR Asociacijø ástatymas.
Nei viename ið minëtø ástatymø nenurodyta sàsaja
su nevyriausybine organizacija, todël vis dar iðkyla
klausimas kà ið tiesø galima laikyti nevyriausybine
organizacija.
Pavyzdþiui, þemiau iðvardintos organizacijos, su
kuriomis konsultuojasi valdþios institucijos, taip pat
valdþios institucijø priskiriamos NVO sektoriui, nors jø
veiklà reglamentuoja atskiri ástatymai (skliausteliuose
pateikiami ástatymo priëmimo metai):
 Daugiabuèiø namø savininkø bendrija (1995 m.;
nuo 2005 m.  Bendrija);
 Religinës bendruomenës ir bendrijos (1995 m.);
 Sodininkø bendrijø ástatymas (2003 m.);
 Lietuvos þemës ûkio rûmai (1997m.);
 Lietuvos savivaldybiø asociacija (1995 m.);
 Profesinës sàjungos (1991 m.);
 Lietuvos Raudonasis Kryþius (2000 m.);
 Ðauliø sàjunga (1997 m.);
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susivienijimai (1.600 arba 4,9 % visø ne pelno
organizacijø);
 Sodininkø bendrijos (1.288 arba 4 % visø ne pelno
organizacijø);
 Daugiabuèiø namø savininkø bendrijos (7.645 arba
23,5 % visø ne pelno organizacijø);
 Garaþø savininkø bendrijos (132 arba 0,4 % visø
ne pelno organizacijø);
 Tradicinës Lietuvos religinës bendruomenës (1.080
arba 3,3 % visø ne pelno organizacijø);
 Religinës bendruomenës, bendrijos ir centrai (181
arba 0,6 % visø ne pelno organizacijø).
Pagal Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir
paramos centro kasmet vykdomà statistikà, apibendrintai
galima bûtø paminëti, jog kasmet Lietuvoje ásikuria apie
1500 ávairiø nevyriausybiniø organizacijø (asociacijø,
labdaros ir paramos fondø ar vieðøjø ástaigø), o apie 100
kasmet yra likviduojamos.

Institucinë sistema

Pagrindinës valstybës institucijos ir kitos organizacijos,
susijusios su savanoriðka veikla
Lietuvoje nëra atskiros institucijos ar centrinës
savanoriðkà veiklà koordinuojanèios organizacijos nei
valstybës institucijø, nei nevyriausybiniø organizacijø
lygmeniu. Savanoriðkos veiklos plëtrai bei
nevyriausybiniø organizacijø sektoriui stiprinti aktyvios
NVO bei ekspertai 2000 metais ëmësi iniciatyvos iðlaikyti
kuriamà pilietiniø organizacijø sektoriaus infrastruktûrà,
prieð pasitraukiant pagrindiniams uþsienio ðaliø paramos
teikëjams.
Þemiau pateikiami keli pagrindiniai þingsniai, kuriais
buvo siekiama ir ðiuo metu vykdomos iniciatyvos, siekiant
uþtikrinti NVO sektoriaus plëtrà bei spræsti bendruosius
NVO klausimus:

Pagal valstybës ámonës Registrø
centras duomenis, iki 2009 m.
Lietuvoje buvo áregistruota 32.476
ne pelno organizacijø (NVO), ið
kuriø:
 Asociacijos (13.853 arba 42,7
% visø ne pelno organizacijø);
 Labdaros paramos fondai
(1.213 arba 3,7 % visø ne pelno
organizacijø);
 Vieðosios ástaigos (5.211 arba
16,1 % visø ne pelno organizacijø);
 Profesinës sàjungos ir jø
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 1998 m. LR Vyriausybës nutarimu buvo ákurta
pirmoji NVO reikalø komisija;
 1999-2000 m. LR Seime buvo kuriama NVO
komisija, vëliau  darbo grupë, kuri parengë NVO plëtros
ástatymo projektà;
 2001 m. LR Seimas po svarstymo atmetë NVO
plëtros ástatymo projektà;
 2006 m. LR Vyriausybës nutarimu naujai buvo
suburta NVO reikalø komisija;
 2009 m. pasikeitus Vyriausybei suburta naujos
sudëties NVO darbo grupë;
 2010 m. LR Vyriausybë priëmë pirmàjá NVO
plëtros dokumentà NVO plëtros koncepcijà, kuriuo
skatinama NVO ir savanoriðkos veiklos plëtra Lietuvoje;
 2010 m. LR Vyriausybës sprendimu sudaryta NVO
reikalø koordinavimo komisija, kurià sudaro 9 NVO ir 9
valstybës institucijø atstovai;
 2010 m. susibûrë Nacionalinë NVO koalicija,
kurià sudaro 13 ávairiose vieðosios politikos srityse
veikianèios nacionalinës asociacijos;
 2004 m. Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà,
Lietuva 5 metø kadencijai skiria 9 darbuotojø, darbdaviø
ir kitø pilietiniø grupiø organizacijø atstovus á Europos
ekonomikos ir socialiná komitetà (EESK);
 Ministerijose veikia deðimtys tarybø, komitetø ir
darbo grupiø, kuriose dalyvauja NVO atstovai:
- Finansø ministerija (Struktûriniø ir Sanglaudos
fondø Prieþiûros komitetas; EEE ir Norvegijos
finansiniø mechanizmø prieþiûros komitetas;
Ðveicarijos konfederacijos finansinio mechanizmo
Prieþiûros komitetas ir kt.);
- Socialinës apsaugos ir darbo ministerija
(Socialiniø reikalø taryba, Skurdo maþinimo ir
socialinës atskirties stebësenos grupë bei kitos);
- Ðvietimo ir mokslo ministerijos (Ðvietimo
taryba, ugdymo taryba ir kitos);
- Kultûros ministerija (Kultûros ir meno taryba,
Bibliotekø taryba, Kino taryba, Meno kûrëjo ir
meno kûrëjø organizacijos statuso suteikimo
taryba ir kt.);
- Taip pat ir kitos ministerijos, jø ásteigtos ástaigos
ir padaliniai.
Bendroji savanoriðkos veiklos reguliavimo sistema
Ðiuo metu Lietuvoje metø nëra teisës aktø,
reglamentuojanèiø ar kaip nors reguliuojanèiø
savanoriðkà veiklà. Taèiau dar 2001 metais LR
Vyriausybë buvo priëmusi nutarimà Dël Savanoriðkø
darbø atlikimo sàlygø ir tvarkos patvirtinimo (Nr. 1511;
Þin., 2001, Nr. 106-3801), kurio pagrindu buvo siekiama
apibrëþti savanoriðkos veiklos organizatorius, savanorius
bei santykius tarp juridiniø (savanoriðkos veiklos
organizatoriø) ir fiziniø asmenø (savanoriø). Pagal LR
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Vyriausybës nutarimà buvo nustatyti tokie apibrëþimai:
 Savanoriðko darbo organizatoriai  juridiniai
asmenys, iðvardyti Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos ástatymo 7 straipsnio 1 dalyje kaip paramos
gavëjai, taip pat politinës partijos ir organizacijos bei
profesinës sàjungos;
§ Savanoriai  tai asmenys, kurie laisva valia ir
niekieno neverèiami atlieka visuomenei naudingà darbà,
negaudami uþ tai atlygio. Savanoriðkus darbus gali atlikti
Lietuvos Respublikos pilieèiai ir Lietuvos Respublikos
teritorijoje teisëtai esantys uþsienio valstybiø pilieèiai ir
asmenys be pilietybës;
§ Asmenys, jaunesni kaip 16 metø, savanoriðkus
darbus gali atlikti tik vienam ið tëvø ar já globojanèiam
asmeniui raðtiðkai sutikus. Asmenys, jaunesni kaip 18
metø, negali atlikti tø savanoriðkø darbø, kurie numatyti
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. rugsëjo 11
d. nutarimu Nr. 1055 Dël asmenims iki 18 metø
draudþiamø dirbti darbø, kenksmingø ir pavojingø
veiksniø sàraðo ir Asmenø nuo 13 iki 14 metø, nuo 14 iki
16 metø ir nuo 16 iki 18 metø darbo sàlygø ir ádarbinimo
tvarkos patvirtinimo (Þin., 1996, Nr. 87-2065);
§ Santykiai tarp savanoriðkø darbø organizatoriaus
ir savanorio yra civiliniai teisiniai santykiai.
Be ðio LR Vyriausybës nutarimo, taip pat remiantis
Darbo kodeksu (98 str. 2 punktas Nelegaliu darbu
nelaikomi pagalbos (talkos) ir savanoriðki darbai), buvo
priimtas nutarimas ir dël Savanoriðkà darbà atliekanèiø
asmenø iðlaidø kompensavimo tvarkos patvirtinimo (Nr.
732; Þin., 2002, Nr. 53-2077). Pagal ðá nutarimà buvo
nustatyta bendra tvarka, kaip tinkamai savanoriams
galima kompensuoti jø patiriamas su savanoriðka veikla
susijusias iðlaidas:
§ Kelionës iki savanoriðko darbo atlikimo vietos ir
ið jos iðlaidas;
§ Maitinimo iðlaidas, kai savanoriðkas darbas trunka
ne maþiau kaip 4 valandas per parà;
§ Nakvynës iðlaidas, kai savanoriðkas darbas
atliekamas ilgiau nei parà ir (ar) kitoje nei savanorio
gyvenamoji vieta vietovëje;
§ Paðto, telefono iðlaidas, jeigu savanoris
savanoriðkà darbà atlieka ne savanoriðko darbo
organizatoriaus organizacijos patalpose;
§ Savanoriðkø darbø atlikimo sutarties galiojimo
laikotarpiui tenkanèias savanoriðko draudimo nuo
nelaimingø atsitikimø darbe ir sveikatos draudimo
iðlaidas;
§ Iðlaidas, susijusias su iðankstiniu kelionës bilietø
ásigijimu ir uþsakymu telefonu, bagaþo veþimu ir
saugojimu;
§ Kvalifikacijos këlimo iðlaidas, susijusias su
savanorio atliekamu savanoriðku darbu.
2007 metais LR Seimui priëmus Darbo kodekso
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pataisà bei panaikinus 98 straipsnio 2
punktà dël nelegaliu darbu nelaikomo
savanoriðko darbo sàvokos, nustojo galioti
ir aukðèiau minëti LR Vyriausybës
sprendimai. Taèiau tai nesukëlë didelës
teisinës sumaiðties dël savanoriðkos veiklos
organizavimo, kadangi kaip ir LR
Vyriausybës nutarime buvo akcentuojama,
santykiai tarp organizacijos ir savanorio yra
civiliniai, todël tai nepatenka prie su darbo
santykiais susijusiø Darbo kodekso
nuostatø.
Tad nuo 2007 metø savanoriðka
veikla, nors ir specialiai nereguliuojama
valstybës, yra vykdoma vadovaujantis
Civilinio
kodekso
nuostatomis.
Organizacijos turi teisæ su savanoriais
sudaryti þodinæ ar raðytinæ sutartá, vadovaujantis anksèiau
LR Vyriausybës nutarimais pateiktais pavyzdþiais, arba
laisva forma. Be to, savanoriams taip pat nëra uþdrausta
galimybë kompensuoti patirtas iðlaidas, pateikus iðlaidas
patvirtinanèius dokumentus.
2010 m. pagal LR Vyriausybës patvirtintà
Nevyriausybiniø organizacijø plëtros koncepcijà, LR
Socialinës apsaugos ir darbo ministerija parengë ástatymo
projektà Savanoriðkos veiklos ástatymas, kuris turëtø
apimti anksèiau buvusiø LR Vyriausybës nutarimø turiná
dël savanoriðkos veiklos bei apibrëþti savanoriðkos
veiklos reguliavimà. Taèiau iðplëstiniø diskusijø tarp
nevyriausybiniø organizacijø ir centrinës valdþios
institucijø atstovø, abejojama, ar ðio ástatymo projektas
yra bûtinas reguliuojant ðiuo metu laisvai ir jokiais teisës
aktais nevarþomus santykius tarp savanoriø ir savanoriðkà
veiklà organizuojanèiø asmenø.
Teisinë savanoriðkø organizacijø sistema
Visi juridiniai asmenys, áskaitant ir ne pelno
siekianèias organizacijas, nuo 2004 metø Lietuvoje yra
registruojami valstybës ámonëje Registrø centras, prieð
tai steigimo dokumentus patvirtinus pas notarà.
Áregistruoti asociacijà, vieðàjà ástaigà ar fondà kainuoja
nuo 100 iki 500 litø (mokestis notarui: asociacija 150450 Lt; vieðoji ástaiga 100-250 Lt; labdaros ir paramos
fondai atleidþiami nuo mokesèio. Registrø centras: 91
Lt uþ asociacijos ir fondo áregistravimà; 107 Lt uþ
vieðosios ástaigos áregistravimà).
Nevyriausybinës organizacijos Lietuvoje gali gauti
paramà ið ávairiø subjektø  tiek fiziniø, tiek ir juridiniø,
kuri atitinka LR Labdaros ir paramos ástatymà ir nëra
apmokestinama papildomais mokesèiais.
Visi paramos gavëjai, siekiantys gauti paramà,
privalo kreiptis á valstybës ámonæ Registrø centras
pateikdami praðymà suteikti paramos gavëjo statusà ir
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dokumentà, patvirtinantá, kad sumokëtas atlyginimas uþ
registravimà.
Be to, visoms ðalyje veikianèioms ne pelno
organizacijoms yra leidþiama uþsiimti ûkine komercine
veikla, t. y. teikti paslaugas, jeigu yra tenkinamos dvi
sàlygos:
§ jeigu pajamos gautos ið ástatuose numatytos
visuomenei naudingos veiklos, kurios tikslas tenkinti
vieðuosius interesus ir
§ tos pajamos skiriamos ástatuose numatytai tokiai
veiklai finansuoti.
Veiklai, vykdomai tenkinant vieðuosius interesus,
priskiriama pelno nesiekianèiø organizacijø visuomenei
naudinga veikla mokslo, kultûros, ðvietimo, meno,
religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinës globos ir
rûpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei
naudingomis ir nesavanaudiðkomis pripaþástamose srityse.
Kitaip tariant, pajamos gautos ið ðiø paslaugø turi bûti
investuojamos á organizacijos visuomenei naudingà veiklà,
o ne paskirstytos tarp dalininkø ar nariø kaip pelnas.
Pelno nesiekianèios organizacijos ûkinës komercinës
veiklos pajamoms nepriskiriama valstybës ir savivaldybës
biudþeto, Europos Sàjungos, Lietuvos ir uþsienio paramos
fondø arba kitø asmenø parama, tikslinës lëðos ir (arba)
materialinë pagalba, kurios naudojamos pelno
nesiekianèios organizacijos ástatuose nustatytø tikslø
ágyvendinimo finansavimui (iðlaidoms padengti).
Pelno mokesèio lengvatos
Vadovaujantis LR Pelno mokesèio ástatymu,
nevyriausybinës (ne pelno) organizacijos yra atleistos nuo
pelno mokesèio, iðskyrus atvejus, kuomet pajamos
gaunamos ið ûkinës  komercinës veiklos:
1) kai organizacijos ûkinës komercinës veiklos
pajamos nevirðija 1 milijono litø per metus, 25.000 litø
yra neapmokestinami, o likusi apmokestinamojo pelno
dalis  taikant 15 procentø mokesèio tarifà;
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2) kai organizacijos ûkinës komercinës veiklos
pajamos virðija 1 milijonà litø per metus, visas pelnas
apmokestinamas 15 procentø pelno mokesèiu.
Neapmokestinama parama paramos gavëjams
Pelno mokesèio ástatymas nustato, jog gauta parama
yra neáskaitoma á pelno mokesèio bazæ, taèiau
neapmokestinama tik tinkamai panaudota parama
Labdaros ir paramos ástatymo nustatytiems tikslams.
Nevyriausybinës organizacijos, gaudamos paramà
projektams vykdyti yra atleistos nuo PVM mokesèio.
Taèiau, jei organizacijos metinës pajamos ið ûkinës 
komercinës veiklos virðija 100.000 litø, tuomet
organizacija tampa PVM mokëtoju ir nuo to momento
visos lëðos, nesvarbu ar skirtos projektams vykdyti, ar
gautos kaip pajamos uþ suteiktas paslaugas, yra
apmokestinamos PVM mokesèio tarifu.
Dviejø procentø gyventojø pajamø mokesèio
skyrimas
Lietuvos Respublikos gyventojø pajamø mokesèio
ástatymas nustato, kad mokesèio administratorius
nuolatinio Lietuvos gyventojo praðymu, mokestiniam
laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybës arba jos ágaliotos
institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos
vienetams, pagal Labdaros ir paramos ástatymà turintiems
teisæ gauti paramà, iki 2 procentø pajamø mokesèio,
mokëtino pagal metinæ pajamø mokesèio deklaracijà,
sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinës
pajamø mokesèio deklaracijos neteikia,  iki 2 procentø
mokestá iðskaièiuojanèio asmens iðskaièiuoto pajamø
mokesèio sumos.
Kasmet nuo 2004 metø gyventojai vis aktyviau
naudojasi tokia galimybe.
Pavyzdþiui, 2009 metais ðia teise pasinaudojo 530
tûkstanèiø Lietuvos gyventojø, mokanèiø pajamø
mokestá. Ið viso beveik 16 tûkstanèiø ne pelno
organizacijø pasidalino apie 72 milijonus litø (apie 20
mln. EUR) paramos.
Lengvatos paramos teikëjams
Norëdamos sulaukti lengvatø, susijusiø su paramos
ir labdaros teikimu (pvz., nemokëti pelno mokesèio uþ
tà dalá, kurià panaudojo paramai), organizacijos gali remti
tik Lietuvoje esanèius asmenis ar organizacijas.
Pelno mokesèio ástatymo 28 straipsnyje nustatyta,
kad mokesèio mokëtojams, pagal Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos ástatymà turintiems teisæ teikti tik
paramà, ið pajamø leidþiama du kartus atskaityti iðmokas
(iðskyrus iðmokas grynais pinigais, virðijanèias 250 MGL
dydþio sumà vienam paramos gavëjui per mokestiná
laikotarpá), áskaitant perleistà turtà, suteiktas paslaugas,
kurios LR Labdaros ir paramos ástatymo nustatyta tvarka
skirtos paramai, taèiau ne didesnes kaip 40 procentø
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mokesèio mokëtojo pajamø, apskaièiuotø ið pajamø
atëmus neapmokestinamàsias pajamas, leidþiamus
atskaitymus ir ribojamø dydþiø leidþiamus atskaitymus,
iðskyrus paramà.
Nevyriausybiniø organizacijø atsakomybë
rëmëjams nustatyta LR Civiliniame kodekse.
Nevyriausybinës organizacijos, gaudamos paramà
projektams vykdyti yra atleistos nuo PVM mokesèio.
Taèiau, jei organizacijos metinës pajamos ið ûkinës 
komercinës veiklos virðija 100 000 litø, tuomet
organizacija tampa PVM mokëtoju, ir nuo to momento
visos lëðos, nesvarbu ar skirtos projektams vykdyti ar
gautos kaip pajamos uþ suteiktas paslaugas, yra
apmokestinamos PVM mokesèio tarifu.
Ekonominë savanoriðkos veiklos dimensija
Savanoriðkos veiklos finansavimas
Lietuvoje nëra fondo ar valstybinës programos,
iðimtinai skirianèios finansavimà savanoriðkai veiklai.
Dauguma valstybës ir savivaldybës institucijø bei
Lietuvos ir uþsienio ðaliø fondai skiria finansavimà
ávairiems nevyriausybiniø organizacijø projektams
finansuoti. Tarp ðiø finansavimo prioritetø daþnai bûna
ir finansavimas projektams, kurie skatina savanoriðkos
veiklos plëtrà ir savanorystës tradicijø sklaidà bei
gyventojø átraukimà.
Ekonominë savanoriðkos veiklos vertë
Ekonominë vertë ið savanoriðkos veiklos Lietuvoje
iki ðiol nëra oficialiai apskaièiuojama.

5. Gerosios savanoriavimo patirties
pavyzdþiai
Siekiant ávertinti gerosios savanoriðkos veiklos
pavyzdþius, yra bûtina ávardinti, jog savanorystëje vienas
ið svarbiausiø aspektø yra asmeninis kiekvieno savanorio
apsisprendimas. Dël to kiekvieno savanorio istorija iki
apsisprendimo savanorystei ir savanoriaujant yra visiðkai
unikali bei autentiðka. Savanorystëje kuriamas lygiavertis
ir bendrystës santykis. Jo dëka savanoriai gali patirti
pagarbà ir pripaþinimà ne dël to, koká vaidmená atlieka,
o tiesiog dël to, kad jie yra savanoriai. Ir taip pat gali toká
santyká suteikti tiems, kuriais jie rûpinasi. Tokiu bûdu
visuomenëje, kurioje vyrauja individualizmas ir daþnai
vieniðumas, atsiranda galimybë dalinimuisi, pripaþinimui
ir þmogaus orumo didinimui. Nors vis dar tebëra
diskutuojama arba abejojama dël ko verta þmogui
savanoriauti  imtis iniciatyvos ir padëti kitiems,
savanorystë vis stipriau áeina á mûsø aplinkà ir duoda
savo brandþiø vaisiø. Apþvelgiant gerosios praktikos
pavyzdþius akivaizdþiai matyti, kokia perspektyva
atsiveria patiems savanoriaujantiems pasitraukus ið
individualistiðko gyvenimo ir atëjus á bendruomenes,
organizacijas ar tiesiog pas kitus þmones.
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5.1. Savanoriðkos veiklos atvejis vietos
bendruomenës lygmeniu
Vietinis savanorystës lygmuo Lietuvoje yra bene
paprasèiausias ásitraukimui ir bendravimui. Kaimo
vietovëse su tuo dirba pirmiausia parapijos ir
bendruomeniø centrai, daþnai taip ir vadinami kaimo
bendruomenëmis. Taip pat su savanoryste pradeda dirbti
ir seniûnijø darbuotojai, padedantys socialiai silpnoms
grupëms. Bendruomenës intensyviai á savo veiklà átraukia
pilieèius  á veiklø organizavimà, vyresnio amþiaus ar
þmoniø su negalia prieþiûrà, maisto paketø ar kitokios
paramos iðdalijimà, á darbà su jaunimu, aplinkos tvarkymà
ir t.t. Be savanoriðkos veiklos tokio pobûdþio
organizuotos veiklos tiesiog neiðsiverstø. Pati tokiø
bendruomeniø (tiek parapijiniø, tiek ir kaimo
bendruomeniø) esmë ir yra telkti aktyvius gyventojus ar
bendraminèius bei padëti jiems ágyvendinti veiklas,
nukreiptas bendros naudos ir vieðojo tikslo link.
Á kokias veiklas kvieèiami vietos gyventojai, daþnai
priklauso nuo paèios vietovës specifikos. Veiklos
paprastai bûna itin plaèios  tai ir socialinë pagalba, ir
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aplinkos tvarkymas, ir kultûriniø renginiø organizavimas,
ir kitos. Yra atvejø, kai savanoriðkai veiklai kaimuose ir
regionuose atsiveria ir seniûnijos, daugiau gal socialiná
darbà vykdant su vaikais, su neágaliais ar pagyvenusiais
þmonëmis. Didesniuose miestuose ir miesteliuose jau
atsiranda savanoriðkos veiklos galimybëms ávairesniø
organizacijø. Tai daþnai tarptautinës ar nacionalinio
lygmens organizacijos, tokios kaip Maltieèiø ordinas,
Samarieèiø bendrija, Caritas, Raudonojo Kryþiaus
siûlomos veiklos ar ávairûs projektai. Taip pat ir jaunimo
organizacijos yra linkusios suteikti erdvæ savanoriðkai
veiklai regionuose  Lietuvos Skautija, Ateitininkai ir pan.
Ðios organizacijos yra pajëgios turëti savo skyrius maþo
sutelktumo vietovëse, veiklos principuose yra numatæ
savanoriø átraukimà ir veiklø organizavimà su savanoriø
pagalba.
Tai labai prisideda prie savanoriðkos veiklos plëtros
ir skleidimosi. Nors pagrindiniai ðiø organizacijø tikslai
ir nëra skatinti savanoriðkà veiklà, vien tai, kad jie atveria
galimybæ savanoriauti, kaip tik ir kuria savanorystës
kultûrà tarp toje aplinkoje gyvenanèiø pilieèiø.

Visuomenës nuomonës tyrimas
Tyrimo metodika
¨ Tyrimo laikas: 2011 m. vasario 11 - 21 d.
¨ Respondentø skaièius: N = 1002
¨ Tyrimo objektas: 18 metø ir vyresni Lietuvos
gyventojai
¨ Apklausos bûdas: interviu respondento
namuose
¨ Atrankos metodas: daugiapakopë, tikimybinë
atranka. Respondentø atranka parengta taip, kad
kiekvienas Lietuvos gyventojas turëtø vienodà tikimybæ
bûti apklaustas.
¨ Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje,
Ðiauliuose, Panevëþyje, Marijampolëje, Visagine, Kauno,
Alytaus, Ðakiø, Pakruojo, Ðilutës, Utenos, Tauragës,
Birþø, Ðvenèioniø, Raseiniø, Kupiðkio, Molëtø, Telðiø,
Akmenës, Rokiðkio, Maþeikiø ir Ukmergës rajonuose.
Tyrimas vyko 19 miestø ir 51 kaime.
2011 metø vasario mën. 11-21 d. atliktas
reprezentatyvus Lietuvos gyventojø tyrimas, kurio tikslas
buvo iðsiaiðkinti Lietuvos gyventojø poþiûrá á savanoriðkà
veiklà, informuotumà ðia tema bei jø dalyvavimà ðioje
veikloje. Viso buvo apklausta 1002 Lietuvos gyventojai
visoje Lietuvoje.
Á klausimà, ar þino, kas yra savanoriðka veikla,
didþioji dauguma (78 %) atsakë teigiamai. Siekiant
iðvengti skirtingo savanoriðkos veiklos interpretavimo
apklausos metu, prieð tæsiant interviu respondentams

bûdavo pateikiamas savanoriðkos veiklos apibrëþimas.
Toliau buvo klausiama, ar Lietuvos gyventojai aktyviai
dalyvauja savanoriðkoje veikloje. Didþioji dauguma (78
%) atsakë, kad ne.
Savanoriðkoje veikloje dalyvauja ar dalyvavo 34 %
respondentø (daugiau tokiø tarp jaunimo, dirbanèiø
specialistø), dar 23 % nurodë, kad niekada nëra dalyvavæ
tokio pobûdþio veikloje, bet norëtø dalyvauti. 34 %
respondentø teigë, kad nedalyvauja ir neketina dalyvauti
savanoriðkoje veikloje. Pagrindinë to prieþastis  niekas
nepasiûlë (34 %), per senas, silpna sveikata (30 %) ir
neturi laiko (26 %).
Visø buvo praðoma nurodyti, kà gali duoti
savanoriðka veikla joje dalyvaujantiems. Daþniausiai
buvo teigiama, kad tai suteikia galimybæ padëti kitiems
(53 %) ir galimybæ bûti naudingu visuomenei ar
bendruomenei (47 %). Respondentø nuomone, labiausiai
savanoriðka veikla yra reikalinga teikiant sveikatos
prieþiûros paslaugas: slaugant, lankant ar kitaip padedant
ligoniams ar neágaliesiems (70 %).
Savanoriðkos veiklos plëtrà labiausiai, respondentø
nuomone, turëtø skatinti valdþios institucijos (50 %),
patys savanoriai (45 %) ir þiniasklaida (44 %). O
savanoriðkai veiklai plëtotis labiausiai trukdo tai, kad
Lietuvoje nëra savanorystës tradicijø (51 %) bei
informacijos trûkumas (42 %). Informacijos apie
savanoriðkà veiklà nepakanka 56% Lietuvos gyventojø
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(pakanka  22 %). Labiausiai norima gauti informacijos
apie tai, kur kreiptis norint bûti savanoriu (45 %), kuo
uþsiima savanoriai (37 %), kokios savanorio teisës
(36 %).
Dauguma apklaustøjø (65 %) mano, kad savanoriðka
veikla turëtø bûti vertinama kaip visuomeninë veikla. Kad
tai turëtø bûti áskaièiuojama á darbo staþà, nurodë tik
17 %.
Tyrimo rezultatai
3.1. Savanoriðkos veiklos þinomumas
Pats pirmasis klausimas tiriant Lietuvos gyventojø
nuomonæ apie savanoriðkà veiklà buvo Ar Jûs þinote,
kas yra savanoriðka veikla?

2 pav. Ar, Jûsø manymu, Lietuvos gyventojai aktyviai
dalyvauja savanoriðkoje veikloje?

3.3. Sritys, kuriose savanoriðka veikla labiausiai
reikalinga
Respondentams buvo pateiktos 6 sritys ir buvo
praðoma pasakyti, kuriose ið jø labiausiai reikalinga
savanoriðka veikla.

1 pav. Ar Jûs þinote, kas yra savanoriðka veikla?

78 % respondentø teigë (1 pav.), kad jie þino, kas
yra savanoriðka veikla. Daugiau tokiø tarp jaunimo (iki
29 m.  87 %), tarp turinèiø aukðtàjá iðsilavinimà (91 %),
aukðtesniø pajamø grupëje* (1001 Lt ir daugiau  88 %),
Vilniuje (88 %).
Deðimtadalis respondentø (10 %) teigë, kad neþino,
kas yra savanoriðka veikla. Daugiau neþinanèiø yra tarp
vyresnio amþiaus þmoniø (70 m. ir vyresni  16 %),
neturinèiø vidurinio iðsilavinimo (21 %).
Buvo daroma prielaida, kad dalis respondentø gali
ne visai teisingai suprasti, kas yra savanoriðka veikla,
todël jiems bûdavo pateikiamas ðis savanoriðkos veiklos
apibrëþimas/ paaiðkinimas:
Savanoriðka veikla  tai savo noru vykdoma veikla,
uþ kurià negaunamas finansinis atlygis, ir kuri yra
naudinga bendruomenei (t. y. ne giminaièiui, kaimynui
ar draugui, taip pat tai nëra vienkartinis dalyvavimas).
3.2. Lietuvos gyventojø dalyvavimas savanoriðkoje
veikloje
Respondentø buvo klausiama, ar, jø nuomone,
Lietuvos gyventojai aktyviai dalyvauja savanoriðkoje
veikloje.
Dauguma respondentø (78 %) mano, kad Lietuvos
gyventojai nëra aktyvus savanoriðkoje veikloje. Kad
Lietuvos gyventojai aktyviai dalyvauja savanoriðkoje
veikloje, manë 11 %.
*Pajamos, tenkanèios vienam ðeimos nariui per mënesá

3 pav. Kokiose srityse, Jûsø manymu, labiausiai
reikalinga savanoriðka veikla?
(galimi keli atsakymai)

Dauguma Lietuvos gyventojø mano (3 pav.), kad
labiausiai savanoriðka veikla reikalinga:
§ teikiant sveikatos prieþiûros paslaugas (70 %):
slaugant, lankant ar kitaip padedant ligoniams ar
neágaliesiems;
§ teikiant socialinæ  psichologinæ pagalbà
sunkumus patiriantiems þmonëms (53 %): jaunimui,
vaikams ið asocialiø ðeimø, asmenims, gráþusiems ið
ákalinimo ástaigø ir pan. Daþniau tokia pagalbà minëjo
jaunimas (29 m.  61%), turintys aukðtàjá iðsilavinimà
(60 %);
§ teikiant pagalbà stichiniø nelaimiø atvejais (51 %);
§ saugant ir tvarkant aplinkà (4 %).
Taip pat savanoriðka veikla gali bûti reikalinga
padedant rengti kultûros, sporto ir laisvalaikio renginius
(23 %, iki 29 m.  33 %), vykdant ðvietimo veiklà (14
%).
3.4. Dalyvavimas savanoriðkoje veikloje
Respondentø buvo klausiama, ar jie patys
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asmeniðkai dalyvauja ar yra dalyvavæ savanoriðkoje
veikloje.
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3.5. Dalyvavimo savanoriðkoje veikloje privalumai
Nepriklausomai nuo to, ar respondentai dalyvavo
ar ne savanoriðkoje veikloje, jø buvo praðoma pasakyti,
kà galëtø jiems duoti savanoriðka veikla.

4 pav. Ar Jûs esate dalyvavæs arba dalyvaujate
savanoriðkoje veikloje?

Savanoriðkoje veikloje dalyvauja ar yra dalyvavæ
apie treèdalá (34 %) respondentø (4 pav.). Daugiau
dalyvavusiø/dalyvaujanèiø yra tarp jaunimo (iki 29 m. 
45 %), dirbanèiø specialistø su aukðtuoju (48 %),
aukðèiausioje pajamø grupëje* (49 %). Dar 23 % niekad
nedalyvavo savanoriðkoje veikloje, bet norëtø dalyvauti.
Nedalyvavo savanoriðkoje veikloje ir neketina dalyvauti
 34%. Daugiau tokiø vyriausioje amþiaus grupëje (70
m. ir vyresni  57 %), neturinèiø vidurinio iðsilavinimo
(50 %).
Visø respondentø, kurie teigë, kad savanoriðkoje
veikloje nedalyvavo, buvo praðoma paaiðkinti, kodël (5
pav.). Buvo nurodytos ðios pagrindinës nedalyvavimo
savanoriðkoje veikloje prieþastys:
§ niekas nepasiûlë (34 %). Tarp jaunimo taip
atsakiusiø buvo 46 %, tarp bedarbiø  53 %;
§ per senas, silpna sveikata (30 %). Ðis atsakymas
bûdingas vyresnio amþiaus þmonëms (60-69 m.  46%,
70 m. ir vyresni  81%);
§ neturiu laiko (26 %). 18-49 m. amþiaus grupëje ðá
atsakymà pasirinko 43 %.
Taip pat buvo pateikiamos ðios nedalyvavimo
savanoriðkoje veikloje prieþastys: nemanau, kad galiu
bûti kuo nors naudingas (12 %), nemanau, kad to kam
nors reikia (8 %), apie ðià veiklà nesu girdëjæs (7 %).

5 pav. Kodël nedalyvaujate savanoriðkoje veikloje?
(N=659, galimi keli atsakymai)

6 pav. Kà Jums gali duoti savanoriðka veikla? (galimi
keli atsakymai)

Daugiau nei pusë (53 %) mano, kad tai suteiktø
jiems galimybæ padëti kitiems (6 pav.). Tarp dalyvavusiø/
dalyvaujanèiø tokioje veikloje taip teigianèiø yra daugiau
 64 %. Antroje vietoje pagal minëjimo daþnumà buvo
galimybë bûti naudingam visuomenei ar bendruomenei
(47 %). Tarp dalyvavusiø/ dalyvaujanèiø ðá atsakymà
pasirinko 54 %.
Asmeniná pasitenkinimà paminëjo 28 %, o
dalyvaujantys/ dalyvavæ 43%. Naujus draugus, paþintis
nurodë 21 %, t.y. maþdaug tiek pat, kaip ir dalyvaujantys/
dalyvavæ savanoriðkoje veikloje (24 %). 20 % paminëjo
galimybæ panaudoti savo sugebëjimus, 18 %  galimybæ
ágyti naujø ágûdþiø, patirties, 17 %  galimybæ turiningai
praleisti laisvalaiká, 7 %  galimybæ bûtá ávertintu,
pripaþintu, 6 %  galimybæ lengviau rasti darbà.
3.6. Savanoriðkos veiklos vykdymo bûdai
Visø respondentø buvo klausiama, kokiu bûdu jie
norëtø vykdyti savanoriðkà veiklà.
Daugiausiai respondentø (58 %) teigë, kad, jeigu

7 pav. Kokiu bûdu vykdote ar norëtumëte vykdyti
savanoriðkà veiklà?
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dalyvautø savanoriðkoje veikloje, norëtø tai daryti
dirbdami savo bendruomenës labui (7 pav.). Reèiau buvo
nurodomas darbas organizacijoje, kuri padeda kitiems (35
%), reèiausiai  pagalba organizuojant nekomercinius
renginius (10 %) ir profesiniø konsultacijø teikimas (7
%).
3.7. Savanoriðkos veiklos skatinimas
Tyrimo metu buvo aiðkinamasi, kas, respondentø
nuomone, turëtø uþsiimti savanoriðkos veiklos skatinimu
Lietuvoje.
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Daþniausiai respondentai nurodë ðias savanoriðkos
veiklos kliûtis Lietuvoje (9 pav.):
§ Nëra savanorystës tradicijø (51 %).
§ Informacijos apie savanoriðkà veiklà trûkumas
(42 %).
§ Mokykloje nepratinama neatlygintinai daryti gera
kitiems (38 %).
§ Mûsø þmonës nemoka organizuotis (35 %).
Ketvirtadalis respondentø (26 %) minëjo netobulus
ástatymus. Daþniau juos minëjo dalyvaujantys ar dalyvavæ
savanoriðkoje veikloje (34 %).
3.9. Savanoriðkos veiklos statusas
Tyrimo metu buvo klausiama, kaip turëtø bûti
vertinama savanoriðkos veiklos patirtis: ar ji turëtø bûti
prilyginama darbo staþui, hobiui/ pomëgiui ar
visuomeninei veiklai.

8 pav. Kas turëtø skatinti savanoriðkos veiklos plëtrà?
(galimi keli atsakymai)

Daþniausiai buvo teigiama (8 pav.), kad savanoriðkà
veiklà skatinti turëtø valdþios institucijos (50 %), patys
savanoriai (45 %) ir þiniasklaida (44 %). Reèiau su
savanoriðkos veiklos skatinimu buvo siejamos
nevyriausybinës organizacijos (37 %), mokyklos (35 %,
iki 29 m.  51%). Reèiausiai respondentai minëjo verslo
ámones (13 %).
3.8. Veiksniai, trukdantys savanoriðkos veiklos
plëtrai Lietuvoje
Respondentams buvo pateikti 6 veiksniai, ir buvo
praðoma pasakyti, kurie ið jø labiausiai trukdo
savanoriðkos veiklos plëtrai Lietuvoje.

10 pav. Kaip turëtø bûti vertinama savanoriðkos
veiklos patirtis? (galimi keli atsakymai)

Du treèdaliai (65 %) mano, kad savanoriðkos
veiklos patirtis turëtø bûti vertinama kaip visuomeninë
veikla (10 pav.). Ðià nuomonæ iðreiðkë ir panaðus skaièius
dalyvaujanèiø/ dalyvavusiø savanoriðkoje veikloje (69
%). 19 % teigë (dalyvaujantys/ dalyvavæ  16 %), kad á
tokià veiklà turëtø bûti þiûrima kaip á hobá arba pomëgá.
17 % mano, kad ði veikla turi bûti áskaièiuojama á darbo
staþà (tarp dalyvaujanèiø/ dalyvavusiø veikloje  16 %).
3.10. Informacija apie savanoriðkà veiklà Lietuvoje

9 pav. Kokie veiksniai, Jusø manymu, labiausiai
trukdo savanoriðkai veiklai plëtotis Lietuvoje? (galimi
keli atsakymai)

Respondentø buvo klausiama, ar jiems pakanka
informacijos apie savanoriðkà veiklà Lietuvoje bei
kokios informacijos apie tokio pobûdþio veiklà jiems
labiausiai trûksta.
Kiek daugiau negu pusë (56 %) respondentø teigia,
kad jiems nepakanka informacijos apie savanoriðkà
veiklà (11 pav.). Daugiau taip teigianèiø tarp 30-39 m.
amþiaus respondentø (69 %), tarp nedalyvavusiø, bet
norinèiø dalyvauti savanoriðkoje veikloje (75 %).
Daþniausia respondentai nurodë, kad apie
savanoriðkà veiklà trûksta ðios informacijos (12 pav.):
§ Kur kreiptis norint bûti savanoriu (45 %). Tarp
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11 pav. Ar Jums pakanka informacijos apie
savanoriðkà veiklà Lietuvoje?

12 pav. Kokios informacijos apie savanoriðkà veiklà
Jums labiausiai trûksta?
(galimi keli atsakymai)

tø, kurie nedalyvavo, bet norëtø dalyvauti savanoriðkoje
veikloje, taip atsakiusiø buvo 62 %.
§ Kuo uþsiima savanoriai (37 %).
§ Kokios savanorio teisës (36 %).
§ Kokie reikalavimai keliami savanoriui (31 %).

Mûsø projektai
Informacinis praneðimas

Tarptautinë paroda Menas
psichikos sveikatai 2
2011-11-18

Klubas 13 ir Ko (Respublikinë psichikos
sutrikimø patyrusiø asmenø ir jø draugø asociacija)
atidaro tarptautinæ parodà Menas psichikos
sveikatai 2 Lietuvos medicinos bibliotekoje. Tai jau
penktoji ðiais metais klubo surengta paroda ir
dvyliktoji, rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos
medicinos biblioteka.
Klubas 13 ir Ko jau 18 metø dirba su psichikos
sutrikimø patyrusiais asmenimis, diegdamas kitoká
poþiûrá á ðiuos asmenis, jø artimuosius, skatindamas tokiø
asmenø kûrybà ir menà bei pristatydamas jø darbus
visuomenei.

Lapkrièio 23 d. 15 val. Lietuvos medicinos
bibliotekoje atidaromoje tarptautinëje paveikslø parodoje
klubas, greta keleto savo nariø paveikslø, pristatys
bièiuliðkø organizacijø nariø kûrybà ið uþsienio. Parodoje
eksponuojami 26 paveikslai ið Latvijos, Lenkijos, Èekijos,
Kroatijos, Ðvedijos, Ispanijos, Portugalijos, Izraelio ir
Lietuvos. Kai kuriuos ið ðiø paveikslø sukûrë profesionalûs
menininkai, patyræ psichikos sutrikimø; kiti darbai suskurti
meno terapijos uþsiëmimø metu.
Paroda  dalis ilgalaikio projekto, kurá klubas 13 ir
Ko pradëjo vykdyti, ruoðdamasis 2013 m. surengti
Lietuvoje GAMIANEurope (Global Alliance of Mental
Illnesses Advocacy Networks  Pasaulio psichikos ligø
gynimo tinklø sàjunga), suvaþiavimà. Klubas 13 ir Ko
toliau kaups ir papildys ekspozicijà, kilnos jà ir pristatys
ávairiose erdvëse visoje Lietuvoje, kol po dviejø metø
paroda taps vienu ið svarbiø GAMIANEurope
suvaþiavimo Lietuvoje akcentø.
Ðià parodà ið dalies remia Sveikatos apsaugos
ministerija.
* * *
Parodà Medicinos bibliotekoje dar papildëme
paveikslais ið Portugalijos. GAMIANEurope valdybos
narys Pedro Montellano atsiuntë kelis labai ádomius dviejø
autoriø paveikslus. Laukiame paveikslø ir ið kitø ðaliø.
Apie juos ir tø ðaliø geràsias patirtis psichikos sveikatos
srityje toliau pasakosime kituose þurnalo numeriuose, o
ðiame numeryje Monika Nemanytë pristato mûsø kaimynæ
Latvijà. Nors në viena Latvijos organizacija dar
nepriklauso GAMIANEurope, taèiau mes seniai
bendradarbiaujame su Rygos organizacija Gaismas
stars (Ðviesos spindulys), o jø narë Antra Silinia buvo
viena ið pirmøjø, atsiliepusiø á mûsø praðymà siøsti savo
paveikslus.
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1. D. Survilaitë atidaro parodà.
2. Keli paveikslai ið 26.
3. Aktyviausi klubo nariai parodoje.
4. Medicinos bibliotekos darbuotoja Regina
Vaiðvilienë, D. Survilaitë.
5. M. Nemanytë dalija klubo leidinius.
6. Bibliotekos parodø kuratorë Viktorija Daniliauskaitë
ir klubo narys Giedrius.

6

Klubo 13 ir Ko þinios, 2011, Nr. 4 (54)

Latvija

15

Monika Nemanytë

Latvijos psichikos
sveikatos politikos
apþvalga
Surinkti duomenis apie
artimiausià mûsø kaimynæ
buvo gana sunku, nes net
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) savo tinklapyje
pateikia senà 2001 m. ðios
Europos Sàjungos ðalies
ataskaità.
Latvija yra parengusi nacionalinæ psichikos
sveikatos politikà ir strategijà (nuo 2000 metø), kuriø
pagrindinës sritys  teisiø gynimas, psichikos sveikatos
prieþiûros gerinimas ir prevencija, gydymas ir
reabilitacija. Ðalyje taip pat yra atskira kovos su
priklausomybës ligomis strategija (nuo 1998 metø). Mûsø
turimais duomenimis, Latvija psichikos sveikatai iðleidþia
6,3 % ið viso sveikatai skirto biudþeto (Europos Komisija
teigia, kad iðlaidos dël psichikos sutrikimø siekia 3-4 %
bendrojo vidaus produkto  BVP). 4,4 % Latvijos
gyventojø (ið viso 2,3 mln.) susiduria su psichikos
sveikatos problemomis. Lyginant su kitø ðaliø vidurkiu
(7-9 %), tai nëra didelis skaièius, bet jis taip pat atspindi
registracijos problemas ir nepakankamà paslaugø
prieinamumà.
Lietuva ir Latvija ypaè panaðios kai kuriais blogos
psichikos sveikatos rodikliais  Latvijoje taip pat aukðti
saviþudybiø, priklausomybiø, alkoholizmo rodikliai.
Latvija pagal saviþudybiø skaièiø (22,9) 100 000
gyventojø uþima treèià vietà Europos Sàjungos ðalyse,
aukðtesni saviþudybiø rodikliai yra tik Lietuvoje (30,4)
ir Vengrijoje (26,0) pagal PSO (2009 m.). Latvijos
psichikos sveikatos sistemos iððûkis: kaip psichiatrijos
ligoniniø iðteklius perskirstyti bendruomenëje teikiamø
psichikos sveikatos paslaugø finansavimui. Gydymas
ligoninëse iki ðiol vyrauja, jose koncentruojami visi ðalies
resursai ir personalas. 1/3 dalis visø pacientø yra lëtiniai,
jie ligoninëse uþsibûna nuo vieneriø iki deðimties metø
ir ilgiau. Latvijoje ypaè trûksta gyvenimo bendruomenëje
namø, kuriuose galëtø apsistoti minëti pacientai. Palyginti
su Latvija, reforma Lietuvoje yra pasistûmëjusi gerokai
arèiau ðiuolaikiniø Vakarø Europos ðalyse vyraujanèiø
psichikos sveikatos sistemø.
2007 metø pavasará delegacija ið Latvijos
psichiatrijos ástaigø lankësi Lietuvoje (apie tai buvo raðyta
Psichiatrijos þiniose Nr. 3-4/ 45-46). Tuomet Latvijoje
psichiatrijos lovø buvo beveik 1,5 karto daugiau nei
Lietuvoje (Latvijoje  13/ 10 tûkst. gyventojø, Lietuvoje
 8/ 10 tûkst.). Vidutinë gydymosi trukmë mûsø ðalyje

nesiekë 30 dienø, kai tuo tarpu Latvijoje ji trunka daugiau
nei 60 dienø. Latvijoje esama didþiuliø regioniniø skirtumø
 ðtai Rygoje gydymo ligoninëse trukmë ir daugelis kitø
rodikliø panaðûs á Lietuvos, tuo tarpu atokesniuose
regionuose ji gali bûti net kelis kartus ilgesnë.
Latvijoje uþ psichikos ligø gydymà atsakinga
Sveikatos ministerija. Latvijoje yra devynios ligoninës ir
trys psichiatrijos skyriai bendros praktikos ligoninëse.
Dienos stacionaro paslaugas teikia 5 skyriai.
Rygos psichiatrijos ligoninë pasiþymi ir ilga istorija,
ir pastatø ávairove. Ji ákurta prieð du ðimtmeèius, visai
greta jûros, ir uþima aðtuoniø hektarø plotà. Ðioje
ligoninëje yra 550 vietø, o kitame Rygos rajone dar yra
jai priklausantis 100 vietø priklausomybiø skyrius. Ðioje
ligoninëje skyriai sudaryti iðimtinai pagal teritoriná
principà, neskirstant pacientø pagal diagnozes, bûklës
sunkumà. Ten kartu gydomi ir pirminiai, ir lëtinës bûklës
pacientai, gydoma ðizofrenija ir nuotaikos sutrikimai,
ûminës psichozës ir krizës. Rygos ligoninë turi kelis miestà
aptarnaujanèius ambulatorijos filialus. Ambulatorinë
grandis itin skurdi  apie pusæ milijono gyventojø
aptarnaujanèiame filiale tuo metu dirbo aðtuoni psichiatrai
ir vienas psichologas. Nëra mums jau áprastomis tapusiø
komandø, nëra paslaugø ávairovës, nëra në vieno socialinio
darbuotojo. Socialiniø darbuotojø gydymo ástaigose
apskritai sunku rasti, jie daþniau dirba savivaldybëse.
Dienos stacionaras Latvijoje dar palyginti nauja
paslauga. Visai Rygai aptarnauti buvo skirtas 20 vietø
stacionaras nepajëgë aptarnauti visø, kuriems reikëjo ðiø
paslaugø. Pagal teikiamø paslaugø tipà ði ástaiga panaðesnë
á Lietuvos dienos ir uþimtumo centrà nei á áprastà dienos
stacionarà.
Latviø gydytojai tvirtino, kad jiems prieinami visi
patys moderniausi psichotropiniai vaistai, nekyla ir vaistø
kompensavimo problemø.
Latvijoje ilgalaikis institucinis psichiatrinis gydymas
teikiamas 31 socialinës globos ástaigoje, já finansuoja
Gerovës ministerija. Ðalyje bûdingos laukianèiøjø patekti
á ðiuos globos namus eilës (pvz., 2005 m. 850 asmenø
laukë eilëje).

Latvijos NVO, dirbanèiø psichikos sveikatos
srityje, sektorius
Pastaraisiais metais Latvijos atstovø nebesutinkame
GAMIANEurope suvaþiavimuose, tad nebeturime
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tiesioginës galimybës geriau paþinti ðios ðalies
asociacijas, dirbanèias psichiatrijos srityje. GAMIAN
Europe suvaþiavimuose kaþkada lankësi Latvijos
psichiatrijos slaugytojos, galbût jos nebedalyvauja ir dël
finansiniø prieþasèiø, nes didelis narystës mokestis
(profesionalø organizacijai  250 EUR) ir nuo jo, kaip
anksèiau, nebeatleidþiama.
GAMIANEurope priklausë dvi organizacijos ið
Latvijos: Latvijos psichiatrijos slaugytojø organizacija
ir Latvijos þmogaus teisiø centras.
Turimais duomenimis, Latvijos psichiatrijos
slaugytojø organizacija buvo ákurta 1994 metais. Ðioje
organizacijoje buvo 515 nariø. Ji dirba neágaliøjø
gyvenimà reglamentuojanèiø ástatymø keitimo ir kûrimo
srityje, organizuoja seminarus, informacines kampanijas
apie þmogaus teises Latvijoje, ruoðia metodikas apie
savipagalbos grupiø kûrimà vartotojams ir jø giminëms
bei kitas mokymo programas profesionalams, paslaugø
teikëjams ir pacientams.
Latvijos þmogaus teisiø centras (Ryga) nuo 2001
m. buvo GAMIANEurope narys. Kasmet centras skelbia
savo veiklos metines ataskaitas apie þmogaus teisiø padëtá
Latvijoje (jose yra skyrius apie psichikos ligomis
serganèiøjø teises), kuruoja psichikos negalios gynimo
programà, kuri apima kelias sritis: 1)
deinstitucionalizacijà ir bendruomeniniø paslaugø plëtrà
kaip standartà psichikos sveikatos sistemoje ir 2) pacientø
teisiø gynimà bei apsaugà. Centras teikia teisinæ pagalbà
þmonëms, turintiems psichikos negalià, taip pat nuolat
vyksta á psichiatrijos ligonines bei socialinës globos
ástaigas ir stebi þmogaus teisiø padëtá ðiose institucijose.
Kai Latvijoje buvo kuriama psichikos sveikatos
politika, Latvijos þmogaus teisiø centras pastebëjo, kad
trûksta vartotojø nuomonës apie jiems reikalingas
paslaugas. 2005 m. minëtas centras drauge su Latvijos
psichiatrijos slaugytojø organizacija 6 psichiatrijos
ligoninëse ir 7 socialinës globos ástaigose atliko tyrimà,
kuriuo buvo iðsiaiðkinti vartotojø poreikiai bei nuomonës
apie esamas paslaugas. 2006 m. rezultatai buvo perduoti
Sveikatos ministerijai, kuri paþadëjo átraukti vartotojø
prioritetus á sveikatos paslaugø reformà.
2007 m. kovo mën. Latvijoje ávyko tragedija, kuri
paskatino naujai ávertinti psichikos sveikatos reformas
ðalyje. Alsungoje, Kuldygos rajone, socialinës globos
ástaigoje Regi kilo gaisras, kuriame þuvo 25 jo
gyventojai, turintys psichikos ir proto negalià. Ði skaudi
nelaimë atskleidë apgailëtinà þmoniø padëtá uþdarose
institucijose. Paaiðkëjo, kad jos neatitinka Europos saugos
bei kokybës standartø, o naktinëje pamainoje ir apskritai
dirba per maþai darbuotojø. Pagrindinës organizacijos
Latvijoje kreipësi á savo vyriausybæ. Tarp pirmøjø
pasiraðiusiøjø ðá atvirà laiðkà  Latvijos þmogaus teisiø
centras ir jo direktorë Ieva Leimanë (Leimane). Buvo
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prisiminta, kad kai ðis centras 2004 m. apsilankë Regi
pensionate, jo personalas informavo, kad 10 jo gyventojø
galëtø savarankiðkai gyventi bendruomenëje, jei tik bûtø
suteikta tokia galimybë. Minëtà laiðkà pasiraðë Latvijos
psichiatrijos slaugytojø unija, Gaismas stars, Latvijos
iniciatyvinë grupë psichiatrijoje, keletas respublikiniø ir
vietos organizacijø, dirbanèiø su proto neágaliaisiais,
skëtinë Latvijos neágaliøjø organizacija SUSTENTO
(ákurta 2002 m., jungianti 32 nacionalines organizacijas
ir 50 000 neágaliøjø), GIP (VðÁ Globali iniciatyva
psichiatrijoje) atstovai ið Lietuvos ir MDAC (Þmoniø su
proto ir psichikos negalia teisiø apsaugos centras, angl.
Mental Disability Advocacy Centre) ið Budapeðto.

Gaismas stars
Mûsø draugai ið Latvijos, sutikæ
dalyvauti tarptautinëje parodoje  tai
Rygos psichikos ligoniø turinèiø ðeimø
organizacija Gaismas stars (Ðviesos
spindulys).
Bendrija Gaismas stars (Ðviesos spindulys)
buvo ákurta 1997 m. lapkrièio 14 d. psichikos sveikatos
paslaugø vartotojø tëvø iniciatyvos dëka. Bendrijos, kurià
ákûrë psichikos sutrikimø asmenø turinèios ðeimos
(giminës), pagrindinis tikslas  gerinti psichikos ligoniø
socialinius, profesinius ir gyvenimo ágûdþius tam, kad
ðie taptø naudingais visuomenës nariais. Taip pat bendrija
ðvieèia visuomenæ psichikos sveikatos temomis ir kuria
paramos grupes ðeimoms, kuriø artimieji serga psichikos
ligomis.
2001 m. Rygoje ákurtas dienos paslaugø centras,
skirtas psichikos sutrikimø turintiems asmenims, kuris
pavadintas tokiu paèiu vardu  Gaismas stars. Já
finansuoja Rygos Dûmos socialinës gerovës
departamentas, perkantis ðio centro paslaugas uþ 25
asmenis per dienà. Bendrijos priþiûrimas dienos centras
teikia psichosocialinës reabilitacijos paslaugas ir
galimybes prasmingai leisti laisvalaiká.
Dienos prieþiûros centro teikiamos paslaugos:
 individuali socialinio darbuotojo konsultacija ir
grupës terapija;
 uþimtumo terapija;
 galimybë lankyti ávairius kursus ir bûrelius:
anglø, norvegø ir latviø kalbos, kompiuteriø, dailës,
sporto, maisto ruoðos uþsiëmimai;
 mokymo programos Gyvenimo ágûdþiai,
Sveikas gyvenimo bûdas;
 ðvenèiø organizavimas, kultûriniø renginiø
lankymas, ekskursijos ir þygiai pësèiomis;
 ðeimø konsultavimas.
Su Gaismas stars susipaþinome 2001 m. rudená,
kai mûsø klubo nariai dalyvavo dailës plenere Gdynëje,
Lenkijoje.
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2002 m. kovo 15 d.16 d. 8 klubo nariai vieðëjo
Rygoje, dalyvavo neágaliøjø kûrëjø darbø parodoje
Simple things (Paprasti daiktai). Parodai nusiuntëme
12 mûsø klubo nariø paveikslø. Rimtauto Oðkuèio
grafikos darbas Klûpantis þmogus buvo átrauktas á
parodos atvirukø leidiná, o Sergëjaus Kostianovo
Stumbras  á katalogà. Kità dienà Rygos psichikos
ligoniø turinèiø ðeimø organizacija Gaismas stars
surengë mums ekskursijà po Rygà ir Jûrmalà.
Apsilankëme Gaismas stars bûstinëje. Bendrijos
vadovë Brigita Silinia ir jos pavaduotoja tuomet
pasakojo, kad tokia organizacija  vienintelë Rygoje
(Rygoje gyvena Rygoje apie 800 tûkst. gyventojø). Ið
pradþiø ði nevyriausybinë organizacija net neturëjo savo
patalpø, kol 2000 m. jas padëjo ásigyti Soroðo fondas.
Bendrijos darbuotojos pasakojo apie Gaismas stars
organizuojamus seminarus ir konsultacijas pacientø
tëvams (giminëms): ávairûs specialistai gali atsakyti á juos
dominanèius klausimus, o ligoniø artimieji gali
pasidalinti patirtimi ir pajusti paramà. Latviai guodësi,
kad neturi jokio ryðio su psichiatrijos ligonine ir
dispanseriu, kad trûksta naujøjø neuroleptikø, o
antidepresantai nekompensuojami.
Tais metais uþsimezgæs ryðys su kaimynais tæsësi
ir kitàmet: 2002 m. liepos pradþioje latviai lankësi
Respublikinëje Vilniaus psichiatrijos ligoninëje, jiems
surengëme ekskursijas po Vilniø ir Trakus. Mënesio
pabaigoje 20 pacientø (10 lietuviø ir 10 latviø) kartu
poilsiavo savaitës stovykloje Garsenëje, Latvijoje.
2004 m. rugpjûèio mën. 7-ajame tarptautiniame
dailës plenere Bialovieþoje, Lenkijoje, su trimis mûsø
klubo nariais dalyvavo ir Gaismas stars atstovë Antra
Silinia, bendrijos vadovës Brigitos dukra.

ligoninës Gailezers psichiatrijos skyriui ji padovanojo
árengtà þaidimø kambará, kuriame kasdien laikà leidþia
50 vaikø, serganèiø ávairiomis psichikos ligomis.
Latvijos psichiatrijos iniciatyvinë grupë skelbë
planuojanti organizuoti nacionalines konferencijas,
kovoti, kad pacientai gauti tinkamà gydymà ir bûtinus
vaistus, kurie padëtø jiems tapti visaverèiais visuomenës
nariais ir t. t., pradëjo leisti þurnalà Pasaulis aplink
mane. Ði organizacija, kaip ir mûsiðkë, tapo ENUSP
(Europos psichiatrijos vartotojø ir iðlikusiøjø tinklas) nare
ir aktyviai dalyvauja tarptautinëje veikloje.

Latvijos iniciatyvinë grupë psichiatrijoje

g. 1974 m.
Antra apie save raðo:
Pradëjau pieðti 2003 m.,
dalyvavau keliose parodose.
Pieðimas  ne vienintelis
mano hobis, að taip pat
domiuosi liaudies medicina,
gaminu natûralià kosmetikà
ir juvelyrinius dirbinius ið
akmenø, uþsiimu aromaterapija, propaguoju svekà
gyvenimo bûdà ir maisto gaminimà, domiuosi lëktuvais
ir fotografija.
Mûsø parodai Antra atsiuntë 6 paveikslus. Visi jie
patalpinti Antros Facebooko puslapyje, pavadinti Mano
naivusis menas. Parodai atrinkome du ið jø, tai:
Iðmintinga mergelë ir Ievos sugráþimas, abu tapyti
2011 metais.

2005 m. psichikos sveikatos paslaugø vartotoja
Antra Silinia su savo bendraminèiais organizavo du
seminarus, kuriuose pirmà kartà Latvijos istorijoje
pacientai drauge su gydytojais aptarë psichiatrinës
pagalbos pacientams klausimus. Tø paèiø metø pabaigoje
drauge su Latvijos psichiatrø asociacija ir Latvijos
privaèios praktikos psichiatrø sàjunga buvo organizuota
kampanija Pasitikëk psichiatru!
2006 m. sausio 17 d. Latvijoje ásikûrë pirmoji
pacientø organizacija Latvijos iniciatyvinë grupë
psichiatrijoje. Jos tikslai  pacientø teisiø gynimas,
psichiatrijos pasaugø lygio këlimas bendradarbiaujant su
gydytojais, politikos valstybiniu lygiu ágyvendinimas bei
visuomenës ðvietimas.
2006 m. Latvijos iniciatyvinë grupë psichiatrijoje
ágyvendino pirmàjá savo projektà. Gavusi paramà ið
Latvijos JanssenCilag farmacijos kompanijos, Vaikø

Informacijos kampanija Atvirai apie
ðizofrenijà
Latvijos pacientø registre uþregistruota daugiau nei
15 000 asmenø, serganèiø ðizofrenija. Nepaisant ðios ligos
paplitimo, apie ðizofrenija serganèius asmenis
visuomenëje iki ðiol gajûs ávairûs stereotipai*. Nors
teisingai gydomi þmonës su psichikos sutrikimais nelabai
kuo skiriasi nuo visø kitø, mûsø visuomenëje apie juos
istoriðkai ásiðaknijo neigiamos nuostatos. Todël ðizofrenija
sergantys þmonës yra viena ið labiausiai socialiai atskirtø
visuomenës grupiø,  teigia bendrijos Gaismas stars
vadovë Brigita Silinia.
2012 metø sausio mën. bendrija Gaismas stars
pradës informacijos kampanijà Atvirai apie ðizofrenijà.
Praneðama, kad prof. Paulo Stradinio vardo Medicinos
istorijos muziejuje iki vasario 11 d. veiks ðizofrenija
serganèiø asmenø pieðiniø paroda Proto þaidimai.
Làstelë, kurios tikslas  plëtoti socialiná dialogà ir ugdyti
tolerancijà psichikos sutrikimø turintiems þmonëms.

* * *
Antra Silinia (Siliòa)

*stereotipas  visuomenës sàmonëje funkcionuojantis supaprastintas, schematizuotas, emociðkai nuspalvin tas kokio nors objekto vaizdinys
(Tarptautiniø þodþiø þodynas).
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Þiûrovams labai patiko paveikslas Iðmintinga
mergelë dël kolorito (ryðkiø mëlynø spalvø), krentanèio
vandens. Monika Nemanytë, kuri yra tikra Biblijos
þinovë, paaiðkino, kad paveiksle vaizduojama viena
mergelë ið Naujojo Testamento, Evangelijos pagal Matà.
Evangelijoje pateikiamas Palyginimas apie deðimtá
mergaièiø, ið kuriø 5 buvo iðmintingos, o 5  paikosios
(kitaip sakant  kvailos). Cituojame:
Tada su dangaus karalyste bus panaðiai kaip su
deðimtimi mergaièiø, kurios pasiëmusios þibintus iðëjo
pasitikti jaunikio. Penkios ið jø buvo paikos ir penkios
protingos. Taigi paikosios pasiëmë þibintus, o nepasiëmë
alyvos. Protingosios kartu su þibintais pasiëmë induose
ir alyvos. Jaunikiui vëluojant, visos ëmë snausti ir
uþmigo. Vidurnaktá pasigirdo balsai: Ðtai jaunikis!
Iðeikite pasitikti! Tuomet visos mergaitës atsikëlë ir
taisësi þibintus. Paikosios sakë protingosioms: Duokite
mums alyvos, nes mûsø þibintai gæsta. Protingosios
atsakë: Kad kartais nepristigtø ir jums, ir mums, verèiau
nueikite ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti, atëjo
jaunikis. Kurios buvo pasiruoðusios, áëjo kartu su juo á
vestuves, ir durys buvo uþdarytos. Vëliau atëjo ir anos
mergaitës ir ëmë praðytis: Gerbiamasis, atidaryk, èia
mes! O jis atsakë: Ið tiesø sakau jums: að jûsø
nepaþástu!Taigi budëkite, nes neþinote nei dienos, nei
valandos (Mt 25,125,13).
Ðtai taip. Ðis pasakojimas turëtø mokyti iðminties,
atsakingumo, dievobaimingumo, o skamba beveik kaip
konkurencija per ðiuolaikinius groþio konkursus.
Toliau spausdiname Antros pasakojimà apie
Gaismas stars sveikatinimo programà.
D.S.

Iðmintinga mergelë (2011 m.).

Latvijos bendrijos
Gaismas stars
sveikatinimo programa
Antra Silinia
Bendrijos Gaismas stars narë, Latvija
Bendrija Gaismas stars propaguoja ávairià
sveikatinimo veiklà, supaþindina su natûralaus gydymo
metodais, siekdama sveikatinti bei gerinti savijautà.
Supaþindinimas su vaistiniais augalais
Gaismas stars rengia ekskursijas pas vaistaþoliø
augintojus ir þinovus. Tai galimybë gauti iðsamios
informacijos apie gydomøjø augalø poveiká ir vartojimà
ne tik psichikos ligø atþvilgiu, bet ir labai daþnai
pasitaikanèias sveikatos problemas (pavyzdþiui,
perðalimà ir t. t.).
Vasaros stovykloje Jauskis sveikas buvo iðkeltas
uþdavinys pademonstruoti savo sugebëjimus rinkti

Ievos sugráþimas (2011 m.).

vaistinguosius augalus. Kiekvienas dalyvis turëjo pririnkti
vaistaþoliø ir papsakoti apie jø pritaikymà.
Baigiantis ðiø metø vasarai, buvo surengti du
seminarai:
 smilkalø terapija;
 kaip pasigaminti vaistø kapsules patiems.
Smilkalø terapija  dar beveik neþinoma gydymo
forma, nors ðis metodas taikomas jau tûkstanmeèius.
Daþniausiai smilkymas bûdavo pasitelkiamas tik
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religinëms apeigoms. Mûsø dienomis smilkomuosius
augalus pradedama tirti. Populiariausi ið jø  baltieji
Omano smilkalai, jie pasiþymi puikiu poveikiu gydant
depresijà. Mokymuose apie smilkalø terapijà buvo galima
susipaþinti su namø sàlygomis pasigamintais augaliniais
rutulio ir lazdelø formos smilkalais..
Paskaitose apie vaistø kapsuliø gaminimàsi buvo
galima iðmokti dirbti su kapsuliø prietaisu, kurá
panaudojus galima pripildyti kapsules. Taip pat buvo
pateikta informacijos tiek apie indø, kinø, tiek apie indënø
vaistinius augalus.
Viskas apie medø ir bites
Gaismas stars surengë ekskursijà á bitynà, kur
buvo galima susipaþinti su bièiø produktais bei bièiø
auginimà. Medus labai plaèiai vartojamas liaudies
medicinoje.
Supaþindinimas su kaimiðkos pirties ritualais ir
vandens ðokio terapija
Ðià vasarà surengëme stovyklà, kur domëjomës
pirties ypatumais. Latviø kaimiðka pirtis pasiþymi itin
geromis sveikatinimo savybëmis, taèiau einant á pirtá
reikia turëti daug þiniø, kurias sudaro:
 vaistaþoliø, medþiø ðakeliø rinkimas;
 vantø paruoðimas;
 përimosi taisyklës.
Norint pirtyje maudytis sveikai, reikia þinoti apie
medþius ir jø savybes: kokie tinkamiausi moterims, kokie
vyrams, kokiø medþiø ðakelës tinka sergant atskiromis
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ligomis, taip pat reikia iðsirinkti tinkamus vaistinius
augalus. Pastarieji áriðami á vantas. Kiekvienas dalyvis pats
turëjo pasiruoðti vantà, ypaè atsiþvelgdamas á savo
sveikatinimo poreikius; á pirtá eita su pirties profesionalu.
Stovyklos dalyviai iðreiðkë norà dar kartà apsilankyti
pirtyje, nes pajuto puikø poveiká, ypaè turintieji miego
sutrikimo problemø.
Ðioje stovykloje turëjome galimybæ susipaþinti su
vandens ðokio terapija. Ji labai atpalaiduoja. Ði terapija
buvo iðbandyta tiek eþere, tiek upëje, taip pat ir tvenkinyje.
Vandens ðokio terapija prieinama kiekvienam, vienas
kitam padedami galime palengvinti varginanèià átampà.
Alpinizmo pratybos
Ðiuo metu, ypaè vaikinai, turi galimybæ ágyti
alpinizmo pradmenø  nuo lynø riðimo iki kopinëjimo á
auðèiausius medþius ir lynu áveikiant upes. Daugumai tai
padeda atsikratyti baimiø, patirti dþiaugsmingø
iðgyvenimø, paskatina naujus polëkius, entuziazmà. Veiklà
koordinuoja ergoterapeutas, laisvalaikiu praktikuojantis
alpinizmà. Taip pat jis organizuoja ir kitokiø ádomiø
uþsiëmimø, pavyzdþiui, iðvykas á gamtà, kur atliekami
paukðèiø ir gyvûnø stebëjimai.
Ið latviø kalbos vertë Edmundas Maþonas
Bendrijos Gaismas stars narë Antra Silinia rûpinasi
internetine svetaine apie alternatyviosios medicinos
galimybes ir nuolatos ákelia naujos informacijos (http://
garigaveseliba.blogspot.com/).

Ðviesos ðventë þiemos tamsoje

Datos
Monika Nemanytë

Gruodþio 13 d. Lietuvoje
jau daug metø ið eilës
ðvenèiama Ðv. Liucijos diena.
Ðia proga kurioje nors Vilniaus
baþnyèioje (Bernardinø, Ðv.
Jonø arba Evangelikø liuteronø)
vyksta ðventinis nemokamas
koncertas  Ðvedijos ambasados dovana Vilniaus miestui.
Per du deðimtmeèius (kasmet
nuo 1991 m., kai Ðvedijos ambasada buvo atidaryta
Vilniuje) ði ðventë rado atgarsá lietuviø ðirdyse ir kasmet
sulaukia vis daugiau sveèiø. Tai tampa graþia tradicija,
kai skirtingø tautø ir kultûrø þmonës susiburia kartu á
vieningà bendruomenæ.
Ðv. Liucijos diena giliausias tradicijas turi Ðvedijoje
(nors dabar Liucijos diena ðvenèiama ir protestantø, ir
katalikø kraðtuose  Norvegijoje, Danijoje, Islandijoje,
Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje, Italijoje, Lenkijoje,
Maltoje, Kroatijoje, Slovakijoje), kur tradiciðkai minima

kaip ðviesos gráþimo ðventë  þiemos saulëgráþa. Tàdien
susimaiðo pagoniðkos ir krikðèioniðkos tradicijos.
Ðv. Liucija yra mergelë sicilijietë (Italija), kuri mirë
kankinës mirtimi kruvinais Dioklecijano persekiojimo
metais 304 m. po Kristaus gimimo. Ji yra viena garsiausiø
mergeliø kankiniø Vakaruose. VI a. ðventosios
populiarumas buvo toks didelis, kad Sicilijos dvasininkai
ir pirkliai ávedë jos kultà Romoje. Pasak vienos legendos,
Liucija naktá neðdavusi maisto nuo romënø persekiojimo
katakombose besislapstantiems krikðèionims, o kadangi
jos rankos bûdavo uþimtos, kelià ji pasiðviesdavo prie
galvos pritvirtinta þvake. Ðv. Liucija (ðis vardas kilæs ið
lotyniðko þodþio lux, reiðkianèio ðviesà) þmoniø
gerbiama ne tik Sicilijoje, bet ir visose Ðiaurës ðalyse: jos
ðventë tarsi saulës spindulys suðvinta ilgoje þiemos
naktyje. Ðv. Liucija vaizduojama kaip baltai apsirengusi
moteris su þvakiø karûna.
Taèiau jei Ðv. Liucijos diena nebûtø sutapusi su sena
pagoniðka ðvente  þiemos saulëgráþa  Liucija Ðvedijoje
nebûtø tapusi tokia populiari. Kaip ir dauguma senoviniø
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ðvenèiø, ðviesos ðventë turi pagoniðkas
ðaknis: tamsiausiu metø laiku þmonës
degindavo lauþus, aliejines lempeles,
þvakes ne vien norëdami pasiðviesti 
tikëta, kad ðviesa atbaido aplink tamsoje
slankiojanèias piktas dvasias. Seniau
kalendorius neatitiko saulës metø, ir
þiemos saulëgráþa bûdavo gruodþio 13
dienà. Þmonës dar ir dabar sako, kad per
ðventà Liucijà  ilgiausia naktis arba
trumpiausia diena. Kadaise tai buvo tiesa,
nes pagal senàjá Julijaus kalendoriø
saulëgráþos diena bûdavo gruodþio 13-oji,
o ne gruodþio 22-oji, todël Liucija susijusi
su visomis saulëgráþos tradicijomis.
Po tamsos visada ateina ðviesa  tokià Ðventø
Kalëdø þinià gruodþio 13 d. skleidþia visoje Ðvedijoje
minima Ðv. Liucijos diena. Pradedant nuo ðios dienos
ðvedai kas vakarà ant vakarienës stalo ar palangës uþdega
vis po vienà þvakutæ daugiau. Pirmà vakarà vienà, antrà
 dvi, treèià  tris, ir taip toliau. Kuo daugiau dega þvakiø
 tuo arèiau Kalëdos. Po dvylikos dienø, ant Kalëdø stalo
jø jau degs dvylika.
Ðv. Liucijos diena neásivaizduojama be giesmiø!
Ðios giesmës gerai þinomos visiems ðvedams, tai vienas
ið esminiø Ðvedijos kultûros ypatumø. Uþgesus ðviesoms,
baþnyèioje pasigirsta daina Santa Liucija, kurià
dainuoja jaunimo choras. Link baþnyèios altoriaus
iðkilmingoje procesijoje eina ðviesiaplaukë mergina su
deganèiø þvakiø karûna ant galvos, apsirengusi ilgu baltu
drabuþiu ir susijuosusi raudona juosta. Ant merginos
galvos dega tikros þvakës, todël truputá baugu, kad
neuþsiliepsnotø ilgi palaidi merginos plaukai. Paskui jà
seka palyda  baltai apsirengusios merginos pamergës,
plaukus pasipuoðusios blizguèiais su þvakëmis rankose
ir vaikinai aukðtomis nykðtukø kepurëmis, neðini
þvaigþdëmis.
Ðvedijoje bûti iðrinktai Liucija  didelë garbë. Tai
nëra graþuolës rinkimai, taèiau paprastai iðrenkamos
ðviesiaplaukës ilgais plaukais. Kasmet jau lapkritá miestai
pradeda rinkti savàjà Liucijà. Kandidaèiø nuotraukos
iðkabinamos vitrinose, spausdinamos laikraðèiuose.
Liucijos diena ðvenèiama ástaigose, mokyklose,
ligoninëse, vieðose erdvëse ir namuose.
Ðiais metais Ðv. Liucijos ðventë Lietuvoje paminëta
Ðv. Jonø baþnyèioje, o jaunieji Ðvedijos choristai atvyko
ið Lundo meno mokyklos choro Fagii Vocalensemble.
Jie atliko giesmes, kurias jau ne viena Ðvedijos karta
giedojo Ðv. Liucijos ir Kalëdø ðvenèiø proga. Tarp
populiariausiø: Ðventoji Liucija, Tyli naktis, Mes
uþdegsime tûkstanèius þvakiø, Betliejaus þvaigþdë,
Klausyk! Pranaðo angelai dainuoja, Þiemos naktø
tamsa, Ðviesk virð eþero ir kranto ir t. t.
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Po koncerto visi susirinkusieji ðventine nuotaika
dalijosi Vilniaus universiteto Didþiajame kieme. Ðventës
dalyviai buvo vaiðinami tradicinëmis ðvediðkomis
vaiðëmis ir gardësiais: ðafraninëmis bandelëmis (paaiðk.
ðafranas  maltos dþiovintos krokø purkos  labai
brangus prieskonis, kepiniai su ðafranu yra geltonos
spalvos), imbieriniais sausainiais, gliogu  karðtu vynu
su prieskoniais, razinomis ir rieðutais.
Susidomëjau ðia diena, kai prieð penketà metø gavau
kvietimà dalyvauti ðventëje. Pakvietë Jûratë  Belgijos
ambasadoje dirbanti bièiulë, kuriai esu labai dëkinga. Be
to, mano penkiametës dukterëèios vardas Liucija, tad nuo
tol nepraleidþiu ðios ðventës, kai ji minima Lietuvoje.
Þavu, kai Lietuvà pasiekia tokios tradicijos ir smagu jas
ðvæsti su visame pasaulyje þinomomis Advento bei
Kalëdø giesmëmis.
Ðtai keletas populiarios giesmës eiluèiø ið tos
stebuklingos Ðv. Liucijos nakties:
Tegul jokia tamsa netrukdo tau ieðkot ðviesos!
Ir kai tu jà surasi, tepamato, teiðbando ir teátiki jà kiti.
Jei nori, kad ðviesa gyvuotø, áþiebk tà patá troðkimà kitø
ðirdyse.
Áþiebk Atvirumo ðviesà baimës tamsoje!
Áþiebk Teisumo ðviesà neteisybës tamsoje!
Áþiebk Tikëjimo ðviesà iðsiþadëjimo tamsoje!
Áþiebk Vilties ðviesà nusivylimo tamsoje!
Áþiebk Meilës ðviesà mirties tamsoje!
Áþiebk ðviesà!

Ðafraninës Liucijos bandelës, vadinamos lussekatter arba lussebullar.
.
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Klubo kronika
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* Gruodþio 20 d. klubo vakaronëje, vykusioje bendrijoje
Bûkime kartu, dalyvavo 20 klubo nariø.

* Lapkrièio 2 d. 6 klubo nariai ir jø draugai þiûrëjo
baletà Þizel Nacionaliniame operos ir baleto teatre.

* Lapkrièio 17 d. klubo vadovë Danguolë Survilaitë ir

lëðø paieðkos konsultantë Auðra Mikulskienë dalyvavo
seminare Septynios sëkmës paslaptys gauti finansinæ
paramà Jûsø idëjoms, vykusiame Vilniuje Panoramos
vieðbutyje. Seminaras buvo skirtas pasiruoðimui rengiant
Lietuvos Respublikos ir Ðveicarijos konfederacijos
bendradarbiavimo programos paraiðkas, já organizavo
UAB TEG (Training Expert Group).

* Lapkrièio 21 d. vykusiame Vilniaus universiteto
(VU) Medicinos fakulteto (MF) Psichiatrijos studentø
mokslinës draugijos (SMD) bûrelio susirinkime dalyvavo
5 klubo 13 ir Ko nariai (skaitykite ðiame numeryje).
* Lapkrièio 23 d. atidarëme parodà Menas psichikos

sveikatai 2 Lietuvos medicinos bibliotekoje. Paroda
veikë iki 2012 m. sausio 7 d.

* Lapkrièio 24 d. Vilniaus universiteto Medicinos

fakultete M. Nemanytë skaitë praneðimà uþsienio
studentams, besimokantiems Vilniaus universitete pagal
tarptautinæ Erasmus Mundis programà, apie psichikos
pacientø teises ir jø paþeidimus.

* Gruodþio 12 d. pateikëme paraiðkà Lëðø generavimo

gebëjimø stiprinimas siekiant uþtikrinti organizacijos
finansiná tvarumà Lietuvos Respublikos ir Ðveicarijos
konfederacijos bendradarbiavimo programos, skirtos
nevyriausybiniø organizacijø (NVO) stiprinimui.
Buvome 122-ieji tarp 380 pareiðkëjø; paraiðkø pateikta
95.826.525,57 Lt sumai.

* Gruodþio 14 d. M. Nemanytë ir R. Petravièius
dalyvavo VðÁ Globali iniciatyva psichiatrijoje
surengtuose mokymuose apie teisinæ veiksnumo sampratà
(skaitykite kitame þurnalo numeryje).

* Lapkrièio  gruodþio  2012 m. sausio mën. klubas

13 ir Ko dalyvauja tarptautiniame GAMIANEurope
tyrime apie psichikos ligoniø fizinës ir psichinës sveikatos
problemas.

Menas ir psichiatrija
Elena Braþënaitë, Rita Kinstaitytë, Ramunë
Antanavièiûtë
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
studentës

Ðiø metø lapkrièio 21 d. Vilniaus universiteto (VU)
Medicinos fakulteto (MF) Psichiatrijos studentø mokslinës
draugijos (SMD) bûrelyje mielai sutiko dalyvauti klubo
13 ir Ko nariai. Ðis bûrelis tapo iðskirtinis dël to, kad
pirmà kartà jame dalyvavo sveèiai  psichikos ligomis
sergantys þmonës. Susitikime buvo skaitomi trys medicinos
studentø praneðimai: Meno terapija, Klodo Monë
(Claude Monet) kûryba ir gyvenimas ir Sinestezija.
Taip pat sveèiai pasakojo apie klubo 13 ir Ko veiklà.
Buvo ádomu iðgirsti klubo nariø pasakojimus apie jø
kûrybines paieðkas, apie ðiltà bendruomenës atmosferà
klubo susirinkimuose ir kitus gyvenimo dþiaugsmus ir
iððûkius. Po susitikimo tarëmës, kad bûtø graþu, jei klubo
13 ir Ko ir Psichiatrijos SMD bûrelio draugystë ir
bendradarbiavimas tæstøsi ir toliau. Tad ðie straipsniai
lyg ir yra besitæsianèios draugystës iðraiðka.

Elena Braþënaitë
VU MF III k.

Meno terapija

Valdybos nariai Monika ir Raimondas.

Meno terapijà jungia dailës,
muzikos, ðokio, judesio, dramos,
þaidimø ir poezijos kryptys.
Graikiðkas þodis terapija (gr. therapeia) turi daug
reikðmiø. Viena jø  gydymas nechirurginiais metodais.
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Psichologijos srityje ðis terminas reiðkia psichoterapijà
kaip gydymo metodà, kuris padedant psichoterapeutui
leidþia paèiam þmogui suþinoti savo elgesio, jausmø,
minèiø prieþastis, iðgales keistis. Taikant meno terapijà,
svarbius neþodinis bendravimas, vaizdiniai, simboliai,
metaforø (perkeltiniø reikðmiø) pasitelkimas,
kûrybiðkumo iðlaisvinimas ir spontaniðkumo skatinimas.
Meno terapija  tai sveikatos prieþiûra, kurià vykdo
meno terapeutas, taikantis menà, arba meninæ
komunikacijà, ir terapinius ryðius þmogaus fizinei,
psichinei, socialinei gerovei stiprinti. Pagal Tarptautinës
raiðkos meno terapijos asociacijos apibrëþimà, raiðkos
menas vienija kûrybinius procesus ir labai skatina
asmeniná augimà ir bendruomenës plëtotæ.
Rusø meno terapeutas Aleksandras Kopytinas
teigia, kad meno terapija  tai gydymas, kurio pagrindà
sudaro uþsiëmimas menine kûryba. Ið tiesø meno terapija
ne visada siejasi su gydymu medicinine ðio þodþio
prasme. Nors gydyti siekiama, taèiau daþnai meno
terapija yra bûdas harmonizuoti psichikà, padëti jos raidai
ir spræsti socialinius konfliktus.
Menas  viena seniausiø þmogaus minèiø, emocijø,
kûrybiðkumo raiðkos priemoniø. Psichologai teigia, kad
saviraiðka yra vienas ið skvarbiausiø þmogiðkosios
prasmës atsiskleidimo ir paieðkos prielaidø. Þmoniø,
turinèiø psichologiniø problemø, saviraiðka tarsi
sukaustyta, tik ið dalies iðsiskleidþianti. Psichologiniø
problemø varginamas þmogus daþnai nemoka pajusti
savo galimybiø, iðreikðti savo norø, kurti tvirtø ir
ilgalaikiø santykiø. Tai kelia susvetimëjimo jausmà,
slegianèià atskirtá ir konfliktus. Kûryba turi terapiná
poveiká, tam tikros meno rûðys leidþia save iðreikðti
spontaniðkai, be proto kontrolës. Kai þmogus atskleidþia
savo iðgyvenimus vaizduodamas (pieðdamas,
vaidindamas ir kt.), jis labai daþnai ágyja sugebëjimà
apibûdinti tai þodþiais, todël galima tiksliau suvokti
problemà, su ja susitaikyti ir konstruktyviai spræsti.
Þmogus sàmoningai ir aktyviai dalyvauja ðiame procese,
reikðdamas ir nagrinëdamas savo patirtá. Ji gali ir trikdyti,
gàsdinti arba bûti nemaloni. Tuomet meninis darbas
tampa asmens vidinio pasaulio dokumentu, kuris
ilgainiui gali keistis, já galime stebëti. Tad menas ir
terapija apibrëþia þmogaus emocinæ ir dvasinæ bûsenà.
Meno terapija palanki asmeniniams pokyèiams, turi
gydomàjá efektà.
Meno terapija pirmiausia siejama su psichoanalize
ir gimë kaip psichoterapinis metodas. Viena pagrindiniø
dailës terapijos nuostatø: giluminës, nesuvoktos mintys
ir jausmai daþniausiai iðreiðkiami ne þodþiais, o
vaizdiniais, simboliais. K. G. Jungas teigë, kad menu
iðreikðtas simbolis siejasi su þmogaus iðgyvenimais. Ðiø
simboliø negalime paþinti tiesiogiai, nes jie labai
individualûs, susijæ su asmenine patirtimi, þmogaus
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nesuvoktais, labai paslëptais jausmais, norais ir poreikiais.
Ðiuo metu daugelis meno terapijos krypèiø grástos
humanistinës psichoterapijos paþiûromis.
Psichinæ sveikatà lemia emocinë ir dvasinë bûsena,
suteikianti þmogui galimybæ pajusti pilnatvæ, save
áprasminti per saviraiðkà. Psichikos ligomis sergantys
þmonës daþnai neigiamai vertina savo ligà, nuvertina
save. Kompleksiðkai gydant psichikos sutrikimus, taikant
modernios psichikos sveikatos komponentus 
farmakoterapijà, psichoterapijà, psichologinæ ir socialinæ
reabilitacijà  gali bûti naudingas meno terapijos metodas.
Meno terapija leidþia paþinti ligonio vidiná pasaulá per
terapiná bendravimà ir terapines priemones (pieðimà,
judesio atlikimà, vaidybà, skaitomus eilëraðèius, pasakas
ir kt.). Meno terapija padeda:
 tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo
ágûdþius;
 aktyvinti ir koreguoti fizinæ bei psichosocialinæ
raidà;
 iðmokti iðreikðti jausmus, kontroliuoti emocijas;
 sumaþinti átampà, iðgyventi sukrëtimus, krizinius
ávykius;
 kurti visaverèius santykius su kitais þmonëmis;
 plëtoti kûrybiðkumà, meninius gebëjimus ir
ágûdþius.
Taikant meno terapijà, þmonës gali iðsakyti tai, ko
nepajëgia þodþiais. Terapiniame procese patiria
malonumà, stiprëja kritiðkas màstymas, pasitikëjimas
savimi, stiprëja motorika, atmintis, skatinamas
domëjimasis aplinka, lavëja intelektas, o specialistams
(meno terapeutams, gydytojams) lengviau diagnozuoti
ligas, stebëti nuotaikø ir jausmø kaità.

Rita Kinstaitytë
VU MF IV k.

Vandens lelijø
saulëlydis
Kartais nutinka taip, kad teorija ir
meninë kûryba pasuka netikëtu keliu, ir jei vienà ið jø
paveikia patologija ar fiziologija, prieð mus gali atsiverti
platûs ir ádomûs keliai, atrodo, vos akies kraðteliu
iðtyrinëti meno kritikø. Katarakta  paprasta akiø liga,
susijusi su senëjimu, galëjo bûti pagrindinis XX amþiaus
tapybos pokyèiø ðaltinis. Ði liga paveikë þinomiausià to
laikmeèio prancûzø kilmës impresionizmo atstovà Klodà
Monë (Claude Monet, 18401926 m.).
Impresionizmo laikais pagrindinis menininkø
troðkimas buvo savo kûriniuose pavaizduoti ðviesà,
spalvà, kasdienio gyvenimo atmosferà bei emocijas,
pajaustas bûtent tà akimirkà. Klodas Monë buvo garsus
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impresionistas, taèiau ið kitø menininkø jis iðsiskyrë
pomëgiu gráþti á tà paèià vietà ir nutapyti tuos paèius
pieðinius skirtingais momentais (skirtingu metø ar paros
laiku, vis kitokiomis oro sàlygomis) ar ið kitos
perspektyvos. Kûriniuose atsispindëjo ne daiktai ar gyvos
figûros, o ðviesos, spalvø ir ðeðëliø þaismas, sudëtas ið
lopinëliø.
Bëgant nuostabiems Klodo Monë kûrybos metams,
vis dëlto kai kas pasikeitë ir tai turëjo átakos visam jo
likusiam gyvenimui  jis susirgo katarakta. Tai daþniausiai
su amþiumi susijusi liga, pasireiðkianti akies læðiuko
sudrumstëjimu. Læðiukas palaipsniui pasidaro neskaidrus
ir pasidaro tarsi geltonas filtras, kol galiausiai
nebepraleidþia jokios ðviesos.
Kadangi Klodas Monë tapë daugiau nei 50 metø,
jis sukûrë pakankamai didelæ kolekcijà paveikslø,
kuriuose galima áþvelgti palaipsniui progresavusios ligos
atspindá kûriniuose. Pirmieji kataraktos poþymiø pëdsakai
pasirodë jau 1908 m. nutapytuose paveiksluose ið kelionës
á Venecijà. Meno kritikai pastebëjo, kad bûtent ðie
paveikslai jau buvo kitokie nei ankstesni: ëmë vyrauti
vienos spalvos tonai, linijos neryðkios, trûko
perspektyvos. 1912 m. Klodui Monë buvo diagnozuota
abiejø akiø katarakta, gydytojai siûlë operuotis, bet menininkas grieþtai atsisakë ir kurá laikà bandë gydytis akies
vyzdþius pleèianèiais vaistais. Senstant rega taip
suprastëjo, kad tapytojas nebegalëjo pasitikëti savo
akimis, todël kruopðèiai, ant kiekvieno daþø buteliuko
uþraðë spalvø pavadinimus ir netgi iðdëliojo jas pagal
atspalvius, tapë ryðkiomis spalvomis tamsiame pieðinio
fone. Kaip puikus árodymas, kokià átakà daro liga kûrybai,
galëtø bûti paveikslai: 1889 m. nutapytas Vandens lelijø
tvenkinys ir 1923 m. Japonø tiltas Þiverni. 1889-øjø
paveikslas artimas realybei, o 1923 m. Klodas Monë jau
perteikë pasaulá tamsiais raudonos ir rudos spalvos tonais,
nebeatitinkanèiais tikrovës.
Vis dëlto Klodui Monë buvo sunku susitaikyti su
liga, todël iki 1922 m. jis ne vienà savo darbà sunaikino.
Galiausiai, kai menininkas kûryboje prarado ryðá tarp
realybës ir spalvø,
ðviesos bei linijø pasaulio, ryþosi operacijai.
Po atliktø dviejø operacijø (pirmoji, deja, buvo
nesëkminga) Klodo Monë rega tapo dvejopa:
iðoperuota deðine akimi
matë pro ðaltø spalvø
filtrà, o kairiàja 
geltonai rudø spalvø
aplinkà, todël tapydamas,
jis turëjo prisidengti
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vienà aká, kad galëtø matyti vienà pasaulá. Kurià aká
uþdengti, kûrëjui bûdavo sunku nuspræsti: ar leisti
gyvenimui tekëti sava vaga ir tapyti þiûrint pakenkta, ar
iðoperuota akimi. Tokia dilema galiausiai sugniuþdë Klodà
Monë, todël jis puolë á depresijos liûnà. Nuo to laiko iki
mirties nutapë nedaug paveikslø ir daugumà jø menininkas
tiesiog sunaikino...
Ávertinus Klodo Monë kûrybà, nepanaðu, kad jis buvo
naivi ligos auka, tam tikru atþvilgiu jis ligà pritaikë
kûrybai. Per visà karjerà Klodo Monë kûryba perëjo nuo
figûratyvaus* meno prie impresionizmo ir, atsiradus
sunkumams dël regos, dailininkas palaipsniui ëmë tapyti
abstrakcijas. Manoma, kad liga buvo gera prieþastis
paþvelgti á pasaulá kitaip nei bûtø iðdrásæ kiti to meto
menininkai. Lieka tik vienas klausimas  Klodas Monë
buvo tokios transformacijos vergas ar valdovas?

Ramunë Antanavièiûtë
VU MF V k.

Sinestezija
Nuo pat gimimo þmogus
apdovanotas penkias pojûèiais:
klausa, rega, lytëjimu, skoniu ir uosle. Jei dël kokiø nors
ágimtø ar ágytø prieþasèiø þmogus netenka vieno ar keliø
ið ðitø penkiø pojûèiø, jo smegenys iki tobulumo iðlavina
likusiuosius ir taip kompensuoja netektá. Dël to nuo
gimimo nematantis vaikas pasaulá gali paþintá lytëdamas,
o jo klausa ir uoslë yra daug pranaðesnës negu reginèiø
vaikø.
O ar kada nors bandëte ásivaizduoti, kà reiðkia vienu
metu iðgyventi kelis pojûèius? Kas bûtø, jei mëgstama
muzika jums prieð akis galëtø sukelti spalvø fejerverkà, o
iðgirdæ þodá knyga burnoje pajaustumëte salsvà skoná?
Galbût tai skamba keistai, bet tai tikrai ámanoma!
Toks fenomenalus pojûèiø susipynimo reiðkinys, kai
dirginant vieno ið pojûèiø jutimo centrà atsiranda du ar
daugiau pojûèiø, vadinamas sinestezija (graikiðkai 
suvokimas, jautimas vienu metu), o þmogus, iðgyvenantis
ðiuos pojûèius  sinestetu. Bet kokie ið ðitø penkiø pojûèiø
gali bûti iðgyvenami vienu metu.
Vieni ðaltiniai nurodo, kad sinestezijos sugebëjimø
turi tik 1 ið 20 000 þmoniø, taèiau kituose ðaltiniuose ðie
skaièiai siekia net 1 ið 20, nes manoma, jog minimalûs
sinestezijos potyriai bûdingi visiems, tik jie pagrásti ne
pojûèiø susipynimu, kaip tikrøjø sinestetø, o asociacijomis.
Remiantis 1995 metais mokslininkës Alison Motluk
atliktais tyrimais, nustatyta, kad sinestezija net 6 kartus
daþniau pasireiðkia moterims nei vyrams. Taip pat
pastebëta, kad sinestezija pasireiðkia nuo vaikystës ir
pasitaiko iðtisos sinestetø ðeimos. Dël to padaryta iðvada,

*figûratyvus (arba reprezentacinis, realistinis, tikroviðkas)  kilæs ið tikrø (realiø) ðaltiniø, objektø, daþniausiai vaizduojantis þmoniø
ar gyvûnø figûras (red.).
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kad sinestezija nulemta genetiðkai  dominantinio geno,
esanèio moteriðkojoje X chromosomoje.
Kas gi lemia toká ypatingà pojûèiø susipynimà? Kol
kas iki galo nëra aiðku, taèiau pagal vienà ið teorijø,
sinestezijà turinèiø þmoniø smegenyse neuronai turi
daugiau tarpusavio jungèiø nei tø þmoniø, kuriems
sinestezija nebûdinga, todël regos neuronai gali sudaryti
jungtis su klausos neuronais, uoslës neuronai sugeba
jungtis su lytos neuronais ir panaðiai. Taigi iðorinis
dirgiklis (pvz. muzika) suþadina ne tik klausos, bet ir
regos zonà smegenyse, tad girdëdamas muzikà sinestetas
tuo pat metu prieð save mato erdvëje atsiradusias spalvas.
Yra apraðyta daugiau nei 60 ávairiausiø sinestezijos
formø, taèiau iki ðiol labiausiai iðtirtos penkios.
Daþniausiai pasitaikanti sinestezijos forma yra
grafema ® spalva (grapheme ® color synesthesia) 
tai raðytinës ir girdimosios kalbos suvokimas spalvomis.
Skaitydamas arba girdëdamas kalbà, ðià sinestezijos
formà turintis þmogus, mato alfabeto raides ir skaièius
spalvotus  kiekviena raidë ar skaièius jam ágauna tam
tikrà spalvà. Kiekvienam sinestetui tai individualu. Vienas
raidæ B mato geltonà, o kitam ji gali bûti ruda arba mëlyna.
Taèiau po atliktø tyrimø su daugybe sinestetu buvo
pastebëta bendra tendencija  dauguma sinestetø raidæ R
mato raudonà. Ádomu tai, kad spalvà gali turëti ne vien
atskiros raidës ar skaièiai  tai gali bûti ir atskiri þodþiai,
savaitës dienos ar mënesiai.
Sinestetë Petë Dafi (Pat Duffy) taip apraðo savo
potyrius ið vaikystës: Kai tik pradëjau mokytis raðyti
raides, suvokiau, kad tam, kad paraðyèiau raidæ R, tereikia
nuo raidës P nuvesti linijà á apaèià. Mane taip nustebino,
kad að galiu geltonà raidæ P paversti oranþine tik vienos
linijos pagalba.
Dar viena gana daþnai sutinkama sinestezijos forma
yra garsas ® spalva (sound ® color synesthesia) 
muzika ar koks nors garsas aplinkoje (pvz. ðuns lojimas,
ðlamanèiø lapø garsas) sukelia spalvø fejerverkà erdvëje
ir jis dingsta nebegirdint já iðprovokavusio garso.
Vieniems spalviná vaizdà sukelia riboti garsai  pvz., tik
muzika arba konkretus instrumentas, o kitiems spalvinius
vaizdus sukelia labai ávairûs garsiniai dirgikliai. Kai kurie
sinestetai apibrëþia ðá pojûtá kaip atsirandantá prieð akis
ekranà, kuriame matomos erdvëje judanèios spalvos, jos
bûna geometriniø formø, linijinës.
Pastebëta, kad þemesni tonai matomi kaip tamsesni,
o aukðtesni  ðviesesni.
Reèiau pasitaiko skaièiø formos sinestezija
(number form synesthesia). Þmogus, turintis tokià
sinestezijà, skaièius ir datas mato lyg menamame
þemëlapyje ir ðis skaièiø þemëlapis automatiðkai jo
mintyse atsiranda kaskart jam galvojant apie skaièius.
Áasmeninimas (OrdinalLinguistic Personification)
 tai sinestezijos forma, kuri buvo apraðyta jau 1890
metais, bet iki ðiol ji nebuvo pakankamai iðtyrinëta.
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Sinestetui, turinèiam áasmeninimo formà, raidës, skaièiai,
datos asocijuojasi su asmenybëmis arba asmenybiø
bruoþais.
Vienas sinestetas pasakojo: Raidës T yra irzlûs ir
nedëkingi padarai. U  bedvasiai. Skaièius 4  sàþiningas
ir atviras, bet skaièiumi 3 negali pasitikëti.
Reèiausiai pasitaiko leksinë ® skonio (lexical ®
gustatory synesthesia)  ðià sinestezijos formà turinèiam
þmogui kalba arba tam tikri þodþiai iðprovokuoja
atitinkamà skonio jausmà burnoje, kuris visada yra tas
pats tam tikriems þodþiams. Toks pojûtis gali bûti
abstraktus, kai, pvz., iðgirdus þodá stalas burnoje
pajuntamas sûrumas, bet kitiems þodis stalas gali sukelti
rûgðtaus apelsino skoná.
Nemaþai menininkø turi ðá unikalø
sugebëjimà iðgyventi
kelis pojûèius tuo paèiu
metu. Vienas tokiø menininkø buvo rusø kilmës
amerikieèiø raðytojas
Vladimiras Nabokovas
(18991977 m.). Jis labiausiai þinomas dël
savo romano Lolita,
paraðyto 1955 metais.
Taèiau ne maþiau
ádomios ir jo autobiografinës knygos. Pirmà ið jø V. Nabokovas iðspausdino
1954 metais rusø kalba, o 1966 metais buvo iðleista ir
anglø kalba paraðyta autobiografija. Bûtent
autobiografinëse knygose jis apraðë savo ypatingà
sugebëjimà, pats já apibûdino kaip spalvotà klausà 
raðytinæ ir girdimàjà kalbà jis suvokë spalvotai.
Labai ádomu tai, kad raðytojui skyrësi kirilicos ir
lotynø abëcëlës raidþiø spalvos, taip pat skyrësi ir garsø
suvokimo spalva. Tokià savo ypatybæ, kurià pats raðytojas
vadino dovana, jis pastebëjo dar vaikystëje, kai,
bûdamas 7-eriø metø, þaidë medinëmis trinkelëmis, o ant
jø ávairiomis spalvomis buvo paraðytos abëcëlës raidës.
Jis pasiðaukë mamà ir pradëjo jai aiðkinti, kad visos
spalvos ant ðitø trinkeliø yra neteisingos! Á tai jo mama
sureagavo visiðkai ramiai, nes ir pati turëjo savybæ matyti
raides ir skaièius savitomis spalvomis. Kai kurios ið jø
sutapo su Vladimiro spalvomis, bet kitos  visiðkai
skyrësi. Viename interviu V. Nabokovas pasakojo, kad
jo þmona irgi turi sinestezijos dovanà, kad jie gali valandø
valandas diskutuoti apie garsø ir raidþiø spalvas. Taip
pat jie pastebëjo, kad ir jø maþasis sûnus paveldëjo ðià
unikalià savybæ. Ádomu tai, kad jø sûnus raidæ M matë
violetinæ ir tai buvo tarsi raðytojo, kuris raidæ M matë
kaip roþinæ, ir jo þmonos, kuriai M raidë atrodë mëlyna,
spalvø miðinys.

Klubo 13 ir Ko þinios, 2011, Nr. 4 (54)

Kaip gi tokia dovana paveikë Vladimiro
Nabokovo kûrybà? Raðytojas sugebëjo detaliai atsiminti
kiekvienà savo gyvenimo ávyká nuo pat ankstyvos
vaikystës. Savo prisiminimus jis perteikë kûriniuose.
Tokià fenomenalià atmintá jis turëjo bûtent dël
sinestezijos. Þmonëms, neturintiems sinestezijos,
prireikia nemaþai laiko, kad visø pirma sugalvotø sàsajas,
o vëliau jas ásimintø, taèiau sinestetui nereikia ieðkoti
tokiø sàsajø  jam galvoje jos ið karto atsiranda savaime,
jis lyg perðoka sàsajø sugalvojimo fazæ, dël to sugeba
ásiminti daug greièiau ir þymiai daugiau dalykø. Taip ir
Nabokovas  naudodamasis savo ypatingu sugebëjimu
kûriniuose galëjo apraðyti savo gyvenimo patirtá ir
iðgyvenimus. Jis taip skrupulingai mokëjo pavaizduoti
kiekvienà interjero detalæ, kad skaitydamas jo kûrinius
jautiesi tikrai atsidûræs jo apraðomoje aplinkoje.
Sinestezija  tai nepaprastas reiðkinys, iki ðiol
liekantis máslë, kurià mokslininkai bando áminti jau ne
vienà deðimtmetá. Jø teigimu, ateityje kiekvienas þmogus
sugebës vienu metu iðgyventi kelis pojûèius ir tai nebebus
kaþkas keista ar neáprasta, taèiau kol kas sinestezija lieka
tik nedaugeliui skirta dovana.
Literatûros sàraðas:
1. Sebastian Dieguez. Artists afflictions. How sickness
influences creativity. 2011.
2. Marytë Leliûgienë. Dailës terapijos taikymo
galimybës. Metodinis leidinys.
3. Marija Rûta Purvinaitë, Rugilë Bruþaitë. Meno
terapijos átaka gyvenimo kokybei sergant psichikos liga.
Socialinis ugdymas, 2009, Nr. 7.
4. Marija Leliûgienë, Jugita Klemkaitë. Dailës terapija
socialiniame darbe su vaikais. 2004.
Komentaras.
Man, kaip buvusiai studentø psichiatrijos bûrelio
pirmininkei, dþiugu, kad pagaliau, po 40-ties metø, jis vël
susikûrë. Lankiau bûrelá nuo V kurso (1968 m.), kai dar
net psichiatrijos nebuvome mokæsi. Tuomet savo
entuziazmu þavëjo jaunas dëstytojas Algirdas Dembinskas
bei jo kolegos psichiatrai: Algirdas Kaunas, Liutauras
Radavièius, Antanas Goðtautas, Aleksandras Alekseièikas.
Vilniaus psichiatrijos ligoninëje Vasaros gatvëje vykdavo
audringi Neurologø ir psichiatrø draugijos posëdþiai
(draugija tada buvo viena)  salë bûdavo sausakimða,
tekdavo sëdëti ant palangiø; jauni psichiatrai aktyviai
sakydavo savo nuomonæ, ginèydavosi su patyrusiais
konservatyviø paþiûrø psichiatrais. Mes, studentai, irgi
dalyvaudavome. Atsimenu susirinkimà, á kurá specialiai
ið Kauno atvaþiavo reþisierius Jonas Juraðas, kad
pamatytø, kaip Aleksandras Alekseièikas hipnotizuoja
pacientæ (to prireikë Kauno dramos teatre 1970 m.
statomam spektakliui Ðventeþeris, aktorës Reginos
Varnaitës vaidinamai veikëjai).

25

Studentø bûrelio susirinkimai taip pat bûdavo labai
ádomûs. Gal tada man taip atrodë, nes tada dar nieko
neþinojau apie psichiatrijà, tik ja domëjausi. Skaitëme
knygas, jas aptarinëjome, bandydavome apraðyti vienas
kito iðvaizdà, mimikà, nuotaikà ir pan. Dar bûdama
studente, jau turëjau du spausdintus mokslinius darbus
(þinoma, su bendraautoriais), su kuriais ir atëjau dirbti á
psichiatrijos ligoninæ (tais laikais tas man pliusø nepridëjo,
nes senasis vyr. gydytojas sakë, kad jam reikalingi
gydytojai, o ne mokslininkai...). Taigi mokslininke ir
netapau. Baigusi medicinà, dar kurá laikà girdëjau apie
bûrelio veiklà, bet vëliau kaþkaip ji nunyko. Po
dvideðimties metø, kai pati dësèiau studentams (apie 1993
1994 metus), bandþiau atgaivinti psichiatrijos bûrelá  deja,
kaþkodël neatsirado susidomëjusiøjø. Vadovavau keliø
studenèiø mokslo draugijos (SMD) darbams (apie
psichikos sutrikimø paûmëjimà, priklausomai nuo mënulio
faziø, ir apie sergamumà ðizofrenija, priklausomai nuo
gimimo datos). Deja, tos studentës pasirinko ne
psichiatrijà.
Kauno medicinos akademijos studentai psichiatrijos
bûrelá sukûrë 1995 m., netgi turi interneto puslapá ir yra
registruoti Facebooke (teko bendrauti su buvusia bûrelio
vadove Aidana Lygnugaryte, o neseniai uþmezgiau ryðius
su naujuoju bûrelio vadovu Edgaru Dirþiu). Keli rezidentai
ið Kauno kaþkada buvo pas mane atvykæ, praðydami
sugalvoti jiems temø moksliniams darbams ir jiems
vadovauti, nes Kauno dëstytojai uþsiimti savanoriðka
veikla nenorëjæ...
Na, bet gana tø atsiminimø. Norëèiau trumpai
pakomentuoti jaunøjø kolegiø straipsnius. Pirmiausiai,
visada dþiugu sulaukti naujø autoriø mûsø þurnale. O ir
temos ðá kartà ádomios (ir man asmeniðkai, ir, tikiuosi,
visiems skaitytojams). Kartais spausdiname santraukas ið
socialinio darbo specialybës studentø kursiniø ar
magistriniø darbø, daþniausiai apie jø atliktas pacientø arba
nevyriausybiniø organizacijø nariø apklausas. Studenèiø
medikiø straipsnius spausdiname pirmà kartà.
Pirmojo straipsnelio autorë raðo apie meno terapijos
tikslus ir reikðmæ; ypaè svarbu tas, kad E. Braþënaitë
pabrëþia bûtent medicininá meno terapijos supratimà
(medicininá modelá).
Paprastai visiems labai ádomu skaityti apie talentingas
asmenybes (tiek apie jø iðskirtines savybes, tiek apie jø
problemas, ypatingai sveikatos). Gaila, kad neturime
techniniø galimybiø iðspausdinti spalvotø iliustracijø (tas
ypaè aktualu straipsniui apie Kodà Monë, kadangi autorë
pateikia pavyzdþius  du paveikslus, kuriuose aiðkiai
matyti spalvø pasikeitimas dël dailininko regos
pablogëjimo).
Psichiatrijai þinomas glaudus ryðys tarp kataraktos
ir depresijos. Esu raðiusi, kad prancûzø psichiatras
Klerambo (Clerambault) nusiþudë po nesëkmingos
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kataraktos operacijos. Ankstesniais laikais, kai kataraktos
chirurginis gydymas nebuvo toks paprastas, kaip dabar,
liga buvo ypatingai skaudus iðgyvenimas dailininkui. Ne
tik Klodas Monë patyrë ðià problemà. Esu girdëjusi, kad
kai pasikeitë spalvø paletë rusø dailininko Nikolajaus
Rericho (18741947 m.), þymaus Indijos, Himalajø,
Tibeto tyrinëtojo, keliautojo po pasaulá, kûryboje
(dailininkas mëgo tapyti kalnus, ledynus), buvo manoma,
kad dailininkas susirgo depresija. Paveikslø koloritas ið
ryðkiai geltonai raudono, oranþinio, pasikeitë á mëlynai
violetiná. Paaiðkëjo, kad Rericho regëjimas sutriko dël
kataraktos (nors kas þino, kaip ten buvo su ta depresija?).
Visada atsargiai reikia vertinti kûrybà patologijos
aspektu, kartais vertinimai gali bûti labai spekuliaciniai.
Nagrinëdami kai kuriø þymiø dailininkø kûrinius,
specialistai mano, kad jie patyrë regëjimo sutrikimø, o
tai turëjo átakos kûrybai. Pavyzdþiui, Rembrantas
senatvëje pradëjo blogiau matyti, pasireiðkë senatvinis
regos sutrikimas, prancûzø impresionistas Edgaras Dega
sirgo retinopatija (akiø liga, kurios metu paþeidþiamos
akiø dugno kraujagyslës, dël to silpnëja matymas, o ligai
iðplitus gresia aklumas), Ogiustas Renuaras ir Polis
Sezanas buvo trumparegiai; savitas El Greko stilius

aiðkinamas astigmatizmu (akiø yda, dël kurios daiktø ir
vaizdo kontûrai atrodo neryðkûs). Van Gogui buvo
átariama ksantopsija (gr. xantos  geltonas+ ops 
þvilgsnis; tai bûsena, kai visi daiktai atrodo geltoni, toks
sutrikimas pasitaiko sergant geltlige, apsinuodijus kai
kuriais nuodais). Manoma, kad Van Gogui ksantopsija
iðsivystë dël digitalio preparatø, kurie jam buvo skiriami
nuo epilepsijos ir manijos priepuoliø. Galbût Rita
Kinstaitytë kada nors paraðys ir apie ðiuos dailininkus.
Raðoma, kad sinestezijos savybæ turëjo daug garsiø
asmenybiø, tarp jø dailininkai: mûsø Mikalojus
Konstantinas Èiurlionis, rusø dailininkas Vasilijus
Kandinskis, Van Gogas; kompozitoriai: Nikolajus
Rimskis Korsakovas, Aleksandras Skriabinas; prancûzø
poetai Ðarlis Bodleras, Arturas Rimbo, raðytojas Edgaras
Alanas Po ir kiti. Pasaulyje yra daug besidominèiø
sinestezija asociacijø. 2005 m. Ispanijoje net ávyko
pirmasis tarptautinis kongresas Menas ir sinestezija.
Linkëèiau treèiojo straipsnio autorei Ramunei
Antanavièiûtei pasidomëti ðiais kûrëjais ir papasakoti apie
juos mûsø þurnalo puslapiuose.
D. Survilaitë

Manau, kad Vidas Pinkevièius  pats garsiausias ðiø laikø vargonø muzikos populiarintojas Lietuvoje. Jis 
muzikas, atlikëjas, dëstytojas, nesuskaièiuojamø straipsniø autorius. Mûsø þurnale (KÞ 2009 Nr.4 /46) jau
spausdinome jo straipsná Paþinkite instrumentø karaliø (Mano akims ir ausims, vargonai yra Instrumentø
karalius  W. A. Mozartas). Ðiame þurnalo numeryje straipsniø autorius vël mums linki maloniø atradimø.
Monika Nemanytë

6 mitai apie vargonø muzikà
Vidas Pinkevièius
Vilniaus universiteto vargonininkas,
Nacionalinës vargonininkø asociacijos prezidentas
Ne paslaptis, kad ðiandien vargonø muzika yra ne
itin populiari tarp daugelio þmoniø. Net klasikinës
muzikos mylëtojai mieliau klausosi fortepijono, smuiko,
simfoninës, vokalinës ar chorinës muzikos, o ne vargonø.
Taip yra todël, kad nemaþos þmoniø dalies sàmonëje yra
smarkiai ásiðaknijæ tam tikri mitai apie vargonus ir jø
muzikà. Kaip tik ir norëèiau tuos mitus apþvelgti.

 Vargonø muzika visuomet yra liûdna bei rimta.

Kaip ir kiekvieno kito instrumento, taip ir vargonø
repertuare yra paèiø ávairiausiø nuotaikø kûriniø. Tarp
kitko, net ir liûdnuose kûriniuose ið tikro daþnai bus
linksmos ir liûdnos nuotaikos balansas. Vargonininkai
paprastai stengiasi ðá balansà iðlaikyti ir koncertuose.
Pasiklausykite J.S.Bacho fugos Gigue Fugue. Turbût
niekam nekils abejoniø, kad jos nuotaika yra ið tiesø
nepaprastai linksma.

 Vargonø muzika yra tik

baþnytinë.
Galbût ðiandien tai
atrodo keista, bet vargonai
atsirado kaip nebaþnytinis
instrumentas senovës Graikijoje. Tik Viduramþiø
epochoje Baþnyèia priëmë ðá pagoniðkà instrumentà á savo
liturgijà. Taèiau net ir ðiandien didelë dalis vargonø
muzikos kûriniø yra nebaþnytiniai, kaip kad Louis Vierne
Finalas ið Simfonijos vargonams nr. 1.

 Baþnytinë vargonø muzika yra tik liûdna.

Nors muzika, skambanti baþnyèioje daþnai yra
rimtos nuotaikos, bet klaidinga bûtø manyti, kad ji bûtinai
yra liûdna. Net ir minorinëse tonacijose paraðyti kûriniai
daþnai iðreiðkia ir kitokius jausmus ar charakterius. Labai
daþnai tai priklauso nuo teksto. Pavyzdþiui, tai gali bûti
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iðkilmingo, o gal net ir dramatiðko charakterio kûriniai.
Na, o Bacho choralinis preliudas In Dir ist Freude
(Tavyje yra dþiaugsmas), ko gero yra vienas ið
dþiugiausiø jo choraliniø preliudø.

 Vargonø muzika visuomet yra sunkiai suvokiama.

Tokios vargonø muzikos ið tiesø yra, bet tai yra tik
palyginti nelabai didelë jos dalis. Nemaþai XX ir XXI a.
paraðytø kûriniø yra bûtent tokie. Taèiau net ir tokià
muzikà galima tinkamai suprasti ir ávertinti, truputá
pasiskaièius apie konkretø kompozitoriø, jo stiliø ir pan.
Ðiam atvejui tinka patarlë Apetitas ateina bevalgant.
Manau, kad prie sudëtingos muzikos galima palaipsniui
priprasti, prisijaukinti jà.

 Vargonø muzika netinka klausytis jaunimui.

Tai matyt priklauso nuo konkretaus vargonø
muzikos kûrinio. Pavyzdþiui, anglø kompozitoriaus Nigel
Ogden Penguins Playtime skamba lyg iðtrauka ið kino
filmo. Èia tikrai rasime daug populiariosios muzikos
átakos, kurià mëgsta didelë dalis jaunimo.

 Vargonø muzika skamba tik per laidotuves.

Toks áspûdis gali susidaryti kai kam dël to, kad
tokiems þmonëms baþnyèia asocijuojasi su laidotuvëmis
(matyt tik ðia proga jie á baþnyèià pakliûna). Nors per
laidotuves vargonø muzika ið tiesø labai tinka, taèiau nei
vienas ið aukðèiau pateiktø vargonø muzikos pavyzdþiø
nëra skirtas ðiai progai.
Jeigu tinkamai suprasite ðiuos mitus, bus aiðkesnë
kai kuriø þmoniø reakcija á vargonus. Tada galësite
vienaip ar kitaip paaiðkinti kokia ið tikrøjø yra vargonø
muzika. Galbût ji jau nebeatrodys kai kam tokia baisi,
liûdna ar nuobodi.
P. S. Apie muzikos terapijà yra daug priraðyta.
Pasaulyje ji plaèiai naudojama terapiniais tikslais. Manau,
kad tinkamai parinkta vargonø muzika irgi gali daryti
panaðø poveiká (jeigu dar ne didesná).

Kaip klausytis vargonø
muzikos:
2 klausymo bûdai
Skambant vargonø (ir ne tik jø) muzikai, mes ne
visada susimàstome, kà girdime. Kartais mus tiesiog neða
nuostabus garsø pasaulis. Visgi galëtume pagalvoti, o kaip
galima aktyviai klausytis vargonø muzikos. Tad norëèiau
jums papasakoti apie subjektyvøjá muzikos klausymo
bûdà.
Subjektyvusis muzikos klausymo bûdas
Subjektyvusis klausymo bûdas yra susijæs su
jausmais arba asociacijomis, kurias sukelia tam tikra
muzika. Ásivaizduokime koká nors greito tempo maþoriná
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kûriná. Klausantis jo galëtume pagalvoti, kad ðis kûrinys
mums skamba linksmai. Kartais kompozicija mums gali
skambëti piktai, liûdnai arba melancholiðkai.
Daþnai skambant muzikai mes tiesiog pagalvojame,
man patinka arba atvirkðèiai man nepatinka. Kartais
netgi profesionalûs muzikantai vertina koká nors atlikimà
kaip mane átikino arba manæs neátikino. Nevisuomet
jie netgi suranda pakankamai argumentai atsakyti á
klausimà kodël?.
Kartais muzikos kûrinys mums gali priminti kaþkà
girdëto ið muzikos kino filmui. Labai daþnai girdint
iðkilmingà barokinæ muzikà, galime pasakyti, kad tai
panaðu á karaliðkà pokylá. Kai kurie kûriniai, netgi mums
nepaþástami, visgi savo nuotaika gali mums priminti
laidotuviø arba vestuviø muzikà.
Yra tokia muzikos komponavimo technika  kanonas.
Daþniausiai ten vienas ar keli balsai seka vienà kurá nors
balsà, truputá nuo jo atsilikdami. Taigi klausantis tokio
kanoniniu bûdu paraðyto kûrinio, mums gali iðkilti toks
vaizdinys arba asociacija  tie du balsai vijosi vienas kità
kaip voverës (ypaè jeigu muzika yra greito tempo). Jeigu
kanonas lëto tempo  galbût koks nors didesnis gyvûnas
seka kità.
Jeigu girdime koká nors marðà, kuris turi truputá
juokingà charakterá, galime pagalvoti, kad tai yra panaðu
á þygiuojanèius Makdonaldo anèiukus. Bet kuriuo atveju
visi aukðèiau iðvardinti atvejai yra pakankamai
subjektyvûs: vienas klausytojas su kuriuo nors teiginiu
sutiks visais 100 procentø, o kitam tas pats kûrinys primins
visai kà nors kitkà.
Objektyvusis muzikos klausymo bûdas
Pirmoje straipsnio dalyje pristaèiau subjektyvøjá
muzikos kausymo bûdà, kuris yra susijæs su emocijomis
ir jausmais. Nenorëdamas nuvertinti subjektyvaus muzikos
klausymo bûdo, visgi manau, kad pritaikant já kokiam nors
muzikos kûriniui, ko gero, nesugebësime ið kompozicijos
gauti tai, kà ten ádëjo arba uþkodavo kompozitorius. Yra
geresnis bûdas tai padaryti  tai objektyvusis muzikos
klausymo bûdas.
Jeigu subjektyvusis bûdas daþniausiai kalba apie
jausmus ir asociacijas, tai objektyvusis lengvai atsako á
klausimus kaip? ir kas?. Jeigu klausantis pagalvojame,
kad kûrinys skamba tyliai arba garsiai, atliekamas lëtai
arba greitai, tai jau naudojame objektyvøjá muzikos
klausymo bûdà.
Ásivaizduokime, kad klausomës Bacho trio sonatos.
Objektyviai galëtume pasakyti, kad skamba 3 balsai, kurie
mëgdþioja arba imituoja vienas kità. Kitais þodþiais tariant,
vyksta trijø personaþø pokalbis. O dabar prisiminkime,
kaip skamba koks nors rondo, kad ir Mocarto Turkø
marðas. Turbût daugelis pagalvotume, kad ðiame kûrinyje
yra daug pasikartojimø.
Pritaikius objektyvøjá muzikos klausymo bûdà,
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galima pastebëti ir garso tembrà arba spalvà. Tokiu atveju,
galëtume pasakyti, kad kûrinys skambëjo ðvelniai arba,
atvirkðèiai, aðtriai. Jeigu atkreipsime dëmesá á garso
aukðtá, kai kurie kûrinio epizodai gali skambëti plonai
arba aukðtai, o gal prieðingai  storai arba þemai.
Kartais kûriniuose apstu akordiniø, tirðto skambesio
epizodø. Tada galime pasakyti, kad griaudëjo tirðti
akordai. Beje, klausantis vargonø muzikos, galima
atkreipti dëmesá ir á registruotæ. Tada galësime pasistengti
atpaþinti principalø, fleitø, styginiø ar lieþuvëliniø registrø
skambesá.
Bet kuriuo atveju, klausant vargonø muzikos
objektyviuoju metodu, net ir neturint iðlavintos muzikinës
klausos, galima kur kas daugiau pasakyti apie konkretø
kûriná. Kitais þodþiais tariant, mes galëtume pabandyti
atskirti kompozitoriaus uþkoduotus kûrinyje slypinèius
muzikos kalbos elementus. Tokiu bûdu galësime ið tiesø

Atostogos

Praeitame numeryje spausdinome
pirmàjà áspûdþiø dalá.

Automobiliu per
Austrijà ir Vokietijà
Danguolë Survilaitë
II. Vokietija.
Po savaitës, rugpjûèio 27 dienà, ðeðtadiená ryte,
susiruoðëme á Vokietijà. Oras pasikeitë  atðalo, lynojo.
Turëjome nuvaþiuoti apie 800 km  per Miunchenà,
Niurnbergà, Frankfurtà prie Maino, beveik iki pat Kelno.
Kelionei galëjome skirti visà dienà, neskubëjome, bet að,
kaip tikras ðturmanas, þymëjausi gryno vaþiavimo laikà: mat
dar po savaitës reikës nuvaþiuoti beveik tiek pat ir laiku
spëti á lëktuvà. Pravaþiavome net penkias ið dvylikos
Vokietijos þemiø (landus): Bavarijà, Badenà 
Viurtembergà, Hesenà, Reino þemæ  Pfalcà iki pat Ðiaurës
Reino  Vestfalijos þemës, kur buvo mûsø vieðbutis. Vienas
malonumas, kad keliai Vokietijoje labai geri, ir greitis juose
neribojamas; nors daug kur nurodyta riba 130 km, niekas to
nepaiso ir kelyje daug maðinø mus lenkë. Kelionëje, áskaitant
valgymà, uþtrukome visà dienà ir dar labai ilgai
klaidþiojome, ieðkodamos savo vieðbuèio, mat Vindageno
(Windhagen) miestelis iðsidëstæs abipus autostrados. Mes
ilgai vaþinëjome ið vienos pusës á kità, klausinëjome þmoniø,
kol pagaliau suradome nedidelá pensionà. Labai juo
nusivylëme, ypaè mano sesuo, kuri tikëjosi ne menkesnio
vieðbuèio nei Austrijoje. Èia buvo nedidelis namas, beveik
negyvenamas (kartu su mumis atvaþiavo keturi pagyvenæ
amerikieèiai ið Èikagos), be kavinës, baseinas neveikë.
Tiesa, buvo ir savø privalumø: gavome du kambarius
antrajame aukðte ir virtuvæ  taigi ásikûrëme atskiruose
kambariuose (sesuo  svetainëje, að  miegamajame);
virtuvëje buvo indø, mikrobangø krosnelë, dujinë plyta 
galëjome gaminti, dar buvo nemokamas internetas. Prieðais

suprasti, ið ko susideda muzikos kûrinys. O klausantis to
paties kûrinio daugelá kartø, pastebësime vis naujø dalykø
ir jis mums niekada neatsibos (ypaè jeigu tai meniðkai
vertingas kûrinys).
Maloniø vargoniniø atradimø!
P. S. Beje, ar norëtumëte suþinoti daugiau apie
vargonus? Ar esate buvæ vargonø viduje, kur telpa
tûkstanèiai maþø ir dideliø vamzdþiø? Ar matëte, kaip
atrodo sudëtinga vargonø mechanika ir dar daug kitø
nuostabiø dalykø, kurie slepiasi uþ instrumento fasado?
Atsisiøskite mano nemokamà video ekskursijà po
didþiausius Lietuvos vargonus ir tuomet galësite patys
pamatyti sudëtingà vargonø fabrikà:
http://jonuvargonai.weebly.com/video-ekskursija-povargonus.html
http://www.vargonininkai.lt

mûsø vieðbutá buvo kaþkoks pensionas, be iðkabos,
papuoðtas gëlëmis, su daug atskirø butø; jo tylûs gyventojai
kartais pasirodydavo kieme, kai kurie ið jø turëjo ðunis. Man
pasirodë, kad ten galëtø gyventi psichikos ligoniai (vëliau
sesuo suþinojo, kad taip ir yra). Dienomis mûsø vieðbutyje
nebuvo jokio darbuotojo, kambariø niekas netvarkë (ir
arbatpinigiø nereikëjo palikti), net iðvaþiuodamos turëjome
savo kambario raktus ámesti á paðto dëþutæ.
Vokietijoje jau nebuvo karðta, oro temperatûra nukrito
iki 18-200C, bûdavo ir þemesnë.
Dar bûdamos Austrijoje, treèià kelioniø dienà,
vaþiavome á Vokietijà apþiûrëti dviejø piliø, kadangi jos nuo
mûsø vieðbuèio buvo tik porà valandø kelio.
Bavarijos pilys. Bavarijos piliø ruoþas prasideda
Reino þemupyje nuo Fiuseno (Füssen) ir palei Reinà tæsiasi
iki Viurcburgo (Würzburg). Pilys iðsidëstæ ant senojo Romos
kelio  Via Claudia Augusta (imperatoriaus Klaudijaus
kelias, senovës Romoje jungë upës Po slëná su Retija 
ðiuolaikine pietø Vokietija). Kada nors ið tiesø bûtø labai
ádomu aplankyti visas ðias pilis. Kartu su Lietuvos 
Vokietijos draugijos nariais pernai plaukiau nedidele Reino
atkarpa nuo Riudeshaimo (netoli Mainco, ðalia Frankfurto
prie Maino), tuomet abipus upës matësi keli senøjø piliø
griuvësiai. Naudodamosi navigatoriumi, pasukome link
Miuncheno ir pilis pasiekëme ið Vokietijos pusës; vaþiavome
pro kalnus, pievas, nedidelius kaimelius. Atvaþiavome
vëlokai, apie 12 val.
Dvi pilys: senoji (Hohenschwangau) ir naujoji
(Neuschwanstein) yra Ðvangau (Schwangau) vietovëje, ðalia
Gulbiø eþero (Schwansee) (vok. schwan  gulbë). Nuo ðio
pavadinimo kilo miestelio ir abiejø piliø pavadinimai. Prie
kasø buvo labai daug þmoniø; buvo labai karðta; atstovëjæ
ilgà eilæ, nusipirkome bilietus ekskursijoms su vadovais á
abi pilis. Tarp ekskursijø buvo gana ilgas laiko tarpas.
Kiekviena ekskursija turi savo numerá, prie abiejø piliø buvo
ðvieèiantys tablo, kurie tuos numerius rodë. Ið pradþiø
pasukome link senosios.
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Hoenðvangau (Hohenschwangau) pilis. Tai
neogotikinë geltonos spalvos mûrinë penkiaaukðtë pilis ant
kalvos, á kurià galima uþvaþiuoti karieta, nueiti ilgesniu keliu
pësèiomis arba uþlipti laipteliais. Nuo XVI a. pilis priklausë
Vitelsbachø ðeimai, per Tirolio karà buvo sugriauta, atstatyta
1832 m. Joje gyveno kunigaikðtis Maksimilianas II. Matyti,
kad pilyje gulbës simbolis  labai svarbus: iðskleidusi
sparnus, gulbë puikuojasi ant pilies stogo, o kieme yra
bronzinës gulbës fontanas. Kiemo teritorija nedidelë, su
terasomis ir fontanais: vienas, panaðus á rytietiðkà  su liûtu
ir freskomis, kitas  su 4 liûtais, treèias, nedidelis, vaizduoja
pasakø veikëjà Hansà su dviem þàsimis po paþastimis.
Apþiûrëjæ pilies saliø ekspozicijà (dabar jau neatsimenu,
kokie baldai ir paveikslai ten buvo, þinau tik, kad visur buvo
daug gulbiø: skulptûrø, vazø ir pan.), nusileidome prie eþero.
Eþeras guli tarpeklyje, aplink eþerà statûs krantai, vanduo
labai mëlynas, jame atsispindi aplinkiniai miðkai (1).
Viena ið graþiausiø Europoje laikoma Bavarijos
Noiðvanðtaino (Neuschwanstein) pilis. Pilies nuotrauka
puikuojasi ant Vokietijos kelioniø vadovo ir ant didþiulio
albumo apie Europos pilis. Ðioje pilyje buvo filmuojama
daug filmø, pagal jos vaizdà daromi þaislø maketai.
Ásivaizduoju, kad bûtent tokioje pilyje gyveno Mieganèioji
graþuolë. Pilis stûkso ant kalnø, tarp jø gerai matyti du eþerai.

Sesuo Skaistë prie Gulbiø eþero.

Á kalnà uþvaþiavome autobusu, toliau reikëjo kiek paeiti. Nuo
tiltelio per tarpeklá, kur pilis geriausiai matoma, visi
fotografuojasi. Pilis nepaprastai áspûdinga, su keliais skirtingo
aukðèio asimetriðkais bokðtais, tik du pirmieji ties pagrindiniu
áëjimu visiðkai vienodi (2).
Pilis buvo statoma 18691886 m., bet nebuvo baigta.
Jà pastatë Bavarijos karalius Liudvikas II, Maksimiliano II
sûnus, idealizuodamas viduramþius. Pilies modeliu Liudvikui
II tapo viena ið þymiausiø Vokietijos piliø  Vartburgo
(Wartburg) pilis, atnaujinta 1867 m. Pilyje nuostabios salës
su paauksuotais interjerais, prabangiais baldais, puikiais
paveikslais, droþinëtais sienø paneliais. Liudvikas II niekada
toje pilyje ir negyveno. Jau klausydamasi gido pasakojimo,
susidariau áspûdá, kad Liudvikas II buvo ne tik kitos lytinës
orientacijos, bet ir mûsiðkis (po ekskursijos bukletuose
radau já vadinant pamiðusiu karalium; apie tai paraðiau
atskirà straipsná).
Liudvikas II gimë senoje Hoenðvangau pilyje, nuo
vaikystës aistringai domëjosi viduramþiais, skaitë tø laikø
vokieèiø pasakas ir legendas. 1861 m. jis labai susiþavëjo
Richardo Vagnerio muzika, kuris pagal viduramþiø legendas
kûrë operas, pamatë visas jo operas ir ëmë save tapatinti su
vienos ið jø (Parsifalis) pagrindiniu veikëju karalium
Parsifaliu. Liudvikas dar buvo vadinamas Pasakø
karaliumi. Jis pastatë net tris puikias pilis, prisidarë daugybæ
skolø, iððvaistë valstybës iþdà. Jau tais laikais buvo akivaizdi
Liudviko II psichikos liga, valstybës veikëjai bandë paskelbti
já neveiksniu (pasirodo, ir tais laikais iðkildavo teisinës
neveiksnumo problemos), bet karalius kaþkaip keistai
paskendo eþere su já konsultuoti atvykusiu garsiu psichiatru
fon Gudenu.
Gyvenome tarp Kelno ir Bonos (tarp jø  25 km), iki
kiekvieno miesto autostrada buvo apie pusvalandis kelio;
Kelne apsilankëme du kartus, Bonoje  vienà. Vaikðèiojom
po gatves, turgaus aikðtes, sëdëjome lauko kavinëse, alaus
baruose (alaus ir vyno gërëme, ir sveikatai tas në kiek
neatsiliepë; vokiðkas vynas man neskanus, o ir belgiðkas alus
 geresnis); parduotuvëse papildþiau savo ir ypaè anûkës
garderobà (net sesuo Skaistë sakë, kad kai kurios drabuþiø
kainos beveik tokios pat maþos, kaip Amerikoje). Apie abu
miestus susidariau tik bendrà áspûdá (neaplankyti liko visi
garsûs muziejai).
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Kelnas (Köln). Tai ketvirtas pagal dydá (daugiau kaip
1 mln. gyventojø) ir vienas ið seniausiø Vokietijos miestø.
Miestas ásikûræs prie Reino upës. Èia kadaise romënai ákûrë
gyvenvietæ Colonia Agrippina (colonia  iðeiviø ið didelio
miesto ákurta gyvenvietë svetimoje teritorijoje). Miestas
garsus 12 romaniniø baþnyèiø ir milþiniðka, didþiausia
Vokietijoje ir treèia pagal dydá pasaulyje, gotikine katedra
(vok. Kölner Dom), katedra yra netoli pagrindinës
geleþinkelio stoties, statyta net 600 metø (12481880 m.).
Kelno katedra áraðyta á pasaulio paveldà, taèiau dël aplinkui
vykusiø statybø pateko á paveldo rizikos grupæ. Mums
besilankant katedra buvo remontuojama, apgaubta
pastoliais, taèiau uþsukome vidun. Mieste iðlikæ romënø
sienos ir bokðtø liekanos (nuotraukoje).
Bonoje.

Kelnas garsus dar ir tuo, kad 1710 m. jame italas
Dþiovanis Maria Farina sukûrë kvapøjá vandená 
odekolonà (pranc. eau de Cologne  Kelno
vanduo). Vienas ið populiariausiø Kelno
suvenyrø  odekolonas Nr. 4711 (tai namo,
kuriame odekolonas buvo gaminamas,
numeris) su tamsiai þalia etikete. Internete
radau, kad vienas ið odekolono variantø
Trojnoj buvo labai paplitæs buvusioje Sovietø
sàjungoje tarp vargðø girtuokliø, kaip áprastas
gërimas, kadangi, lyginant su degtine, labai
pigus. Neatsimenu, kiek kainavo tikrasis Kelno odekolonas,
bet buvo nepigus.
Kelne yra ðokolado, garstyèiø muziejai (liko kitam
kartui).
Bona (Bonn). Miestas ákurtas XI a. prieð Kristø. Bona
garsi tuo, kad 1877 m. èia gimë Liudvikas van Bethovenas.
Paskutiniuosius savo gyvenimo metus Bonoje leido kitas
vokieèiø kompozitorius Robertas Ðumanas. Nuo 1949 m.
iki 1991 m. Bona buvo Federacinës Vokietijos sostinë. Kai
suvienytos Vokietijos sostine tapo Berlynas, Bona nebeteko
savo administracinës reikðmës (dabar gyvena apie 325 tûkst.
gyventojø).
Briûlis (Brühl). Tarp Kelno ir Bonos esantis labai
graþus miestelis. Jame aplankëme rokoko stiliaus Augusto

(Augustusburg) rûmus, kurie kartu su medþioklës nameliu
ir rûmø parku átraukti á pasaulio paveldà. Ðie rûmai buvo
Kelno arkivyskupo Klemenso Augusto ið Bavarijos (1700
1761 m.) mëgstamiausia rezidencija. Nuo 1949 m. rûmai
buvo Vokietijos federacinës respublikos prezidento
reprezentacinë rezidencija. Ekskursijos metu apþiûrëjome
kelias sales. Nuostabûs paradiniai laiptai, paveikslai,
ðviestuvai, skulptûros. Salës labai puoðnios, su gausiai
iðtapytomis lubomis ir sienomis, praðmatniais baldais,
þidiniais, indais. Valgomojo sienos iðklijuotos melsvai
baltomis glazûruotomis plytelëmis. Rûmai ið iðorës
remontuojami, tvarkomas prancûziðko stiliaus parkas su
gëlynais, skulptûromis, baseinais ir fontanais.
Briûlyje gimë vokieèiø dailininkas Maksas Ernstas
(Max Ernst, 18911976 m.), vienas ir dadaizmo ir
siurrealizmo pradininkø. M. Ernstas Bonos universitete
studijavo filosofijà, istorijà, menà, psichiatrijà, lankësi
psichiatrijos ligoninëse, labai domëjosi psichikos ligoniø
menu. Briûlyje yra dailininko muziejus.
Gráþusi namo, perkaièiau savo didþiojoje knygoje apie
Vokietijà, kad netoli Briûlio yra ákurtas didþiausias
Vokietijoje teminis Svajoniø ðalies parkas (Phantasialand)
 su amerikietiðkais kalneliais, karuselëmis, fontanais,
skulptûromis, pasakø veikëjais ir pan. Gal ir gerai, kad to
neþinojau anksèiau  nebûèiau turëjusi sveikatos visas tas
fantazijas iðbandyti.
Augusto rûmai Briûlyje.
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Drachenburgo pilis (Schloss Drachenburg). Pilis
yra ant Drakono kalno (Drachefels), Septyniø kalvø
(Siebengebirge) þemëje. Seniausiu Vokietijoje (1883 m.)
nutiestu geleþinkeliu, maþu traukinuku uþvaþiavome á 321
m aukðèio kalnà. Paèiame jo virðuje iðlikæ pilies griuvësiai.
Pavadinimas siejamas su Nybelungø legenda* apie Zigfrydà
 pasakojama, kad èia gyveno pabaisa  drakonas, kurá
áveikë Zigfrydas. Nuo kalno atsiveria nuostabus vaizdas á
Reinà; tolumoje matyti Bona. Pasivaikðèiojome,
pafotografavau, tada traukinuku nusileidome iki Drakono
pilies. Netoliese yra zoologijos sodas, todël daug turistø su
vaikais nuëjo ten (paþiûrëti drakonø ar slibinø  gal jais
laikomi kokie drieþai ar krokodilai).
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Lince.

atidarytas pakabinamø vagonëliø keltuvas á kalnà. Matëme
visur iðkabinëtas vëliavas BUGA 2011 (Bundesgartenschau).
Spaudoje skaièiau, kad gruodþio mënesá Koblence
Reino pavirðiuje iðplaukë Antrojo pasaulinio karo britø
bombos (vien ið jø svërë net 1,8 tonos), dël to teko evakuoti
net 45 tûkst. þmoniø.
Gal ir gana tø áspûdþiø. Vis dëlto mûsø þurnalas skirtas
ne kelioniø apraðymams, nors skaitytojai daþnai raðo, kad
bûtent nuo tokiø pramoginiø straipsniø ir pradeda skaityti ir
tas yra jiems ádomiausia.

Lincas (Linz) (Vokietijos, ne Austrijos)  nedidelis
miestelis prie Reino, tik 7 km nuo mûsø pensiono (6 tûkst.
gyventojø). Jame yra kelios simpatiðkos humoristinës
skulptûros  fontanai. Vienas fontanas, netoli merijos,
vadinamas Tarybos fontanu, vaizduoja 6 posëdþiaujanèius
miesto tarybos narius su judanèiomis rankomis ir galvomis:
galima paspausti kokiai parlamentarei rankà ar pan. Ant
centrinës jo kolonos stovi miesto gyventojai. Fontano
autorius  vokieèiø skulptorius Bonifacijus Stirnbergas.
Mieste dar yra fontanai su paukðèiais ir su sviesto pardavëja.
Miestas pirmà kartà paminëtas 874 m. Austrijos
miestas Lincas yra prie Dunojaus; abu ðie miestai
giminiuojasi.
Koblencas (Koblenz). Tai buvo paskutinis mûsø
aplankytas miestas prieð gráþtant á Lietuvà, nuo mûsø
pensiono uþ 70 km. Koblencas ásikûræs Mozelio ir Reino
upiø santakoje, taip vadinamame Vokietijos kampe
(Deutsche Eck). Miestas þinomas nuo IX m. pr. Kr., kur
romënai buvo ákûræ stovyklà. Èia gimë Austrijos valstybës
veikëjas princas fon Meternichas; mieste yra jo vardo
fontanas. Trumpai pasivaikðèiojome po miestà. 2011 m.
Koblence vyko Nacionalinë gëliø ir sodø ðventë, buvo

Koblence.
Abi ðalys  ne taip toli ir gana nesunkiai pasiekiamos 
primëèiau centø á visus vandens telkinius, kur tik sugebëjau
 gal dar gráðiu... Kai visiðkai pasveikau ir praëjau raðyti
straipsná apie Vokietijà, skaityti storàjà knygà, kurios be
reikalo nepasiëmiau, narðyti internete, supratau, kad dar labai
daug ko net tose aplankytose vietose nematëme. Nors yra
dar daug pasaulyje vietø, kur norëèiau nuvaþiuoti labiau...
Jei viskas gerai klostysis... Jei uþteks laiko... Jei...

*nybelungai (sen. germanø)  nykðtukai, neûþaugos, didþiuliø turtø valdovai. Nybelungø giesmë yra epinë poema, paraðyta viduriniàja
aukðtàja germanø kalba. Ji pasakoja drakonø þudiko Zigfrydo istorijà burgundø rûmuose, jo nuþudymà ir jo þmonos Krimhildos kerðtà,
atneðusá mirtá visiems pagrindiniams veikëjams.
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Skelbimai
***

Asmenis, patyrusius psichikos sutrikimø, jø
artimuosius, globëjus ir draugus kvieèiame ásijungti á
klubo 13 ir Ko veiklà. Skambinkite, raðykite, ateikite
þemiau nurodytu adresu.

***

Klubo 13 ir Ko susirinkimai pirmà kiekvieno
mënesio treèiadiená 15 val. vyksta Respublikinës
Vilniaus psichiatrijos ligoninës bendruomenës skyriuje
(administracijos korpuse, III aukðte), Parko 15, Vilniuje.

Padëkos

Dëkojame ástaigoms ir privatiems rëmëjams,
rëmusiems klubà 2011 metais:
] Neágaliøjø reikalø departamentui prie Lietuvos
socialinës apsaugos ir darbo ministerijos,
] Lietuvos sveikatos ministerijai,
] Farmacijos kompanijai AstraZeneca,
] p. Aidui Grigui,
] p. Tautginui Leonui Bliûdþiui,
] p. Valdui Jaðinskui,
] p. Miroslavui Kondratoviè,
] p. Broniui Ðinkûnui,
] p. Vilnei Kneiþienei,
] Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei,
] Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui.
Visiems Gerbiamiems þmonëms, paaukojusiems
kuklius 2 proc. savo pajamø mokesèiø!
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