Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Lietuvos neįgaliųjų draugija verčia
naują savo veiklos puslapį

Naujoji Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba.

Atvira visuomenė
Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre surengta kas
ketverius metus šaukiama
Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) ataskaitinė-rinkiminė konferencija šiemet
sulaukė didelio dėmesio – iš
64 asocijuotų narių į ją atvyko 59 delegatai. Konferencijoje išklausytos ir patvirtintos LND veiklos ir finansinė ataskaitos, išrinktas LND
pirmininkas ir valdyba.

Ne visos permainos
pateisino lūkesčius
Jau tapo tradicija prieš atas
kaitinę konferenciją LND asoci
juotiems nariams sudaryti gali
mybę susipažinti su metų veik
los ataskaita, kad daugiau laiko
liktų diskusijoms, ateities pla
nams aptarti. Ji miestų ir rajo
nų neįgaliųjų draugijų pirmi
ninkams buvo išsiųsta ir šįkart,
tačiau konferencijoje LND pir
mininkė Jelena Ivančenko dar
kartą trumpai pristatė svarbiau
sius nuveiktus darbus (juos pa
teikiame 2–3 laikraščio pusla

LND pirmininku išrinktas Ignas Mačiukas.

piuose). Išklausę jos pranešimo
konferencijos dalyviai aktyviai
įsitraukė į diskusijas. Atkreipęs
dėmesį, kad LND mažai keičia
si valdybos sudėtis, Kėdainių r.
neįgaliųjų draugijos pirminin
kas Rimantas Dubosas norėjo
išgirsti ir ką nuveikė kiekvienas
jos narys. Jam pritarė ir Jurbar
ko r. neįgaliųjų draugijos pir
mininkė Vida Pieniutienė, pa
sak kurios, LND asocijuotos na
rės negauna jokios informacijos
apie tai, kas svarstoma valdybo
je, kokie priimami sprendimai.
Pasak J. Ivančenko, LND val

dyba – kolegialus, bendrai dir
bantis organas ir kiekvienas jos
narys neturi pareigos atsiskai
tyti, vis dėlto Ignas Mačiukas,
Zita Kviklienė bendrais bruo
žais pristatė valdybos darbą bei
svarstytus klausimus.
Z. Kviklienė turėjo pastabų
dėl valdybos darbo organizavi
mo. Pasak jos, pirmaisiais me
tais buvo atsiklausiama valdy
bos narių nuomonės, tariama
si, tačiau vėliau susirinkę į po
sėdžius jie vis dažniau išgirs
davo pirmininkę sakant „nu
sprendžiau, padariau“, o jiems

telikdavo tik pritarti. Taip buvo
pranešta apie sprendimą LND
išstoti iš Lietuvos negalios or
ganizacijų forumo, šiemet ne
rengti tradicinės Talačkonių
šventės ir kt.
Priekaištų išsakė ir kiti kon
ferencijos dalyviai. Pasak jų,
karantinas baigėsi, nemažai ne
įgaliųjų asociacijų neatšaukė sa
vo rengiamų stovyklų, o LND
poilsio namai neįgaliųjų draugi
jų grupių nepriima, jos autobu
su kelionės prie jūros neorgani
zuojamos. Konferencijos daly
viai kalbėjo ir apie padidėjusias
poilsio kainas savarankiškai už
siregistravusiems neįgaliesiems.
Diskusijų kilo ir dėl neįvyk
siančios tradicinės Talačkonių
šventės. Pasak I. Mačiuko, bu
vo planuota važiuoti į Pasva
lio r. savivaldybę, tartis, ieškoti
sprendimo, tačiau to nepadary
ta. Šilutės r. neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė Laima Micienė
siūlė pagalvoti apie kitą vietą
(nukelta į 6 psl.)

Paslaugų perdavimas NVO: reikia pirkti pokytį
Tolerancijos testas
Lietuvoje jau kuris laikas kalbama apie tai, kad reikia kuo
daugiau viešųjų paslaugų perduoti nevyriausybiniam sektoriui. Pasaulio praktika rodo,
kad tai padeda ne tik pasiekti
geresnių rezultatų, bet ir sutaupyti. VšĮ „Versli Lietuva“
virtualiai surengtame seminare buvo kalbama apie viešųjų
paslaugų perdavimo nevalstybiniam sektoriui naudą ir
kokį poveikį tai daro savivaldybėms bei bendruomenėms.
Parengtas Viešųjų paslaugų
perdavimo gidas
„Verslios Lietuvos“ projek
tų vadovė Aušra Paulauskaitė

„Senjoro“ programos darbuotoja Greta padeda kaunietei Marytei buityje.

atkreipė dėmesį, kad Lietuvos
įsipareigojimas perduoti pas
laugas nevalstybiniam sekto
riui yra numatytas ne viename
svarbiame dokumente. Valsty
bės pažangos strategijoje „Lietu

va 2030“ teigiama, kad viešasis
sektorius turi teikti tik tas pas
laugas, kurių negali nevyriau
sybinės organizacijos (NVO).
Nacionalinėje pažangos progra
moje rašoma, kad bent 15 proc.

savivaldybių paslaugų turi būti
perduota nevyriausybinėms or
ganizacijoms, socialiniam vers
lui ar kitiems nevalstybinio sek
toriaus žaidėjams. Pasak A. Pau
lauskaitės, šiuo metu yra per
duota 7–9 proc. paslaugų, dau
giausia – sporto srityje. „Versli
Lietuva“ yra parengusi Viešųjų
paslaugų perdavimo gidą, kuris
galėtų tapti savivaldybėms geru
pagalbininku siekiant šių tikslų.
A. Paulauskaitė atkreipė dė
mesį, jog svarbus ne pats perda
vimo faktas, bet tai, kad būtų
perduotos tos paslaugos, kurios
teikiamos neefektyviai. Svarbu,
kad būtų perkamas pamatuo
jamas rezultatas, o ne veikla ir
procesai, kaip dažnai būna. Kas
yra rezultatas? A. Paulauskaitės
teigimu, dažnai galvojama, kad
užtenka surengti mokymus. Ne.

Rezultatas – padidėjusios žinios
tam tikroje srityje ir dar pagei
dautina, kad tos žinios būtų kur
nors panaudojamos. Pavyzdžiui,
sumažėtų neįgalių žmonių pri
klausomybė nuo artimųjų.

Mažina socialinio būsto
poreikį
Rengiant Viešųjų paslaugų
perdavimo gidą buvo atlikti 2
bandomieji tyrimai savivaldy
bėse. Jų tikslas – užtikrinti pas
laugų kokybę matuojant povei
kį. Savivaldybių laukė nemaži
iššūkiai – nuo paslaugų užsako
vų ir teikėjų pereiti prie paslau
gų vertintojų, įgalinti bendruo
menes, nevyriausybines orga
nizacijas, socialinius verslus ir
išmokti pirkti geresnę paslau
gų kokybę.
(nukelta į 6 psl.)
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ASOCIACIJOS LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

L

ietuvos neįgaliųjų draugi
ja (toliau – LND) įregistruota
1996 m. birželio 7 d. Organizacijos
buveinė yra adresu Saltoniškių g.
31, Vilnius. Identifikavimo kodas:
191676690. LND turi 64 asocijuo
tus narius (juridiniai asmenys) 57
savivaldybėse.
Draugija yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės juri
dinis asmuo, kurio tikslas – subur
ti negalią turinčius asmenis darbi
nei, visuomeninei bei kultūrinei
veiklai, spręsti neįgaliųjų reabili
tacijos klausimus, rūpintis jų mo
kymu, gydimu ir poilsiu.
Finansiniai metai yra kalendo
riniai metai: finansinių metų pra
džia – sausio 1 d., pabaiga – gruo
džio 31 d.
Draugijos lėšų šaltiniai: gau
tas valstybinis, ES fondų ir savi
valdybių projektinis finansavi
mas, parama.
2019 m. veiklą tęsė 2016 m. iš
rinkta LND valdyba, kurios nariai:
Zita Kviklienė (Vilniaus apskritis),
Aurelija Petronienė (Panevėžio
apskritis), Daiva Latvytė (Alytaus
apskritis), Antanas Juškėnas (Klai
pėdos apskritis), Regina Slabadie
nė (Utenos apskritis), Edvardas
Najulis (Telšių apskritis), Loreta
Stašinskienė (Tauragės apskritis),
Ignas Mačiukas (Kauno apskritis),
Elena Kančiauskaitė (Šiaulių aps
kritis), Saulius Rakauskas (Mari
jampolės apskritis). LND pirmi
ninkė – Jelena Ivančenko.
2019 m. gruodžio 31 d. LND
dirbo 8 darbuotojai. Dar 2 darbuo
tojai įdarbinti išskirtinai projekti
nėms veikloms.
LND turimos įmonės
VšĮ „Vislida“. Vadovė Jelena
Ivančenko, veikla – poilsio neįga
liems asmenims organizavimas,
apgyvendinimo paslaugų teikimas.
UAB „Negalia“. Vadovas Jev
genij Ševčenko, veikla – darbo rū
bų ir namų tekstilės siuvimas.
VšI „Bičiulystė“. Vadovė Aldo
na Milieškienė, veikla – leidyba.
UAB „Alinva“. Vadovė Jūratė
Kamičaitienė, veikla – darbo rū
bų siuvimas.
AB „Puntukas“. Vadovas ban
kroto administratorius, veikla –
medicininė technika ir priedai.
Veikla pagal kryptis
2018 m. LND konferencijoje
patvirtintos veiklos kryptys 2019
metams (tokios pat, kaip ir 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 metais, atsižvelgiant atitinka
mai į 2019 m. (Neįgaliųjų reikalų
departamento) bei kitą projektinį
finansavimą):
 per asociacijos veiklą, teisės
aktų stebėseną atstovauti ir ginti
neįgalių žmonių pilietines, socia
lines, ekonomines teises;
 per aktyvų dialogą su val
džios institucijų atstovais siekti,
kad Lietuvoje būtų įtvirtintos JT
neįgaliųjų teisių konvencijos nuos
tatos ir užtikrinamas tinkamas ne
įgaliųjų teisių įgyvendinimas;
 teikti teisinę ir kitą aktualią
informaciją ir pagalbą LND asoci
juotiems nariams bei kitiems ne
galią turintiems asmenims;
 dalyvauti įvairiuose rengi
niuose, darbo grupėse, susitiki
muose;
 vykdyti LR teisės aktų tai
kymo stebėseną, teikiant pasiūly
mus atsakingoms institucijoms dėl
teisės aktų tobulinimo ir efekty
vesnio jų taikymo praktikoje;
 Neįgaliųjų teisių konvenci
jos įgyvendinimas;

 pasiūlymų dėl LR įstatymi
nės bazės papildymo ir galiojan
čių įstatymų, susijusių su neįgalių
problematika, teikimas ir priežiūra;
 aktyvaus poilsio stovyklų ir
renginių organizavimas LND na
riams.
JT neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyvus protokolas
LND teikia savo ekspertinę
nuomonę/poziciją apie JT neįga
liųjų teisių konvencijos nuostatų
įgyvendinimą Lietuvoje vykdo
muose tyrimuose, apklausose bei
tarptautiniu mastu vykdomuose
tyrimuose.
ES struktūriniai fondai
LND įsitraukė į ES finansavi
mo laikotarpio 2014-2020 m. prie
žiūrą bei naujojo ES finansavimo
periodo 2021-2027 m. planavi
mo veiklas.
LND vadovas, atstovaujan
tis Neįgaliųjų reikalų tarybai, yra
paskirtas 2014-2020 m. Europos
Sąjungos fondų veiksmų progra
mos stebėsenos komiteto komi
sijos nariu.
Pastabų ir pasiūlymų teikimas teisės aktų projektams
Dėl Lietuvos geležinkelių
transporto kodekso įstatymo Nr.
XII-1623 keitimo ir straipsnių pa
pildymo;
Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013-2020
metų programos įgyvendinimo
veiksmų plano patvirtinimo;
Dėl teisės akto projekto Nr.
19-6674 „Dėl specialiojo nuolati
nės slaugos, specialiojo nuolatinės
priežiūros (pagalbos), specialio
jo lengvojo automobilio įsigijimo
ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikių nustaty
mo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Dėl teisės akto projekto Nr. 196641 „Lietuvos Respublikos Vy
riausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m.
rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831
„Dėl finansinės pagalbos priemo
nių teikimo neįgaliesiems, studi
juojantiems aukštosiose mokyklo
se, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo;
Dėl neįgaliųjų asociacijų veik
los rėmimo 2020 metais projektų
atrankos konkurso nuostatų;
Dėl lengvųjų automobilių įsi
gijimo, jų techninio pritaikymo iš
laidų kompensacijos neįgaliesiems.
Darbas darbo grupėse,
komisijose, susitikimuose,
posėdžiuose
LND pirmininkė J. Ivančen
ko: Europos Sąjungos fondų in
vesticijų veiksmų programos ste
bėsenos komitetas; Vilniaus miesto
Nevyriausybinių organizacijų ta
ryba; Neįgaliųjų reikalų taryba prie
SADM; Visuomeninės aplinkos
pritaikymo komisija prie NRD;
Ekspertų komisija prie TPNC;
Vilniaus miesto tikslinės teritori
jos vietos veiklos grupė.
LND teisininkė E. Kelmelie
nė: Darbo grupė dėl darbingumo
ir neįgalumo nustatymo tvarkos;
Socialinių įmonių reikalų komisija
prie LDB; Darbo grupė Dėl Švie
timo įstatymo pakeitimo įstaty
mo projekto svarstymo; Socialinių
įmonių reikalų komisija; Sveikatos
priežiūros politikos darbo grupė.
LND iniciatyva kreipimaisi į
institucijas, Seimo narius
Dėl Lietuvos Respublikos so
cialinių įmonių įstatymo ir su
juo susijusių lydimųjų teisės aktų
svarstymo (LR Prezidentui, LR Vyriausybei, LR Seimo socialinių reika-

lų komiteto nariams, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybai, LR Seimo neįgaliųjų teisių komisijai, LR Seimui);
Dėl vaikų su negalia teisių už
tikrinimo (LR Prezidentui).
Tiesioginis neįgalių asmenų
atstovavimas
Pateikti 3 skundai dėl neįga
lumo ir darbingumo nustatymo
sprendimo peržiūrėjimo, 1 iš jų bu
vo peržiūrimas iš naujo, du skun
dai atmesti kaip nepagrįsti.
Pateiktas skundas Užimtumo
tarnybai dėl LR užimtumo įstaty
mo nuostatų. Skundas patenkintas,
asmeniui darbo užmokesčio subsi
dija pratęsta.
Pateiktas skundas VSD „Dėl
našlių pensijos skyrimo“.
Pateiktas 1 skundas Vartotojų
teisių apsaugos tarnybai dėl neko
kybiškų gaminių.
Atstovauti 3 neįgalių vaikų tei
sėti atstovai bendradarbiaujant su
ugdymo įstaigomis, LR Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija dėl ko
kybiškų ugdymo paslaugų suteiki
mo ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos nuostatų užti
krinimo jų vaikams.
Pateiktas 1 skundas teismui dėl
asmens neveiksnumo nustatymo.
Atstovauti 2 asmenys, teikiant
skundus Valstybinei ligonių kasai,
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
dėl nekokybiškų techninės pagal
bos ir ortopedinių gaminių.
Svarbiausi klausimai, dėl kurių
dažniausiai buvo kreiptasi
į LND teisinių konsultacijų
2019 m.
Dėl LR Darbo kodekso taiky
mo (atleidimas, išeitinės ir kitos
garantijos darbuotojams);
Dėl LR piniginės socialinės pa
ramos nepasiturintiems gyvento
jams įstatymo nuostatų taikymo;
Dėl darbingumo lygio ir
specialiųjų poreikių nustatymo;
Dėl Šalpos įstatymo nuostatų;
Dėl transporto išlaidų kom
pensacijos ir automobilio pritai
kymo neįgaliesiems;
Dėl lygių galimybių užtikri
nimo neįgaliesiems (JT neįgaliųjų
teisių konvencijos įgyvendinimas);
Dėl LR Švietimo įstatymo pa
keitimo nuostatų.
Dėl LR Socialinių įmonių įsta
tymo nuostatų.
Dėl neveiksnumo nustatymo.
Dėl Priežiūros pagalbos ir slau
gos įstatymo nuostatų.
2019 metais LND įgyvendinti
projektai
1. 2019 m. Neįgaliųjų asocia
cijų veiklos rėmimo projektas:
gautas ir panaudotas NRD prie
SADM finansavimas 153 209 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotar
pis: 2019 m. sausio 1 d.–gruo
džio 31 d. Įgyvendinti projekto
uždaviniai:
 per asociacijos veiklą, teisės
aktų stebėseną atstovauti ir ginti
neįgalių žmonių pilietines, socia
lines, ekonomines teises;
 per aktyvų dialogą su val
džios institucijų atstovais siekti,
kad Lietuvoje būtų įtvirtintos JT
neįgaliųjų teisių konvencijos nuos
tatos ir užtikrinamas tinkamas ne
įgaliųjų teisių įgyvendinimas;
 per bendrus sveikųjų ir neį
galiųjų aktyvaus poilsio renginius
skatinti žmonių su negalia integra
ciją, aktyvų dalyvavimą visuome
nės gyvenime;
 skatinti neįgalių vaikų ir jau
nimo bendravimą, užimtumą, ma
žinti socialinę atskirtį, ugdyti vi
suomenės toleranciją;

 sudaryti galimybę žmonėms
su negalia lavintis ir išlaisvinti sa
vo menines, kūrybines savybes;
 teikti metodinę pagalbą
LND organizacijoms, taip prisidė
ti prie neįgaliųjų teisių gauti koky
biškas socialinės reabilitacijos pas
laugas bendruomenėje;
 kelti tiesiogiai su neįgaliai
siais dirbančių specialistų kvalifi
kaciją;
 skatinti neįgaliųjų savaran
kiškumą ir jų integraciją į visuo
menę.
Specialistų kvalifikacijos
tobulinimas (asocijuotiems nariams)
Organizuoti 2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai LND asoci
juotų narių atstovams: konferenci
ja „Asmeninio asistento paslaugų
asmenims su fizine negalia teiki
mo pokyčiai“ ir seminaras „Vie
šųjų paslaugų teikimas, socialinio
verslumo skatinimas“.
Organizuota 30 renginių, su
sijusių su žmogaus teisių gynimu:
20 susitikimų LND organizacijoms
teikiant metodinę pagalbą asoci
juotiems nariams.
Neįgaliųjų savarankiškumo ir
saviraiškos ugdymas
Vasarą LND organizavo 50
stovyklų Šventosios mokymo ir re
abilitacijos centre, kuriose dalyva
vo 2188 asmenys, atvežami LND
autobusu.
2019 m. III ketvirtyje Švento
sios mokymo ir reabilitacijos cen
tre buvo suorganizuotas aktyvaus
poilsio renginys – paauglių (11-17
metų amžiaus) ir jų tėvų (įtėvių)
stovykla „Aš Superherojus“. Sto
vykloje dalyvavo 20 asmenų, iš jų
12 negalią turinčių vaikų. Stovyk
los trukmė 6 dienos. Stovykla bu
vo orientuota į aktyvaus ir sveiko
gyvenimo skatinimą, supažindini
mą su sveikos gyvensenos pagrin
diniais principais.
Rugpjūčio 26-31 dienomis
Šventojoje vyko moterų su negalia
stovykla „Neregėta Aš“. Stovyk
loje dalyvavo 15 negalią turinčių
moterų. Trukmė 6 dienos. Stovyk
loje buvo siekiama per įvairias vei
klas išmokti iš naujo pamilti sa
ve, atrasti dar neatrastų moteriškų
magijos triukų, prisiliesti prie sa
vo moteriškos prigimties, vidinio
pasaulio, susipažinti su moteriškos
realizacijos technologijomis, patir
ti ir išgyventi save iš naujo. Dide
lis dėmesys bus skiriamas moterų
sveikos gyvensenos įgūdžių lavini
mui ir moteriškumo atskleidimui.
Meno renginiai
Liepos 1-6 dienomis Švento
sios mokymų ir reabilitacijos cen
tre buvo suorganizuotos neįgalių
menininkų kūrybinės meno dirb
tuvės „Karpiniai iš praeities“. Joms
vadovavo Virginija Jurevičienė,
kuri ne tik supažindino stovyklos
dalyvius su viena seniausių tradi
cinio meno šakų - karpiniais, bet
ir stengėsi sudominti, paskatinti
kurti, gėrėtis grožiu, kelti kūrybi
nę motyvaciją, atskleisti gabumus
bei susipažinti su dar neatrastomis
meno formomis. Stovykloje daly
vavo 15 asmenų, iš kurių 13– tu
rinčių negalią. Trukmė 6 dienos.
Rugsėjo 2–7 dienomis buvo or
ganizuota neįgaliųjų literatų kūry
binė stovykla „Amžini lietuvybės
ąžuolai“, kurioje dalyvavo 22 as
menys. Sunkią negalią turintiems
kūrėjams ši stovykla tampa vie
nintele galimybe pakeisti įprastą
namų aplinką, sužinoti apie lite
ratūros naujoves, susitikti su ki
tais plunksnos bičiuliais, pasida

lyti savo įžvalgomis, patyrimais
bei kritika.
Kultūros renginiai
2019 m. Lietuvos neįgalių
jų draugija organizavo 7 kultūros
renginius.
Liepos 18 d. Talačkoniuose,
Balsių malūne, vyko tradicinis
šventinis renginys, į kurį neįgalieji
iš visos Lietuvos suvažiavo pami
nėti Baltijos kelio 30-metį. Į rengi
nį susirinko apie 2 tūkst. neįgalių
jų, jų šeimos narių, garbių svečių.
Renginio metu šventiškai nusitei
kę neįgalieji ne tik susikibę ran
komis atkartojo Baltijos kelią, bet
ir pasidžiaugė kviestiniu mišraus
choro iš Latvijos koncertu. Pirmą
kartą renginyje dalyvavo Lietuvos
kariuomenės Karaliaus Mindaugo
husarų bataliono kariai, kurie pri
statė savo ginkluotę, karinę tech
niką ir įrangą. Be šventinio kon
certo, kurį vainikavo „Sare Roma“
pasirodymas, renginyje vyko tradi
cinė iš visos Lietuvos suvežtų neį
galiųjų rankdarbių mugė – Amatų
kiemas, kuris prekių gausa ir įvai
rove stebino lankytojus.
Siekdama įtraukti neįgaliuo
sius į kultūrinę veiklą, puoselė
jant Lietuvos regionų savitumą ir
kultūros tradicijas bei skatinant
bendruomeniškumą, LND orga
nizuoja tęstinius neįgaliųjų me
no mėgėjų kolektyvų konkursus
„Vilties paukštė“ 6 skirtinguose
Lietuvos miestuose. Ši neįgaliųjų
muzikos kolektyvų tradicijas iš
laikanti šventė kasmet sukviečia
muzikos mėgėjus iš visų Lietuvos
kampelių – joje aktyviai dalyvau
ja beveik visos LND asocijuotos
narės. Spalio–lapkričio mėnesiais
renginio atrankos turai buvo ren
giami 6 Lietuvos miestuose: Duse
tose, Plungėje, Jonavoje, Tauragė
je, Šeduvoje ir Varėnoje. Dalyva
vo 632 asmenys, iš jų neįgaliųjų –
517. Renginiu siekiama stiprinti
meno mėgėjų kolektyvų profesinį
lygį, suteikti motyvacijos ir progą
pasirodyti bei aktyviai dalyvauti
muzikinėje veikloje. Koncertuo
se dalyvavo 58 meno kolektyvai.
Iš viso 7 kultūros renginiuose
dalyvavo 2004 asmenys, 1779 iš
jų – neįgalieji.
2, 3. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai. Gautas ir panaudotas fi
nansavimas: Šiaulių m. 5638 Eur.
Naudą gavo 50 neįgalių asmenų.
Šiaulių r. 8 130 Eur. Naudą gavo
45 neįgalūs asmenys.
Įgyvendinti projektų užda
viniai:
 organizuoti nuolatinio, pe
riodinio pobūdžio asmeninio asis
tento (palydėjimo) paslaugas fizi
nę negalią turintiems asmenis pa
gal jų poreikius, siekiant projekto
tęstinumo;
 gerinti fizinę negalią turin
čių žmonių gyvenimo kokybę, di
dinant jų darbinį ir profesinį sava
rankiškumą per vykdomas projek
to veiklas;
 diegti veiksmingus metodus
ir priemones bei panaudojant in
formacinių technologijų galimy
bes skatinti neįgaliųjų mokymąsi
ir integraciją į darbo rinką.
4. Projektas „Vilties paukštė
2019“: gautas ir panaudotas dali
nis Kultūros rėmimo fondo finan
savimas – 5 300 Eur.
Projekto lėšomis 2019 m. lap
kričio 26 dieną buvo surengtas
finalinis „Vilties paukštė 2019“
(nukelta į 3 psl.)
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3 psl.
(atkelta iš 2 psl.)
koncertas Anykščiuose. Šiuo pro
jektu siekiama, kad būtų stiprina
mas meno mėgėjų kolektyvų me
ninis lygis, motyvuojant atlikėjus
yra skatinamas jų aktyvus dalyva
vimas meninėje, kultūrinėje vei
kloje, puoselėjant savo krašto kul
tūrą bei tradicijas. Siekiama supa
žindinti visuomenę su Lietuvos
neįgaliųjų meninės raiškos pasie
kimais, viešinami meno kolekty
vai ir jų vadovai, sudarytos sąlygos
teigiamai meninės raiškos patyri
mo sklaidai.
Spalio–lapkričio mėnesiais bu
vo rengiami 6 atrankiniai koncer
tai. Iš kiekvieno atrankinio kon
certo buvo išrinktas 1 geriausiai
pasirodęs ir komisijos įvertintas
meno kolektyvas. Iš 58 dalyvavu
sių meno kolektyvų buvo išrinkti
6 geriausi meno kolektyvai: Rokiš
kio meno kolektyvas „Laukuva“,
Šiaulių r. meno kolektyvas „Viltis“,
Elektrėnų meno kolektyvas „Ža
ra“, Alytaus m. meno kolektyvas
„Dzūkijos atgaiva“, Ukmergės r.
meno kolektyvas „Goda“ ir Kaz
lų Rūdos meno kolektyvas „Me
dlieva“, kurie dalyvavo baigiama
jame finaliniame „Vilties paukštė
2019“ koncerte. Koncerto metu
profesionalų komisija išrinko 1–3
vietos nugalėtojus. Nugalėtojams
buvo įteikti „Vilties paukštė 2019“
koncerto apdovanojimai. Finalinį
koncertą vainikavo grupės „16 Hz“
pasirodymas.
5. Projektas „Fotografų su
negalia kūrybinė stovykla „Fotografijos alternatyvos“: gau
tas ir panaudotas dalinis Kultū
ros rėmimo fondo finansavimas –
4 000 Eur.
2019 m. rugsėjo 16–20 d.
Šventojoje buvo organizuota foto
grafų kūrybinė stovykla, kuriai va
dovavo profesionalūs menininkai:
Dalia Mikonytė ir Adomas Žudys.
Stovykloje dalyvavo 12 fotografų,
turinčių negalią. Stovyklos trukmė
5 dienos. Fotoplenero metu daly
viai buvo supažindinti su skirtin
gomis fotografijos alternatyvomis,
turėjo galimybę praktiškai juos iš
bandyti. Daug dėmesio buvo ski
riama dalyvių individualiai savi
raiškai. Tokio pobūdžio stovykla
ne tik sudaro galimybę neįgaliems
asmenims kokybiškai dalyvauti
kūrybinėse veiklose, bet ir spren
džia kasdienes neįgaliųjų proble
mas – psichologinius sunkumus,
kylančius dėl bendravimo trūku
mo, menkos savivertės. Iš stovy
klos vadovų atrinktų ir geriausiai
įvertintų darbų 2019 m. gruodžio
3 d. Tarptautinės neįgaliųjų dienos
proga buvo surengta fotoparoda.
6. Projektai „Asociacijos atstovų dalyvavimo būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijų darbe“ ir „Asociacijos atstovų dalyvavimo būsto pritaikymo neįgaliesiems vaikams komisijų darbe“: gautas ir panaudotas finan
savimas – 22 170 Eur. Projektų
įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m.
sausio 1 d.–gruodžio 31 d.
Neįgaliųjų reikalų departa
mentas prie SADM 27 mūsų aso
ciacijos atstovus delegavo į 35 sa
vivaldybėse veikiančias būsto pri
taikymo neįgaliesiems komisijas:
Akmenės r., Alytaus m., Alytaus
r., Anykščių r., Biržų r., Ignali
nos r., Jonavos r., Jurbarko r., Kai
šiadorių r., Kalvarijos, Kauno r.,
Kazlų Rūdos, Kupiškio r., Lazdijų
r., Marijampolės, Neringos, Pagė
gių, Pakruojo r., Palangos, Mažei
kių r., Pasvalio r., Plungės r., Rad
viliškio r., Raseinių r., Skuodo r.,
Šakių r., Šiaulių r., Šiaulių m., Ši

lutės r., Širvintų r., Tauragės r.,
Telšių r., Varėnos r., Vilkaviškio r.,
Vilniaus m. Ataskaitiniais metais
mūsų deleguoti asociacijos atstovai
prižiūrėjo ir tikrino 247 neįgaliųjų
asmenų būsto pritaikymo darbus
ir 129 būstų pritaikymo neįgalie
siems vaikams darbus.
7. Toliau tęsė 2018 metais
pradėtą vykdyti keturių metų
projektą „Karjeros galimybių
plėtra neįgaliesiems“: Ketve
riems metams skirtas dalinis ES
fondų ir LR valstybės biudžeto fi
nansavimas – 272 031 Eur. Pro
jekto įgyvendinimo laikotarpis:
2018 m. balandžio 3 d.–2022 m.
balandžio 3 d. Daugiau informa
cijos apie projektą ir jo vykdymo
eigą bei pasiektus tarpinius rezul
tatus: www.karjeratau.lt.
Per ataskaitinius metus šio
projekto įgyvendinimui buvo pa
naudota 138 806 Eur. Nuo pro
jekto įgyvendinimo pradžios iki
2019 metų pabaigos įsisavinta
172 405 Eur.
Kita LND veikla
2019 m. LND laimėti viešieji
pirkimai paslaugoms teikti ir atlikti tyrimai įgyvendinant priemonę „Vykdyti JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėseną: Neįga
laus vaiko teisių užtikrinimo ir pa
galbos šeimai tyrimas, įvertinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos nuostatų įgyvendini
mo efektyvumą Lietuvoje; Švieti
mo, specialiojo ugdymo ir švieti
mo pagalbos prieinamumo neįga
liems vaikams tyrimas, įvertinant
JT neįgaliųjų teisių konvencijos
nuostatų įgyvendinimo efektyvu
mą Lietuvoje.
Su tyrimais galima susipažinti
http://www.ndt.lt/neigaliuju-tei
siu-konvencija/tyrimai/tyrimai2019-m/. Ataskaitiniais metais
iš šių paslaugų teikimo uždirbta
16 650 Eur. Per 2017–2019 metus
atlikti 5 tyrimai, kuriuos LND at
liko laimėjusi Neįgaliųjų reikalų
departamento organizuotus vie
šuosius pirkimus.
LND leidinys „Kartu esame
stipresni“
LND lėšomis buvo išleista
knyga „Kartu esame stipresni“. Jo
je aprašomos organizacijos ištakos,
svarbiausios veiklos per 30 metų.
Istorijos faktus papildo žmonių pa
sakojimai, prisiminimai. Knygo
je gausu fotografijų. Dauguma jų
sukaupta savaitraščio „Bičiulystė“,
kurios steigėja yra LND. Knygos
tiražas 500 vnt.
Konferencija Seime „Korupcija
negalios nustatymo srityje –
stereotipas ar realybė?“
Gruodžio mėnesį LND pirmi
ninkė dalyvavo ir skaitė praneši
mą Seime surengtoje konferenci
joje „Korupcija negalios nustatymo
srityje – stereotipas ar realybė?“
Komandiruotė į Stokholmą
Lapkričio mėnesį LND pirmi
ninkė su VšĮ „Bičiulystė“ darbuo
toja Aurelija Babinskiene vyko į
darbinę komandiruotę Švedijo
je. Buvo susipažinta su neįgaliųjų
kompensacinės technikos finan
savimo tvarka Švedijoje ir aplan
kytas Ortopedijos centras Örebro
miesto ligoninėje, kuris ne tik pa
skiria reikiamus protezus, ortezus
ar kitas ortopedijos priemones, bet
ir pats vietoje gamina jų dalis, in
dividualiai pritaiko žmogui.
Interaktyvi sveikatinimo
iniciatyva
Kartu su Žalgirio klinika da
lyvavome interaktyvioje sveikati
nimo iniciatyvoje. Grupė gydyto
jų odontologų ir mokslininkų, no

rėdami pasiekti visus Lietuvos gy
ventojus, besidominčius savo bur
nos sveikata, paruošė informaciją,
kuri bus pateikta naujai kuriamoje
internetinėje svetainėje, kur medi
kai pasitelkdami straipsnius, vaiz
dinę medžiagą suprantamai ir įdo
miai pasakos visiems, kaip kasdie
niai sveikesni įpročiai gali padėti
išvengti ar bent sumažinti daugu
mą odontologinių problemų.
Mokymai „Rimi Lietuva“
darbuotojams
LND projekto vykdytoja Lina
Arlauskienė ir psichologė Akvi
lė Siaurukaitė skaitė paskaitą apie
„Negalios etiketą“ UAB „Rimi
Lietuva“ darbuotojams. Mokymus
organizavo Socialinis taksi.
Tarptautinis projektas
„Paraskills“
LND teisininkė Evelina Kel
melienė ir projektų vadovė Lina
Arlauskienė liepos 15–19 dieno
mis Amsterdame dalyvavo tarp
tautinio projekto aptarime, ku
riame buvo dalijamasi neįgaliųjų
įdarbinimo gerąja patirtimi. Pro
jekte dalyvauja 15 šalių, kurios,
vertindamos kiekvienos šalies pa
tirtį, individualias stiprybes, dali
jasi savo gerąja patirtimi, kaip ben
dradarbiaujant su įvairiomis vers
lo organizacijomis sekasi padėti
įsidarbinti išsilavinimą turintiems
žmonėms su negalia.
„Paraskills“ projekto pagrindi
niai tikslai: tvariai ir struktūrizuo
tai didinti neįgalių darbuotojų so
cialinį ir ekonominį dalyvavimą;
mokymosi visą gyvenimą galimy
bių gerinimas žmonėms su negalia;
neįgaliųjų darbuotojų įvaizdžio ir
stereotipų gerinimas; įrodyti, kad
jie yra patikimi ir vertingi darbo
jėgos nariai ne tik saugomoje, bet
ir atviroje darbo rinkoje; maži
nant įmonių ir organizacijų neno
rą įdarbinti žmones, turinčius dar
bo jėgos kliūčių, mažinant ar net
panaikinant atotrūkį tarp žmonių
su negalia ir darbo rinkos; neįga
lių darbuotojų pagrindinių ir pro
fesinių įgūdžių gerinimas; infor
macinių ryšių ir ryšių tarp atviros
darbo rinkos ir žmonių su negalia
gerinimas.
LND 2019 m. parengti
projektai, kurie vykdomi jau
2020 metais
1. „Vilties paukštė 2020“: skirtas
Kultūros rėmimo fondo finansavi
mas – 4 000 Eur. Projekto įgyven
dinimo laikotarpis: 2020 m. birže
lio 1 d.–gruodžio 18 d.
2. #SportasVisiems: skirtas
Sporto rėmimo fondo finansavi
mas – 44 362 Eur. Projekto įgy
vendinimo laikotarpis: 2020 m.
kovo 1 d.–2021 m. spalio 8 d.
3. Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas: skirtas
LR Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos finansavimas –
45 143 Eur. Projekto įgyvendini
mo laikotarpis: 2020 m. vasario
1 d.–gruodžio 31 d.
4. Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas: skirtas
Neįgaliųjų reikalų departamen
to prie SADM finansavimas –
112 727 Eur. Projekto įgyvendi
nimo laikotarpis: 2020 m. sausio
1 d.–gruodžio 31 d.
Iš viso 2020 metais pradė
ta įgyvendinti naujų projektų už
206 232 Eur. Sėkmingam projek
tų įgyvendinimui įtakos gali tu
rėti ekstremali situacija Lietuvoje
ir veiklų apribojimai dėl karanti
no. Tačiau pagal galimybes steng
simės pasiekti projektuose numa
tytų rezultatų.
Jelena IVANČENKO

LND pirmininkė

Atvira visuomenė

Stovykloje moterys
bandė pažvelgti
į save iš naujo

Lietuvos neįgaliųjų draugija 10 moterų pakvietė į stovyklą „Neregėta Aš“.

Jau antrą kartą Lietuvos neįgaliųjų draugija pakvietė
moteris į stovyklą „Neregėta
Aš“. 10 dalyvių, vadovaujamos moterų saviugdos trenerės Jurgos Juodkazytės, stovykloje mokėsi pamatyti save iš naujo, atrasti gražesnes
savo savybes.
Ką nors gero gavo
kiekviena
Stovyklos vadovė J. Juodka
zytė sako tikinti, kad dauguma
moterų įgavo naujų įgūdžių ir
praktikų, išmoko pratimų, pa
dedančių išlaisvinti ir atrasti sa
ve. „Nemanau, kad 100 procen
tų viskas pavyko, bet ką nors iš
sinešė kiekviena“, – sako mote
rų saviugdos trenerė. Pasak jos,
kai kurios suprato, kad norint
pokyčių, pirmiausia reikia pa
keisti savo elgesį. Buvo mote
rų, kurios galvojo, kad jų situa
cija visų blogiausia, bet paben
dravusios su kitomis, pamatė,
kad daugelio istorijos ne mažiau
skausmingos – visos yra patyru
sios netekčių, gyvenimo smū
gių. J. Juodkazytės teigimu, daug
duoda ir praktinės veiklos. Sto
vykloje moterys darė žibintus,
puošė puodelius, kūrė koliažus.
Kai kurioms tai suteikė itin daug
džiaugsmo – kad gali kažką gra
žaus sukurti. „Moterys atsisklei
dė kaip labai kūrybingos – rašo
eiles, turi daug idėjų“, – džiau
gėsi stovyklos vadovė.
„Pastebėjau labai didelį mo
terų vienišumą. Dauguma sto
vyklos dalyvių buvo vyresnio
amžiaus – arba našlės arba išsi
skyrusios, vaikai išvažiavę į už
sienį. Daugelį slegia finansinės
problemos, kamuoja sveikatos
bėdos, jos patiria savirealizacijos
problemų. Bendravimas, atitrū
kimas nuo kasdienybės ir gebė
jimas pažvelgti į savo situaciją iš
šalies labai naudingas“, – dalijasi
įspūdžiais J. Juodkazytė.
Stovykla galėtų vykti
kasmet
Zita Labokaitė įsitikinusi –

tokiose stovyklose daugybę
sveikatos problemų turintiems
žmonėms reikėtų dalyvauti bent
kartą per metus. Moteris sako,
kad pirmą stovyklos dieną ji dar
galvojo apie savo bėdas, o vė
liau užsimiršo ir atsipalaidavo
ir svarbiausia – gerai miegojo.
„Kai sėdi tarp 4 sienų, esi vie
nas, o čia susitinki su įvairiais
žmonėmis, pabendrauji. Pama
tai, kad ir kitus panašios bėdos
kamuoja“, – dalijasi įspūdžiais
Z. Labokaitė. O rūpesčių mo
teris turi užtektinai – užsimirš
ti neleidžia 8 turimos išvaržos
ir iš to kylančios bėdos. Vargi
na nuolatiniai skausmai. Ope
ruoti gydytojai nesiima – per
nelyg pavojinga. Dar liūdniau,
kad pastaruoju metu nebega
li nei skaityti, nei rašyti. „Apie
darbą galiu tik pasvajoti – pati
su savimi nesusitvarkau“, – sa
ko Z. Labokaitė. Jai stovykloje
labiausiai patiko pamokos, kaip
bendrauti su įvairiais žmonėmis,
kaip nenuvertinti savęs, kaip bū
ti savimi, o ne tokiu, kokiu nori
matyti kiti žmonės.
„Grupinės sesijos ir prak
tikos, savęs pažinimas, įvairūs
metodai, padedantys išlaisvinti
ir atrasti save, kūrybiškumo at
skleidimas piešiant, kuriant ir,
be abejo, nuostabus poilsis prie
jūros ir laikas sau. Visa tai – mo
terų su negalia stovykla“, – sa
kė stovyklos organizatorė Sau
lė Vėjelienė. Ji pasidžiaugė, kad
nors moterys pradžioje atsivėrė
nedrąsiai, vėliau noriai įsijungė
į siūlomas veiklas ir netgi pačios
pradėjo rodyti iniciatyvą. Džiu
gu, kai idėją palaiko ir kiti –
įmonės „Biok“ ir „Uoga uoga“
padovanojo įvairios kosmetikos,
žurnalo „Žmonės“ redakcija –
žurnalų ir apsaugos nuo saulės.
„Tai nestandartinė stovykla, ta
čiau padeda moterims palikti
namuose susikaupusį nuovargį
ir stresą, įgalina lengviau įveik
ti gyvenimo iššūkius“, – sakė
S. Vėjelienė.
Emilija STONKUTĖ
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Negalios ABC

Aš – pilietis

Neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis
gali būti pritaikomi būstai.
Pateikiame svarbiausią informaciją, ką reikia žinoti prireikus būsto pritaikymo.

Nuo stichinių
nelaimių
gelbsti tik
savisauga

P

irma rimta audra šiais
metais dar kartą primi
nė mums apie klimato kai
tą. Daug metų apie tai buvo
kalbėta, gausybė mokslinių ir
populiarių straipsnių šia tema
parašyta. Praeitos vasaros per
mainos gamtoje mus įspėjo, o
šie metai jau pateikia skaudžių
pamokų. Pirma audra buvo tik
pirmas lašas jūroje. 30 laipsnių
karštis, išdegusi nuo beatodai
riško pjovimo žolė, hektarais
naikinami miškai ir seni me
džiai parkuose atsisuka prieš
mus pačius.
Žaibai ir perkūnijos – na
tūralūs gamtos reiškiniai. Žai
buoja ne tik Žemėje, žaibai
stebimi Veneroje bei Jupitery
je. Po žaibų ore gausiai susida
ro augalams būtinų azoto jun
ginių, ore susiformuoja ozono
dujos, bet žaibo sukeliami pa
dariniai nublanksta prieš vi
sas šio gamtos reiškinio teigia
mybes. Vidutinio dydžio per
kūnijos debesyje cirkuliuoja
apie 100 tūkst. tonų vandens,
todėl toks debesis tampa ga
lingu elektros generatoriumi
atmosferoje.
Kai tik buvo nustatyta žai
bo elektromagnetinė prigim
tis, žmonės pradėjo statyti žai
bolaidžius – metalines smailes
ant pastatų stogų, nuo kurių
į žemę leidžiasi storas meta
lo laidas, kuriuo per žaibą nu
teka įtampa. Vėliau nuo žaibo
norimoje apsaugoti teritori
joje buvo giliai į žemę įkasa
mi įvairaus aukščio metaliniai
žaibolaidžiai. Dažnai žaibolai
dį pasistatę žmonės nurimsta
ir jaučiasi saugūs. Retai kurie
kasmet atlieka žaibolaidžio
pralaidumo patikrą. Tiesa, yra
ir visiškų skeptikų, kurie ne
tiki jokiu teigiamu žaibolai
džio poveikiu. Jie kartais net
juokauja: jei nestatysi žaibo
laidžio, tikimybė, kad žaibas
trenks, yra 50 procentų, o jei
statysi – būtinai trenks. Ir iš
tiesų – labai aukšti žaibolai
džiai tiesiog tampa „žaibų gau
dyklėmis“ ir jei pagavęs žaibą
žaibolaidis nepajėgs neutrali
zuoti viso elektromagnetinio
krūvio, pasekmės gali būti la
bai liūdnos.
Prieš 8 metus tėvelių so
dyboje, kurioje dabar gyve
nu, kiemo viduryje pastatėme
21 m aukščio metalinį žaibo
laidį. Dar daugiau – pasitikė
dami žaibolaidį statančios fir
mos rekomendacija, iškasus il
gą ir gilų griovį nuo žaibolai
džio pagrindo iki elektros pa
skirstymo dėžės buvo sumon
tuota speciali elektros įtampos
perviršį neutralizuojanti įran
ga. Tikėjomės, kad mus pa
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pildomai saugos ir pastatus su
pantys aukšti medžiai. Taip pat
aukštų medžių apsuptyje gyve
nantis kaimynas pasirinko ant
kiekvieno pastato montuoja
mus žaibolaidžius. Deja, visos
šios priemonės neapsaugojo nė
vieno iš mūsų – žaibas tą naktį
trenkė į abi sodybas. Mano na
muose jis tiesiog nusileido ant
darbo stalo... Sudegė elektros
įvadai, nepataisomai – ant stalo
buvęs kompiuteris bei interne
to modemas, kieme ant stulpo
vėjyje plaikstėsi pliki elektros
laidai... Vėliau, keisdami inter
neto modemą, meistrai paaiški
no, kad žaibas trenkė per inter
neto įvadą modeme ir kad to
kių atvejų po tos audros buvo
ne vienas. Pasirodo, neužtenka
išjungti modemą bei kompiute
rį (naudojuosi laidiniu interne
tu) iš tinklo, privalome iš mode
mo ištraukti ir interneto įvadą.
Nepakanka prieš audrą iš išori
nėse namo sienose esančių ro
zečių ištraukti jungiklius. Ak
tyvios diskusijos vyksta ir dėl
naudojimosi mobiliaisiais tele
fonais per audrą. Yra užfiksuo
ta atvejų, kai žaibas trenkė į jais
kalbančius žmones, tad atsarges
ni specialistai pataria netampyti
likimo kaip liūto už ūsų.
Stichinės nelaimės – gaisrai,
viesulai, potvyniai, žemės dre
bėjimai pavojingi visiems, bet
sunkios negalios žmonės tokio
se situacijose visiškai nesaugūs.
Spaudoje jau ne kartą skaitėme
apie gaisrus senelių ar slaugos
namuose, kurių pasekmės labai
tragiškos, o dabar mūsų krašto
klimatas jiems sukėlė dar dau
giau problemų. Kaip apsaugo
ti neregintį žmogų per gaisrą,
kaip įspėti negirdintį apie vie
sulo įsisiautėjimą, kaip suorga
nizuoti judėjimo negalią turin
čio žmogaus evakuaciją? Sun
ku surasti vienareikšmį atsa
kymą, bet suprantama, kad tuo
teks pasirūpinti pačiam neįga
liajam ir jo aplinkai. Kiek kartų
jums per karantiną paskambino
seniūnijos atstovas? Man – nė
sykio. Paskambino tik gydantis
gydytojas, pasiteiravo apie ma
no sveikatą. Jei gyvenate vie
nas, turbūt pats laikas pasirū
pinti atsarginiu raktu ir jį palik
ti pas kaimyną ar kokioje nors
sutartoje vietoje. Namuose tur
būt reikėtų susitvarkyti „atsar
ginį“ išėjimą. Pravartu turėti ir
nedidelį gesintuvą. Žodžiu, kiek
kas esame kūrybingi, tiek apgal
vokime visas situacijas, nes dar
turbūt ilgai nesulauksime orga
nizuotos pagalbos...
Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Būstas gali būti
pritaikomas neįgaliesiems
šiais atvejais:
 kai nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis;
 kai reikia bet kurio tipo
vežimėlio;
 kai reikia kitų judėjimo
priemonių, pavyzdžiui, vaikš
tynės, ramentų;
 kai asmeniui nustatomas
specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) pirmojo lygio porei
kis dėl psichikos ar proto nega
lios (F kodas).
Reikalavimai pritaikomam
būstui
Svarbu atkreipti dėmesį,
kad būstas turi būti deklaruo
ta ir faktinė asmens gyvenamo
ji vieta, į jį neturi būti apribo
tos daiktinės teisės, o būsto sa
vininkas turi sutikti, kad būs
tas būtų pritaikomas. Taip pat
būstas turi būti baigtas ir pri
pažintas tinkamu naudoti. Gali
būti pritaikomi ir naujos staty
bos (kai baigtumas ne mažesnis
nei 80 proc.) būstai, bet tuomet
būsto pritaikymo darbus orga
nizuoja pats pareiškėjas.

Būsto pritaikymas
neįgaliesiems
viso buto išplanavimo); turėklų,
įvairių atramų, laikiklių pritvir
tinimas ar pastatymas;
 elektros, telefono jungik
lių ir šakutės lizdų, vandentie
kio čiaupų nuleidimas iki pasie
kiamo lygio, papildomo šakutės
lizdo įrengimas pasiekiamame
lygyje; automatinio, įsijungian
čio nuo judesio arba įjungiamo
nuotolinio valdymo įrenginiais
apšvietimo įrengimas;
 balkono apsaugos nuo iš
kritimo (tinklų, grotų ir pan.),
išskyrus balkono stiklinimą,
įrengimas; dujų nuotėkio sig
nalizatoriaus įrengimas; sau
gos priemonių įrengimas (sienų
dangos minkštinimas arba jos
keitimas, apsauginių plėvelių
langams klijavimas, durų užrak
tų ar apsaugų įrengimas ir pan.);
 įvairių buities įrenginių
(skalbimo mašinos, džiovyklės,
viryklės) pastatymas ir prijungi
mas (išskyrus pirkimą);
 kabinamųjų bei montuo
jamųjų baldų pritaikymas, ka
binimas, pastatymas ir monta
vimas (išskyrus pirkimą);
 keltuvo (lifto) tarp aukštų
būsto viduje įrengimas indivi
dualiuose namuose.
Pastaba. Nesant techninių
galimybių įrengti būste sanita
rinius įrenginius arba pritaikyti
esančius būste, komisijos spren
dimu gali būti perkami mobi
lūs techninės pagalbos įrengi
niai (mobilios vonios ir mobi
lūs tualetai).

 įvairaus tipo keltuvai (lif
tai) (vertikalūs, nuožulnūs, laip
tų kopikliai) ir jų įrengimas;
 laiptų kopiklio, vežimė
lio apsisukimo ir (arba) saugo
jimo aikštelės įrengimas;
Pastaba. Laiptų kopikliai gali
būti perkami tik tokiu atveju, jei
nėra techninių galimybių įreng
ti keltuvą (liftą).

Darbai neįgaliajam, kuriam
nustatytas kitų nei vežimėlis
techninės pagalbos
priemonių poreikis:
Įėjimas į būstą:
 išorės laiptų pritaikymas;
turėklų pritvirtinimas, įvairių
atramų, laikiklių pastatymas;
 papildomo apšvietimo
įrengimas prie būsto durų ir
laiptinėje iki būsto; įvairaus žen
klinimo laiptinėje įrengimas.
Būsto viduje:
 suolelio vonios kambaryje
(persėsti į vonią) pastatymas;
 elektrinio vandens šildy
tuvo (ne daugiau kaip 100 litrų),
jeigu centralizuotai nėra tiekia
mas šiltas vanduo, pastatymas;
 turėklų pritvirtinimas, įvai
rių atramų, laikiklių vonios, du
šo ar tualeto kambariuose pasta
tymas.

Darbai neįgaliajam, kuriam
nustatytas I lygio priežiūros
(pagalbos) poreikis esant
Darbai neįgaliajam, kuriam
F kodui:
nustatytas slaugos poreikis
 balkono apsaugos nuo iš
arba vežimėlio poreikis:
kritimo (tinklų, grotų ir pan.),
Būsto viduje:
išskyrus balkono stik
 įvairaus tipo per
linimą, įrengimas; du
Svarbu žinoti:
kėlimo įranga (mobilūs
jų nuotėkio signalizato
keltuvai, perkėlimo sis  būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį nustato savivaldyriaus įrengimas; saugos
temos) asmeniui per bės sudaryta komisija. Nustatant būsto pritaikymo poreikį
priemonių įrengimas
kelti ir jos montavimas; privalo dalyvauti neįgaliųjų atstovas ir statybos darbų spe(sienų dangos minkšti
 sanitariniai įren cialistas.
nimas arba jos keitimas,
giniai (klozetas, praus  pakartotinai būstas pritaikomas ne anksčiau kaip po 10
langų apsauginių plėve
tuvas, vonia, dušas metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą
lių klijavimas, durų už
(trapas, jei nėra techni priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai neįgaliajam dėl paraktų ar apsaugų įrengi
nių galimybių, – dušo sikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi
mas ir pan.)
padėklas arba nuotekų papildomi būsto pritaikymo darbai.
Būsto pritaikymui
išsiurbimo stotelė), du
skiriamos sumos:
šo užuolaida arba vie
Būsto išorėje:
na sienelė ir užuolaida), svirtiniai
 buitiniai biologiniai valy
Būstui pritaikyti gali būti
vandens maišytuvai) ir jų įren mo įrenginiai ir jų montavimas, skiriama 5700 eurų valstybės
gimas, perstatymas, pritaikymas, nuotekų įvado prijungimas prie lėšų ir 3800 eurų savivaldybės
pagalbinės sienos tarp tualeto ir buitinių nuotekų tinklo;
lėšų (iš viso – iki 9500 eurų).
vonios patalpų išardymas, patal
 vandentiekio įrenginiai ir
Kai įrengiamo keltuvo ar lif
pų didinimas (nekeičiant atra jo įvado iki gyvenamojo namo to kėlimo aukštis siekia pirmąjį
minių sienų išdėstymo), pertva iš vandens šulinio, gręžinio ar namo aukštą ir jo įrengimą or
rų jungimas, dėl būsto pritaiky centralizuoto vandentiekio tin ganizuoja pats pareiškėjas, vals
mo atsiradę būtini, tiesiogiai su klo, iki individualaus gyvena tybės biudžeto lėšų dalis siekia
atliekamu būsto pritaikymu su mojo namo, įrengimas.
iki 3230 eurų. Kai tokio paties
siję apdailos ir paprastojo remon
Patekimas į būstą:
aukščio įrenginio darbus or
to darbai (įskaitant ventiliacijos,
 išorės laiptų pritaikymas, ganizuoja savivaldybė, valsty
rankšluosčių džiovintuvo įren turėklų pritvirtinimas, įvairių bės lėšos siekia 6270 eurų. Kai
gimą); atlenkiamo dušo stalo ar atramų, laikiklių pastatymas;
keltuvo ar lifto kėlimo aukštis
kėdutės, suolelio vonios kamba
 papildomo apšvietimo yra didesnis nei namo pirmasis
ryje (persėsti į vonią) pirkimas ir įrengimas prie būsto durų ir aukštas ir jei darbus organizuo
pastatymas; elektrinio vandens laiptinėje iki būsto; įvairaus ja pats asmuo, tuomet valstybės
šildytuvo (ne daugiau kaip 100 ženklinimo laiptinėje įrengi biudžeto dalis sieks 6270 eurų.
litrų), jeigu centralizuotai nėra mas (laiptų pakopų žymėjimas
Norint pritaikyti būstą, rei
tiekiamas šiltas vanduo, pirki ir pan.);
kia kreiptis į savivaldybės
mas ir pastatymas;
 įvairaus tipo prievažų, administraciją, kurios sudaryta
 slenksčių pažeminimas, nuovažų, rampų, vežimėlio komisija nustato būsto pritaiky
išardymas, slenksčio nuolydžio traukimo mechanizmų įrengi mo poreikį. Valstybės biudžeto
įrengimas; balkono durų papla mas ir pritaikymas; privažiavi lėšų paskirstymą savivaldybėms
tinimas ir grindų pakėlimas iki mo iki automobilio saugojimo koordinuoja Neįgaliųjų reika
slenksčio lygio; durų paplatini vietos (stovėjimo aikštelės ar ga lų departamentas. Būsto pritai
mas ir įrengimas, papildomos ražo), prievažų, nuovažų, ram kymas neįgaliesiems vykdomas
durų angos įrengimas; korido pų, keltuvų (liftų) vietų įrengi vadovaujantis Būsto pritaikymo
riaus paplatinimas (nekeičiant mas;
neįgaliesiems tvarkos aprašu.
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Bendruomenės balsas

 Zarasai:

 Palanga:

Dainų ir poezijos šventė
sulaukė svečių

Birutės parko „Rotondoje“ palangiškiai sutiko į šventę atvykusius bičiulius iš
Kėdainių.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Valdas Umbrasas džiaugiasi
gražia švente.
Baigiantis birželiui Palangos
neįgaliųjų literatų klubas „Takai
per kopas“ Birutės parko „Ro
tondoje“ surengė dainų ir po
ezijos šventę „Iš visos širdies“.
Renginyje dalyvavo Kėdainių
rajono neįgaliųjų draugijos miš
rus vokalinis ansamblis „Liki
mo palėpėje“ (vadovė Celestina
Rimavičienė) ir Palangos neįga
liųjų draugijos literatai (vadovas
Vytautas Lukšas).
Savo kūrybos eilėmis šven
tę pradėjo Nijolė Fultinavičie
nė. Būrelio vadovas V. Lukšas
pasveikino renginio dalyvius
ir pristatė svečius. Kėdainie

čių ansamblis atliko savo kūry
bos ir muzikos vadovės Ramu
tės Zykienės dainų. Kelis žino
mus kūrinius padainavo Palan
gos neįgaliųjų draugijos ansam
blio „Atgaiva“ solistas Nedas
Narmontas. Janina Vambutie
nė padeklamavo savo kūrybos
eilėraštį apie Palangą.
Gausiais plojimais palydė
ta svečių suvaidinta humoreska
„Pas daktarą“. Renginio pabai
goje padėkos žodį tarė Palangos
neįgaliųjų draugijos pirminin
kas Antanas Šiupinys.
Dalyviai dar neskubėjo va
žiuoti namo: prie kavos puode
lio aptarė renginį, pasisveikino
su jūra, pasivaikščiojo Palan
gos tiltu.

 Akmenė:

Smagi kelionė į Latviją

Pasitikėjimą pateisinusi pirmininkė
vadovaus dar vieną kadenciją

Laima Gorpinič redakcijai
atsiųstame laiške papasakoja apie
Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos
ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.
Į kultūros namų Dusetų dai
lės galerijos aktų salę, kur vyko
neįgaliųjų draugijos ataskaitinė
rinkiminė konferencija, rinko
si organizacijos nariai iš Zarasų
miesto ir rajono, Dusetų. Susi
rinkusieji galėjo apžiūrėti spal
vingą draugijos narių darbelių
parodą bei papuoštą aktų salę.
Į konferenciją atvyko nema
žai svečių: Seimo narys Algi
mantas Dumbrava, rajono savi
valdybės administracijos direk
torius Benjaminas Sakalauskas,
Dusetų seniūnas Saulius Kėblys,
Utenos rajono neįgaliųjų drau
gijos pirmininkė Sandra Ra
gaišytė, Dusetų bendruomenės
„Santalka“ pirmininkė Aldona
Žiliukienė. Svečiai dėkojo rajo
no neįgaliųjų draugijos pirmi
ninkei Vilhelminai Dubnikovai
už nuveiktus darbus, pasidžiau
gė organizacijos narių sporto
pasiekimais, atsakė į rūpimus
klausimus. Savivaldybės admi
nistracijos direktorius B. Saka
lauskas konferencijos dalyviams
perdavė mero Nikolajaus Guse
vo sveikinimus ir padėkos raš
tais apdovanojo aktyvią drau
gijos narę Jūratę Jatkūnaitę bei
„Ežerijos“ meno vadovę Sigitą
Gudonienę.
Prieš pateikdama išsamią
draugijos veiklos ataskaitą už
2019 metus, V. Dubnikova pa
kvietė visus tylos minute pa

 Vilkaviškis:

Akmenės neįgalieji mėgsta keliauti.

Laiškelyje „Bičiulystei“ Albina Balodienė džiaugiasi turininga išvyka.
Grupelė Akmenės rajono
neįgaliųjų draugijos narių po
ilgo karantino išsiruošė į kelio
nę – kaimyninės Latvijos miestą

 Šilutė:
Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos narė Aldona Petkienė rašo apie įdomią kelionę po pamario kraštą.
Klausimas apie vasaros poil
sį šiais metais itin aktualus. Ne
vienam planus sujaukė korona
virusas. Ši pasaulinė pandemi
ja ilgam užvėrė galimybes ke
liauti. Net bendrauti ir su gydy
toju konsultuotis teko nuotoli
niu būdu. Šiandien pandemija
trumpam suvaldyta, tad nieko
nelaukdama Šilutės r. neįgalių

Engurę. Buvome pasiilgę smė
lio, jūros ir kopų. Pasitaikė la
bai geras oras, buvo šilta ir švie
tė saulė! Jūros vanduo – lyg pa
šildytas, prisimaudėme į valias.
Grįžome pasisėmę energijos,
pailsėję ir truputį įdegę.

Laimutė Kandratienė „Bičiulystei“ parašė apie Bartninkų
neįgaliųjų kelionę prie Vištyčio.
Grupė Bartninkų neįgaliųjų
su vadove Snieguole Šūmakarie
ne autobusu išvyko į Vištyčio re
gioninį parką. Kelionė žaliuojan
čiomis, kalvotomis ir miškingo
mis vietovėmis truko neilgai. At
vykę nuėjome prie didžiulio Viš
tyčio ežero, kurio plotas – 1700
ha, gylis – 50 m. Deja, Lietuvai
priklauso tik nedidelė ežero da
lis. Kitos dalys – Rusijoje ir Len
kijoje. Gėrėjomės ežero platybė
mis, bendravome.
Aplankėme Vištyčio regio
ninio parko muziejų. Jo vado
vė papasakojo miestelio isto
riją. Vištytyje yra medinis aš
tuonkampis vėjo malūnas (1925

Konferencijos dalyviai su pirmininke V. Dubnikova.

gerbti išėjusiuosius Amžinybėn.
Draugijos pirmininkė ataskai
toje išvardijo nuveiktus darbus,
Zarasų bei Dusetų padaliniuo
se teikiamas paslaugas, darbi
nio užimtumo mokymus (bu
vo surengti siuvimo, vilnos vė
limo bei dekupažo mokymai).
Ataskaitoje išvardytos neįga
liųjų draugijos rengiamos šven
tės, išvykos, vakaronės. Pirmi
ninkė paminėjo aktyvią ansam
blio „Ežerija“ veiklą, pasidžiau
gė draugijos narių sporto pasie
kimais, vykdomais projektais.
Pasidalyta džiaugsmais ir rū
pesčiais. Per 4-erius pirminin
kės V. Dubnikovos vadovavimo
metus draugija išbrido iš skolų.
Su finansine ataskaita su
pažindino revizijos komisijos
pirmininkė Vanda Matulienė.
Vienbalsiai patvirtinus draugijos
pirmininko ir finansinę ataskai
tas surengti naujo Zarasų rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininko
rinkimai. Vienintelė kandidatė –

Alvydo Stausko nuotr.

V. Dubnikova. Ji ir buvo išrinkta
pirmininke dar vienai kadencijai.
Konferencijoje išrinkta ir patvir
tinta nauja draugijos taryba, re
vizijos komisija. Aktyviausiems
draugijos nariams Vilei Brogie
nei, Izoldai Genienei, Marijai
Bikulčienei, Laimai Gorpinič,
Jokūbui Gimbickui pirmininkė
įteikė padėkos raštus.
Neįgaliųjų draugijos ansam
blis „Ežerija“ konferencijos sve
čiams ir dalyviams padovanojo
ne vieną skambią dainą.
Zarasų rajono neįgaliųjų
draugija dėkinga savivaldybės
merui N. Gusevui ir adminis
tracijos direktoriui B. Saka
lauskui už bendradarbiavimą ir
tarpininkavimą suteikiant nau
jas patalpas Zarasuose neįgalie
siems, rėmėjams – už įvairiapu
sę pagalbą.
Zarasų rajono neįgaliųjų
draugija kviečia visus norinčius
prisidėti prie draugijos veiklos
Dusetose ir Zarasuose.

Poilsis Vištytyje

Neįgalieji iš Bartninkų grožėjosi Vištyčio apylinkėmis.

m.) ir molinė aliejaus spaudyk
la (1928 m.). Miestelis turi šv.
Trejybės bažnyčią (1888 m.).
1988 m. atstatytas Nepriklau
somybės paminklas.
Dalis keliautojų Vištyčio eže
re plaukiojo pontoniniu laivu.

Artėjant vakarui, išvykome į
namus. Pakeliui sustojome poil
siavietėje. Ant laužo moterys iš
kepė dešrelių, vaišinomės, dali
jomės įspūdžiais.
Puikiai praleidome dieną,
turiningai pailsėjome.

Vasaros džiaugsmai
jų draugijos pirmininkė Laima
Micienė sukvietė savo narius
pakeliauti. Kadangi mūsų ke
liautojams mielesnė gamta, o
už lango – karščiai, ne vienam
galvoje sukosi mintys, kur at
gauti jėgas ir pasislėpti nuo sau
lės spindulių. Toli ieškoti nerei
kia, juk šalia mūsų – Nemunas,
marios. Pirmininkei paskelbus,
kad organizuojama kelionė lai
vu iš Rusnės Mingės link, su
kruto draugijos nariai iš Katy
čių, Gardamo ir Šilutės (iš vi

so – 46 keliautojai). Ar ne šven
tė, ar ne pramoga draugų bū
ryje? Visas pusdienis prabėgo
stebint pakrančių grožį, van
dens lelijas, būriais plaukiančias
baltakakles gulbes. Gamtos mė
gėjai malonesnės vietos neras.
Džiaukimės, juk mes – gražiau
sio Lietuvos pakraščio pamario
gyventojai. Kelionėje buvome
pavaišinti laivo kapitono Algio
Dirsės virta žuviene. Po to ke
pėme dešreles, vaišinomės prie
bendro stalo, bendravome kaip

Šilutiškiai keliavo laivu.

viena didelė draugiška šeima.
Tik keliaudami kartu at
randame savo kraštą iš naujo, o

mes patys vieni kitiems tampa
me nuoširdesni ir draugiškesni.
Laukiame naujų kelionių.
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tradiciniam neįgaliųjų susitiki
mui. Jos teigimu, Balsių malū
no aplinka nepritaikyta neįga
liesiems, akmenimis grįsti ta
kai tampa didžiule kliūtimi ra
teliais, su vaikštynėmis judan
tiems žmonėms.

Didžioji intriga – LND
pirmininko rinkimai
Dokumentus (gyvenimo ap
rašymą ir motyvacinį laišką)
tapti LND pirmininku pateikė
du kandidatai: J. Ivančenko ir
I. Mačiukas. Konferencijoje abu
kandidatai prisistatė, pateikė sa
vo rinkimines programas, atsakė
į jos dalyvių klausimus.
J. Ivančenko, trumpai pri
minusi, su kokiais iššūkiais
teko susidurti prieš ketverius
metus tapus LND pirmininke
(tuomet pasitikėjimą ja išreiškė
42 konferencijos delegatai), pri
statė, kokių atsakomybių per šį
laiką ėmėsi, ką pavyko nuveik
ti atstovaujant daugiau kaip 20
tūkst. neįgaliųjų bendruome
nei, kokias naujas iniciatyvas
planuotų sulaukusi konferen
cijos dalyvių pasitikėjimo. 12
metų patirtis dirbant LND, jos
teigimu, padėtų siekti išsikeltų
tikslų. Prioritetu J. Ivančenko
įvardijo nuoširdų bendravimą
su neįgaliųjų draugijomis, da
lijimąsi patirtimi, darbą ran
ka rankon.
Vis dėlto konferencijos da
lyviai sutiko nes su visais ket
verių metų kadenciją baigusios
J. Ivančenko išsakytais teiginiais.
Pasak jų, labiausiai per šiuos me
tus jiems trūko LND, kaip juos
vienijančios skėtinės asociacijos,
atramos ir pagalbos sprendžiant
iškilusias problemas.

6 psl.

Lietuvos neįgaliųjų draugija verčia
naują savo veiklos puslapį
I. Mačiukas konferencijos
dalyviams prisistatė kaip dide
lę darbo su neįgaliaisiais patirtį
sukaupęs praktikas: 16 metų jis
vadovauja Kauno m. neįgalių
jų draugijai, 2 kadencijas buvo
Neįgaliųjų reikalų tarybos prie
Kauno miesto savivaldybės pir
mininkas, 3 kadencijas – LND
valdybos narys, tad gerai žino
ne tik vienos draugijos, bet ir
didelio miesto bei šalies neįga
liųjų rūpesčius. Rezultatų sie
kiančio ir iššūkių nesibaiminan
čio I. Mačiuko vizijoje – bendro
tikslo siekianti, savo vertybes
turinti ir tradicijas puoselėjanti
organizacija, atstovaujanti savo
nariams ne tik savivaldybių, bet
ir valstybės lygmeniu, nė vieno
nepaliekanti nuošalyje.
Konferencijos dalyviai do
mėjosi kandidato požiūriu į
projektų finansavimą ir jų ap
rašų tobulinimą, darbo meto
dus, naujas idėjas ir įsisenėjusių
problemų (pavyzdžiui, smėliu

Visi svarbūs sprendimai LND konferencijoje priimami balsuojant.

užpustyto tako prie jūros Šven
tojoje) sprendimą.
Išklausius kandidatų pasi
sakymų, nubalsavus už slaptą
LND pirmininko rinkimą, bu
vo išdalinti biuleteniai, paruošta
balsadėžė. Po to, kai visi biule
teniai atsidūrė balsadėžėje, balsų
skaičiavimo komisija (pirminin
kė – Lidija Morkūnienė, nariai:
Aurelija Petronienė, Daiva Ren

Susitikus po ilgo karantino – nauji sveikinimosi būdai.

telytė ir Edmundas Senovaitis)
suskaičiavo už abu kandidatus
atiduotus balsus ir L. Morkū
nienė paskelbė IX LND atas
kaitinės-rinkiminės konferen
cijos rezultatus: už J. Ivančen
ko – 21 balsas, už I. Mačiuką –
37 balsai, 1 biuletenis sugadin
tas. Taigi balsų dauguma nau
juoju LND pirmininku išrink
tas Ignas Mačiukas.

Iš esmės atnaujinta LND
valdyba
Ataskaitinėje-rinkiminėje
konferencijoje išrinkta ir nauja
LND valdyba, susidedanti iš 10
apskričių atstovų. 11-tas jos na
rys – LND pirmininkas.
Kiekvienai apskričiai atsto
vauti pasiūlyta po 2–3 kandida
tus. Konferencijos delegatai iš
esmės atnaujino LND valdybą
ir ketverių metų kadencijai į ją
išrinko: Alytaus apskričiai atsto
vaus Onutė Černiauskienė (Laz
dijų r.), Kauno apskričiai – Euge

nijus Senovaitis (Garliava), Klai
pėdos apskričiai – Laima Mi
cienė (Šilutės r.), Marijampolės
apskričiai – Irma Kavaliauskie
nė (Marijampolės I gr.), Pane
vėžio apskričiai – Aurelija Pet
ronienė (Panevėžio r.), Šiaulių
apskričiai – Lolita Norkevičiūtė
(Pakruojo r.), Tauragės apskri
čiai – Vida Pieniutienė (Jurbarko
r.), Telšių apskričiai – Martynas
Poškevičius (Telšių neįgaliųjų ir
neįgaliųjų pensininkų), Utenos
apskričiai – Sandra Ragaišytė
(Utenos r.), Vilniaus apskričiai –
Zita Kviklienė (Ukmergės r.) ne
įgaliųjų draugijų pirmininkai.
Tris kadencijas LND valdy
bos nariu buvęs, o dabar LND
pirmininku tapęs I. Mačiukas
savo rinkiminėje kalboje pa
brėžė, kad valdybos veikloje
taip pat būtini pokyčiai. Pasak
jo, pastaraisiais metais daugiau
sia buvo svarstomos LND įmo
nės, o pagrindinį dėmesį reikė
tų skirti neįgaliųjų draugijų rei
kalams. I. Mačiuko nuomone,
būtų tikslinga rengti išvažiuo
jamuosius valdybos posėdžius
skirtingose apskrityse, į juos pa
kviesti ten dirbančių neįgaliųjų
draugijų vadovus. Taip būtų ga
lima susipažinti su atskirų regio
nų problemomis, diskutuojant
išgryninti jų sprendimo būdus.
LND žengia į naują savo
veiklos etapą, o daugiau kaip 20
tūkst. jos vienijamų neįgaliųjų
bendruomenės narių laukia ge
ra žadančių pokyčių.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Paslaugų perdavimas NVO: reikia pirkti pokytį
(atkelta iš 1 psl.)

A. Paulauskaitė atkreipė dė
mesį, kad perkant rezultatus la
bai svarbu vertinti ne paslau
gos kainą, o ekonominį nau
dingumą. Pastebėta, kad perda
vus paslaugas nevyriausybiniam
sektoriui antraisiais metais savi
valdybės gali sutaupyti 10, o il
guoju laikotarpiu – net 30 proc.
lėšų. Sutaupytus pinigus galima
panaudoti gerinant sritis, ku
rioms lėšų trūksta.
Bandomieji projektai vy
ko Kauno miesto ir Kaišiadorių
rajono savivaldybėse. Pastaroji
kaip vieną svarbiausių proble
mų, kurią norėtų išspręsti, iškėlė
tai, kad yra nepakankama žmo
nių su psichikos negalia sociali
nė ir ekonominė integracija dėl
jų savarankiškumo stokos. Kau
nas įsivardijo, kad turi per didelį
socialinio būsto poreikį. Iki šiol
savivaldybė tik didindavo būs
tų skaičių. Buvo nuspręsta užuot
tai darius pradėti dirbti su soci
aliniame būste gyvenančiais ar
jo laukiančiais žmonėmis.
Kauno m. savivaldybės So
cialinių paslaugų skyriaus ve
dėja Jolanta Baltaduonytė pa
brėžė, kad buvo iškeltas tikslas
įgalinti asmenis ir šeimas, ku
rie nuomojasi savivaldybės so
cialinį būstą. „Norėjome paska
tinti, kad žmonės taptų nepri

klausomais nuo socialinės pa
ramos, kad patys susirastų butą,
gyventų be paskolų“, – pasako
ja Kauno m. savivaldybės soci
alinių paslaugų skyriaus vedė
ja. Jos teigimu, dažnai požiūris
į juos yra neigiamas – esą tai
yra asmenys, kurie nesistengia.
Pokalbiai su šiais žmonėmis pa
rodė, kad jie tokie patys, kaip
ir visi, tik nežino, kad yra ga
limybė gauti pagalbą ir gyven
ti šiek tiek kitaip. „Dalis asme
nų, su kuriais susitikome, turi
didesnių problemų nei sociali
nis būstas. Dalis nematė gali
mybių gyventi kitaip, nes ir jų
tėvai gyveno socialiniame būs
te“, – sako J. Baltaduonytė. Jos
teigimu, įsiklausymas į priežas
tis leido geriau suvokti situaci
ją, savivaldybė pamatė ir savo
problemas.

Kaune perkamas
rezultatas
Iki šiol didžioji dalis paslau
gų buvo įsigyjama per projek
tinį finansavimą. Vis dėlto kai
kalbama apie konkrečias paslau
gas, aiškius paslaugų gavėjus ir
jų poreikius, projektinis finansa
vimas nėra tinkamas. „Ar visais
atvejais paslauga pasiekia tikslinį
vartotoją? Ar yra atliepiami pas
laugų gavėjų poreikiai, ar nėra
išvengiama nepatogių klientų?

Ne visais atvejais sulaukiame
grįžtamojo ryšio“, – sako J. Bal
taduonytė.
Pasak Kauno m. savivaldy
bės Socialinių paslaugų sky
riaus vedėjos, tiek valstybinių,
tiek savivaldybės projektų re
zultatas priklauso nuo gebė
jimo parašyti projektą, nuo jo
vertinimo. Be to, nėra garanti
jos, kad paslauga kitais metais
bus tęsiama. Projektai neskati
na organizacijų tobulėti, siekti
rezultatų. Viešųjų pirkimų pliu
sas – gauni paslaugą, kurią per
ki. Organizacijoms užtikrina
mas stabilumas – perkamos pa
slaugos trukmė gali būti iki 36
mėn. Kauno mieste šiuo metu
25–30 proc. paslaugų teikia ne
savivaldybės ar valstybės įstai
gos. Tiesa, savivaldybės įstaigos
tikrai išliks, nes jos gerai veikia
ir yra puikus konkurentas socia
liniam verslui. Jos dažnai pasi
telkiamos „nepatogiems“ klien
tams, teikia tas paslaugas, kurių
nėra viešajame sektoriuje.
Socialinių paslaugų sky
riaus vedėja atkreipė dėmesį,
kad Kauno m. savivaldybė per
eina prie inovatyvių viešųjų pir
kimų. Pirmi socialinių paslaugų
viešieji pirkimai įvyko 2017 m.
Per keletą metų susiformavo ir
nuolatiniai paslaugų teikėjai, tu
rintys bazę teikti tas paslaugas.

Savivaldybė išmoko taikyti skel
biamas derybas, pradėjo taikyti
dvilypį apmokėjimą – sutarty
se numatyta, kad jei rezultatai
pasiekti ir viršyti, paslaugų ga
vėjas gauna premiją, jei pasiek
ta per mažai, skiriamos baudos.
„Tai vienas iš būdų paskatinti
paslaugų teikėjus keistis, kitaip
sakant, siekti didesnio povei
kio, – dalijasi patirtimi J. Bal
taduonytė. – Šiandien turime
2 socialinių paslaugų įsigijimo
būdus: programinis finansavi
mas (iš savivaldybės lėšų vyk
doma programa „Iniciatyvos
Kaunui“) ir viešieji pirkimai.
Naujoms paslaugoms naudoja
me programas, o tos paslaugos,
kurios yra aiškios, apibrėžtos,
perkamos per viešuosius pirki
mus. Taip geriau pasiekiamas
svarbiausias tikslas.“

Pagalbos į namus
paslaugą teikia socialinis
verslas
2017 m. Kauno m. savival
dybė turėjo didelę pagalbos į na
mus laukiančiųjų eilę, nes pa
slaugą teikė tik biudžetinės įs
taigos. Šiuo metu paslaugos su
laukia 400 gavėjų. Jas, laimė
jusios viešuosius pirkimus, tei
kia ir NVO, ir socialinis verslas.
Siekiama kuo labiau išplėsti pas
laugų rinką, kad būtų jų įvairo

vė ir neliktų eilių. Jau 1,5 metų
socialinės priežiūros ir pagalbos
į namus paslaugas Kaune teikia
Nacionalinio socialinės integra
cijos instituto programa „Senjo
ro“. Jos vadovė Rugilė Bitautai
tė pasakoja, kad socialiniai dar
buotojai padeda susitvarkyti na
muose, apiperka, padeda nuvyk
ti pas gydytojus, rūpinasi paslau
gų gavėjų socializacija ir savire
alizacija. „Turime daugiau nei
100 klientų, kuriuos lanko mū
sų socialinių darbuotojų padė
jėjai. Kai pradėjome dirbti, pir
mieji paslaugų gavėjai jų laukė
daugiau nei pusę metų, dalies
jų taip ir nesutikome, nes jie iš
vyko į globos namus. Dabar pa
galbą žmonės gali gauti jau po
2 savaičių. Galime padėti žmo
gui tada, kai jam reikia“, – sako
R. Bitautaitė.
Ji atkreipė dėmesį, kad vie
šųjų pirkimų procedūros sun
kios, NVO baiminasi pradėti
teikti paslaugas dėl didelių rei
kalavimų ir nežinios, kaip sek
sis. Vis dėlto kol kas Nacionali
nis socialinės integracijos insti
tutas bendradarbiavimą su Kau
no miesto savivaldybe vadina
gera patirtimi, o savivaldybė
džiaugiasi, kad žmonės vis daž
niau gali pasirinkti paslaugą pa
gal savo poreikį.
Aurelija BABINSKIENĖ
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Mokslo parkas

Pasaulio kompasas

Robotizuotas eisenos
treniruoklis gali grąžinti
galimybę vaikščioti

V

Lukašas Šeliga.

Baseine ne tik mokomasi plaukti.
Čia atsikratoma kompleksų!
„Mane džiugina kiekvienas medalis, tai labai svarbu, bet taip pat
sveikinu visus neįgaliuosius, kurie atsisveikino su keturiom sienom, išėjo į kiemą ir ėmė sportuoti“, – sako Lukašas Šeliga, neseniai antrą kartą išrinktas Lenkijos paralimpinio komiteto prezidentu. Jis įsitikinęs, kad kiekvienas negalią turintis žmogus gali
rasti tinkamą sporto šaką, tik reikia jam padėti.
Kiek medalių tikėjotės šiemet Tokijuje? Kokią įtaką lenkų paralimpiečiams turės tai,
kad žaidynės perkeltos į kitus
metus?
Manėme, kad pateksime į
medalių laimėtojų dešimtuką.
Tokie mūsų realūs šansai. Ta
čiau žaidynių perkėlimas, aišku,
sujaukė planus. Sunku bus tiems
sportininkams, kurie jau mąsto
apie karjeros pabaigą. Klausi
mas, ar jiems pakaks jėgų išlai
kyti gerą sportinę formą dar vi
sus metus. Bet jauni sportinin
kai turės pakankamai laiko su
stiprinti raumenis ir ištvermę,
pašlifuoti taiklumą. Tokios dvi
medalio pusės.
Kokioms sporo šakoms
skirsite daugiausiai dėmesio?
Pirmiausia – plaukimui.
Sidnėjuje, Atėnuose, taip pat ir
Pekine rinktinės kraitelyje bu
vo nemažai plaukikų medalių.
Londone įvyko katastrofa, nes
geriausi plaukikai pasitraukė į
pensiją, o pamainos nespėta už
auginti. Iki Tokijo kažin ar pa
keisime situaciją. Turime vilčių
teikiančių jaunuolių, bet jiems
dar reikia paaugti. Turi į ką ly
giuotis – Michalas Golus, turin
tis sunkią negalią, plaukia kaip
lygus su profesionalais iš viso
pasaulio.
Ar galima teigti, kad būtent plaukimas yra ta universali sporto šaka, tinkanti visiems neįgaliesiems?
Taip, 99 proc. tinka. Plau
kimo baseine sveikatos ieško ir
randa visi žmonės, bet neįgalie
siems baseinas suteikia papildo
mą vertę. Jie baseine sportuo
ja kartu su sveikais žmonėmis,
įveikia gėdą, atsikrato komplek
sų. Kažkas gal ir nustemba, pir
mą kartą išvydęs baseine žmogų
be kojos ar rankos, bet pripranta
ir nebesistebi.
Šalyje atsidaro naujų vandens pramogų parkų. Ar jų
baseinai prieinami sportuoti
trokštantiems neįgaliesiems?

Infrastruktūra labai svarbu.
Tuose parkuose būtų galima
organizuoti pamokas neįgalie
siems, deja, neturime mokytojų.
Rengiamės sertifikuoti norin
čius dirbti su neįgaliaisiais, nes
svarbu ne tik saugumas, bet ir
metodika, konkretus tikslas, ko
siekiama ir ką galima pasiekti
turint vienokią ar kitokią nega
lią. Europos šalyse veikia serti
fikavimo sistema, taip darysime
ir mes. Ne vienus metus viską
derinome, aiškinomės, ginčijo
mės. Jau netrukus tvirtinsime,
ko reikia norint gauti instruk
toriaus asistento ir asistento ser
tifikatus. Vėliau parengsime ir
trenerio darbo taisykles. Norint
gauti sertifikatą, teks mokytis ar
siekti jau turimų kompetencijų
pripažinimo. Su mūsų išduotais
sertifikatais instruktoriaus asis
tentas, instruktorius ar treneris
galės dirbti ir kitose šalyse.
Ar tebėra aktuali pamainos
problema? Gal vaikams tradicinės sporto šakos neįdomios?
Siekiame kuo daugiau vai
kų įtraukti į sportą, nes sporta
vimas padeda jiems jaustis lygia
verčiais žmonėmis. Tuos, kurie
niekaip neatranda savęs jokioje
sporto šakoje, pakviesime į sa
vaitgalio stovyklas. Jie ten ga
lės iš arčiau susipažinti su įvai
riais sportavimo būdais ir įsiti

kinti, kad ir jiems aikštelėje bus
vietos. Pradžia labai sunki. Kaž
kas turi padėti rasti klubą, tre
nerį. Šalia tradicinių sporto ša
kų paralimpinėse varžybose at
siranda ir naujų – aitvaravimas,
vandens slidės. Yra apie 30 tra
dicinių sporto šakų – 22 vasa
ros, 6 – žiemos. Visgi net senoji
geroji lengvoji atletika keičiasi.
Ne taip seniai žmonėms, turin
tiems ypač sunkių judėjimo su
trikimų, pasiūlyta bėgioti, o da
bar jiems į pagalbą ateina iš pir
mo žvilgsnio labai keista, kone
kosminė technika.
Ar suaugusius sportininkus motyvuoja galimybė ateityje gauti rentą?
Taip. Nors ne visus, bet mo
tyvuoja. Sportininkas žino, kad
baigęs karjerą neturės didelių
rūpesčių. Paralimpinių meda
lių laimėtojams mokama ren
ta, iš kurios galima pragyventi.
Visgi pradėti sportuoti yra
lengviau, nei paskui išlaikyti treniruočių ritmą, pamiršti
buitinius rūpesčius.
Geriausi neįgalūs sportinin
kai gauna ministerijos stipendi
jas. Tik reikia įvykdyti reikala
vimą, kad varžybose būtų kon
kuruojama su 12 kolegų iš 8 ša
lių. Paralimpinėse žaidynėse vi
saip nutinka. Būna ir nusivyli
mų: sportininkas laimi medalį,
bet stipendija jam neskiriama,
nes buvo per mažai konkurentų.
Taip yra nutikę ne vienam mūsų
sportininkui. Šias taisykles de
rėtų pakeisti, kad sportininkas
nesijaudintų, ar šį mėnesį pa
jėgs sumokėti mokesčius. Rei
kia tam tikrų garantijų, kurios
nepriklausytų nuo sportininkų
skaičiaus žaidynėse.
Kita vertus, prisimenu sa
vo jaunystę... Niekas nemokėjo
jokių stipendijų, nepirko ir ne
dovanojo mums jokios įrangos.
Visur veržėmės patys ir nieko
neprašėme, kad tik leistų spor
tuoti. Dabar net paaugliai žada
pasistengti treniruotėse tik jei
paremsime... Na taip, remiame,
perkame rankinio valdymo dvi
račius, slides ir visa kita, kad tik
ateitų ir sportuotų, siektų gerų
rezultatų. Juk tai – kelialapis į
gyvenimą.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

ilnietė Anastasija Rein au
gina 10 metų sūnų Oska
rą. Berniukas turi daug sveika
tos bėdų, be kitų ligų, jis serga
ir cerebriniu paralyžiumi. Suži
nojusi, kad sūnui gali padėti KinisiForo terapija, Anastasija krei
pėsi į ją išmanančius specialis
tus, o jų patarta vežiojo Oskarą
mankštintis su KinisiForo treni
ruokliu. „Po intensyvaus dar
bo pagerėjo sūnaus koordinaci
ja, jis pradėjo mažiau griuvinė
ti, – pasakoja Anastasija. – Aš
sūnų matau kiekvieną dieną ir
man sunkiau pastebėti eisenos
pokyčius, tačiau mokytoja la
bai gyrė Oskarą ir sakė, kad jis
padarė didelę pažangą. Oskaro
eisena pasidarė taisyklingesnė,
sustiprėjo raumenys.“
Kaip šis treniruoklis atsira
do Lietuvoje? Kokiu principu
jis veikia?
Įmonės „Dianeta“ atstovės
Inetos Župerkaitės teigimu, ro
botizuotas elipsinis eisenos tre
niruoklis KinisiForas sukurtas
Kipre. 2013 metais ši įranga ga
vo apdovanojimą už inovaciją. Į
Lietuvą pirmasis KinisiForo tre
niruoklis atvežtas 2018 metais,
kai čia vyko tarptautinis reabili
tologų kongresas. 2019-ųjų sau
sį vienas treniruoklis pastatytas
Palangos reabilitacijos ligoni
nėje, kitas – Vilniuje. Šis tre
niruoklis padeda žmonėms, tu
rintiems negalią nuo gimimo ar
ją įgijusiems vėliau, išmankštin
ti ir sustiprinti raumenis. Atsi
randa galimybė pacientą iš nau
jo mokyti eiti.
KinisiForo veikimas pagrįstas
smegenų neuroplastškumu – tai
yra smegenų gebėjimu įsimin

ti ir atkurti tam tikras neuronų
jungtis, kai reikia atlikti vieną ar
kitą aktyvų judesį. Pavyzdžiui,
prieš patirdamas insultą žmogus
gebėjo vaikščioti, po jo nebemo
ka. Tuomet toks ligos pažeistas
žmogus statomas ant treniruo
klio ir pradedama dirbti. Kore
guojamos jo judesių amplitudės:
ilgis, aukštis, plotis, intensyvu
mas. Žmogus gali mankštintis
tiek, kiek pajėgia. Pratimų in
tensyvumas yra tiksliai regu
liuojamas kiekviename judesio
cikle. Mankštinant pacientą jo
judesys yra artimas eiseną pri
menančiam judesiui. Kartojant
šį judesį smegenyse susiformuo
ja naujas takelis, į kurį perduo
dami dingę impulsai ir žmogus
vėl atgauna gebėjimą eiti. „Ne
galėčiau pasakyti, kad visiems,
patyrusiems insultą, gebėjimas
eiti atstatomas greitai, – sako
I. Župerkaitė. – Dirbti gali tekti
labai ilgai. Kai sakome „pacien
tas eina“, tai nereiškia, kad jis
vaikšto kaip anksčiau, bet ga
limybė vaikščioti su ramentais
ar vaikštynėmis – taip pat di
delis pasiekimas, padedantis iš
likti savarankiškam.“
KinisiForo treniruoklis pa
deda sergantiems cerebriniu
paralyžiumi (nepriklausomai
nuo žmogaus amžiaus), išsėti
ne skleroze, pacientams po gal
vos smegenų, stuburo smegenų
traumų. Pacientai, kenčiantys
nuo raumenų spastikos, rezul
tatus jaučia jau po pirmo užsi
ėmimo.
Eglė KULVIETIENĖ

KinisiForo treniruoklis grąžina galimybę savarankiškai judėti.

Parduoda

Parduodu automobilį Opel Corsa C, 2005 m. 1,2 l, 59 kw. Pusiau automatas, su
rankiniu valdymu. 5 pavaros. Rida 210 tūkst. km. Benzinas. TA iki 2021-09. Kaina 600 eurų. Tel. nr. 8 684 46213.
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ikusi viena Medūnė įjun
gė radijo imtuvą. Per kla
sikos programą netrukus prasi
dės jos mėgstama laida. Norėjo
išklausyti visą programą viena.
Pasigarsino radiją – norėjo gir
dėti visus orkestro instrumen
tus. Labiausiai jaudino smuikas
ir obojus. Būtent obojui skirtų
kūrinių ji girdėdavo retai. Ir kai
ištikdavo toks džiaugsmas, jos
sieloje suplasnodavo daugybė
mažučių angelėlių. Ne mažiau
Medūnę džiugino ir instrumen
tų „karaliaus“ – smuiko – atlie
kama muzika. Ypač kai su di
deliu simfoniniu orkestru buvo
griežiami visų laikų populia
riausi ir kūriniai. Po koncerto,
išsivadavusi iš muzikos burtų,
ji galvodavo: kokie imlūs mu
zikantų protai ir atmintis, kad
jie geba sutalpinti savo galvose
šitiek įvairiausių kūrinių inter
pretacijų.
Nejučiom bėgančios mintys
sukapsėjo į visą valandą. Prieš
atsisveikindama laidos vedėja
pristatė paskutinį skambėsian
tį kūrinį. Dideliam Medūnės
džiaugsmui pasigirdo populia
rios operos „Karmen“ instru
mentinės variacijos obojui. Jos
širdyje šoko džiaugsmas. Bent
pusdienį, bent dienelę jos sie
loje tapo šviesiau.
egarsus spynos spragte
lėjimas, durų girgždesys
sugrąžino Medūnę į kasdie
nybės rutiną. Jos draugė Igno
ta, pas kurią svečiavosi, grįžo
iš parduotuvės ir bibliotekos,
kur lankėsi Medūnės prašymu.
Pirmiausia iš didokos rankinės
ėmė ir dėjo ant stalo knygas –
išaugo nemaža krūvelė. Medū
nė labai mėgo skaityti, tad jos
negąsdino tai, kad knygos itin
storos. Džiugino negirdėtų au
torių pavardės. Dar įdomiau –
per jų kūrybą gali susipažinti su
įvairiomis šalimis. Medūnė tu
rėjo įprotį naujai parneštas kny
gas surašyti į savąją kartoteką,
tam skirtą storą sąsiuvinį. Per
skaičiusi pažymėdavo, ar įdomi,
ar vertinga.
Jai tvarkantis su knygomis,
Ignė draugiškai pasišaipė – gir
di, dabar bičiulė turėsianti var
gelio, kol įveiks tokį „kalną“.
Medūnė nieko neatsakė – daž
nai ji ironiškai pašiepiama dėl
šio savo pomėgio. Skaito visas
pasaulis. Mokosi gyventi iš sve
timų klaidų ir pasiekimų, ieš
ko knygose paguodos. Vertin
ga knyga vadinama geriausiu
žmogaus bičiuliu, mokytoju ar
patarėju. Žinoma, yra ir neskai
tančių, kurie akiplėšiškai drožia
į akis: „O ką tau duoda tos kny
gos?“ Ne, Medūnė niekada, kol
gyva, nemainys tikros knygos į
jokias šiuolaikiškas „mandry
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bes“. Jai labai mielas verčiamų
knygos lapų šnaresys...
Rytojaus dieną, po pietų, sa
vo įprastu skaitymo laiku, Me
dūnė pagaliau paėmė į rankas
naują knygą, šviečiančią sko
ningais, gražiai sumaketuotais
kietais viršeliais, kvepiančią
leidyklos dažais. Mintyse su
metusi savąją maldelę „kad tik
niekas nesutrukdytų šio malo
numo“, kibo į pirmą skyrių, lyg
žengtų į didžiulį gražų namą...
Vaizduotė „projektavo“ tai, ką
akys, skaitydamos raides, su
dėliodavo mintyse. Skyriai kei
tė vienas kitą, gausėjo perskai
tytų lapų.
tvertusi kažin kelintą pus
lapį Medūnė užtiko lote
rijos bilietą. Pagalvojo: „Mat
koks tvarkingas skaitytojas –
nelanksto puslapių kampų.“ Su
sidomėjusi ėmė tyrinėti „lai
mę“ nešantį popieriuką. Nuste
bo užtikusi, kad bilietėlis visai
šviežias, pažymėtas praėjusios
savaitės lošimo data. Medū
nė susimąstė – ką daryti? Ži
noma, būtina patikrinti, nes jis
tikriausiai pamirštas tik nupir
kus. Ji stengėsi nepaleisti savęs
į plačias fantazijos lankas – na
ir kas, kad radau, na ir kas, jei
gu ką nors išloščiau? Tai būtų
tiesiog nesąžininga ir negarbin
ga... Jis ne tavo! Kol kas ji nie
kam neprasitars apie radinį. Net
savo Ignelei... Užslaptinusi sa
vyje netikėtai ištikusį „detek
tyvą“, Medūnė tęsė vaizduotės
kelionę per knygos herojų gyve
nimus, tačiau nelabai beįstengė
susikaupti. Mintys jau „dirbo“
kita kryptimi – ieškojo, kas ga
lėtų rytoj pat patikrinti bilietą.
Pagalvojusi apsistojo ties sūnė
nu. Sutarė – rytoj iki pietų jis
išpildys tetos pavedimą.
Kitą dieną sūnėnas paė
mė bilietą ir greitai patikrinęs
pranešė Medūnei puikią nau
jieną – bilietas, pasirodo, žada
laimėjimą. Kasininkė patikri
no bent du kartus, abu patvir
tino – taip. Kokį ar kiek, su
žinos paskambinusi nurodytu
telefono numeriu. Apvertęs bi
lietuką pirštu pabaksnojo į te
lefono numerį. Medūnė skam
binti neskubėjo. Didelių pinigų
nesitikėjo, labiau kokio daikti
nio prizo. Tačiau nenorėjo, kad
ši naujiena pasklistų po giminę
ar pažįstamus greičiau, negu tą
laimėjimą turės pats jo savinin
kas. Jai rūpėjo surasti to bilieto
šeimininką.
ulaukusi patogaus momen
to, jau visai nurimusi, rin
ko ilgą telefono numerį, klau
sėsi besikartojančios muzikos ir
mandagiai dar palaukti prašan
čio balso. Sulaukė. Gerokai pa
vargusi širdelė ėmė ritmingiau
dunksėti, lyg jaunystėje polką
su ragučiais šokant. Medūnė
išgirdo laimėtų pinigų sumą,
keletą kartų viršijančią jos nu
manomo daiktinio prizo vertę.
Sodrus vyriškas balsas jai ke
lia kartus paaiškino, kaip atsi
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8 psl.
imti laimėjimą. Ji nuoširdžiai
padėkojo.
Išjungusi telefoną atsipūtė,
tačiau neilgam – prieš akis pats
sunkiausias šios istorijos eta
pas. Sudėtingiausia, kad dabar
reikės prašyti pagalbos biblio
tekos darbuotojų. Kaip kitaip
suras skaitytoją, kuris anksčiau
buvo paėmęs šią knygą?
Bibliotekos darbuotoja gera
noriškai sutiko padėti. Užsirašė
reikiamus duomenis. Nežadėjo,
kad greitai, bet pasistengs. Ir dar
pridūrė prisegsianti skelbimė
lį ant durų – gal pats savinin
kas atsilieps. Medūnė laimin
ga padėkojo už žadamą pagal
bą. Ji labai troško kuo greičiau
„susekti“ bilietėlio savininką.
Kaip bus gera žinoti, kad pada
rė gerą darbą.
Kelios kitos dienos skendėjo
įprastiniuose darbuose. Lauki
mo jaudulys šiek tiek apmalšo.
Bet kai namų tyloje suskambė
davo telefonas, Medūnė prisi
mindavo, kad jai turi paskam
binti „tas“ laimingo bilietėlio
savininkas. Pamačiusi telefono
ekranėlyje nežinomą numerį
Medūnė iškart susivokė – jis.
Paskambinęs senjoras net ne
pasisveikino, tik skubėjo suži
noti tikslų Medūnės adresą. Ir
pridūrė netrukus su dukra at
važiuosiąs.
rie durų juodu paskambino
po geros valandos. Užėję į
butą ir pasisveikinę, nedrąsiai
prisėdo. Medūnė ėmėsi inicia
tyvos: „Tai mat, tėvuk, pasiro
do, abu skaitome panašias kny
gas. Suprantama, mūsų metai
jau tokie, kai norisi rimtesnių
skaitinių.“ Buvo matyti, kad
jis nekantrauja išgirsti ką nors
konkretesnio apie savo laimėji
mą. Medūnei norėjosi „patam
pyti gumą“ – smulkiai apsakyti
radimo istoriją. Tačiau padoru
mas nebeleido ilgiau versti jau
dintis pagyvenusio žmogaus.
Senolis neištvėręs paklausė, gal
ji žinanti, kokią sumą laimėjęs?
Klausimas jos nenustebino. Me
dūnė buvo galvojusi, kad jį iš
girs pirmučiausia. Vaizduoda
ma abejingą ji supynė neaiškią
mintį, atseit jie ten aiškiai ne
pasako, tik sveikina ir sveikina
su laimėjimu. Daugiau ir smul
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kiau paaiškins, kai patys pasi
skambins.
edūnė paprašė svečių pa
pasakoti, kaip ir kur pir
ko tą lemtingąjį bilietą. Istori
ja gan paprasta: dukra, pakei
tusi tėvuko perskaitytas knygas
bibliotekoje, užsuko į parduotu
vę, nupirko ir lauktuvių – tėtis
mėgėjas žiopsoti į lošiančius TV
ekrane. Kad nesusiglamžytų, lo
terijos bilietą įdėjo į knygą. Par
važiavusi parodė, kurioj knygoj,
o tėvukas atsakė: „Gerai, kai rei
kės pasiimsiu“. Kitą dieną, skai
tydamas parvežtą knygą, rado ir
bilietą, bet iki lošimo dar buvo
laiko, o paskui pamiršo. Tačiau,
matyt, buvo lemta, kad Medū
nė jį atrado. Taigi, pasirodo, kad
knygos teikia ne tik skaitymo
malonumą, išmintį, bet ir... pi
nigus. Visi sutartinai nusijuokė.
Medūnė pažiūrėjo į senolį – po
dukters pasakojimo jaudulys jo
veide buvo gerokai atslūgęs, ta
čiau jis laukė jam priklausančio
daikto. Medūnė pastūmė bilietą
tėvukui, šis žvilgtelėjo į ją ir ne
grabiom rankom paėmė. Senolis
dar bandė dėkoti, kažką šnekė
jo apie radybas, tačiau Medūnė
jį nuramino: „Viskas gerai, kas
gerai baigiasi. Jūsų bilietas, jū
sų ir laimikis, turime džiaugtis
kitų sėkme. Būkim visi laimin
gi... ir gyvuokim!“
Senukas jau kilo nuo kėdės.
Dukra graudžiom akim spaudė
Medūnei ranką ir dėkojo, dėko
jo... Kreipdamasi į tėvą juoka
vo: „Tėvuk, kai praturtėsi, už
suksim su saldžiom radybom, ar
ne?“ „Na taip, taip“, – jau vi
sai nekantraudamas atitarė jis.
Paskutinis sudie nuskambėjo
tarpdury.
Ignė, išleidusi svečius, spir
gėjo iš nekantrumo. „Na, ar
pasakysi pagaliau, kiek jis išlo
šė?“ Medūnė vylingai šyptelėjo:
„Pažaiskim, tai yra pratęskim
šią intrigą dar šiek tiek. Teisin
giausią atsakymą pasakys jie pa
tys, apsilankę su radybom. Ma
nykim, kad bent gardžiais sal
dainiais mus pavaišins.“ O sa
vyje Medūnė tramdė juoko vir
puliuką – tegu dar tęsiasi neti
kėtai ją užklupęs „detektyvas“.
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Vincė VASYLIŪTĖ

Plungė

Apkabinsim saulėlydį
Vėl žydėti į vasaros klonius
skubu –
Liejas rasos į skambantį taką.
Paklausykim šiandieną kartu,
Kaip dainuoja žiogai serenadą.
Po lašelį surinkim iš naujo save –
Pasiklydę šešėliuos pabirom...
Laimės taurė lai duš sklidina –
Vėl skambės mūs gyvenimo
gijos.
Ir į vasaras bėgsime tiltais žiedų,
Skrisim paukščiais į skambančią
tylą,
O pavargę prisėsim abu –
Apkabinsim saulėlydį tyliai...

Mėnesiena išlašnojo
Šią naktį mėnesiena išlašnojo...
Ištirpo LAIKAS delno nėriniuos.
Kvatojo žvaigždės mums po
kojom,
Apsvaigę nuo žaros pirmos.
Skubėjome į saulės austą glėbį –
Sekundėmis aižėjo nežinia.
Gyvenimo banga apglėbus
Mus supo lopšine tylia.
Ir LAIKO nėriniuos virpėjom
Pavasarių ar vasarų austuos,
O metai žydinčioj alėjoj
Sustingdavo žieduos kvapniuos.
Jausmai apsvaigę vėju nuvilnijo...
Medum kvepėjo liepžiedžiai
laukuos...
Ant lūpų mėnesienos gijos...
Kas bučinio šukes skaičiuos?..
Šią naktį mėnesiena išlašnojo...
Ištirpo LAIKAS delno nėriniuos.
Kvatojo žvaigždės mums po
kojom,
Apsvaigę nuo žaros pirmos.
Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis


Kitas „Bičiulystės“ numeris
išeis liepos 23 dieną.

Nuotraukų konkursas
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą „Ne gailėtis, o
įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo
rubrikas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos
testas“, „Universali aplinka“, „Aš – pilietis“,
„Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“.
Jam skirta 9 tūkst. eurų dalinė finansinė
valstybės parama.

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.

