
Vilkaviškio bendrijai – 20 6 p.

Sužinojo apie gyvūnų naudą 
žmogaus sveikatai 12 p.

„Tau, Vilniau!“ – ir sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 8 p.



Viešųjų pirkimų 
įstatymo pasikeitimai

Mažos vertės pirkimas – tai supaprastintas 
pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo nu-
matoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur 
(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), 
o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė 
kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt pen-
ki tūkstančiai eurų) (be PVM);

Pagrindiniai mažos vertės pirkimų tvar-
kos aprašo punktai:
1. Pagrindiniai numatyti pirkimo būdai: 

• Skelbiama apklausa
• Neskelbiama apklausa

2. Pirkimas iš centrinės perkančios organi-
zacijos (CPO), interneto adresas cpo.lt 
yra privalomas, išskyrus atvejus, kai yra 
vykdoma neskelbiama apklausa iki 10 
tūkstančių eurų. Pirkimas per cpo.lt yra 
pakankamai paprastas būdas atlikti pir-
kimus, tačiau prekių ir paslaugų sąrašas 
čia yra ribotas.

3. Pagal mūsų organizacijų biudžetus daž-
niausias pirkimo būdas bus neskelbiama 
apklausa. Šį pirkimo būdą galima rink-
tis tokiu atveju, jei prekių, paslaugų ar 
darbų sutarties vertė bus mažesnė nei  
10 000 eurų, arba pirkimas atitiks ki-
tus mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 
17.2.1 -17.2.20 pirkimo atvejus.

4. Organizacija, perkanti pagal 3 p. pami-
nėtus atvejus, gali kreiptis į vieną tiekėją 
(žodžiu, telefonu, raštu, elektroniniu paš-

tu, pasižiūrėti prekes internete) ir įsigyti 
reikiamas prekes, paslaugas.

5. Perkant  prekes ar paslaugas iki 3 000 
eurų vertės, sutartis gali būti sudaroma 
žodžiu, išrašoma tik sąskaita faktūra, per-
kant daugiau kaip už 3 000 eurų, privalo-
ma sudaryti sutartį raštu.

6. Kiekvienas pirkimas pabaigiamas tiekėjų 
apklausos pažymos, kurią turi pasitvirti-
nusi kiekviena organizacija, užpildymu.

7. Kiekviena raštu pasirašyta sutartis, lai-
mėjusio dalyvio pasiūlymas turi būti vie-
šinama cvp is sistemoje per 15 dienų nuo 
sutarties sudarymo, bet ne vėliau kaip po 
pirmojo mokėjimo už prekes ar paslau-
gas. Metinė ataskaita turi būti pateikta 
pasibaigus kalendoriniams metams per 
30 dienų. Ataskaitos forma ATN-3: šią 
formą galima užpildyti prisijungus cpv is 
sistemoje.

8. Vykdant pirkimus, tiekėjų sąskaitos turi 
būti siunčiamos per E.sąskaita sistemą, 
išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma 
žodžiu.

9. Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 
3 metai su visais sutarties pakeitimais, iš-
skyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str.  
5 d. numatytas išimtis. 

Parengė Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 

teisininkas Linas Vinickas

Nuo kitų metų 
didės socialinė 
parama ir 
augs jos 
gavėjų skaičius

Vyriausybė pritarė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos siūlymui nuo 
kitų metų didinti valstybės remiamas 
pajamas iki 122 eurų. Dėl to padaugės 
socialinę paramą gaunančių žmonių 
skaičius, augs kai kurios išmokos. 

„Lietuvoje žemiau skurdo ribos gy-
vena beveik 22 proc. asmenų. Šiems 
žmonėms Valstybės parama ir dėmesys 
itin svarbus. Kol kas negalime užtikrin-
ti jiems oraus gyvenimo, tačiau turime 
stengtis, kad jų ateitis būtų šviesesnė. 
Didesnės socialinės išmokos yra vienas 
žingsnis link šio tikslo“, – sako Minis-
tras Pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Valstybės remiamos pajamos šiuo 
metu yra 102 eurai. Šis dydis taikomas 
skaičiuojant socialinę paramą skurdžiai 
gyvenantiems asmenims, būsto šildy-
mo kompensacijas, teisę į nemokamą 
mokinių maitinimą ir kitas išmokas. 
Ministerija skaičiuoja, kad padidinus 
valstybės remiamas pajamas 20 eurų, 
socialinę paramą galinčių gauti gyven-
tojų padaugės 40 tūkst., o dar 80 tūkst. 
žmonių gaus didesnes pašalpas. 

Tam iš valstybės biudžeto per me-
tus papildomai reikės 6,8 mln. eurų, o 
iš savivaldybių biudžetų – 64,8 mln. 
eurų lėšų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 kanceliarijos Spaudos tarnybos

 informacija

Nuo 2017-ųjų liepos 1-osios įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų pirkimų 
įstatymas. Jam įsigaliojus, pasikeitė ir supaprastintų pirkimų tvarka, 
kuri taip pat apima ir mažos vertės pirkimus. Nuo 2017-07-01 nete-
ko galios kiekvienos organizacijos pasitvirtintos supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklės. Įsigaliojus naujajai įstatymo redakcijai, Viešųjų pir-
kimų tarnyba parengė mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, kuris yra 
privalomas visoms perkančiosioms organizacijoms, organizuojančioms 
mažos vertės pirkimus. Tvarką galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos 
internetiniame puslapyje www.vpt.lt.



Ir štai ankstyvą saulės nutviekstą liepos 
8-osios rytą septyniolika neįgaliųjų autobusu 
iškeliavome Zarasų link. Pro langus besižval-
gant, besigrožint bundančia Molėtų, Utenos 
rajonų  gamta, kelias neprailgo. Vos už dviejų 
valandų jau laukėme gido prie Zarasų rajono 
turizmo ir informacijos centro.

Gidas pasiūlė  pirmiausia paplaukioti ka-
tamaranu po Zarasų ežero platybes. Tai buvo 
nuostabiai praleistas laikas. Mus pasitiko 
balto lyg gulbė katamarano kapitonas. Plau-
kėme lėtai, kad galėtume pasimėgauti ryti-
niais saulės spinduliais, švelniu vėjeliu glos-
tančiu veidus. Aplinkui pliuškenosi antys, 
rytinį šokį šoko mažos žuvelės...

Tuoj pat kapitonas išskleidė baltas galin-
gas bures, ir mes pasijutome tarsi pasakoj... 
Genutė,  prisiglaudusi prie burės stiebo, ste-
bėdama gamtą, taip ir išstovėjo visą kelionės 
laiką. Ji sako, kad tokio jausmo ir palaimos 
dar nebuvo patyrusi...

Atsiminimuose Artūras rašo: „Plaukda-
mas katamaranu, įgijau daugiau patirties 

dingo baimės jausmas, o galvoje sukosi min-
tys, kad ši kelionė dar ilgai ilgai nesibaigtų“...   

Kitas mūsų kelionės tikslas – Šlyninkos 
vandens malūnas. Tai jau tris šimtmečius 
menantis unikalus technikos paveldo stati-
nys su išlikusia autentiška įranga. O aplinkos 
grožis! Vandens krioklių ošimas, išpuoselėta 
aplinka suteikė visiems daug gerų emocijų. 
Kostas prisimena: „Pirmiausia akį pamalo-
nino nuostabi aplinka, dirbtiniai kriokliai ir 
pats tris šimtmečius skaičiuojantis malūnas, 
kuris iki šių dienų atlieka savo funkcijas“. 
Alvydui labai patiko girnomis malti mil-
tus... Malonūs darbuotojai pavaišino mus iš 
kviečių miltų keptais blynais su spirgučiais, 
sausainiais, gaiviu gėrimu. Viskas pagamin-
ta pagal senovinius receptus. Visa tai ilgam 
paliko mums didžiulį įspūdį.

Pailsėję, pasisotinę, patraukėme toliau, 
Stelmužės ąžuolo link. Šis „senolis“ nutolęs 
nuo pagrindinio kelio dešimties kilometrų 
atstumu. Kelionė neprailgo – kelias siauras, 

„Kiek aprėpia akys vien melsvi ežerai, 
šitas mėlynas kraštas tai ir yra Zarasai“
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Aldona Šeipūnienė
VšĮ Širvintų PSPC Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja         

Zarasų rajonas, išsidėstęs šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, mus 
viliojo seniai. Esame aplankę daugybę gražių ir įdomių mūsų 
šalies vietų, o Zarasai taip ir liko nepažinti ir neaplankyti, bet 
labai viliojantys dar nematyto grožio kampeliais.

labai vingiuotas, todėl adrenalino visiems 
užteko. Gidas stengėsi  pasakoti  įvairias is-
torijas, kad tik visų dėmesį nukreiptų nuo 
kelio vingių...

Pagaliau išvydome didingą Stelmužės 
ąžuolą. Daugiau kaip 2 000 metų senumo 
galiūnas stovėjo pasiramsčiuodamas „lazdo-
mis“, bet gyvas – ant jo šakų žaliavo lapai. 
Rita prisimena: „Mane nustebino senasis 
ąžuolas, kurį pamačiau pirmą kartą. Širdyje 
pajutau didelį džiaugsmą, ąžuolo tvirtybę, 
tarsi pati tapau tvirtesnė, atsparesnė“. 

Šalia ąžuolo stovėjo Stelmužės Viešpats 
Jėzaus kryžiaus filijinė bažnyčia ir varpinė. 
Apžiūrėjome vidų, buvome ir jos rūsyje, ten 
laikomi didikų palaikai. Įdomu tai, kad ši 
šventovė pastatyta naudojant tik kirvį, be 
vinių. Jolanta buvo maloniai nustebinta, kad 
senovėje žmonės mokėjo statyti  ir be vinių...

Toliau keliavome prie 8 metrų ilgio Ly-
gumų akmens, kuris savo dydžiu  gali prilyg-
ti Puntukui. Nesame tokio dydžio akmens 
matę!

Kitas mūsų kelionės tikslas – Kamšos kai-
me, prie Ilgio ežero, esanti Šv.Mergelės apsi-
reiškimo vieta. 1967-aisiais porai jaunuolių 
naktį ant ežero pasirodė nuostabaus grožio 
mergaitė, anot jų, tai buvo Marija. Tą fak-
tą pripažino ir kunigai. Nuo to laiko ši vie-
ta tapo šventa. Čia buvo pastatyta koplyčia, 
paminklas, žmonės stato kryžius, meldžiasi, 
prašo Šv. Mergelės sveikatos, prausiasi eže-
ro vandeniu veidą ir rankas. Mūsų Jūratė, 
pamačius Šv.Mergelės apsireiškimo vietą, 
buvo ypač sujaudinta. Ji sakė: „Mane apėmė 
didžiulio nusiraminimo banga, dingo jau-
dulys, tapo taip gera širdyje. Viso to negaliu 
žodžiais išsireikšti, keistas pojūtis atsirado 
visame kūne“…

Labai laukėme pasivaikščiojimo Zarasų 
apžvalgos ratu, kuris pastatytas ant Zarasų 
ežero septyniolikos metrų aukštyje. Nuos-
tabus reginys! Pranas prisimena: „Žengiant 
apžvalgos ratu, jaučiau nedidelę baimę, nes 
tiltas judėjo. Žvelgdamas į tolį mačiau di-
delį vandens telkinį, tai suteikė man bega-
linį pasitenkinimą, nusiraminimą, pamalo-
nino širdį“…

O  dar kai ant tilto sutikome linksmus 
vestuvininkus, tapo taip gera, kad net savo 
vestuves  mintyse atgaminau…

Diena prabėgo nepastebimai. Su daugybe 
malonių įspūdžių, jau vakarėjant, patraukė-
me namo, o mintyse jau rezgėsi naujų kelio-
nių maršrutai…

Autorės nuotraukos
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Naudingi visiems

„Panašių seminarų tikslas – inicijuoti ir 
skatinti psichikos negalią turinčių asmenų 
bendruomenių atsiradimą, skatinti įvairia-
pusiškų bendruomeninių paslaugų neįgalie-
siems plėtrą savivaldybėse, pasikeisti gerąja 
ekspertine patirtimi,  siekti glaudaus bendra-
darbiavimo su Psichikos sveikatos centrais, 
savivaldybėmis, neįgaliųjų bendruomenių at-
stovais, tokiu būdu gerinant psichikos svei-
katos priežiūros sistemą ir didinti neįgaliųjų 
socialinę integraciją“, - sakė Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Pasak jo, žmonių su psichikos negalia 
bendruomenės Lietuvoje kūrėsi nelengvai. 
„Tuo metu šie žmonės buvo izoliuoti, jų „ne-
buvo“. Dabar asociacija vienija 37 bendruo-
menes, jos yra daugiau nei pusėje Lietuvos 
savivaldybių. Deja, ne visose atsiranda žmo-

Apskrito stalo diskusija – Šakiuose
Lina Jakubauskienė

Rugsėjo 20-ąją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
surengė seminarą rajono specialistams, dirbantiems su negalią turin-
čiais žmonėmis. Jie supažindinti su pastarojo meto psichikos sveikatos 
tendencijomis, iššūkiais, problemomis bei perspektyvomis. Renginio 
dalyvius pasveikino Šakių sutrikusios psichikos žmonių globos bendri-
jos teatro kolektyvas, parodęs spektaklį pagal Samuelio Maršako pasa-
ką „Katės namai“. 

nių, norinčių dirbti su psichikos negalią tu-
rinčiais žmonėmis, imtis atsakomybės už 
juos. Lietuvoje panašus darbas dar nėra tin-
kamai vertinamas, darbuotojų atlyginimai – 
maži“, - kalbėjo bendrijos vadovas. 

Nors Lietuvoje Nevyriausybinis sektorius 
dar tebėra jaunas, Vakaruose jis puikiai verti-
namas, nes dirbantieji arčiau žmonių geriau-
siai suvokia bendruomenės problemas. „Di-
džioji lėšų dalis mūsų šalyje kol kas atitenka 
savivaldybėms, nors NVO sukuria didelę 
pridėtinę vertę. Tačiau reikia pripažinti, kad 
ir NVO sektoriaus atstovai ne visada dirba 
atsakingai. Jei atsiranda tokių organizacijų, 
kurios tik pasiima skirtas lėšas ir nieko neda-
ro, šešėlis krenta ant visų. Todėl valstybė tu-
rėtų žiūrėti, kaip dirba organizacijos, kokios 
jų vizijos, kad nebūtų pasipelnymo. Svarbu, 
kad NVO dalyvautų bendruomenių veikloje, 
būtų įtrauktos į sprendimų priėmimo proce-
sus“, - dėsto V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, žmonės su psichikos negalia vis 
dar susiduria su daugybe problemų. „Ne vi-
sada šie žmonės supranta, kad jiems reikia 
gydytis. Būna: matome, kad žmogui būti-
nai reikia gultis į ligoninę, bet jis tai daryti 
griežtai atsisako. Tokiu atveju jam nereikia 
psichosocialinių paslaugų, jis yra gilioje kri-
zėje, tad padėti jam nelabai galime“. 

Dar viena problema – vaistų kompensa-
vimas. V. Nikžentaičio teigimu, modernūs 
vaistai ne visada kompensuojami, o žmonės, 
turintys psichikos negalią, yra viena iš skur-
džiausių visuomenės grupių, kuriai brangūs 
vaistai yra per didelė finansinė našta. 

„Puiku, kad atsiranda vis daugiau paslau-
gų žmonėms su psichikos negalia, daugiau 
jais besirūpinančių organizacijų. Deja, vis dar 
trūksta psichologo paslaugų. Be to, „buksuo-
ja“ apsaugoto būsto programos, trūksta ato-
kvėpio paslaugų. Kuomet psichikos proble-
mų turi vienas šeimos narys, kitiems gresia 
„perdegimas“, suserga ir visa šeima. Tam, kad 
negalią turintys žmonės nepatektų į globos 
įstaigas, šeimos privalo turėti galimybę pa-
ilsėti“, - sako V. Nikžentaitis. 

Pasak V. Nikžentaičio, šiuo metu psichi-
kos sveikatos srityje yra penkios pagrindinės 
prioritetinės sritys:  Depresijos ir savižudy-
bių prevencija; Jaunimo psichikos sveikata 
ir švietimas; Psichikos sveikata darbo vietos 
aplinkoje; Pagyvenusiųjų psichikos sveikata; 
Kova prieš išankstinį nusistatymą ir socialinę 
atskirtį. Deja, reformos psichikos sveikatos 
srityje buksuoja, Lietuvos ratifikuotos Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos nuostatos ne vi-
sada įgyvendinamos. 

Stresas ir būdai  
su juo kovoti

Apie tai kalbėjo psichologė Daiva Taluty-
tė. Pasak jos, stresas – labai plati sąvoka, kal-
bėti apie jį galima valandų valandas. „Stresas –  
populiarus ir nuolat girdimas žodis, kone 
kiekvienas žmogus pasakys, kad beveik kas-
dien patiria stresą. Svarbu, kad mokėtume su 
juo susidoroti“, - teigė psichologė. 



5

Pasak jos, JAV atlikti tyrimai rodo, jog žmo-
nėms labiau kenkia ne pats stresas, bet požiū-
ris į jį. „Viskas priklauso nuo streso suvokimo. 
Kaip jį suvokiame, tokį rezultatą turime. Re-
miantis kognityvine psichologija, tam tikros 
mintys gimdo tam tikrus jausmus, tuomet kyla 
įtampa, jai veikiant atliekami vienoki ar kitoki 
veiksmai, paaiškėja jų rezultatai, kurie vėl su-
kelia tam tikras mintis. Tokiu būdu susidaro 
užburtas ratas. Ne visada galime pakeisti si-
tuaciją, tačiau visada galime pakeisti požiūrį į 
ją, savo mintis. Ne aplinkos įvykiai mus žaloja, 
kenkia įvykių interpretacijos. Patys įsileidžiam 
į širdį pašaipas, nuoskaudas, pyktį, leidžiamės 
būti žalojami“, - teigė D. Talutytė. 

Pasak jos, svarbiausias streso įveikos tiks-
las – išmokti neįsileisti blogų minčių. „Kai 
įtampos per daug, mes jos kontroliuoti ne-
besugebame. Kaip reaguoti į stresą? Galima 
dviem būdais: arba kautis, arba sprukti. Nėra 
nė vienos teisingos reakcijos. Kartais reikia 
kautis, kartais – sprukti. Tai priklauso ir nuo 
asmenybės, kiekvienas žmogus elgiasi savo-
tiškai“, - kalba D. Talutytė. 

Jos teigimu, žmogui ypač kenkia nuola-
tinis, ilgai trunkantis stresas. Jo požymiai –  
nerimas, miego sutrikimai, apetito stoka, 
galvos skausmas, baimė, emocinis dirglu-
mas. Visa tai lydi neigiamos mintys.

„Stresas linkęs kauptis, stiprėti. Kai įvai-
rūs veiksniai atsiduria vienas šalia kito, jie 
virsta lavina, kuri užgriūna žmogaus pečius 
ir perpildo taurę. Tačiau gyvenimas be stre-
so lygus mirčiai. Stresas ne tik pareikalauja 
fizinių ir dvasinių jėgų sutelkimo, bet ir pra-
turtina mūsų patirtį, padeda geriau pažinti 
save, mokytis ir stiprėti“, - sako psichologė. 

Pasak jos, labai svarbu išmokti kontro-
liuoti stresą. Vienintelis būdas jį suvaldyti – 
mūsų mintys. „Blogai, kai mintys valdo mus, 
o ne mes mintis. Esant nuolatiniam stresui, 
skiriasi hormonas adrenalinas. Kai jo išsiski-
ria per daug, organizmas gali juo apsinuody-
ti. Mokslinėje literatūroje yra aprašyta atvejų, 
kad apsinuodijimas adrenalinu pavojingesnis 
nei apsinuodijimas alkoholiu“. 

Psichologė sako, kad ateityje streso tik 
daugės. Taigi dera išsiaiškinti, kas kiekvie-
nam sukelia stresą, išsiaiškinti, kaip į jį rea-
guojame, kas padeda išvengti situacijų, kur 
stresas pasireiškia. 

D. Talutytė pateikė keletą būdų, kaip galima 
išvengti streso darbe arba sumažinti jo poveikį. 

Tarnyboje –  
įvairiapusė pagalba

Všį „Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nyba“ direktorė Algė Nariūnienė pristatė 
susirinkusiems tarnybos veiklą, kalbėjo apie 
problemas, su kuriomis susiduria psichi-
kos negalią turintys žmonės. „Nuo 2000-
ųjų prie Psichikos sveikatos centrų pradėti 
kurti užimtumo kambariai, kurių tikslas –  
teikti paslaugas psichikos negalią turin-
tiems žmonėms. Šiuo metu net penkiasde-
šimt penkiuose miestuose yra vietos, kur gali 
ateiti žmonės su psichikos negalia, gauti už-
imtumo paslaugas“, - sakė direktorė. 

Jos teigimu, žmonės su psichikos negalia 
dažnai gyvena vieni, labai prastomis sąlygo-
mis. Artimieji jų atsikrato, todėl įvairios pa-
slaugos jiems ypač svarbios. A. Nariūnienė 
sako, jog besilankantieji „Pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnyboje“ ypač mėgsta mu-

zikos specialisto užsiėmimus, jiems taip pat 
labai reikalingos psichologo konsultacijos. 

„Liūdniausia, kad psichikos negalią turin-
tys žmonės jaučiasi atstumti. Dar viena la-
bai didelė problema – greitieji kreditai. Tie-
sa, dabar žmogus, panašiai kaip kazino, gali 
pats parašyti prašymą, kad bendrovės grei-
tųjų kreditų jam neišduotų. Tačiau, kalbant 
apie žmonės, sergančius psichikos ligomis, 
tai skamba juokingai“, - dėsto A. Nariūnienė. 

Daug problemų šeimoms kyla ir hospi-
talizuojant sergančius psichikos ligoms arti-
muosius. „Ne visi motyvuoti gydytis, vartoti 
vaistus. Tuos, kurie nevartoja, gali pažinti iš 
tolo. Deja, priverstinai guldyti į ligoninę nėra 
paprasta. Tenka kviesti policiją, kyla didelis 
triukšmas, kaimynai sužino, kad greta jų gyve-
na psichikos negalią turintis žmogus, pradeda 
kitaip žiūrėti į šeimą. Problemų šioje srityje 
vis dar tebėra labai daug“, - kalba direktorė. 

Pasak jos, apklausos rodo, jog net 70 proc. 
vilniečių su psichikos negalia neturi kur gy-
venti. Kai kurie praranda turėtus būstus, be 
to, jie nebesiunčiami į globos įstaigas. „Re-
komenduota visoms savivaldybėms atidary-
ti savarankiško gyvenimo namus. Tačiau iš 
šešiasdešimties savivaldybių tokius namus 
atidarė tik dvi dešimtys“. 

„Pagalbos ir informacijos šeimai“ tarnyba 
stengiasi teikti neįgaliesiems įvairias paslaugas. 
Per metus per Maisto banką išdalija dešimt 
tonų maisto. Tačiau neįgaliųjų problemomis 
daugiau turėtų rūpintis ir valdžios institucijos. 

Šakių rajono savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė 
pasidžiaugė, kad rajone vyko toks reikšmin-
gas renginys. „Smagu išgirsti, kad neįgaliųjų 
organizacijos stiprios, veiklios, susipažinti su 
jos patirtimi. Mūsų savivaldybė stengiasi ak-
tyviai spręsti įvairius su neįgaliaisiais susijusius 
klausimus. Nuolat vyksta susirinkimai, kuriuo-
se dalyvauja miesto meras, pavaduotojas. Visi 
klausimai sprendžiami laiku“, - sako vedėja. 

Susirinkusieji dar ilgai diskutavo įvairiais 
visiems rūpimais klausimais. 

Autorės nuotraukos



6

Lina Jakubauskienė 

Rugsėjo 19-ąją Vilkaviškio sutri-
kusios psichikos žmonių globos 
bendrija atšventė dvidešimties 
metų sukaktį. Ta proga vilkaviš-
kiečių pasveikinti atvyko Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos, miesto vadovai, 
kolegos iš kitų neįgaliuosius vie-
nijančių įstaigų, koncertavo ben-
drijos ansamblis „Radastėlė“ ir 
Didvyžių socialinės globos namų 
dainininkai. 

Pirmoji – Lietuvos rajone 

1997-ųjų pradžioje buvo  įkurta Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmonių globos 

Vilkaviškio bendrijai – 20

bendrija. Jos pavyzdžiu buvo paraginta 
kurti panašias organizacijas ir šalies re-
gionuose. 

Vilkaviškyje dirbanti psichiatrė Jovi-
ta Felicija Paulauskaitė apsilankė sostinėje 
ir išgirdo rekomendacijas kurti psichikos 
neįgaliuosius vienijančias organizacijas regi-
onuose. „Ta mintis manęs neapleido. Grįžusi 
į Vilkaviškį, idėja pasidalinau su kolegomis. 
Deja, jai pritarė ne visi psichiatrai. Dauge-
liui atrodė, kad tokia bendrija būtų pernelyg 
ankstyva, kad dar reikėtų palaukti. Tačiau 
keleto entuziastų dėka bendrija buvo įkur-
ta“, - pasakoja J. F.Paulauskaitė. 

Pirmiausia į bendriją pakviesti tie žmo-
nės, kurie gyveno mieste, kurie norėtų ben-
drauti ir bendradarbiauti. „Tuo metu žmo-
nėms su psichikos negalia jokių paslaugų 
nebuvo teikiama. Apsiribota apsilankymais 

pas psichiatrą, vaistų išrašymu. Nebuvo psi-
chologinės pagalbos, užimtumo paslaugų. 
Visuomenės požiūris į šiuos žmones taip 
pat buvo neigiamas. Dažnas jiems įkan-
din mestelėdavo: „Žiūrėkit, eina kvailys“... 
Teko keisti situaciją tiek bendraujant su 
sergančiaisiais, tiek ir su „sveikaisiais“, - 
dėsto psichiatrė. 

Iš pradžių žmonėms su psichikos ne-
galia buvo paskirtas nedidelis, vos keturių 
kvadratinių metrų kambarėlis poliklinikos 
Ūkio dalyje. Vietos trūko, todėl visi daž-
niausiai rinkdavosi kurio nors bendrijos 
nario namuose. 

Pirmasis bendrijos pirmininkas buvo Pe-
tras Petrikas, tačiau jis vadovavo mažiau nei 
metus. Dėl ligos jis buvo priverstas pasi-
traukti iš esamų pareigų. Vėliau primininke 
išrinkta Gražina Paulėkaitė-Mickevičienė, 
kuri dirbo šešerius metus  Sukūrusi šeimą, 
ji atsistatydino. G. Paulėkaitę-Mickevičienę 
pakeitė ilgametė vadovė Albina Tiunaitienė, 
dirbanti su psichikos negalią turinčiais vil-
kaviškiečiais jau keturiolika metų. 

Žiupsnelis istorijos

Iš pradžių bendrijoje lankėsi apie dešimtį 
narių. „Tai buvo visuomenės atstumti, nu-
kriausti žmonės. Vos tik buvo įkurta  bendri-
ja,  kitos neįgaliuosius vienijančios organiza-
cijos psichikos neįgaliųjų išsyk atsikratė. Ir 
dabar kai kurių organizacijų įstatuose esama 
nuostatos, kad priimami visi, išskyrus turin-
tys psichikos negalią žmonės. Tai rodo, kokia 
didelė stigma vis dar žymi mūsiškius“, - dės-
to A. Tiunaitienė. 

Pasak jos, tuomečiai bendrijų vadovai lan-
kė daug kursų, seminarų, kuriuose mokėsi 
dirbti su negalią turinčiais žmonėmis. „Daug 
pagelbėjo ir Lietuvos sutrikusios psichikos 
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žmonių globos bendrijos rengiami moky-
mai. Esu labai dėkinga tuo metu dirbusiai 
pirmininkei  Danutei Kašubienei. Iš jos aš 
daug pasimokiau ir gavau reikalingos in-
formacijos. Mokymuose pasisėmiau daug 
naudingų dalykų – kaip priimti psichikos 
negalią turintį žmogų, kaip išvengti konf-
liktinių situacijų ir panašiai. Dabar sutarti su 
jais sekasi puikiai. Pripratau prie šių žmonių, 
nuoširdžiai myliu juos“, - neslepia bendrijos 
pirmininkė. 

Mokėsi vieni iš kitų

Atėjusiems į bendriją, žmonėms su psi-
chikos negalia buvo labai svarbu rasti drau-
gų, širdžiai mielos veiklos. „Įvairiausių dar-
belių mokėmės vieni iš kitų. Net neturėdami 
patalpų, dirbome, kūrėme. Gaila, bet miesto 
vadovams žmonių su psichikos negalia pa-
dėtis per daug nerūpėjo. Jei reikėdavo salės 
renginiui, gaudavome bažnyčiai priklausan-
čią parapijos ar Kultūros namų salę. Kasdien 
dirbdavome susigrūdę mažame kambarėly-
je“, - pasakoja J. F. Paulauskaitė.

Pradėjusi dirbti bendrijos vadovė Albi-
na Tiunaitienė kreipėsi į miesto valdžią, 
kad psichikos neįgaliesiems būtų skirtos 
erdvesnės patalpos, kur jie galėtų geriau 
jaustis, saugoti jau sukurtus darbelius ir 
kurti naujus.. „Susiradome patalpas patys, 
įsikūrėme. Tačiau, praėjus metams, mūsų 
patalpos sudegė. Vėl kreipėmės į miesto 
vadovus, kurie skyrė mums naujas 35 kv.m 
patalpas, Tačiau joms reikėjo remonto“, - 
pasakoja A. Tiunaitienė.

Ji sako, kad, atėję į skirtas patalpas, žmo-
nės su negalia nustėro. „Langai – kiauri, 
grindys-išpuvusios, lubos varvančios. Vaikš-
čioti po patalpas galėjome tik su koliošais. 
Tuometiniai savivaldybės atstovai pasakė, 
kad kitokių patalpų neturi. Teko kurtis to-
kiose, kokias gavome“, - mena bendrijos 
pirmininkė.

 Pradžiai pinigų skyrė Vilkaviškyje rink-
tas Seimo narys Algirdas Butkevičius, taip 
pat Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija. 

Kūrėsi iš naujo

A. Tiunaitienė parašė projektą  Sveika-
tos apsaugos ir darbo ministerijai, nusiuntė 
naujai skirtų patalpų nuotraukas, kad ben-
drijai būtų skirta lėšų remontui. „Sulaukėme 
atsakymo – lėšų tikrai bus skirta. Atlikome 
viešųjų pirkimų procedūras, buvo nustaty-
ta organizacija,kuri atliks remonto darbus. 
Sudėjome langus, stogui uždengti lėšų skyrė 
savivaldybė. Tada atėjo atsakymas – lėšų ne-
gausime“, - prisimena A. Tiunaitienė.  

Tačiau pirmininkė nė nemanė stabdyti 
pradėtų darbų. Ji vėl parengė projektą, vėl 
nusiuntė nuotraukas ministerijai. Tuomet 
Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijai buvo skirta 18 tūkst. litų. 
Pagal kitą projektą gauta dar 27 tūkst. Lt, 
šešis tūkstančius pridėjo Lietuvos sutriku-
sios psichikos žmonių globos bendrija. To-
kiu būdu remonto darbai buvo baigti. „Buvo 
įrengta dušo kabina, įsigijome skalbimo ma-
šiną. Dabar žmonėms pas mus ateiti gera. 
Čia jauku, šviesu. Žmonės su psichikos ne-
galia nusipelno gauti geriausias paslaugas“, -  
sako A. Tiunaitienė. 

Šiuo metu bendrijoje lankosi 54 nega-
lią turintys žmonės. Atėję į užsiėmimus, jie 
gamina įvairius darbelius, kuria, dainuoja. 
Ypač populiarios vilkaviškiečių sukurtos lė-
lės – lietuvaitės tautiniais drabužiais, iš vil-
nos veltos šlepetės, karoliai, iš odos gaminti 
darbeliai ir kt. Ansambliui „Radastėlė“ jau 

dešimtį metų vadovauja Roma Navickienė. 
Kolektyvas kasmet dalyvauja Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos bendri-
jos rengiamose dainų šventėse „Uždainuo-
kime kartu“. 

Vilkaviškiečiai labai mėgsta keliauti. Šiais 
metais grupė neįgaliųjų ilsėjosi prie jūros, 
vyko į neįgaliųjų darbelių mugę Vilniuje. 

„Pagal sveikatos projektą iš savivaldybės 
gavome lėšų nemokamam 25-ių žmonių ap-
silankymui penkis kartus ligoninės baseine. 
Čia jie atlieka gydomuosius pratimus van-
denyje.  Tai mums – didelė paspirtis“, - kal-
ba A. Tiunaitienė. 

Be to, Vilkaviškio bendrijos nariai kartu 
švenčia gimtadienius, Šv. Kalėdas, Velykas, Va-
lentino dieną ir kitas šventes. Kartą per mėnesį 
pasveikinami visi tą mėnesį gimtadinius šven-
čiantys žmonės, jiems paruošiamas stalas, nu-
perkamas tortas, skiriami sveikinimai, dovano-
jamos pačių pagamintos dovanėlės. Renginius 
gražiai, turiningai praveda Bronė Vaišnienė. 

Kartą per mėnesį į bendriją ateina ir jos 
įkūrėja J. F. Paulauskaitė. Ji yra savanorė, 
skaito paskaitas, bendrauja su turinčiaisiais 
psichikos negalią žmonėmis.

„Mūsų kolektyvas – labai draugiškas ir 
vieningas. Žinoma, nėra namų be dūmų, kar-
tais ir pasipykstame, bet viską gražiai išsi-
aiškiname, tačiau nuoširdžiai mylime vieni 
kitus, džiaugiamės buvimu kartu“, - pokalbį 
baigia A. Tiunaitienė. 

Autorės nuotraukos



8

Galimybė pabūti kartu

Renginį organizuoja Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugija (LSKD) „Guboja“. 
Šiais metais „Tau, Vilniau!“ globojo Socia-
linės apsaugos ir darbo ministras Linas Ku-

„Tau, Vilniau!“ – ir sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos

Lina Jakubauskienė

Jau nuo 2003-iųjų per kiekvieną 
rudenį vykstančias „Sostinės die-
nas“ Katedros aikštėje suteikiama 
galimybė savo nuveiktus darbus 
pademonstruoti ir žmonėms, turin-
tiems įvairias negalias. Čia vyksta 
respublikinė neįgaliųjų bendruo-
menės šventė „Tau, Vilniau!“. 

kuraitis, o renginys iš dalies finansuotas 
Neįgaliųjų reikalų departamento prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vil-
niaus miesto savivaldybės, rėmėjų lėšomis. 

Pasak LSKD „Guboja“, kuri šiemet mini 
25-erių metų veiklos sukaktį, pirmininkės 
Viktorijos Vitaitės, pastaruoju metu neįga-
lieji neapsiriboja vien tik sostinėje rengiama 
švente – po Lietuvą pasklido mugės-kon-
certai „Būkime kartu!“. Šiais metais šventės 
vyko Utenoje, Klaipėdoje ir Jurbarke.

Šiemet „Tau, Vilniau!“ organizuoja-
ma jau tryliktą kartą. Be žmonių su nega-
lia bendruomenių, joje dalyvavo Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
kariūnai, Pasieniečių mokyklos kursantai, 
Vilniaus miesto moksleiviai. Kkoncertavo 
ne tik geriausi neįgaliųjų meno saviveiklos 

kolektyvai, bet ir Valstybinis pučiamųjų 
inst rumentų orkestras „Trimitas“, diksi-
lendas „Sweetband“, Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų bigbendo grupė, populiari 
daininkė AURĖJA, kiti atlikėjai. Kareiviška 
koše šventės dalyvius vaišino ARMY DAY 
komanda, o laisvalaikio promogomis pasi-
rūpino VšĮ „Sveikas miestas“.

Žmonių su psichikos  
negalia indėlis

Tarp kitų šventės dalyvių – ir Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
iš įvairių Lietuvos kampelių. Akį darbų gau-
sa ir spalvomis traukė Šalčininkų skyriaus 
prekystalis. Ant jo – ir mezginiai, ir nėriniai, 
ir siuviniai, ir kitokie išmoningi darbeliai. 

Bendrijos vadovė Leokadija Nornickaja 
sako, jog tokiame renginyje dalyvauja pir-
mą kartą. „Bendrijai vadovauju dar tik apie 
metus. Užsiėmimuose lankosi 35 žmonės. 
Jiems bendrija labai reikalinga – čia gami-
name įvairius rankdarbius, švenčiame šven-
tes“, - dėsto L. Nornickaja. 

Pasak jos, įvairių darbelių besilankančius 
bendrijoje ji moko pati. Moteris moka viską –  
megzti, siūti, nerti vąšeliu. Ji taip pat dai-
nuoja, taigi žada, kad Šalčininkuose galbūt 
netrukus atsiras ir dainininkų kolektyvas. 

„Mūsų moterys – darbščios ir išmoningos. 
Pamokome ir viena kitą įvairiausių darbelių. 
Šalčininkiečiai džiaugiasi, kad yra vieta, kur 
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jie gali ateiti. Visus stengiuosi išklausyti, nura-
minti, kiekvienam padėti“, - pasakoja vadovė. 

Tie, kuriems sudėtingesnių darbų padaryti 
nepavyksta, neria kilimėlius pasitiesti ant že-
mės. „Vieni karpo juosteles, kiti neria. Daug 
tokių primezgėme. Į Vilnių jų neatsivežė-
me, tačiau bus panaši šventė Šalčininkuose, 
prekiausime jais ten“, - kalba L. Nornickaja. 

Moteris sako, jog dalyvauti mugėje įdo-
mu, šalčininkietėms pavyko parduoti ir ke-
letą didesnių darbelių, tokiu būdu užsidirbti 
lėšų bendrijos veiklai. 

Šiluvos bendrija atsivežė ne tik savo paga-
mintų dirbinių, bet ir dainininkus, kurie Ka-
tedros aikštėje sutraukė keletą dainų mugės 
lankytojams. Šiluviškė Vlada numezgė skrais-
tes dainininkų pasirodymui. Dalia, pagrindinė 
Šiluvos bendrijos solistė, pasidžiaugė, kad tu-
rėjo progos padainuoti scenoje. „Negąsdina ir 
oras. Nors retsykiais palyja, net skėčio netrau-
kiame. Nuotaika vis tiek gera“, - šypsosi Dalia. 

Šiluviškis Petras ant improvizuoto pre-
kystalio išdėliojo savo drožtus šaukštus, 
menteles. Vyras Šiluvoje garsėja savo išra-
dingumu ir išmoningumu. Jo skobti šaukštai 
mugės dalyviams patinka. Daiktas – praktiš-
kas, todėl dažnas praeidamas juos pakilnoja, 
apžiūri, nuperka. 

Darbai – ir 
tautiniais motyvais

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos stende dėmesį patraukė tau-
tiniais drabužiais puoštos lėlės. Tai – vadovės 
Albinos Tiunaitienės darbas. Greta savo dar-
belius pristato ir Daiva Baltramonytė. Negalią 
turinti mergina jau šešerius metus dirba ben-
drijoje. Vadovė ja labai patenkinta – Daiva ak-
tyvi, gero būdu, drausminga. Be to, ji sugeba 
pagaminti originalių darbelių, pamoko jų ir 
kitus besilankančius bendrijoje.

Ypač tarp vilniečių mugės lankytojų šį-
kart paklausios iš veltinio veltos šlepetės, 
pirties kepurės. 

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnybos“ Kuršėnų užimtumo kambario 
moterys taip pat stebino išmone ir dai-
liais darbeliais. „Seniai ruošėmės mugei, 
kūrėme įvairius darbus. Aš nėriau serve-
tėles iš lino, siuvau prijuostes. Iš pradžių 
mugės lankytojai apeina, apžiūri visus dar-

bus, tada grįžta ir ką nors nuperka“, - pa-
sakoja Virginija. 

Kuršėniškė Ginta į „Sostinės dienas“ at-
vežė dekupažo darbus. Žmonės noriai rin-
kosi jos dailiai papuoštas žvakes. Be to, Ginta 
mėgsta megzti, ji gamina papuošalus, riešines. 

Pasak Elenos, kuršėniškės moterys dirba 
nuo mugės iki mugės. Stengiasi kaskart at-
vežti ką nors įdomesnio, originalaus. Pirmą 
kartą mugėje dalyvavusi Janina atvežė darbe-
lius iš lino ir kavos pupelių. Liaudiškais mo-
tyvais atlikti darbeliai traukė lankytojų akį. 

Ir į kitus pasižiūrėti, ir 
save parodyti

Biržų sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos stende sukiojosi Audronė 
Skudrickienė. Biržiečiai atvežė į mugę itin 
kruopščiai nertų servetėlių, atvirukų. „Nerti 
labiausiai mėgsta mūsų dvynukės – Jurgita 
ir Justina. Jų darbeliai – sudėtingi, nunerti iš 
plonyčių siūlų“, - pasakoja Audronė. 

Mums besilankant biržiečių palapinėje, 
iš gelsvų siūlų nunertų servetėlių komplek-
tą įsigijo viena mugės lankytoja. 

Kauno bendrijos „Likimo draugai“ mote-
rys tradiciškai į mugę atvežė megztų riešinių, 
nertų darbelių. Atvirukus gamino Olga, įvai-
riausių mezginių atsivežė Gražina, rožinius 
vėrė Regina. Marija – visų galų meistrė. Šie-
met ji prekiavo savo gamintais papuošalais. 

Užsukti kvietė ir Vasaros ligoninės sten-
das. „Prekiaujame tradiciniais darbeliais, ta-
čiau siūlome mugės lankytojams ir įvairiau-
sių naujovių. Tai – muiliukai su eteriniais 
aliejais, iš virvių vyti dirbiniai, taip pat me-
džio lukšto dėžutės. Visi darbeliai gimsta per 
dailės, darbo terapijos užsiėmimus“, - sako 
Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus ats-
tovė Daiva Kalantienė. 

Pirkėjų akį traukė dekupažo technika 
puoštos dėžutės, padėklai, Osvaldo Žvirblio 
kurti darbeliai iš šiaudų, vaškiniai žaisliukai. 

Į šventę susirinkę vilniečiai ir miesto sve-
čiai turėjo galimybę apžiūrėti ir įsigyti suveny-
rų, meninių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų 
kaimo kapelų pasirodymų, šauniai pasilinks-
minti. Visi skirstėsi pasisėmę geros žmonių su 
įvairiomis negaliomis skleidžiamos energijos. 

Autorės nuotraukos

Negalią turinčiųjų 
romantinių ir šeimos
santykių konstravimas: 
neįgaliųjų patirtys

Ina Mieliauskienė

Atsižvelgiant į kintančias žmonių 
normas ir vertybes, šiandieninė-
je visuomenėje negalia suvokiama 
kaip veiksnys, ribojantis neįgalių 
žmonių pasirinkimo laisvę bei gali-
mybes.  Egzistuojančios išankstinės 
nuostatos yra suformavusios tam 
tikrą įvaizdį, kuris vienaip ar kitaip 
daro įtaką neįgaliųjų gyvenimui ir 
savarankiškumo garantijoms.

Negalią turinčių žmonių 
patirtys – svarbios 

Negalia dažnai siejama su pagalba inte-
gruojantis į aplinką. Neįgalusis tapatinimas 
su priežiūra, globa bei sunkumais, su kuriais 
jis susiduria aplinkoje. Negalią turintys asme-
nys nėra siejami su romantinių  ir šeiminių 
santykių kūrimu.  Visuomenė negalią turin-
čius asmenis vis dar vertina vertina kaip ne-
tinkančius kurti šeimą, neįgalus kūnas tebėra 
tapatinamas su liga, o ne su intymumu, sek-
sualumu ar galimybe sukurti šeimą.

Siekdami išsiaiškinti negalią turinčių as-
menų patirtis konstruojant romantinius ir šei-
minius santykius, atlikome kokybinį tyrimą. 
Jį atlikdami, taikėme pusiau struktūruotą in-
terviu. Tyrime dalyvavo 6 vyrai ir 3 moterys, 
turintys fizinę negalią. Apklaustųjų amžius 
– nuo 20 iki 40 metų. Tyrimas buvo atliktas 
laikantis etikos reikalavimų, žmonės dalyvavo  
savanoriškai, buvo užtikrintas konfidencialu-
mo principas, vardai pakeisti.

Tyrimo rezultatai

Žmonių su negalia buvo klausiama apie 
tai, kur ir kokiais būdais prasideda jų pažin-
tys. Dauguma teigė, kad lengviausia pažin-
tį pradėti internete, stovyklose ar neįgaliųjų 

Nukelta į 10 p.
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įstaigose. Vieni žmonės sakė, jog interne-
tas yra pagrindinė galimybė susirasti antrą-
ją pusę, kiti teigė, kad tai tėra bendravimo 
priemonė laikui praleisti.

Tyrime paaiškėjo, kad negalios neturinčios 
moterys romantinius ar šeiminius santykius 
pasiryžta kurti su negalią turinčiais vyrais tuo-
met, kai pačios turi tam tikrą ryšį su negalia. 
Visi tyrime dalyvavę žmonės yra turėję bent po 
dvi romantinių draugysčių patirtis. Paklausti 
apie vertybes, kurios draugystėje yra svarbiau-
sios, vyrai įvardija pasitikėjimą, bendrus po-
mėgius, vienas kito supratimą. Į draugystę jie 
žvelgia kaip į vertybę. Moterims draugystėje 
labai svarbu supratimas, palaikymas. 

Tiek vyrai, tiek moterys nori būti suprasti 
bei priimami tokie, kokie yra. Atsakymuo-
se į klausimus taip pat minima meilės svar-
ba bei pasitikėjimas savimi. Romantinėms 
draugystėms negalia gali nebūti kliūtis, jei 
negalią turintis žmogus nesijaučia kitoks, 
moka bendrauti bei užmegzti pažintis su 
negalios neturinčiais asmenimis.

Tyrime dalyvavo du šeimas turintys žmo-
nės. Buvo klausiama, ką ji jiems reiškia bei  ko-
kios vertybės dominuoja šeimose. Paaiškėjo, 
jog abu apklaustuosius šeima pakeitė teigiamai. 
Taip pat atsiskleidė tam tikras visuomenėje eg-
zistuojantis požiūris į negalią turinčias moteris, 
kurios išteka už „sveikų“ vyrų.

Moteris, dalindamasi savo patirtimi pasa-
kojo, jog šeimoje ypač svarbi pagarba vienas 
kitam. Ji pripažino, jog dauguma artimųjų 
mėgino atkalbėti ją nuo gimdymo. Neįgalios 
moterys susiduria su neigiama visuomenės 
nuomone ne tik dėl to, kad negali pasirūpinti 
savo partneriu ar vyru, bet ir dėl motinystės. 
Anot moters, šis visuomenės požiūris tėra 
mitas. Manoma, kad neįgalioji neturėtų su-
silaukti vaiko, abejojama, ar ji bus atsakin-
ga už jį, sugebės juo pasirūpinti. Neįgalios 
moterys yra traktuojamos kaip pasyvios ir 
priklausomos, todėl netinkamos motinystei.

Abu apklaustieji dalijosi teigiamomis 
emocijomis apie šeimą. Jie nebuvo linkę 
kalbėti apie problemas, su kuriomis susidu-
ria šeimoje, daugiau pasakojo, kiek ji suteikė 
teigiamų dalykų.

Siekia kurti šeimas 

Apklaustieji, kurie turėjo tik romantinių 
draugysčių patirtis, pasakojo apie savo atei-
ties planus sukurti šeimą. Vieni jų teigė, jog 
sukūrus šeimą, išsipildytų jų svajonė, nes šei-
ma – didžiausia vertybė. Kiti teigė, kad dar 
yra  nepasirengę šiam žingsniui. Tyrimas 

parodė, jog vyrai kurti šeimas nori labiau 
nei moterys, kurios nėra linkusios skubėti.

Tyrime atsiskleidė patirtys bei požiūris į 
santykius su negalią turinčiais ir jos netu-
rinčiais žmonėmis. Čia atsiranda tam tikros 
priešpriešos. Negalią turintys vyrai dažnai net 
neįvardina tokios minties kaip draugystė su 
negalią turinčia mergina ar moterimi. Mote-
rys – atvirkščiai, daugiau linkusios užmegz-
ti santykius su negalią turinčiais vyrais. Taigi 
neįgalaus vyro ir „sveikos“ moters partnerystė 
visuomenėje yra labiau toleruojama nei neįga-
lios moters ir „sveiko“ vyro santykiai.

Vienas iš tyrime dalyvavusiųjų dalinosi pa-
tirtimi apie draugystes su „sveikomis“ mergi-
nomis. Anot jo, moterys ieško „sveikų“ vyrų, 
kurie jas apgintų. Svarbu ir tai, kaip pats žmo-
gus priima negalią. Išsiskyrimo priežastį vyras 
dažnai įvardija kaip negalėjimą kažko pada-
ryti, įvykdyti visų merginos norų. 

Apklaustieji teigė, jog tarp negalią turinčio 
ir „sveiko“ žmogaus turi egzistuoti lygybė. Deja, 
taip yra ne visada. Į klausimą, ar negalia nėra 
kliūtis susirasti antrąją pusę, vyras pripažįsta, 
jog tai yra tam tikras trikdis, bet viskas priklau-
so nuo žmogaus, kaip jis reaguoja, kaip elgiasi. 

Paklausus apie galimybes sukurti negalią 
turinčiam žmogui šeimą pasakojama, kad tos 
galimybės yra mažesnės nei „sveikų“. Atkrei-
piamas dėmesys į galimybę auginti vaikus, 
minimos išlaidos ir kitas problemos, su ku-
riomis negalią turinčiam susidoroti kur kas 
sunkiau nei negalios neturinčiam. 

Atsakydami į klausimus žmonės su nega-
lia rėmėsi savo draugų patirtimis, pasakojo, 
kaip įgyta negalia juos pakeitė, kaip pasikeitė 
sanktykiai su kitais žmonėmis. Su pasikei-
tusiu gyvenimu keitėsi ir vertybių sistema. 

Didžioji dalis apklaustųjų teigė, jog kuriant 
šeimą ypač svarbūs jausmai. Be jų santykiai bus 
laikini.  Taip pat pabrėžiama, jog neįgalus žmo-
gus sau partnerį ar partnerę renkasi atsargiau, 

nes jo šansai yra mažesni. Jei į negalią turintį 
žmogų žiūrima kaip į neatitinkantį normų, jam 
bus sunkiau pradėti santykius.

Išvados

 Tyrimas atsiskleidė, kokioje aplinkoje nega-
lią turintys asmenys pradeda pažintis. Dauguma 
jų susipažįsta stovyklose, neįgaliųjų įstaigose ar 
per pažįstamus. Taip pat kaip vienas iš pažin-
čių būdų minimas internetas. Čia buvo įvairių 
prieštarų: vieni tokį susipažinimo būdą vertino 
teigiamai kiti skeptiškai. Tyrimas atskleidė, jog 
pažinties pradžia priklauso nuo žmogaus ir nuo 
jo galimybių. Iš atsakymų paaiškėjo, jog būna 
atvejų, kuomet kitas asmuo, sužinojęs apie ne-
galią, nutraukia bendravimą su juo. 

Romantiniuose santykiuose negalią turin-
tys asmenys draugystę laiko vertybe, taip pat 
labai vertina pasitikėjimą bei lygiavertišku-
mą. Draugystės ir šeiminių santykių patir-
tis negalią turinčius asmenis pakeičia gerąja 
prasme, išmoko naujų vertybių. Negalią vieni 
apklaustieji įvardija kaip pagrindinį trūku-
mą konstruojant romantinius santykius, kiti 
teigia, jog tai, kaip žmogus sugeba užmegzti 
santykius, priklauso nuo jo paties.

 Tyrimas parodė, jog šeima žmogų pakeičia 
visapusiškai, suteikia jam daugiau pasitikėji-
mo savimi bei išmoko rūpintis kitais. Paaiš-
kėjo neigiamos reakcijos į negalią turinčias 
moteris, kurios ryžtasi susilaukti vaikų. 

 Santykiai su negalią turinčiu ir netu-
rinčiu asmeniu mūsų visuomenėje vis dar 
dažnai siejami su gailesčiu ir pagalba nei 
su romantiniais jausmais. Negalią turintys 
žmonės yra dažnai nuvertinami dėl savo iš-
vaizdos, todėl gali atrodyti, jog jie neturi ga-
limybių užmegzti romantinius santykius, su-
kurti šeimą. Galimybes rinktis riboja ir tai, 
kad neįgaliųjų yra kur kas mažiau nei nega-
lios neturinčių.

Negalią turinčiųjų romantinių ir šeimos 
santykių konstravimas: neįgaliųjų patirtys
Atkelta iš 9 p.
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Savižudiškas elgesys būdingas 40 proc. 
Lietuvos jaunimo: laikas pradėti veikti 
Medikai ir politikai skambina neri-
mo varpais: šalies jaunimo psichinė 
sveikata yra visiškai prasta. Atliktas 
reprezentatyvus jaunimo sveikatos 
tyrimas parodė, kad 40 proc. jau-
nų 15–29 metų Lietuvos žmonių 
būdingas savižudiškas elgesys. Tai 
reiškia, kad kas trečias šiai jaunimo 
grupei priskiriamas žmogus per 12 
mėnesių galvojo apie savižudybę, 
kūrė planus arba bandė žudytis. 

Skaičiai šiurpina

„Tokių aukštų savižudiško elgesio pa-
plitimo rodiklių Europoje tikrai nėra tekę 
matyti,, Vakarų Europos šalyse jis yra gero-
kai mažesnis“, – apie tyrimo rezultatus sakė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
docentė, medicinos mokslų daktarė Marija 
Veniūtė-Jakubauskienė. 

Faktus apie jaunimo psichinę sveikatą at-
skleidė pernai Sveikatos apsaugos ministeri-
jos atliktas tyrimas, įgyvendinant Norvegijos 
finansinio mechanizmo programą „Visuo-
menės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Buvo 
apklausta tūkstantis 15-29 metų Lietuvos 
gyventojų. Vienas iš programos projektų yra 
skirtas sukurti jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo modelį.  

„Peršasi išvada, kad tokiai prastai šalies 
jaunimo psichikos sveikatai daugiausia įta-
kos turi smurtinis elgesys – tiek fizinis smur-
tas, tiek ir psichologinis, kuris mūsų šalyje 
yra ypač paplitęs. Remiantis tarptautinėmis 
įžvalgomis, savižudiškas elgesys yra susijęs 
su patyčiomis. Jeigu jaunas žmogus yra bu-
vęs patyčių auka, jo savižudybės rizika didėja 
iki keturių kartų, o jeigu jis buvo agresorius, 
tuomet savižudybės rizika išauga dvigubai. O 
juk mes žinome, kad, pagal mokinių sveika-
tos ir gyvensenos tyrimus, atliekamus ir Lie-
tuvoje, tarp mokyklinio amžiaus vaikų Lie-
tuvoje kas trečias – kaip agresorius arba kaip 
auka – susiduria su patyčiomis“, – atkreipė 
dėmesį Pasaulio sveikatos organizacijos, Eu-
ropos Komisijos programų eksperte ir kon-
sultante dirbanti M. Veniūtė-Jakubauskienė.

Pasak jos, dalis mūsų šalies populiacijos 
turi labai gilios trauminės patirties, susiju-
sios su smurtu. Ne visiems tai sukelia dia-
gnozuojamą psichiatrinę ligą, tačiau, moks-
lininkų tvirtinimu, kaip tam tikras emocinis 
sutrikimas tokia trauminė patirtis lydi žmo-
nes visą gyvenimą. Tai neabejotinai lemia 
didelį nerimo sutrikimų, depresijų ir kitokių 
psichikos problemų paplitimą.  Tai susiję ir 
su faktu, jog pagal vyrų savižudybių rodiklį 

Lietuva pasaulyje yra antra, o pagal tą patį 
moterų rodiklį – penktoje vietoje.

„Įprasta manyti, kad Lietuvos gyventojai la-
biausiai kenčia nuo kraujagyslių ir širdies ligų 
ar nuo vėžinių susirgimų, tačiau statistika rodo, 
kad visame pasaulyje dažniau už šiuos susirgi-
mus žmonės kenčia nuo psichikos ligų, kurios 
savo pėdsaką palieka visam gyvenimui. Globa-
lios ligų naštos tyrimas parodė, kad psichikos 
susirgimų našta siekia 23 proc. ir didžiausia ji 
rytų Europoje dėl depresijų ir priklausomybių 
paplitimo“, – sakė M. Veniūtė Jakubauskienė.

Kenčia nuo  
psichologinio smurto

„Patyčios – bejėgiškumo požymis. Kai 
žmogus jaučiasi mažai galintis, tada jis ren-
kasi smurtinę kultūrą – tai yra gynyba. Be 
abejonės, tai yra iliuzinė pozicija, kilusi iš be-
jėgiškumo. Tėvai iš to bejėgiškumo smurtauja 
prieš savo vaikus. Bejėgiškumo kultūra prasi-
deda šeimoje, kai tėvai leidžia sau vaiką „pa-
traukti per dantį“. Blogiausia, kad Lietuvoje 
tai yra bendravimo norma. Kitaip sakant, mes 
patys savo smurto nebepastebime. Ne kitaip 
yra net ir akademinėse institucijose. Studentai 
man nuolat pasakoja, kad jie patiria patyčias 
iš dėstytojų“, – kalbėjo docentė. 

Lietuvoje patyčias skatinantis bejėgišku-
mas, M. Veniūtės-Jakubauskienės teigimu, 
yra kilęs iš dvigubos naštos. Kaip ir dau-
gelis modernių vakariečių, lietuviai patiria 
gyvenimo nestabilumą, gyvenimo prasmės 
ir vertybių krizę. O šalia šios naštos Lietu-
vos gyventojams dar tenka nešti 50 metų so-
vietmečio ir dėl staigių socialinių permainų 
patirtų problemų naštas. 

Tikslinė tyrimo grupė, anot M. Veniū-
tės-Jakubauskienės, yra pirmoji jaunų žmo-
nių karta po nepriklausomybės atgavimo. 
Tai žmonės, kurių tėvai išgyveno labai dra-
matišką pereinamąjį laikotarpį: nedarbą, lė-
tines ligas, mirtis nuo širdies ir kraujagyslių 
ar onkologinių ligų, psichosocialinį stresą, 

kurio suvaldyti neturėjo įgūdžių. Šie žmonės 
tvarkėsi taip, kaip mokėjo: girtavo, žudėsi. 
Šį elgsenos modelį esą perėmė ir jų vaikai. 

„Tik dabar pradedame kalbėti apie palik-
tų vaikų kartą, kuri jaučia labai stiprų kon-
kurencijos spaudimą. Kadangi tradicijų, kaip 
bendradarbiauti, stokojame, konkuruojame 
tik labai grubiu būdu“, – pastebi M. Veniū-
tė-Jakubauskienė.

Pradeda rūpėti ir  
politikams

Pasak docentės, labai svarbu, kad mūsų 
valstybėje būtų susitarta, kokiomis priemo-
nėmis bus sprendžiama ši problema. Turėtų 
atsirasti prevencijos strategija, planas, pasi-
rūpinta psichikos sveikatos priežiūrai skirtų 
paslaugų prieinamumu. 

„Pirmiausia kuo daugiau žmonių turėtų su-
prasti problemos aktualumą. Valstybei ši sri-
tis po truputį taip pat pradeda rūpėti. Kol kas 
turime tik projektinius pavyzdžius, ir tai nėra 
blogai. Neabejoju, kad laikas žengti kitą svar-
bų žingsnį, atsakant į klausimą, ką daryti ki-
taip negu darėm iki šiol, kad visuomenės svei-
kata gerėtų“, – sakė M. Veniūtė Jakubauskienė. 

Birželio 30–liepos 1 d. Vilniuje surengta 
tarptautinė konferencija, skirta visuomenės 
psichikos sveikatai.

„Joje kalbėta apie tai, kas svarbu visai šalies 
populiacijai – ne apie psichiatriją ar ligų gy-
dymą, o apie psichikos sveikatos stiprinimą, 
prevenciją – apie tai, kas Lietuvoje silpniausiai 
išplėtota. Šis renginys mums yra ir svarbus po-
litinis žingsnis, pripažįstant savo šalies silpną-
sias vietas ir ieškant sprendimų. Džiaugiamės, 
kad šiame kelyje mus palaikė šios konferencijos 
partnerė Europos visuomenės sveikatos asoci-
acija“, – sakė Lietuvos Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos tarptautinių projektų valdymo sky-
riaus vedėja Gytė Sirgedienė. 

Sveikatos apsaugos 
ministerijos informacija
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Apsilankė gyvūnų  
mylėtojai

Idėjos apsilankyti įstaigoje „Tautmilės 
globa“ autorė – socialinė darbuotoja Vilma 
Kunsmonaitė. „Daug kas iš mūsiškių na-
muose turi ar norėtų turėti gyvūną. Daug kas 
atsineša parodyti šuniukų ar kačiukų nuo-
traukas, džiaugiasi jais. Taigi didžiausi en-
tuziastai – gyvūnų mylėtojai – nusprendėme 
aplankyti ir beglobius gyvūnus“, - pasakoja 
V. Kunsmonaitė.  

Kelionei besilankantieji Pagalbos ir in-
formacijos šeimai tarnyboje gerai pasirengė: 
parinko senų paklotų, nupirko gyvūnėliams 
maisto ir skanėstų. 

Atvykėlius pasitiko „Tautmilės globa“ 
darbuotoja Živilė Vilčiauskaitė. Ji aprodė 
patalpas, kur laikomi šunys bei katės. Da-
lis šunų turi savo narvus, kiti gyvena kartu, 
vienoje patalpoje. Sveikoms katėms įrengtas 
specialus kambarys su atskirais nameliais, 
kur jos gali žaisti, lepintis savanorių teikiama 
šiluma belaukdamos nuolatinių šeimininkų. 
Sergantys, silpnesnės sveikatos gyvūnai ar 
jaunikliai gyvena atskirti nuo kitų. 

Ž. Vilčiauskaitė papasakojo atvykėliams 
apie savo augintinius, apie tai, kaip jie pa-

tenka į prieglaudą. Čia vienu metu gali 
tilpti apie 60 didelių šunų, kartu su ma-
žyliais – ir 70 ar 80. Kačių gali gyventi ir 
apie šimtą.  

„Dažniau žmonės į namus pasiima mažus 
šuniukus bei kačiukus. Per savaitę paimama 
maždaug po vieną mūsų globotinį. Tačiau 
pasitaiko ir laimingų dienų, kai namučius 
atranda ir po keturis gyvūnėlius. Štai nese-
niai vykusioje Tautų mugėje žmonės pasiė-

mė abu mūsų atsivežtus globotinius. Vieną –  
jauną, o kitą jau ilgokai prieglaudoje užsi-
buvusią devynerių senjorę“, - pasakoja Ž. 
Vilčiauskaitė. 

Jos teigimu, nemažai šunų bei kačių iške-
liauja į užsienį. Be to, atsiranda vis daugiau 
žmonių, kurie ryžtasi priglausti vyresnio am-
žiaus gyvūnus. „Mitas, kad dresūrai pasiduo-
da tik jauni šuniukai ar kačiukai. Išauklėti 
galima bet kokio amžiaus gyvūną. Tiesiog 
tokiu atveju reikia daugiau atkaklumo, kan-
trybės ir žinių“, - sako įstaigos darbuotoja. 

Gydomasis poveikis – 
neginčytinas

Ž. Vilčiauskaitė aiškina, kad naminis gy-
vūnas gydo jau vien savo buvimu. Šunys, ka-
tės ypač tinka vyresnio amžiaus žmonėms. 
Juos reikia kasdien vesti į lauką, o tai pade-
da senjorams neapkerpėti, gyventi judriau 
ir sveikiau. 

„Dažnai žmonės pas mus ateina ar savo 
vaikus atveda paraginti gydytojų. Gyvūnas 
ypač tinka besigydantiems depresiją. Sergan-
tiems šia liga žmonėms rekomenduojama 
pas mus lankytis, pabūti su gyvūnais. Pasi-
imti į namus geriau tada, kai pasveikstama. 
Juk šuo ir katė – tai ne tik džiaugsmas, bet 
ir didžiulė atsakomybė, įsipareigojimas“, - 
teigia Ž. Vilčiauskaitė. 

Gyvūnų terapija labai padeda ir autizmo 
sutrikimą turintiems vaikams. Šuo, katė šiuo 
atveju gali būti savotiškas tarpininkas tarp 
negalią turinčio vaiko ir jo šeimos, pade-
dantis bendrauti, skatinantis atsiverti pasau-
liui. „Gydytojas nepasako žmogui, su kuriuo 
gyvūnu geriau bendrauti. Lankydamiesi pas 

Sužinojo apie gyvūnų naudą 
žmogaus sveikatai
Lina Jakubauskienė

Rugsėjo 18-ąją besilankantieji VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nyboje pabuvojo savanoriškai beglobius gyvūnus globojančioje įstaigo-
je „Tautmilės globa”. Žmonės su negalia galėjo ne tik pabendrauti su 
šunimis ir katėmis, bet ir sužinoti apie jų įtaką žmogaus sveikatai. 
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mus, žmonės pamato, kuris – šuo ar katė – 
jiems geriau tinka. Šuo labiau prie žmogaus 
prisiriša, rodo jam didesnį dėmesį. Tačiau 
kai kuriems žmonėms labiau tinka katės“, - 
pasakoja Ž. Vilčiauskaitė. 

Pasak jos, net bijantys šunų globos na-
muose greitai prie jų pripranta, išmoksta jų 
„kalbą“. Taigi lankymasis čia padeda įveik-
ti šunų baimę. „Be abejo, atsargumo reikia 
visada, gyvūnas yra gyvūnas. Tačiau ilgiau 
būdamas su šunimis, supranti, kad nėra ko 
jų bijoti. Svarbu suprasti ir išmokti vertin-
ti jų elgesį“. 

Ž. Vilčiauskaitė negali patvirtinti plačiai 
paplitusio mito, kad katės gali gydyti vien 
savo buvimu, atsigulusios ant ligos pažeistos 
kūno dalies. Tačiau ji neabejoja, kad gyvūnų 
poveikis žmogui visada yra teigiamas. 

Terapijai reikia  
didelių investicijų

Prieglaudos darbuotoja aiškina, kad šunų 
terapijai tinka ne kiekvienas gyvūnas. Jis turi 

būti ramus, pozityvus. „Nebūtinai terapijai 
rengiami tik jauni šuniukai. Kartais tinka 
ir vyresnio amžiaus gyvūnas, jei jis ramus, 
gero būdo. Paprastai terapeutais „dirba“ la-
bradorai, retriveriai. Jie – neagresyvūs, ra-
maus charakterio“, - pasakoja Ž. Vilčiauskai-
tė ir pabrėžia, kad kiekvienas gyvūnas, kaip ir 
žmogus, yra skirtingas. Vieni mėgsta dėmesį, 
kiti nori daugiau poilsio. Todėl terapijai labai 
svarbu parinkti tinkamą šunį. 

Jos teigimu, parengti šunį terapijai yra 
brangu, o Lietuvoje į gyvūnus kol kas daug 
neinvestuojama. Nerengiami šunys – neregių 
vedliai, nėra plačiai paplitusi ir šunį terapija. 

„Padėdami gyvūnams, mes padedame ir 
žmonėms. Kasdien sulaukiame daugybės 
skambučių. Štai skambina žmogus ir prašo – 
„Kaime mirė artimas žmogus, paliko tris ka-
tes. Padėkite, priglauskite“. Kam šiuo atveju 
padedame – tik katėms, ar ir žmonėms?“, -  
paklausta, ar verta skirti tiek dėmesio beglo-
biams gyvūnams, kai dar nemažai žmonių 
gyvena žemiau skurdo ribos, dėsto mergina. 

Gyvūnai prieglaudoje ne tik prižiūrimi, 
bet ir slaugomi. Namus „Tautmilės globos“ 
savanoriai jau padėjo rasti daugiau nei pu-
santro tūkstančio kačiukų ir šuniukų. 

Žmonėms su negalia  
paliko įspūdį

Visi prieglaudoje apsilankę Pagalbos ir 
informacijos šeimai globotiniai – gyvūnų 
mylėtojai. „Namie turiu šuniuką, jį labai my-
liu. Be to, narve laikau dar ir burunduką. 
Man labiau patinka šunys, tačiau mielai susi-
pažinau ir su kačių gyvenimu“, - sakė Vladas. 

Profesionalo žvilgsniu po prieglaudą dairėsi 
Janas. Jis žada sukurti filmuką apie prieglaudos 
globotinių gyvenimą ir įkelti jį į savo adminis-
truojamą tinklapį. „Apsilankymas prieglaudoje 
man padėjo suprasti, kad Lietuvoje gyvūnais 
dar rūpinamasi pernelyg menkai. Didžiausia 
jų priežiūros dalis tenka savanoriškai veikian-
čioms organizacijoms“, - kalbėjo vyras. 

Ingai, Eglei labai patiko ir kačiukai, ir šu-
niukai. Eglė žadėjo čia atvykti ir dažniau. „Būtų 
labai smagu pabūti su gyvūnėliais ilgiau, pave-
džioti juos, pabendrauti. Tikiuosi, lankiausi čia 
ne paskutinį kartą“, - kalbėjo moteris. 

V. Kunsmonaitė pasidžiaugė, kad išvyka 
visiems patiko. „Išgirdome daug patarimų, 
kaip elgtis su savo augintiniais. Patiko pa-
sakojimas apie gyvūnų terapiją. Nuspren-
dėme, kad Pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnyboje įsigysime akvariumą su žuvytėmis. 
Laikyti šunį ar katę būtų keblu, o žuvytėms 
nereikia daug priežiūros. Be to, jos teikia ra-
minantį poveikį“. 

„Tautmilės globa“ išsilaiko is privačių as-
menų paramos bei kelių įmonių pagalbos, 
todėl savanoriai nuolatos ieško lėšų gyvūnų 
išlaikymui ir gydymui.Tautmilės koman-
dą sudaro 10-15 savanorių, kurie atvyksta į 
prieglaudą laisvalaikiu. 

Autorės nuotraukos 
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Į pajūrį – su puikia  
nuotaika 

Vasaros pradžia nelepino saulės spindu-
liais. Tačiau į Šventąją, kaip ir kiekvienais 
metais, iš įvairių miestų ir miestelių sugužėjo 
nemažas psichikos negalią turinčių žmonių 
būrys. Kas po vieną, kas poromis, o kas net 
ir su šeimomis. 

Lietuvos sutrikusios psichikos  žmonių 
globos bendrija kiekvienais metais vykdo 
projektą savarankiškumui ugdyti. Neįgalieji 
gali atvykti pailsėti, pasilepinti saule, pasi-
grožėti nuostabia jūra bei jos kraštovaizdžiu.

Atvykusiems sudaryta galimybė ugyti sa-
varankiškumą, smagiai leisti laisvalaikį, lavinti  
individualius pomėgius. Kiekvienai atvykusiai 
grupei vadovavo koordinatorius, kuris atsakin-
gas  už kiekvieno asmens laisvalaikio užimtumą. 

Daugelis stovyklautojų atsivežė puikią 
nuotaiką, sveiką humorą ir įvairiausių norų. 
Per pirmąjį susitikimą susipažinome, pri-
sistatėme iš kur atvykę, išsakėme savo lūkes-
čius, užrašę juos ant popieriaus lapo. 

Pageidavimai – įvairūs 

Mažeikiškiai pageidavo linksmai praleisti 
laiką, poilsiauti, pramogauti, atgauti jėgas. Jie 
tikėjosi saulės, gero oro, atsipalaiduoti gamto-
je, prie jūros, patirti gerų emocijų, susipažinti. 
Visi norėjo kasdienės mankštos, meditacijos, 
paklausyti jūros ošimo ir daugybės kitų dalykų. 

Iš Tauragės atvykę poilsiautojai tikėjosi gerų 
akimirkų, šilto jūros vandens, naujų pažinčių, 

gero oro, smagaus ir turiningo pasibuvimo kar-
tu su senais ir naujais draugais, malonių aki-
mirkų. Dar vienas tauragiškių pageidavimas – 
susirasti draugų ar net... antrąją pusę.  

Elektrėniškiai tikėjosi prie jūros pailsėti, 
norėjo gero oro. Jie taip pat vylėsi susipažin-
ti su naujais draugais, išsimaudyti, pasikai-
tinti saulutėje.

Panašius norus pareiškė ir vilniečiai. Jų 
tikslas – gerai praleisti laiką Šventojoje, pa-
medituoti, atsipalaiduoti nuo kasdienybės. 

Visų akys spindėte spindėjo gerumu, nuo-
širdumu, laukimu. Greitai užsimezgė drau-
gystė, ypač po to, kai po susipažinimo buvo 
surengtas šokių ir dainų vakaras. Į šokių sū-
kurį ir dainų maratoną labai aktyviai įsijun-
gė mažeikiškiai ir tauragiškiai, jiems netrūko 
energijos ir linksmumo. Nuo jų neatsiliko ir 
Elektrėnų bei Vilniaus komandos.

Kiekvienas galėjo išreikšti ir pažinti save 
medituodamas ir piešdamas fraktalus. Į už-
siėmimus visi rinkosi noriai.

Šiluviškiai visus linksmino savo dainomis, 
kurioms pritarė gitara. Jų muzikavimas vi-
siems pakeldavo nuotaiką, padėdavo atsipa-
laiduoti, pripildydavo širdis gerumo ir meilės.

Grįžo namo  
pasisėmę jėgų

Penkios poilsio dienos prabėgo nepaprastai 
greitai. Gaila, bet viskas turi pradžią ir pabaigą. 
Kupini naujų jėgų, optimizmo, geros nuotai-
kios, naujų pažinčių poilsiautojai grįžo namo. 

Tačiau prieš išvažiuodami visi pasidali-
jo įspūdžiais, paliko savo pagamintų darbelių. 

Štai Jūratė Bakšaitytė iš Jurbarko rajono nu-
piešė piešinių ciklą, kurį skyrė Lietuvos sutriku-
sios psichikos žmonių globos bendrijos vadovui 
Vaidotui Nikžentaičiui – kaip padėkos simbolį. 

Taip pat mergina padėkos žodžių negailėjo ir 
prisidėjusiems prie jos išvykimo į šią nuostabią 
stovyklą. Visiems Jūratė tarė nuoširdų AČIŪ.

Kiekvienas į namus išsivežė po kruope-
lytę šilumos, meilės, geranoriškumo ir viltį 
sugrįžti kitais metais. Tai visi patvirtino pa-
rašydami savo atsiliepimus.

,,Liko patys gražiausi įspūdžiai, puikus oras 
ir poilsis. Klykiančių žuvėdrų ir jūros ošimas 
lydės visus metus, o prisiminimai kvies sugrįžti 
čia vėl ir vėl,“- rašė Jurgita iš Mažeikių.

,,Patiko meditacijos užsiėmimai, links-
mas šokių ir dainų vakaras, fraktalų piešimas. 
Sužinojau, kokia esu čia ir dabar“, - pabrėžė 
mažeikiškė Margarita.

,,Man stovykloje labai patiko, čia pui-
kiai pailsėjau. Orai pasitaikė neblogi, užteko 
visko. Pasikrovėm energijos ir lauksim kitų 
metų. Ačiū už viską Virginijai ir kitiems va-
dovams“, - pabrėžė Stasė iš Mažeikių.

,,Labai patiko jūsų seminarai. Tiesiog la-
bai ramino, jaučiausi puikiai. Norėčiau ir ki-
tais metais dalyvauti tokiam seminare. Ačiū 
labai, kad jūs esate. Labai dėkinga“, - antrino 
mažeikiškė Aldona.

,,Ilgai laukta išvyka į Šventąją eina į pabai-
gą. Viskuo esu labai patenkinta. Linksmai lei-
dau laiką, vaikščiojau pajūriu, deginausi, ben-
dravau su draugais. Šiais metais labai patiko 
koordinatorė, ji papasakojo daug naujų dalykų 
apie meditaciją, fraktalų piešimą bei jų reikš-
mę mūsų gyvenime. Esu dėkinga visiems, kas 
prisidėjo prie mano poilsio Šventojoje“, - dė-
kingumo žodžius parašė ir Alma iš Mažeikių.

,,Kiekvienais metais labai laukiamas laikas 
– savarankiškumo stovykla. Džiaugiamės, galė-
dami ištrūkti iš kasdienybės. Esame dėkingi vi-
siems už šią pramogą. Dėkojame koordinatorei 
už įdomiai praleistą  laiką, užsiėmimus, nuo-
širdų bendravimą“, - rašė  Violeta iš Tauragės.

,,Atvykusi pirmą kartą su šiuo kolektyvu, 
išsivežu tik gerus prisiminimus. Būtų buvę dar 
geriau, jei kad būtų pasitaikęs geras oras, labai 
trūko saulės spindulių. Tačiau buvo geri, pa-
mokantys renginio vadovės užsiėmimai. Ačiū 
visiems už viską. Iki kitų susitikimų Šventojo-
je“, - praleistu laiku džiaugėsi tauragiškė Laima.

,,Labai buvo smagu, gera. Patiko užsi-
ėmimai, laikas praėjo naudingai. Norėtųsi 
daugiau dienų, nes laikas lekia labai greitai“, 
rašė Alfreda iš Tauragės.

Man savo ruožtu norėtųsi visiems – tiek 
savo, tiek kitų pamainų – stovyklautojams 
palinkėti sveikatos, meilės. Būkite savimi ir 
skleiskite gėrį kitiems. AČIŪ jums, mielieji. 
Iki naujų susitikimų.

Autorės nuotraukos 

Vasarą prisiminus
Virginija Mitkienė

Kaip ir kasmet, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
suteikė galimybę žmonėms su negalia pailsėti Šventojoje, prie jūros. 
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Lina Jakubauskienė

Rugsėjo 22-ąją Viršuliškių bend-
ruomenė kartu su Viršuliškių seniū-
nija visus sukvietė į bendruomenės 
šventę. Į ją pakviestas ir VšĮ „Pa-
galbos ir informacijos šeimai tarny-
bos“ dainininkų kolektyvas. 

Bendruomenės narius linksmino Viršu-
liškių mokyklų meno kolektyvai, taip pat 
vyko karo policijos pristatymas. Savo tech-
niką ir galimybes demonstravo ugniagesių 
komanda. surengtas Vilniaus penktojo po-

licijos komisariato atstovų pasirodymas, taip 
pat veikė vaikų aikštelė: dirbtuvėlės, piešimo 
ant veidelių studija. 

Ypač daug dėmesio sulaukė kariškių sten-
das. Kariškis Česlovas visiems demonstravo 
techniką, pasakojo apie karo policijos veiklą. 
„Esame kaip įprasta policija, tik dirbame 
kariuomenėje. Tačiau turime įgaliojimus ti-
krinti ir civilius: greičio matuokliais, alko-
testeriais“, - pasakoja Česlovas. 

Kiekvienas norintis galėjo apžiūrėti ko-
vinius ginklus, palaikyti juos rankose. „Vi-
suomenė turi žinoti apie mūsų veiklą, kad 
jaustųsi saugiai. Renginiuose užtikriname 
tvarką, žiūrime, kad nebūtų nusikaltimų“, - 
dėsto Česlovas. 

Susirinkusieji domėjosi ir ugniagesių au-
tomobiliu. Ugniagesys Dmitrijus kiekvienam 
panorusiam demonstravo, kaip veikia ugnia-
gesių technika. „Teikiame žmonėms įvairią 
pagalbą. Ne tik gesiname gaisrus, bet ir dir-
bame kaip aukštalipiai gelbėtojai. Gelbsti-
me žmonėms ir kitais atvejais“, - pasakoja 
Dmitrijus. 

Pasveikinti bendruomenės narių atvy-
ko ir Pilaitėje rinkta Seimo narė Virginija 
Vingrienė, taip pat Šeškinės ir Viršuliškių 
apygardose išrinktas Virginijus Sinkevičius. 
Susirinkusius sveikino Justiniškių seniūnė 
Jurgita Ambrasienė, Viršuliškių bendruo-
menės pirmininkas Robertas Raulušaitis. 

„Džiaugiamės, kad esame vienintelė Ne-
vyriausybinė organizacija, pakviesta į Vir-
šuliškių bendruomenės šventę. Smagu, kad 
galime susipažinti su kaimynais, parodyti 
tai, ką mokame“, - sakė VšĮ „Pagalbos ir in-
formacijos šeimai tarnybos direktorė Algė 
Nariūnienė. 

Šventė patiko visiems, besilankantiems 
VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarny-
boje. Erika sakė panašioje šventėje dalyvau-
janti ne pirmą kartą, ne pirmą kartą į ran-
kas paėmusi šautuvą. „Įspūdžiai – labai geri. 
Puiki šventė, džiugina ir geras oras. Smagu 
tai, kad vyksta daug visokių renginių, gali-

Viršuliškių bendruomenės  
šventėje – visi kartu

ma pasirinkti pagal savo pomėgius“, - kal-
ba mergina. 

Gražiu renginiu džiaugėsi ir Vladas. „Vis-
kas labai patiko. Smagu buvo susipažinti su 
karine technika, pabendrauti su kariškiais. 
Džiugu, kad mus saugo patikima technika, 
tvirti kariškiai“, - sakė Vladas. 

Visada mielai šventėse dalyvauja ir Ada. 
„Viskas čia labai gražu. Nepraleidžiu nė vie-
no panašaus renginio, nors man – jau beveik 
aštuoniasdešimt. Esu dėkinga Viršuliškių 
bendruomenei, kad pakvietė mus padainuo-
ti. Gyvenu viena, todėl bet koks išėjimas iš 
namų man – šventė. Geros nuotaikos pasi-
sėmiau ilgam“, - sako Ada.

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnybos“dainininkų kolektyvas, vadovau-
jamas Julijos Kovalenko, padovanojo ben-
druomenei net keletą savo dainų. 

Autorės nuotraukos 
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