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pais. Vieni jų vyresnio amžiaus 
žmogų įspraudžia į siauros bū-
ties rėmus: vaistinė, poliklinika, 
bažnyčia ir seniūnija. Kiti prie-
šingai – piešia gražų žmogaus 
gyvenimo rudens paveikslą. Tarp 
šių dviejų stereotipinio mąstymo 
vaizdinių telpa spalvingos ir la-
bai įvairios žmonių istorijos. 

Valstybės užduotis ir atsako-
mybė yra branginti ir saugoti 
Jūsų laisvę gyventi oriai, turinin-
gai ir su džiaugsmu, nepaisant 
stereotipų. 

Šiai laisvei užtikrinti labai 
svarbu suteikti įvairią pagalbą 
ir paslaugas, kalbėtis ir vieniems 
kitų klausytis. 

Nemažai jau yra pasiekta: nuo 
2020 m. buvo sparčiau didinamos 
pensijos, padidinta ir socialinė pa-
rama, išplėstas kompensacijų už 
šildymą prieinamumas, aktyviai 
veikia Trečiojo amžiaus universi-
tetas, stiprėja vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumas (pagal vyres-
nio amžiaus asmenų užimtumo 
lygį esame tarp pirmaujančių 
šalių Europoje), vystoma mento-
rystė įvairiose srityse. Visuomenė 
pradeda vertinti vyresnio am-
žiaus žmonių išmintį.

MIELIEJI SENJORAI, LIETUVOS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ 
ASOCIACIJOS NARIAI, SVEIKINU JUS TARPTAUTINĖS 
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS PROGA!

Prieš daugiau nei 30 metų 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos pradėta minėti 
spalio 1-oji – aktuali vis dides-
nei daliai visuomenės.

Didžiulis paradoksas, kad 
senėjimas yra ir didžiausias pa-
siekimas žmonijos istorijoje – 
esame sveikesni ir gyvename 
ilgiau, ir kartu tai didžiulis iš-
šūkis valstybėms – reikia dau-
giau ir įvairesnių paslaugų, 
kitokio užimtumo galimybių, 
pensijų sistemos reformų.

Gal todėl vyresnis amžius 
dažnai apipinamas stereoti-

Visgi pasitempti dar yra kur: 
turime padėti vargingiau gyve-
nantiems senjorams, ypač au-
gant infliacijai, vyresnio amžiaus 
mamoms, kurios rūpinasi vaikais 
su negalia. Tik nedidelė dalis vy-
resnio amžiaus žmonių gali pasi-
naudoti ilgalaikėmis priežiūros 
paslaugomis. Stinga vyresnio 
amžiaus žmonėms sveikatinimo 
paslaugų, geros psichinės ir emo-
cinės sveikatos palaikymui skirtų 
priemonių. Reikalingos didesnės 
valstybės pastangos mažinant 
socialinį nesaugumą vyresniame 
amžiuje bei užtikrinant vyresnio 
amžiaus žmonių dalyvavimą vi-
suomeniniame gyvenime.

Tikiu ir tikiuosi, kad vykdomos 
reformos bus vykdomos ne tik 
siekiant gražių skaičių lentelėse 
ir grafikuose, bet ir bus nukreip-
tos į realų kokybišką žmonių 
gerovės pokytį bei didesnį reikia-
mos pagalbos prieinamumą.

Išgyvenant nesibaigiančius 
krizių laikotarpius, dėkoju Jums 
už visai šaliai labai svarbias Jūsų 
patirtis, reiškiamą supratimą, 
susikaupimą ir išmintį, kurios 
neretai pristingame darbo ir in-
formacinio triukšmo, skubėjimo 

pripildytoje kasdienoje. To-
kiose situacijose, kai netoliese 
vyksta žiaurūs karo veiksmai, 
Jūsų gyvenimiškos patirties pa-
tikrintos ir puoselėjamos verty-
bės yra atrama ir ryžto padėti ir 
kovoti šaltinis.

Noriu palinkėti saugoti pir-
miausia save – savo sveikatą, 
puoselėti šiltus ir gerus santy-
kius šeimose, bendruomenėse, 
kaimynystėse. Raginu prireikus 
nedelsiant kreiptis pagalbos į 
savivaldybes, seniūnijas, ne-
vyriausybines organizacijas, 
aktyviai naudotis valstybės 
teikiama pagalba, kompen-
sacijomis už šildymą ir karš-
tą vandenį, pinigine parama, 
dalyvauti mokymuose, rengi-
niuose, bendruomenių susiėji-
muose. Žmonės ir tarpusavio 
santykiai yra vieni svarbiausių 
mūsų visų energetinių, infor-
macinių ir motyvacinių išteklių. 

Minint Tarptautinę pagyvenu-
sių žmonių dieną, Lietuvos Res-
publikos Prezidentūra kviečia 
pensinio amžiaus gyventojus 
visą spalio mėnesį apsilankyti 
ekskursijose Prezidentūroje. 

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas 

GITANAS NAUSĖDA
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MIELIEJI SENJORAI, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU JUS 
TARPTAUTINĖS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS PROGA! 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU LIETUVOS SENJORŲ BENDRUOMENĘ 
TARPTAUTINĖS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS PROGA! 

Pirmiausia noriu Jums padėkoti, kad dalinatės savo išmintimi ir šiluma, įkvepiate 
ir sustiprinate mus kasdieniams darbams. Jūsų vidinė tvirtybė, kuri šiandien, kai 
visas pasaulis išgyvena sunkių išbandymų metą, mums – labai svarbi. Daug ką per 
šiuos metus įveikėme kartu – atlaikėme pandemiją, migrantų krizę, o dabar kartu 
ieškome geriausių sprendimų, kaip sumažinti baisaus karo Ukrainoje poveikį. Su-
prantu, kad kiek neramiai žvelgiate į ateitį, nes šis karas nepraeina be pasekmių 
pasauliniu mastu, jos neišvengiamai palietė ir mūsų šalį. Nuoširdžiai dirbame, jog 
šios pasekmės turėtų kuo mažesnę įtaką Jūsų saugiai ir oriai kasdienybei, kad ir 
toliau augtų pajamos ir būtų teikiamos reikalingos paslaugos. 

Esu tikra, kad visi sunkumai mums yra įveikiami ir laikini. Iš kiekvienos krizės iš-
einame sustiprėję ir kaip valstybė, ir kaip bendruomenė. 

Nuoširdžiausi linkėjimai Jums visiems. Būkite sveiki, tvirti ir laimingi! 

Su meile – socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
MONIKA NAVICKIENĖ

Ši šventė mūsų iškovotos Lietuvos nepriklausomybės bendraamžė. 
Jau treti metai senjorai susiduria su neregėtomis problemomis. Tai COVID-19 riboji-

mai ir baudos, klaiki infliacija, paslaugų ir prekių kainų šuolis, įvairūs liberalizavimai 
elektros ir šilumos tiekimo rinkose. Nesuprantamas Lietuvos senjorų rankomis sukur-
tos infrastruktūros ir materialinių vertybių pardavinėjimas privačiam verslui, tuo de-
monstruojant žemą valdžių kompetenciją ir negebėjimą pelningai valdyti turimo turto.

Todėl dabar, kaip niekada, senjorų bendruomenėms reikia susitelkti ir atsakin-
gai elgtis per artėjančius savivaldos rinkimus, nes nuo to iš dalies priklausys Lietu-
vos regionų gerovė.

Linkiu visiems Lietuvos senjorams pagrįsto optimizmo, pilietiško aktyvumo, ge-
ros sveikatos ir vienybės, padėsiančios spręsti mums aktualius klausimus.

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentas                                                 
KĘSTUTIS MAKARAVIČIUS

MIELI SENJORAI 
IR SENJORĖS, 
mūsų visų gyvenime 
esate tikrųjų vertybių, 
gyvenimiškų pamokų 
ir išminties simbolis, į 
kurį dažnai atsigręžia-
me atsidūrę tam tikrose 
kryžkelėse. Jūsų patirtis 
ir patarimai, padrąsini-
mai ir įkvėpimas – ne-
įkainojami ir svarbūs 
tiek jaunajai kartai, tiek 
jau žengiantiems sava-
rankišku gyvenimo ke-
liu. Nuoširdžiai sveikinu 
Jus Tarptautinės pagy-
venusių žmonių dienos 
proga ir linkiu sveikatos, 
optimizmo, malonaus 
artimųjų dėmesio ir ne-
blėstančios energijos.  

Lietuvos Respublikos
 Seimo narys 

LUKAS SAVICKAS

LPŽA naujienos

Išrinktas naujas Vilniaus m. PŽA vadovas
Ilgus metus Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijai (VPŽA) vadovavo Vla-

da Maleckienė. Šiemet išrinktas naujas vadovas. Juo tapo Žirmūnų Tuskulėnų ben-
druomenės pirmininkas Remigijus Samuilevičius. Pateikiame interviu su naujuoju 
VPŽA pirmininku.

Trumpai papasakokite apie save, 
kokia būtų Jūsų vizitinė kortelė?

Nuo penkerių metų esu vilnietis. Bai-
giau Vilniaus universitetą, įgijau eko-
nomisto-statistiko profesiją.  Dėsčiau 
statistiką Vilniaus universitete. Esu soci-
alinių mokslų daktaras. Kai Lietuva tapo 
laisva, ėmiausi privataus verslo. Dirbau 
ir valstybės tarnyboje. Galų gale su visa 
sukaupta patirtimi pasinėriau į socialinę 
veiklą. Gana giliai domiuosi socialinėmis 
inovacijomis, nuolat ieškau sprendimų, 
kurie visuomenei, vietos bendruomenei 
duotų teigiamą socialinį poveikį spren-
džiant vietos bendruomenės, o ypač 
vyresnio amžiaus žmonių kokybiškes-
nio gyvenimo, socialinės atskirties klau-
simus. Tai ir tolesnio mano gyvenimo 
prasmė. Esu vedęs. Dukra ir sūnus sukūrė 
savo šeimas, turiu dvi anūkes. Esu tikintis. 
Asmeniniai pomėgiai. Labai mėgstu filo-
sofinio turinio knygas, publicistiką, rimtą 
muziką, bet patinka ir geras popsas, ta-
lentingas teatras taip pat žavi. Vienu žo-

džiu, esu neabejingas bet kuriam menui, 
kuris mane „veža“. Turiu ydą, nes kartais 
pernelyg jautriai įsijaučiu į tai, ką, mano 
manymu, politikai daro blogai. Deja, tik-
rai veiksmingų politikų sprendimų, su-
sijusių su vyresnio amžiaus žmonėmis, 
randu vis mažiau. Nepriklausau ir nepri-
klausysiu jokiai politinei partijai ar visuo-
meniniam judėjimui. Ir pats taip darau, ir 
kitiems patariu politikus vertinti tik pagal 
realius jų darbus, o ne pagal kalbas.                

Kodėl susidomėjote pagyvenusių 
žmonių veikla, kokios mintys atvedė į 
VPŽA?

Jau seniai aktyviai užsiimu bendruo-
menine veikla, esu Žirmūnų Tuskulėnų 
bendruomenės pirmininkas. Šioje veik-
loje daug dėmesio skyriau vyresnio 
amžiaus žmonių, senjorų socialiniams 
poreikiams tenkinti. Jau keleri metai ben-
dradarbiaudami su labdaros ir paramos 
fondu „Maisto bankas“ organizuojame 
paramą maistu senjorams. Visada į bet 
kurį projektą buvo įtraukiami senjorams 
skirti šviečiamieji kultūriniai renginiai, 
būta ir veiklų, skirtų įsidarbinimui, tarpi-
ninkavimui gaunant socialines paslaugas. 
Todėl naujos VPŽA pirmininko pareigos 

tik padidino galimybes plėtoti jau vyk-
domus darbus. Jau beveik trejus metus 
esu pensininkas, tad gerai susigaudau, 
kaip gyvena pagyvenę žmonės, ko jiems 
trūksta, kuo būtų galima jiems pagelbėti, 
kad gyvenimas taptų sveikesnis, lengves-
nis materialiai ir linksmesnis. Šioje veik-
loje man padeda ir įgytas išsilavinimas, 
nuolat apžvelgiu, kas daroma politikoje 
vyresnio amžiaus žmonių labui, mielai 
išklausau kitų vyresnio amžiaus žmonių 
nuomones, gilinuosi į jų lūkesčius. 

Kokie rūpesčiai šiandien slegia sen-
jorus?

Labai plati tema, jeigu pradėčiau de-
talizuoti, tai viso laikraščio neužtektų. 
Svarbiausia tai, kad pagal gaunamas pa-
jamas ir paslaugas pagyvenusių žmonių 
socialinė atskirtis nuo kitų visuomenės 
grupių ne tik kad nemažėja, bet dar ir di-
dėja. Gerai, kad šiek tiek gelbsti pensijų 
indeksacija. Dėl mažų pajamų atsiran-
da ir kasdieniai senjorų rūpesčiai: kaip 
gauti kokybiškas gydymo paslaugas, 
kaip turiningai praleisti laisvalaikį, kaip 
susikurti kokybišką gyvenamąją aplin-
ką ir pan. Vis dėlto kai infliacija dau-
giau kaip 10 proc., tai ir indeksacija tik  

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Įspūdžiai iš 
Rokiškio krašto

Pirmiausia pasukome į poeto ir kunigo 
Antano Strazdo išgarsintą Kamajų mies-
telį. Prie Strazdelio paminklo pasitikusi 
Kamajų bendruomenės pirmininkė Jo-
lanta Vygėlienė papasakojo apie miestelį, 
jo istoriją, A. Strazdą, Šv. Kazimiero baž-
nyčią. Kamajiečiai didžiuojasi turėdami 
tradicinę šventę „Kuc kuc Kamajuos“ (nuo 
1983 m.), kuri sutraukia gausybę lanky-
tojų. Vietiniai gyventojai saugo ir gerbia 
meiliai vadinamo A. Strazdelio atminimą. 
Bažnyčios šventoriuje esančioje koply-
čioje įrengtas vienintelis toks Lietuvoje  
A. Strazdo muziejus. Po koplyčios stogu 
„apgyvendintas“ niekaip neaprėminamas 
Strazdelis. Tam pasitelktos informacinės 
technologijos, informacija lankytojams 
perteikiama videografine medžiaga. Žir-

tepadengia maisto bei kitų produktų, 
vaistų kainų augimą. Šildymo kompen-
sacija taip pat ne visiems prieinama dėl 
šiek tiek didesnių pajamų už numaty-
tą dydį kompensacijai gauti. Vienas iš 
sprendimų – visiems senjorams padi-
dinti pensijas ne procentais, o tiesiog 
mažiausiai po 100 eurų kiekvienam. Biu-
džetui tai kainuotų apie 720 mln. eurų, 
įvertinus akivaizdžius pinigų švaistymo 
atvejus, tai nėra didelė suma. Tai iš tik-
rųjų sumažintų po lygiai senjorų sociali-
nę atskirtį. Sprendžiant aktualią didelių 
energijos kainų problemą, turėtų atsi-

rasti būtent senjorų namų ūkių šildymo 
ir karšto vandens išlaidų „lubos“, kas jau 
padaryta nemažai Europos šalių. Atsto-
vaudamas VPŽA narių interesams, aš, 
kaip pirmininkas, kartu su valdybos na-
riais sieksiu, kad pensijos didėtų, valstybė 
ir Vilniaus savivaldybė finansiškai prisidė-
tų prie komunalinių išlaidų senjorams 
mažinimo, padėtų senjorų interesams 
atstovaujančioms organizacijoms užti-
krinti jų turiningesnį laisvalaikį, spręstų 
tam reikalingų patalpų, teikiamos inter-
netu informacijos prieinamumo ir kitus 
senjorams aktualius klausimus. Laukia di-

delis darbas su politikais, ministerijomis, 
Vilniaus savivaldybe. Taip pat darbas ir su 
pačiais senjorais, kad jie nebūtų pasyvūs 
spręsdami savo problemas. Patys dau-
giau rūpintųsi savo sveikata, buitimi, pa-
sidomėtų galima parama ir pan. Jeigu jau 
kitaip nepavyks politikų paprotinti pri-
imti senjorams reikalingus sprendimus, 
kviesiu senjorus nepatingėti ir aktyviai 
dalyvauti protesto akcijose.        

Ko norite palinkėti savo bendramin-
čiams Tarptautinės pagyvenusių žmo-
nių dienos proga?

Šiais neramiais laikais norėčiau senjo-
rams ir dar dirbantiems vyresnio amžiaus 
žmonėms palinkėti optimizmo, tikėjimo, 
kad viskas netrukus susitvarkys. Nepasiduo-
kite blogai nuotaikai, ieškokite užsiėmimų, 
kurie Jums patinka, dalyvaukite saviveikloje, 
savanoriaukite ar kitaip save realizuokite, 
neužsidarykite vienatvėje. Aktyviai ieškokite 
savo ekonominių ir buities problemų spren-
dimo būdų, patarimų. Būkite visada jauni 
savo dvasia ir neprarasite energijos tai įgy-
vendinti. Na, o VPŽA stengsis Jums padėti.      

„Senjorų žodžio“ interviu

mūniečius nustebino daugybė įdomių 
faktų apie Strazdelio asmenybę. Pasak 
Jolantos, A. Strazdas dėl savo maištingos 
sielos, išskirtinio charakterio netgi vadina-
mas pirmuoju panku Lietuvoje. Visi susi-
domėję žiūrėjome animacinį filmuką apie 
poetą ir kunigą A. Strazdą, Kamajų mies-
telio istoriją, paveldą, tradicijas, žymius šio 
krašto žmones. Senosiose Kamajų kapinė-
se prie A. Strazdo kapo uždegėme žvaku-
tę, pagerbėme jo atminimą.

Iš Kamajų sukome Salų dvaro, esančio 
Dviragio ežero saloje, link. Salų miestelis is-
toriniuose šaltiniuose minimas nuo XVI a.  
Dvaro gidė papasakojo apie ne vieną 
šimtmetį skaičiuojančius klasicistinius 
Salų dvaro rūmus. Pasirodo, kad juos sta-
tė kartu su Bona Sforca į Lietuvą atvykę 

garsios italų giminės Marikonių atstovai. 
Šiuo metu dvaras pagal išgales yra tvar-
komas ir renovuojamas, todėl pamažu 
dvaro pastatas ir aplinka gražėja. Apie 
šį unikalų dvarą buvo sukurta ne viena 
televizijos laida. Rūmuose apžiūrėjome 
salę, kurioje buvo filmuojamas rokiškėno 
J. Krisiūno filmas „Širdys“. Pastaruoju metu 
Salų dvare įsikūrusi Rokiškio tautodaili-
ninkų asociacija ir jos kuruojamas amatų 
centras. Užsisakius iš anksto, galima daly-
vauti įvairiose edukacinėse programose. 
Žirmūniečius nustebino vienoje iš dvaro 
kavinių lankytojus aptarnaujantis išma-
nusis robotas. Pasivaikščioję po vieną 
seniausių parkų Lietuvoje (jame pilko-
sios tuopos skaičiuoja daugiau kaip 200 
metų), vykome į Rokiškio krašto muziejų, 
įsikūrusį Rokiškio dvare. 

Rokiškio dvaras – vienas iš vertingiau-
sių klasicizmo ansamblių Lietuvoje. Mu-
ziejaus salėse išvydome daug itin retų 
eksponatų, priklausiusių grafams Tyzen-
hauzams ir Pšecdzieckiams: indų kolek-
cijas, taikomosios dailės kūrinius, baldus, 
prabangius grafų ir grafienių apdarus. 
Išskirtinę vietą muziejuje užima unikali 

dievadirbio L. Šepkos drožinių ekspozi-
cija. Kaip teigė muziejaus gidė, Rokiškio 
krašto muziejus ne tik saugo medžio dro-
žėjo L. Šepkos paveldą, bet ir puoselėja 
šio senovės meno tradicijas. L. Šepkos 
medžio skulptūrų parkas – Rokiškio įžy-
mybė. Žirmūniečius sužavėjo puošniais 
ažūriniais raštais, meistriškai sunertomis 
grandinėmis puoštos keistai didingos  
L. Šepkos skulptūros. Žirmūniečiai apsilan-
kė Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje, kuri nustebino paauksuotu 
didingu altoriumi, įspūdingais vitražais, 
įdomiais medžio dirbiniais. Šį pavasarį 
bažnyčia pasipuošė dviem naujais var-
pais, kuriais rokiškėnai labai didžiuojasi.

Žirmūniečiai džiaugiasi aplankę daug 
įdomių Rokiškio krašto objektų, pratur-
tėję dvasiškai. Visi tądien keliavę vienin-
gai pripažino, kad buvo verta aplankyti 
Rokiškio kraštą. Už įspūdingą kelionę 
dėkojame Žirmūnų poskyrio vadovei  
A. Marcinkevičiūtei.

Birutė MATKUVIENĖ
LPŽA Vilniaus m.  

Žirmūnų poskyrio narė

Įspūdingas Rokiškio dvaro parkas

Prie A. Strazdo muziejaus

Salų dvare

Paskutinę birželio dieną LPŽA Vilniaus miesto žirmūniečiai, vadovaujami veiklios 
ir energingos poskyrio vadovės Aleksandros Marcinkevičiūtės, vyko į kelionę po Ro-
kiškio kraštą.

LPŽA naujienos
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Kai širdis dainuoja
Tauragės vyresnio amžiaus žmonių 

klubo „Subuvimas“ (pirmininkė Dan-
guolė Baužienė) dainorėliai šią karštą 
vasarą gyveno koncertinėmis nuotai-
komis. Klubo vokalinis instrumentinis 
ansamblis „Dainuok, širdie“ gegužės–
rugsėjo mėnesiais dalyvavo net septy-
niuose renginiuose. 

Įsimintiniausias buvo respublikinis 
renginys-projektas „Senjorų bičiulystė – 
2022“, vykęs rugpjūčio 12 d. Giruliuose. Šio 
renginio organizatorius  – mūsų kolektyvo 
20 metų tarpusavio draugystės puoselė-
tojas Klaipėdos miesto klubas „Rūta“ su 
vadove Zita Čekanauskiene priešaky. Į šį 
renginį buvo sukviesti septyni kolektyvai 
iš visos Lietuvos. Po koncerto visi dalyviai 

EržvilkeGrįžtant iš Eržvilko

Tauragės sav. Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre po šventinio rugia-
pjūtės koncerto 

patraukė prie jūros, kur dainomis pasitiko 
saulėlydį. 

Taip pat smagu prisiminti bendruo-
menės renginį „Gėlėta vasara“ Eržvil-
ke (Jurbarko sav.) ir rugiapjūtės šventę 
Norkaičių etnokultūros centre. Patalpų 
repeticijoms klausimu bei organizuojant 
koncertines išvykas mums padeda Taura-
gės savivaldybės mero pavaduotoja Vir-
ginija Eičienė. Nuoširdus ačiū jai.

Artėjant šaltajam sezonui, mūsų ko-
lektyvas ieško naujų dainų, ruošiasi in-
tensyvioms repeticijoms. Norime savo 
koncertinį repertuarą papildyti naujomis 
dainomis ir ateityje vėl smagiai paben-
drauti su savo draugais.

„Subuvimo“ inform.

Per gyvenimą – su meile

Knygoje poezijos kalba ji apžvelgia 
savo visą gyvenimą: su meile prisi-
mena vaikystę, tėvus, jau suaugusias 
dukras, anūkus, vyrą... Prisimena pir-
muosius žingsnius į Bartašiūnų kaimo 

mokyklą, pirmąją mokytoją, su didžiu-
le pagarba ir meile prisimena Paberžė-
je žmonėms tarnavusį Tėvą Stanislovą, 
kurio gyvenimo tikslas buvo padėti 
nuskriaustiesiems.

Malonu skaityti eiles, skirtas Krekena-
vos bažnyčios mažosios bazilikos klebo-
nui Gediminui Jankūnui: „Jis yra visur ir 
visada visiems atvira šypsena, kaip saulės 
spindulys...“ 

Knygos pabaigoje Ukrainai skirtos 
eilės „Ukraina, būk laisva“. Autorė linki 
taikos ne tik Ukrainai, bet ir visam pa-
sauliui.

„Man svarbu, kad parašytas žodis, iš-
gyventos mintys, patirtys su artimais 
žmonėmis ir draugais neliko uždarytos 
tamsioje dėžutėje. Dabar, išleidusi kny-
gą, galiu savo eilėmis pasidalyti, su visais 
pasidžiaugti. Man svarbu ir malonu, kad 
tai, ką rašiau, liks prisiminimui – mano 
dukroms, anūkams, artimiesiems, drau-
gams“, – pristatydama savo pirmąją kny-
gą Panevėžio viešojoje bibliotekoje sakė 
V. Bilienė.

V. Bilienė – ekonomistė, visą laiką dir-
bo finansų srityje. O laisvalaikiu mėgo 
skaityti poeziją, kuri, kaip pati sakė, 
įkvėpdavo gražiems dalykams. 

Šiuo metu ji našlė, gyvena Panevėžy-
je. Būdama senjorė, aktyviai dalyvauja 
įvairių organizacijų veikloje. Ji yra Pane-
vėžio Trečiojo amžiaus universiteto Už-
sienio kalbų fakulteto kuratorė, Lietuvai 
pagražinti draugijos narė, klubo „Veiklios 
moterys“ viceprezidentė, įvairių projektų 
savanorė, mokosi užsienio kalbų – anglų, 
prancūzų, lenkų. O laisvalaikiu rašo eiles, 
kuriose atsispindi jos išgyvenimai, gam-
ta... Mėgsta keliauti.

Tokiai aktyviai senjorei nebelieka laiko 
dejonėms, kad šiuo metu sunku gyventi, 
viskas brangu... „Tyla – mano vienatvė, – 
sako ji ir prabyla eilėmis:

...Aš taip seniai jau gyvenu, neliūdžiu ir 
net esu laiminga.

Aš taip galiu. Aš jau išmokau mintimis 
kalbėt, mylėti,

Sutikti ryto aušrą Tyloje, bet dieną lei-
džiu aš kitaip:

Klausausi muzikos, mėgstu gėles au-
gint, kalbėtis su jomis...“

Joana DARGUŽYTĖ-PEREDNIENĖ

„Gimstame, augame, gyvenime paliekame savo brydę“, – taip sako mano kraš-
tietė Valė Bilienė. Šiais metais Valė šventė dvigubą jubiliejų: jai sukako 70 metų ir ji 
išleido savo pirmąją poezijos knygą „Mano kelias su meile ir viltimi“.

LPŽA naujienos
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Turininga Vilkaviškio 
senjorų vasara     

Vykdome projektą „Aktyvūs senjorai 
kuria pilietišką visuomenę“. Pagal planą 
buvo numatyta išvyka į Anykščius, kur 
apsilankėme Burbiškio dvare, susitiko-
me ir gerąja patirtimi pasidalijome su 
Anykščių krašto senjorais, apžiūrėjome 
Puntuką, A. Baranausko muziejų-klėtelę 
ir A. Vienuolio muziejų, vaikščiojome Lajų 
taku. Likome sužavėti tautodailininko 
Stanislavo Petraškos akmens tapyba. 

Pagal bendrą projektą su kaimo ben-
druomene organizavome ekskursiją į 
Klaipėdą, šįkart kartu vykti pakvietėme 
ukrainiečius – karo pabėgėlius. Mus su-
tiko ir globojo Klaipėdos pagyvenusių 
žmonių asociacijos prezidiumo narė Kris-
tina Buslajava, už tai esame jai labai dė-
kingi. Jos kvietimu susitikome ir maloniai 
pabendravome su Klaipėdos senjorais.

Šių metų vasara prasidėjo Sekminėmis. Tą dieną mūsų mėgėjų teatro grupė „Ker-
tė“ vaidino Vilkaviškio kultūros centro organizuojamame mėgėjų teatrų festivalyje 
„Po gluosniais“, o liaudies šokių moterų ratelis ir mišrusis vokalinis ansamblis buvo 
kviesti koncertuoti Sūdavos kaimo bendruomenėje. Pasirodymas tikrai pasisekė – 
žiūrovai plojimais ir sutiko atlikėjus, ir po koncerto juos palydėjo.

Klaipėdoje aplankėme Jūrų muziejų, 
pabuvojome delfinariume, nusifotogra-
favome prie mums brangaus „Sūduvio“ 
laivo ir susitikome su Klaipėdos senjorais. 
Kelione liko patenkinti ir ukrainiečiai. 

J. Basanavičiaus gimtinėje kiekvienais 
metais rugsėjo pradžioje vyksta mėgėjų 
teatrų festivalis „Atžalynas“, į kurį visada 
esame kviečiami. Šiais metais parodėme 
L. Gaurylienės režisuotą komediją „Gana 
man tos laimės“. Žiūrovams spektaklis 
patiko, daug kartų jį pertraukė plojimai.

Tokia ta mūsų vasara, kupina veiklos ir 
šurmulio!

Dana AKUCEVIČIENĖ 
Vilkaviškio r. pagyvenusių žmonių 

klubo pirmininkė 

LPŽA naujienos
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Išvyka  
į Panevėžio 

rajoną
Lietuvos pagyvenusių žmonių 

asociacijos (LPŽA) Ukmergės rajono 
skyrius organizavo senjorams išvy-
ką į Panevėžio rajoną. Pirmiausia 
apsilankėme Trakiškio gyvenvietėje 
esančiame Janinos Krikštaponienės 
sraigių ūkyje. Moteris pasakojo, kad 
jau 12 metų užsiima šių moliuskų 
auginimu. Šiuo metu ūkyje yra 260 
tūkstančių sraigių. Visus darbus atlie-
ka abu su vyru. Šeimininkė atskleidė 
įvairių šių šliužų auginimo ypatybių. 
Rudenį sraigės renkamos. Tos, kurios 
neužaugo, žiemai migdomos, o kovo 
mėnesį vėl pažadinamos. Prieš ruo-
šiant maistui, moliuskai kelias dienas 
nemaitinami, nuolat plaunami.

J. Krikštaponienė sraiges ne tik au-
gina, bet ir iš jų gamina įvairius gur-
maniškus patiekalus. Jų paragavome 
ir mes – valgėme burgundiškai pa-
ruoštas sraiges, jų užtepėles, troškinį. 
Šeimininkė kalbėjo, kad sraigių mėsą 
naudoja netgi cepelinų įdarui. Ap-
žiūrėjome ne tik lauke, plantacijose, 
augančias sraiges, bet ir miegančias 
patalpoje, grožėjomės kiekviename 
sodybos kampelyje įsikūrusiomis srai-
gių skulptūrėlėmis, kompozicijomis. 

Kupini įspūdžių pasukome Bistram-
polio dvaro link. Atvykus ekskursijos 
vadovė supažindino su jo istorija. Dva-
ro rūmai pastatyti 1850 m. neoklasicis-
tiniu stiliumi, pavadinti pagal savininkų 
Bistramų pavardę. Ši giminė dvarą val-
dė iki 1940 m. Nuo 2003 m. jį prižiūri VšĮ 
Jaunimo integracijos galimybių cent-
ras. Dvaras buvo apleistas, tad pradėta 
jo restauracija. Suremontuoti centrinių 
dvaro rūmų fasadai, atstatyta ledainė. 
Taip pat sutvarkyta parko teritorija. 
Dvaro rūmus puošia daug paveikslų, 
autentiškų to meto daiktų. Tačiau tai ne 
buvusių šeimininkų sukauptas turtas – 
dvarui nykstant, keičiant šeimininkus, 
jo neliko. Visi čia demonstruojami eks-
ponatai atvežti iš Argentinos – jie buvo 
gana pigiai nupirkti tos šalies antikva-
riatuose ir parplukdyti į Lietuvą.

Apžiūrėjome buvusioje dvaro elektri-
nėje įkurtą knygnešių koplyčią-muziejų. 
Jo pagrindinis akcentas yra kryžius, po 
kuriuo 1918 m. sausio 17 d. mirė knyg-
nešių patriarchas Jurgis Bielinis.

Buvusiame dvaro žirgyne įrengta 
moderni koncertų ir konferencijų salė, 
kurioje telpa iki 400 žiūrovų. Dvare ga-
lima ir ilgiau apsistoti – čia veikia vieš-
butis su SPA centru. 

Restauravus buvusias dvaro arkli-
des, įrengtas modernus ir  šiuolaikiš-
kas aštuonių gardų žirgynas. Dabar 
jame yra penki žirgai.

Dvare kasmet birželio–rugpjūčio 
mėnesiais vyksta jau tradiciniu tapęs 
Bistrampolio festivalis.

Apžiūrėjus sodybvietę, pastato 
vidų, sunku įsivaizduoti, kad kažkada 
dvarvietė buvo visiškai apleista, suny-
kusi. Tad grįždami į namus pasidžiau-
gėme jį prižiūrinčių žmonių iniciaty-
vumu, kūrybiškumu ir gebėjimu dvarą 
prikelti naujam gyvenimui.

Janina KUPRIJAŠKINA 
LPŽA Ukmergės rajono skyriaus 

pirmininkė

Pamėgę keliones, sulaukę šiltų orų 
išsiruošėme į Lietuvos literatūros sosti-
nę – Anykščius. Mums magėjo pamatyti 
dar neaplankytas įdomias vietas, pa-
žiūrėti, kaip gyvena mūsų kaimynai.

Pirmiausia apsilankėme Lietuvos 
aukščiausioje dvibokštėje Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje, įkopėme į 
viename iš bažnyčios bokštų įrengtą apž-
valgos aikštelę, iš kurios galima pasigro-
žėti nuostabiais Šventosios upės slėnio ir 
miesto vaizdais.

Kelionę tęsėme apsilankydami 2010 m. 
atidarytame pirmame mūsų šalyje Ange-
lų muziejuje. Čia ir gausi angelų kolekcija, 
ir sakralinio meno centras, kuriame gau-
sybė profesionalių menininkų ir liaudies 
meistrų sukurtų angelų. Viduje mus pasi-
tiko besišypsantis angelas – mūsų žemie-
čio Vaidoto Ramoškos pirmasis kūrybinis 
sumanymas.

Viešnagė Anykščiuose

 Svečiuose pas alytiškius

Unikalią monsinjoro Alberto Talačkos 
sukauptą dailės kūrinių kolekciją sudaro 

XII–XIX a. dailininkų darbai. Turėjome pui-
kią galimybę susipažinti su italų dailininko 
Karlo Maračio, austrų tapytojo Johano Bap-
tisto Lampio ir žymių lietuvių dailės meistrų 
puikiais darbais. Muziejuje apžiūrėjome ir 
ukmergiškių Rimanto Linkevičiaus, Laimos 
Dzigaitės nuostabius kūrybinius darbus.

Dosniai kaitinanti saulė viliojo mus prie 
vieno gražiausių Aukštaitijoje Rubikių eže-
ro. Plaukiodami plaustu ne tik apžiūrėjome 
ežero salas, bet ir pasveikinome Janinas 
ir Jonus. Pasivaišinę „Žuvienės pašiūrėje“, 
linksmai nusiteikę ir atsigaivinę Šv. Jono 
Krikštytojo šaltinio vandeniu Kavarske grį-
žome į namus įsitikinę, jog Anykščiuose 
gyvena kūrybingi žmonės, mylintys savo 
kraštą. Dėkojame skyriaus pirmininkei Ja-
ninai Kuprijaškinai už organizuotą kelionę.

Aldona KUZMIENĖ
LPŽA Ukmergės r. skyriaus 

pirmininko pavaduotoja

Šiltos vasaros dienos išviliojo mus 
pasižvalgyti po gražias šalies vietoves. 
Šį kartą pasirinkome vieną seniausių 
Lietuvos miestų – Alytų, tituluojamą 
Dzūkijos sostine. 

Buvome maloniai sutikti Alytaus mies-
to savivaldybėje. Meras Nerijus Cesiulis 
pristatė Alytaus miestą, įdomiai papasa-
kodamas apie vykdomas rekonstrukcijas, 
verslui svarbias įvairias reformas, siekiant, 
kad miestas gražėtų, kad jo gyventojams 
būtų patogiau gyventi. Tai akivaizdu, nes 
iš čia daug svetur išvykusių žmonių grįž-
ta, kad gyventų šalia garbaus amžiaus 
tėvų. Vadinasi, Alytus tampa vis didesniu 
traukos centru. Meras patikino, jog daug 
dėmesio skiriama ir pagyvenusių žmonių 

bendruomenėms: juk tai žmonės, kurie 
kūrė šį miestą. Tad kaip jiems nesuteikti 
patalpų, neskirti lėšų kelionėms, nepasi-
rūpinti jais...

Mero komandos nariai papasakojo, 
kaip gyvena bendruomeninės organi-
zacijos. Ekrane pamatėme alytiškių kul-
tūros paveldo vertybes, supratome, jog 
tai startuojantis miestas, kiekvieną dieną 
judantis į priekį. 

Mus svetingai sutiko Lietuvos pagy-
venusių žmonių asociacijos Alytaus r. 
skyriaus senjorai. Jų vadovas Eugenijus 
Kasteckas supažindino su pagyvenusių 
žmonių veikla. Pasidžiaugėme puikiomis 
buvusiame darželyje jiems įkurtomis pa-
talpomis, bendravome, vaišinomės gau-
siai paruoštais šeimininkų užkandžiais. 

Be abejo, būtume dar ilgai kalbėję, bet 
mūsų jau laukė gidė. Ji supažindino su 
miesto istorija, į kiekvieną pasakojimą 
įterpdama šypseną keliančių epizodų. 
Pasigrožėjome 1991 m. atstatyta Laisvės 
angelo skulptūra, išgirdome jos istoriją, 
laipteliais įkopėme į aukščiausią Lietuvo-
je Baltosios rožės pėsčiųjų ir dviračių tiltą. 

Daug visko sužinojome apie šį mies-
tą, pamatėme, jog alytiškiai rūpinasi, 
kad Alytus būtų perspektyvus, žalias ir 
gražus, kad jame būtų tiesiog gera. Tai 
miestas, kuris ieško savo tikslo ir atkakliai 
jo siekia. 

Aldona KUZMIENĖ
LPŽA Ukmergės rajono skyriaus 

pirmininko pavaduotoja

LPŽA naujienos

Viktoro Petrunino nuotr.
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Pravartu žinoti

Kur pensininkų 
daugiausia?

Kipras
Kipre taip pat egzistuoja 13-oji pensija. 

Bendra pensijų tvarka šalyje yra apibrėžta 
Socialinio draudimo įstatyme. 13-oji pen-
sija mokama visiems pensijos gavėjams 
gruodžio mėnesį ir yra lygi 1/12 pensijos, 
kurią asmuo gavo per metus. Minimalius 
tinkamumo senatvės pensijai gauti reika-
lavimus atitinkantys asmenys per savaitę 
gauna nuo 93,82 iki 156,37 euro pensiją 
(suma priklauso nuo pensijos gavėjo sta-
tusą turinčių asmenų skaičiaus). Tiesa, to-
kios pensijos šalyje negauna niekas, nes 
mažiausias sumas gaunantys asmenys 
gauna papildomas išmokas, tad 2021 m. 
pensijoje esantis asmuo per mėnesį gavo 
bent 710 eurų. Vidutinė pensija šalyje sie-
kia apie 900 eurų.

Lenkija
Lenkijoje pensija mokama 12 kartų 

per metus, tačiau 2021 m. šalyje įvesti du 
papildomi išmokėjimai – balandį ir lapkri-
tį. 13-oji ir 14-oji pensija yra minimalios 
pensijos dydžio – 1 250,80 zloto (apie 277 
eurus) per mėnesį. Pirmą kartą 13-oji pen-
sija Lenkijoje buvo įvesta 2019 m. ir ją tada 
gavo apie 9,8 mln. žmonių. Vidutinė senat-

vės pensija Lenkijoje, 2020 m. duomeni-
mis, siekia 2 486 zlotus (apie 554 eurus). 
EBPO duomenimis, Lenkijoje pensija sie-
kia 36,5 proc. buvusio atlyginimo į rankas.

Portugalija
Per metus žmogui sumokama 14 iš-

mokų. Tokia tvarka šalyje įvesta 2013 m. 
Papildomos išmokos asmenims yra mo-
kamos liepą ir gruodį. Išmokos kitaip dar 
vadinamos atostogų ir šv. Kalėdų pensi-
jomis. Visų 14 pensijų dydis yra vienodas, 
jis apskaičiuojamas pagal dirbtą stažą. 
Portugalijoje asmens gaunama senatvės 
pensija siekia 90,3 proc. buvusio atlygini-
mo į rankas.

Slovakija
Slovakijoje 13-osios senatvės pensijos 

mokėjimas oficialiai buvo patvirtintas 
2020 m.

Iki tol pensininkai galėdavo gauti ka-
lėdinę išmoką metų pabaigoje, atitinkan-
čią vidutinę mėnesio pensiją. 13 pensijos 
dydis priklauso nuo asmens pajamų. Ji ir 
dabar išmokama prieš Kalėdas.

13-ąją pensiją gali gauti bet kuris pen-
sininkas, tačiau jos dydis pritaikomas 

Daugelyje ES valstybių senatvės pensijos yra gerokai didesnės nei Lietuvoje. Ne-
gana to, dalyje jų mokamos ir 13-osios bei 14-osios pensijos. Ir ne tik ten, kur jos yra 
santykinai mažos. Tokią informaciją skelbia situaciją apžvelgęs Seimo kanceliarijos 
Tyrimų skyrius.

pagal reguliariosios pensijos dydį. Jei as-
mens pajamos nesiekia nustatytos mini-
malios ribos (2020 m. tai buvo 215 eurų), 
tas asmuo gali gauti maksimalią 13-osios 
pensijos sumą, kuri yra 300 eurų. Jei pen-
sija yra 910 eurų per mėnesį ir daugiau, 
13-osios pensijos minimali suma bus 50 
eurų. Tikslią išmokos sumą ir jos teikimo 
sąlygas nustato Kalėdinės išmokos įstaty-
mas. EBPO duomenimis, senatvės pensija 
Slovakijoje vidutiniškai siekia 69,4 proc. 
buvusio atlyginimo į rankas.

Vengrija
Vengrijoje 13-oji pensija buvo įvesta 

2002 m. į valdžią atėjus kairiųjų partijų 
koalicijai, o šį sprendimą aktyviai kriti-
kavo valdžią praradę dešinieji „Fidesz“. 
Prieš 2006 m. rinkimus patys „Fidesz“ 
pasiūlė mokėti dar ir 14-ąją pensiją, ta-
čiau rinkimų su šiais pažadais nelaimė-
jo. 2009 m. dėl pasaulinės ekonominės 

krizės, siekiant išvengti valstybės ban-
kroto, 13-oji pensija buvo panaikinta, 
tačiau 2020 m. „Fidesz“ vyriausybė nu-
sprendė ją sugrąžinti.

Vyriausybės dekrete dėl tryliktos mė-
nesinės išmokos nustatyta, kad 13-ąją 
mėnesinę išmoką gali gauti tie asmenys, 
kurie gauna pensiją pagal 1997 m. Socia-
linių pensijų įstatymą. Dėl 13-osios išmo-
kos daugiau negu vienos rūšies išmoką 
gaunančiam asmeniui skyrimo spren-
džiama individualia tvarka. Išmokos dy-
dis lygus įprastai gaunamos mėnesinės 
išmokos sumai, tačiau tokia suma as-
meniui bus mokama nuo 2024 m. 13-oji 
išmoka 2021 m. siekė 25 proc. asmeniui 
mokamos mėnesinės sumos, 2022 m. 
sieks 50 proc., o 2023 m. – 75 proc.

Minimali pensija Vengrijoje siekia 
28,5 tūkst. forintų (apie 81 eurą), o vidu-
tinė – apie 135 tūkst. forintų (apie 382 
eurus). Vengrijoje, EBPO duomenimis, 
pensijos siekia 94 proc. prieš tai į rankas 
gauto atlyginimo.

Tęsinys. Pradžia „Senjorų žodžio“ Nr. 107–108.

Bėgant metams mūsų medžiagų apy-
kaitos procesai lėtėja, pats virškinimas 
tampa ilgesnis, o maistinių medžiagų 
įsisavinimas – prastesnis.

Nacionalinio socialinės integracijos 
instituto „Senjoro“ programos socialinė 
darbuotoja Vilma Sališienė pranešime 
žiniasklaidai pasakoja, kad išsibalansa-
vusi mityba vyresniame amžiuje atima 
džiaugsmą užsiimti fizine veikla, nulemia 
antsvorio atsiradimą bei prišaukia ne-
laukiamas ligas. Todėl ji dalijasi senjorų 
mitybos principais, kurie padės užtikrinti 
geresnę sveikatą, puikesnę savijautą.

 Įtraukite baltymus

Senjorams itin svarbu į savo racioną 
įtraukti daug baltymų turinčių produktų. 
Tai paukštiena, mėsa, kiaušiniai, ankšti-
nės daržovės ir pieno produktai. 

Įvairovė lėkštėje

„Produktų įvairovė lėkštėje žada ne 
tik spalvingumą, bet ir maistingumą. Vy-
resniame amžiuje ypač svarbu, kad kiek-
vienas patiekalas susidarytų iš trijų arba 
bent jau dviejų maisto medžiagų grupių. 
O dar geriau, jei lėkštėje didžioji dalis ra-

ciono būtų ne gyvulinės, o augalinės kil-
mės“, – pataria V. Sališienė. 

Venkite sunkaus maisto 

Socialinė darbuotoja neslepia, kad 
daugelio senjorų mityboje netrūksta 
sunkaus ir riebaus maisto produktų. Tai 
rūkyti mėsos gaminiai, kietasis margari-
nas, majonezas ir miltiniai desertai. Visgi 
juose gausu sočiųjų riebalų rūgščių, ska-
tinančių aterosklerozės bei kitų širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką. Todėl jų pataria-
ma vartoti itin retai ir saikingai.

Mažiau, bet dažniau 

„Vyresnio amžiaus žmonėms labai svar-
bu valgyti saikingai, o geriausia būtų 4–5 
kartus per dieną mažesnėmis porcijomis. 
Tai pusryčiai, pietūs, vakarienė ir užkandžiai 
tarp jų. Kaip užkandžius tarp pagrindinių 
patiekalų geriausia rinktis vaisius arba rie-
šutus, kefyrą su sėlenomis. Siekiant ilgalai-
kio rezultato, reikėtų valgyti reguliariai tuo 
pat metu – tai padeda sureguliuoti alkio ir 
sotumo jausmą“, – pasakoja V. Sališienė. 

Virtas ir troškintas maistas

Anot socialinės darbuotojos, svar-
bu parinkti tinkamą maisto paruošimo 
būdą. Senjorų virškinimui kur kas labiau 
tinka virtas ir troškintas maistas. Reikėtų 

privengti kepto maisto, kadangi riebalų 
skilimo medžiagos trikdo virškinamosios 
sistemos ir tulžies išsiskyrimo veiklą. 

Kuo mažiau cukraus, tuo 
geriau

„Kadangi senyvame amžiuje mažėja 
energijos poreikis, geriau vengti didelio 
energinio tankio maisto produktų – sal-
dainių, konditerijos gaminių, kitų saldu-
mynų. Ne paslaptis, kad daug cukraus  
turintys produktai didina cukrinio diabe-
to atsiradimo riziką. Todėl mes su sma-
ližiais senjorais renkamės kartu ieškoti 
sveikesnių alternatyvų bei gaminamės 
desertus namuose“, – pasakoja senjorus 
prižiūrinti V. Sališienė. 

Vietoje saldumynų – vaisiai

Visuomet geriau saldumyną iškeisti į 
vaisių. Juose gausu vitaminų ir mineralų, 
kurių senyviems žmonėms reikia gauti 
daugiau nei įprastai. Taip pat kai kurie 
vaisiai ir daržovės pasižymi antioksida-
cinėmis savybėmis, stiprina organizmo 
atsparumą įvairioms infekcijoms, mažina 
Alzheimerio, vėžio atsiradimo riziką. Ne-
gana to, daug vitamino C turintys citrusi-
niai vaisiai stiprina kraujagyslių sieneles, 
normalizuoja cholesterolio apykaitą.

Parengta pagal www.delfi.lt

Kokius produktus patartina valgyti saikingai 



ŽODISŽODISSenjorųSenjorų Nr. 3–4 (110–111) 2022 m. spalis8

Steigėjas ir leidėjas – Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija
Kaštonų g. 4B-102, LT-01107 Vilnius 
Mob. tel. 8 686 24 146, lpzasociacija@gmail.com

Redakcijos adresas – leidybos įmonė „Kriventa“ 
V. Pietario g. 5-3, LT-03122 Vilnius. Tel. (8 5) 265 0629, mob. tel. 8 682 47 899  
El. p. kriventa@kriventa.lt 

Redaktorius Kazimieras Matačiūnas Kalbos redaktorė Angelė Pletkuvienė 
Dizainerė Ilona Chmieliauskaitė Fotokorespondentas Juozas Bareiša

Prenumeratos indeksas 0104. Aštuonioliktieji leidimo metai. Nr. 3–4 (110–111)

ŽODISŽODISSenjorųSenjorų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje

Asmeninio asistento 
pagalba

Jau metai, kai žmonės su negalia 
gali pasinaudoti asmeninio asistento 
pagalba. Taip užtikrinamos didesnės 
galimybės mokytis, dirbti ir savarankiš-
kai gyventi bendruomenėje. Asmeninio 
asistento pagalba sparčiai populiarėja. 
Per šių metų pirmąjį pusmetį ja pasi-
naudojo daugiau kaip 1 300 žmonių su 
negalia, tai yra dvigubai daugiau nei 
per praėjusių metų antrąjį pusmetį. Iš 
viso jau suteikta beveik 260 tūkst. as-
meninio asistento pagalbos valandų.

„Svarbu, kad žmonės su negalia, kaip 
ir bet kuris iš mūsų, galėtų gyventi ben-
druomenėje, mokytis, dirbti, aktyviai 
leisti laisvalaikį. Asmeninio asistento 
pagalba yra labai svarbi ir reikalinga, ja 
naudojasi vis daugiau žmonių. Asmeni-
nio asistento pagalba šiandien jau tei-
kiama 57 savivaldybėje iš 60. Tikiuosi, 
kad artimiausiu metu ji bus teikiama vi-
sose šalies savivaldybėse“, – sakė sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė Monika 
Navickienė. 

Asmeninio asistento pagalba 
pasinaudoja vis daugiau 
žmonių su negalia

Šių metų pirmąjį pusmetį asmeninio 
asistento pagalba besinaudojančių žmo-
nių su negalia išaugo daugiau kaip dvigu-
bai, palyginti su praėjusių metų antruoju 
pusmečiu, kai pradėta individualiai teikti 
asmeninio asistento pagalbos paslauga. 
Per pirmus šešis šių metų mėnesius as-
meninio asistento pagalba pasinaudojo 
1 327 žmonės su negalia, per 2021 m. an-
trąjį pusmetį – 568 asmenys.

Per šių metų pirmąjį pusmetį suteikta 
259,8 tūkst. pagalbos valandų, asmeninę 
pagalbą teikė 562 asmeniniai asistentai. 
Per 2021 m. antrąjį pusmetį suteikta 62,2 
tūkst. pagalbos valandų, asmeninę pa-
galbą teikė 297 asmeniniai asistentai.

Asmeninės pagalbos teikimo kaina 
skirtingose savivaldybėse svyruoja nuo 
5,12 Eur/val. įkainio Kėdainių rajono sa-
vivaldybėje iki didžiausio – 16,11 Eur/val. 
Šilalės rajono savivaldybėje. Skaičiuoja-
ma, kad šios pagalbos valandinis įkainis 
savivaldybėse vidutiniškai siekia apie 8,5 
Eur/val.

Kas yra asmeninio asistento 
pagalba?

Asmeninis asistentas gali suteikti pa-
galbą namuose ar viešojoje erdvėje. 
Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti 
pasirūpinti asmens higiena, maistu, pa-
dėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti 
bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, 
orientuotis aplinkoje, organizuoti laisva-
laikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į 
darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto 
priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pri-
taikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio 
asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus 
už asmenį su negalia, o atlikti kartu su juo.

Sukurti naują individualizuotą pagal-
bą bendruomenėje ypač aktualu dabar, 
kai pertvarkoma socialinės globos siste-
ma. Globos įstaigose gyvenančius žmo-
nes su negalia siekiama apgyvendinti 
savarankiškai ir sudaryti sąlygas jiems ir 
jų šeimoms gauti individualias bendruo-
menines paslaugas, šitaip užtikrinant sa-
varankiškumą ir laisvę rinktis.

Kas gali gauti asmeninio 
asistento pagalbą?

Asmeninę pagalbą gali gauti visi žmo-
nės su negalia, kuriems šis poreikis yra 
nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, nega-
lios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nu-
stato socialiniai darbuotojai pagal socialinės 
apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Asmeninio asistento pagalbą gali teik-
ti fizinis asmuo, kuris su negalia turinčiu 
asmeniu nėra susijęs artimais giminystės  
ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėda-
mas teikti pagalbą, išklauso įžanginius indi-
vidualaus priežiūros personalo mokymus.

Kiek kainuoja asmeninio 
asistento pagalba?

Jeigu žmogaus su negalia, kuriam rei-
kalinga asmeninė pagalba, pajamos yra 
mažesnės už 294 eurus, asmeninė pagalba 
jam teikiama nemokamai. Jeigu pajamos 
didesnės, turės apmokėti ne daugiau kaip 
20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o įmoka 
negalės viršyti 20 proc. žmogaus pajamų.

Lietuvos pagyvenusių žmonių asocia cija 
(LPŽA), vienijanti daugiau kaip 59 tūkstan-
čius narių, šiuo metu pateko į apgailėtiną 
padėtį. LPŽA narių skaičius viršija šešių 
didžiausių Lietuvos partijų kartu paėmus 
narių skaičių. Partijų veik los valstybės gau-
siai finansuojamos, jos neturi problemų dėl 
patalpų ir pagalbinių priemonių, o gausiau-
sia Lietuvos senjorų bendruomenė yra tarsi 
benamis našlaitis. Maža to, kad mes perio-
diškai esame mėtomi iš vienų ganėtinai 
apleistų patalpų į kitas, dar turime už jas 
mokėti nuomos mokestį, taip pat už stipriai 
pabrangusias komunalines paslaugas. Tuo 
metu daugelio kaimyninių ir tolimesnių 
valstybių senjorai džiaugiasi prabangiais 
biurais ir net rūmais, kurie visiškai išlaikomi 
valstybės arba savivaldybių (municipalite-
tų) sąskaita. 

Didžioji dalis Lietuvos materialaus ir 
infrastruktūrinio turto yra sukurta dabarti-
nių senjorų rankomis, bet, nepaisant mūsų 
daugkartinių kreipimųsi ir prašymų, vals-
tybės institucijos neranda galimybės ne-
atlygintinai skirti LPŽA poreikiams tenkinti 
ir numatytoms programinėms veikloms  
organizuoti tinkamų patalpų. Graudu  
žiūrėti, kai valstybinis turtas masiškai išpar-
duodamas, nerandant galimybių jį panau-
doti kilniems tikslams.  

LPŽA kai kurios vykdytos ir numatomos 
vykdyti veiklos:
1. Tapybos ant vandens terapija (tinka 

vaikams, senjorams, neįgaliesiems; la-
vina koncentraciją, vaizduotę, koordi-
naciją) (VYTA menas – Ebru);

2. Vilnos vėlimo kursai (tinka vaikams, 
senjorams, neįgaliesiems; lavina kon-
centraciją, koordinaciją, kūrybiškumą);

3. Papuošalų gamybos kursai (senjorų 
užimtumas);

4. Nemokamos juridinės konsultacijos 
(LPŽA nariai, patirties turintys teisi-
ninkai, sutinka teikti šias paslaugas  
nemokamai);

5. Treniruoklių salė (LPŽA jau 5 metus turi 
visą kompleksą naujų treniruoklių, la-
bai gaila, bet nėra galimybių jais nau-
dotis dėl patalpų stokos). Planuojama 
socialiai pažeidžiamiems bendruome-
nės nariams suteikti galimybę nemo-
kamai sportuoti;

6. Kompiuterinio raštingumo kursai (tu-
rime 10 sukomplektuotų kompiuterių. 
Negalime vykdyti veiklos, nes proble-
ma ta pati – patalpų stoka);

7. Planuojame sukurti senjorų pažinčių 
tarnybą (sukurti senjorams skirtą tinkla-
lapį ir suteikti galimybę naudotis esama 
kompiuterine ir kita biuro technika);

8. Saviveiklinių kolektyvų repeticijos 
(asociacija vienija 41 saviveiklinį kolek-
tyvą, kurie nuolat susiduria su repetici-
joms tinkamų patalpų stygiumi);

9. Sveikatinimo šokių studija (sukurta 
judesio plastikos programa, neturime 
vietos jai vykdyti);

10. Pirmosios medicinos pagalbos kursai ir 
prevencinė veikla „Išmok padėti sau ir 
artimajam“;

11. Programa abiturientams „Išsirink profe-
siją“ (senjorai pasiryžę pasidalyti patirti-
mi apie įvairių profesijų subtilybes);

12. Kaip pigiai, skaniai ir sveikai maitintis 
(visuomeninio maitinimo specialistai 
linkę pasidalyti savo patirtimi);

13. Kursai jaunoms mamoms (su kokiomis 
problemomis susiduria jaunos mamos 
ir kaip jas spręsti arba jų išvengti; mo-
čiučių ir daugiavaikių mamų patirtis);

14. Kaip įveikti stresą netekus artimojo 
(psichologų konsultacijos);

15. Senjorų integracija į darbo rinką (pa-
sirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Užimtumo tarnyba. Koordinatoriams 
reikalingos darbo vietos);

16. Mokymai, kaip apsisaugoti nuo pasta-
tų administratorių savivalės;

17. Planuojama įrengti nemokamą bibliote-
ką, kuriai knygas teiktų bendruomenių 
nariai (reikalingos patalpos ir etatas);

18. Senjorų bendruomenių naujienų laik-
raščio leidyba;

19. Bendruomenių narių vakaronės, disku-
sijos su įdomiais žmonėmis;

20. Sodo gėrybių parodos (susitikimų cik-
las „Pasidalink sodininkystės paslapti-
mis“);

21. Maltos ordino, „Maisto banko“ ir Rau-
donojo Kryžiaus draugijos bei kitų pa-
ramos teikėjų labdaros platinimas.

Per 25 gyvavimo metus LPŽA dar ne-
buvo patekusi į tokią beviltišką situaciją, 
kaip šiuo metu. Asociacija pamažu tampa 
ne Lietuvos senjorų interesų puoselėtoja 
ir gynėja, o išmaldos prašytoja, kad kaip 
nors išsilaikytų. Pagrindinė LPŽA užduotis –  
atstovauti Lietuvos senjorų interesams ir 
juos ginti valstybės institucijose, rūpintis 
jų sveikatinimu ir psichologine būsena, 
stengtis praskaidrinti nuskurdintų senjorų 
gyvenimą.

Kreipiamės pagalbos į visus norinčius 
ir galinčius padėti geros valios žmones, 
įmones bei įstaigas dėl paramos, kurią 
galite pervesti į Lietuvos pagyvenusių 
žmonių asociacijos specialiąją sąskaitą, 
skirtą LPŽA veikloms vykdyti ir gyvy-
bingumui palaikyti.
Paramai skirtos sąskaitos  
Nr. LT37 7044 0600 0127 7116,  
SEB bankas, 
Lietuvos SEB banko SWIFT kodas 
CBVILT2X.
Paramą galima siųsti ir trumpuoju 
numeriu 1670 SMS žinute.
Žinutės tekstas:  
LPZA3; LPZA5; LPZA9.  
Tai tolygu 3, 5 arba 9 eurams.
Asociacijai nuo 2005 m.  
suteiktas paramos gavėjo statusas, 
kodas 19159463.

Labai dėkojame už sugaištą Jūsų laiką, 
nagrinėjant mūsų prašymą. Tikimės, kad 
geranoriškai ištiesite pagalbos ranką Lietu-
vos senjorams.

Pagarbiai
LPŽA prezidiumo pavedimu                                 

LPŽA prezidentas 
Kęstutis MAKARAVIČIUS

Senjorų pagalbos šauksmas
Mieli Tautiečiai, fiziniai bei juridiniai asmenys ir visi nuoširdūs žmonės, 

suprantantys senjorų problemas, poreikius ir lūkesčius, 


