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 Užaugus dukroms, Raubonių kaime, Pasvalio ra-
jone gyvenanti Nijolė Navickienė ieškojo veiklos, arti-
mos širdžiai. Sutikti žmonės, pokalbiai, išgirstos istorijos, 
netikėti sutapimai ir noras kasdienybei suteikti prasmę, 
moters gyvenimą pakeitė. Šiandien jos namuose auga 11 
vaikų.
 Didelėje, smagioje šeimynoje augantiems vaikams 
netrūksta rūpesčio, meilės ir vaikystės džiaugsmų, tačiau 
jiems praverstų erdvesni kambariai, truputį patogesnė 
buitis ir truputis džiaugsmo suteikiančių dalykų, kurie, 
kaip ir meilė, reikalingi kiekvieno vaiko širdžiai.
 Šiuo trumpu pasakojimu apie šeimyną ir jos narius 
prašome Jūsų pagalbos. Jei galite, prisidėkite, kad Raubo-
nyse augančių vaikų kasdienybė būtų šiek tiek patogesnė, 
jaukesnė ir smagesnė. 

 Mums labiausiai reikia: 
• Statybinių medžiagų. Reikia ir betono pamatams, ir 
stogo dangos stogui . Darbo rankų, pagalbininkų tu-
rime, o štai naujas šildymo katilas ar keli maišai betono 
– labai praverstų. Svajojame apie namo rekonstrukciją, 
erdvės didinimą, todėl visa pagalba labai praverstų. 
• Skabyklės ir džiovyklės (10 kg), bulvių skutimo 
mašinos, elektrinės viryklės, dušo, kompiuterio, televi-
zoriaus.
	 Su	 džiaugsmu	 priimtume: gerą žodį, žaislus, 
drabužėlius, avalynę, mokyklinius reikmenis.
 
 Vaikų batų dydžiai: 
berniukai 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43;
mergaitės 33, 34.
 Ūgis: 
berniukai   117, 119, 120, 129, 131, 132, 133,134, 170 cm; 
mergaitės 131, 133 cm.
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 - Mūsų šeimyna įkurta 2010 rugsėjo 29 dieną. Šeimyna įsikūrusi labai gražioje vietoje, ant Tatulos  upės kranto, 
Raubonių kaime. Kai užaugo mano dukros, labai prašiau jų anūkų, bet mergaitės mokėsi, siekė karjeros ir jų planai su manai-
siais nesutapo. Lemtingais 2003 metais mano dukros dalyvavo kalėdinėje  Nomedos „Išsipildymo akcijoje“. Pačiame akcijos 
įkarštyje sulaukiau jų skambučio. Buvo ištarta frazė: „Mama čia tiek daug nuostabių vaikų atvažiuok ir pasiimk.“
 Pagauta širdies vedimo, aš taip ir padariau. Po dviejų savaičių mano namuose jau krykštavo du berniukai. Eimantas 
buvo man patikėtas kaip buvusiai medikei, o  Donatui specialios priežiūros reikėjo, kaip hyperaktyviam vaikui.
 Vaikai nustojo sirgę, augo gerai, mums kartu buvo linksma. Po pusės metų  mūsų namuose atsirado Eimučio sesė 
Dovilė. Mergaitė augo specialiojo ugdymo internate, iš tėvų buvo atimta, kai tėvas mergaitę sumušė. Ji pradžioje norėjo lanky-
ti broliuką, bet nutiko taip, kad po dviejų savaitgalių labai jau nebenorėjo grįžti į internatą, taip ir pasiliko. Mergaitei buvo 
devyneri, ji visai nekalbėjo. Po mėnesio pradėjo šnekėti, labai sunkiai mokėmės švaros, tvarkos ir gyventi.
 Po ketverių metų  mūsų Donatą į šeimą susigražino jo tėtis, kur jis laimingai gyvena ir dabar, o mūsų tėčiui, mano vyrui 
Gytukui, parūpo sužinoti, ką reiškia turėti mažą vaiką, todėl nutarėm priimti į šeimą  mažą mergytę. Tuo metu vaikų teisių 
tarnyba  mums pasiūlė globoti Dangirutę, kuriai buvo ketveri su puse metų. Ji labai simpatiška ir graži mergytė, bet problema 
buvo ta, kad ji turėjo broliuką -  metų ir devynių mėnesių ir jų skirti niekas nenorėjo, taigi, parsivežėm abu. Dangirutė pasirodė 
besanti tyli, rami mergaitė, bet fantazijos turinti už kelis. Kol susipažinom, ji mus suko apie savo pirštelį, net gražu buvo žiūrėt. 
Kartą net policiją išsikvietėm, patikėjom, jog vaiką sumušė, o pasirodė kad nugriuvo  darželyje nuo sūpynių. Broliukas Jonukas 
pasirodė esąs didelis bučiuoklis, bet ir labai didelis bailys. Bijojo visko - oro, vandens, mašinų, katinų, šunų, sniego ir išvis visko. 
Apie tris mėnesius nelipo nuo rankų, naktim miegojo tik įsitvėręs į mano ranką  ir ištisai tikrindavo, ar mes kur nedingom. Po 
poros mėnesių mums paskambino ir pranešė, kad yra dar vienas jų broliukas kūdikių namuose ir gerai būtų, jei ir jį priimtume. 
Berniukas buvo miniatiūrinis - beveik dviejų metų, o svėrė vos devynis kilogramus. Kai pribėgo, apsikabino savo mažais 
pirštukais, taip ir parsivežėm. Vytukas pasirodė besąs didelis vienišius ir individualistas, nepatiko mūsų didelė kompanija, 
dėmesys ir vaikščioti žeme.
 Taip susiformavo mūsų šeimyna, o šeimynų įstatymo dar nebuvo. Laukėm du metus, mokėmės, kūrėm strategiją, 
ieškojom finansavimo ir pagaliau 2010 metais šeimyną įkūrėm. Paaiškėjo, kad pagalbos nebus, reiks suktis patiems, surėmėm 
pečius, visi bendrom pastangom kuriam materialinę bazę, noriu kad šitiems vaikams netrūktų nieko, kad jie augtų gražioje ir 
patogioje aplinkoje, kad būtų patogu ir jiems, ir mums. Esu tvirtai įsitikinusi, kad mes visi šitiems vaikučiams esame labai sko-
lingi. Niekaip negaliu suprasti, kuo mes, lietuviai, prastesni už daugelį kitų tautų, kur negirdėtas dalykas yra vaikų namai ir pa-
mestinukai vaikai. O juk reikėtų tiek nedaug, tik po mažą dalelę tokio vaikučio kiekvienai normaliai šeimai. Taigi įsisvajojau. 
Mes dirbam ir  kol kas mums sekasi. Didelė paspirtis mūsų šeimynai yra mano vyro ekologinis ūkis, prie šeimos išlaikymo 
prisidedu ir parduodama savo, kaip tautodailininkės, darbus. 
 2012 metais šeimyna pasipildė šešiais broliukais. 
 Per tuos metus nuveikėm nemažai darbų: tai visame name padarėme kapitalinį remontą, pristatėme priestatą ir terasą, 
kiemą išklojome trinkelėmis, įrengėme vaikų žaidimų aikštelę, teritoriją aptvėrėm tvora, dabar tėtis stato dar vieną priestatą, 
kur bus vaikų žaidimų kambarys, skalbykla, rūbinė, sporto kambarys, o antrame aukšte miegamasis ir balkonas. Turime ir 
daugiau planų, tik viskas atsiremia į pinigus, jei būtų nors koks finansavimas arba pagalba.
 2013 metais mūsų darbą įvertino ir Vyriausybė. Buvome apdovanoti Gerumo kryžiumi. Džiugu, aišku, būtų dar 
smagiau, jei būtų pridėję ir stogo dangą, bet... teks suktis patiems.
 Tie 1040 litų, kuriuos valstybė skiria kiekvienam vaikui išlaikyti, kai kam atrodo didžiuliai pinigai, bet mes niekada 
negyvenome iš vaikų pinigų, visada dirbom ir visus uždirbtus pinigėlius investavome į šeimynos reikalus.
 Visiems	draugams	ir	geros	valios	žmonėms,	norintiems	prisidėti	prie	mūsų	darbų,	skelbiame	savo	šeimynos	
sąskaitos	numerį:	LT	264010042600273773.

Nijolės Navickienės šeimyna
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Vytukas, 6 metai
Vytukas pas mus namuose auga nuo dvejų metų. Kai atvažiavo pas mus, 
svėrė nepilnus devynis kilogramus. Buvo dvi širdies ydos, mažakraujystė ir 
dar visokių  bėdų. Po mėnesio pradingo mažakraujystė, vaikas priaugo svorio. 
Po metų  viena  širdies  ydutė užgijo, o kitos liko tik nedidelė skylutė, kuri 
netrukdys jam gyventi. Vytukas yra aukštalipys, jis nelabai mėgsta vaikščioti 
žeme, jei yra nors mažiausia galimybė pakilti virš žemės, tai jis taip ir padarys. 
Yra vienišius, nemėgsta kompanijų, jam geriausia žaisti vienam.

Jonukas, 7 metai
Jis jau pirmokas. Pas mus Jonukas gyvena penkti metai. Prieš trejus metus 
vaikas susirgo limfmazgių vėžiu, po pusės metų gydymo ir ypatingai geros 
priežiūros dabar pasiekėm remisiją ir esam dėl to labai laimingi. Jonukas kas 
tris mėnesius važiuoja į  Vilnių, onkologinį skyrių, atliekami visi tyrimai. Pas-
kutiniai tyrimų rezultatai labai pradžiugino. Pirmą kartą per tris metus Jonu-
kas visą vasarą nesirgo.

Mariukas, 5 metai
Jis iš brolių šešetuko, pagrandukas. Atėjo į šeimyną su bronchine astma , taip 
pat kaip ir brolis Lukas. Kaip ir broliui, po pusmečio jam nebereikėjo vaistų. 
Šį pusmetį nė karto nesirgo, visą vasarą maudėsi upėje, ežere ir - jokių bėdų.

Armanda, 9 metai  
Mūsų šeimynoje ji - dveji metai.  

Stipri, aktyvi, labai mėgsta organizuoti, 
vadovauti. Mergaitė sportuoja, galėtų 

išaugti sportininkė.

Nijolė	Navickienė
nijolena12@gmail.com
+370 699 07458
Taikos	4,	Raubonių	kaimas,	
Pasvalio	rajonas
LT	264010042600273773	

Lukas, 11 metų
Mūsų šeimynoje Lukas gyvena metus.  Berniukas labai žingeidus, daug kuom 
domisi, sumanus, lanko pučiamųjų orkestrą. Jis yra vyriausias iš šešių brolių, 
visi jie gyvena mūsų šeimynoje. Lukas bando rašyti eilėraščius ir jam neblogai 
sekasi. Kai Lukas pas mus atėjo, naudojo vaistus nuo bronchinės astmos, po 
pusmečio vaistus pamiršom ir jau metai jis neserga, nebuvo nė vieno priepuo-
lio.
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Dangirutė, 10 metų
Mergaitė pas mus gyvena nuo ketverių. Pradžioje mergaitė buvo labai baikšti ir tyli. 
Dabar - daug drąsesnė. Mėgsta vaidinti, šokti, kartais pritrūksta kantrybės pabaigti 
darbus, bet mes visko mokomės, einame į priekį.

Vitalijus, 9 metai
Jis yra vienas iš šešių pas mus gyvenančių brolių. Stiprus, geras sportininkas, judrus, 
neblogai mokosi, truputėlį trūksta nuoseklumo ir ištvermės. Grūdinamės, mokomės, 
tobulėjam.

Mykolas, 9 metai
Vienas iš brolių šaunuolių. Jis vienas iš ramesnių vaikų, mąstytojas, jautrus, uždaras, 
mokosi pagal jam adaptuotą programą.
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Daliukas,  6 metai
Vienas iš šešetuko, jis pas mus jau metus gyvena. Šį rugsėjį  jis ir Vytukas lanko 
parengiamąją klasę. Daliukas labai mėgsta lėles. Vaikšto apsikabinęs lėlytę ir visada 
su rankinuku ant rankos. Tylus ir paklusnus vaikas.

Mantas, 8 metai
Vienas iš šešetuko. Labai judrus ir didelis padauža, bet šią vasarą padarė didelę 

pažangą, surimtėjo ir pradėjo elgtis daug protingiau. Mokosi jis neblogai, tik kartais 
pritrūksta kantrybės.

Eimantas, 15 metų
Jis pas mus jau dešimt metų. Buvo marintas badu. Pradžioje buvo labai silpnutis, 
dažnai sirgdavo, gydytojai nustatė daug įgimtų ligų. Po ilgo gydymo vaikas atsigavo, 
priaugo svorio, bet išryškėjo protinis atsilikimas, dabar jis mokosi specialioje mokyk-
loje, mokslas sekasi prastokai, bet berniukas labai gražiai piešia, yra draugiškas, 
geranoriškas, darbštus.


