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Lygybė ir dialogas – vertybės, kuriomis 
remiasi pagarba ir tolerancija 

Korupcija nustatant negalią – 
ar įmanoma to išvengti?9 iš 10 Lietuvos gyventojų 

mano, kad negalios nustaty-
mo sistema yra korumpuota 
arba labai korumpuota. Kas 
4 žmogus teigia suprantan-
tis, kad nustatant neįgalumą 
iš jo yra reikalaujama kyšio. 
Kas 16 žmogus teigia da-
vęs kyšį. Tokius skaičius ro-
do 2018 metais Specialiųjų 
tyrimų tarnybos užsakymu 
atliktas tyrimas ir sudarytas 
Lietuvos korupcijos žemėla-
pis. Apie tai, ką daryti, kad 
situacija pasikeistų, kalbė-
ta Seime Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarny-
bos (NDNT) iniciatyva su-
rengtoje diskusijoje „Korup-
cija negalios nustatymo sri-
tyje – stereotipas ar realybė?“

Atvira visuomenė

Seime surengtoje diskusijoje „Korupcija negalios nustatymo srityje – stereotipas ar realybė?“ savo požiūrį išsakė LND 
pirmininkė Jelena Ivančenko.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Tarnyba imasi žingsnių 
„Mes, kaip tarnyba, prisi

imame atsakomybę už proce
są, už iniciatyvą, už jos skai
drinimą. Faktų, kurie buvo nu
statyti, nepaneigsi, bet tarnyba 
tikrai tų dalykų netoleruoja ir 
netoleruos“, – sakė NDNT pa
tarėjas Jurgis Kazlauskas. Pasak 
jo, ir pati NDNT gauna nema
žai skundų, kad žmogui neįga
lumas nustatytas nesąžiningai. 
NDNT Antikorupcinė komisi
ja nagrinėja šiuos atvejus ir ne

retai nustato, kad neįgalumas 
tikrai skirtas neteisėtai. Pavyz
džiui, viena moteris keletą me
tų gaudavo neįgalumo išmokas 
dėl širdies patologijos su širdies 
nepakankamumu ir stuburo pa
tologijos. Taip buvo nurodyta 
jos pateiktuose medicininiuo
se dokumentuose. NDNT An
tikorupcinei komisijai paprašius 
pakartotinės specialistų konsul
tacijos, diagnozės nebuvo pa
tvirtintos. Nustatyta, kad mo
ters darbingumo lygis – 90 proc. 

Pasak J. Kazlausko, kardi
naliai pakeisti per 3 dešimtme
čius suformuotą nuomonę yra 
sudėtinga, tačiau nepasitikima 
ne tiek tarnyba, kiek visu ne
galios nustatymo procesu, ku
riame dalyvauja daug subjek
tų: pats žmogus, medicinos 
įstaigos, savivaldybės (nusta
tant specialiuosius poreikius). 
Tik bendrų visų pastangų dė
ka galima pasiekti, kad proce
sas būtų skaidrus ir sąžinin
gas. NDNT priima tik admi

nistracinį sprendimą ir never
tina medicininių dokumentų 
tikslingumo. 

Pati NDNT pradėjo nema
žai iniciatyvų – patvirtinta anti
korupcinė programa ir veiksmų 
planas, atlikta korupcijos rizikos 
analizė ir pan. Pastaruoju metu 
teritoriniai skyriai jau ne kartą 
pranešė apie bandymus papirk
ti, o tarnyba vykdo nulinę tole
rancijos korupcijai, nulinę dova
nų politiką (netoleruotina net ir 
maža dovana).

Korupcijai mažinti – įvairios 
priemonės

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis pa
sidžiaugė, kad keičiasi NDNT 
vadovų požiūris – nesistengia
ma pasakyti, kad viskas gerai, 
bet žiūrima į situaciją realiomis 
akimis ir ieškoma sprendimų. 

Jo teigimu, prie pokyčių tu
rėtų prisidėti ir tai, kad atsira
do galimybės „Sodrai“ tikrinti 
negalios nustatymo teisingumą 
samdant nepriklausomus me
dikus ir kitus specialistus. Ki
ta vertus, NDNT darbuotojus 
elgtis garbingai turėtų paska
tinti tai, kad nuo 2020 metų ši 
įstaiga pakilo į kitą kategoriją ir 
jų darbo užmokesčiai padidės. 
Pasak L. Kukuraičio, NDNT 
darbuotojų atlyginimai iki šiol 
buvo vieni mažiausių sistemoje.

„Kai negalios nustatymo sis
temoje dalyvauja tiek daug sub
jektų, nustatyti, kada buvo pa
sinaudota sistema, yra sudėtin
ga“, – apgailestavo ministras. Jis 
atkreipė dėmesį, kad prie proce
so skaidrumo galėtų prisidėti ir 
neįgaliųjų nevyriausybinės orga
nizacijos, kurioms numatyta ga
limybė dalyvauti negalios nusta
tymo procese. Deja, šia galimybe 
pasinaudojama retai.

L. Kukuraičio įsitikinimu, 
esminis pokytis įvyks tik refor
mavus visą negalios nustatymo 
sistemą. „Žmonės į šią sistemą 

Socialinės iniciatyvos 
sulaukia įvertinimo

LRT „Metų apdovanoji
mams“ visuomenė galėjo siūlyti 
įvertinimo nusipelniusius žmo
nes, organizacijas ir iniciatyvas 
8 nominacijose. Socialinei sri

Tolerancijos testas

Pastaraisiais metais įvai-
riuose apdovanojimuose pa-
gerbiami ne tik visiems ge-
rai žinomi žmonės, bet vis 
daugiau dėmesio sulaukia 
ir drąsios pilietinės iniciaty-
vos, įvertinami nevyriausy-
binių organizacijų, aktyvių 
žmonių darbai. Tarp 1 500 
visuomenės pasiūlytų LRT 
organizuotų „Metų apdova-
nojimų“ galimų nominantų 
pateko ir nemažai neįgaliųjų 
bendruomenės atstovų, šios 
socialinės grupės interesams 
atstovaujančių organizacijų 
bei iniciatyvų. Nominacijos 
„Metų dialogas“ nugalėtojo 
statulėlė įteikta Kelmės spe-
cialiosios mokyklos mokyto-
jui Valdui Kančauskui.

„Metų dialogo“ laureatas Valdas Kančauskas. 

čiai atstovaujančiais pretenden
tais į apdovanojimus labiausiai 
išsiskyrė „Metų lygybės“ no
minacija. Tarp už lygiateisišku

mo ir tolerancijos pavyzdį, už 
pastangas skleistis saviraiškos 
laisvei pasiūlytų nominantų – 
nemažai ir negalios bendruo

menės atstovų: stereotipus apie 
negalią griaunančio spektaklio 
„Supergalios“ režisierė Karolina 
Žernytė, negalią turintis irkluo

tojas Augustas Navickas, iššūkį 
nusistovėjusioms normoms ir 
stereotipams metanti, diskutuoti  

Kelmiškės Evelinos ir grafiko Andriaus Seselsko paveikslas „Angelas“ Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.
D. Umbraso/LRT nuotr.
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Vilija Vilkelienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi įspū-
džiais iš Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijoje vykusio nu-
veiktų darbų aptarimo.

Kalvarijos savivaldybės ne
įgaliųjų draugijoje surengtoje 
popietėje apžvelgėme praėju
sių metų darbus. Į renginį at
vyko savivaldybės meras Vin
cas Plikaitis, Socialinių reikalų 
skyriaus vedėja Nijolė Silickie
nė ir vyriausioji specialistė, mū
sų projektų koordinatorė Daina 
Geležienė. Meras pasidžiaugė, 
kad neįgalieji smalsūs, daug ke
liauja, sportuoja, dainuoja ir tei
kia paslaugas. Socialinių reikalų 
skyriaus vedėja sakė suprantan
ti, kad trūksta lėšų visiems ne
įgaliųjų poreikiams patenkinti. 

Aptarėme nuveiktus darbus
Tačiau tik kalbantis, diskutuo
jant galima rasti kompromisą ar 
išeitį. Neįgaliųjų draugijos tary
ba ir jos pirmininkė Daiva Ren
telytė tai nuolat ir daro. 

Popietėje dalyvavę savival
dybės atstovai dar kartą įsiti
kino, kad draugijos patalpos – 
per mažos. Meras pažadėjo ieš
koti kitos vietos. Naujų patalpų 
pirmininkė patarė ieškoti mies
to centre, kad ir iš kaimo atvy
kusiam neįgaliam žmogui būtų 
patogu jose apsilankyti. Tiesa, 
svarbu ir įvertinti, ar pavyktų 
draugijai išlaikyti didesnes pa
talpas, ypač žiemą.

Visus pradžiugino Dovydo 
Bartusevičiaus grojimas su tri
mitu. Jis neįgaliesiems padova
nojo tris kūrinius. Vėliau nuo

širdžiomis dainomis visus džiu
gino Liūdos Kulbokienės vado
vaujamas Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Viltis“. Dainininkės 
dėkojo savivaldybei, kad rado 
lėšų naujiems drabužiams.

Po neilgos pertraukėlės, per 
kurią vaišinomės arbata ir pačių 
neįgaliųjų paruoštais skanėstais 
bei dalijomės per metus drau
gijoje patirtais įspūdžiais, visų 
laukė tikra proto mankšta. Ta
rybos narė Valerija Rašimienė 
ėmėsi šio širdžiai artimo darbo. 
Pasiskirstę į keturias komandas 
stengėmės įveikti nelengvas už
duotis (jos buvo paimtos iš te
levizijos laidos „Auksinis pro
tas“). Nors vienai komandai se
kėsi geriau nei kitoms, laimė
jo draugystė ir visos komandos 
gavo po prizą – keptą Kalėdinę 
bobą. Dar ilgai draugijoje aidė
jo juokas ir daina. 

Gera, kad yra tokia organi
zacija, kurioje kiekvienas neįga
lusis ir reikalingos paslaugos (iš
simaudyti, drabužius išsiskalbti, 
transportu pasinaudoti) gali su
laukti, ir savo meninius, sporti
nius gebėjimus atskleisti, įvai
rių amatų išmokti. Beje, ir šį
kart amatų būrelio narės drau
gijos patalpas išpuošė, šventišką 
aplinką sukūrė. 

O įžengus į naujus metus vi
siems norisi palinkėti būti akty
viems, nesėdėti namuose ir ne
verkšlenti dėl savo negalios.Kalvarijos neįgalieji aptarė metų darbus ir pasižadėjo būti aktyvūs.

Bendruomenės balsas

 Kalvarija:

Jiezno žmonių su negalia są-
jungos tarybos narė Alvyra Li-
sauskienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi įdomios kelionės 
įspūdžiais. 

Jei nori pamiršti rūpesčius, 
problemas, ketini atsipalaiduoti 
ir pasisemti jėgų bei naujų įspū
džių – keliauk. Tokių minčių ir 
tikslų vedina 47 asmenų grupė, 
suburta Jiezno žmonių su nega
lia sąjungos pirmininkės Auge
nijos Stoškuvienės, 5 dienoms 
išvyko į Izraelį, į šalį, tapusią 
Jėzaus žemiškąja tėvyne. Po 4 
valandas trukusio skrydžio Tel 
Avivo oro uoste mus pasitiko 
visą kelionės laiką lydėjusi gidė 
Irina. Nusimetę striukes, leido
mės į „pasimatymą“ su Haifu, 
antru pagal dydį Izraelio miestu. 
Pasikėlę į Karmelio kalną, kurio 
olose, kaip teigia Testamentas, 
slėpėsi pranašas Elijas, grožėjo
mės Viduržemio jūros vaizdais 
bei nepaprastais ir išpuoselėtais 
persų sodais. Lydimi vasariškos 
šilumos keliavome į Nazaretą, 
miestą, kur, kaip tikima, pra
bėgo Kristaus vaikystė. Išaušus 
antrosios dienos rytui, gerai po 
kelionės pailsėję kibucų gyven
vietėje, leidomės prie įspūdingo 
Galilėjos ežero, kur, kaip tikima, 
Jėzus „sudraudė vėjus ir ežerą“, 
sakė pamokslą, padaugino duo
ną, žuvis ir pamaitino tūkstan
čius išalkusiųjų. Čia pat ir Palai
minimų kalnas, nuo kurio Jėzus 
sakė kalno pamokslą. Keliavo
me ir prie Jordano upės, kurio
je, kaip tikima, buvo pakrikšty

Šventoji žemė nepalieka abejingų 
tas Jėzus. Įdomu tai, kad čia at
naujinti krikštą gali visi turistai.

Ekskursijos tęsinys – Jeruza
lė, miestas, kuris laikomas ne
oficialia Izraelio sostine. Ir ne 
veltui. Miestas nepaprasto gro
žio, stulbinantis šventovių gau
sa. Jeruzalėje aplankėme įspū
dingo dydžio Raudų sieną, pa
statytą Erodo laikais. Apžiūrė
jome karaliaus Dovydo kapą ir 
virš kapavietės esančią pasku
tinės vakarienės menę, kurio
je paskutinį kartą vakarienia
vo Jėzus su apaštalais. Užkopę 
į Alyvų kalną grožėjomės pui
kia senosios Jeruzalės panora
ma, bažnyčiomis, kuriose Jėzus 
skelbė pamokslus bei pranašys
tes. Šiurpuliukai kūnu ėjo, kai 
leidomės Kryžiaus keliu. Užsu
kome ir į spalvingą bei šurmu
lingą Jeruzalės turgų. 

Kitą dieną laukė ne mažiau 
įspūdinga kelionė prie Negyvo
sios jūros. Mus pasitiko ne baltas 
smėliukas, o aštrus, nuo drus
kos pabalęs paplūdimys. Nie
ko nuostabaus, juk viename li
tre vandens yra net 340 gramų 
ištirpusios druskos. Tačiau gali
mus nepatogumus su kaupu at
perka smagus ir keistas jausmas, 
kai sėdėdamas vandeny gali plū
duriuoti ir mėgautis vandens gy
domąja galia.

Kelionė baigėsi, tačiau liko 
puikūs prisiminimai, įspūdžiai 
ir emocijos. Reikia ten pabuvo
ti ir pasigrožėti pastatų didingu
mu bei architektūriniais spren
dimais, dykumų platybėmis, pa
justi tą energetinį užtaisą, kurį 
spinduliuoja visa aplinka. Prisi
lietimas prie šios šalies istorijos 
abejingo palikti negali.

Jiezno neįgalieji iš Izraelio parsivežė daug nepamirštamų įspūdžių.

 Prienų r.:

Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Albina 
Balodienė pasidžiaugė organiza-
cijos narių kūrybingumu ir jų su-
kurta netradicine eglute.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos prieigas papuošė ori
ginali eglutė. Ją naudojome per 
Neįgaliųjų draugijos renginį, 
paskui pastatėme kieme. Ji ki
tokia nei visos – sukurta iš prie 
upės randamų nulūžusių mede
lių kamienų. Trikampį karkasą 
padarė Neįgaliųjų draugijos na
rys R. Pilvinis, o pačią eglutę 
sukomponavo I. Trušinskienė.

Neįgaliųjų draugijos kiemą 
papuošė ne tik stilizuota eglu
tė, bet ir medinė tvorelė. Medie
nos parūpino ventiškis Paulius, 
o tvorelę gamino R. Pilvinis, ją 
nudažė A. Šiaulys. Nepamiršo
me ir girliandų – elektra pasirū
pino P. Balskus.

Sužibusi šventinė eglutė 

Originali eglutė

graži ne tik naktį, bet ir dieną. 
Toks ir buvo tikslas. Darbo įdėta 
daug, bet tai visus ir subūrė, lei
do pasidžiaugti gražiu rezultatu.

Šventinė eglutė – kūrybingų žmonių 
išmonės rezultatas.

 Akmenė:

Dėmesio ženklais, padėkos 
žodžiais vieni kitiems išei

nančius metus palydėjo Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugijos me
no studijos „Obelėlė“ nariai ir 
jų vadovė Nijolė Jasienė. 

Kalėdų laukimo nuotaiką, 
atsispindinčią „Obelėlės“ pro
gramoje „Dainuojančios nak
tys“, studija nuvežė į Nasrėnus, 
į vyskupo M. Valančiaus gim
tinę, o literatūrinė kompozicija 
„Sielos spalvos“ parodyta Skuo
do krašto kūrėjų darbų parodoje 
Skuodo muziejuje, kuriame tą
dien atidaryta ir vienos „Obe
lėlės“ skaitovės – Jadvygos Do
nelienės tapybos darbų paroda. 

Nuo 2007ųjų visuomeni
nei organizacijai vadovaujan
ti Raminta Zabitienė teigia, jog 
tik šiemet 170 aktyvių draugijos 
narių galėję pasijusti pakylėti, 
kai nuo vasario mėnesio skuo
diškiams Neįgaliųjų reikalų de
partamentas skyrė autobusiuką, 
o rajono savivaldybė – etatinį 
vairuotoją. Tad ir meno studija 
su savąja programa galėjo dau
giau kur išvykti. 

Tikra žemaitė douninin
kė Raminta teigia niekada ne
ieškojusi specialių raktelių kal
boms su ją supančiais organiza
cijos žmonėmis. Tiesiog visada 
buvusi savimi. Ji stengiasi per

Pabūkim linksmesni, 
pabūkim geresni...

teikti vieną svarbiausių daly
kų – eiti pirmyn, nenusiminti, 
judėti. „Kuo daugiau būname 
užimti, tuo mažiau laiko lieka 
liūdnoms mintims“, – kalbėjo 
R. Zabitienė.  

Neįgaliųjų draugijos veikla 
jau daug metų grindžiama so
cialinės reabilitacijos paslaugų 
projektu. Skuodo rajono savi
valdybė yra tokių projektų ver
tintoja ir palaikytoja. Daugeliui 
įdomi sveika gyvensena, tad ne
mažai žmonių pamėgo vaikš
čiojimą su šiaurietiškomis laz
domis. Jei žvarbu ar lyja, susi
renkama į paskaitas ar vegetariš
kų patiekalų degustacijas. Tokie 
susiėjimai dažnai tampa ir pasi
dalijimu patirtimi, kaip apsigin
ti nuo ligų. Susirenkama ir iš
mokti kokio nors amato, tech
nologijų. Į pagalbą to pamokyti 
surandama savanorių. 

O ir apskritai, kaip tvirtina 
R. Zabitienė, mažai tokių, ku
rie organizacijai atsakytų. Kartą 
ji įsidrąsinusi paskambino savo 
klasės draugui, Šiaulių univer
siteto profesoriui Juozui Pabrė
žai, kad viešėdamas gimtinė
je, aplankytų draugiją. Ir jis lai
ko surado: atvyko, pradžiugino 
mintimis apie žemaitišką žodį, 
pamatė „Obelėlės“ pasirodymą. 

Laima SENDRAUSKIENĖ

???

 Skuodas:

Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos meno studija „Obelėlė“.



2020 m. sausio 9–22 d., Nr. 1 (1490), „Bičiulystė“3 psl.

Šalpos išmokos 
2020 metais didės šalpos iš

mokos, kurias gauna apie 60 
tūkst. asmenų. Šalpos pensijos 
mokamos našlaičiams, neįga
liems vaikams, nuo vaikystės 
neįgaliems suaugusiems žmo
nėms bei kitiems neįgaliesiems 
ir senatvės pensijos amžiaus su
laukusiems gyventojams, kurie 
neįgijo stažo socialinio draudi
mo pensijai gauti.

Šalpos pensijos priklauso 
nuo šalpos pensijų bazės. Vy
riausybė pritarė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 

Aktualijos

2020-aisiais – didesnės 
pensijos ir kitos išmokos 

Šalpos neįgalumo pensijos

Pastaba: neįgalieji, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, kartu turi 
teisę gauti tikslines kompensacijas nuo 70 iki 304 Eur.

Šalpos senatvės pensijos minimalaus socialinio draudimo 
stažo neturintiems pensininkams

Šalpos našlaičių pensijos

Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems

Planuojama, kad senatvės ir netekto darbingumo pensijos šiemet 
augs daugiau nei 9 proc. Bendroji senatvės pensijos dalis padidės 
9,94 proc., individualioji – 8,11 proc. Šis padidėjimas numato-
mas nuo sausio mėnesio. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės 
pensija 2020 m. pasieks 377 eurus, o vidutinė senatvės pensija 
su būtinuoju stažu – 399 eurus.
Lietuvoje iš viso yra apie 615 tūkst. senatvės ir 172 tūkst. netek-
to darbingumo, invalidumo pensininkų. 

siūlymui padidinti šalpos pen
sijų bazinį dydį nuo 132 iki 140 
eurų. 

Tačiau esmingiausias didėji
mas numatomas mažiausias šal
pos pensijas gaunantiems neį
galiesiems – Seimas nuspren
dė nustatyti žemiausią ribą ties 
140 eurų, kai anksčiau mažiau
sia šalpos neįgalumo pensijos ri
ba buvo 99 eurai.

Taip pat nuo 132 iki 210 eu
rų  didės šalpos senatvės pensi
jos daugiavaikėms mamoms ir 
neįgaliuosius slaugiusiems as
menims.

2019 m. 2020 m.

Neįgaliems vaikams pagal neįgalumo lygį 132–264 Eur 140–280 Eur

Darbingumo iki 24 m. netekusiems pilname-
čiams asmenims

99–297 Eur 140–315 Eur

Tėvams, globėjams, kurie bent 15 m. slaugė 
neįgaliuosius su specialiaisiais poreikiais

132–198 Eur 140–210 Eur

Mamoms, išauginusioms 5 ir daugiau vaikų 132–198 Eur 140–210 Eur

Darbingumo po 24 m. netekusiems pilname-
čiams asmenims

118,8–132 Eur 140 Eur

Daugiavaikėms mamoms ir neįgaliųjų slau-
gytojams

nuo 132 Eur iki 210 Eur

Visiems kitiems nuo 132 Eur iki 140 Eur

Tėvų netekusiems našlaičiams: nepilnamečiams 
ar pilnamečiams iki 24 m., jei mokosi ar yra pripa-
žinti nedarbingais, iš dalies darbingais

66 Eur 70 Eur

Tikslinės kompensacijos mo
kamos neįgaliesiems, kuriems 
yra nustatyti specialieji porei
kiai: pirmojo ar antrojo lygio 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis, pirmojo ar antrojo ly
gio nuolatinės slaugos poreikis.

Tai – papildoma išmoka, kuri 

gali būti mokama kartu su socia
linio draudimo arba šalpos pensi
ja. Tikslines kompensacijas gau
na daugiau nei 93 tūkst. asmenų. 
Tikslinių kompensacijų dydis 
priklauso nuo bazės, o tikslinių 
kompensacijų bazė 2020 metais 
padidės nuo 114 iki 117 eurų.

Tikslines kompensacijas moka savivaldybės.
Netekto darbingumo pensijas arba šalpos pensijas neįgaliesiems 

moka „Sodra“.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Specialusis poreikis Ką tai reiškia Tikslinės kom-
pensacijos dydis

Pirmojo lygio specialu-
sis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis

Reikalinga nuolatinė 4–5 val. 
per parą kitų asmenų teikiama 
priežiūra (pagalba)

128,7 Eur

Antrojo lygio specialu-
sis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis

Reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 
nei 3 val. per parą kitų asmenų 
atliekama priežiūra (pagalba)

70,2 Eur

Pirmojo lygio specialu-
sis nuolatinės slaugos 
poreikis

Reikalinga nuolatinė 8 val. per 
parą ar ilgesnės trukmės slauga

304,2 Eur

Antrojo lygio specialu-
sis nuolatinės slaugos 
poreikis

Reikalinga nuolatinė 6–7 val. 
per parą slauga

222,3 Eur

Lygybė ir dialogas – vertybės, 
kuriomis remiasi pagarba ir tolerancija

(atkelta iš 1 psl.)
kviečianti agentūra „Nanook“, 
Lietuvos negalios organizacijų 
forumas ir kiti šioje srityje nuo
sekliai dirbantys žmonės bei or
ganizacijos.

O štai Kelmės specialiosios 
mokyklos mokytojas, daugelio 
socialinių ir meninių iniciaty
vų įkvėpėjas V. Kančauskas tapo 
„Metų dialogo“ laureatu. Statu
lėlę jam įteikęs LRT tarybos pir
mininkas Liudvikas Gadeikis šį 
apdovanojimą įvardijo kaip patį 
svarbiausią. Pasak jo, gyvenime 
mums itin trūksta dialogo, su
sikalbėjimo, kalbėjimosi. O jei
gu jis dar būtų racionalus, daly
kiškas, konstruktyvus, jeigu dar 
sugebėtume matyti vienas kitą 
šitokio dialogo šviesoje, tikrai 
būtume turtingesni.

Nuo dialogo viskas ir 
prasidėjo 

„Kalbėtis svarbu. Ir nebū
tinai žodžiais. Kalbėtis galime 
gestais, mimikomis. Susikalba
me spalvomis ir jų atspalviais, – 
šie žodžiai skambėjo LRT „Me
tų apdovanojimų“ ceremonijoje 
pristatytame vaizdo siužete. – 
Apie spalvas Valdas Kančauskas, 
Kelmės specialiosios mokyklos 
mokytojas galvoja dažnai, bet 
dažniau – apie vaikus, tas spal
vas dar atrandančius.“

Kelmės specialiojoje mokyk
loje V. Kančauskas dirba jau se
niai, tačiau idėją pabandyti su
dominti vaikus vektorine tapyba 
pedagogas su mokyklos direkto
re aptarė bene prieš 4erius me
tus. Naujas, niekieno dar neiš
bandytas būdas įtraukti specia
liųjų poreikių turinčius vaikus 
į menines veiklas, leisti jiems 
atskleisti savo kūrybinius gebė
jimus nenuvylė nei iniciatyvos 
sumanytojų, nei mokinių.

Prieš porą metų unikalūs 
šios mokyklos vaikų darbai ta
po sostinėje rengiamų parodų 
eksponatais. Džiugino su valsty
bės institucijomis, įvairiomis įs
taigomis užsimezgęs dialogas – 
specialiųjų poreikių vaikų dar
bams atsivėrė reprezentacinės 
erdvės: jų paveikslai pristatyti 
ministerijose, Medininkų pily
je, M. Mažvydo bibliotekoje, ki
tose prestižinėse vietose. 

Integracinių projektų 
iniciatyva

Konstruktyvus dialogas su 
Kelmės Kražantės progimna
zijos bei „Aukuro“ pagrindinės 
mokyklos ir Vilniaus „Šilo“ mo
kyklos vadovais V. Kančauskui 
leido imtis dar vienos svarbios 
misijos – kelmiškių parodos ta
po integraciniais projektais. Prie 
to paties darbo susėdo specialių
jų poreikių ir jokios negalios ar 
mokymosi sunkumų neturintys 
vaikai. Pasak mokytojo, tai la
bai sustiprino specialios moky
klos auklėtinių pasitikėjimą sa
vimi – paprastai iš kitų gyventi 
besimokantys vaikai patys ta
po pavyzdžiu stipresniems savo 
bendraamžiams, jų mokytojais. 

Vienu pirmųjų visus nuste

binusiu bendru darbu tapo Kel
mės specialiosios mokyklos mo
kinės Eglės ir Kražantės pro
gimnazijos auklėtinės Viltės 
varpelių paveikslas, kurį kelmiš
kiai išskleidė sostinės Katedros 
aikštėje ir su šiuo ant vėliavos 
šilko perkeltu didžiuliu plaka
tu nužygiavo iki Rotušės aikš
tės, kur ir pakėlė į dangų savo 
pirmąjį Laimės aitvarą. Vėliau 
juo žavėjosi popiežių Pranciškų 
pasveikinti suplūdę žmonės, jis 
plazdėjo virš Baltijos jūros, pa
siekė Latvijos, Jungtinės Kara
lystės padangę. 

Kai bene prieš metus Valdas 
užsiminė apie svajonę į vekto
rine tapyba užsidegusių vaikų 
draugiją pakviesti ir profesiona
lius menininkus, ne visi įsivaiz
davo, ko iš tokio projekto gali
ma tikėtis. O pamatę kelmiškės 
Evelinos ir profesionalaus gra
fiko Andriaus Seselsko kūrinį 
,,Angelas“, perkeltą ant 70 kv. 
m dydžio vėliavos, neteko ža
do. Jis stebino Kauno „Žalgi
rio“ arenoje vykusių Eurolygos 
krepšinio rungtynių aistruolius, 
nuspalvino M. Mažvydo biblio
tekoje kartu su labdaros ir para
mos fondu „Algojimas“ sureng
tą „Lietuvos galios“ apdovanoji
mų renginį, o per Kūčias plačia
jai visuomenei buvo pristatytas 
Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.

V. Kančauskas neabejoja, 
kad vėliau prie šio projekto pri
sijungs ir kiti žinomi Lietuvos 
bei užsienio dailininkai. 

Kai turi ką pasakyti, gali būti 
išgirstas ir už vandenyno
V. Kančauskas neslepia: kai 

turi ką pasakyti, kuo nustebin
ti, ir dialogas lengviau mezga
si, ir jo rezultatai labiau džiugi
na. Vienas tokių pokalbių įvyko 
integruotą ypatingų menininkų 
ir mokinių iš bendrojo lavinimo 
mokyklų parodą pristatant JAV 
ambasadoje Vilniuje. Joje daly
vavo prezidentas Valdas Adam
kus, ambasados darbuotojai, ži
nomi menininkai, sostinės savi
valdybės atstovai, verslininkai.

Valdui ši paroda įsiminė ne 
tik dėl to, kad po iškilmingo jos 
atidarymo buvo surengtas pir
masis vektorinės tapybos dar
bų labdaros aukcionas, kuriame 
buvo nupirkta didžioji daugu
ma (net 17 iš 20) paveikslų, bet 

dar ir dėl to, kad čia užsimezgęs 
dia logas tapo paskata unikalius 
vaikų darbus pristatyti Detroi
te, Čikagoje, Klivlende (JAV). 

V. Kančauskas prisimena ir 
dar vieną neeilinį dialogą su 
krepšininku Rimantu Kaukė
nu. Viskas prasidėjo nuo Kel
mės specialiosios mokyklos mo
kiniams jo paramos fondo pado
vanotų kvietimų į jo surengtą 
koncertą, o baigėsi su vėžiu ko
vojantiems vaikams padėti skir
tu šio fondo Gala labdaros va
karu. Jame kartu su savo moky
toju dalyvavo ir Kelmės speci
aliąją mokyklą jau baigęs Pau
lius, kurio padovanotas paveiks
las aukcione buvo nupirktas už 
tūkstantį eurų. V. Kančauskas 
tuomet neslėpė džiugesio, kad 
buvęs jo auklėtinis, kurio gy
venimas tikrai nelepino, ryžosi 
padėti dar silpnesniems už save.

Sėkmė vainikuoja 
kantriuosius

Atsiimdamas „Metų dia
logo“ laureato apdovanojimą, 
V. Kančauskas prisipažino ne 
iš karto patikėjęs, kad būtent jį 
komisija išrinko šios nomina
cijos nugalėtoju. Pasak moky
tojo, garbingoje apdovanojimų 
scenoje turėtų stovėti ne jis, o 
tie ypatingi vaikai, kurie kuria 
ne tik unikalius paveikslus, bet 
ir skleidžia pagarbos, supratimo, 
tolerancijos kitokiam viltį.

Mokytojas neslėpė – tai, kas 
pasiekta, kas sulaukia vis dides
nio pripažinimo ir įvertinimo, 
yra atkaklaus darbo rezultatas. 
Sėkmė, pasak V. Kančausko, 
neateina savaime. „Sėkmė – tai 
tikrumas, klydimo drąsa, klai
dų pripažinimas ir mokyma
sis iš jų, prioritetų atranka, iš
tvermė eiti pirmyn, tobulėjimo 
troškulys, bendrystės siekis, ne
savanaudiškumas, visapusiškas 
pagarbumas, tikėjimas tuo, ką 
darai, minčių pavertimas rea
liais darbais, humoro jausmas 
ir gebėjimas atsiriboti nuo pavy
do, destrukcijos, pozityvus opti
mizmas, strateginis planavimas 
ir Angelai komandoje“, – sako 
LRT „Metų apdovanojimų“ lau
reatas, viešosios įstaigos „Ange
lų sodai“ įkūrėjas, konstrukty
vaus dialogo meistras, puikus 
ypatingų vaikų draugas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Valdas Kančauskas su savo mokiniais – jaunaisiais vektorinės tapybos me-
nininkais.
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Štai ir atėjo nauji metai. Jau 
tapo įprasta apžvelgti praė

jusius ir aptarti rezultatus. Ka
dangi pati turiu negalią ir man 
nesvetima viskas, kas Lietu
voje vyksta su neįgaliaisiais, 
nutariau apibendrinti, kas gi 
svarbaus pernai šioje srity
je įvyko. 

2019ieji man buvo pa
našūs į amerikietiškus kalne
lius – džiaugsmą keisdavo juo
da neviltis. Rašyti apie įvykius, 
kurie kėlė neviltį, galima labai 
ilgai. Tai ir daugybė įvairiausių 
komisijų posėdžių, kai kalba
ma ir diskutuojama, bet nieko 
nesprendžiama, ir straipsniai 
žiniasklaidoje, kur neįgalieji 
aprašomi kaip amžinai nelai
mingi, skriaudžiami bei vis
kuo nepatenkinti, dar tai, kad 
tiek daugumos nevyriausybi
nių organizacijų, tiek valdžios 
atstovai nesupranta žodžių ko-
munikuoti ir daryti prasmės. Šį
kart noriu parašyti apie daly
kus, kurie mane pradžiugino. 

Pirmas džiugus dalykas, 
kad DUOday iniciatyva pa
galiau pasiekė Lietuvą. DUO
day – įmonės atveria duris ne
įgaliesiems ir leidžia iš arti ste
bėti, kaip vyksta vienas ar ki
tas darbas, bei įvertinti savo 
galimybes jį atlikti. Šią šau
nią iniciatyvą į Lietuvą atvežė 
VšĮ „SOPA“, kuri jau 13 me
tų kryptingai siekia padėti ne
įgaliesiems susirasti ir išlaikyti 
darbą. Iš užsienio jie atsiveža 
pačias geriausias praktikas bei 
metodikas ir pritaiko jas Lie
tuvoje. Per savo gyvavimo me
tus „SOPA“ įvykdė daug sėk
mingų projektų, padėjo rasti 
darbą daugybei žmonių ir jos 
dėka kasmet vis daugėja darb
davių, kurie nesipurto išgirdę 
žodį „neįgalus“. Štai taip prak
tikoje veikia žodžiai komuni-
kuoti ir daryti.

Kitas įvykis, kurį noriu pa
minėti – žinia, kad Lietuvos 
autizmo asociacija „Lietaus 
vaikai“ kartu su Terasky Bal-
tics ir CyberGym pirmą kartą 
Lietuvoje surengė kiberneti
nio saugumo specialistų mo
kymus autistiškiems suaugu
siems asmenims. Autistiški 
žmonės ir kibernetinis saugu
mas... nežinau, kaip jums, bet 
man tai panašu į fantastiką. 
Kursai puikiai pavyko – pasi
tvirtino, kad autistiški asme
nys gali būti puikūs kiberne
tinio saugumo darbuotojai, nes 
turi ypatingą pastabumą deta
lėms ir pan. Projektas tęsis vi
sus 2020 metus. Idėja surengti 
tokius mokymus kilo iš Izra
elio praktikos ir tai nuostabus 
pavyzdys, kaip geroji užsie
nio praktika realiai pritaiko
ma Lietuvoje. Be triukšmo ir 
tuščių kalbų, tiesiog komuni
kuojant ir darant...

Dar buvo sukurta inicia
tyva, o gal socialinė rekla

ma „Daugiau pažinimo – ma
žiau sutrikimo“. Buvo parengti 
trumpi pokalbiai su žmonėmis 
apie jų negalias ir gyvenimą su 
jomis. Ši iniciatyva buvo prista
tyta labai garsiai – rodė per te
leviziją, rašė socialiniuose tin
kluose, visi dalijosi. Jau džiau
giausi, kad pagaliau kažkas su
organizavo tikrą viešųjų ryšių 
akciją – apgalvotą, suplanuotą, 
ilgalaikę, bet... kaip garsiai atsi
rado, taip greitai ir nutilo. Jau po 
savaitės visi pamiršo, kad kaž
kas išvis vyko. 

Tas pats nutiko ir su kita ge
ra idėja – socialine kampanija 
„Lygink rūbus – ne žmones“. 
Ši iniciatyva buvo skirta socia
linę atskirtį patiriančių žmonių 
integracijai į darbo rinką. Ma
no manymu, neįgaliųjų darbo 
problema yra viena iš priorite
tinių. Ir vėl naiviai tikėjau, kad 
tai bus ilgalaikė iniciatyva, švie
čianti visuomenę ir ypač darb
davius. Tačiau tai tebuvo vieno 
tyrimo ir vienos konferencijos 
reklama...

Vėl mintys krypsta į nega
tyvius dalykus, tad noriu pasi
džiaugti asmeninėmis patirti
mis, kurios pernai mane labai 
maloniai džiugino. Pirmiausia 
noriu pagirti „Lietuvos geležin
kelius“. Nors dabar jie kritikuo
jami dėl įsipareigojimų nesilai
kymo, mano patirtis važiuojant 
traukiniais – pati geriausia. Va
žiavau maršrutu Vilnius–Kau
nas. Mane puikiai aptarnavo, 
traukinių stotys pagal galimy
bes pritaikytos. 

Noriu pasidžiaugti ir vis ge
riau pritaikomais miestais. Ži
noma, dar pasitaiko techninių 
klaidų, broko, tačiau iš esmės 
aplinka tampa vis labiau drau
giška visiems. 

O pabaigoje – linkėjimai. 
Esminiai socialiniai pokyčiai 
vyksta ne tada, kai yra nulei
džiami valdžios atstovų, o ta
da, kai žmonės jaučia tų poky
čių poreikį. Pateikiau puikių pa
vydžių, kaip komunikuojant su 
šalia esančiais žmonėmis galima 
nuveikti didelius darbus ir ini
cijuoti dar didesnius pokyčius. 
Jei valdžios atstovai negirdi ar 
nesupranta argumentų, reikia 
eiti iš kitos pusės. Pradėkime 
bendrauti su verslo, kultūros, 
žiniasklaidos atstovais. Užuot 
tuščiai diskutavę, kokie neįga
lieji skriaudžiami, vargšai, da
rykime, kad ir mažus, bet rea
lius darbus, skatinkime žmones 
keistis, o ne laukti, kol valdžia 
„nuleis“ mums pasikeitimus. 

Tad mano palinkėjimas 
šiems metams būtų – komuni-
kuokime ir darykime.

Virginija DAMBRAUSKAItĖ

Aš – pilietis

Komunikuokime 
ir darykime

Negalios ABC

Šįkart „Negalios ABC“ rub
rikoje – apie negalios nusta-
tymą. Jį pristato Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tar-
nybos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos As-
menų aptarnavimo ir doku-
mentų valdymo skyriaus vy-
riausioji specialistė Nomeda 
PIKELYTĖ.

Ką daryti, kai žmogaus 
sveikata ir savarankiškumas 

net ir po gydymo lieka 
sutrikęs?

Deja, kartais net ir po gydy
mo, medicininės reabilitacijos 
žmogaus sveikata lieka sutriku
si taip, kad jis nebegali gyventi 
kaip anksčiau (paprastai tai dar 
vadinama liekamaisiais reiški
niais, organizmo funkcijų su
trikimais). Jis negali ar yra ma
žiau pajėgus dirbti ankstesnį 
darbą, studijuoti, mokytis, būti 
savarankiškas buityje, dalyvau
ti visuomeniniame gyvenime ir 
pan. Tokiu atveju asmuo (arba 
jo teisėtas atstovas) gali kreiptis 
dėl neįgalumo lygio, darbingu
mo lygio, specialiųjų poreikių 
nustatymo. 

Pirmiausia išsiaiškinkime 
dėl sąvokų – neįgalumo 
lygis, darbingumo lygis, 

specialieji poreikiai. Kam jie 
nustatomi?

Dažnai vartojame pasaky
mus negalia, asmuo su negalia ir 
pan. Tačiau tai ben
dra sąvoka, apjungian
ti tiek neįgalumo lygį, 
tiek darbingumo lygį, 
tiek specialiuosius po
reikius. Būtent pasta
rieji terminai vartoja
mi teisės aktuose. Pra
dėkime nuo darbingu
mo lygio. Jau pats žo
džių junginys darbin
gumo lygis sufleruoja, 
kad kalbame apie dar
bingo amžiaus asmenis. Taip ir 
yra – darbingumo lygis nu-
statomas darbingo amžiaus 
asmenims, t. y. nuo 18 metų 
iki senatvės pensijos amžiaus. 
Asmenims iki 18 m., kitaip sa-
kant, vaikams, yra nustatomas 
neįgalumo lygis. Šios sąvokos 
dažnai painiojamos, todėl pa
sikartosiu – darbingo amžiaus 
asmenims nustatomas ne neį
galumo, bet darbingumo lygis. 
Pensinio amžiaus žmonėms 
nustatomi specialieji poreikiai 
(nuolatinės priežiūros (pagal
bos), nuolatinės slaugos ir/arba 
lengvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos). Specialieji po
reikiai taip pat gali būti nusta

tyti ir darbingo amžiaus asme
nims bei vaikams. 

Kas nustato neįgalumo 
ir darbingumo lygius bei 
specialiuosius poreikius?
Ir neįgalumo lygį, ir dar

bingumo lygį, ir specialiuosius 
poreikius nustatyti yra įgaliota 
Neįgalumo ir darbingumo nu
statymo tarnyba prie Sociali
nės apsaugos ir darbo ministe
rijos (NDNT). 

Šiame procese dalyvauja ir 
informaciją mums pateikia gy
dymo įstaigos (jos pateikia visą 
reikiamą medicininę informaci
ją) ir savivaldybės (įgalioti dar
buotojai pildo ir NDNT pateikia 
pensinio amžiaus asmenų veik
los ir gebėjimų dalyvauti klau
simynus), tačiau galutinį spren

dimą dėl neįgalumo ir darbin
gumo lygių bei specialiųjų po
reikių priima NDNT. 

Nuo ko pradėti neįgalumo 
ir darbingumo lygių, 
specialiųjų poreikių 

nustatymo procedūras?
Pirmiausia žmogus turi 

kreiptis į asmens sveikatos prie
žiūros įstaigoje (poliklinikoje ar 
ligoninėje) jį gydantį gydytoją ir 
pateikti prašymą, kad parengtų 
siuntimą į NDNT neįgalumo ly
giui, darbingumo lygiui ar spe
cialiesiems poreikiams nustaty
ti. Gydytojas, atlikęs reikiamus 
tyrimus, nustatęs diagnozę ir 
atsižvelgęs į tai, kad po taikyto 
gydymo ir (ar) medicininės rea

bilitacijos išliko ilgalaikių orga
nizmo funkcijų sutrikimų, pa
rengs ir įteiks asmeniui (arba pa
teiks NDNT elektroniniu būdu) 
siuntimą ir kitus reikiamus me
dicininius dokumentus. 

Antras žingsnis, kurį turi 
padaryti žmogus – šį siuntimą, 
prašymą nustatyti neįgalumo ly
gį, darbingumo lygį ar specia
liuosius poreikius, asmens ta
patybę patvirtinantį dokumen
tą (pasą arba asmens tapatybės 
kortelę), dokumentus, patvirti
nančius išsilavinimą, specialy
bę, kvalifikaciją ir 3x4 cm dy
džio nuotrauką pateikti NDNT, 
kuri ir atliks jo negalios verti
nimą.

Asmuo prašymą bei kitus 
reikalingus dokumentus turi pa
teikti ir tuo atveju, jei gydantis 

gydytojas siuntimą už
pildė ir NDNT pateikė 
elektroniniu būdu. 

Svarbu prisiminti, 
kad gydančio gydyto
jo parengtas siuntimas 
galioja 60 kalendori
nių dienų, taigi per šį 
laiką jį reikia pateikti 
NDNT. 

Per kiek laiko NDNT 
atlieka negalios 

vertinimą?
Darbingumo ir neįgalumo 

lygius nustatome per 15, o spe
cialiuosius poreikius – per 20 
darbo dienų nuo visų reikiamų 
dokumentų gavimo dienos. Tai
gi, jei asmuo su prašymu nusta
tyti negalią ir siuntimu pateikė 
visus reikiamus dokumentus 
ir mums nereikia kreiptis į gy
dymo įstaigą dėl duomenų pa
tikslinimo ar pan., sprendimą 
priimame per minėtus termi
nus. Tuomet jį per 3 darbo die
nas asmeniui išsiunčiame re
gistruotu paštu arba informuo
jame, kad gali atvykti atsiimti 
pats (priklausomai nuo to, ko
kį atsiėmimo būdą asmuo nu
rodė prašyme). 

Svarbu žinoti: 

 Neįgalumo, darbingumo lygius, specialiuosius poreikius 
nustato ne gydytojas, medikų komisija ar savivaldybė, o 
NDNT.

 Siuntimas į NDNT parengiamas pacientui pateikus raš-
tišką prašymą asmens sveikatos priežiūros įstaigai. 

 Gydytojo parengtą siuntimą, prašymą nustatyti negalią 
ir kitus dokumentus NDNT reikia pateikti per 60 kalendori-
nių dienų.

Negalia žmogų užklumpa netikėtai, nepasiruošusį, dažniausiai – nieko nežinantį apie jo lau-
kiančius gyvenimo iššūkius. Nors valstybėje yra sukurta neįgaliųjų paramos sistema, pirmą 
kartą su šia situacija susidūrę žmonės nežino, kas jiems priklauso, kur kreiptis dėl vienokios 
ar kitokios pagalbos. 
Siekiant užpildyti šią informacijos spragą, „Bičiulystėje“ atsiranda nauja rubrika „Negalios 
ABC“, kurioje, pasitelkdami įvairių sričių specialistus, pasistengsime pateikti kuo daugiau ži-
nių, kad negalios ištiktas žmogus nesijaustų našta artimiesiems, galėtų kuo greičiau grįžti į 
visavertį gyvenimą, žinotų apie jam valstybės garantuojamas išmokas, paslaugas, aprūpini-
mą įvairiomis techninės pagalbos, ortopedijos ir kitomis priemonėmis. Lauksime ir Jūsų laiš-
kų, klausimų, kylančių prisitaikant prie naujo gyvenimo. 

Negalios nustatymas – 
nuo ko pradėti?
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Kaip aš pažinau negalią

Man čia patinka ir dirbti 
nesunku

Zarasų krašto žmonių su 
negalia sąjungos savanorė Re
gina Gazašvili norėjo, kad jos 
darbas dovanotų džiaugsmą ki
tiems. Kartu su sąjungos nariais 
dalyvavo projektuose – mokėsi 
velti iš vilnos (kepures, šalikus, 
įvairias dekoracijas), drožinėti 
(lėkštes, paukščiukus), gaminti 
darbelius iš odos (sages, užra
šų knygelių aplankus, dėžutes 
smulkmenoms). Nuo spalio ji 
atlieka jau kitus darbus – skal
bia drabužius, tvarko, imasi vis
ko, ko tuo metu reikia.

„Man čia labai patinka. O 
dirbti tikrai nesunku“, – sako 
besišypsanti Regina ir pridu
ria, kad jai sunkių darbų nebū
na – kaime gimusi ir augusi, iš 
mažens prie kasdienio sunkaus 
darbo įpratusi. 

Būdama savanorė, Regina 
suprato, kad Zarasų krašto žmo
nių su negalia sąjunga labai rei
kalinga žmonėms. Neretai jie at
eina čia išsikalbėti, viską aptarti, 
išsipasakoja asmenines negan
das. Sulaukiama ir telefoninių 
skambučių. Būna ir tokių, kai 
žmogus skambina tik dėl to, kad 
išgirstų balsą – pakalbėtų, tada 
tikrai supranti, kad jam trūksta 
bendravimo, artimųjų dėmesio. 
Tiems, kurie turi mėgstamos 
veiklos,  lengviau. Yra žmonių, 
kurie, slegiami vienatvės, tie
siog paskęsta depresijoje – bijo 
ar nenori net į kiemą išeiti. To
kiems žmonėms ypač reikia ki
tų pagalbos. 

Neįgaliesiems trūksta 
artumo

„Mes dažnai nemokame pa
stebėti kito žmogaus vidinio 
skausmo. Iš tiesų dažniausiai už
simerkiame ir nenorime pama
tyti. Žinoma, taip elgiamės ne 
visi. Yra žmonių, kurie jautriai 
išgyvena dėl kitų. Bet tas, ku
ris praeina pro nelaimėlį, nebus 
laimingas – bumerango princi
pas tikrai egzistuoja. O neįgalių
jų bendruomenei dar trūksta ar
tumo. Tačiau neįgalusis irgi tu
rėtų stengtis – neužsidaryti sa
vo kiaute. Jis pats turi turėti savo 
tikslus ir jų siekti“, – kalba ne
galią iš arti pažinusi Regina. Pa
vyzdžiu visiems ji rodo Liudmi
lą Rimeikienę, kuri eina, siekia 
savo tikslų, visur dalyvauja. 

Zarasuose yra veiklų, yra 
organizacijų, kurios rūpinasi – 
gal to ir pakanka? Tačiau žmo
gus pirmiausia pats turi rody
ti inicia tyvą. Visada reikia ieš
koti galimybių. Miela žiūrėti į 
žmones, kurie neturėdami ran
kų išmoksta piešti, rašyti, pri
žiūrėti vaikus, neturėdami ko
jų šoka pramoginius šokius. Tai 
pavyzdys visiems, ne tik zara
siškiams. 

Rankos pačios prašosi  
darbo

Darbas neįgalių žmonių 
bendruomenėje Reginai naujie
na. Baigusi vidurinę mokėsi Za
rasų kulinarijos mokykloje, apie 
20 metų dirbo Zarasų visuome
ninio maitinimo įstaigos mėsos 
ceche, kuris rajoną aprūpindavo 

mėsa. Visą dieną dirbusi, Regi
na dar skubėdavo į kaimą, nes 
reikėdavo padėti tėvams. „Bet 
tada neatrodė, kad būtų sun
ku“, – sako moteris. Vėliau te
ko dirbti Žemės ūkio mokyklos 
valgyklos vedėja. Žmonių tada 
valgydavo daug – atvažiuodavo 
net iš miesto. „Bet ir čia nebu
vo sunku“, – šypsosi pašnekovė, 
o man šmėsteli mintis – ar yra 
toks darbas, kurio ji neįveiktų?  

Jau keletą metų Regina ne
dirba, tačiau nuobodžiauti dar 
neturėjo kada – labai mėgsta 
gaminti maistą, nerti, o vasa
rą – net pažvejoti eina. Sėdėti be 
darbo? Kad niekaip neišeina... 
„Rankos pačios prašosi darbo“,– 
tarsi pasiaiškindama prisipažįs
ta ji. Tiesa, vienu hobiu jau su
mažėjo: dabar akis patausojanti, 
nors anksčiau ir storiausius ro
manus lukštente lukštenusi, ir 
literatūrą apie lietuviams sun
kius laikus skaičiusi, kad galėtų 
palyginti su tėvo pasakojimais. 
Įdomu buvo – ir anūkai sugulę 
klausydavo apie senelio gyveni
mą (tėvo brolis Juozas Chmie
liauskas buvo žiauriai nukan
kintas NKVDistų).

„Mane viskas gyvenime 
džiugina, bet labiausiai, kad visi 
sveiki. Tik gyvenk ir norėk“, – 
sako Regina. 

Ne tik kitiems padeda, bet 
ir pati gauna 

„Savanoriavimas – tai ne 
tik konkreti pagalba, tai buvi
mas tarp žmonių – juk ir pa
ti semiuosi tos stiprybės – nesu 
užsidariusi tarp keturių sienų. 
Gal man taip įprasta nuo vai
kystės, nes mama Elena Chmie
liauskienė buvo Bachmatų pra
dinės mokyklos mokytoja – vi
sada aplink buvo pilna žmonių. 

Savanoriaudama ir pati depre
sijos išvengsiu, nereikia liūdė
ti“, – besišypsodama ramiai kal
ba Regina. Ir kiek patylėjusi pra
taria, kad svarbiausia – jog gali 
būti reikalingas kitiems. 

Žinodama, kad Zarasų ra
jono savivaldybės meras Niko
lajus Gusevas padėkos raštu už 
aktyvumą ir savanorystę apdo
vanojo R. Gazašvili, paprašiau 
Zarasų krašto žmonių su nega
lia sąjungos pirmininkės Olgos 
Ludziš trumpai ją apibūdinti. 
Nusijuokusi ši atsakė, kad trum
pai tikrai neišeis, nes tokių žmo
nių, kaip Regina, būna ypač ma
žai (per 18 metų – ji antra). Tai 
žmogus, kuriam nereikia rodyti, 

kur ir ką padaryti. Ji viską pa
stebi pati, visi darbai jos ranko
se tirpsta. Darbštumas, suprati
mas, atjauta, atsakingumas, ge
rumas – viskas joje. Niekada ne
atsisakys padėti, niekada nepa
sakys, kad sunku...

Gerumas... „Ne tiktai tie, ku
rie turi milijonus, ir ne tiktai tie, 
kurie milžinais vadinami, da
ro gera kitiems“, – sakė lietuvių 
kompozitorius ir dailininkas Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis, 
o rusų rašytojas Piotras Pavlen
ko pabrėžė, jog „geras žmogus 
yra tas, šalia kurio lengviau kvė
puoti“. Ar jaučiate? Įkvėpkite...

Giedrė MIČIŪNIENĖ 
Olgos Ludziš nuotr. 

Gerumas... Ar jaučiate?.. Įkvėpkite...
Apie gerumą prirašyta daugybė žodžių... Kompozitorius Liud
vikas van Bethovenas rašė: „Nežinau jokių pranašumo požy-
mių, išskyrus gerumą“. Bet apie gerumą visada norisi kalbėti, 
nes tai tarsi stebuklingas augalas, kaskart pražystantis vis ki-
tokiais žiedais... 

Savanorystė Reginai Gazašvili – nauja, bet jau spėta pamėgti veikla.

Korupcija nustatant negalią – ar įmanoma to išvengti?
(atkelta iš 1 psl.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis įsitikinęs, kad nega-
lios nustatymo sistemą reikia reformuoti. 

veržiasi spręsdami skurdo prob
lemą, nes visuomenė nėra tiek 
atvira ir įtrauki, kad žmonės su 
negalia turėtų kitų pajamų šal
tinių ir kitaip kovotų su skurdu, 
nei siekdami neįgalumo ir kitų 
išmokų, – sakė ministras. – Ši
ta nuolatinė kova: duokit man 
daugiau pinigų, o kažkas rem
damasis vienais ar kitais kriteri
jais duos arba neduos, automa
tiškai sukuria korupcinį poten
cialą. Turime koreguoti patį nu
statymo procesą, kad jį išsklai
dytume.“

Ministras atkreipė dėmesį, 
kad negalios nustatymo reforma 
jau vyksta – su Pasaulio banko 
atstovais stengiamasi sukurti to
kią sistemą, kuri nebūtų orien
tuota į pajamų gavimą, bet pir
miausia įvertintų žmogaus po
tencialą, įvardintų kliūtis, ku
rios jam trukdo, ir būtų labai 
aiškus signalas, kaip mažinti tas 
kliūtis ir kaip skatinti asmenį 
dalyvauti. „Estai yra įsivedę – 
kuo aš aktyvesnis visuomenėje, 
tuo didesnė mano išmoka. Šitas 
kelias gali būti svarstytinas“, – 
teigė socialinės apsaugos ir dar
bo ministras. 

NVO: neįgalumo nustatymo 
sistema – reformuotina 
Tokiam požiūriui pritaria 

ir Lietuvos neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė Jelena Ivančen
ko: „Žmogui neretai neįgalumas 
yra pragyvenimo šaltinis, todėl 
jis stengiasi, spaudžia gydyto
jus dokumentus surašyti taip, 
kad būtų nustatyta kuo didesnė 
negalia. Tačiau tai – ne išeitis. 
Reikia kalbėti apie individua
lius žmogaus poreikius ir sukurti 
efektyvią reabilitacijos sistemą, 
paslaugų įvairovę.“  

Kad negalios nustatymo sis
tema reformuotina, pabrėžė ir 

Pagalbos onkologiniams ligo
niams asociacijos prezidentas 
Šarūnas Narbutas. Jo teigimu, 
pradėti reikia nuo terminologi
jos suvienodinimo – šiuo metu 
nustatomas ir neįgalumo lygis, ir 
darbingumo lygis, ir specialieji 
poreikiai. Tai sukelia daug pai
niavos. Be to, dabartinė sistema 
nepalanki sergantiems onkologi
nėmis ligomis – daugelis jų ne
gali gauti neįgaliojo statuso, nes 
teisės aktai nurodo, kad jis nusta
tomas tik baigus gydymą ir pra
ėjus reabilitaciją, o onkologijos 
atveju gydymas dažnai nebaigia
mas metų metais. Tačiau neįga

liojo statusas – ne vien finansai. 
Tai reiškia ir teisinę apsaugą bei 
kitas garantijas, todėl labiausiai 
reikalingas tuomet, kai žmogus 
serga. „Negalios nustatymas le
mia žmogaus tolesnio gyvenimo 
kokybę ir pasitikėjimą valsty
be“, – apibendrino Š. Narbutas.

Reforma jau vyksta
Šiuo metu Pasaulio banko 

ekspertai vertina negalios nu
statymo sistemą Lietuvoje ir jau 
sausio mėnesį žada pateikti iš
vadas visuomenei. Kovo mėne
sį planuojama pradėti bandomą
jį negalios vertinimą pagal nau
ją modelį. Diskusijoje dalyvavę 
Pasaulio banko atstovai pabrė
žė, kad nustatant neįgalumą turi 
būti daugiau dėmesio kreipiama 
į asmens funkcionavimą – t.y. 
galimybes dalyvauti visuome
nės gyvenime. „Neįgalumas pir
miausia pagrįstas medicininiais 
duomenimis. Tačiau vien šis kri
terijus toli gražu nepakankamas. 
Ne mažiau svarbus ir funkciona
vimas – kokios įtakos žmogaus 
liga ar būklė turi tvarkantis na
muose, prižiūrint vaikus, sie
kiant išsilavinimo“, – teigė Pa
saulio banko atstovas Jeromas 

Bickenbachas. Kompleksiniam 
negalios vertinimui siūloma pa
sitelkti Pasaulio sveikatos orga
nizacijos rekomenduojamą klau
simyną WHODAS. „Tikimės, 
kad nauja sistema padės ne tik 
nustatyti neįgalumą, bet ir su
rinkti informaciją apie kiekvie
no žmogaus poreikius, pamaty
ti, kokių paslaugų jam reikia“, – 
pritarė Pasaulio banko ekspertė 
Aleksandra Posarac.

„Tikrai smagu, kad skiria
te korupcijai dėmesio, nes aiš
ku, kad NDNT turi korupcijos 
problemą. Tai jokia naujiena – 
apie tai žinome labai daug me
tų. Lietuvoje yra daug instituci
jų, kurios vengia žiūrėti į tyri
mų duomenis ir skiria per ma
žai dėmesio korupcijos preven
cijai“, – NDNT pastangas keis
tis pasveikino VšĮ „Transparency 
International“ vadovas Sergejus 
Muravjovas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad palyginti su 2016, 2014 me
tais pažangos esama. Tuomet vos 
ne kas antras (4 iš 10, arba 2 iš 5) 
žmonių sakė, kad nustatant ne
įgalumą iš jo reikalavo kyšio, o 
ketvirtadalis teigė tokį kyšį davę. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 
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Liaudies medicina byloja, 
kad šaltuoju metų laiku preven
ciškai pravartu gerti ne tik uo
gų ir augalų gėrimus, bet ir kiek 
aitresnius, pagardintus šviežiai 
tarkuotu imbieru, čili pipiru ar 
netgi česnaku. Štai keletas ne
sunkiai pagaminamų ir sveika
tai palankių receptų, kurie šal
tuoju metų laiku tikrai sušildys 
ir nuteiks maloniai.

Čili ir svarainių gėrimas
Reikės:
 0,5 l vandens
 džiovinto čili pipiro
 3 šaukštų meduje mirky

tų svarainių.
Puode sumaišykite sudėtines 

dalis. Gėrimą užvirkite ir mai
šydami šiek tiek pavirkite ant vi
dutinės kaitros. Vėliau nukoški
te. Gerkite šiltą. Skanaus!

Spanguolių gėrimas
Reikės:
 4 stiklinių vandens;
 1 stiklinių šviežių span

guolių;
 2 šaukštų medaus;
 6 gvazdikėlių;
 2 cinamono lazdelių;

 gabalėlio šviežio imbiero;
 apelsino žievelės.
Puode užvirkite vandenį kar

tu su prieskoniais. Spanguoles 
sutrinkite elektriniu trintuvu ir 
supilkite į vandenį. Vos gėrimui 
užvirus, pamaišykite ir išjunkite. 
Uždenkite dangčiu ir palaikykite 
15  min. Pilkite į stiklines ir dėki
te po šaukštelį medaus. Skanaus!

Arbata su pienu ir pries-
koniais

Reikės:
 2 stiklinių juodosios arba

tos;
 2,5 stiklinių pieno;
 12 šaukštų medaus;
 ¼ šaukštelio gvazdikėlių;
 ¼ šaukštelio imbiero mil

telių;
 trupučio kardamono;
 žiupsnelio muskato.
Užplikykite arbatą ir pali

kite ją šiek tiek pritraukti, tada 
perpilkite į puodą, sudėkite me
dų, prieskonius, supilkite pieną. 
Užvirinkite ir tuojau pat nukais
kite. Perkoškite ir išpilstykite į 
puodelius. Skanaus!

„Bičiulystės“ inf. 

Imuniteto stiprinimas žiemą

Laisvieji radikalai
Laisvieji radikalai – nesta

bilūs atomai, molekulės, jonai, 
kurie turi vieną ar daugiau ne
suporintų elektronų. Jie prisi
jungia elektronus iš kitų ląstelių 
molekulių ir sutrikdo normalius 
organizmo cheminius procesus. 
Laisvųjų radikalų sukeliami pa
žeidimai pastebimi senstant or
ganizmui, vystantis ateroskle
rozei, taip pat jie daro įtaką to
kioms ligoms, kaip vėžys, cuk
rinis diabetas, reumatoidinis po
liartritas ir katarakta.

Laisvųjų radikalų šaltiniai
Pagrindiniai laisvųjų radi

kalų šaltiniai: toksinai, tarša
lai, ląstelių medžiagų apykaitos 
produktai, jonizuojanti radiaci
ja, traumos, rūkymas, nepakan
kama mityba, stresai.

Ar yra priemonių, galinčių 
įveikti laisvuosius radikalus? 
Yra, tai antioksidatoriai – che
miniai junginiai, kurie randa or
ganizme laisvuosius radikalus, 
neutralizuoja juos, neleisdami 
jiems pažeisti kraujagyslių sie
nelių ir kitų sveikų ląstelių.

Pagrindiniai  
antioksidatoriai

Pagrindiniai antioksidato
riai – vitaminai C, E, beta karo
tenas (vitamino A augalinė for
ma) ir mikroelementai cinkas, 

selenas, rutinas. Taip pat šioje 
srityje svarbūs tokie organiniai 
junginiai, kaip taninai, polifeno
liai ir flavonoidai. Beje, ekspe
rimentais nustatytas apsauginis 
antioksidacinių vitaminų povei
kis vėžio vystymuisi ir širdies 
kraujagyslių ligoms. 

Angliavandeniai
Šiaip angliavandeniai nė

ra žalingi – tol, kol jie netampa 
raciono pagrindu. Bulvės, balta 
duona, šokoladukai – tai pro
duktai, turintys aukštą glike
minį indeksą (žr. žemiau). Mū
sų organizme jie virsta cukru
mi, kurį – siekiant naudos or
ganizmui – būtina neutralizuoti. 

Jeigu pavalgę, pavyzdžiui, 
sočių makaronų tuoj pat nepra
dėsite lieti prakaito sporto salėje, 
organizmas pradės ne tik kaupti 
perteklinius kilogramus, bet dar 
bus sulėtintas kolageno išskyri
mas (tai siūlinis baltymas, svar
biausias gyvūnų odos ir jungia
mųjų audinių komponentas, su
darantis kremzles, kaulus; žmo
gaus organizme kolagenas suda
ro apie 1/4 visų baltymų). Beje, 
būtent nuo kolageno priklauso 
mūsų odos sveika išvaizda.

Apie glikeminį indeksą
Glikeminis indeksas – an

gliavandenių įsisavinimo grei
čio rodiklis. Dažniausiai maisto 

produktai vertinami pagal gry
nos gliukozės įsisavinimo grei
tį, kuris prilyginamas 100. Ma
žesnis skaičius rodo lėtesnį pro
dukto įsisavinimą, taigi kraujy
je lėčiau didėja gliukozės kie
kis. Esant aukštesniam maisto 
produkto glikeminiam indek
sui, gliukozė į kraują patenka 
greičiau, todėl daugiau išsiskiria 
insulino, kuris greitai pasiunčia 
gliukozę į ląsteles. Tiek, kiek 
reikalinga, šį produktą įsisavina 
smegenys, kepenys ir raumenys, 
tačiau perteklius kaupiasi rieba
liniame audinyje. Kas vyksta to
liau? Kraujyje pernelyg greitai 
sumažėja gliukozės, pasireiškia 
nuovargis, atsiranda alkis, to
dėl tenka ieškoti angliavande
nių, kurie greitai likviduotų at
siradusį gliukozės stygių.

Paprastieji ir sudėtingieji 
angliavandeniai

Angliavandeniai – geriausias 
mūsų organizmo energijos šalti
nis. Todėl nereikia stebėtis, kad 
juos vartojame visur ir visada. 

Paprastieji (greitieji) anglia
vandeniai – saldumynai, kondi
terijos gaminiai, uogos, šokola
das, medus, saldūs gazuoti gė
rimai, vaisių sultys, džemai ir 
sirupai, uogienės, balta duona, 
greito paruošimo košės su dide
liu kiekiu cukraus, t. y. visa tai, 
kas lengvai virsta riebalais, di
dina blogojo cholesterolio kiekį 
kraujyje, užkemša kraujagysles, 
skatina vystytis aterosklerozę, 
hipertoniją, žaloja kasą. 

Ar esama išimčių? Taip, pa
vyzdžiui, pasikeitus atmosferos 
slėgiui, esant stipriam stresui, 
pervargus ir panašiais atvejais, 
nuo kraujagyslių sutrikimų, są
monės praradimo gali išgelbėti 
šaukštelis cukraus arba gabaliu
kas šokolado. Beje, sudėtingie

Kas greitina mūsų organizmo 
senėjimo procesus?

Padėk sau be vaistų

ji (lėtieji) angliavandeniai per 
trumpą laiką pagelbėti organiz
mui negali.

Sudėtingieji (lėtieji) anglia
vandeniai – grūdai, viso grūdo 
duona, (arba duona su sėleno
mis), makaronai iš kietųjų kvie
čių rūšių bei daržovės. Žarny
nas šios rūšies angliavandenius 
apdoroja ilgai, todėl iš šių pro
duktų gauta gliukozė į kraują 
patenka tik per 1–4 valandas ir 
nespėja tapti riebalais.

Produktai, turintys sudėtin
gųjų angliavandenių: visų rūšių 
kruopos, grūdai, lęšiai, grybai, 
žaliosios daržovės, kai kurie vai
siai (obuoliai, persikai, kriaušės, 
citrusiniai vaisiai), neskaldytų 
grūdų duona.

Pastabos:
1) sveikatai kenksmingi an

gliavandeniai turi vadinamų
jų „tuščių“ kalorijų; tai didina 
nutukimo, širdies ir kraujagys
lių ligų, širdies priepuolio, artri
to, Alzheimerio ligos ir diabeto 
atsiradimo riziką,

2) pageidautinas optimalus 
greitųjų ir lėtųjų angliavande
nių santykis mūsų racione tu
rėtų būti maždaug 1:3. 

Cukrus
Perteklinio cukraus vartoji

mo rezultatas – sausa ir raukšlė
ta oda. Tai procesas, kurio me
tu susijungia baltymai su gliu
koze, audiniai praranda elastin
gumą. Beje, ši blogybė atsiranda 
tik tuo atveju, kai cukraus lygis 
kraujyje viršija normą ne ma
žiau kaip tris mėnesius, t.y kai 
žmogus serga cukriniu diabetu. 
Manoma, kad pastebimai suma
žinus (idealiu atveju visai atsi
sakius) cukraus vartojimą, oda 
taps šviežesnė, sveikesnė, stan
gresnė. Sveikiems asmenims 
minėta blogybė dažniausiai ne

pasitaiko, nes gliukozės pertek
lius insulino dėka arba paver
čiamas glikogenu, arba riebali
niu audiniu. 

Pastaba: jaunoje odoje dau
guma procesų vyksta labai ak
tyviai (kolageninės skaidulos be 
perstojo atsinaujina), o su am
žiumi tarpląstelinė odos me
džiaga susidaro vis lėčiau.

Paaiškinimai: 
1) glikogenas (gyvulinis 

krak molas) – svarbiausias atsar
ginis polisacharidas, gerai tirps
ta vandenyje,

2) polisacharidai – organi
niai junginiai; sudėtingos san
daros angliavandeniai (pavyz
džiui, krakmolas).

Alkoholis
Dėl alkoholinių gėrimų var

tojimo mūsų organizmas ne
tenka daug vandens, oda tam
pa sausa ir negyvybinga. Tačiau 
tuo neigiamas alkoholio povei
kis nesibaigia. Alkoholis žaloja 
ir kraujagysles. 

Beje, etilo spiritas priskiria
mas biologiškai aktyvioms pla
taus farmakologinio spektro po
veikio medžiagoms. Ką tai reiš
kia? Ogi tai, kad alkoholis prak
tiškai nekliudomai prasiskverbia 
į galvos smegenis ir aptinkamas 
beveik tos pačios koncentracijos, 
kaip ir kraujuje, tai ir apspren
džia šio produkto betarpišką po
veikį centrinei nervų sistemai.

Alkoholis gali tiesiogiai ža
loti ląstelės genetinį aparatą mo
lekuliniame, genų ir chromoso
mų lygiuose.

Alkoholis kepenyse išlaisvi
na laisvuosius radikalus, kurie 
yra svarbiausi mūsų odos jau
nystės priešai. Piktnaudžiavimas 
alkoholiu mažina odos galimy
bę įsisavinti būtinas medžiagas.

Romualdas OGINSKAS

Imbieras ir citrina – laiko 
patikrintas duetas

Kaip pasakoja prekybos tin
klo IKI komunikacijos vadovė 
Indrė Baltrušaitienė, sulig šal
tesnėmis metų dienomis pirkė
jai ima ieškot produktų, kurie 
vienaip ar kitaip padėtų įveikti 
peršalimo ligas.

„Pastebime, kad atvėsus 
orams nuperkama gerokai dau
giau imbiero. Tas pats pasakyti
na ir apie citrinas. Kitų citrusinių 
vaisių pardavimai taip pat išauga 
šalčiausiais žiemos mėnesiais“, – 
pasakoja I. Baltrušaitienė.

Pasak maisto ekspertės Aidos 
Matulevičiūtės, citrusiniai vaisiai 
ir neturėtų būti traktuojami kaip 
priemonė, apsauganti nuo ligų.

„Pirmiausiai noriu priminti, 
kad vaisiuose yra nemažai cuk
raus, todėl skanaujant jų žiemą 
labai svarbus saikas. Žinoma, 
skanauti vitaminu C praturtin
tus vaisius yra neblogai, tačiau 
traktuokite tai kaip maistą, pa

vyzdžiui, užkandį ar net desertą. 
O štai citrinos ir tarkuoto imbie
ro derinys yra visai kas kita. Tai 
laiko patikrintas derinys, kuris iš 
tiesų stiprina imunitetą“, – tei
gia A. Matulevičiūtė. 

Siūlo atsigręžti į raugintus 
produktus: vitaminų ir 

probiotikų šaltinį
Dar viena produktų grupė, 

kurios paklausa, pasak IKI at
stovės I. Baltrušaitienės išauga 
žiemą, – tai rauginti produktai. 

A. Matulevičiūtės teigimu, 
fermentuotus ir raugintus pro
duktus galima valgyti be sąžinės 
graužaties ir dideliais kiekiais. 

„Tai puikus pasirinkimas 
norint sustiprinti imunitetą. 
Rauginti produktai yra itin tur
tingi probiotikais ir prebiotikais, 
kurie skatina gerųjų bakterijų 
gamybą ir kartu užtikrina, kad 
organizmas bus stiprus ir kovos 
su ligomis. Be to, rauginti pro
duktai, kaip, beje, ir fermen

tuoti, turi daug vitaminų, anti
oksidantų, skaidulų ir vandens. 
Raugintus produktus – kopūs
tus, morkas, paprikas, agurkus, 
česnakus ir kitus – galima de
rinti prie įvairių karštųjų patie
kalų, integruoti į gaminamas 
sriubas ar troškinius. Vis dėl
to daugiausiai vitaminų gausite 
tuomet, kai valgysite raugintus 
produktus neapdorotus“, – pa
sakoja maisto ekspertė.

Šildantys gėrimai
Maisto ekspertės teigimu, 

siaučiant ligų sezonui, pravartu į 
kasdienį meniu įtraukti ir šiltuo
sius gėrimus, kurių sudėtyje būtų 
sveikatai palankių komponentų. 

„Tam puikiai tinka įvairios 
uogos ir augalai: spanguolės, 
bruknės, erškėtrožės, šaltalan
kis, ežiuolė ir kitos. Jas sumai
šius su šaukšteliu medaus galima 
gauti išties gardų ir kone gydantį 
gėrimą. Tiesa, svarbi taisyklė – 
medų visuomet dėkite į jau kiek 
pravėsusį gėrimą, kad šis nepra
rastų naudingųjų medžiagų“, – 
pataria A. Matulevičiūtė.

Kiekvieną žiemą, spustelėjus rimtesniam šalčiui, susiduriame 
su aplinkoje siaučiančiais virusais. Į kovą su ligomis specialis-
tai pataria įtraukti ne tik vaistus, bet ir maisto produktus, kurie 
sustiprintų imunitetą ir padėtų organizmui išlikti atsparesniam. 
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Pasaulio kompasas

Pažeidžiamumas
Aiman (23): „Kai lankiau 

mokyklą Kazachstane, nešio
jau kosmetinį protezą, taip sten
giausi paslėpti, kad neturiu deši
nės plaštakos. Bet laimė, turėjau 
griežtą močiutę ir man nedarė 
jokių nuolaidų. Buvo nuostata: 
Aiman – tokia pati, kaip ir visi 
vaikai. Kartą parke supantis ka
rusele protezas atsikabino ir nu
skrido. Net nepamačiau, į kurią 
pusę. Su teta ilgai ieškojome. 
Pastebėjome mergaitę, kuri lai
kė mano protezą, o į vidų buvo 
įkišusi kolos skardinę. Kosme
tinių protezų nemėgau, nes juos 
reikėjo keisti, valyti nuo nešva
rumų. Be to, buvau pratusi slėpti 
juos po ilga rankove. Su mecha
niniu atėjo kiti pojūčiai. Iškart 
tapo labai savas. Kai atidaviau 
remontuoti, panikavau, nors 
kaimynės mane įtikinėjo, kad 
viskas gerai, tegu ranka pailsi, 
bet aš jau negaliu be jo! Dirbau 
modeliu ir organizavau fotose
sijas Stambule. Vieną dieną su
rizikavau nueiti į darbą be pro
tezo. Nusilipdžiau kažką iš gip
so ir paslėpiau kišenėje, lyg ten 
kas būtų. Nors visi viską žinojo 
ir nekreipė dėmesio.“

„Skauda!“
Anastasija (16): „Nuo ma

žens neturiu vienos rankos pirš
tų, todėl kiti vaikai šaipydavosi 
iš manęs. Kai gavau mechaninį 
protezą, man jis patiko. Visiems 
rodžiau, didžiavausi. Metus ne
šiojau nenusiimdama. Kai per 
moksleivių atostogas teko ati
duoti perdažyti, mano gyveni

mas pasikeitė. Visą savaitę sėdė
jau namie, buvau labai sutriku
si. Jaučiau didžiulį diskomfor
tą, nerimą. Netekau pasitikėji
mo, nesinorėjo niekur eiti. Taip 
pripratau prie savo protezo, kad 
jaučiu jį lyg gyvą. Kai atsitren
kiu protezu, sakau – oi, skauda.“

Ypač sunku vaikams
Anot kompanijos „Motori

ka“ reabilitologės Alinos Ku
ziakinos, ilgai nešiojamą pro
tezą mūsų organizmas priima 
kaip savo dalį. Neįstengiama net 
trumpam išsiskirti. Būna, žmo
gus net atsisako atiduoti prote
zą remontuoti, net meluoja, kad 
galima apsieiti be remonto. O 
atidavus išgyvenama... Trage
dija! Atsisakoma išeiti į gatvę, 
vengiama susitikti su draugais, 
kai kas patiria depresiją.

Ypač sunkūs išgyvenimai 
tenka vaikams, nors jie ne kar
tą turi keisti išaugtus protezus. 
Susigyvenama lyg su mėgiamu 
žaislu. Specialistai pataria tė
vams laikyti seną protezą na
muose, kad vaikas jį matytų, kol 
pripras prie naujo.

Kibervelnias
Elina (19): „Jaudinuosi dėl 

kiekvieno įbrėžimo ant mano 
protezo ir skaudu, kad jis liks 
amžiams, neužgis, kaip tai at
sitiktų sužeidus sveiką ranką. 
Nuo gimimo neturiu kairios 
plaštakos. Anksčiau nešiojau 
kosmetinius protezus, gėdinau
si jų. Prieš kelis mėnesius gavau 
juodą mechaninį protezą. Su 
juo – visai kiti pojūčiai. Atsitik

tinai prisilietę žmonės ima atsi
prašinėti lyg pajutę kažkokį pa
vojų, o aš juokauju – dabar liks 
mėlynė! Palyginčiau protezą su 
išmaniuoju telefonu. Kai nuper
ki, saugai lyg savo akį, žaviesi, 
paskui pripranti ir nekreipi dė
mesio. Protezas – tai ne ranka, 
tai kažkas kita. Namie ir dar
be kartais nusiimu, bet į lauką 
be protezo – nė žingsnio. Be jo 
man gėda, kad aš ne tokia kaip 
visi. Kita vertus, jis atkreipia dė
mesį, bet žvilgsniai – į jį, bet ne 
į mane, todėl man ramiau. Kar
tą metro senukas išvydęs persi
žegnojo. Dabar aš kibervelnias!“

Laisvė
Ilnuru (36): „2015 metais 

Tatarstane patekau į avariją, dėl 
traumų amputavo koją. Iki ne
laimės buvau sportininkas, pas
kui teko daug ką pamiršti. Bė
gioti galiu tik užsidėjęs specialų 
protezą. Teko išbandyti įvairius 
protezus. Pirmą turėjau gydo
mąjį, mechaninį. Su kiekvienu 
žingsniu kliuvau. Bet koks po
sūkis – iššūkis. Tikras vargas. 
Muštynėse neatsargiai šokinė
jau, sulaužiau jį. Antrą gavau 
hidraulinį. Su juo buvo galima 
bėgti, lipti, važiuoti dviračiu, 
tačiau reikėjo skirti labai daug 
laiko, kad priprasčiau. Šitą su
laužiau, kai keičiau namo stogą. 
Kėliau didelį svorį – konstrukci
ja neatlaikė. Trečias (elektroni
nis) buvo beveik kaip tikra ko
ja, bet ir juo teko ilgai mokytis 
naudotis. Vis dėlto buvo tikras 
gėris. Tik ir jį sulaužiau. Valiau 
sniegą, pažeidžiau detalę – ir 
viskas. Dabar vėl turiu naują. 
Galiu su juo stoti ant snieglentės 
ir skrieti nuo kalno. Tai neapsa
komas jausmas, esi visai laisvas. 
Vėjas švilpia ausyse ir tu tvirtai 
stovi lyg ant dviejų kojų. Pro
tezas – kaip žmona, reikia pri
žiūrėti, popinti. Smegenys pa
mažu priima jį kaip organizmo 
dalį. Vis dėlto nesutinku su fi
losofavimais, kad netekti prote
zo – tai tarsi netekti kūno dalies. 
Kai netekau kojos, pradžioje iš
ties jaučiausi, kad esu niekas. O 
kai netenki protezo, gali jį su
remontuoti arba įsigyti naują.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Lietuvos aklųjų biblioteka ap
tarnauja ne tik regos nega

lią turinčius skaitytojus. Jos pas
laugomis gali naudotis (klausy
tis garsinių knygų) disleksiją, 
t. y. skaitymo sutrikimų turintys 
vartotojai. Taip pat šioje biblio
tekoje gali skaityti mokymo
si sunkumų bei autizmo spek
tro sutrikimų turintys žmonės, 
kuriems sunku skaityti įprastą 
spausdintą tekstą. Mūsų varto
tojais gali tapti fizi
nę negalią turintys 
žmonės, jei jų ne
galia trukdo vers
ti įprastos knygos 
puslapius, pavyz
džiui, jų paraly
žiuotos rankos, ar
ba jie turi Parkin
sono ligą. 

Nor int  t ap 
ti Lietuvos aklųjų 
bibliotekos elektro
ninės bibliotekos 
skaitytojais, reikia 
nueiti į elektroni
nę biblioteką „el
vis“ adresu elvis.
labiblioteka.lt ir už
pildyti ten esančią 
registracijos formą 
pasirinkus punk
tą „registracija su 
slaptažodžiu“. Už
pildžius formą rei
kia prisegti reikiamus dokumen
tus: asmens tapatybę patvirti
nantį dokumentą ir sutrikimus 
įrodantį dokumentą. Jei žmogus 
turi fizinę arba regėjimo negalią, 
jis turi prisegti neįgalumo pažy
mėjimą, jei turi skaitymo arba 
mokymosi sunkumų – iš Peda

goginėspsichologinės tarnybos 
gautą pažymą. Jei vyresniam 
žmogui silpsta rega, jam užtenka 
šeimos gydytojo pažymos, ku
rioje nurodyti regos sutrikimai. 

Norint naudotis mūsų elek
tronine biblioteka reikia kom
piuterio ir interneto arba išma
niojo telefono ir interneto. Kny
gas galima klausyti tiesiai per el-
vis.labiblioteka.lt svetainėje esan
tį grotuvą arba atsisiųsti knygas 

į savo kompiuterį ir 
telefoną ir klausy
ti jas mp3 formatu, 
tiesiai iš kompiute
rio arba mobiliojo 
telefono arba įsi
kėlus į norimą lai
kmeną mp3 grotu
vą ir t.t. 

Lietuvos aklų
jų bibliotekos elek
troninėje bibliote
koje yra maždaug 
12 000 garsinių 
knygų. Kiekvie
nais metais ši bi
blioteka pasipildo 
400 naujų leidinių. 
Šiuo metu vykdo
mas Mobilait pro
jektas, kurio me
tu bus išleista keli 
šimtai mokslinių 
leidinių. Šis pro
jektas vykdomas 

su Vilniaus, Vytauto Didžiojo, 
Mykolo Riomerio universitetų 
bibliotekomis ir Kauno apskri
ties viešąja biblioteka. Taip pat 
įgyvendinant šį projektą bus at
naujinta elektroninė bibliote
ka „Elvis“.

Ugnė ŽILytĖ 

Atvira visuomenė 

Garsinės knygos – ne tik 
akliesiems 

Žmonių ir protezų istorijos

Saugos pagalvė, antra žmona, patikimi šarvai – taip jų savinin-
kai vadina protezus ir patiria didžiulę traumą jų netekę.

Noriu susipažinti
Norėčiau susipažinti su apkūnia arba stambia moterimi nuo 35 iki 55 metų am-
žiaus. Pageidautina iš Kauno arba Vilniaus miesto. Esu 165 ūgio nuoširdus, pa-
prastas, be žalingų įpročių, ramaus charakterio. Tel. 8 683 477 21

Ką daryti norint 
klausyti garsinių 

knygų? 

 Reikia turėti kompiuterį 
ar išmanųjį telefoną su in-
ternetu. 

 Nueiti į elektroninę  
biblio teką  „elvis“ adresu 
elvis.labiblioteka.lt ir už-
pildyti ten esančią regis-
tracijos formą pasirinkus 
punktą „registracija su 
slaptažodžiu“.

 Užpildžius formą reikia 
prisegti asmens tapatybę 
patvirtinantį ir sutrikimus 
įrodantį dokumentą. 

 Knygas galima klausyti 
tiesiai per elvis.labibliote-
ka.lt svetainėje esantį gro-
tuvą arba atsisiųsti į savo 
kompiuterį ir telefoną. 

Pirmą kartą surengti apdo-
vanojimai „Kaunas visiems“ 
suteikė progą padėkoti vers-
lo ir visuomenės atstovams 
bei organizacijoms „už pa-
stangas plėtojant patogią bei 
draugišką miesto aplinką“. 
Rinkimuose išskirtos trys no-
minacijos: vietos, verslo ir ini-
ciatyvos. 

Verslo kategorijoje konkura
vo įmonės, sėkmingai vykdan
čios specialiųjų poreikių turin
čių žmonių integraciją į darbo 
rinką. Vietos nominacija dedi
kuota viešųjų pastatų šeimi
ninkams, kurie savo projektus 
įgyvendino remdamiesi uni

versalaus dizaino principais ir 
pasirūpino, kad į jiems priklau
siančias patalpas visi patektų 
be menkiausių kliūčių. Inicia-
tyvų rinkimuose vertinti pasiū
lymai su įgyvendintomis idėjo
mis, kuriant patogesnį miestą 
kiekvienam.

Kauniečiai kelias savaites 
siūlė kandidatus apdovanoji
mams. Kauno savivaldybės Ne
įgaliųjų reikalų tarybos sudary
ta komisija svarstė ir atrinko lai
mėtojus. Metų vietos katego-
rijoje laimėjo Kauno autobu-
sų stotis už išskirtinį viešosios 
erdvės rekonstrukcijos projektą. 
Ši vieta tapusi ne tik viena įspū
dingiausių autobusų stočių viso

je Lietuvoje, bet ir prieinama bei 
nekurianti kliūčių visiems lan
kytojams.

Verslo kategorijoje laimė-
jo bendrovė „Kauno spauda“, 
per 2019 metus be jokios vals
tybės finansinės pagalbos įdar
binusi 9 asmenis su negalia. 
Įmonė atitiko vieną svarbiausių 
kriterijų apdovanojimui gau
ti – žmonių su negalia įdarbini
mas ir darbo vietos pritaikymas 
be jokios finansinės paskatos iš 
valstybės. Pastarasis rodiklis ro
do ilgalaikę ir tvarią įmonės so
cialinę atsakomybę integruojant 
visus žmones darbo rinkoje.

Aktyviausiai kauniečiai kan
didatus siūlė Iniciatyvos ka-

tegorijoje. Čia laureate tapo 
Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus sociali-
nių projektų kuratorė Rūta 
Klevaitė.

Ji įvertinta už išskirtinius 
nuopelnus pritaikant projek
tą „Muziejų naktis“ taip pat ir 
negalios paliestiems žmonėms. 
Šis pavyzdys puikiai atskleidžia, 
kaip net ir vieno žmogaus ini
ciatyva tampa esminių pokyčių 
organizacijoje priežastimi.

„Kaunas visiems“ iniciaty
vos sumanytojai neabejoja, kad 
šie apdovanojimai Kaune bus 
surengti ir 2020ųjų pabaigoje, 
įvertinant visų metų pasieki
mus. Kauniečiai ir miesto sve
čiai kviečiami jau dabar fiksuoti 
ir įsidėmėti pozityvius pokyčius 
mieste, o jų autorius metų pabai
goje siūlyti atitinkamoms „Kau
nas visiems“ nominacijoms.

Kauno miesto savivaldybės ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Kaunas apdovanojo prisidedančius prie draugiškos aplinkos kūrimoUniversali aplinka
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Hezgametro pėdsakaisKūrybos 
laboratorija

  
 

Galbūt nieko geriau
Negali patikėt,
Kad tiek metų prabėgo pro šalį.
Ar jie buvo geri?
O ir tu – ar buvai tik gera?
Neša vėjas lapus,
Plaiksto rudenio margą vualį.
Nebekaltink savęs. 

Nesigraužk jau, yra kaip yra..
Juk graži ta kaita.
Tie svaiginantys tėviškės sodai.
Ir javų šnaresys,
Ir kvepėjimas duonos šviežios.
Savo sielos gelmes,
Jos žaizdas tik Kūrėjui parodai
Pailsėti prisėdus ant pustomos 

vėjų ežios.
Negali patikėt –
O dangus jau kasmet mėlynesnis.
Jau trumpa ir diena,
Ir vilnonė ramybės skara.
Ir kaip niekad gardus
Dar kasdienis juodos duonos 

kąsnis,
Nes juk nieko geriau šioje žemėj 

galbūt ir nėra...

Šaukiau aš tavo vardą
Eilės romansui

Šaukiau aš tavo vardą – 
negirdėjai.

Mirgėjo žvaigždės, niaukėsi delčia.
Mane ramino, glamonėjo vėjai,
Bučiavo atvirai, ne paslapčia.
Nė motais jiems suskirdę mano 

kojos
Ir laiko dulkėm apnešti plaukai.
Pušų viršūnėm aidas nuplasnojo,
Suraibuliavo kloniai ir laukai.
Ir ne rasa spindėjo sidabrinė
Vėdrynuos, rasakilėj, gaisrenoj,
Tai mano nerimu žiedai patvinę,
Tai mano ilgesys senoj dainoj.
Mane ramino, glamonėjo vėjai,
Mėnulis žilo su manim nakčia.
Šaukiau aš tavo vardą – 

negirdėjai,
Nes tu svajonė, pasaka, kančia...

Tikėk – praeis
Kas mūsų atmintį ištrynė,
Nejaugi visa tai tiesa?
Tas godulys, ta erzelynė,
Ta dvasios elgetų gausa?..
Atsiprašau nupjauto medžio,
Apraudu pragarus vaikų,
Regėdama, kaip meilė gedi,
Kai mindoma, kas jai brangu...
O, žeme žeme, kauburėliais
Per amžių amžius puošiama,
Tu viską visada pakėlei,
Tikėk – praeis ši sutema.
Praeis. Nes jeigu nepraeitų,
Mus sunaikins šita jėga.
Apkartę praradimų vaisiai,
Liūdna bedvasė prabanga...

Danutė MAŽEIKIENĖ
Rokiškis

Nauji metai
Nauji metai, nauji lapai –
Po lapelį iš širdies.
Kuo jie puošiasi, kuo kvepia,
Kokią žinią pakuždės?
Kai žemelė vis be palto,
Šlapio vėjo košiama,
Ir nėra nė vieno kalto –
Jau apvylė ir žiema.
Pasiilgau saujos sniego, 
Pasakos žiemos baltos,
Kur dabar nykštukai miega
Iš vaikystės pamirštos?
Kur sidabro mėnesienos
Ir pokšėjimas tvorų,
Kai čežėjo Kūčių šienas 
Tuo tikėjimu tyru?..
O šventų Kalėdų rytas
Tai stebuklas apskritai!
Širdyje jis nutapytas
Tik baltai baltai baltai...
Kas lelijos, kas tos rožės,
Kas tos svajos, kur apgaus?
Pasiilgau šerkšno grožio
To švytėjimo džiugaus...
Nauji metai, nauji lapai –
Po lapelį iš širdies...
Kiek dar liko? Ką jie slepia?
Kokią laimę pažadės?..

Turiu
Turiu savo vardą – jį davė motulė
Ir mažą žvaigždelę lemties.
Turiu savo klevą – šešėlis jo gulė
Ant mano dienos ir nakties.
Turiu savo žodį ir savąjį kelią,
Ir kojas dulkėtas, basas,
Ir ilgesį kaitrų, ir dalią – nedalią,
Ir savo tiesas – netiesas.
Ir mėlyną dangų, ir žydinčią žemę,
Ir jūrą vargelių aitrių.
Ir laukiantį uostą, ir sielą neramią,
Žuvėdrą virš marių sūrių.
Turiu savo Dievą ir savo Tėvynę,
Aš jos Atgimimą mačiau.
Tą Laisvės siekimą, širdžių 

sutartinę
Lig skausmo saldžiausio jaučiau.
Turiu savo laiką, tą byrančią 

smiltį –
Iš jos raukšleles vis neriu.
Tikėjimą šviesų, negęstančią viltį
Ir ašarą savo turiu...

O žeme, žeme
O žeme, žeme, aš tave apvyliau,
Nes nebuvau tokia kantri, kaip tu,
Tik Dievas žino, kokį kalną pyliau,
Vis bėgdama kaip voverė ratu...
O žeme, žeme, iš tavęs išaugau,
Nors ir nesu tokia graži, kaip tu,
Bet Dievo duotą kibirkštėlę saugau
Nuo nevilties ir negandų piktų.
O žeme, žeme, aš tave mylėjau,
Nors nebuvau tokia gera, kaip tu,
Bet vienas Dievas matė, ką galėjau,
Kai ir džiaugiausi, ir verkiau kartu...
O žeme, žeme, į tave sugrįšiu,
Virkštelė mudviejų nenukirpta,
Tau patikėsiu savo neštą kryžių,
Ramybe pasidžiaugsiu surasta...

kitas „bičiulystės“ numeris išeis sausio 23 dieną.

Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta,
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandyt.
Vei kaip ant ežerų visur langai pasidaro,
Lygiai kaip antai stiklorius įdeda stiklą.
Taipgi namai žuvių, kur varlės vasarą šventė,
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvuolį siunčia.

Atpažįstate? Lietuvių literatūros klasikas Kris
tijonas Donelaitis, „Metai“. Poema, rašyta apie 
1765‒1975 metus. Šiais laikais daugelis žodžių jau 
sunkiai paskaitomi, o anuomet būro ausiai jie turė
jo skambėti paprastai ir savai, nes iš sakyklos žmo
nės girdėdavę tik lotyniškus pamokslus ir giesmes. 

Tai ‒ lietuvių kalbos įsitvirtinimo istorija, ku
rią daugmaž žinome kiekvienas. Tai ir nuo hegza
metro prasidėjusi lietuvių literatūros istorija. Heg
zametras ‒ antikinės eilėdaros 6 pėdų eilutė. Ką 
tai reiškia? Kad kiekvienoje eilutėje turi 6 kartus 
pasikartoti ilgieji skiemenys, o po 3 ilgųjų skie
menų daroma pauzė, vadinama cezūra. 

Kodėl atsinaujinančią rubriką pradedame nuo 
tokių tolimų laikų? Ar jums aktualu, kaip žmo
nės rašydavo prieš kelis šimtus metų? Jūs kuria
te dabar, savo skaitytojui. Esate įvaldę tam tikras 
technikas. Gal netgi taip puikiai, kad rimuoda
mi jaučiatės saugūs: žinote, kad eilėraštis patiks, 
kad būsite įvertinti, kad jus kvies savo kūrybą 
deklamuoti per įvairias šventes, kadaise baigtos 
mokyk los jubiliejų, prašys sukurti gražų eiliuotą 
sveikinimą kurio nors literatų būrelio nario gim
tadienio proga. Sėsite ir rašysite. Net jei ir pasku
tinę dieną, paskutinėmis valandomis. Ir pavyks, 
gėdos neprisidarysite.

Nedarys gėdos ir eilėraščiai, sudėti į rinki
nius, nors „profesionalūs“ literatūros kritikai gūž
čios pečiais ir sakys, kad įstrigote laike, kad apie 
senas sodybas ir berželius prie kelio jau prirašyta 
tiek ir tiek, kad bergždžiai stengiatės mėgdžioti 
Maironį, Joną Aistį, Salomėją Nėrį... „Kur jūsų 
pačių balsas, kur savitas stilius?“ ‒ klaus. Ir bus 
skaudu dėl tokio neįvertinimo. Nes jaučiate ‒ ne 
technika svarbiausia. Ir ne palyginimo, metafo
ros naujumas. Svarbiausia ‒ kiek įdedate širdies. 
Ar eilėraštis gydo. Ar jus pačius atitraukia nuo 
kūno skausmų, ar bent kelioms valandėlėms, kol 

kuriate, leidžia pamiršti negalią? Tokia yra meno 
galia: jei galite kurti, esate stiprūs. Jei jūsų kūry
ba išspaudžia ašarą likimo bičiuliui ‒ tai vaistas 
ir jam. Knygelė minkštais viršeliais artimo žmo
gaus svetainėje užima kur kas garbingesnę vietą 
nei beveidėje literatūros kritiko lentynoje, nes jis 
nežino nieko nei apie jus, nei apie jūsų nueitą gy
venimo kelią su visomis duobėmis ir pakilimais. 
Tačiau jūs galite apie tai kalbėti tiems, kam rūpi. 
Eilėmis arba proza. Tad kam gi reikalinga ta kū
rybos laboratorija?

Tai nebus rašymo technikų mokymai, darbas 
su tekstais, jų šlifavimas, nors turbūt ir patys jau
čiate ‒ įkvėpimo neužtenka, ne visada ta įnoringo
ji kūrybos paukštė nusiteikusi lesti iš delno: švys
teli savo spindinčiom plunksnom ‒ ir dingo: trys 
eilutės yra, ketvirtoji „pakibusi“, žodžio trūksta. 
Reikia ieškoti, kaip sakoma, devynias pušnis nu
plėšti, kol tą tinkamiausą atrasite. O laiko ‒ ne 
prūdai. Kūrybos laboratorija ‒ būtent ta vieta, kur 
galima eksperimentuoti, duoti valią vaizduotei, 
išmėginti naują žanrą, tiesiog žaisti, „eiti ratelį“ 
kaip sakoma šokiams kojas kilnojant. 

Tad grįžkime į pradžią. Ar kas nors dabar ku
riate hegzametru? Ar skaičiuojate tuos ilguosius 
skiemenis, pauzes? Čia jau būtų iššūkis, ar ne? Jei 
jo imtumėtės ir atsiųstumėte „Bičiulystei“ heg
zametru parašytų eilėraščių ‒ galėtume sureng
ti konkursą. 

Žinoma, mes ir toliau spausdinsime jūsų kny
gų apžvalgas, publikuosime atrinktus tekstus, 
kursime bendraminčių literatų bendruomenę ir 
vieni iš kitų mokydamiesi tobulėsime. Prisimin
dami Donelaitį, „iš pumpuro kopsime“, kad atei
tyje galėtume kūrybos žiedais ir vaisiais dalytis:       

Kožnas viens žmogus, taip pons, kaip būrs, 
prasidėdams 

Ir vargingai užgimdams tikt pumpurą rodo, 
Ik po tam tikrai, kaip dūšiai reik, prisižindęs 
Auga be rūpesčių, kasdien iš pumpuro kopdams. 
Ale su viena diena žiedelis dar nesirodo, 
Bet reik daug dienų, ik pumpurs jo prasilukštin 
Ir savo paslėptą grožybę visą parodo. 

Nijolė KVIEtKAUSKĖ

„Kūrybos laboratorija“ ‒ atsinaujinusi rubrika, sujungsianti teoriją su praktika: pakviesianti 
„Bičiulystės“ skaitytojus ne vien publikuoti savo kūrybą, bet ir imtis ieškojimų, eksperimentų. 
Bus pristatomi įvairūs literatūros žanrai, rašymo stiliai ir literatūrinės kalbos stilistika, patei-
kiama vaizduotės lavinimo metodikų ir konkrečių užduočių, rengiami kūrėjų konkursai, ku-
riuose drąsiausieji išbandys savo jėgas ir sulauks profesionalaus įvertinimo.    



Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda


