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Koronaviruso pavojus 
neįgaliesiems 

Projektuojamiems 
statiniams – naujas 

reglamentas

Nematomos moterys – 
kada nukris uždanga?

Vilniuje vis daugiau gatvių pritaikoma įvairiems poreikiams. 

Dangyras Žukauskas.

Dokumentinio filmo „Nematomosios“ stop kadras.

Naujiena – aikštelės 
mikroautobusams

Aplinkos ministerijos Staty-
bos ir teritorijų planavimo poli-
tikos grupės vyresnysis patarėjas 
Dangyras Žukauskas sako, kad 
naujovių yra, tačiau jos nekeičia 
situacijos iš esmės – ir pagal se-
ną reglamentą buvo galima la-
bai neblogai pritaikyti aplinką. 
Naujasis reglamentavimas pa-
remtas tarptautiniais ISO stan-
dartais, kuriuose pateikti labai 
konkretūs pritaikymo pavyz-
džiai su brėžiniais. Juose deta-
liai aprašoma ir kaip aplinką pri-
taikyti regos, klausos ir kitokių 
negalių turintiesiems. 

Vienas iš naujame reglamen-
te numatytų reikalavimų – pro-
jektuojant neįgaliųjų automo-
bilių stovėjimo vietas, turi būti 
numatytos ir vietos mikroauto-
busams. Tai padaryta atsižvel-
giant į faktą, kad nemažai ne-
galią turinčius žmones vežio-
jančių socialinės globos įstaigų 
ar nevyriausybinių organizacijų 

naudojasi būtent mikroautobu-
sais. Dauguma iš jų turi rampas 
ar keltuvus iš galo ir iš šono, to-
dėl turi būti palikta vietos saugiai 
išvažiuoti. Taip pat D. Žukauskas 
atkreipia dėmesį, kad jei įrengia-
ma automobilių stovėjimo aikš-
telė, kartu turi būti suprojektuo-
tas ir takas link objekto, prie ku-
rio ta aikštelė yra. Pavyzdžiu gali 
būti kai kurie prekybos cent rai, 
kurie, projektuodami statinius, 
sutvarko ir visą aplinką. 

Nuo arenų iki tualetų – 
viskas turi būti pritaikyta
D. Žukauskas pabrėžia, kad 

keičiasi salių, arenų, auditorijų ir 
kitų panašių objektų pritaikymo 
neįgaliųjų vežimėliais judantiems 
asmenims reglamentavimas. To-
kios vietos turi būti įrengiamos 
visose salės zonose (parteriuose, 
ložėse, balkonuose, kabinose ir 
pan.). Pavyzdžiui, salėje, kurio-
je telpa nuo 401 iki 500 žiūrovų, 
privalomai turi būti įrengtos 8 
vietos neįgaliųjų vežimėliais ju-
dantiems asmenims. Jos turi būti 
išdėstytos skirtingose salės vieto-
se, kad žmogus galėtų pasirinkti, 
iš kur jam patogiau stebėti spek-
taklį ar koncertą. Salėse turi bū-
ti užtikrinta galimybė pakilti į 
scenos pakylą, užkulisius, tera-
są, balkoną ir kitas lankytojams 
skirtas patalpas. Dar viena naujo-
vė – salėse turės būti įrengiamos 
vietos su pakeliamais ranktūriais  

Iki šių metų aplinkos pri-
taikymą reglamentavo Sta-
tybos techninis reglamentas 
STR 2.03.01:2001 „Stati-
niai ir teritorijos. Reikalavi-
mai žmonių su negalia reik
mėms“. Nuo šių metų sausio 
įsigaliojo reglamentas STR 
2.03.01:2019 „Statinių pri-
einamumas“. Naujasis doku-
mentas konkrečiau (kai kur – 
lanksčiau) reglamentuoja kai 
kuriuos aplinkos pritaikymo 
aspektus, daugiau dėmesio 
skiriama regos, klausos ir 
kitas negalias turintiesiems, 
atsiranda naujų pritaikyti-
nų objektų. 

Universali aplinka

pilnamečių asmenų, turinčių au-
tizmo spektro diagnozę.“

Lietuvos psichiatrų asoci-
acijos vadovė Ramunė Maza-
liauskienė, viena iš nedauge-
lio specia listų, konsultuojančių 
suaugusius autistiškus asmenis, 
atkreipia dėmesį, kad ilgai bu-
vo manoma, jog moterims au-
tizmas apskritai nebūdingas, 
net pats Hansas Aspergeris, ku-
rio vardu pavadintas šis sindro-
mas, neaprašė nė vienos moters, 
tik berniukus. Filmas „Nemato-
mosios“ labai tikroviškai atsklei-
džia realią situaciją ir paaiškina, 
kodėl taip yra – moterys suge-
ba adaptuotis, prisitaikyti, pa-
sitraukti iš sudėtingų situaci-
jų, tapti nematomomis. Bet dėl 
to joms ne lengviau – iš tikrų-
jų jos nesupranta, kodėl nepri-
tampa darbe, namuose, visuo-
menėje, kodėl joms puikiai se-
kasi dirbti pavieniui, bet negali 
ištverti kolektyve. Daugelis šių 
moterų, nesuvokdamos tikrųjų 
tokios situacijos priežasčių, lai-
ko save prastesnėmis, nenorma-
liomis. R. Mazaliauskienės tei-
gimu, tokioms moterims labai 
svarbu sužinoti atsakymą, kas 
ir kodėl su jomis vyksta, kodėl 
jos kitokios. 

Kas svarbiau – diagnozė ar 
atsakymai į klausimus?
Vis dėlto diagnozės įvardiji-

mas – ne pat svarbiausias daly-
kas. Pasak R. Mazaliauskienės, 
etiketės nebuvimas iš princi-
po nėra blogai. „Nerimą kelia 

Tolerancijos testas

Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų sparčiai daugėja, o apie 
autistiškus suaugusiuosius visiškai nekalbame. Autizmo išaugti 
neįmanoma, tad kurgi dingsta žmonės, kuriems vaikystėje buvo 
nustatyta ši diagnozė? Atsakymų ieškota, atvirai apie tai kalbė-
ta Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ iniciatyva su-
rengtoje diskusijoje, kuriai impulsą davė Tarptautiniame moterų 
filmų festivalyje „Šeršėliafam“ pristatytas šią problemą nagrinė-
jantis islandų režisierių Kristjano Kristjansono ir Bjarney Lud
viksdotiro dokumentinis filmas „Nematomosios“. 

(nukelta į 5 psl.)

unsplash.com nuotr.

Po pasaulį pasklidęs korona-
virusas COVID19 turi di-
džiulę įtaką visų mūsų gy-
venimams – užsidarome na-
muose, atidžiai sekame nau-
jienas. Neįgalieji, dažniausiai 
turintys įvairių lėtinių ligų, at-
siduria rizikos grupėje. Natū-
ralu, kad nerimo daug. Tačiau 
bene daugiausiai jo kelia neži-
nomybė – kas bus. Pateikia-
me informaciją, kuri aktuali 
negalią turintiems žmonėms.

Atvira visuomenė

Ne viena karta – su 
neteisinga diagnoze 

Lietuvos autizmo asociacijos 
„Lietaus vaikai“ valdybos narės 
Barboros Suisse teigimu, autiz-
mo diagnozė suaugusiems as-
menims Lietuvoje įteisinta tik 
2015 metais. Iki tol vaikystė-
je autizmą turėjęs jaunuolis, kai 
jam sukakdavo 18 metų, galė-
jo pasirinkti: arba jam diagno-
zė apskritai nenustatoma, ar-
ba užrašoma šizofrenija. Pasak  

B. Suisse, Lietuvoje suaugusių 
autistiškų asmenų, ypač neturin-
čių intelekto sutrikimų arba labai 
akivaizdžių sunkumų kasdienia-
me gyvenime, diagnostika ir da-
bar beveik neegzistuoja. Jiems 
gali būti nustatyta depresija ar-
ba nerimo sutrikimai. „Turime 
ne vieną kartą žmonių su netei-
singa diagnoze, – sako autizmo 
asociacijos atstovė. – Lietuvos 
higienos instituto duomenimis, 
2017 metais Lietuvoje buvo... 17 

(nukelta į 4 psl.)
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Laiške „Bičiulystei“ Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos tarybos 
narys Vladislovas Kirkickas 
papasakojo, kaip šiame krašte bu-
vo paminėta Lietuvai svarbi data. 

Paminėti Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 30-ąsias 
metines į Tauragės bendruome-
nės namus rinkosi gausus bū-
rys rajono neįgaliųjų organi-
zacijų meno mėgėjų kolektyvų 
bei žiūrovų.

Sugiedojus valstybės him-
ną – „Tautišką giesmę“, į susi-
rinkusiuosius kreipėsi ir su svar-
bia švente visus pasveikino rajo-
no mero pavaduotoja V. Eičie-
nė, Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas, šio renginio šeimininkas 
K. Petkus, rajono tarybos narė 
R. Grigalienė ir kiti svečiai.

Renginio vedėja ir organi-
zatorė D. Norgailienė pirmiau-
sia į sceną pakvietė mūsų drau-
gijos ansamblį „Svaja“ su vado-
vu A. Šileriu, kuris padovanojo 
keletą naujų mūsų žemę ir tė-
vynę šlovinančių dainų. Links-
mų ir prasmingų kūrinių atliko 
ir draugijos moterų ansamblis 
„Vakarėja“. Pirmą kartą neįga-
liųjų renginyje pasirodė tauti-
niais šalikais pasipuošęs mies-

Lietuva – tai mano kelias

to Jovarų bendruomenės kolek-
tyvas „Jovaras“. Smagių dainų 
žiūrovams dovanojo rajono že-
maičių ansamblis „Žemyna“ bei 
geri mūsų partneriai ir beveik 
visų renginių dalyviai – sutri-
kusio intelekto bendrijos „Geri 
norai“ dainorėliai.

Tarp dainų valstybės die-
nai skirtų eilių pakiliai ir jaudi-
nančiai paskaitė draugijos nariai 
A. Mikaitienė, B. Vaivadienė, 
A. Bruklys, Z. Eskirtienė. Mano 
sukurtas eiles pirmą kartą skaitė 
žmona G. Kirkickienė.

Visus renginio dalyvius pra-
linksmino puikia žemaitiška 

šneka kalbėjusi pagramantiškė 
B. Normantienė, kuri linksmai 
paporino, kaip kovoti ir kaip ap-
siginti nuo pasaulį užgriuvusios 
kvarabos (viruso).

Atskirai norisi padėkoti 
amatų būrelio moterims ir va-
dovei D. Norgailienei už nupin-
tas tautines apyrankes, o B. Vai-
vadienei – už triūsą siuvant di-
džiulę, net 5 metrų ilgio vals-
tybės vėliavą, kuri puošė ren-
ginio sceną.

Smagus ir šiltas renginys pa-
rodė, kad mes, neįgalieji, moka-
me ir sugebame švęsti ne pras-
čiau, o gal ir geriau už kitus.

Bendruomenės balsas

 Tauragė:

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Gintas Milkus pasakoja, kaip 
Jonavos rajono neįgaliųjų draugi-
ja paminėjo Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 30metį. 

Susirinkusieji į šventę pir-
miausia stebėjosi draugijos sen-
buvės Vidos Šakelienės organi-
zacijai padovanota trispalve bei 
Valdo Radzinausko jai sumon-
tuotu metaliniu stovu.

1990 m. kovo 11 d. pa-
skelbto Nepriklausomybės ak-
to reikšmę, tautos valią ir sig-
natarų ryžtą istoriko žvilgsniu 
apibūdino Marius Glinskas, jis 
pakvietė pasiklausyti Lietuvos 
poetų eilių, skirtų Tėvynei bei 
tėviškei. Neįgalieji pakaitomis 
skaitė Vinco Kudirkos, Salomė-
jos Nėries, Bernardo Brazdžio-
nio, Vytauto Mačernio, Justino 
Marcinkevičiaus, Juozo Mar-
cinkevičiaus, Jono Strielkūno, 
jonavietės Danutės Kuliavienės 
kūrybą. Draugijos narys peda-
gogas Albinas Pavasaris, prieš 
tris dešimtmečius nuvilnijusių 

Draugija pasipuošė 30 metų 
išlaikyta vėliava

dienų liudininkas, prisiminė tas 
neramias ir džiaugsmingas lau-
kimo valandas, kol buvo viešai 
paskelbtas nepriklausomos vals-
tybės atstatymo aktas, paskaitė 
savo patriotiniais motyvais nu-
skaidrintų eilėraščių. 

Poeziją keitė Tėvynei skirtos 
dainos, kurių savo repertuare ne-
stokoja Laimos Stakeliūnienės 
vadovaujamas mišrus ansamblis 

„Lietava“. Septyni balsai atkarto-
jo ir jonaviečių Irenos Nagulevi-
čienės bei Albinos Jefimenko su-
kurtas dainas apie tėviškės šulinį, 
paneryje kvepiančias ievas. Dai-
nininkams užtraukus neblėstan-
čią „Žemėj Lietuvos“, renginio 
dalyviai, sustoję ratu ir susikabi-
nę rankomis, sutartinai įsijungė į 
vilties ir ryžto kupiną melodiją, 
kuri ne vienam išspaudė ašarą.

Jonavoje skambėjo poezijos posmai, skirti Lietuvai.

 Jonava:

Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Bronislava Žilėnienė 
„Bičiulystei“ rašo apie įdomų su-
sitikimą. 

Atėjęs pavasaris, nors saulė 
ir nelepina, kviečia bendrauti, 
įkvepia naujiems darbams, su-
sitikimams.

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai aktyviai lanko 
įvairias parodas, paskaitas, no-
riai bendrauja. Todėl buvo nu-
tarta draugijoje surengti fotogra-
fijų parodą. Tai įgyvendinti pa-
dėjo aktyvus draugijos fotografų 
būrelio narys Edvardas Stankus. 

Esame, buvome ir būsime 
Jis pakvietė Pasvalio rajono ne-
įgaliųjų draugijos narį fotografą 
Vydmantą Bručą surengti savo 
darbų parodą Kelmėje. Į paro-
dos atidarymą atvyko nuotrau-
kų autorius su linksma koman-
da. V. Bručas pasakojo, kad pir-
mosios nuotraukos darytos maž-
daug prieš 15 metų. Jose įamžinti 
negalią turintys žmonės, jų kas-
dienybė, darbai ir šventės. Dabar 
nuotraukos keliauja po visą šalį ir 
už jos ribų. Į Kelmę nuotraukos 
atvyko iš Marijampolės, paviešė-
jusios pas mus, iškeliaus į Telšius.

Apžiūrėję nuotraukas, visi 

susėdome pabendrauti. Svečiai 
pasakojo apie Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos veiklą, užsi-
ėmimus, pomėgius. Moterys at-
vežė pačių pagamintų paveiks-
lų, kitų šaunių dirbinių. Svečias 
Jonas visus linksmino tarmiškai 
deklamuojamomis eilėmis. Visi 
buvo linksmi, bendravo, juoka-
vo, pokštavo. Užgrojus muzikai, 
skambėjo bendros dainos.

Laikas prabėgo nepastebi-
mai. Po ilgų atsisveikinimų, na-
mo svečiai buvo išlydėti su mu-
zika. Visi išsiskyrė vildamiesi 
dar ne kartą pasimatyti.

Tauragiškiai linksmai paminėjo Kovo 11-ąją.

 Kelmė:

Šilutės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Aldona Petkienė dali-
jasi susirinkimo įspūdžiais. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima Mi-
cienė, kaip ir kasmet pavasarį 
bundant gamtai, sukvietė neįga-
liuosius išklausyti ataskaitos apie 
praeitų metų darbus. Šiemet su-
sirinkimas sutapo su linksma 
pavasario švente – Tarptautine 
moterų solidarumo diena, ko-
vo 8- ąja.

Gausus būrys lemties bičiu-
lių iš Šilutės miesto ir seniūni-
jų rinkosi prisiminti, kur kartu 
keliavome, ilsėjomės, pramo-
gavome. 

L. Micienė išvardijo, kokios 
per 2019 metus buvo teikiamos 
paslaugos įgyvendinat socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektą, 
priminė surengtas šventes, ke-

liones. Ji dėkojo draugijos dar-
buotojams už gerai atlikus dar-
bus, padalinių pirmininkams ir 
visiems nariams – už aktyvų 
dalyvavimą draugijos veikloje.

Finansinę ataskaitą pateikė 
buhalterė Vaida Paškauskienė, 
perskaitytas ir revizijos komisi-
jos patikrinimo aktas. Draugijos 
nariai 2019 metų veiklą vienbal-
siai įvertino gerai. 

Geros nuotaikos pliūpsnį 
moterims dovanojo Ado Nau-
sėdos atliekamos dainos, Euge-
nijos Jafimovienės, Lilijos Žąsy-
tienės ir Onos Milkovienės ei-
lės, skirtos moterims. 

Humoro grupės „Botagė-
lis“ atlikėjai (Vaidas Austynas, 
L. Žąsytienė ir Irma Reikertie-
nė) moteris pasveikino gulbių 
šeimynos šokiu. Užimtumo bū-
relio „Mėta“ narės savo veiklą 
pristatė surengtomis vaišėmis. 

Kalvarijos savivaldybės neįga-
liųjų draugijos narė Vilija Vilke-
lienė su „Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo šventinio renginio, kurį 
vedė pati, įspūdžiais.

Kalvarijos savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos nariai rin-
kosi į smagų renginį. Pirmojo-
je jo dalyje skambėjo eilės mo-
teriai – taip paminėjome Kovo 
8-ają, Tarptautinę moters dieną. 
Sulaukėme ir viešnių iš Mari-
jampolės: apie moters gyveni-
mą pašmaikštavo poetė Aldona 
Murauskienė, romantiškų eilių 
paskaitė poetė Gema Galinienė. 
Renginio dalyvių širdis suvirpi-
no poetės Zenos Paukštaitienės 
eilės. Poeziją paįvairino saksofo-
no muzika, kurią dovanojo bu-
vęs Kalvarijos savivaldybės me-
ras Jonas Kazys Dzirmeika. Jam 
esame dėkingi, kad reorganiza-
vus Marijampolės rajoną, Kal-
varijos savivaldybėje gyvuoja 
neįgaliųjų draugija.

Antroji renginio dalis buvo 

Viename renginyje 
paminėtos dvi šventės

skirta Lietuvos nepriklausomy-
bės 30-mečiui. Tų metų įvykių 
sūkuryje buvęs J. K. Dzirmei-
ka prisiminė pirmuosius Aukš-
čiausios Tarybos posėdžius. 
Mūsų kraštas į Lietuvos Aukš-
čiausiąją Tarybą tuomet išrinko 
tremtinį, politinį kalinį, poetą ir 
prozininką Gintautą Iešmantą. 
J. K. Dzirmeika buvo jo padė-
jėjas. „Į susitikimus su rinkėjais 
važiuodavome mano žiguliuku, 
dviese, kartais trise, jei atsiras-
davo drąsesnis žmogus, nes dar 
buvo daug abejojančių, ar išlik-
sim laisvi, o gal viskas laikina, – 
prisiminė J. K. Dzirmeika. – 
Žmonės po truputį laisvėjo, jų 
nuomonė keitėsi ne dienomis, 
bet valandomis.“ J. K. Dzirmei-
ka paskaitė ir G. Iešmanto pri-
siminimų.

Skambėjo poečių skaitomos 
eilės Tėvynei, saksofono muzi-
kos garsai. Dar ilgai žmonės da-
lijosi įspūdžiais apie 1990 me-
tų įvykius.

Eilės ir dainos – moterims ir Tėvynei.

 Kalvarija:

Aptarti nuveikti darbai
 Šilutė:

Šilutiškiai prisiminė, ką nuveikė praėjusiais metais. 
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Atvira visuomenė Ir negalėdamas laisvai judėti veržiasi į meno pasaulį

„Druskininkų krašto tautotyros metraščio“ pristatyme S. Lyniką kalbina 
biblio tekos direktorė L. Žėkienė. 

Saulius Lynikas – gydytojas 
terapeutas, žinomas ir gerbia-
mas ne tik druskininkiečių, 
bet ir iš kitų šalių į sanatorijas 
gydytis atvykstančių žmonių. 
Vienoje jų, būtent „Eglėje“, 
darbavosi net 29erius me-
tus. Buvo  mylimas gydytojas 
ir aktyvus visuomenininkas, 
1990–1995 m.  pirmos ka-
dencijos Druskininkų miesto 
tarybos deputatas.

Deja, 2003 m. jam buvo 
diag nozuota išsėtinė sklerozė, 
teko atsisėsti į neįgaliojo veži-
mėlį. Džiaugsmas užlieja širdį, 
kad S. Lynikas, nors ir sunkiai 
sirgdamas, bent mintimis ver-
žiasi į galaktiką, Grįžulo ratais 
darda per gyvenimo vieške-
lius, grimzta į apmąstymų gel-
mes. Jis atspausdino ir kitoms 

kartoms paliko savos giminės 
metraštį. 

Saulius augo ir brendo ne-
paprastoje aplinkoje – šeimoje 
buvo žadinamas žinių troški-
mas, kilnaus elgesio siekis, gi-
lūs religiniai jausmai. Jonišky-
je, erdviame mediniame name, 
kur gyveno jau ketvirta Lyni-
kų giminės karta, iš motinos, o 
vėliau ir vyriausios sesers Ma-
rytės, lūpų skambėjo Mairo-
nio, B. Brazdžionio, B. Sruo-
gos, J. Baltrušaičio, M. Cveta-
jevos, A. Bloko eilės.

Didžiausias S. Lyniko kūri-
nys – 76 puslapių „Nauji Kipšo 
laiškai“, pasirodę 2000-aisiais. 
„Nelabieji, įvilioję žmones į 
pinkles, taip gudriai juos ap-
mulkina, jog šie jau nebesi-
veržia į dangiškas aukštybes, o 
patraukia priešingon pusėn ir 
grimzta į pragaro tamsybių be-

dugnę“, – taip šioje aštroko hu-
moro knygoje autorius nusako 
jos turinį. 

Pastaraisiais metais spaudo-
je ir internete paskelbta 40 Sau-
liaus tekstų įvairiomis temomis, 

nors rašyti kompiuteriu jam 
kaskart vis sunkiau – tai daro 
vien kairės rankos pirštu!

Praėjusių metų gruodį mies-
to savivaldybės viešojoje biblio-
tekoje buvo pristatyta „Drus-

kininkų krašto tautotyros met-
raščio“ II dalis. Publikacija „O 
širdis nyra į brangius prisimi-
nimus“ skirta S. Lynikui. Jis 
sulaukė didžiulio pilnos salės 
žiūrovų dėmesio, buvo ypač 
gražiai pagerbtas. Per renginį 
skaitė savo kūrinį „Ką pasaky-
tų Ezopas“.

Vertindama S. Lyniko ta-
lentą ir pastangas kurti grožį, 
Druskininkų poezijos ir kitų 
menų mėgėjų asociacija „Bran-
duma“ tarybos susirinkime pri-
ėmė jį į savo gretas. Tikimės, 
kad šis meno žmonių sambūris 
Sauliui suteiks stiprybės toliau 
tęsti kūrybinius sumanymus.

Eugenija Sidaravičiūtė
Antano Ruginio nuotr.

Europos negalios forumas: 
būtina pasirūpinti 

neįgaliaisiais
Į koronaviruso keliamas ri-

zikas sureagavo Europos nega-
lios forumas (EDF), išplatinęs 
kreipimąsi į Europos valstybių 
ir institucijų lyderius. Lietuvos 
negalios organizacijų forumas 
pateikia šį kreipimąsi lietuviš-
kai. EDF pabrėžia, kad kiekvie-
nas žmogus turi teisę greitai gau-
ti teisingą informaciją apie epi-
demiją ir priemones, kurių rei-
kia imtis. Raginama informaciją 
pateikti gestų kalba ir subtitrais, 
paprastu tekstu ir lengvai su-
prantama kalba, užtikrinti, kad 
telefono linijos, suteikiančios 
tiesioginę informaciją ir pagalbos 
linijos (112 ir 1808) būtų priei-
namos visiems, įskaitant kurčius 
ir neprigirdinčius asmenis. 

Taip pat atkreipiamas dėme-
sys, kad patalpos ir paslaugos per 
karantiną turi būti prieinamos 
asmenims su negalia. Sveikatos 
priežiūros specialistai turi bū-
ti supažindinti su papildoma ri-
zika asmenims, turintiems ligų, 
dėl kurių jie yra labiau pažeidžia-
mi pablogėjus kvėpavimo būklei.

Visa COVID-19 kontrolės ir 
prevencinė veikla turi būti su-
planuota ir įgyvendinta aktyviai 
dalyvaujant negalios organizaci-
joms. Raginama užtikrinti, kad 
nė vienas neliktų be būtiniausių 
prekių, paramos ir kontaktų su 
žmonėmis. 

Ką daryti uždarius dienos 
centrus? 

Vyriausybės nutarimu ku-
riam laikui draudžiama veik-
la vaikų, žmonių su negalia ir 
pagyvenusių žmonių dienos ir 
užim tumo centruose. Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rija pažymi, kad darbas šiuose 
centruose turi būti organizuoja-
mas skatinant darbuotojus dirb-
ti nekontaktinio pobūdžio darbą, 
mokant už jį nustatytą darbo už-
mokestį. Dėl šių sprendimų la-
bai sunerimo dirbantys ir neįga-
lius vaikus auginantys tėvai – jie 
neturės kur palikti savo atžalų.

Ministerija tikina – Valsty-
bės ekstremalios situacijos ope-

racijų centro vadovo sprendime 
dėl koronaviruso valdymo prie-
monių buvo papildomai įrašy-
ta, kad savivaldybių adminis-
tracijoms pavedama „privalo-
mai užtikrinti vaikų ir žmonių 
su negalia priežiūrą išimtiniais 
atvejais įstaigose, jeigu to neį-
manoma įgyvendinti namuose“. 
Tai reiškia, kad nesant jokių ga-
limybių pasirūpinti neįgaliuoju 
namuose, savivaldybės turės su-
teikti priežiūrą įstaigoje. 

Be to, Seimas ypatingos sku-
bos tvarka priėmė Ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo įsta-
tymo pakeitimus, kuriais numa-
toma, kad jei dėl Vyriausybės 
paskelbtos ekstremaliosios si-
tuacijos ar karantino sustabdy-
ta socialinių paslaugų įstaigos 
(dienos centro) veikla, asmens 
su negalia, kuriam minėtoje įs-
taigoje buvo teikiama dienos 
ar trumpalaikė socialinė globa, 
vienam iš tėvų ar globėjų nuo 
pirmos vaiko priežiūros dienos 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo lėšomis mokama ligos iš-
moka. Jos dydis – 65,94 proc. 
nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Kitas Seimo priimtas įstaty-
mo pakeitimas numato, kad jei-
gu darbuotojas serga sunkia lė-
tine liga, įrašyta į sveikatos ap-
saugos ministro patvirtintą sąra-
šą, ir jam nėra jokios galimybės 
dirbti nuotoliniu būdu bei netai-
koma prastova, jis turi galimy-
bę ekstremalios situacijos metu 
gauti ligos išmoką. Išmokos dy-
dis – 62,02 proc. nuo atlygini-
mo „ant popieriaus“.

Stabdomos veiklos 
neįgaliųjų organizacijose

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas (NRD) taip pat skelbia, 
kad visos paslaugos, kurios tu-
ri grupinio susirinkimo pobūdį 
(dienos užimtumas, repeticijos, 
savigalbos grupės, mokymai ir 
pan.) nurodytu laikotarpiu ne-
turi būti teikiamos. „Vienkar-
tinio pobūdžio renginiai, išvy-
kos taip pat turi būti atidėti. In-
dividualaus pobūdžio paslau-
gos teikiamos laikantis bendrų 
Vyriausybės vadovo, Valstybės 
ekstremalios situacijos operaci-
jų centro vadovo, Sveikatos ap-
saugos ministerijos nurodymų 
bei įvertinant riziką kiekvienu 
atveju individualiai“, – skelbia-
ma NRD pranešime. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND) pirmininkė Jelena Ivan-
čenko pabrėžia, kad esant to-
kiai situacijai reikėtų pagalvo-
ti apie kitas veiklos formas, su 
savivaldybe susiderinti veiklos 
pobūdžio keitimą. „Vis dėlto ir 
dirbant nuotoliniu būdu reikė-
tų nepamiršti senyvo amžiaus 
žmonių, tų, kurių galimybės 
išei ti iš namų ribotos. Gal jie 
negali nusipirkti maisto, vaistų 
ar kitų būtinų dalykų – tuo ga-
lėtų pasirūpinti mūsų organiza-
cijos“, – sako LND pirmininkė. 

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugija paskelbė, kad dėl susi-
klosčiusios padėties ir paskelb-
to karantino nevyks repeticijos, 
nesirinks siuvimo būrelis, at-
šaukiami planuoti susitikimai, 
bet karantino metu bus teikia-

mos individualios pagalbos, pa-
vėžėjimo, palydėjimo į/iš ligo-
ninę, vaistinę ir maisto prekių 
parduotuvę paslaugos. Taip pat 
bus teikiama individuali pagalba 
žmogaus namuose (maisto, vais-
tų, higienos pristatymas), prista-
tomi „Maisto banko“ paketai, 
bus bendraujama telefonu ir per 
feisbuką. Kviečiama skambinti, 
rašyti kilus klausimų ar kai rei-
kia pagalbos. 

Dar daugiau kūrybingumo 
parodė Jonavos rajono neįgalių-
jų draugija. Ji paskelbė, kaip bus 
dirbama nuotoliniu būdu – nau-
dojantis programėlėmis Skype ir 
Messenger vyks floristikos užsi-
ėmimai, bursis humoro grupė 
„Rykštenė“ ir ansamblis „Lie-
tava“. Toliau bus teikiamos pa-
vėžėjimo į gydymo įstaigas pa-
slaugos. 

Ar bus baudžiama dėl 
sutarčių nevykdymo?
NRD skelbia, kad nurodytu 

laikotarpiu taikomos sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo dėl 
nenugalimos jėgos (force majeu-
re) aplinkybės. Projekto vykdy-
tojas, neįvykdęs sutartyje numa-
tytų įsipareigojimų ar jų dalies, 
privalės NRD pateikti paaiški-
nimą, jei to iš jo bus pareikalau-
ta, dėl sutarties nevykdymo dėl 
ekstremalios situacijos paskelbi-
mo bei apie šios aplinkybės įta-
ką sutarties įvykdymui.

NRD taip pat perspėja, kad 
šiuo metu nebus išduodami 
siuntimai į valstybės socialinės 
globos namus. Tiems asmenims, 
kuriems siuntimai išduoti, ta-
čiau jie ketino apsigyventi kovo 
13-27 d. laikotarpiu, siuntimų 
galiojimas pratęsiamas atitinka-
mu dienų skaičiumi. 

Perspėjimas 
transplantuotiems 

žmonėms
Itin daug nerimo patiria 

transplantuoti ligoniai, kurie 
vartoja imunosupresantus – t.y. 
imunitetą slopinančius vaistus. 
„Žmonėms, gyvenantiems su 
persodintais organais ir nuolat 

naudojantiems imunitetą slopi-
nančius vaistus, ypač pavojin-
ga bet kokia tiek virusinė, tiek 
bakterinė infekcija. Koks būtų 
tokių žmonių likimas užsikrė-
tus naujuoju koronavirusu?“ – 
klausia kelias transplantacijas 
patyrusi ir su persodintu inks-
tu gyvenanti Ugnė Šakūnienė. 
Jos teigimu, dar labiau ieškoti 
informacijos paskatino perskai-
tyta žinia, kad šis virusas labai 
pavojingas ne tik plaučiams bet 
ir inkstams. 

Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santaros klinikų Nefrolo-
gijos centro direktorius, profe-
sorius Marius Miglinas pabrė-
žia, kad jei tokį pacientą reikia 
ištirti dėl COVID-19, jis netu-
rėtų vykti konsultuotis į trans-
plantacijos centrą. Šiuo metu dėl 
COVID-19 tiriama tam pritai-
kytose infekcinės ligoninės pa-
talpose, pacientas neišleidžia-
mas negavus tyrimo atsakymo. 
Išsitirti dėl COVID-19 galima ir 
mobiliose stotelėse, kurios dabar 
steigiamos didžiuosiuose šalies 
miestuose. Planiniai transplan-
tuotų pacientų vizitai atidedami, 
o prižiūrintis nefrologas vaistus 
gali pratęsti elektroniniu būdu. 
Sukarščiavus, atsiradus gerklės 
skausmui, kosuliui, dusuliui rei-
kia skambinti gydančiam gy-
dytojui-nefrologui arba telefo-
nu 1808. 

Svarbu tai, kad jeigu pacien-
tas turėjo kontaktą su sergan-
čiuoju (patvirtintas COVID-19), 
arba yra grįžęs iš rizikos šalių, 
arba jaučia tokius simptomus, 
kaip gerklės skausmas, kosti, 
karščiuoja, su gydančiu gydy-
toju-nefrologu gali būti svars-
tomi imunosupresinio gydymo 
pakeitimai. 

M. Miglinas patikino, kad 
transplantacijos iš gyvo dono-
ro šiuo metu atliekamos nebus, 
mirusių donorų paruošimas nė-
ra stabdomas, vykdomas pagal 
patvirtintus protokolus. 

Emilija StONKUtė 

Koronaviruso pavojus neįgaliesiems(atkelta iš 1 psl.)

unsplash.com nuotr.
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Neseniai atšventėme Lie-
tuvos nepriklausomybės 

atkūrimo trisdešimtmetį. 30 
metų – lašas istorijos vande-
nyne, tačiau tai – visas van-
denynas įvykių, išgyvenimų, 
emocijų žmonėms, gyvenu-
siems tame trisdešimtmety-
je. Pasaulis pasikeitė, mokslas 
ir technologijos septynmyliais 
žingsniais nuskubėjo į priekį, 
neatpažįstamai pakeisdamos 
mūsų kasdienybę. Atsirado 
daugybė įvairių galimybių: ke-
liauti po pasaulį, mokytis, būti 
verslininku ar laisvu meninin-
ku. Lietuvoje šie pokyčiai pa-
sijuto itin ryškiai – ištrūkę iš 
sovietmečio, mes stačia galvą 
pasinėrėme į laisvę ir demok-
ratiją, valstybės ir jos santvar-
kos kūrimą. Nepriklausomybė 
atnešė didelių pokyčių ir ne-
įgaliųjų gyvenime. Pagaliau 
buvo pripažinta, kad neįgalie-
ji egzistuoja ir prasidėjo ilgas 
jų kelias į visavertį gyvenimą.

Keletą dienų prieš Lietu-
vos nepriklausomybės atkū-
rimo 30-metį aš taip pat mi-
nėjau sukaktį – 33 metus ne-
vaikštau. Nors prieš 30 metų 
buvau dar vaikas, bet aiškiai 
prisimenu, kaip atėjo laisvė ir 
kaip viskas keitėsi. Galiu paly-
ginti, ką reiškė turėti judėjimo 
negalią prieš 30, prieš 15 metų 
ir dabar. Jūs net neįsivaizduo-
jate, koks tai didžiulis skirtu-
mas. Nuo vilties, kad pavyks 
gauti nors kokį vežimėlį iki ga-
limybės rinktis vežimėlio mo-
delį, gamintoją ir net padangų 
spalvą. Nuo visiško priklausy-
mo nuo artimųjų iki galimy-
bės mokytis, dirbti ir gyventi 
savarankiškai. Nuo izoliacijos 
tarp keturių sienų iki laisvės 
keliauti po pasaulį. Aš pame-
nu, kaip su neviltimi ir pavy-
du žiūrėjau pro langą į kieme 
linksmai žaidžiančius vaikus, 
nes pati negalėjau išeiti į lauką. 
Šiandien bet kada užsinorėju-
si galiu savo mašina ar viešuo-
ju transportu nuvažiuoti pa-
pietauti į kitame miesto gale 
esančią mėgstamą kavinukę. 
Tai labai labai dideli pokyčiai. 
Bet ar mes juos vertiname?

Atsiradus galimybėms ke-
liauti pamatę, kaip neįgalieji 
gyvena kitose šalyse, mes irgi 
užsinorėjome gyventi geriau, 
kokybiškiau, laisviau. Tai na-

tūralu. Kad mes tokių pokyčių 
norime čia ir dabar, irgi supran-
tama, bet, deja, nerealu... Šalys, 
kuriose neįgalieji gali džiaugtis 
lygiomis galimybėmis, prieina-
ma aplinka, universaliu dizai-
nu, tokią sistemą ir aplinką kū-
rė labai ilgai ir ne visiems tai iš 
pirmo karto pavyko. O kai ku-
riose šalyse pokyčiai tebevyksta 
iki šiol. Tik mums iš šalies žiū-
rint viskas svetur atrodo geriau 
ir gražiau. Kaip sakoma „Gerai 
visur, kur mūsų nėra.“

Taigi mes norime gyventi 
geriau. Atrodytų, šis noras tu-
rėtų skatinti veikti, kurti, keis-
ti, tačiau ne – mes tiesiog lau-
kiame, kol kas nors kitas ką nors 
padarys. Mes, neįgalieji, tarpu-
savyje prie kavos puodelio ar 
feisbuke kalbame, kad kas nors 
dėl vieno ar kito dalyko galė-
tų ką nors padaryti. Daugiau-
siai tikimės iš nevyriausybinių 
organizacijų. O šios, savo ruož-
tu, tiek tarpusavyje, tiek komi-
sijose, prie apvalių ar kampuotų 
stalų irgi kalba, kaip gerai būtų, 
jei pasikeistų tas ar anas. Tai, jų 
nuomone, turėtų padaryti vals-
tybė. O valstybė... Valstybės 
valdymas yra labai sudėtingas 
procesas, sudėtingas finansiškai, 
teisiškai, biurokratiškai. Valsty-
bės lygmeniu pokyčiai vyksta 
labai lėtai. Bet ar tikrai viskas 
priklauso tik nuo politikų? Ar 
mums reikia valstybės leidimo 
pokyčius daryti patiems?

Taip, Lietuvos laukia dar la-
bai daug darbo, kad neįgalie-
ji būtų visaverčiai visuomenės 
nariai ir su pavydu nesižvalgytų 
į kitas šalis, tačiau nepamirški-
me, kad per 30 metų įvyko labai 
daug gerų pokyčių, kuriuos turi-
me vertinti. Tik stebuklai vyksta 
akimirksniu, o gerovei sukurti 
reikia laiko ir darbo. Svarbiau-
sia, kad mes kiekvienas turime 
laisvę veikti, kurti, keisti. O jei 
prie laisvės pridėsime norą ir 
ryžtą, tada ir galimybių atsiras. 
Laisvė suteikia ne tik galimy-
bių, bet ir atsakomybę už save 
ir savo poelgius. Linkiu mums 
visiems deramai išnaudoti savo 
laisvę – būti sąmoningiems ir 
atsakingiems.

virginija dambraUSKaitė

Aš – pilietis

Ar reikia 
valstybės 

leidimo pokyčius 
daryti patiems?

Negalios ABC Reikalinga slauga: ką 
būtina žinoti? Slaugos poreikis Lietuvoje 

didėja, tad sunkiai sergantys 
mūsų šalies gyventojai šias 
paslaugas gali gauti ne tik li-
goninėje, poliklinikoje, bet ir 
savo pačių namuose. Valsty-
binės ligonių kasos prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
(VLK) specialistai primena, 
ką būtina žinoti apie slau-
gos paslaugas, kurias gali 
gauti privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) apdraus-
ti žmonės.

Visiems PSD apdraustiems 
pacientams Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšomis apmo-
kamas slaugos pas-
laugas teikia gydymo 
įstaigos, turinčios li-
cenciją šiai veiklai ir 
sudariusios sutartis su 
teritorinėmis ligonių 
kasomis (TLK). 

Slauga namuose
Slaugos paslaugos 

namuose gali būti tei-
kiamos pacientams, kuriems:
  nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis;
  nustatytas specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis su dideliais specialiai-
siais poreikiais;
 atlikta tracheostoma (chi-

rurginiu būdu išoriškai sufor-
muota žiotis trachėjoje) ar gas-
trostoma (įstatytas vamzdelis į 
skrandį) ir būtinas gleivių išsiur-
bimas iš kvėpavimo takų; 
 po gydymo stacionare dėl 

somatinių ligų ir pažeidimų nu-
statytas bendras funkcinis sutri-
kimas, kai Bartelio indeksas yra 
nuo 20 iki 61 balo ir kurie kas-
dieniame gyvenime yra visiškai 
arba beveik priklausomi nuo ki-
tų žmonių pagalbos. 

„Pacientas ar jo artimieji dėl 
slaugos paslaugų namuose turė-

tų kreiptis į šeimos medicinos 
paslaugas arba pirmines psichi-
kos sveikatos priežiūros paslau-
gas teikiantį gydytoją. Jis siun-
time nurodys, kokių ambulato-
rinių slaugos paslaugų namuo-
se reikia pacientui“, – sako VLK 
Paslaugų ekspertizės ir kontro-
lės skyriaus vyriausioji specia-
listė Oksana Burokienė.

Slaugytojai pacientų namuo-
se gali atlikti nemažai įvairių 
slaugos procedūrų: suleisti vais-
tus, prijungti ir prižiūrėti lašinės 
sistemą, paimti kraują ar šlapimą 
laboratoriniams tyrimams, pa-
daryti elektrokardiogramą, už-

tikrinti žaizdų bei pragulų pro-
filaktiką ir priežiūrą, dirbtinių 
kūno angų (stomų) priežiūrą, 
enterinį maitinimą ir kt. 

Slauga ligoninėje
Pacientai į slaugos ligoninę 

siunčiami tuomet, kai jiems nu-
statyta tiksli diagnozė ir nerei-
kalingas aktyvus gydymas bei 
negalima skirti medicininės rea-
bilitacijos.

„Pacientai į slaugos ligoni-
nes gali būti siunčiami po slau-
gos paciento namuose, kai am-
bulatorinė pagalba neefektyvi, 
užsitęsus ligai, kai nereikia ak-
tyvaus stacionarinio gydymo, o 
medicininės reabilitacijos taiky-
ti negalima. Ir net po medicini-
nės reabilitacijos, esant slaugos 
indikacijų, pacientai gali būti 
siunčiami į šias gydymo įstai-

gas“, – teigia O. Burokienė.
Buvimo slaugos ligoninėje 

trukmę lemia paciento būklė, 
ligos eiga ir sunkumas. „Gydy-
mo įstaigai, sudariusiai sutartį su 
TLK dėl slaugos paslaugų išlaidų 
apmokėjimo, iš PSDF mokama 
už faktinį ligonio gydymo laiką, 
tačiau ne ilgesnį nei 120 dienų 
per kalendorinius metus“, – aiš-
kina O. Burokienė.

Paliatyvioji slauga
Kai tenka padėti žmogui 

kęsti ligos skausmus, teikiama 
paliatyvioji pagalba – visapusiš-
ka pacientų, sergančių neišgydo-

momis, progresuojan-
čiomis ligomis, priežiū-
ra. Paliatyviosios pagal-
bos paslaugos gali būti 
teikiamos tiek gydymo 
įstaigose, tiek paciento 
namuose.

„Paliatyviosios pa-
galbos paslaugos teikia-
mos patiems sunkiau-
siems ligoniams: esan-
tiems komoje, sergan-

tiems onkologinėmis ligomis, 
tam tikro laipsnio demencijomis 
ir pan. Gydantysis gydytojas, at-
sižvelgdamas į ligonio sveikatos 
būklę, į jo ir artimųjų pageida-
vimą, parenka paliatyviosios pa-
galbos paslaugų teikimo būdą. 
Kartu su paliatyviosios pagal-
bos sveikatos priežiūros specia-
listais ir ligonio artimaisiais gy-
dytojas nustato tokių paslaugų 
teikimo mastą ir trukmę, pri-
reikus juos koreguoja“, – teigia 
O. Burokienė.

Paciento šeimos gydytojas, 
nustatęs paliatyviosios slaugos 
poreikį ir įvertinęs, kad pacien-
tui reikalingos techninės pagal-
bos priemonės, tai nurodo iš-
duodamame siuntime, su kuriuo 
iš karto galima kreiptis į bet ku-
rį Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro padalinį.

Svarbu žinoti: 

 Šiuo metu pacientams per metus priklauso iki 104 ambu-
latorinės slaugos paslaugų namuose;

 Slaugos paslaugos ligoninėje teikiamos ne ilgiau kaip 
120 dienų per metus;

 Pacientai, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos 
poreikis, gali įsigyti techninės pagalbos priemones nelauk-
dami, kol bus nustatyti specialieji poreikiai.

Nori susipažinti
„Kam širdyje dar ne ruduo“ – vienišas senjoras susipažintų su miela moterimi 
artimai draugystei. Rašykite adresu: Pašto dėžutė Nr. 38, Kėdainių centrinis paš-
tas, J. Basanavičiaus g. 59, 57001.

Parduoda
Automobilį Opel Corsa C, 2005 m. su rankiniu valdymu. 1,2 l, 59 kW, pusiau auto-
matas, 5 pavaros, benzinas. TA iki 2021-09. Rida 210 tūkst. km. Kaina 6 000 Eur. Tel.  
8 684 46213.

ar be ranktūrių tam, kad galima 
būtų persėsti iš vežimėlio. 

Prienami ir gyvenamieji 
namai bei kultūros paveldas

Pasak D. Žukausko, regla-
mento reikalavimai galioja ne 
tik statant, bet ir rekonstruo-
jant, atnaujinant (modernizuo-
jant) pastatą, atliekant kapitalinį 
ar paprastąjį remontą. Tiesa, šios 
nuostatos taikomos tik  pertvar-
komoms statinio dalims. 

Aplinkos ministerijos pata-
rėjas atkreipia dėmesį, kad reg-
lamento nuostatos taikomos ir 
3 bei daugiau butų turintiems 
gyvenamiesiems pastatams: vi-
sų aukštų gyvenamųjų patalpų, 
o lifto neturinčiuose pastatuo-
se – pirmo aukšto erdvės ar pa-
talpos turi būti suprojektuotos 
taip, kad statinį (jo dalį) nesun-
kiai galima būtų pritaikyti ribo-
to judumo žmonių poreikiams. 

Nemažai dėmesio skirta ir 

kultūros paveldo objektams. Jie 
turi būti pritaikomi, tačiau pa-
brėžiama, kad tai neturi pakenkti 
pastato vertingosioms savybėms. 

Pasak D. Žukausko, pasta-
ruoju metu požiūris į aplinkos 
pritaikymą keičiasi – vis mažiau 
tenka išgirsti, kad nenorima pri-
taikyti statomų ar rekonstruoja-
mų objektų. Tačiau tikrai ne vi-
sada viskas padaroma tinkamai. 
Kaip laikomasi šių reikalavimų, 
vertinti pavesta Neįgaliųjų rei-
kalų departamentui. 

Privalumų nemažai 
Lietuvos paraplegikų asocia-

cijos teisininko Egidijaus Gri-
gonio teigimu, ar šis reglamen-
tas atneš pokyčių, priklauso nuo 
daugelio aspektų – projektuo-
tojų sąmoningumo, jų turimų 
žinių, kontrolės efektyvumo ir 
pan. „Naujajame statybos tech-
niniame reglamente pasirinktas 
teisinio reguliavimo modelis turi 
ir trūkumų, ir privalumų. Pag-

rindinis jo trūkumas yra tai, kad 
dauguma reikalavimų nustatyti 
nuorodomis į tarptautinį stan-
dartą, kuris, kaip ir kiti tokio 
pobūdžio standartai, yra moka-
mas dokumentas. Šį standartą 
sukūrė Tarptautinė standartiza-
cijos organizacija (ISO). Tikiuo-
si, kad privalumai atsvers pami-
nėtą trūkumą“, – sako E. Gri-
gonis. O privalumų tikrai yra – 
pavyzdžiui, nemaža dalis rei-
kalavimų pateikiama schemo-
mis ir paveikslėliais, todėl daug 
paprasčiau suprasti jų esmę. Be 
to, Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos reputacija irgi tu-
ri reikšmės – tai, kad vadovau-
jamasi jų pateiktais standartais, 
projektuotojus ir statytojus pa-
skatins suvokti, kad reikalavimai 
įvairiausio pobūdžio patalpoms 
ir pan. nėra Lietuvos negalią tu-
rinčių žmonių išsigalvojimas, o 
beveik 30 valstybių specialistų 
išdiskutuotos normos. 

aurelija babiNSKiENė 

Projektuojamiems statiniams – 
naujas reglamentas

(atkelta iš 1 psl.)
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Kaip aš pažinau negalią

Be gailesčio, bet supratingai
Pasakodama filmo atsiradi-

mo istoriją Akvilė prisimena, 
kaip užsimezgė ryšys su Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
ga (LASS). „Filmo prodiuserė 
Kristina Ramanauskaitė kartu 
su Kristupu Saboliumi ir Ignu 
Jonynu prieš tai dirbo prie vai-
dybinio filmo „Nematoma“. 
Kristina įsitraukė į šią temą ir 
pradėjo kalbinti prisijungti ir 
mane. Man tai pasirodė didžiu-
lis iššūkis, nes tai buvo pirmo-
ji mano pažintis su negalia“, – 
pasakoja režisierė. Akvilė prisi-
pažįsta, kad nebuvo didelė op-
timistė ir kartu su prodiusere su 
LASS sutarė, jog filmą kurs tik 
tada, jeigu ras tinkamus perso-
nažus. Jų teko ieškoti pusę me-
tų. Jau atrodė, kad nieko nebus, 
bet tada sutiko Irmą. Neiškentu-
si klausiu Akvilės: „Kodėl paieš-
kos taip ilgai užtruko?“ – „No-
rėjome kurti filmą ne apie ne-
galią, – sako režisierė, – o apie 
ją turinčius žmones ir situaci-
jas, į kurias jie patenka. Norė-
jome kurti filmą ne apie akluo-
sius, o su aklaisiais.“ Tuomet fil-
mo kūrėja dar nenujautė, kad jos 
sumanymas labai patiks ir mer-
ginoms, apie kurias bus kuria-
mas filmas. Aklųjų ir silpnaregių 
bendruomenė nenori, kad apie 
juos būtų kalbama su gailesčiu, 
per atskirtį, o taip jau yra buvę.

Drauge į povestuvinę 
kelionę

Kai Akvilė susipažino su bū-
simo filmo herojėmis nerege Ir-
ma ir silpnarege Žydrūne, turin-
čia vos 2 proc. regos, jai labiau-
siai patiko, kad merginos nejau-
čia kartėlio dėl negalios. Jos su-
prato, kad filmas turės būti apie 
džiaugsmą ir meilę ir tai jas drą-
sino. O režisierę patraukė tuo 
metu susiklosčiusi situacija. Ir-
ma papasakojo, kad jos geriau-
sia draugė Žydrūnė vasarą tuo-
kiasi ir vyks į povestuvinę kelio-
nę – ne tik jaunavedžiai, bet ir 
jų draugai... Tas gyvenimo mo-
mentas turėjo būti labai žmo-
giškas ir norėjosi jį užfiksuoti. 

Pasak Akvilės, nebuvo pa-
prasta prikalbinti jaunavedžius, 
ypač Žydrūnės vyrą Algirdą, 
kad leistų filmuoti povestuvinę 
kelionę. Vis dėlto pavyko. Reži-
sierė prisipažįsta dar prieš pra-
dedant filmuoti savęs klaususi: 
kodėl neregiai taip toli keliaus, 
ką jie iš to gaus, išskyrus išlai-
das ir nepatogumus? Bet kelio-

nė pakeitė Akvilės, Martyno ir 
kitų filmo kūrėjų nuomonę. Jie 
pamatė, kad regos negalią turin-
tieji labiausiai iš visų mėgaujasi 
šia kelione. Pasirodo, neužten-
ka turėti sveikas akis, kad galė-
tum matyti!

Kasdienybėje tik maži 
trukdžiai

Akvilė neslepia, kad kelionė 
labai vargino: buvo užsibrėžta 
nuvažiuoti labai toli ir per trum-
pą laiką. „Bet supratau, kad ir 
nematant smagu keliauti“, – sa-
ko ji. Irma žavėjo savo smalsu-
mu. Kai visi norėdavo pailsėti, 
jai vis dar rūpėjo eiti į miestą, 
dar ką nors pamatyti. 

Režisierė pasakoja, kad iš 
pradžių bijodavo prie Irmos iš-
tarti ką nors panašaus į „pažiū-
rėsime, kas čia bus rytoj“, tačiau 
greitai pastebėjo, kad tokių for-
muluočių pilna pačios Irmos žo-
dyne. „Baimindavausi net kup-
rinę padėti prie stalo, kad Irma 
neužkliūtų, bet mergina savo el-
gesiu parodė, jog tokia jos kas-
dienybė ir nieko čia baisaus, tik 
maži trukdžiai“, – prisimena 
filmo kūrėja. Pasak jos, įtampą 
jautė tik Algirdas – jis buvo ir 
kelionės organizatorius, ir kem-
perio vairuotojas. 

Akvilė prisimena ir sudė-
tingą situaciją, į kurią buvo pa-
kliuvusi Irma. „Visi buvome iš-
ėję į parduotuvę, kemperį pali-
kę stovėjimo aikštelėje, o jame 
buvo tik Irma ir nedidelė mer-
gaitė. Prie kemperio priėjo ne-
pažįstamas vyras, pradėjo bels-
tis ir prašyti pinigų. Irma pama-
nė, kad čia vienas iš keliautojų, 
ir vos jo neįleido“, – pasakoja 
režisierė ir sako tada supratu-
si, kad neregintis žmogus nėra 
saugus ir viskas priklauso nuo 
aplinkos. Jeigu šalia nebūtų bu-
vę mergaitės Milenos, Irma būtų 

galėjusi patekti į pavojingą situa-
ciją. Pasak Akvilės, tokiose vie-
tose akys svarbiau už navigaciją.

Operatoriaus nematė, 
bet nepyko

Operatorius Martynas Nor-
vaišas sako, kad filmo herojai 
visą laiką žinojo, jog operato-
rius yra šalia jų, kad filmuoja, 
tačiau vienaip yra, kai filmuo-
jamasis mato operatorių, kitaip 
– kai nemato. Reginčiojo elge-
sį į jį atsukta kamera vienaip ar 
kitaip veikia, o Irma visiškai ne-
matė, kad yra kadre. „Mes turė-
jome nusifilmavę papildomų ka-
drų, kur Irma viena vaikšto po 
miestą su baltąja lazdele, vis už 
ko nors užkliūva. Aš ėjau iš pa-
skos su kamera ir tarsi laukiau, 
kad  užklius, pasiklys, kad kas 
nors ją išmuš iš pusiausvyros, 
tačiau Irma, nereginti nuo vai-
kystės, nelabai žino, ko ji nega-
li, nebent ilgiau užtrunka kur 
nors eidama. Filmavome Irmą 
ir autobuse, kai ji važiavo į Kau-
ną pas mamą. Autobusas buvo 
pilnas žmonių. Jie pradėjo klaus-
ti: „Ar mergina žino, kad ją fil-
muojate?“ Gynė nuo mūsų. Ta-
čiau Irmai to nereikėjo“, – pasa-
koja operatorius.

Martynas sako, kad žmogus, 
turintis negalią, tiesiog su ja gy-
vena ir nedaro iš to tragedijos. 
Tą tragediją sukuriame mes, ne-
pažindami ir nesuprasdami kito. 
Žmogus nėra vien jo negalia. Ir-
ma tai daug kartų įrodė. Kelio-
nėje ne taip svarbu ką nors pa-
matyti, svarbu būti. Merginos 
gebėjo visur pasidaryti sau šven-
tę, ir tai buvo nuostabu!

Baigiantis mūsų pokalbiui 
Akvilė užsiminė, kad jos dažnai 
klausdavo, ką tokio įdomaus da-
ro tie neįgalieji. „Kai kurie žmo-
nės į negalią turinčiuosius žiū-
ri kaip į kitokius. Anksčiau ir 
aš taip maniau, bet filmavimo 
metu tai pamiršau. Kai žmonės 
klausinėja apie filmą ir prašo pa-
pasakoti apie negalią, sutrinku. 
Kūrėme filmą apie meilę, drau-
gystę, o ne apie negalią. Filmo 
peržiūros buvo smagios, patys 
LASS nariai jį priėmė linksmai. 
O Europos šalių kino forumo 
„Scanorama“ žiūrovai reagavo 
kitaip, jautėme, kad palietėme 
nepatogų klausimą“, – pasakoja 
dokumentinio filmo „Neregėta 
Europa“ režisierė.

Eglė KUlviEtiENė

Kūrėme filmą ne apie 
akluosius, o kartu su aklaisiais

Dokumentinio filmo „Nere-
gėta Europa“ režisierė Akvi-
lė Gelažiūtė ir operatorius 
Martynas Norvaišas sako, 
kad šio filmo kūrimas keitė 
juos pačius, jų požiūrį į re-
gos negalią turinčius žmo-
nes. Šis darbas buvo tarsi 
mokykla, kurią išėję viską, 
kas yra aplinkui, jie pamatė 
kitu žvilgsniu. 

Dokumentinio filmo „Neregėta Europa“ stop kadre – Žydrūnė ir Irma.

Akvilė Gelažiūtė.

(atkelta iš 1 psl.)

Nematomos moterys – 
kada nukris uždanga?

Diskusijos iniciatorė Barbora Suisse.

ne diagnozės stygius, o tai, kad 
yra kelios kartos žmonių, kurie 
nesulaukė tinkamos pagalbos, 
prarasta dalis žmonių, jie iškri-
to iš savo socialinių kontekstų, 
kai kas nusižudė (beje, autistiš-
kų suaugusių asmenų polinkis į 
savižudybę yra 10 kartų dides-
nis nei bendros populiacijos, o 
autistiškų moterų dar dvigubai 
didesnis nei vyrų), kai kas ne-
pasiekė to, ką galėjo pasiekti“, – 
sako psichiatrė. Jos žodžius pui-
kiai iliustruoja filmo herojų liu-
dijimai: kai kurios apie savo au-
tistiškumą nežinojusios mote-
rys turėjo kelis aukštojo mokslo 
dip lomus, puikiausiai galėjo ra-
šyti mokslinius darbus, bet vis 
tiek nerado savo vietos gyveni-
me. O nebloga jų adaptacija, su-
gebėjimas tapti nematomomis iš 
tikrųjų tik pailgino kelią iki at-
sakymų. „Svarbiausia, kad au-
go ne viena karta, kuri neturė-
jo supratimo, kas jiems yra ir ką 
su tuo daryti“, – sako R. Maza-
liauskienė. Todėl dabar, kalbė-
damasi su pacientais ir įtardama, 
kad jie gali turėti autistiškumo 
bruožų, šią sritį gerai išmanan-
ti specialistė stengiasi suteik-
ti žmogui daugiau informacijos 
apie tai. Ir būtent ji dažnai tampa 
postūmiu, kibirkštėle, nuo ku-
rios prasideda asmens susidomė-
jimas savimi, o tai padeda suras-
ti atsakymus, kas su juo atsitiko, 
kodėl jis toks.

Pasak psichiatrės, moteris 
pasigilinti į save dažnai paska-
tina vaikai. „Mokykloje popu-
liaru nors kiek nepritampančius 
vaikus siųsti ištirti. Taip dažnai 
atrandamos jų diagnozės, o kar-
tu ateina supratimas ir mamoms, 
tėvams. Jie ima analizuoti savo 
gyvenimus ir supranta, kad tai 
būdinga ir jiems, gal netgi jų tė-
vams ar seneliams“, – pasakoja 
R. Mazaliauskienė. Kaip tik ta-
da kai kurie ir patys kreipiasi į 
psichologus, psichiatrus.

Nereikia bijoti prisipažinti 
Autistiškų moterų situacija 

besidominti B. Suisse teigia, kad 
šios moterys dažniausiai slepia-
si – vienai vyras neleidžia prisi-
pažinti, kita bijo, kad tada negaus 
teisės vairuoti, dar kita jaudinasi 
dėl to, kam skyrybų atveju atitek-
tų vaikai. Be individua lių prie-
žasčių yra ir visuomenės stigma. 

Pernai R. Mazaliauskienės 
dėka apie turimą Aspergerio sin-
dromą sužinojusi verslininkė, 
Lietuvos sveikatos universiteto 
dėstytoja Kristina de Witte sako 
filme pasigedusi sėkmės istorijų. 
Pasak jos, autistiški žmonės gali 
pritapti visuomenėje, tik reikia 
nebijoti atvirai prisipažinti, kad 
esi kitoks, pasisakyti, ko dėl sa-
vo autistiškumo negali daryti ar 
elgtis taip, kaip kiti. „Man ne-
teko susidurti, kad kažkur kaž-
kas manęs nepriimtų. Jeigu pa-
sisakau, kas aš esu, niekas nėra 
atstūmęs, – sako ji. – Mano 14 
metų dukra mokosi namuose, 
nes turi psichologinių problemų. 
Visi mokytojai tai supranta, yra 

sukurta puiki sistema, reikia ja 
pasinaudoti, reikia išdrįsti ieš-
koti pagalbos. Mergaitei, kuriai 
dabar 16, kadangi turi nustaty-
tą diagnozę, leidžia mokyklo-
je naudoti kompiuterį, ji atleis-
ta nuo atsiskaitymų. Niekas nė-
ra juokęsis, tyčiojęsis. Problemų 
buvo, kol vaikai nežinojo, kas 
jie, kol buvo mažiukai.“ 

Vis dėlto, R. Mazaliauskie-
nės nuomone, jeigu visuomenė 
būtų atviresnė ir tolerantiškes-
nė, austistiški žmonės jaustų-
si daug saugesni. „Todėl visuo-
menei, kaip ir asmenybei, reikia 
augti, – įsitikinusi R. Mazaliaus-
kienė. – O toliau yra ir kiti daly-
kai – organizuota socialinė, psi-
chologinė parama.“

Svarbus žingsnis 
B. Suisse pabrėžia: nemato-

mos moterys – ne tik Lietuvos 
problema. Islandų sukurtas fil-
mas „Nematomosios“, kuriame 
savo istorijas, sudėtingą kelią į 
savęs suvokimą atskleidžia 17 
autistiškų moterų – įrodymas, 
kad ir šioje šalyje tai aktualu. 
Taigi atkreipę dėmesį į autiz-
mo spektro sutrikimą turinčias 
moteris, ėmę atvirai kalbėti apie 
šias problemas, pasak B. Suisse, 
žengiame koja kojon su pažan-
giomis Skandinavijos šalimis. 
„Islandijoje tas filmas sukurtas 
irgi būtent todėl, kad trūko in-
formacijos, žinių apie moterų 
autizmą, – sako B. Suisse. – Tai-
gi nors ir turim dar daug nenu-
veiktų namų darbų, šiuo filmu 
žengiame į priekį ir peršokame 
kokius 25 metus.“ Pasak B. Su-
isse, jau šiandien labai svarbu ži-
noti, kad autizmas nėra šiaip sau 
diagnozė, tad reikia turėti drą-
sos kreiptis į specialistą. 

Ji vylėsi, kad filmą „Nema-
tomosios“ pamatys mamos, au-
ginančios dukras ir ieškančios 
atsakymo, kodėl jų dukros ne-
gali būti kaip visos mergaitės, ką 
jos padarė ne taip. B. Suisse ne-
abejojo, kad psichologams, psi-
chiatrams jis padės suvokti, jog 
autizmas nėra vien berniukų di-
agnozė, kad tai patiria ir mergai-
tės, moterys, kurių paprasčiau-
siai nepastebime. 

Filmą „Nematomosios“ ga-
lima pažiūrėti interneto platfor-
moje „ŽMONĖS Cinema“.

aldona miliEŠKiENė
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Padėk sau  
be vaistų

Tarpdisciplininė Vilniaus 
universiteto mokslininkų ko-
manda (prof. E. Lesinskas, 
dr. J. MataitytėDiržienė, dr. 
D. Stumbrys, dr. J. Byčkova) 
20172019 m. atliko tyrimą 
„Vaikų su kochleariniais im-
plantais socialinės integraci-
jos iššūkiai Lietuvoje“, kuriuo 
siekė išsiaiškinti, su kokiais 
iššūkiais susiduria tėvai, vai-
kai ir šeimos, vaikui implan-
tavus kochlearinį implantą.

Kochleariniai klausos im-
plantai, galintys sugrąžinti klau-
są kurčiam žmogui, – vienas 
iš šiuolaikinio mokslo pasieki-
mų, padedančių spręsti įvai-
rių sutrikimų sukeliamus iššū-
kius. Kochlearinis implantas – 
tai prietaisas, kurio viena dalis 
implantuojama į vidinę žmo-
gaus ausį, o kita dalis nešioja-
ma išorėje, panašiai, kaip klau-
sos aparatas. Jie nestiprina tu-
rimos klausos, bet patys gene-
ruoja garsus elektroniniu būdu 
stimuliuodami sensorines ląste-
les. Implantai padeda, kai įpras-
tos gydymo priemonės ar įprasti 
klausos aparatai jau yra bejėgiai. 
Šis prietaisas yra pažangiausias 
būdas pasaulyje spręsti kurtu-
mo problemas. 

Teoriškai modernūs klausos 
implantai galėtų visiškai panai-
kinti klausos negalią ir kurtu-
mą, deja, pasitaiko atvejų, kai 
fiziologiškai atkūrus gebėjimą 
girdėti žmogus vis tiek negir-
di, nekalba. Tai rodo, kad vien 
medicininio indėlio šiai proble-
mai išspręsti tikrai nepakanka. 
Siekiant geriausių implantacijos 
rezultatų, po jos turėtų laukti 
nuosekli, intensyvi klausos la-
vinimo programa. Po implan-

tacijos būtina pasitelkti peda-
gogines, psichologines ir socia-
lines priemones, kurios vaikui 
suteiktų galimybę mokytis ne 
tik girdėti garsus, žodžius, bet 
ir suvokti kalbą, pradėti pačiam 
kalbėti.

Pasak gausių mokslinių ty-
rimų, kuo anksčiau, kai yra la-
bilesnė ir lankstesnė vaiko sme-
genų sistema, operuojami ne-
girdintys vaikai, tuo rezultatai 
būna geresni, natūralesnis ir fi-
ziologiškesnis organizmo prisi-
taikymas ir lengvesnė reabilita-
cija, šeimai mažiau reikia dirbti 
su surdopedagogais. Lietuvoje 
dažniausiai operuojami viduti-
niškai vienų metų sulaukę vai-
kai, kai kurie ir anksčiau. Jau-
niausias Vilniaus universiteto li-
goninės Santaros klinikose ope-
ruotas kūdikis buvo 10 mėnesių.

Mokslininkų teigimu, svar-
bu atkreipti dėmesį, kad ope-
racija padeda ne visiems. Daž-
nai klausos pažeidimus lydi ki-
tos ligos – apie 30 proc. negir-
dinčių vaikų turi ir kitų sveika-
tos prob lemų, tarp jų – ir raidos 
sutrikimų. Tyrimas parodė, kad 

tokiais atvejais negalima tikėtis 
puikaus rezultato, nes toks vai-
kas iš principo vystosi lėčiau, 
turi kitų sunkių ligų, judėjimo, 
regos, kalbos sutrikimų. Jis gir-
dės ir kalbės, bet ne taip sklan-
džiai, kaip norėtųsi.

Kochlearinės implantaci-
jos operacija dažniausiai ne-
bus veiksminga ir tuo atveju, 
jei žmogus tyloje gyvena ilgiau 
nei 6 metus. Ilgai negirdintis 
vaikas nenaudoja smegenų žie-
vėje esančios klausos srities, to-
dėl organizmas ją panaudoja ki-
tiems dalykams.

Moksliškai įrodyta, kad sėk-
mingas operacijos rezultatas, be 
ankstyvos diagnostikos ir laiku 
atliktos operacijos, priklauso ir 
nuo intensyvios reabilitacijos po 
operacijos, taip pat nuo klausos 
praradimo priežasties ir asmens 
negirdėjimo laiko. Negirdėjusių 
vaikų smegenys tos informacijos 
dar nepažįsta taip gerai ir prie jos 
turi adaptuotis. Anksčiau nie-
kada negirdėjęs vaikas nežino, 
kaip turi skambėti garsas. Todėl 
surdopedagogas jį moko, kaip 
formuoti gomurį ir lūpą, kad 

garsus jis ištartų taisyklingai ir 
kalbėtų taip, kaip mes kalbame, 
be specifinio akcento. Taigi po 
operacijos prasideda intensyvus 
darbas su surdopedagogais, ku-
rie moko taisyklingai girdėti ir 
kalbėti. Vaikas kas mėnesį turi 
vykti pas specialistą, kuris ver-
tina jo raidą, besiformuojančią 
kalbą. Iki mokyklos vaikas turi 
nuolat bendrauti su specialistais 
ir patys tėvai turi daug dirbti su 
vaiku namuose.

Vaikams, turintiems implan-
tus, gali būti sunku nustatyti 
garso kryptį, sunkiau išgirsti ir 
suvokti iš toli atsklindantį gar-
są, derinti žodžių linksnius, jie 
ne visai teisingai išgirsta ir pa-
kartoja žodžių galūnes, nežino, 
kokias reikėtų vartoti. Tačiau 
kuo dažniau ir prie kuo įvaires-
nių garsų vaikas bus pratinamas 
nuo pat pradžių, kuo labiau jis 
bus lavinamas, kuo daugiau pra-
timų atliks, knygelių perskaitys, 
tuo greičiau smegenys išmoks 
prisitaikyti ir įsisavinti naują in-
formaciją. Pasak Liudmilos Ja-
nuškevičienės, knygos „Moder-
ni technologija panaikina kurtu-
mą, bet girdėti tenka mokytis“ 
autorės, mokymuisi girdėti svar-
biausia yra artima vaiko aplinka 
ir bendravimas.

Laikotarpis, per kurį vaikai 
pradeda kalbėti, būna labai in-
dividualus, bet vidutiniškai po 
dvejų metų nuo operacijos vai-
kas jau gali aiškiai kalbėti ir daž-
niausiai pasiveja girdinčius ben-
draamžius.

dr. Jurga mataitytė-diržiENė
vilniaus universitetas

Sociologijos ir socialinio darbo 
institutas

Medicinoje siera yra balty-
mų, aminorūgščių, kai 

kurių hormonų (įskaitant ir in-
suliną) ir vitaminų sudedamo-
ji dalis. Sieros aktyvumą mū-
sų organizme didina vitaminai 
B1 ir H. Įsisavinti sierą iš maisto 
produktų trukdo arsenas, baris, 
molibdenas, selenas ir švinas. 
Beje, sieros stygius dažniausiai 
atsiranda tuomet, kai organiz-
mas negauna pakankamai bal-
tymų (suaugusiems sieros pa-
ros poreikis – 500–1200 mili-
gramų). Žmogaus, kurio kūno 
masė apie 70 kg, organizme yra 
140 g sieros. 

Vitamino B1 šaltiniai: dau-
giausia šio vitamino yra varpi-
nių grūdų sėlenose; daug vita-
mino B1 yra miltuose, ypač su-
maltuose su sėlenomis, alaus 
mielėse, kepenyse, inkstuo-
se, mėsoje, piene, daržovėse, 
ypač ankštinėse kultūrose, rie-
šutuose.

Vitamino H (biotino) šalti-
niai: maži jo kiekiai randami 
visuose augaliniuose ir gyvūni-
niuose produktuose, daugiausia 
jo yra mielėse, kepenyse, inks-
tuose, taip pat jo randama kiau-
šinio trynyje, kukurūzuose, avi-

žinėse kruopose, žirniuose, jau-
tienoje, piene.

Sieros šaltiniai:
 kiaušinių tryniai,
 baltagūžiai ir briuseliniai 

kopūstai,
 kviečiai,
 rugiai,
 grikiai,
 miežiai,
 žirneliai,
 duona,
 česnakas,
 čili pipirai,
 agrastai,
 vynuogės,
 obuoliai,
 riešutai,
 džiovinti persikai,
 pieno produktai,
 svogūnai,
 liesa mėsa, 
 inkstai, 
 kepenys, 
 širdis,
 vištiena, 
 žuvys, 
 moliuskai,
 soja,
 šparaginės pupelės,
 krienai,

 garstyčios,
 špinatai,
Pastaba: gyvūninės kilmės 

maisto produktuose sieros yra 
daugiau negu augaluose.

Siera reikalinga
 imunitetui stiprinti, 
 žaizdų gijimui paspartinti,
 skausmui ir uždegimui 

slopinti,
 deguonies, energijos, rūgš-

čių ir šarmų balansui palaikyti,
 raumenų tvirtumui,
 normaliam nervų siste-

mos darbui,
 tulžies išskyrimui skatinti,
 apsaugai nuo radiacijos 

poveikio,
 normaliam kraujo kre-

šumui,
 kolageno sintezei, 
 fermentų susidarymui, 
 nuodingų medžiagų ša-

linimui,
 ląstelių apsaugai nuo ok-

sidacinių procesų.
Svarbu! Kadangi siera daly-

vauja kolageno sintezėje, įeina į 
keratino ir melanino sudėtį, ji ne 
be pagrindo vadinama „grožio 
mineralu“ (pvz., oda pasidaro 

skaisti, jaunatviška). Kremai ir 
tepalai, kurių pagrindą sudaro 
siera, naudingi sergant psoriaze 
(žvyneline), egzema ir derma-
titu. Žmonės, kurie yra alergiš-
ki sierai, turėtų vengti džiovin-
tų vaisių, kuriems konservuoti 
naudota siera.

Sieros stygiaus požymiai:
 pradžioje nukenčia plau-

kai (praranda natūralų blizgesį, 
skilinėja, slenka),
 suplonėja, pradeda lūžinė-

ti, praranda blizgesį nagai, 
 ima varginti vidurių už-

kietėjimas, 
 vėliau gali atsirasti tachi-

kardija (dažnas širdies plaki-
mas, daugiau kaip 90 tvinksnių 
per minutę),
 vargina sąnarių skausmas,
 atsiranda alergijos požy-

mių,
 kraujyje pakyla cukraus ir 

trigliceridų lygis.
Pastaba: vegetarams, neval-

gantiems kiaušinių ir pieno pro-
duktų, patartina daugiau var-
toti riešutų, pupų, baltagūžių ir 
briuselinių kopūstų.

romualdas OGiNSKaS 

Mokslo parkas Kochlearinė implantacija – 
kelias į girdinčiųjų pasaulį

Siera ne be pagrindo vadinama 
„grožio mineralu“

Pasaulio sveikatos organiza-
cija (PSO) paneigia visuome-
nėje sklandančius mitus apie 
koronavirusą.

Ar koronavirusas pavojin-
gas tik vyresnio amžiaus žmo-
nėms, ar taip pat ir jaunimui?

Koronavirusu gali susirg-
ti visų amžiaus grupių žmonės. 
Tačiau virusas pavojingesnis vy-
resnio amžiaus žmonėms, ser-
gantiems lėtinėmis ligomis (to-
kiomis kaip astma, diabetas, šir-
dies ligos). PSO pataria visų am-
žiaus grupių žmonėms saugotis 
ir laikytis rankų higienos. 

Ar skiepai nuo pneumo-
nijos apsaugo ir nuo korona-
viruso?

Ne, vakcinos, skirtos apsi-
saugoti nuo pneumonijos, ne-
apsaugo nuo koronaviruso. Vi-
rusas yra dar naujas ir kol kas 
mažai ištirtas, todėl jam reikia 
atskiros vakcinos. Mokslinin-
kai kaip tik dabar stengiasi to-
kią sukurti. 

Ar antibiotikai efektyvūs 
gydantis nuo koronoviruso?

Ne, antibiotikai neveikia vi-
rusų, tik bakterijas. Naujas ko-
ronavirusas yra virusas ir netu-
rėtų būti gydomas antibiotikais.

Ar česnako valgymas ga-
li padėti apsisaugoti nuo ko-
ronaviruso?

Česnakas yra naudinga ir 
sveika prieskoninė daržovė, tu-
rinti antimikrobinių savybių, ta-
čiau nėra įrodymų, kad apsaugo 
nuo koronaviruso.

Ar termovizoriai gali nu-
statyti žmones, sergančius ko-
ronavirusu?

Termovizoriai efektyviai nu-
stato karščiuojančius žmones, 
kurių kūno temperatūra aukš-
tesnė už įprastą, o padidėjusi 
kūno temperatūra yra vienas iš 
koronaviruso požymių. Tačiau 
jie negali nustatyti žmonių, ku-
rie jau užsikrėtę, bet dar neturi 
temperatūros. 

Ar galima koronavirusu 
užsikrėsti nuo augintinio?

Šiuo metu nėra įrodymų, 
kad naminiai gyvūnai (šunys, 
katės) gali užkrėsti koronavi-
rusu. Tačiau reikėtų nepamirš-
ti po kontakto su gyvūnu nusi-
plauti rankas su muilu. Tai ap-
saugo nuo kitų ligų, kurias pla-
tina gyvūnai.
Užkrečiamųjų ligų ir aidS centro 

ir „bičiulystės“ inf. 

Koronavirusas: 
taip ar ne?

Klausėte–atsakome
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Pasaulio kompasas

Suomių socialinės globos 
dokumentuose aprašoma ne 
žmogaus negalia ar gebėjimo 
dirbti procentai, o išvardija-
mos paslaugos, kurias jam 
būtina suteikti. Internate to 
padaryti neįmanoma.

Reforma – iš apačios ir 
viršaus

Diskusijos apie būtiną užda-
rų internatų pertvarką Suomi-
joje prasidėjo devintojo dešim-
tmečio pabaigoje. Buvo sukaup-
ta ir teigiamos, ir neigiamos šių 
įstaigų veiklos patirties.

Iš pirmo žvilgsnio viskas at-
rodė neblogai: internatai buvo 
patogiai įrengti, globotiniai gy-
veno dviese ar trise kambaryje, 
kartais – nedideliame namelyje. 
Geras maistas, priežiūra ir gy-
dymas. Tačiau vis tiek tai buvo 
internatas. Globotiniai neturėjo 
teisės pasirinkti, su kuo gyven-
ti, neišsaugojo ryšių su artimai-
siais. Jie visam gyvenimui bu-
vo uždaryti vienoje vietoje, kur 
viską darė ir sprendimus už juos 
priiminėjo kiti žmonės. 

Reforma prasidėjo, nes jos 
laukė visi. Skundėsi globoti-
niai, jų tėvai ir net darbuotojai, 
kuriems nepatiko dirbti užda-
rose įstaigose toli nuo miesto. 
2007-aisiais Suomijos sociali-
nių reikalų ir sveikatos apsaugos 
ministerija įsipareigojo – per 10 
metų likviduosime internatus!

Iš internatų persikėlė  
į butus

Suomijos internatuose gyve-
no žmonės, kuriuos vieni vadi-
na protiškai atsilikusiais, o suo-
miai sako – tai žmonės, turin-
tys vystymosi sutrikimų. Yra ir 
dar kitokių apibūdinimų. Įdo-
mu, kad Suomijoje skiriasi su-
trikusio intelekto ir sergančiųjų 
psichikos ligomis žmonių globos 
sistemos. Internatų žmonėms su 
psichikos negalia Suomijoje ne-
buvo ir nėra. Paaštrėjus ligai, to-
kie žmonės gydomi ligoninėje 
arba ambulatoriškai, palengvė-
jus toliau gyvena įprastą gyve-
nimą savo namuose.

Taigi internatus pakeitė so-
cialiniai butai ir bendrabučiai. 
Vadinamojo apsaugoto gyveni-
mo variantų – šimtai. Kadan-

gi naujais butais rūpinasi vietos 
valdžia, tai kiekvienas yra vis 
kitoks, su savomis bendro gy-
venimo taisyklėmis.

Skaičiuoja, analizuoja, 
svarsto, abejoja

Pernai internatuose dar gy-
veno keli šimtai žmonių, turin-
čių intelekto sutrikimų. Daž-
niausiai – pagyvenę žmonės, 
kuriuos su metais pakirto ir de-
mencija, kitos ligos, todėl jie ne-
gali apsieiti be ligoninės režimo. 
Į šias įstaigas vis dar patenka ir 
vaikai, turintys sunkių elgesio 
sutrikimų (pvz., agresiją). Daž-
niausiai jie čia atvyksta laikinai, 
bet tokių atvejų – vos pora de-
šimčių per visą šalį.

Paskaičiuota, kad Suomijoje 
dabar gyvena 31 tūkst. intelekto 
sutrikimų turinčių žmonių. 13 
tūkst. buvo suteikti butai, dau-
gumai garantuota galimybė vi-
są parą gauti pagalbą. Apsaugo-
tuose butuose apgyvendinti 19 
tūkst. žmonių. Savarankiškas 
gyvenimas su minimalia pagal-
ba pasiūlytas 2 tūkst. Suomiai 
džiaugiasi, kad vis daugiau glo-
botinių apsigyvena su tėvais ar 
kitais giminaičiais.

Ar užtenka perkelti asmenis 
iš internatų į butus ir tikslas pa-
siektas? Suomiai ieško atsakymo 
į šį klausimą ir pripažįsta, kad ne 
visuomet lengva jį rasti.

Jei bus gyvenama pagal in-
ternato taisykles, butas bus ta 
pati izoliuota vieta, kur žmo-
nėms įsakyta gyventi kartu. Jei 
personalas kontroliuos, kad visi 
laikytųsi taisyklių, kurias kaž-
kas kažkur sukūrė, tikslas ne-
bus pasiektas...

Taisyklių visi sotūs
Tavęs niekas neklausia, ka-

da norėtum užmigti ar pabus-
ti. 21 valandą ateina darbuoto-
ja ir išjungia televizorių, net jei 
tuo metu transliuojamos svarbios 
futbolo varžybos. Žmonės skirs-
tomi kartu gyventi ne pagal sim-
patiją ar panašius interesus, bet... 
pagal diagnozę. Taisyklės ypač 
vertina kolektyvinį darbą: skusti 
bulves – kartu, į šokių pamoką – 
kartu. Taip gyvenama internate.

Jei socialiniame bute suda-
rytų griežtą grafiką ir nusamdy-
tų senų metodų išmokytą per-
sonalą – bus tas pats internatas. 
O turi būti taip: nenori virti pie-
tų – nusipirk ką nors parduotu-
vėje, pasiilgai draugų – na ir ke-
liauk pas juos.

Suomiai įsitikinę, kad kiek-
vienas gali gyventi bute, jei tik 
nėra priklausomas nuo sudėtin-
go medicinos aparato. Esmė – 
paslaugų rinkinys. Kuo daugiau 
globos žmogui reikia, tuo dau-
giau paslaugų jam suteiks. Vis 
tiek tai kainuos pigiau, nei išlai-
kyti internatus, nors taupymas 
tikrai nebuvo pagrindinis tikslas.

Dar prieš pradedant reformą 
Suomijoje buvo sukurta gerai 
veikianti municipalinių paslau-
gų sistema. Įtraukusis švietimas, 
bendruomenių centrai, kur die-
ną kiekvienas gali ateiti, paben-
drauti, rasti pramogų.

Statant buvusiems interna-
tų gyventojams skirtus naujus 
butus ar paremontavus senus, 
buvo žiūrima, ar pakankamai 
draugiška ir paslaugi aplinka. 
Kai kuriems globotiniams teko 
pakeisti net kelis butus, kol apsi-
gyveno tokiame svajonių būste. 
Vieniems užtenka, kad netoliese 
būtų bendruomenės centras, kur 
galima užeiti paprašyti pagalbos, 
kiti rado ramybę tik name, kur 
buvo įrengti keli butai su išėji-
mu į bendrą svetainę. Buvo ir 
tokių, kurie negalėjo apsieiti be 
griežtų taisyklių – tik jos leido 
jiems jaustis saugiai.

Kurį laiką reformą stabdė 
darbuotojų trūkumas. Teko or-
ganizuoti reklamos kampaniją, 
iš arti parodyti socialinių dar-
buotojų veiklą, iššūkius ir per-
gales. Dabar įvaizdis pasikeitė, ši 
profesija tapo beveik prestižinė.
Pagal užsienio spaudą parengė 

brigita baliKiENė

Suomijos stebuklas: kur dingo 
psichoneurologiniai internatai?

Kavinės „Kaisla“ virtuvėje vadovauja profesionalus virėjas, o kiti darbuoto-
jai – turintys intelekto negalią. 

Fotografijos užsiėmimai labai patinka intelekto negalią turintiems žmonėms. 

Pro memoria

Juozas Nekrošius gimė 
1935 m. gruodžio 21 d. Rim-
gailiuose, Betygalos valsčiu-
je (dabartinis Raseinių rajonas). 
Tėvai turėjo 10 ha ūkį, penkis 
vaikus. Baigęs Betygalos vidu-
rinę mokyklą, tarnavo kariuo-
menėje, trejus metus dirbo ra-
jono laikraštyje, sukūrė šeimą. 
Jau tada domėjosi literatūra. 
1959–1964 metais studijavo žur-
nalistiką Vilniaus universitete. 
Čia buvo pastebėtas kaip suma-
nus žmogus ir pakviestas dirbti 
administracinį darbą. 

Daug metų Juozas Nekro-
šius buvo Valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komiteto pirmininkas. 
Eidamas šias pareigas jis daug 
padarė, kad būtų leidžiamos 
kokybiškos lietuviškos knygos. 
Su Velionio pastangomis susi-
jęs Pasaulinės literatūros bibli-
otekos leidimas. Jo asmeninio 
indėlio reikėjo, kad Maskvo-
je būtų pašalinti biurokratiniai 
ideologiniai barjerai, kad būtų 
galima išleisti tuo laiku unika-
lią pagal informacijos kiekį ir 
jos pobūdį 12 tomų Lietuvišką-
ją tarybinę enciklopediją. Juo-
zas Nekrošius įkūrė Lietuvos 
knygos draugiją ir plėtojo jos 
veiklą, atsiradus galimybei ta-
po Lietuvos vaikų fondo orga-
nizatoriumi. 

Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę 1992–1996 m. Juozas 
Nekrošius buvo Seimo narys, 
1994–1996 m. Adolfo Šleževi-
čiaus ir Lauryno Stankevičiaus 
Vyriausybėse ėjo kultūros mi-
nistro pareigas. Nuo 1997 m. – 
leidyklos „Alka“ vadovas.  

Juozas Nekrošius ypatingą 
vaidmenį suvaidino „Bičiulys-
tės“ laikraščio istorijoje. Prieš 
tris dešimtmečius jis sutelkė 
Lietuvos vaikų fondo, Lietuvos 
invalidų draugijos ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus jėgas ir su 
tuometiniais jų vadovais įsteigė 

šį laikraštį. „Bičiulystės“ pa-
vadinimą pasiūlė būtent Juo-
zas Nekrošius, įkvėptas tokio 
pat pavadinimo įžymaus dai-
lininko Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio paveikslo. Tai 
jis parašė pirmajame nume-
ryje paskelbtą leidėjų kreipi-
mąsi, kurio žodžiai aktualūs 
ir šiandien: „BIČIULYSTĖ. 
Tačiau ar ji reikalinga žmo-
gui, kai verda ir kunkuliuo-
ja politinės aistros, kai viltys 
ir siekiai maišosi su pykčiu ir 
neapykanta, kai atsiveria de-
šimtmečių žaizdos ir sunkiai 
gyja? <...> Šiandien mums 
kaip niekada būtina ŠIR-
DIES ŠVIESA! <...> Mums 
brangi kiekviena gėrio dulke-
lė, kiekvienas nektaro lašelis, 
iš kurio gali išsikristalizuoti 
BIČIULYSTĖS MEDUS!“ 
Šios kilnios mintys – iš Juozo 
Nek rošiaus širdies. Tai jo hu-
manistinės gyvenimo prog-
ramos esminis momentas. 

Per savo rašytojo karjerą 
Juozas Nekrošius išleido apie 
30 knygų, daugiausia – eilė-
raščių, poemų, vaikams skir-
tos kūrybos. Jo poezijos kny-
gos išverstos į rusų, latvių, ar-
mėnų kalbas. Rašytojo kūry-
biniame palikime – ir satyri-
nė kūryba, kuri buvo skelbta 
ir „Bičiulystėje“ – tai epigra-
mų poema „Ponas Ubagas“, 
pasirašyta slapyvardžiu Ar-
nas Varnas. Laikraščiuose ir 
žurnaluose Juozas Nekrošius 
paskelbė straipsnių leidybos, 
poligrafijos, kultūros, spau-
dos klausimais.

Šviesus Anapilin išėjusio 
Juozo Nekrošiaus atminimas 
lieka jį pažinojusiųjų širdyse, 
jo knygose, laikraščiuose ir 
žurnaluose. Ilsėkis ramybė-
je, bičiuli Juozai! 

„Bičiulystės“ redakcija 
reiškia nuoširdžią užuojau-
tą Velionio artimiesiems.

Juozas Nekrošius 
(1935–2020)

2020 m. kovo 15 d. Vilniuje mirė vienas iš „Bičiulystės“ laik
raščio įkūrėjų, rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Nekro-
šius. Jam buvo 84 metai.

www.laptuote.fi nuotr.

www.ylojarvenuutiset.fi nuotr.
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Alesiaus vakaras

Kūrybos 
laboratorija

  
 

***
Aš vis einu, skubu
Ir nesustoju.
Paglostau medį,
Akmenį prie kelio,
Aš vis einu, skubu
Ir pagalvoju:
Kiek liko man nueit
Paskirto kelio?

Vaikystėje ėjau
Mažais žingsneliais.
Jaunystėje – lengvais
Ir paslaptingais.
Tarytum ant sparnų
Skridau su paukščiais,
Lėkiau su viesulais
Audringais.

Dabar beliko jau
Pavargę žingsniai
Su sustojimais
Ir atsidusimais.
Bet aš laiminga,
Kad galiu dalintis
Gyvenimo mielais
Prisiminimais.

aldona raiŠiENė 
Kupiškio r. 

Pavasarėja
Girdžiu – padangėj vyturys čirena
Ir upeliukas pievomis čiurlena.
Matau, kaip šypsos paupėj 

purienos, 
Jau greit klos kilimus geltonos 

pienės. 

Matau, kaip skleidžias mažas 
pumpurėlis,

Girdžiu, ką kužda jam atklydęs 
vėjas. 

Jau greitai į lizdus gandrų 
sulauksiu.

Pavasarinis vėjas kedens mano 
plaukus. 

Daug metų visa tai kartojas.
Tačiau kiekvienas vis kitoks 

rytojus.
Man skirtą metų vėrinį veriu,
Už tai likimui padėkot turiu. 

***
Tapau paveikslą tavo šviesų
Iš ilgesio ir iš dainų.
Kai ilgos naktys, nesimiega,
Tapau paveikslą tavo šviesų.

Skaitau aš vardą iš žvaigždynų,
O sielai būna taip ramu.
Tapau paveikslą tavo šviesų 
Iš ilgesio ir iš dainų.

kitas „bičiulystės“ numeris išeis balandžio 9 dieną.



Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

Sveikiname                         mėnesį gimusius

lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Liuciją Olšauskienę – Neringos m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Aureliją Petronienę – Panevėžio r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 

Irmą Kavaliauskienę – 
Marijampolės m. I grupės neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Aldoną Šerėnienę – Anykščių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Jadvygą Rostovskają – Vilniaus m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 

Liną Ežerinskienę – Marijampolės 
sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Oną Černiauskienę – Lazdijų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

– Su gimimo diena, brange-
nybe, – pasveikino vyras, pakš-
telėdamas į kairį skruostą. – Pa-
sakyk, kokios dovanėlės norė-
tum? – pakštelėjo ir į dešinį.

Pažvelgiau į vyro rankas, 
pastalę – tuščia. Stalo viduryje 
gėlių laukianti vaza žvelgė prie-
kaištingai.

– Ar ir gėles įrašei į reno-
vacijos sąskaitą? Kad ją kur... 
Viduržiemį langai atdari, o kai 
aplopys namą, jausimės tar-
si pirtyje.

– Nusišypsok. Kam tos gė-
lės? Taip gražiai žydi tavo or-
chidėjos... Klok, apie ką svajoji.

Gurkštelėjau padorų gurkš-
nį espreso, nuploviau kartėlį ir 
išdrožiau:

– Nuskrendam abu į Monte 
Karlą, nueinam į kazino ir išlo-
šiam milijoną. 

– Man nuperkam lexusą, o 

tau – mažą juodą suknelę, – at-
gijo vyras.

– Ne, – paprieštaravau. – 
Įrengiam namus beglobiams gy-
vūnams. Tu dirbsi vadybininku, 
elektriku, statybininku ir t.t., 
aš – valytoja, persikvalifikuo-
siu į veterinarę, virėją. 

– Bet kodėl beglobiams gy-
vūnams? – nustebo vyras.

– Nes jie negeria, nerūko, 
nesikeikia. Ir bučiuoja juos mai-
tinančią ranką. Beje...

Paklausti nespėjau, nes at-
ėjo kaimynė. Nebuvome arti-
mos draugės, tačiau jai padėjau 
sugrįžti į gyvenimą ir dabar ji 
nuolat klausė manęs patarimo. 
Kadangi tylėjo, padrąsinau:

– Kuo galiu padėti?
– Gimtadienis šiandien, – 

suvebleno kaimynė.
Tai išgirdęs, maniškis nulė-

kė į svetainę ir grįžo su puokšte 

orchidėjų. Pajutau širdies spaz-
mus. Apkabino kaimynę, įteikė 
puokštę ir palinkėjo neužsibūti 
vienai. Jubiliatė paraudo ir... pa-
merkė gėles į jų laukiančią vazą. 
Paprašė manęs ją palydėti į pre-
kybos centrą. Išėjome.

– Man reikia dovanos vyrui. 
Šiandien jo, o ne mano gimta-
dienis, – paaiškino.

Pajutau viduje drebuliuką.
– Neši dovaną į kapines?
– Turiu draugą. Jis našlys. 

Noriu pasveikinti. Sakė, jam pa-
tinka vienetiniai gaminiai. Pa-
dėsi išrinkti?

„Taip, – atsidusau, – mūsų 
bendraamžiai vyrai tampa vie-
netiniais. Ką padarysi, jeigu pa-
gal statistiką vienam iš jų ten-
ka trys moterys? O gal įteisinti 
tripatystę?“ 

Gražina čEKavičiENė
Jonava

Danguje kabančios žvaigž-
dės brėžė užburtą laiko 

ratą. Pro atvirą langą plieskė 
mėnulis. Senas rainas katinas, 
gulėjęs ant patiesto, dar Mary-
tės siuvinėto kilimėlio, pasirą-
žė, išsitempė ir nutipeno prie 
durų. Kieme suamsėjo šuo, bet 
greitai pritilo. Alesiui nesimie-
gojo. Žmogus kaip amžinas ke-
leivis nori išsaugoti savo atmin-
ties gyvybę, tad mintys skrido 
atgal į praėjusius metus. Ne, jis 
nebuvo senas, tik labai palūžęs. 
Vaikščiojo pirmyn ir atgal, pir-
myn ir atgal. Liūdnas ir vieni-
šas, nuleidęs galvą. Palietė ant 
stalo gulinčią seną nučiupinė-
tu viršeliu maldaknygę – skai-
tytą, suskaitytą. Atvertė, o joje 
įdėta siuvinėta nosinaitė, kurią 
Marytė padovanojo pirmąjį šo-
kių vakarą. Prispaudė prie krū-
tinės. Glostė, vis glostė ir jos 
siuvinėtą jau nublukusią staltie-
sėlę. Rankos bejėgiškai nusviro, 
akyse pasirodė ašaros.

– Amžinatilsį. Nebėra Ma-
rytės. Trejetas metelių greit bus. 
Staiga išėjo... Penkiasdešimt aš-
tunti ėjo... Mirtis į metrikus ne-
žiūri... – mąstė Alesius.

Malda nesisekė, mintys lėkė 
atgal į nugyventus metus. 

– Kiek visko su žmonėmis 
išdarinėja gyvenimas. Bet ku-
ris žmogus vieną kartą gyveni-
me patiria meilę. Marytė buvo 
mano pirmoji ir vienintelė mei-
lė, – svarstė jis.

Prisiminė jaunystę – tie vaiz-

diniai šildė ir gaivino. Vasaros 
vakarais mėgo vakarieniauti so-
de, valgydami sūrį su kvepian-
čiais kmynais. Mintys lyg bitės 
dūzgė, iš naujo primindamos 
gyvenimo medų ir aitrų vašką... 
Krykštaujantys vaikai... Vasa-
ros vakarai, kvepiantys kepto-
mis bulvėmis ir rasotais alyvi-
niais obuoliais... Žydintys bijū-
nai patvoryje... Marytė, nešina 
putoto pieno kibirėliu... Švelnaus 
skruosto prisilietimas...

– Vaikai išsilakstė po visus 
pasviečius. Retai atvažiuoja, – 
šnabždėjo Alesiaus lūpos. – O, 
kad būtų šalia Marytė...

Sugrubusiomis nuo darbų 
rankomis siekė nosinaitės, nu-
sišluostė akis ir priglaudė prie 
krūtinės. Ta nosinaitė jį šildė 
ir ramino.

Ir, kaip visada, kai žmogus 
jaučia nepakeliamą vienatvę, 
ateina liūdna ramybė. Pasižiū-
ri – lauke tamsu. Ir žvaigždes, 
ir mėnulį užslinko tamsūs debe-
sys. Išėjo į lauką. Lengva vaka-
ro vėsa smelkėsi į nugarą, o že-
mė buvo drėgna. Alesius trau-
kė kvepiantį orą visa krūtine. 
Skausmingos mintys vėso. Ir 
tos pačios sukosi ratu vis lėčiau 

ir lėčiau. Stovėjo jis naktyje ir 
galvojo. Namai pasidarė tušti. 
Vienatvė visam laikui įsikūrė 
jo širdyje. Nors sakoma, kad lai-
kas – geriausias gydytojas, ma-
tyt, ir jis ne visiems padeda. Tik 
katinas, sėdintis ant palangės ir 
žiūrintis savo žaliomis akimis, 
kartais nuskaidrindavo nuotai-
ką. Susitraukęs į kuprą, nulei-
dęs rankas, jis žiūrėjo į tamsą. 
Bijojo jos – beviltiškos, begali-
nės. Nebuvo prasmės nei dirb-
ti, nei gyventi. Pajuto, kaip lašas 
po lašo jo širdyje kaupiasi kažkas 
slegiančio ir sunkaus... Jau ke-
linta diena apimdavo jį didelis, 
plėšiantis krūtinę nerimas. At-
ėjo į trobos vidų ir sunkiai al-
suodamas, delnuose gniaužda-
mas Marytės siuvinėtą nosinai-
tę, prigulė ant sofos.

Viskas lėtai grimzdo į tylą 
ir tamsą.

Pamėlusios Alesiaus lūpos 
tyliai šnabždėjo: „Kad būtų ša-
lia Marytė...“

Nakties tylą sudrumstė siel-
vartingas ir vaitojantis šuns 
kauksmas...

Gražina KalvaitiENė 
Kazlų Rūda 

Autorės nuotr.

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