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Ten kur viltis, ten
yra ir prisikėlimas
Tolerancijos testas
Religijotyros žinovas, apžvalgininkas Tomas Viluckas įsitikinęs – šis sunkus laikas mus daug ko išmokys. Su sunkia negalia daugelį metų gyvenantis vyras dalijasi savo įžvalgomis, kaip
lengviau įveikti pandemijos sukeliamus sunkumus ir ką daryti,
kad Velykų šventė teiktų džiaugsmą.

Miniatiūriniais siužetiniais paveikslėliais išgražinti Virginijos Jurevičienės margučiai.

Tautodailininkė velykaičius
margina žirklutėmis ir peiliuku
Atvira visuomenė
Subtiliais karpinukais puošti
Virginijos Jurevičienės velykaičiai turėjo tapti Kupiškio
etnografijos muziejuje kasmet rengiamos per metus tautodailininkų sukurtų darbų
parodos eksponatais. Pasaulį
sukausčiusi koronaviruso keliama grėsmė išderino įprastą gyvenimo tėkmę. Parodai
teks palaukti šviesesnių dienų, bet karpiniais išgražinti,
išraižyti Virginijos velykaičiai
vis tiek pradžiugins artimuosius ir draugus.
Ant velykaičių –
miniatiūriniai paveikslėliai
Originaliais siužetiniais karpiniais garsėjanti tautodailininkė, sertifikuota karpinių meist
rė miniatiūriniais pavasariniais
vaizdeliais puošia ir margučius –
ant jos velykaičių jaukiai įsikuria
kiškelis su kiaušinukų krepšeliu,
paukščiukas, katinėlis, žibučių
puokštelė. Dauguma karpinukų – spalvoti, kai kurie – išsiskiriantys vos vienu kitu spalvingu
akcentu. Trejus metus žirklutėmis velykaičius marginanti Virginija sako, kad kiekvienų metų
margučiai vis kitokie. „Norisi,
kad skirtųsi, nebūtų vienodi, –
šypsosi tautodailininkė. – Kiek
vienais metais mintis, ranka kitaip dirba.“
Besiruošdama metinei parodai, o kartu ir Velykoms, šiemet
Virginija karpiniais išgražino 15
margučių. Po tiek pat originalių
velykaičių menininkės kūrinių
archyvą papildė ir pernai, ir užpernai. Pernai karpinukus kli-

Virginija Jurevičienė – siužetiniais karpiniais garsėjanti tautodailininkė.

javo ant stručio kiaušinių, šiemet jais puošė kruopščiai išpūstus žąsų kiaušinių lukštus. Dažniausiai šios popierinės puošmenos pagražina natūralios spalvos
kiaušinius, kartais – paįvairintus pastelinėmis spalvomis.
Karpiniuoti Virginijos margučiai – šventinio stalo puošmena. „Dekoratyvūs margučiai tuščiaviduriai, jų nevalgysi,
– pasakoja moteris ir priduria,
kad artimiesiems taip numargina ir vieną kitą natūralų kiaušinį. – Valgyti skirtų margučių
karpinius priklijuoju su kiaušinių baltymu. Bet ir jie ant stalo
ilgiausiai užsibūna – sudaužomi paskutiniai, o kai kurie taip
ir lieka nepaliesti. Nors visada
sakau, kad iki kitų metų tikrai
nereikia šių kiaušinių laikyti,
padarysiu naujų, bet ne visada
pavyksta įtikinti.“

Įkvėpė patyrusi
tautodailininkė
Daugiau kaip 10 metų profesionaliais karpiniais užsiimanti Virginija pasakoja, kad į savo kūrybą įtraukti ir velykaičių
marginimą ją paskatino garsi šio
amato meistrė Odeta Bražėnienė. Ruošdama antrą margučių
marginimui skirtą knygelę, ji
ieškojo kuo įvairesnių šio meno pavyzdžių. Tada ir pakvietė
Virginiją parodyti savo kūrybą.
Jau ir iki tol tautodailininkė buvo dariusi velykines puokšteles,
kuriose tarp kadagio, kitų šakelių įkomponuodavo ir karpiniais puoštą kiaušinuką. Kolegės paraginta ėmėsi sudėtingesnių ornamentų, siužetinių dekoracijų. „Odetos išleistoje knygelėje „Margučių marginimas
Aukštaitijoje“ yra ir tų mano
(nukelta į 5 psl.)

Gyvename artumo
pasninko metu
Pasak T. Vilucko, karantiną
savotiškai galima palyginti su
gavėnia – pasninko metu. Šiais
laikais ko nors nesuvalgyti nėra
didelė bėda, nes daug žmonių
tą renkasi savanoriškai. Įvairių
dietų, susilaikymo nuo maisto programų, netgi ideologijų
(pavyzdžiui, veganizmo) besilaikantys žmonės pasninkauja nuolat ir tai netgi madinga.
Dėl to svarbu ne tik nevalgymo veiksmas, bet ir pasninkavimo intencija – Dievas savo lūpomis per biblinį pranašą Izaiją
kalba, kad jis nenori tokio pasninko, kai žmogus yra liūdnas,
nuleidęs galvą. Pasninkas savo
esme yra teisumo darbas.
„Susilaikymas nuo maisto
yra ženklas, kad mes norime
būti laisvi nuo tam tikro kūno
poreikio. Per pasninką susilaikydami mes simboliškai parodome, kad esame laisvi žmonės“, – sako religijotyrininkas.
Kitas svarbus dalykas, pasak
T. Vilucko, pasninkaujant – atsisakymas kažko brangaus ir
nebūtinai tai yra maistas: „Aš
mąsčiau, kad visi mes per karantiną patiriame artumo pasninką – negalime artimai bendrauti su daugybe žmonių, net
ir su savo šeimos nariais. Kita
vertus, džiaugiuosi šiuo karan-

tinu ta prasme, kad tai yra galimybė stabtelėti ir permąstyti tam tikrus dalykus tiek apie
save, tiek apie kitus.“

Įveikime baimę
pasitikėdami
Tomo teigimu, šita krizė išryškino visas mūsų baimes,
mūsų silpnas vietas, apie kurias
anksčiau gal nemąstydavome.
„Kai pasikalbi su žmonėmis, pamatai, kad yra daug kraštutinumų – vieni puola į paniką, kiti – pernelyg atsipalaidavę neigia
situaciją, – dalijasi įžvalgomis
T. Viluckas. – Labai daug pastebiu baimės. Mes bijome dėl savo
sveikatos, dėl savo artimųjų, bijome mirties, bijome kažko netekti. Mūsų baimę stiprina labai
stiprios informacinės atakos, prie
kurių prisideda žiniasklaida.“
Pasak Tomo, baimė yra natūralus instinktas – jei jos neturėtume, visi greitai mirtume. Bijoti pandemijos situacijoje taip pat normalu. Neįgaliesiems šis virusas itin pavojingas, nes jų imuninė sistema dažniausiai yra silpnesnė ir
biologinis amžius yra didesnis.
„Baimė minta vaizduote. Vaizduotė perkelia mūsų mintis į
tikrovę, kurios dar nėra. Dažnai mes įsivaizduojame, kas būtų, jeigu būtų. Labai svarbu, jog
(nukelta į 5 psl.)

Tomas Viluckas su žmona Jolita ir buvusiu Palangos parapijos klebonu Mariumi Venskumi.
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Bendruomenės balsas
 Kaišiadorys:

Maisto produktai, kaukės,
pirštinės – tiesiai į namus

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė papasakojo apie
tai, kokią pagalbą teikia organizacijos nariams.
Šalyje paskelbtas karantinas
sustabdė Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos veiklą, tačiau
sunkią negalią turintys žmonės
ir šiuo sunkiu metu sulaukia organizacijos dėmesio bei pagalbos. Jiems į namus pristatome
maisto produktus, kai būtina,
teikiame vienkartinio pavėžėjimo paslaugas. Teikdami paslau-

gas laikomės higienos, naudojamės apsauginėmis priemonėmis,
dezinfekatoriais, laikomės saugių atstumų.
Draugijos narius aprūpiname pačių siūtomis daugkartinio
naudojimo kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis.
Esu labai dėkinga M. Venskuvienei, R. Linkevičienei, V. Drulienei, G. Dambrauskaitei, vairuotojui Edmundui, šiuo sunkiu
karantino laikotarpiu savanoriškai prisidedantiems prie labai
svarbios pagalbos neįgaliesiems.

Draugijoje siuvamos daugkartinio naudojimo kaukės.

 Jonava:

Sumanieji sunkmečio
neišsigando

Jonaviškis Marius Glinskas
papasakojo, kaip karantiną įveikia
šio rajono neįgalieji.
Karantinas gerokai prislopino Jonavos rajono neįgaliųjų
draugijos aktyvumą, tačiau projektuose numatytos veiklos nenutrūksta. Jos tęsiamos nuotoliniu būdu, ieškant naujų bend
ravimo galimybių.
Antai anksčiau humoro žanrus mėgusi „Rykštenė“ pagal
Danutės Kuliavienės eiles rengia
literatūrinę kompoziciją „Gamtos stebuklai“. Kitaip ruošiamasi ir konkursui „Gardžiausia Atvelykio boba“. Nesvarbu,
kad karantinas pristabdys šventinį džiaugsmą – konkursas galės vykti ir vėliau, svarbu, kad
neužmirštume ir kitus pamokyti, kaip kepti Velykėlių keksiukus, ruošti šaltsriubę su ridikėliais, ridenti nuo Velykų pasilikusius margučius.
„Aš gardžiausios bobos nominacijai savo krosnyje iškepsiu bobelę-pagalvę“, – pažadėjo 90-metis Upninkėlių kaimo
šviesuolis Bronius Sedleckas.
Anot jo, kuo tas kepinys diktesnis, riebesnis, tuo esą ir gardesnis. Pandemijai pasiduoti neketinantys konkurso dalyviai nusprendė nufotografuoti savo kūrybą, atskleisti receptų paslaptis, kitaip sakant, konkurse dalyvauti nuotoliniu būdu.
O štai ansamblis „Lietava“
mokosi Vytauto Kernagio dainą „Baltas paukštis“. Niuansus
telefonu pakoreguoja ansamblio
vadovė Laima Stakeliūnienė.

Bronius Sedleckas ir gardų pyragą
gali iškepti, ir medinį suvenyrą išdrožti.

Draugijos pirmininkės pavaduotojos funkcijų neišsigandusi Elena Zvicevičienė kasdien ateidama į darbą tobulinasi saviraiškos ir kūrybiškumo
srityse: su draugijos nariais, rajono savivaldybės darbuotojais
bendrauja telefonu ir elektroniniu paštu, tvarko veiklų grafikus, perka nuo virusų apsaugančias priemones, seka Jonavos ligoninėje atliekamos hemodializės eigą.
Dar viena geros nuotaikos
properša draugijoje – Raseinių
rajono neįgaliųjų draugijos iniciatyva pasiūti kaimynams medžiaginių antivirusinių kaukių.
Pirmą siuntą jonaviečiai jau gavo, pasidalijo. Yra ko pavydėti
net mūsų floristėms: kaukės dailaus pasiuvimo, su gražiais ornamentais. Raseiniškių siuvėjų,
vadovaujamų pirmininkės Janės
Stasevičienės, pastangos išties
vertos pagyrimo.
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Atvira visuomenė

Netrukus neįgaliųjų draugijas
pasieks apsaugos priemonės
Neįgaliųjų draugijos net ir
karantino metu padeda silpnesniems – pristato į namus maistą ir vaistus, teikia
būtiniausias transporto paslaugas, kitą socialinę ir psichologinę pagalbą. Deja, šia
pagalba besirūpinantys žmonės, kurie patys dažnai yra
didelės rizikos grupėje, neturi pakankamai būtinų apsaugos priemonių, todėl nesijaučia saugūs. Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND), bendradarbiaudama su Lietuvos
paralimpiniu komitetu, ėmėsi spręsti šią problemą – pakvietė neabejingus šalies gyventojus aukoti pinigų, už
kuriuos būtų nupirkta būtiniausių apsaugos priemonių.
Priemonės jau keliauja į
draugiją
Lietuvos paralimpinio komiteto komunikacijos projektų vadovas Donatas Gribauskas
informavo, kad pavyko surinkti
1417 eurus. Nupirkta daugkartinio naudojimo kaukių ir apsauginių skydelių, taip pat vienkartinių pirštinių bei dezinfekcinio
skysčio. Šios priemonės jau keliauja į LND. Pasak D. Gribausko, už surinktą sumą pavyks
patenkinti poreikį, kurį nurodė
draugija. „Šiuo metu vyksta labai daug įvairių pagalbos akcijų, mes nusprendėme atsigręžti
į savo bendruomenę – su LND
pirmininke Jelena Ivančenko
sutarėme, kad labiausiai paramos reikia tiems, kas rūpinasi
kitais. Tikiuosi, kad tai bus reali
pagalba jiems“, – teigė Lietuvos
paralimpinio komiteto atstovas.
Pasak LND pirmininkės
J. Ivančenko, gavus siuntą apsaugos priemonės iš karto bus išdalintos neįgaliųjų draugijoms regionuose, kad jos galėtų saugiai
padėti tiems, kuriems labiausiai
reikia pagalbos. „Matome, kad
draugijose darbai vyksta, tačiau
žmonės dažnai dirba be tinkamų
apsaugų, naudoja tas kaukes, kurias pasisiuva patys, dėl to nutarėme ieškoti paramos, kad žmonės, kurie prisideda prie savivaldybių rūpesčio padėti silpniesiems, neliktų vieniši. Reikia neužmiršti, kad didžioji dauguma
pagalbą teikiančių žmonių patys
turi negalią, todėl turime juos
apsaugoti“, – sako J. Ivančenko.
Pagalbos poreikis didelis
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų
draugija sustabdė veiklas draugijoje, bet aktyviai teikia įvairią pagalbą tiems, kam jos reikia. Pasak draugijos pirmininkės Valės Masiliūnienės, pirmą
karantino savaitę norinčių pagalbos buvo mažiau, o antrą ir
trečią savaitę kreipiasi labai daug
žmonių – prašo atvežti maisto,
vaistų, higienos prekių. 2 kartus per savaitę draugija iš „Maisto banko“ gauna produktų, ku-

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija atveža maisto, vaistų ir kitų reikalingiausių dalykų tiems, kurie patys negali tuo pasirūpinti.

riuos vėliau išdalija žmonėms.
Draugijos narės aktyviai siuva
kaukes namuose. Internetu dalijasi schemomis, pasidžiaugia
viena kitos darbais. Kaukės vėliau perduodamos tiems, kam
jų reikia. O poreikis didelis –
visos priemonės labai brangios,
dar daug žmonių, ypač kaimuose, jų neturi. Vien per savaitgalį
moterys turėjo pasiūti 100 kaukių. Išvežioti apsaugos priemones į seniūnijas padeda seniūnai,
draugijos nariai perduoda vieni
per kitus. Draugijoje dirba 6 savanoriai: 2 – Gražiškiuose, 4 –
Vilkaviškyje.
V. Masiliūnienė sako, kad ir
patys darbuotojai saugosi. Atvežti daiktai perduodami laikantis atstumo – jei žmogus gali išeiti į lauką, paliekama kieme, jei
ne – užnešama iki buto. Pasak
V. Masiliūnienės, iš pradžių, kol
laiptinės nebuvo dezinfekuotos, į
jas stengėsi neiti. Dezinfekcinio
skysčio davė visuomenės sveikatos biuras, įvairių apsaugos priemonių parūpino savivaldybė,
Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Tačiau jų reikia labai daug –
parsivežus maisto produktus dezinfekuojamos pakuotės, prekės
išskirstomos, sutvarkomos, o vėliau išvežiojamos. Naudojamos
pirštinės, dezinfekcinis skystis.
Reikia dezinfekuoti ir patalpas,
autobusiuką.
Birutė Jotautienė – viena iš
draugijos savanorių. Nors moteris neišeina iš namų ir pati labai
saugosi, bet padeda kitiems –
pirmininkė atvežė kaukių pavyzdžių, pagal jas dabar ir siuva.
Moteris sako pagalbos neprašanti – yra kam labiau reikia. Šeima gyvena miesto centre ir kai
ko nors prireikia, į parduotuvę
nueina vyras.
Birutė džiaugiasi, kad gali
padėti kitiems, o pagalbos prireikus jai, padeda draugija. Jos
vyras, sergantis epilepsija, kartą
nukritęs susilaužė kaklą. Draugijos autobusiuku buvo nedelsiant nuvežtas į Kauno klinikas.

Būtinos paslaugos
nenutrūko
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija teikia vežiojimo į
dializes paslaugas. „Šie žmo-

nės negali laukti, karantinas, ar
ne, jiems tai gyvybiškai svarbus
dalykas“, – sako draugijos pirmininkė Julija Senavaitienė. 4
birštoniškiai 3 kartus per savaitę
paimami iš namų ir nuvežami į
dializės kliniką Prienuose. Vienas jų – Artūras Liukaitis. Vyriškis dializuojamas jau 8-erius
metus – inkstus pažeidė diabetas. Dializės klinika informavo,
kaip reikia saugotis, davė apsaugos priemonių. Vairuotojas automobilyje atskirtas nuo keleivių
plėvele, automobilis nuolat dezinfekuojamas, visi su apsaugos
priemonėmis. Pačioje klinikoje
visur naudojamos dezinfekcijos
priemonės.
Transporto paslauga A. Liukaičiui labai svarbi – po dializės jis jaučiasi labai silpnai, pats
tikrai negalėtų parvažiuoti. Vyriškis puikiai supranta, kad dializuojami ligoniai patenka į didžiausios rizikos grupę, tačiau
pernelyg nesirūpina – iš namų
niekur neina, o kai tenka važiuoti į dializes, jaučiasi saugus.
O ir autobusiukas naujas, šiltas,
su keltuvu. Nuo namų durų paima, atgal parveža. „Dūšioj leng
va, kad kažkas rūpinasi“, – sako
A. Liukaitis. Jo teigimu, ir šiaip
draugija niekada neatsisako padėti – kai reikia važiuoti pas gydytojus į Kauną, visada nuveža.
J. Senavaitienė sako perskambinusi visus draugijos narius, ypač vienišus, pasiteiravusi,
ar nereikia kokios pagalbos. Yra
galimybė atnešti ir šilto maisto.
Kai kuriems paslaugas teikia Nemajūnų dienos centras, kitiems
pagelbėja artimieji ar kaimynai,
treti sako ir patys norintys nors
kartą per savaitę pasivaikščioti
iki parduotuvės. Draugijos moterys siuva kaukes ir nemokamai dalija visiems, kam jų reikia.
Nors draugijoje darbas vyksta
nuotoliniu būdu, vis dėlto J. Senavaitienei į draugiją tenka nueiti beveik kasdien – kam ramento reikia, kas išsiskalbti būtinai nori. Apsaugos priemonių
tikrai reikia – vien autobusiuko
dezinfekcijai daug sunaudojama.
Juk svarbiausia – kad šiuo sunkiu metu žmonės būtų kuo labiau apsaugoti.
Emilija STONKUTĖ
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Tolerancijos testas
Kauno pakraštyje įsikūrusiuose savarankiško gyvenimo namuose – prieššventinės
nuotaikos. Merginos tvarko
kambarius ir aplinką, ruošiasi Velykoms, o laisvesnę
valandėlę radusi Laura imasi dar ir kūrybinės veiklos –
vingriais karšto vaško ornamentais gražina margučius.
Bendri rūpesčiai, atsakomybė už pasiskirstytas pareigas
šiuose namuose jau trejus metus gyvenančioms proto negalią turinčioms merginoms dar
visai neseniai buvo tikras iššūkis, o dabar vis labiau užpildo
jų kasdienybę. Dideliuose globos namuose visą savo gyvenimą praleidusios merginos jautėsi tarsi prašalaitės – viską už jas
nuspręsdavo ir padarydavo kiti.
Esminis pokytis įvyko apsigyvenus Snieguolės Butrimavičienės įkurtuose savarankiško gyvenimo namuose. Vis
didesnius į pertvarkos procesą
įsitraukusios įstaigos tikslus atspindi net jos pavadinimo pokytis – trečiaisiais veiklos metais
viešoji įstaiga „Būkime drauge“
tapo VšĮ „Tapk laisvas“.

Idėją parsivežė iš Vokietijos
Su intelekto negalią turinčiais žmonėmis S. Butrimavičienė dirba jau daugiau kaip 20
metų. Viskas prasidėjo gana netikėtai. Snieguolė jau turėjo inžinerinį išsilavinimą, kai Lietuvoje atsirado socialinio darbuotojo profesija, kuria ji susidomėjo. „Buvo įdomu, norėjosi daugiau sužinoti, pačiai patirti, kokia tai specialybė“, – prisimena
naujoms studijoms pasiryžusi
moteris. Per pažintinę praktiką
studentai lankėsi įvairiuose vaikų, senelių namuose. Buvo užsukę ir į tuometinį Vilijampolės
vaikų ir jaunimo pensionatą. Po
poros savaičių ji dar kartą pravėrė šios įstaigos duris. „Aš noriu čia dirbti“, – savo apsilankymo priežastį išdėstė direktoriui. Tuo metu įsidarbinti nebuvo lengva – šalyje buvo gana
didelis nedarbas, todėl santūri
direktoriaus reakcija Snieguolės
labai nenustebino, bet pasiryžimo siekti užsibrėžto tikslo neužgesino. Maždaug po pusmečio ji
pradėjo dirbti šiame pensionate
auklėtoja-specialiąja pedagoge ir
tapo viena pirmųjų diplomuotų
socialinių darbuotojų.
„Tai buvo didelė institucija, dar dirbome pusiau tarybinių laikų metodais“, – prisimena Snieguolė. Bet, pasak jos, pamažu ir čia viskas ėmė keistis.
Labiausiai akis atvėrė komandiruotės į Vokietiją, Olandiją,
Ameriką, Švediją: „Pamatėme
visai kitą pasaulį, norėjosi, kad
ir Lietuvoje taip būtų.“
Šios kelionės įkvėpė Snieguolę imtis konkrečios veiklos –
Vilijampolės vaikų ir jaunimo
pensionate įkurti savarankiškų
jaunuolių skyrių, kuriame neįgalūs žmonės pabandė gyventi minimaliai padedant įstaigos
darbuotojams. Iš šio skyriaus
nemažai jaunų žmonių išėjo į

Tokie namai reikalingi ne tik
neįgaliesiems, bet ir visai visuomenei
centro, kur mokosi ir treniruojasi (mergina – Lietuvos jėgos trikovės čempionė savo svorio kategorijoje, Specialiosios olimpiados žaidynių aukso medalininkė), visada susiranda, kur vieną
kitą mėnesį padirbėti.
Prie atliekas rūšiuojančių
neįgaliųjų grupės prisijungė ir
Nina. Nuo jogurto indelių nuplėšti popierėlius – darbas nesunkus, bet pojūtis, kad sugebi
tai padaryti ir netgi šiek tiek užsidirbti – labai įkvepiantis.

Laurai labai patinka karštu vašku
marginti velykaičius.

Snieguolė Butrimavičienė su savarankiško gyvenimo namų gyventojomis.

savarankišką gyvenimą. „Mes
buvome pirmieji Lietuvoje, leidę institucijos gyventojams mokytis profesinėse mokyklose,
bent šiek tiek dirbti“, – pasakoja Snieguolė.
Vis dėlto veikliai moteriai
to neužteko. Ramybės nedavė
Vokietijoje matytas pavyzdys –
nedideliame mieste negalią turinčių žmonių tėvai nupirko seną malūną su prie jo buvusiais
pastatais, viską suremontavo
ir įkūrė savarankiško gyvenimo namus su dirbtuvėmis, sodu, daržu. Juose įsikūrė 20 negalią turinčių žmonių. „Labai
norėjau įrodyti, kad ir pas mus
taip galima“, – šypsosi moteris.
Tad įkūrė viešąją įstaigą „Būkime drauge“ ir Kauno pakraštyje nusipirko apleistą namą. Per
pusmetį jį suremontavo ir įkūrė namus keturioms intelekto
negalią turinčioms merginoms.
„Šiuo metu mes gyvename ne
prasčiau nei Vokietijoje – turime namus, vykstame į keliones,
dirbame. Nesiskiriame nuo kitų žmonių, – džiaugiasi Snieguolė. – Bendradarbiaujame su
viena Vokietijos organizacija,
jos nariai Kalėdų mugėje pardavinėja mūsų merginų sukurtus rankdarbius, palaiko mus.“

jokio. Pavyzdžiui, merginos nusipirkdavo pakuotę dešrelių ir iš
karto visas suvalgydavo. „Išlikęs
besaikis valgymas, matyt, susijęs su alkio prisiminimais, todėl jos ir valgo pilna burna, netaupo, nes bijo, kad paskui gali nebūti“, – svarsto pašnekovė.
Dar vienu „instituciniu paveldu“ Snieguolė vadina ir tai,
kad merginos neturėjo jokių įgūdžių, kaip elgtis su pinigais, nes
niekada jų ir neturėjo. Įsikūrusios savarankiško gyvenimo namuose dalimi savo pinigų jos gali disponuoti pačios. Deja, ir dėl
įgūdžių stokos, ir dėl savo negalios ne visos moka skaičiuoti.
Pasak Snieguolės, šioms pamokoms taip pat prireikė ir laiko, ir
kantrybės, ir išmonės. „Suradome puikią motyvaciją pinigams
taupyti – tai kelionės, – pasakoja
namų „Tapk laisvas“ vadovė. –
Už susitaupytus pinigus plaukėme keltu į Stokholmą, keliavome
po Žemuosius Tatrus Slovakijoje, Lenkijoje, dažnai važinėjame
po Lietuvą.“ Merginoms tai irgi nauja patirtis. Tik grįžusios iš
vienos kelionės net neraginamos
jau taupo kitai.

„Institucinis paveldas“ –
našta, kurią nelengva
nusimesti
Kurdama savarankiško gyvenimo namus S. Butrimavičienė planavo priimti 6 negalią
turinčius našlaičius, tačiau juose apsigyveno 4 globos įstaigose
užaugusios intelekto negalią turinčios merginos. Dvi iš jų turėjo šiokios tokios neinstitucinio gyvenimo patirties: Jolanta,
išėjusi iš Vilijampolės socialinės
globos namų, jau buvo gyvenusi
pas Snieguolę, Žana – pas globėją, paskui – Kartų namuose. Kitos dvi merginos – Nina ir Laura
čionai atkeliavo iš Kėdainių socialinės globos namų. Snieguolė neslepia – joms persiorientuoti, priprasti prie naujų gyvenimo
sąlygų buvo nelengva.
Instituciniuose globos namuose gyvenantys žmonės pripranta, kad jiems viskas paduota, padaryta. O čia viskuo reikia
rūpintis pačioms: ir maistą pasigaminti, ir kambarį susitvarkyti.
O supratimo, kaip tai daryti, –

Darbas augina savivertę
S. Butrimavičienė įsitikinusi – bene labiausiai savivertę augina darbas. Proto negalią turinčiam žmogui jį susirasti labai
sunku, bet užsivėrus vieno darbdavio durims Snieguolė su savo
gyventojomis beldėsi į kitas. Atkaklios pastangos davė rezultatą – dvi šių namų merginos turi
nuolatines darbo vietas ir po pusę dienos sėkmingai darbuojasi.
Didžiausią darbo stažą turi Jolanta – jau ketvirtus metus viename dienos centre dirba
valytoja. Pasak Snieguolės, ten
merginą giria, ir ji pati labai vertina šį darbą. „Aš dirbu“, – dažnai didžiuodamasi sako Jolanta.
Nuo rugsėjo dirba ir Žana.
Negalią turinčia mergina patikėjo ir netgi specialią darbo vietą
sukūrė kavinės „Pilnas samtis“
vadovė. Kavinė įsikūrusi netoli
savarankiško gyvenimo namų,
mergina į darbą vaikšto pėsčiomis. Žana atrado save – darbas
jai teikia pasitikėjimo savimi.
Snieguolė džiaugiasi, kad
prie darbo linkusi ir Laura.
Grįžusi atostogų iš Radviliškio
technologijų ir verslo mokymo

Čia – ne projektas,
čia – namai
S. Butrimavičienė sako, kad
merginos šiuose namuose galės
gyventi tiek, kiek norės. „Čia ne
koks nors terminuotas projektas,
čia – jų namai, – pabrėžia moteris. – Tapusios savarankiškomis,
ateityje galės pačios kurti savo
ateitį. Dvi merginos užsirašė į
eilę socialiniam būstui gauti. Ar
jai atėjus jau bus pasirengusios
išeiti – parodys laikas. Bet jau
dabar kalbame su jomis, skatiname taupyti pinigus – juk reikės baldus nusipirkti, atsiras kitų poreikių.“ Dvi merginos gyvena atskiruose kambariuose,
kitos dvi kol kas dalijasi vienu,
bet kadangi Laura didžiąją laiko
dalį praleidžia Radviliškyje ir į
Kauną grįžta tik savaitgaliais ar
per atostogas, galima sakyti, kad
taip pat gyvena atskirai.
Snieguolė pastebi, kad institucijose gyvenę žmonės pripratę būti dideliame būryje – iš
jų išėjusiems po vieną ar dviese gyventi liūdna. „Tos žmonių
gausos ypač trūko iš Kėdainių
pas mus apsigyvenusioms merginoms. Pusę metų jos gedėjo
buvusių draugų. Viena gal net
porą kartų buvo užsiminusi,
kad jai čia per sunku, bet dabar
jau apsiprato ir ji, ir mes“, – sako Snieguolė.
S. Butrimavičienė džiaugiasi, kad jos įkurti proto negalią turinčioms merginoms skirti savarankiško gyvenimo namai
nesukėlė vietos bendruomenės
pasipriešinimo. „Ko gero, sulaukėme vienintelio klausimo – ar
čia nebus apgyvendinti vaikai, –
prisimena ji. – Neigiamas atsakymas nuramino. Bendruomenė mus priėmė taikiai – tik įsikūrę prisistatėme, papasakojome, kas mes esame. Dalyvaujame bendruomenės renginiuose,
draugaujame su parapija. Merginos draugiškai šnekučiuojasi su kaimynystėje gyvenančiomis močiutėmis, vardais vadinasi, sodinukais dalijasi.“
Snieguolė neslepia – per trejus metus buvo visko: sėkmių ir
suklupimų, juoko ir ašarų, bet
stiprėjantis merginų savarankiškumas, jų laisvėjimas, didėjančios galimybės bendruomenėje jaustis kaip visiems įkvepia
ir toliau eiti į priekį. „Tokie namai reikalingi ne tik šiems žmonėms, bet ir mūsų visai demokratėjančiai visuomenei“, – įsitikinusi S. Butrimavičienė.
Aldona DELTUVAITĖ

VšĮ „Tapk laisvas“ archyvo nuotr.

Klausėte-atsakome

Kaip per
karantiną
nustatomas
negalios lygis?
„Bičiulystės“ skaitytojams
kyla klausimų, kaip elgtis, jei
karantino metu baigėsi nustatytas negalios terminas.
Pateikiame Neįgalumo ir darbingumo tarnybos (toliau –
NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
paaiškinimą.
NDNT informuoja, kad karantino metu pasibaigus nustatytam negalios terminui, jis iki
karantino pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus
(nuo termino pasibaigimo dienos) bus pratęstas automatiškai. Dėl to į NDNT vykti nereikia. Pratęsus negalios terminą nauji dokumentai išduodami nebus. Apie pratęstą terminą išmokas mokančios institucijos bus informuotos, tuo rūpintis nereikia.
Jeigu turite siuntimą į NDNT
ir dėl negalios nustatymo kreipiatės pirmą kartą, dokumentus pateikite vienu iš šių būdų:
 paštu,
 el. paštu dokumentai@
ndnt.lt (skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas),
 per e. pristatymo sistemą,
 įmeskite prie įėjimo į
NDNT esančią pašto dėžutę (ant
teikiamos nuotraukos būtina užrašyti vardą ir pavardę).
Jei neturite galimybės dokumentus pateikti nė vienu iš šių
būdų, tik tokiu atveju į NDNT
karantino metu iš anksto registruokitės internetu https://
epaslaugos.ndnt.lt/registracija/
login…
Prašymų formas ir informaciją apie kitus reikalingus pateikti dokumentus galite rasti NDNT interneto svetainėje
www.ndnt.lt.
Gavę dokumentus, NDNT
darbuotojai su jumis susisieks
telefonu arba el. paštu.
Neįgaliems asmenims, kuriems karantino metu sukanka
18 metų (t. y. baigiasi nustatyto
neįgalumo lygio terminas), dėl
darbingumo lygio nustatymo
į NDNT reikia kreiptis įprasta
tvarka – su gydančio gydytojo
parengtu siuntimu.
Jei asmenys dėl pateisinamų
priežasčių (šiuo atveju – dėl karantino) praleidžia darbingumo
lygio vertinimo laiką, jam prašant darbingumo lygis gali būti nustatytas atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi
reikalingi dokumentai (duomenys), būtini darbingumo lygiui
nustatyti.
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Negalios ABC

Aš – pilietis

Susikurkime
Velykas
širdyse

N

eišsidūkusi šalčiais žiema
visą savaitę draskė vyšnių ir obelų viršūnes. Pakeliu
ant kelio nusviestą, jau bundančiais pumpurais aplipusią
šaką. Pasidėjusi ant kelių laužau nuo jos mažesnes šakeles.
Surenku nuo kelio ir vėjo nudraskytas kadagio uogelėmis
aplipusias „puokšteles“. Niekuomet nesu mačiusi tokio
stipraus vėjo – nulaužti kadagio šakelę net ranka sunku.
Dedu šakeles į bendrą puokštę – prasiskleidę lapeliai atneš
gaivumą į šv. Velykų rimtį.
Šiandienos situacija ypatinga. Nei mūsų seneliai, nei
tėvai, nei mes patys dar niekada neturėjome tokios patirties, kai visą Didžiąją savaitę
galime ramiai ruoštis gražiausiam ir prasmingiausiam Atgimimui – niekur neskubėdami,
savo namuose. Na ir kas, kad
dalis mūsų esame rizikos grupėje, kad savo anūkus ir vaikus matysime tik telefono ar
kompiuterio ekrane. Viskas,
kas daroma, yra mūsų labui...
Prisipažinkime sąžiningai,
kad laukdami anūkų ir vaikų, o juos po švenčių išlydėję,
ne vienas puolame prie vaistų
krepšelio: mūsų pastangos ir
ribotos galimybės išbalansuoja kasdienišką vienatvės rimtį. Šiandien nereikia apsimetinėti – viską apgaubianti ramybė skleidžiasi mumyse kaip
pumpuro slėpinys ant medžio
šakos. Ypač džiaugiuosi už
šeimas, kurios švenčių laukia
kartu su vaikais: galės kartu
melstis, džiaugtis, marginti
kiaušinius, gaminti valgį.
Neabejoju, kad kūrybingi
žmonės suras įvairiausių būdų, kaip įsitraukti į šventinį
šurmulį, kaip pakelti vieni kitiems nuotaiką. Jau ne kartą
matėme žmones kalbant, dainuojant, žaidžiant sportinius
žaidimus daugiabučių balkonuose. Po Verbų sekmadienio
mūsų miestų ir miestelių namų balkonai pražydo spalvingomis verbų puokštėmis. Niekas netrukdo išėjus į balkoną
reikiamu metu pasimelsti ar
sugiedoti giesmę. Tikriausiai
kokiame nors Italijos mieste
atsiras kunigas, kuris balkone
šv. Velykų rytą atlaikys šv. Mišias, o karantine esantys muzikantai bei dainininkai susitars ir saulei tekant darniai
sugros ar sugiedos vieną kitą
partiją iš J. S. Bacho „Šv. Ve-

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

4 psl.

lykų oratorijos“. Į bendrą Atgimimo virpesį įsilies ir bažnyčių
varpų gaudesys. Viliuosi išgirsti
ir savo miestelio šv. Jurgio bažnyčios varpus...
Žmonija per amžių amžius
suranda savyje fizinių ir dvasinių jėgų atgimti... Paklaidžiojusi interneto puslapiuose surandu, kad dar dauguma bažnyčių savo tinklalapiuose nurodo Tridienio metu (Didysis
ketvirtadienis, penktadienis ir
šeštadienis) vyksiančių pamaldų
bei šv. Mišių laiką... Sunku greitai persitvarkyti. Šiandien prieš
mus atsiveria ir naujos tradicijos
kūrimo erdvės. Nekantriai laukiu rezultato.
Karantino laikotarpis parodė, kokie esame kūrybingi, optimistiški, empatiški ne tik savo
šeimos nariams, bet ir aplinkiniams. Iniciatyvos gimsta ten,
kur net nesitikime, nes esame
labai skirtingi, kitoniškai matome ir problemos spendimą.
Išorinis pasaulis trumpam nuo
mūsų atsitraukė, bet savo širdyje turime tokią bažnytėlę, kokią
esame susikūrę.
Panašios praktikos nėra nau
jiena. Palaimintoji šv. Faustina
buvo labai silpnos sveikatos.
Deja, vienuolyne ji nesulaukė
didelės sesių vienuolių atjautos. Net vienuolyno vyresnioji, pamačiusi jos celėje mažytį
altorėlį, savo ranka jį sugriovė. Nusiminusi Faustina pasiguodė savo nuodėmklausiui ir
dvasios tėvui kunigui Mykolui
Sopočkai, kuriam Dievas skyrė nepaprastai svarbų vaidmenį – įgyvendinti sesei Faustinai
Dievo patikėtą Gailestingumo
paveikslo sukūrimo misiją. Išklausęs Faustinos, kunigas patarė jai pasistatyti koplytėlę su
altoriumi savo širdyje. „Tai pats
tikriausias altorius, prieš kurį
suklupusi savo mintyse, tu galėsi melstis, niekieno netrukdoma.“ Panašiai elgėsi ir mūsų tėvai tremtyje, už laisvę kovoję partizanai kalėjimuose bei
okupanto aplinkoje gyvenantys žmonės. Šiandien mes savo
širdyje galime sukurti altorių
Meilei, kuri ves mus į Atgimimą savo viduje, šeimoje, tautoje, ir ateityje saugos nuo visokių
dar laukiančių išbandymų. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Angelė RUDŽIANSKAITĖ

www.biciulyste.lt

Judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms lengviau prisitaikyti prie aplinkybių padeda techninės pagalbos priemonės (TPP). Pateikiame
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC) informaciją apie
tai, ką reikia žinoti prireikus judėjimą palengvinančių
priemonių.
Kas turi teisę įsigyti TPP?
Teisę įsigyti TPP turi asmenys, kuriems nustatyti specia
lieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos
priemones.

Ką reikia žinoti, prireikus
judėjimo techninės
pagalbos priemonės
 kai gauta TPP naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.

Dokumentai, kuriuos reikia
pateikti:
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl TPP skyrimo
(prašymų formas galima rasti
NDNT tinklalapyje);
2. Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba
E027) (išrašo galiojimo laikas –
12 mėnesių), kurį išrašo:
• asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar
kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai – kreipiantis pirmą kartą ar pasikeitus asmens
sveikatos būklei;
• asmens sveikatos priežiūros
įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai – kreipiantis
pirmą kartą ar pasikeitus asmens
sveikatos būklei dėl aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio,
skirto tetraplegikui.

 naktipuodžio kėdutė: už
naują – 6 EUR, už pakartotinai
išduodamą – 3 EUR;
 vaikštynė su staliuku: už
naują – 9 EUR, už pakartotinai
išduodamą – 5 Eur.
Vaikai vaikštyne su staliuku
ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.

Priemonės, išduodamos
be išrašo iš medicinos
dokumentų
Išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba
E027) nereikia pateikti kreipiantis dėl šių priemonių: neįAprūpinimo TPP tvarka
galiųjų tvirtinimo sistemų (dirNorint įsigyti TPP reikia
žų, petnešų ir korsažų, naudokreiptis į už tai atsakingą savijamų sėdint vežimėlyje), plaštavaldybės įstaigą arba į TPNC
kos apsauginių priemonių, paskyrių, kurie yra įsikūrę visose
dangų, įvairių vežimėlių ir kėšalies apskrityse (toliau – Cendžių su ratukais dalių ir detalių,
tro teritorinis padalinys) ir pavaikščiojimo lazdelių, vasarinių
teikti prašymą bei reikiamus doir (ar) žieminių antgalių, pakumentus.
minkštintų pažastinių ramentų
 Asmenys aprūpinami tupažasties dalių, paminkštintų
rimomis judėjimo TPP, atitinpažastinių ramentų rankenėlių,
kančiomis jų fizinius ir mediįvairių vaikščiojimo priemonių
cininius poreikius, eidalių ir detalių, sėdylės tvarka. Pirmiaunės, sėdėjimo sistemos
Svarbu žinoti:
siai skiriama atnaujinta
ir abdukcijos blokatoTPP, tačiau jei asmuo Karantino metu TPNC aptarnaujami tik iš anksto užsiregisriaus, sėdimųjų baldų
nepagrįstai atsisako jo travę klientai. Registruotis galima:
dalių, patiesalų pragufizinius, socialinius bei
loms išvengti, čiužinio
 per išankstinės registracijos sistemą https://savitarna.
medicininius poreikius tppa.tpnc.lt
užvalkalo.
atitinkančios technišIšrašo iš medicikai tvarkingos atnau-  el. paštu centras@tpnc.lt
nos dokumentų nereijintos TPP, jis įrašomas  telefonu 19989 arba +3705 233 7344.
kia kreipiantis dėl tos
į asmenų, pageidaujanpačios priemonės pačių įsigyti šią priemonę,
kartotinai, pasibaigus
eilės pabaigą.
3. asmens arba vieno iš tė- TPP naudojimo laikui.
 Asmenims, kurie lanko vų tapatybę patvirtinantį doKreipiantis dėl čiužinio praugdymo ar mokymo įstaigas ar- kumentą;
guloms išvengti išrašą iš meba dirba, esant galimybei, ski4. neįgaliojo pažymėjimą;
dicinos dokumentų 027/a arriama nauja TPP.
5. pažymą apie deklaruotą ba E027 formą reikia pateikti
 Savivaldybės įstaigos spe- gyvenamąją vietą;
tik tuo atveju, jei asmuo neturi
cialistai ar Centro teritorinio pa6. kreipiantis dėl lovos sta- specialiųjų poreikių nustatymo
dalinio darbuotojai, išduodami liuko, elektrinio vonios suoliu- pažymos, tačiau jam yra pragujudėjimo TPP, apmoko jomis ko, valdomo pulteliu, rankomis lų atsiradimo tikimybė, esant
naudotis ir sudaro asmens ap- arba automatiškai reguliuoja- bent vienam sunkiam orgarūpinimo TPP sutartį ir (ar) as- mos lovos, čiužinio praguloms nizmo funkcijų sutrikimui dėl
mens aprūpinimo TPP perda- išvengti – pažymą dėl nustaty- Neįgaliųjų aprūpinimo technivimo aktą.
to nuolatinės slaugos poreikio.
nės pagalbos priemonėmis ir
 TPP asmenys privalo paTurimomis TPP asmenys ap- šių priemonių įsigijimo išlaidų
siimti patys iš savivaldybės įstai- rūpinami prašymo pateikimo kompensavimo tvarkos apragos ar Centro teritorinio pada- dieną, pateikus būtinus doku- še nurodytų ligų: galvos ir (ar)
linio ne vėliau kaip per 30 die- mentus ir sumokėtą įmoką pa- nugaros smegenų pažeidimų; arnų nuo informavimo, kad prie- tvirtinančius dokumentus (jei terijas obliteruojančių ligų; įvaimonė yra gauta, dienos, išsky- to reikia), nesant galimybės to rios kilmės lėtinių venų ligų; viršrus atvejus, kai jos pristatomos padaryti, – ne vėliau kaip per kinimo sistemos sutrikimų esant
asmens nurodytu adresu pagal 6 mėnesius nuo prašymo gavi- malabsorbcijos sindromui; inkstų
Centro direktoriaus patvirtintą mo dienos. Kai reikalingos TPP funkcijų sutrikimų, kai atliekatvarką. Neatsiėmus pageidauja- Centro teritoriniame padaliny- mos dializės procedūros; endokrimos TPP per 30 dienų, ji išduo- je nėra, asmeniui teikiama in- ninių ir medžiagų apykaitos ligų,
dama kitam asmeniui.
formacija apie TPP gavimo ga- pasireiškiančių galūnių angiopati Visos išduotos judėjimo limybes ir terminus.
ja, morbidiniu nutukimu; sunkios
TPP, kai tampa nebereikalingos
eigos odos ir poodžio ligų; kraujo
Priemokos už TPP:
asmeniui mirus arba netinkamos
ir kraujodaros organų ligų esant
naudoti, švarios, tvarkingos bei
 rankomis reguliuojama sunkiam funkciniam sutrikimui
sukomplektuotos grąžinamos, lova: už naują – 43 EUR, už arba kai asmeniui nustatytas
išskyrus priemones, kurias as- pakartotinai išduodamą – 20 paliatyviosios pagalbos paslaumuo įsigijo su perdavimo aktu. EUR;
gų poreikis.
 automatiškai reguliuojaKreipiantis dėl rankomis arTeisė pakartotinai gauti
ma lova: už naują – 72 EUR, ba automatiškai reguliuojamos
judėjimo TPP įgyjama šiais
už pakartotinai išduodamą – lovos pateikti išrašą iš mediciatvejais:
35 EUR;
nos dokumentų 027/a arba E027
 pasibaigus anksčiau gau kojomis minamas trira- formą reikia tik tuo atveju, jei
tos TPP naudojimo terminui ir tis ar keturratis: už naują – 10 asmuo neturi specialiųjų poreiją grąžinus;
proc. kainos, už pakartotinai kių nustatymo pažymos, tačiau
 pasikeitus asmens sveikatos išduodamą – 10 proc. likuti- asmeniui nustatytas paliatyviobūklei ar fiziniams duomenims; nės vertės;
sios pagalbos paslaugų poreikis.
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Tautodailininkė velykaičius margina žirklutėmis ir peiliuku
(atkelta iš 1 psl.)

puokštelių, ir karpiniais puoštų
kiaušinių“, – pasakoja Virginija.
O iš tiesų žirklutėmis kiaušinius marginti tautodailininkė pradėjo dar anksčiau – bene
prieš šešerius metus jos surengtą parodą papuošė didelis karpiniais ornamentuoto kiaušinio
paveikslas. Į jį siužetinių karpinių meistrė sutalpino ne kokį nors vieną kitą šios šventės
akcentą, o visą Velykų tradiciją, su bažnyčių bokštais ir juose gaudžiančiais varpais, Velykų bobute, tekančia saule ir
atgimstančia gamta. Ir tai nenuostabu – įkvėpimo savo siužetiniams paveikslams V. Jurevičienė visada semiasi iš liaudies
papročių, Kupiškio krašto praeities, gamtos. Pasak menininkės,
į savo darbus ji stengiasi sudėti
tai, kas jos kraštui būdingiausia
ir brangiausia.
Žirklutėms savo išmonę patikėjusi kūrėja iškarpė ir visas
Kupiškio krašto bažnyčias. Šis
darbas pareikalavo ne vieną dieną trukusios bažnyčių architektūros analizės, nuotraukų peržiūros, bet šiandien menininkė
džiaugiasi – nors medinės kaimo bažnytėlės labai panašios,
vis dėlto į jos karpinius žvelgiantys kupiškėnai lengvai atpažįsta, kokio kaimo žmonėms
skamba jos iškarpytų bažnyčių
varpai.

Margučių raižymas
reikalauja kantrybės
Virginija juokauja, kad vaikystėje kiaušinių marginti ne-

(atkelta iš 1 psl.)

baimė mūsų neprislėgtų tiek,
kad pradėtume nevaldyti situacijos. Baimė mus gali suparalyžiuoti, pradėti griauti iš vidaus,
susargdinti“, – dalijasi įžvalgomis Tomas. Jo teigimu, su savo
emocijomis galime susitvarkyti
jas perdirbdami. Baimė nugalima, kai nukreipiame savo mintis kitur ir savo vaizduotės nebemaitiname vien apokaliptiniais vaizdais. „Bandykime šiek
tiek atsiriboti nuo informacijos.
Gyvenimas yra ne tik koronavirusas. Vis tiek yra pavasaris,
atsinaujinimas, vis tiek mes galime surasti labai gražių dalykų
tiek savyje, tiek kituose. Pagaliau mes laukiame Velykų, kažko gražaus“, – sako Tomas.
Pasak jo, dar vienas priešnuodis prieš neigiamas emocijas – pasitikėjimas: „Šiuo metu
mes išgyvename pasitikėjimo
krizę – nepasitikime medikais,
valdžia, netgi vieni kitais. Visa
tai sukelia negatyvius jausmus.
Bet pasitikėkime! Pasitikėkime,
kad saugosime vieni kitus, pasitikėkime, kad medikai mums
nori tiktai gero. Būtent pasitikėjimas yra esminė jausena, kuri
mums gali padėti išeiti iš šitos
situacijos oriai.“
„Žinoma, pro langą ar per
televizorių matomi vaizdai –
tušti parkai, žmonės, besigrūdantys prie maisto, atrodo apokaliptiniai. Tačiau Kristus sa-

Raižyti Virginijos Jurevičienės velykaičiai.

mėgo. Dažniausiai šeimos velykiniam stalui skirtus margučius dažydavo svogūnų lukštais,
bet kiekvieną kiaušinį apdėliodavo žolytėmis, lapeliais, apvyniodavo audinio skiautelėmis. O
tam reikėjo daug kruopštumo –
blogai apvyniojai, ir žolynėliai
sukrito į vieną vietą, sugadino
visą dėlionę. Laukto grožio –
kaip nebūta. „O dabar patinka, – šypsosi menininkė. – Ne
tik karpinukais velykaičius puošiu, dar ir skutinėju. Tik vašku
nemarginu – šis būdas man nelabai priimtinas.“
Antrus metus margučius
skutinėjanti tautodailininkė turi savo paslapčių.
Margučiams skirtų kiaušinių Virginija parduotuvėje nesižvalgo – jų lukštai labai netvirti, todėl skutinėti netinka. Jais
Virginiją aprūpina kaime gyvenanti ir daug įvairių paukščių
auginanti tautodailininkė Bi-

rutė Dapkienė. Pernai iš jos net
stručių kiaušinių parsivežė, šiemet puošia žąsų kiaušinius. Pasak Virginijos, skirtingų paukščių kiaušinių paviršius nevienodas – vieni labiau grublėti, kiti
lyg perlamutriniai. „Šitų kiaušinių margučiai būna visai kitokie, o įvairovė man labai patinka. Žinoma, grublėtus išraižyti
sunkiau, peiliukas greičiau atšimpa, bet bent jau gali būti tik
resnis, kad baigiamas skutinėti
kiaušinis nepavirs lukštų sauja.
O taip yra buvę, – neslepia pašnekovė. – Pernai tokį gražų buvau visai bebaigianti, gėlių išraitymams kelių brūkštelėjimų tetrūko, o jis... ėmė ir sukiužo.“
Skutinėjimui Virginija dažniausiai renkasi įvairius ornamentus. Tiesa, namiškiams ir
viščiukų, ir kiškiukų išraižo,
bet parodoms skirtus velykaičius tautos paveldui būdingais
raštais gražina. „Kelias linijas

pasibraižau, pagrindinius taškus pasižymiu, o patys ornamentai atsiranda jau beskutinėjant, – pasakoja tautodailininkė. – Vieną kiaušinį visą dieną
raižau – tai daug kantrybės reikalaujantis užsiėmimas.“ Toks
kruopštus ir įtemptas darbas dėl
sąnarių problemų negalią turinčiai menininkei, atrodytų, turėtų būti per sunkus, bet Virginija
paprieštarauja – kurdama ji taip
įsitraukia į patį procesą, kad viską pamiršta, nuo visų rūpesčių
nutolsta, o rankų gėlą pajunta tik žirklutes ar peiliuką šalin
stumtelėjusi.
Sudėtingus ornamentus Virginijai labiausiai patinka skutinėti ant tamsaus – juodo, rudo,
mėlyno, žalio pagrindo, nes tada
geriausiai išryškėja baltas raižinys. Bet, pasak jos, tuščiavidurius kiaušinius nudažyti – ne
juokų darbas. „Jų taip lengvai į

Virginijos Jurevičienės karpinyje –
Velykų simbolis.

dažus nepanardinsi, nes vis kyla ir kyla į paviršių. Vanduo atvėso – spalva nebus tokia intensyvi, šliūkštelėjai per daug acto – lukštas suplonėjo ir tokio
jau nebeišraižysi. Visą vakarą 10
kiaušinių dažiau, – tikina moteris. – Kiekvienam darbui reikia įgūdžių ir patirties. Vis dėlto geriausiai išmoksti pats vis iš
naujo bandydamas, ieškodamas,
iš savo klaidų besimokydamas.“

Karpiniai padeda atsigręžti
į praeitį
Lietuvos neįgaliųjų draugijos
pernai surengtus karpytojų edukacinius užsiėmimus, kuriuos
vedė V. Jurevičienė, gerai atsimena juose dalyvavusios moterys. Ir pačios ne vienos draugijos auksarankes šia meno rūšimi sudomino. Knygų skirtukų,
užuolaidėlių, gyvybės medžių
karpymas, pasak Virginijos, tebuvo pradžiamokslis. Sužinojusi, kad LND šiuos mokymus tęs
ir šiemet, patyrusi edukacinių
veiklų organizatorė jau planuoja
būsimą susitikimą su neįgaliųjų
draugijų rankdarbių mėgėjomis:
„Reikės kažką įdomesnio sugalvoti. Norisi šiek tiek sudėtingesnių darbų.“
LND jau paskelbė registraciją į rugpjūčio pradžioje vyksiančią kūrybinę stovyklą „Karpiniai iš praeities“. Karpinių meistrė džiaugiasi, kad atsigręžiame į
tautos paveldą, atgaivinantį mūsų krašto papročius, stiprinantį
pasididžiavimą savo identitetu.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Autorės ir asmeninio archyvo nuotr.

Ten kur viltis, ten yra ir prisikėlimas
kie, ar vis tiek ir toliau bėgsime,
lyg kas su šakėmis durtų į nugarą“, – svarsto Tomas.
Pasak T. Vilucko, Velykos
yra šventė, kai turime būti atsinaujinę. Galima labai puikiai
pasinaudoti atsiradusiu laisvu
laiku ir atkurti savyje gražiausius dalykus: „Turime pagalvoti,
kad mūsų gyvenime nėra viskas
tvarkoje, kad mes slopiname savo egzistencinius poreikius, kad
norime būti savo ir kitų žmonių
gyvenimo kontrolieriais, kad
esame bėgūnai.“

Tomas Viluckas su žmona Jolita.

ko: „Bus karų, bus ligų, žmones apims didis nerimas, bet
čia dar ne pabaiga.“ Kiekviena
karta turi savo iššūkius, bet jie
yra ne tam, kad mus sužlugdytų, o tam, kad mes išeitume iškėlę galvą, labiau atsivėrę gyvenimui. Pasitikėkime Dievo ranka, kuri veda mus toliau, negu
mato mūsų akiračiai, mūsų horizontai“, – sako Tomas.

Išeisime kitokie
T. Vilucko teigimu, turime gerą progą apmąstyti, kodėl vyksta pandemija. Jis primena Nobelio premijos laureatės Olgos Tokarčuk knygą
„Bėgūnai“. Kūrinio idėja ta,
kad dabartinis žmogus nuolat
turi bėgti, nesustoti, nes kitaip

bus sučiuptas, sužlugdytas. „Šita nuolatinio judėjimo ideologija ir atvedė prie viruso plitimo.
Visa tai yra mumyse ir kad mes
vienu ypu esame sustabdomi,
kad kinta daugybė dalykų, yra
ženklas, jog kažkas mūsų gyvenimuose turi būti kitaip. Dabar
esame priversti sustoti. Šiose
aplinkybėse randu ir pozityvumo – tai, kas vyksta, išeis į gera daug kam, pirmiausia mums
patiems. Svarbu, ką mes sustoję
nuveiksime – ar tiktai žiūrėsime televizorių, o gal aptiksime
tuos, kurie yra šalia mūsų, atrasime laiko dovaną. Tai mums
puiki galimybė išgyventi artumą – tiek žmogaus, tiek Dievo.
Manyčiau, kad labai svarbu, ar
po šios krizės mes būsime kito-

Atraskime viltį
Pasak Tomo, Velykų šventėse svarbiausia yra artumas, bendrystė, meilė. Meilė tai reiškia
būti drauge, apsikabinti, paimti
už rankos, žiūrėti vienas kitam
į akis. Dabar mes šito negalime. Turime atsitraukti, izoliuotis. Bet tai yra kita meilės forma. Atstumas irgi reiškia meilę, rūpestį kitais. Apriboti save
vardan to, kad kitiems būtų geriau, irgi yra didelė broliška, seseriška meilė. Tai yra galimybė
parodyti, kad žmogus žmogui
yra artimas. „Mąstau apie katalikus – mes buvome pripratę prie mišių, prie eucharistijos. Dabar švęsime Velykas kitaip. Turime eiti į vidų, nes išoriškai nėra kur. Tai gera proga
leistis į antgamtinę plotmę. Pats

baisiausias virusas yra abejingumas, kai į viską žiūrime pro pirštus, kai mums trūksta giluminio žvilgsnio į šį gyvenimą“, –
svarsto T. Viluckas.
Tomas prisimena vaikystėje girdėtą uzbekų legendą apie
chaną, kuris gyveno labai prabangiai, visko turėjo į valias.
Vieną dieną jis pajuto, kad nejaučia chalvos, kuri yra labai populiari Uzbekijoje, skonio. Chanas paprašė pakviesti išminčių,
kuris paaiškintų, kaip įveikti šią
negalią. Šis patarė jam paprašyti tarnų, kad suvyniotų į kilimą,
paguldytų ant žemės, o viršuje
pakabintų chalvos. Chanas taip
turėjo išbūti 3 dienas. Ir iš tiesų – po tų 3 dienų ragaudamas
chalvą, chanas pajuto, kokio ji
nuostabaus skonio. „Mums taip
pat reikia šito atsitraukimo, kad
pajustume, koks nuostabus dalykas yra bendrystė, artumas ir
kaip dažnai mes šito nevertiname. Svajokime apie gražią ateitį, apie gražesnį pasaulį, apie
tai, kad mes galime būti gražūs,
brangūs, mylintys žmonės. Atraskime viltį. Ten, kur yra viltis, ten yra prisikėlimas, ten, kur
trūkumas, ten ir atsakymas į tą
trūkumą, ten, kur tamsa, bus ir
saulė“, – prasmingų švenčių visiems linki T. Viluckas.
Aurelija BABINSKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.
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Padėk sau
be vaistų
Pačios gamtos išmarginti neįprastai maži putpelių kiaušiniai (sveria vos 10-12 gramų; penki putpelių kiaušiniai
atstoja vieną vištos kiaušinį)
velykiniam stalui gali tapti puikia alternatyva įprastiniams vištų margučiams. Kai
kam putpelių kiaušiniai gražūs ir be papildomo dekoravimo, kiti juos dažo naudodami natūralias saugias dažymo priemones.
Du pagrindiniai kiaušinių
dažymo būdai
Putpelių kiaušiniai dažomi
dvejopai: 1) kiaušiniai dažomi
paliekant vadinamąsias firmines
lukšto dėmes (dažymo receptai
pateikiami žemiau); 2) kiaušiniai dažomi po to, kai būna pašalintos natūralios lukšto dėmės.
Beje, antrasis variantas kai kam
gali pasirodyti ypač patrauk
lus, tačiau, kaip rodo praktika,
kai kada gali nukentėti kiaušinių skonis.
Kodėl? Susipažinkime su
pačia kiaušinių natūralių dėmių valymo technologija, ir viskas paaiškės. Daroma taip: kietai išvirti kiaušiniai (verdama 5
min.) įmerkiami į acto skiedinį
(pusė stiklinės acto pusei stiklinės vandens). Praėjus 20 minučių kiaušiniai netenka savo margumynų, lukštai tampa visiškai
balti ir tinkami dažyti. Deja,
kaip jau buvo minėta, po tokios
stiprios rūgštinės atakos kiaušiniai gali būti nebe tokie skanūs.
Mitas, kuriam XXI amžiuje
ne vieta
Daugumoje reklaminių
straipsnių, reklamuojančių teigiamas putpelių kiaušinių savybes, primygtinai bandoma įteigti, kad nuo šių kiaušinių neįma-

Ant Velykų stalo –
natūralūs margučiai
noma užsikrėsti salmonelioze,
todėl juos, siekiant gauti daugiau vitaminų ir kitų svarbių
medžiagų, reikia valgyti žalius
(kartais patariama valgyti kartu su lukštu).
Aiškindami, kodėl neįmanoma užsikrėsti šia liga, šio apgailėtino mito autoriai nurodo,
jų nuomone, išskirtinę, tik putpelėms būdingą kūno temperatūrą, kuri yra 420 C. Deja, ir kitų naminių paukščių kūno temperatūra yra panaši, tačiau niekas nekalba apie tokių paukščių
kiaušinių atsparumą salmoneliozei. Antai vištų kūno temperatūra 40,50–420 C, žąsų – nuo
400 iki 420 C, ančių – nuo 410
iki 430 C.
Paaiškinimai:
1) salmoneliozė yra ūminė
infekcinė liga, kuri dažniausiai
pažeidžia skrandį ir žarnyną;
2) šią ligą sukelia Enterobacteriaceae šeimos bakterijos salmonelės; jos ilgai išsilaiko vandenyje, įvairiuose maisto produktuose;
3) salmonelės paprastai žūva per maždaug 3 min. esant
+600 C temperatūrai, jomis užkrėstą mėsą reikia virti 2 val.

Putpelių kiaušinių nauda
mūsų sveikatai
 Turi daug vertingų baltymų (organizmas juos lengvai
įsisavina; jų reikia naujiems audiniams ir ląstelėms) ir aminorūgščių, būtinų geram galvos smegenų ir nervų sistemos
darbui;
 gerina imunitetą (aminorūgšties lizino dėka);
 iš kraujo šalina (jeigu yra)
toksinus ir sunkiuosius metalus;
 tinka anemijos profilaktikai (juose yra geležies, kuri
dalyvauja susidarant raudoniesiems kraujo kūneliams);

Psichologo patarimai

 padeda išvengti cukraligės, nes šiuose kiaušiniuose yra
aminorūgšties leicino (normalizuoja gliukozės ir insulino lygį);
 normalizuoja medžiagų apykaitą (kiaušiniuose rasta B grupės vitaminų, be kurių
neįmanoma normali medžiagų
apykaita);
 duoda nemažai naudos
širdžiai ir kraujagyslėms (širdies
ir kraujagyslių sutrikimai dažnai
atsiranda esant kalio stygiui; šis
elementas kartu su vitaminu E
randamas putpelių kiaušiniuose; į racioną įtraukus putpelių
kiaušinius, 25 % sumažėja širdies ligų rizika, normalizuojami
arterinio kraujospūdžio ir kraujo krešėjimo rodikliai);
 gerina regėjimą (čia svarbus vitaminas A, kuris taip pat
tinka kataraktos ir liguistų pokyčių atsiradimo akies tinklainėje profilaktikai);
 daro teigiamą įtaką pros
tatai, kasai;
 nesukelia alergijos (o tai
dažnai nutinka su vištų kiaušiniais);
 padeda įveikti astmą, gastritą, skrandžio opaligę, ūmias
uždegimines ir lėtines ligas; šie
kiaušiniai vartotini sergant bronchitu, skaudant sąnariams, esant
vitaminų C bei D (beje, vitaminas D putpelių kiaušiniuose yra
aktyvios formos, todėl tinka rachito profilaktikai) deficitui;
 tinka sergant inkstų ir šlapimo pūslės akmenlige (trynyje esantis lecitinas yra būtinas
akmenligės profilaktikai; taip
pat ši medžiaga naudinga širdžiai);
 apskritai pakelia energijos lygį; vietoje kavos, arbatos
ar kitų dirbtinių energijos stimuliatorių geriau per pusryčius
suvalgyti 2–3 virtus putpelių
kiaušinius;

 gerina nuotaiką (dėl mineralų ir vitaminų).

Kiaušinių dažymo receptai
Raudonai ruda spalva
8-ių raudonųjų svogūnų
lukštai užpilami vandeniu,
įmaišomi 2 šaukštai acto. Į 15
min. virusį nuovirą įmerkiami
jau išvirti kiaušiniai, laikoma
keletą valandų.
Švelniai ruda
Užplikomi 3 šaukštai kavos,
įmaišomi 2 šaukštai acto. Kiaušiniai verdami kartu su kava ir
paliekami per naktį.
Salotinė spalva
Užplikoma 50 g žaliosios arbatos, įmaišoma 2–3 šaukštai
acto. Kiaušiniai verdami kartu
su arbata ir paliekami per naktį.
Mėlyna spalva
Užplikoma 45 g raudonosios vaisinės arbatos, įmaišomi
2 šaukštai acto. Kiaušiniai verdami kartu su arbata ir paliekami per naktį.
Mažos gudrybės:
a) kuo daugiau dažančios
priemonės ir mažiau vandens,
tuo sodresnė spalva; suprantama, skysčio turi būti tiek, kad
kiaušiniai būtų visiškai panardinti;
b) prieš dažymą iš šaldytuvo išimti kiaušiniai turi būti
palaikomi nors 2 val. kambario temperatūroje – tuomet neįtrūks verdant; dar geriau, kai į
kiaušiniams virti paruoštą vėsų
vandenį įmaišomi du šaukštai
valgomosios druskos;
c) kad nereiktų išimtų iš šaldytuvo kiaušinių laikyti 2 val.
kambario temperatūroje, gali-

ma juos kiek palaikyti šiltame
vandenyje;
d) prieš verdant kiaušinius
būtina gerai nuplauti muiliname vandenyje, nušluostyti ir nuplauti švariu vandeniu;
e) jei naudojami sintetiniai
dažai, kiaušiniai juose neverdami;
f) kai kiaušiniai verdami ar
laikomi nukoštame dažančiame
tirpale, jie nusidažo tolygiai, bet
spalva praranda sodrumą.
Pastabos:
1) iš dažų išimtus kiaušinius
reikia atsargiai sudėti į lėkštę,
kad apdžiūtų (džiūstant dažai
toliau geriasi į lukštą),
2) jei norime, kad nudažyti
kiaušiniai blizgėtų ir jų spalva
būtų intensyvesnė, apdžiūvusius
kiaušinius reikia įtrinti popierine servetėle, sudrėkinta alyvuogių ar saulėgrąžų aliejumi.

Pramoniniai kiaušinių dažai
Jie būna skysčio, tablečių,
kapsulių bei miltelių pavidalo.
Kiaušiniams dažyti skirtuose
dažuose būna vienas arba keletas dažiklių. Pasak gamintojų,
dažiklių preparatai išgaunami iš
maisto produktų ir kitų natūralių žaliavų. Šios medžiagos apdorojamos fiziškai arba chemiškai ir atrankos būdu išgaunami
reikiami pigmentai.
Jeigu dažai turi nuorodą
„maisto produktams“ arba „dekoratyviniam kiaušinių lukštų dažymui“, bent jau teoriškai tokia prekė verta pasitikėjimo. Prie tokių dažų paprastai
būna pridėta jų naudojimo instrukcija.
Romualdas OGINSKAS

Karantinas: kaip išjausti ir sumažinti
neigiamas emocijas

unsplash.com nuotr.

Lietuva jau beveik mėnesį gyvena karantino sąlygomis ir kiek
vienas jį išgyvena skirtingai – vieni ir toliau numoja ranka į saviizoliacijos reikalavimus, kiti, būdami namie ir nuolat skaitydami naujausias žinias apie koronavirusą, ima itin jautriai rea
guoti į dabartinę situaciją bei ateities prognozes. Nacionalinio
vėžio instituto medicinos psichologė Sandra Birbilaitė pabrėžia,
kad šiuo laikotarpiu, kai labai daug neapibrėžtumo ir nežinios,
nerimas tampa kiekvieno mūsų palydovu, bei pataria, kaip išjausti ir sumažinti neigiamas emocijas.
„Šiuo laikotarpiu jausti nerimą yra normalu ir nors į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau
labai svarbu patiems papildomai
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nedidinti nerimo“, – pabrėžia
medicinos psichologė.
Labai svarbu atidžiai atsirinkti informacijos šaltinį.

Skaitykite tik patikimus, medicininę informaciją pateikiančius
informacijos šaltinius ir oficialią atsakingų institucijų teikiamą informaciją.
Venkite žiūrėti ir klausytis
nerimą keliančios informacijos
ir žinių. Jeigu pajuntate, kad jos
per daug – atsitraukite nuo informacijos šaltinio. Reiktų riboti ir laiką, praleidžiamą ieškant
informacijos internete ar klausantis žinių – jį galima apriboti
iki dviejų trumpų prisijungimų
per dieną. Ypač venkite emocijomis paremtų straipsnių, forumų ir komentarų – išsigandę
žmonės linkę perdėti, dramatizuoti, kurti konspiracijos teorijas, todėl labai svarbu remtis faktais, o ne gandais. Faktai
padeda mažinti baimę, o gandai
kelia paniką.
Šiuo laikotarpiu, kai COVID-19 grėsmės situacijoje tiek
daug neapibrėžtumo, jūs galite pasijausti bejėgiai ir labai

priklausomi nuo to, kas vyksta aplink (nuo gaunamos informacijos ir nežinomybės jausmo).
Tiesa ta, kad yra dalykų, kurių
mes negalime kontroliuoti –
pavyzdžiui, kiek užtruks ši situacija, kiek plačiai išplis virusas
Lietuvoje ir pan. Visgi nemažai
priklauso ir nuo jūsų – jūs kontroliuojate rizikos mažinimą laikydamiesi asmeninės higienos
reikalavimų ir saugios socialinės distancijos.
Šiuo laikotarpiu labai svarbu prašyti pagalbos, jei jums
jos reikia. Jeigu neramu dėl to,
kad reikia eiti į vaistinę ar parduotuvę, paprašykite, kad jums
patalkintų artimieji, draugai ir
kaimynai.
Kuo produktyviau išnaudokite karantino laikotarpį namuose. Tikriausiai tai yra momentas, kai namuose praleidžiate daug daugiau laiko, nei teko
iki šiol. O namuose tikrai yra ką
veikti: galima sutvarkyti tai, ko

iki šiol nebuvote spėję, pradėti
sportuoti, jei iki šiol to dar nedarėte (jei leidžia jūsų fizinė būk
lė). Pradėkite nuo paprastų pratimų, kuriuos galite rasti internete. Jei neinate į kiemą – vėdinkite kambarius, pabūkite balkone. Skaitykite knygas, žiūrėkite
nuotaiką keliančius filmus, svarbiausia – nepasiduokite liūdesiui
ir nerimą keliančiai nuotaikai.
Nesiizoliuokite vienatvėje, ji gali dar labiau sustiprinti
nerimą ir depresinius jausmus.
Bendraukite su draugais ir giminaičiais telefonu ar kitomis
garso bei vaizdo priemonėmis.
Net jei bendraujate pakankamai,
prisiminkite vienišus draugus ar
ligos likimo bičiulius, paskambinkite ir pasiteiraukite, kaip
sekasi. Šis skambutis jiems gali būti labai svarbus. Karantino
metu ypač svarbu nebijoti paprašyti pagalbos ir dalytis emociniu palaikymu bei gerumu.
„Bičiulystės“ inf.
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Pasaulio kompasas
Baškirijos provincijoje, Starobaiševo kaime, gyvena 600 žmonių. Dar reikia priskaičiuoti 142 nevietinius, unikalios įstaigos
globotinius.
Viskas prasidėjo nuo
pasakos
Niekas anksčiau nė minties tokios neturėjo, bet dabar
jis yra – specializuotas senelių
ir neįgalių našlaičių internatas.
Iš pradžių, 2002-aisiais, Starobaiševe įsteigė 45 vietų namus
seneliams. Po 3 metų, pastačius didelį patogų priestatą, visus senelius perkėlė ten. Vietos
valdžia ištuštėjusius kambarius
senajame pastate nutarė atiduoti negalią turintiems vaikams,
našlaičiams. 2007 metais čia apsigyveno 16 vaikų. Juos atvežė
iš Serafimovskio internato. Direktorius nuogąstavo: „Buvome pratę bendrauti su pagyvenusiais, lėtais, o čia – aktyvūs,
laukiniai, visko bijantys vaikai.
Ir jokios metodikos, kaip dirbti.“
Kartą senelės pasiūlė paskaityti prieš miegą vaikams pasakų,
kad auklytės galėtų skirti daugiau dėmesio sunkesniems mažyliams. Taip viskas ir prasidėjo.
Seneliai ir vaikai ėmė kalbėtis.
Močiutės pasakojo, kaip kepti
blynus ir pyragėlius, paskui visi
atsidūrė virtuvėje tai išmėginti
praktiškai...
Tėvai yra. Kažkur...
Juos vadina našlaičiais, nes
iš gimdytojų atimtos tėvystės

teisės. Vaikai, dar „apdovanoti“ ir įvairiomis negaliomis, jau
spėję pereiti pragarus. Samatas
tik internate pirmą kartą pamatė žaislus ir ne iškart suprato,
ką su jais daryti. Iki tol žaisdavo tik su tuščiais degtinės buteliais ir baisiai keikdavosi. Čia
auklėtoja išmokė Samatą sakyti: „Aš tave myliu“.
Kai kas nors šalia Alsu ima
pasakoti apie namus, tėvus,
mergaitė susijaudina ir ima kalbėti, kad jai čia labai gerai, ji
nenorinti niekur vykti. Alsu
tėvai – alkoholikai. Šiuo metu
kaip tik ruošiami dokumentai,
kad jie niekada negalėtų prieiti prie Alsu ir jos skriausti. Nuo
vasario Alsu pradėjo lankyti
darželį, taigi jos diena tapo labai turininga.

Buvo daug baimės
Starobaiševe veikia darželis
ir mokykla. Katia pati pasiprašė, kad ją čionai perkeltų iš Serafimovskio internato, nes labai
norėjo lankyti mokyklą.
Deja, mokykla nebuvo pasiruošusi priimti naujų mokinių. Tėvai bijojo, kad „invalidai
skriaus sveikus vaikus“, ir rašė
skundus. Prieštaravo ir mokytojai. Tik moksleiviai susidomėję
laukė naujokų.

Mokslo parkas
Muzikos terapijos taikymo galimybės dar ir šiandien mums ne
visai suprantamos. Tačiau šiuo metu Lietuvoje jau dirba profesionalūs muzikos terapeutai, Muzikos ir teatro akademijoje bei
Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyksta muzikos terapijos magistro studijos. Jau turime muzikos terapeutų, baigusių
studijas užsienio universitetuose.
Lietuvos muzikos terapijos
asociacija veikia nuo 1997 metų. Jos pirmininkė, muzikos terapeutė dr. Vilmantė Aleksienė
viena pirmųjų pradėjo taikyti
muzikos terapiją negalių turintiems vaikams. Vilmantė pasakoja, kad muzikos terapija padeda gydyti sunkias neurologines
ligas: insultą, Alzheimerio ligą,
autizmą, išsėtinę sklerozę. Tyrimai patvirtina, kad muzikinės veiklos stimuliuoja smegenų sritis, kurios yra atsakingos
už judėjimą, suvokimą ir pojūčius. Muzikos terapeutai gilinasi, kokios muzikinės veiklos
duoda geriausių rezultatų įvairių
ligų ar sutrikimų atvejais.

Kodėl reikia dainuoti
lopšines?
Neišnešiotiems kūdikiams
padeda mamos ar tėčio dainavimas glaudžiant prie krūtinės –
reguliuoja kūdikio kvėpavimą,
temperatūrą, tyrimai parodė didesnį svorio prieaugį. Paauglio
terapijoje, kai jis išgyvena įvairias emocines problemas, pavyzdžiui, tėvų skyrybas, padeda
grojimas būgnais. Nors atliekama agresyvi muzika, tokia fizinė ir emocinė iškrova paaugliui

Muzikos terapeutė dr. Vilmantė
Aleksienė.

gali būti naudinga. Terapeutas
ne tik groja kartu, bet ir psichologiškai palaiko, sukuria saugią
erdvę, kurioje galima laisvai išreikšti stiprias negatyvias emocijas. Taigi Mocarto muzikos
efektas yra tik mitas – jokia klasikinė simfonija nebus kūdikiui
veiksmingesnė nei jo tėvų niūniavimas, o paaugliui – nei jo
mėgstama roko grupė. Muzikos
terapeuto darbas – visa tai pasitelkus stiprinti psichinę ir fizinę
kliento sveikatą, padėti vystyti
reikalingus įgūdžius.
Bendravimas su negalinčiais
kalbėti yra viena vertingiausių
muzikos terapijos funkcijų. Vai-

Vienuose namuose – ir seneliai,
ir neįgalūs našlaičiai

Globos namų gyventojai šoka pramoginius šokius šokio teatre „Gracija“.

Net pradėjus kartu mokytis,
mokytojai dar kurį laiką ignoravo „svetimus“ vaikus. Prireikė
laiko susipažinti, priprasti. Neilgai trukus jau buvo sunku įsivaizduoti mokyklos ar darželio
šventes be jose aktyviai dalyvaujančių gerų emocijų ištroškusių naujokų. Šie greit nustojo gėdytis savo negalių.

Skaudžios ir senolių
biografijos
Internato senieji gyventojai – įvairios būklės. Kai kurie
trokšta tik ramybės. Vaikai nesiveržia į jų kambarius, netrukdo. Bet yra tokių, kurie lyg Dievo malonę priėmė galimybę pabendrauti su vaikais.
Dėdė Volodia visuomet šalia. Pačius mažiausius nuneša į
pirtį ir atgal, padeda organizuo-

ti konkursus. Kitas senelis net
atsigavo, pradėjęs bendrauti su
vaikais. Jis pats daug metų sirgo,
gulėjo ligoninėse, o paskui sužinojo, kad marti išmetė iš namo
jo daiktus ir pakeitė spyną. Tik
čia jis rado, su kuo bendrauti ir
džiaugtis.
Ravilis – buvęs baldų fabriko
darbuotojas. Jis ir senelių korpuse padeda tvarkytis, ir vaikams
randa laiko. Jau porą metų moko vaikus išdeginti medinėje
lentelėje paveikslus, taisyti sulūžusius baldus.
Ravilis ne tik krūvą vaikų čia įsigijo, bet ir žmoną.
Prieš kurį laiką į internatą atvežė 30-metę Albiną. Senelių
namuose ji atsidūrė dėl galvos
traumos. Atvežė ją visai išsekusią, su pragulomis, nevaikštančią. Ravilis pastebėjo, kad ne-

sveiką, bet labai gražią Albiną
visi vyrai varsto žvilgsniais. Jis
apsiėmė globoti moterį, o netrukus ir vedė pagal musulmoniškus papročius. Juodu apsigyveno viename kambaryje.
Vyriškis labai daug dėmesio
skyrė savo žmonai. Gydė, globojo, prižiūrėjo. Netrukus Albina atsistojo iš vežimėlio, įsidarbino virėjos padėjėja. Ji slidinėja, šoka, dainuoja, pati mezga ir
moko megzti visus pageidaujančius vaikus.
Kuo daugiau laimės viename korpuse, tuo daugiau jos
ir kitame. Nutinka čia ir filmų
siužetus primenančių istorijų.
Kartą atvažiavo jauna moteris.
Jai buvo 17 metų, kai pagimdė
negalią turinčią dukrytę ir, gydytojams pasiūlius, atsisakė jos.
Paskui ne vienus metus tyrinėjo
internatų vaikų veidus, ieškodama panašaus į vėliau pagimdytą dukrytę. Ir rado Starobaiševe. Mergaitė sėdėjo ant kėdės ir
nesuprato, ko būrelis moterų –
auklytės ir toji, nepažįstama –
rauda aplink ją.
Ne vienas šio internato vaikas rado globėjus ir išvažiavo
pas juos gyventi. Bendras gyvenimas su seneliais keičia vaikus
į gerąją pusę. Jie darosi švelnesni, supratingesni, o tai padidina
jų šansus būti įvaikintais.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

Muzikos terapija – pagalba
sergantiems sunkiomis ligomis
kai, turintys kalbos raidos sutrikimų, senjorai, sergantys demencija, net komos ištikti ligoniai su aplinka bendrauja labai
ribotai. Kompetentingas muzikos terapeutas gali padėti. Kūdikis negali žodžiais pasakyti,
ko jam reikia, tačiau muzikos
terapeutas geba tai suprasti kitais būdais. Pastebėjusi keblumų, muzikos terapeutė dirba su
vaikučiu ir mama, o kartais tik
su mama, siekdama jai padėti
susidoroti su sunkumais.

Muzika lavina klausą,
atmintį, dėmesį
Muzikos terapija grindžiama
požiūriu, kad kiekvienas žmogus yra muzikalus, geba reaguoti
į muziką. Muzikos terapijos taikymas raidos sutrikimų turintiems vaikams – tai tarsi motinos ir nekalbančio vaiko bendravimas, kai pagrindinę informaciją perteikia garsas, ritmas,
melodinė intonacija, tembras,
dinamika. Per muzikinę emocinę išraišką kuriama motyvacija bendrauti ir mokomasi tai
daryti. Ir tik tada, kai vaikas jau
pradeda bendrauti, galima tikėtis raidos pažangos.
Taikant muzikos terapiją svarbu sukurti situacijų, kuriomis vaikas su malonumu
džiaugtųsi. Raidos sutrikimų
turintys vaikai dažnai yra labai
prisirišę prie savo tėvų ar glo-

bėjų, todėl muzikos terapeutas
pirmiausia stengiasi sukurti ryšį
su vaiku, stiprinti jį vaikui aktualiomis ir įdomiomis situacijomis. Muzika kiekvienam vaikui parenkama tokia, kokią jis
mėgsta. Tarkim, muzikos terapeutas sugalvoja žaidimą, kurį
žaidžiant vaikas gali būti paskatinamas kartu dainuoti priedainį. Bet nėra specialiai mokoma
dainuoti, o laukiama spontaniško vaiko pritarimo. Taip lavinamas vaiko dėmesys, atmintis, klausa.

Padeda sergant reta liga
V. Aleksienė pasakoja, kad
muzikos terapija taikoma ir sergant itin reta genetine liga – Reto sindromu. Tai pati sunkiausia
autizmo forma, kuri diagnozuojama vien tik mergaitėms. Jos
turi ir daugiau sutrikimų – judėjimo, bendravimo ir kitų. Muzikos terapeutė Vita Andziulė,
dirbanti su Reto sindromą turinčiais pacientais, aiškina, kad
išskirtinis šio sindromo bruožas
yra nepažeistos ar itin mažai pažeistos dvi pagrindinės juslės –
klausa ir rega. Negalintis judėti žmogus, nuolat kamuojamas
spazmų, kvėpavimo sutrikimų ir
kitų negalavimų, gali mėgautis
muzika. Įvairios melodijos tokius ligonius puikiai nuteikia ir
motyvuoja. Siekiant nustatyti
veiksmingiausius muzikos te-

rapijos metodus ir jų taikymo
Reto sindromą turintiems pacientams ypatumus, buvo atliktas tyrimas. Paaiškėjo, kad šį
sindromą turintiems žmonėms
muzikos terapija ypač veiksminga rankų funkcionalumui ir kitoms judėjimo funkcijoms vystyti, neverbalinei komunikacijai
gerinti ir tiesiog džiaugsmui, pilnatvei patirti.
Darbai ir tyrimai tęsiasi.
„Muzikos terapeutai dirba su
įvairių negalių kamuojamais vaikais ir suaugusiaisiais. Muzika
gydo, keičia žmonių savijautą, o
mes tik turime atgaivinti turtingą mūsų senolių gydymo muzika patirtį“, – sako V. Aleksienė,
pabrėždama, kad terapiniu muzikos poveikiu žmonija naudojasi nuo neatmenamų laikų. Tradicijai klausytis muzikos gydymo
tikslais – jau tūkstančiai metų.
Tačiau būtina nepamiršti, kad
norint padėti labai svarbus besigydančio žmogaus ir muzikos
terapeuto santykis, o muzikos terapija gali padėti bet kokio amžiaus žmogui. Muzikos terapijos
galimybės begalinės, tereikia į
jas gilintis, daryti tyrimus ir vis
daugiau teikti žmonėms nemedikamentinės pagalbos.
Eglė KULVIETIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.

2020 m. balandžio 9–22 d., Nr. 7 (1496), „Bičiulystė“

S

Kūrybos
laboratorija

eptynios mylios sauso tilto,
ant galo saulė teka...
Toks tasai gavėnios tiltas. Nusitiesia jis iš nakties, iš
žvaigždžių, iš vandens. Iš grįžtančių į pavasarį paukščių. Nusitiesia jis per žemę. Per raisto
kemsynę išplikusią, per laukinių ančių lizdą ežero saloj. Per
žaibo kirtį, randu įsirėžusį lig
ąžuolo pačios šerdies. Per akmenį šventyklos. Per žibuoklėmis
ištvinusį slėnį. Per dievmedžio
pernykščių žiedų šluoteles. Per
širdies atodrėkius, pasimetimus,
nutolimus ir atitrūkimus. Per
žodžio slėpinį, per subrandintą
tikėjimą. Per Meilės auką, gailestį ir tylų atleidimą.
Galusody aviliai kepures
aukštybėn kelia. Dūzgia peržiemojusios bitės. Kadagys tamsiais
uogų burbuliukais tilindžiuoja. Berželiai pumpurus skelia,
gluosniai baltus kačiukus sūpuoja. Bruknienojų, meškauogių, pataisų, amalo šakelės į
molio dubenį sutupia. Laukia.
Gaspadinė šion gūžton margučius įridens.
Ir gyvens „vilkas su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku...
Kaip vanduo pripildo jūrą, taip
žemė bus pilna Viešpaties pažinimo“ (Iz. 11. 6-9).
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„Išmeskite senąjį raugą,
kad taptume nauji“

O Dieve Tėve mano mielas,
Tu atgaivinki mūsų sielas,
Prikelki jas naujiems darbams,
Kad gėrį skleistume draugams.
Prikelki jas, kaip savo Sūnų,
Kuriam Tu uždedi karūną.
Ir nugalėtojo šlovė –
Jam skamba žemėje garbė.
Kad mūsų sielos justų džiaugsmą,
Nors iškentėjo jos daug skausmo,
Tai te prisikelia šiandieną
Visos žmonijos liūdnos sielos.

Džiugus troškimas išminties
šaltinius atvers. Ašarom, atjauta
ir dėkingumu ištrykš.
„Jeigu aš kalbu žmonių ir
Angelų kalbomis, bet neturiu
Meilės, esu kaip skambantis
varis ar žvangantys cimbolai (1
Kor. 13. 1-13).
„Tėve, nusidėjau dangui ir
tau“, – lūpos šnabždės. Širdys
atsitokės, nuščius. Didingai aukai Meile užsidegs.
Raudonu vilnoniu siūlu perjuosta, iš keturiasdešimties žolelių surišta, per keturiasdešimt
Gavėnios tilto laiptelių nešama
gamtos pažadinimą atnašaus
Verba. Pašventinta – sveikatos

linkės, nuo griaustinių sergės.
Didžiojo ketvirtadienio
ankstume ieškosim iš rytų atitekančio upelio. Suradę – prausimės jo vandeniu auksiniu. Stip
rybę semsim.
Ir nusities tiltas į šventą Vigilijos naktį. Į šviesų Prisikėlimo rytą nusities.
Ir švęsim šventas Velykas ne
su blogybių raugu, o tyros širdies ir taikingos tiesos duona
maitindamiesi.
„Išmeskite senąjį raugą, kad
taptume nauji“ (1 Kor. 5, 6b-8).

Visi jie brangūs, širdžiai mieli.
Dažnai pagalvoju: jeigu reikėtų
visus palikti, kokį norėčiau pasiimti? Vienas, lygiais dygsniais
išsiuvinėtas, nuolat traukia mano dėmesį. Gal dėl to, kad primena jaunystę?
1948 metai. Man 18-ka, baigiau Klaipėdos mokytojų seminariją, tapau pradinių klasių
mokytoja. Vasarą – mano vestuvės, pradėjau savarankišką gyvenimą.
Vieną vakarą mama atnešė,
kaip tada atrodė, labai seną paveikslą. Rėmelis pajuodęs, kirvarpų pagraužtas. „Tai tavo prosenelės darbas, – pasakė mama, – ji labai gražiai siuvinėjo.“
Į mane žvelgė aguonų puokštė švelnaus šilko fone. Atrodė,
kad aguonos gyvos. Jų šviesiai
rožiniai, kai kurių net balzgani
žiedlapiai skleidė ramybę, tylų
grožį. Vienas pumpuras sviro
žemyn. Šviesiai žali lapeliai atrodė kaip tikri. Aguonų puokštė kalbėjo apie moters, sugebėjusios taip nuostabiai siuvinėti,
auksines rankas. Pirma mintis,

Te Jėzus nušviečia padangę
Sava didžia garbinga meile,
O meilė tesušildo sielas
Ir tenutirpsta šaltas sniegas.
O Dieve, patikėk, kaip reikia,
Kad sieloms atilsį suteiktum,
Jos pasidžiaugti dar suspėtų
Tava malone joms žadėta.
Amen
Lukas GEDVILA, Kaunas

Velykų varpai
Žemės veidą lietus prausia,
Debesėliai lyg pūkas balti.
Skuba žmonės takais ir palaukėm,

Verbas rankose nešdami.
Paslaptinga tyla greitai baigsis,
Kai sugaus Velykų varpai,
Prisikels mūs pasaulio Globėjas,
Skambės visur Aleliuja linksmai.
Šlovins Kristų pasaulis atgimęs,
Skleisis soduos baltieji žiedai,
O giesmė lyg pavasario himnas
Kils į dangų kaip paukštė linksmai...
Juozapas LEVICKIS
Panevėžys

Velykos už lango
Velykos už lango –
Svajonių šimtai.
Kai nieks neaplanko,
Ar švęsim linksmai?
Margutį ridensim
Tiktai mintyse.
Svajonėj gyvensim,
Jei rasime ją.
Jei kryžių vienatvės
Teks nešt širdyje –
Apytuštės gatvės
Nešildys, deja...
Pavasario saulė
Sušildys jausmus.
Gražesnio pasauly
Už šventę nebus.
Egidijus SALDYS, Biržai

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.
Autorės nuotr.

Kalba širdys

nkstyvas rytas. Nė vieno
žmogaus. Tyla. Tik marių
bangelės tyliai plakasi į krantą,
lyg sveikindamos su nauja diena ir ragindamos nepasiduoti.
Nuostabi švelni žaluma jau
gaubia gyvatvores. Nedideli lapeliai kasdien vis auga, stiprėja,
nepasiduoda naktiniam šalčiui.
Ir hortenzijų lapai vis labiau plečiasi. Bijūnų daigeliai nors dar
nedrąsiai, bet irgi jau kyščioja
rausvas galveles. O žibučių pilnos pakrūmės. Jos pirmos pasveikino mane su pavasariu. Atsimenu, kaip prieš daugelį metų iškasiau kelis daigelius Kauno šlaituose. Ir jie prigijo. Patiko kita aplinka, drėgnesnis oras.
Kiekvieną vakarą besileidžianti saulė nupiešia ant vandens ilgą auksinį taką. Jis primena, kad grožėtumėmės gamta,
mylėtume draugus iš toli. Nori
nenori – karantinas keičia gyvenimo ritmą.
Visų mano kambarių sienas puošia paveikslai. Tai mokinių, draugų dovanos, mano
vyro Sauliaus grafikos darbai.

Prikelk, o Dieve

kuri kilo mano galvoje, – reikėtų pakeisti rėmelį. Gerai, kad
ta mintis greit užgeso. Truputis
lako sustabdė rėmelio dūlėjimą.
Vis dėlto svarbiausia iškrito
iš galvos. Juk reikėjo paklausti prosenelės vardo, ką ji veikė, kaip susiklostė jos gyvenimas. Nepaklausiau nei tada, nei
vėliau.
Tada užteko, kad žinojau
apie savo senelės gyvenimą. Ji
buvo mūsų namų siela, perteikusi visą gyvenimo išmintį, su
sriubos lėkšte pasitikdavusi iš
mokyklos grįžtančią, padrąsindavusi mane. Dabar nebėra ko
beklausti. Ir mama, ir senelė ilsisi Klaipėdos kapinėse.
Neseniai išgirstos dainos
žodžiai „Lijo nulijo daug žiedų į širdį“ priminė, kiek daug
jaunystėje nesuvokiau, priminė praeitį, prabėgusius metus.
Jie priminė, ką kalba mano paveikslo aguonos. Tegu mūsų širdys nelieka nebylios. Kol gyvi,
jos kalba.

Kančia nuskaidrina sielą

R

ytas. Varnėnas, jaukiai įsitaisęs prie inkilo sienos, šildosi saulės spinduliuose... Kokia graži tu, mano brangi žeme!
O paskutinės gavėnios savaitės visame pasaulyje paženklintos kančia, baime ir netikrumu.
Tokios gavėnios dar niekada nebuvo. Žmonės atsisuko vienas į
kitą. Ir kurgi mes visi šitaip lėkėme? Visi pasaulio turtai, visos brangenybės niekada neatstos pačių brangiausių, pačių artimiausių žmonių. Jų šilto delno,

mylinčio žvilgsnio, jų palaikymo. Su jais mes tvirti, pasitikintys savimi ir beprotiškai laimingi. Melskimės, nes Viešpats yra
visagalis...
O per žemę eina pavasaris,
pasipuošęs krokų, karklų, žalčialunkių žiedais... Kančia nuskaidrina žmogaus sielą. Tikiu,
kad iš šios kančios išeisime geresni, labiau mylintys vieni kitus ir mūsų nuostabiai gražią
motiną žemę.
Zita VALEIKIENĖ, Lazdijų r.

Nuotraukų konkursas

Aldona BALSEVIČIENĖ
Juodkrantė

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis balandžio 23 dieną.
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš
dalies remia projektą „Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis 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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