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XXI amžiaus realybė – vaikas 
atimtas dėl mamos negalios

Nori tik vieno – turėti 
dukrą šalia

„Kuo aš kalta esu, kad turiu 
ligą, kad savo dukrytės negaliu 
turėti šalia savęs? Aš juk išne-
šiojau ją 9 mėnesius, aš ją labai 
myliu“, – graudulio neslepia In-
drė, Motinos dienos išvakarėse 
negalėdama paimti į rankas sa-
vo vaiko. Posėdis, kuriame nu-
spręsta, kad ji nepajėgs rūpin-
tis kūdikiu, buvo surengtas iš 
karto, kai Indrė iš Kauno kli-
nikų, kur gimė dukrytė, grįžo 
į Kėdainius. Vos savaitės am-
žiaus mergaitė buvo perduota 
globėjams. Priežastis – mamos 
cerebrinis paralyžius, dėl kurio 
moteris sunkiau vaikšto, neaiš-
kiai kalba, o kai jaučia įtampą, 
neklauso rankos. „Aš verkiau, 
maldavau, kad noriu pas dukry-
tę. Man iškvietė greitąją, kad aš 
sau ko nors nepasidaryčiau ir 
paskui pasakė: tu turi džiaugtis, 
kad jau yra globėja“, – prisime-
na Indrė. Nutarta, kad mažylės 
tėtis Ovidijus, su kuriuo Indrė 
tuomet dar nebuvo susituokusi, 
negalės padėti, nes neturi pasto-
vių pajamų.

Nuo to laiko jau praėjo dau-
giau kaip 7 mėnesiai. Indrė su-
situokė su Ovidijum. Jie labai 
palaiko vienas kitą ir vis tikisi, 
kad įvyks stebuklas – pavyks 
susigrąžinti savo dukrytę, ku-
rią vadina princese. Ovidijus 
pasakoja, kad jie labai stengia-
si, lankė tėvystės kursus, tačiau 
jokių pokyčių neįvyko – jiems 
nebuvo leista net pabandyti pa-
sirūpinti vaiku.

Namuose susitvarko
Indrė tiki, kad susitvarkytų 

su mažu vaiku: „Kai buvo ma-
ma, palikdavo mažutę sesę, iš-
važiuodavo į miestą dokumen-
tų tvarkyti, aš ją prižiūrėdavau – 
dariau mišinuką, maitindavau, 
ant rankų nešiodavau, kad atsi-
rūgtų, ir migdydavau. Pakeisda-
vau sauskelnes, žaisdavau su sa-
vo maža sese prieš miegą.“

Jauni tėvai turi visas sąlygas 
vaikui auginti – jie gyvena bu-
te, kur yra vonia, karštas van-
duo, nemažai vietos. Jau buvo ir 
būtiniausius dalykus vaikui su-
sipirkę. „Aš viską namuose pa-
darau – susitvarkau, valgyti pa-
darau, bet manim netiki, nes kai 
nueinu į susitikimą su dukryte, 
tada susinervinu ir sunkiai išei-
na viskas, nes stebi, žiūri, ką da-
rai. Aš sakiau, kad sugebėsiu su-
sitvarkyti, bet jie taip nemano, – 
apgailestauja Indrė. – Jaučiuosi 

kaip būtumėm nusikaltę. Nieko 
nesame padarę, bet mums nelei-
do bandyti auginti patiems.“ Jai 
buvo pasakyta, kad darbuotojų, 
kurie ateitų padėti, nėra.

„Myliu savo dukrytę, aš ne-
atsisakau jos, iš manęs atėmė 
džiaugsmą“, – apgailestauja Ind
rė. Moteris sako, kad jai labai 
sunku – negali atsipalaiduoti, 
dažnai būna nervinga, sutriko 
miegas, nuolat verkia. Netekę 

Indrė ir Ovidijus kasdien laukia stebuklo – gal sugrąžins iš jų atimtą dukrą.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Pavojaus ženklų nejuto
Kelionę į Floridą aplankyti 

ten gyvenančio pusbrolio Ignas 
suplanavo dar pernai rudenį. Kai 
rugsėjį įsigijo bilietus, niekam 
net mintis į galvą neatėjo, kad po 

Ignas ir Diana Mačiukai grįždami iš kelionės JAV užsikrėtė koronavirusu.

Perskirdus pusę pasaulio – 
viruso spąstai namuose

Atvira visuomenė

Koronavirusu užsikrėtusiųjų 
skaičius Lietuvoje artėja prie 
pusantro tūkstančio. Žmo-
nes kausto baimė, nerimas ir 
nežinia. O ką išgyvena šios 
infekcijos neišvengusieji? Į 
klastingo viruso pinkles pa-
teko ir iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų pandemijos įkaršty-
je grįžęs Kauno miesto neį-
galiųjų draugijos pirmininkas 
Ignas Mačiukas su žmona.

Vaiko teisių apsaugos specia-
listai nusprendė, kad dėl savo 
negalios moteris negali auginti 
vaiko. Kėdainiuose gyvenan-
čiai Indrei Norkūnienei buvo 
tiesiog pasakyta, kad ji nesu-
sitvarkys. Kūdikis globėjams 
perduotas net neįsitikinus, 
kad šios prielaidos teisingos.

Tolerancijos testas

kantrybės Indrė su Ovidijumi 
kreipėsi į laidą „TV pagalba“, 
kurioje jų istorija ir buvo paro-
dyta. Deja, laikui bėgant situa-
cija tik sudėtingėja – neseniai 
jauni tėvai gavo raštą, kad bus 
svarstoma dėl nuolatinės globos 
nustatymo mergaitei. Ši žinia 
Indrę labai išgąsdino – ji nesu-
pranta, kodėl reikėjo lankyti tė-
vystės kursus, jei niekas nepasi-
keitė. Vis dėlto šeima nepraran-

da vilties – ji sako sulaukusi la-
bai daug paramos ir palaikymo, 
o teisme jiems pažadėjo atsto-
vauti advokatė Diana Gumbre-
vičiūtėKuzminskienė.

Teisininkė: atvejis nėra 
lengvas

Teisininkė D. Gumbrevičiū-
tėKuzminskienė, kuri ėmėsi 
ginti šią šeimą, sako, jog sun-
ku daryti išvadas, kol dar nėra 
teismo sprendimo, tačiau gali-
ma manyti, kad šiuo atveju buvo 
pažeistos žmogaus teisės. Advo-
katė pabrėžia, kad Lietuvoje lai-
komasi nuostatos, jog vaikui ge-
riausia augti savo šeimoje, tačiau 
nebuvo padaryta viskas, kad taip 
ir įvyktų. Indrė su Ovidijumi 
turėjo lankyti tėvystės įgūdžių 
mokymus, bet jiems nebuvo pa-
aiškinta, kas po to pasikeis. Ne-
buvo suteikta reikiama pagalba 
ir neįsitikinta, kad šeima tikrai 
nepajėgs prižiūrėti kūdikio. O 
kad situacija krypsta ne jų nau-
dai, rodo ir faktas, jog ruošiami 
dokumentai nuolatinei mergai-
tės globai.

Vis dėlto teisininkė neslepia, 
kad tokios bylos – labai sudė-
tingos, nes paprastai remiama-
si žmogaus teisių paradigma, o 
tai Lietuvoje dar nėra labai sva-
rus argumentas. Ir kuo ilgiau tę-
sis procesas, tuo sunkiau bus šią 
šeimą apginti, nes mergaitė vis 
labiau prisiriš prie naujų globėjų, 
juos pradės laikyti savo tėvais, 
dėl to gali būti sunkiau pagrįs-
ti, kad augti Indrės ir Ovidijaus 
šeimoje jai bus geriau.

gero pusmečio pasaulį sukaustys 
koronaviruso pandemija. Tačiau 
jau sausį virusas pasklido Kini-
joje, o netrukus pasiekė ir Eu-
ropą. Kai kovo 6ąją iš Vilniaus 
oro uosto Ignas su žmona išskri-
do į Varšuvą, o iš jos – Lenkijos 
oro linijų (LOT) lėktuvu į Ma-
jamį, Šiauliuose jau buvo gydo-
ma pirmoji koronavirusu užsik
rėtusi moteris. „Varšuvoje vos 
porą žmonių su kaukėmis ma-
tėme, nebuvo jokių rimto pavo-
jaus ženklų“, – sako I. Mačiukas.

„Dešimt atostogų dienų bu-
vo kupinos netikėtų įspūdžių: 
nuo plačių balto smėlio Flori-
dos paplūdimių, kur vandeny-
ne žvejojantis vyras su meške-
re gali pagauti mažą rykliuką, 
Kolumbo išsilaipinimą naujaja-
me žemyne simbolizuojančios 
tvirtovės iki kelionės į krokodi-

lų fermą ir nuostabos, kai suvo-
ki, kad rankose laikomo kroko-
dilo oda visai negrubi, neaštri, 
o švelnut švelnutėlė“, – patirtais 
įspūdžiais dalijasi Ignas.

Grįžimo išvakarėse – 
atšaukti LOT skrydžiai
Tačiau įspūdingoms atosto-

goms baigiantis laukė didžiu-
lis netikėtumas. Koronaviru-
sas sparčiai sklido, paskelbus jo 
pandemiją Europos šalys ėmė 
uždaryti sienas. „Mūsų kelio-
nės į Lietuvą išvakarėse, ko-
vo 15ąją, LOT nutraukė visus 
skrydžius. Atvykom į Majamio 
oro uostą, o ten – jokios infor-
macijos, vien įrašas švieslentėje, 
kad skrydžiai atšaukti, – pasa-
koja I. Mačiukas. – Susisiekėme 
su agentūra Kaune, kurioje pir-
kome kelionės bilietus. Sužino-

jome, kad geriausiu atveju mus 
galės priimti į po dviejų savai-
čių, kovo 29 dieną, iš Čikagos į 

Varšuvą skrisiantį lėktuvą. Tik į 
Čikagą turime nusigauti patys.“
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Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centro Dienos cen-

tre žmonėms su negalia „Verde-
nė“ teikiamas bendrąsias ir as-
mens socialinių įgūdžių ugdy-
mo ir palaikymo paslaugas gau-
na 63 asmenys. Daugiausiai tai 
pagyvenę žmonės, kuriems rei-
kalinga įvairi pagalba – tiek so-
cialinė, tiek psichologinė. Dau-
guma jų gyvena vieni, šeimos 
nariai arba išvykę ir gyvena už-
sienyje, arba kituose šalies mies-
tuose, kiti apskritai yra vieniši, 
neturi šeimos.

Paskelbus Lietuvoje karanti-
ną, susijusį su viruso COVID19 
pandemija, dienos centrai žmo-
nėms su negalia ir pagyvenu-
siems žmonėms visoje Lietuvoje 
buvo uždaryti. Pažeidžiamiau-
si asmenys liko be paslaugų. Tai 
reiškia, kad padidėjo streso, įvai-
rių priklausomybių rizika. Žmo-
nės bijo įsileisti į namus sveti-
mą, nepažįstamą žmogų, tuo la-
biau – su veido kauke.

Švenčionių rajono sociali-
nių paslaugų centro adminis-
tracijai sudarius sąlygas Dienos 
centrui „Verdenė“ dirbti su lan-
kytojais nuotoliniu būdu, atsira-
do galimybė neįgaliam ar pagy-
venusiam žmogui „išvysti die-
nos šviesą“.

Įvertinus esamą situaciją ir 
tai, kad Dienos centro lankyto-
jai – gebantys ir turintys visas 
galimybes naudotis informaci-
nėmis technologijomis, beveik 
visi turi išmaniuosius telefonus, 
moka juose valdyti informaciją, 
prasidėjo įdomus ir labai reika-
lingas nuotolinis darbas. Džiau-
giuosi, kad Švenčionių rajono 
savivaldybės viešosios bibliote-
kos filialai dar gerokai iki karan-
tino organizavo kompiuterinio 
raštingumo kursus žmonėms su 
negalia ir pagyvenusiems asme-
nims, kuriuose jie mokėsi ne tik 
rašyti, skaityti, naršyti interneti-
nėje erdvėje, bet ir registruotis, 
bendrauti socialiniuose tinkluo-
se, naudotis programėle Skype. 
Žmonės išmoko ne tik kompiu-
teriu, bet ir išmaniuoju telefonu 
naudotis internetu, siųsti vienas 
kitam nuotraukas, vaizdo me-
džiagą, dalyvauti vaizdo konfe-
rencijose. Visa tai labai praver-
tė bendraujant nuotoliniu būdu.

Turiu prisipažinti, kad nuo-
tolinis darbas daug sudėtinges-
nis ir sunkesnis nei įprastinis. 
Jis reikalauja kur kas daugiau 

pasiruošimo, laiko ir resursų. 
Tiesiog nepamatai, kaip prabė-
ga darbo diena, o vis dar dirbi – 
juk žmogui, norinčiam paben-
drauti, pasiguosti, ar dar neuž-
baigusiam paskirtos užduotėlės, 
nepasakysi, kad man jau laikas 
„atsijungti“.

Ir socialinių paslaugų porei-
kis per karantiną tik išaugo, nes 
žmonės apimti baimės, pani-
kos, kiti – net nevilties. Su šiais 
žmonėmis dirbu jau 19 metų ir 
negaliu jų palikti likimo valiai. 
Todėl išsitraukiau elektrinę siu-
vimo mašiną ir pradėjau mokytis 
siūti, kad galėčiau visus cent ro 
lankytojus aprūpinti daugkarti-
nėmis veido kaukėmis, nes viru-
so protrūkio pradžioje medicini-
nių kaukių įsigyti buvo neįma-
noma. Pasiuvau per 200 dviejų, 
trijų sluoksnių veido kaukių ir iš-
dalinau tiems, kurie jų neturėjo.

Nusprendžiau karantino me-
tu neleisti nuobodžiauti ir pa-
tiems rankdarbių mėgėjams. 
Pirmiausia išdalinu užduotėles 
(kam – telefonu, kam per Sky-
pe ar Facebook paskyras), kurias 
jie turi atlikti. Pasiūlau gaminti 
įvairius darbelius (paveikslus iš 
kruopų, įvairių grūdų, darbelius 
iš modelino ar plastilino, mezgi-
nius, nėrinius, papuošalus ir t.t.).

Labai svarbu žmonėms rea-
liai matyti, kaip gaminami kai 
kurie darbeliai. Tam pasitel-
kiau Skype programėlę (9 lan-
kytojams) ir Facebook socialinį 
tinklą (18 lankytojų), kuriuose 
galiu pateikti pačios nufilmuo-
tą vaizdo medžiagą: „Kaip pasi-
gaminti ar pasisiūti daugkartinę 
veido kaukę“, „Margučių dažy-
mo pamokėlės“, „Kaip pasiga-
minti laikraštinę lazdelę“, „Py-
nimo iš laikraščių pamokėlės“. 
Po filmuotų pamokėlių peržiū-
ros kitą dieną surengiame vaiz-
do konferencijas, per kurias ap-
tariame, kaip žmonėms sekė-
si, kokios nuotaikos ir pan. Kai 
kurie lankytojai atsiunčia savo 
darbelių nuotraukas, kurias ap-
tariame arba grupėje, arba in-
dividualiai. Kasdien ruošiu vis 
naujas pamokėles.  

Džiaugiuosi, kad jau galima 
apsilankyti kanceliarinių prekių 
parduotuvėse ir įsigyti reika-
lingų medžiagų rankdarbiams, 
nes lankytojai buvo nepasiruo-
šę užimtumui karantino metu. 
Nors daugeliui buvo išdalintos 
reikalingos priemonės, jos labai 
greit išseko.

Mano kuriamos vaizdo pa-
mokėlės nėra tobulos, bet tikrai 
nuoširdžios, žmonėms supranta-
mos, o svarbiausia – laukiamos. 
Labai džiaugiuosi, kad jos sudo-
mino ne tik Švenčionių rajono 
socialinių paslaugų centro Die-
nos centro „Verdenė“ lankyto-
jus. Jas seka, jomis pasinaudoja 
daugybė žmonių, gyvenančių 
ir kituose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose.

Giedra BIELSKĖ
Švenčionių rajono  

socialinių paslaugų centro
Dienos centro „Verdenė“  

socialinė darbuotoja

Ar neįgaliųjų organizaci-
joms reikia baimintis, kad bus 
sumažintas finansavimas?

Norime patikinti, kad pro-
jektų finansavimo lygis iš vals-
tybės biudžeto lėšų karantino 
laikotarpiu išliks kaip buvo nu-
matyta pagal 2020 metų projek-
tų finansavimo sutartis su savi-
valdybėmis, išskyrus atvejus, 
kai lėšos bus nenaudojamos dėl 
objektyvių priežasčių.

Kaip organizuoti socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje veiklą 
karantino metu?

Atsižvelgiant į Vyriausybės 
ir Neįgaliųjų reikalų tarybos 
kovo 31 d. posėdžio nutarimus, 
2020 metų Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje ir Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per kūno 
kultūrą ir sportą projektų veik
los (paslaugos), kurios turi arti-
mo kontakto pobūdį, karantino 
ir ekstremalios situacijos laiko-
tarpiu nevykdomos.

Siūlytume orientuotis į pa-
galbos teikimą sunkią negalią 
turintiems asmenims (maisto, 
vaistų pristatymas į namus, kita 
pagalba pagal poreikį). Tą dau-
gelis neįgaliųjų organizacijų ir 
daro. Esant gyvybiškai svarbiai 
situacijai projekto vykdytojai 
gali tęsti pavėžėjimo paslaugų 
teikimą. Individualaus pobūdžio 
veiklas, pavyzdžiui, psichologi-
nę paramą, palaikymą, pagal ga-
limybes siūlome teikti komuni-
kacinėmis ryšio priemonėmis. 
Vykdant veiklas būtina laiky-
tis asmens higienos reikalavi-
mų. Savivaldybių administra-
cijos privalo padėti nevyriausy-
binėms organizacijoms, teikian-
čioms būtiną pagalbą ar paslau-
gas, apsirūpinti reikiamomis ap-
saugos priemonėmis.

Mokymai, paskaitos taip pat 
gali būti organizuojami nuotoli-
niu būdu. Beje, tokiu atveju tau-
pomos lėšos, kurios buvo skirtos 
patalpų nuomai, maitinimui ir 
galbūt nakvynei. Jeigu NVO bū-
tinai reikia organizuoti visuoti-
nį susirinkimą, taip pat yra tokia 
galimybė – Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija parengė reko-
mendacijas dėl juridinių asme-
nų susirinkimų. Organizuojant 
susirinkimą elektroninių ryšių 
priemonėmis, turėtų būti suda-
ryta galimybė dalyvių tapatybei 
patikimai nustatyti bei visaver-
tiškai realiuoju laiku dalyvauti 
susirinkime, t. y. matyti ir girdė-
ti kitus susirinkimo dalyvius bei 

balsuoti susirinkime. Rekomen-
duojame svarstyti tik neatidė-
liotinus klausimus. Pavyzdžiui, 
balandžio mėnesį juridiniai as-
menys, kurių finansiniai metai 
baigiasi gruodžio 31 d., papras-
tai šaukia dalyvių susirinkimą ir 
jame tvirtina metines finansines 
ataskaitas. Sprendimas patvir-
tinti metinę finansinę ataskaitą, 
manytina, būtų laikomas vienu 
iš neatidėliotinų sprendimų.

Ar reikia su savivaldybe de-
rinti veiklų pakeitimus?

Karantino ir ekstremalios 
situacijos laikotarpiu sustab-
džius veiklos planuose numa-
tytas veik las bei paslaugas, pro-
jektų įgyvendinimo planų keisti 
ir derinti su savivaldybėmis ne-
reikia. Projekto vykdytojai apie 
šiuo laikotarpiu vykdytas vei-
klas, suteiktą pagalbą kontakti-
niu ar nuotoliniu būdu, patirtas 
išlaidas ir kitą reikiamą informa-
ciją turi nurodyti įprastos formos 
ataskaitose. Jei paslauga, konsul-
tacijos, mokymai buvo organi-
zuojami nuotoliniu būdu – pa-
slaugos gavėjo parašas nebūtinas. 
Jei paslauga suteikta apsilankant 
ar susitinkant su neįgaliuoju ar 
jo šeima – parašas imamas tik 
tais atvejais, kai vykdytojas yra 
visiškai įsitikinęs, kad užtikrina 
sveikatos saugumą paslaugos ga-
vėjui ir sau pačiam.

Kai gauti paslaugos gavėjo 
parašo nėra galimybės, paslaugos 
teikimo faktą patvirtina projekto 
vadovas savo parašu kiekvienos 
darbo savaitės pabaigoje. Svar-
bu, kad būtų nurodyti paslaugą 
gavusio asmens duomenys kon-
taktams (telefono numeris ar kt.). 
Ekstremalios situacijos ar karan-
tino laikotarpiu planuotų projek-
tų veiklų neįvykdymas ir rezul-
tatų nepasiekimas neturės nei-
giamos įtakos ateinančių metų 
projektų vertinimui.

Vis dėlto siekiant išvengti 
paslaugų teikimo dubliavimo su 
kitais paslaugų teikėjais, paslau-
gų poreikį ir jų pobūdį projek-
tų vykdytojai turi derinti su sa-
vivaldybių atsakingais skyriais.

Ką daryti organizacijoms, 
jei nepavyksta organizuoti 
nuotolinio pobūdžio veiklos?

Jei derinant su savivaldybė-
mis paaiškėja, kad projektų vyk-
dytojų pagalba ir paslaugos ne-
reikalingos ar organizacijos dar-
buotojai neturi galimybės vyk-
dyti veiklos, tuomet organizuo-
jama veikla nuotoliniu būdu na-
muose, pvz., tvarkoma projekto 
dokumentacija, daromos kaukės 
ir pan. Jei nėra galimybės darbų 
vykdyti nuotoliniu būdu (nuo-
tolinis darbas turi būti įteisin-
tas organizacijoje vadovaujantis 
Darbo kodekso 52 straipsniu), 
tuomet darbuotojams siūlomos 
kasmetinės apmokamos atosto-
gos, jei kas augina nepilname-
čius vaikus ar prižiūri namuose 
neįgaliuosius – laikinas nedar-
bingumas. Numatoma, kad juri-
diniai asmenys, išskyrus biudže-
tines įstaigas, galės skelbti pra-

stovą ir gauti valstybės subsidi-
ją. Išlaidos darbo užmokesčiui 
mokėti darbuotojams prastovos 
laikotarpiu gali būti dengiamos 
iš projekte numatytų lėšų dar-
bo užmokesčiui. Pagaliau Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas 
laikosi nuostatos, kad šiuo me-
tu sutartinių įsipareigojimų ne-
vykdymo pagrindas galėtų būti 
nenugalimos jėgos situacija for-
ce majeure. Šiuo atveju – valsty-
biniu lygiu draudžiama dienos 
centrų ar kitokių grupinio po-
būdžio veik la. 

Ar galima projekto lėšomis 
pirkti įvairias apsaugos prie-
mones, kaip pagrįsti išlaidas?

Projektų veiklų (paslaugų) 
administravimo ir įgyvendini-
mo išlaidos (t.y. darbo užmokes-
tis, buhalterinės paslaugos, ko-
munalinės išlaidos, pagalbą ar 
paslaugas teikiantiems projek-
tų darbuotojams reikalingos as-
mens apsaugos priemonės ir kt. 
bei transporto išlaidos), patirtos 
karantino ir ekstremalios situa-
cijos laikotarpiu, bus laikomos 
tinkamomis ir gali būti den-
giamos iš projektų finansavi-
mui skirtų lėšų. Išlaidos, patir-
tos perkant apsaugos priemones 
laikomos tinkamomis tik jei jos 
patirtos karantino ir ekstrema-
lios situacijos laikotarpiu. Tokiu 
atveju projekto sąmatų keisti ne-
reikia, tačiau privaloma vykdytą 
veik lą, jos apimtis, patirtas išlai-
das deklaruoti teikiant finansi-
nes ir veiklos ataskaitas, saugoti 
išlaidas įrodančius dokumentus. 
Siekiant išvengti papildomos 
įtampos ir streso, kurį patiria 
visi, įskaitant projektų vykdyto-
jus, projektų vykdymo kontrolė 
karantino laikotarpiu bei ekstre-
malios situacijos laikotarpiu ne-
vyks, t.y. šiuo laikotarpiu nebus 
vykstama į patikras vietose ar 
reikalaujama dokumentų.

Ar karantino laikotarpiu 
reikia teikti visas ataskaitas?

Siekiant sumažinti adminis-
tracinę naštą projekto vykdyto-
jams įtemptu laikotarpiu Socia
linės apsaugos ir darbo ministras 
2020 m. kovo 30 d. pasirašė įsa-
kymą Nr. A1277, kuriame nu-
matyta, kad ministerijai skirto-
mis valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamus projektus įgy-
vendinančios organizacijos kon-
kursą administruojančiai įstaigai 
2020 m. I ketvirčio veik los atas-
kaitos neteikia, teikiamos yra tik 
finansinės ataskaitos. Veiklos re-
zultatų duomenys už I ketvirtį 
bus pateikti kartu su  II ketvir-
čio veiklos ataskaita. 

Kaip vykdyti sporto pro-
jektus?

Sporto veiklas siūlome pradė-
ti vykdyti pasibaigus karantinui, 
kai bus atšaukti ribojimai. Nors ir 
nėra galimybių šiuo metu spor-
tuoti organizuotai, vis tik kvie-
čiame negalią turinčius žmo-
nes neužsibūti patalpose, o išei-
ti į lauką pavieniui pasivaikščio-
ti užsidėjus apsaugos priemones 
ir pasigrožėti saulėtu pavasariu.

Vykdančioms veiklą nevyriausybinėms 
organizacijoms finansavimas tęsiamas

Aktualijos

Neįgaliųjų organizacijoms 
kyla nemažai klausimų, kaip 
elgtis karantino laikotarpiu, 
kai uždraustas dienos ir už-
imtumo centrų darbas. Į juos 
atsako Neįgaliųjų reikalų de-
partamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos direktoriaus pavaduotoja, 
vykdanti direktoriaus funkci-
jas, Jolanta Šliužienė.

Nuotolinis darbas – patirtis, 
kuri leidžia padėti kitiems

Giedra Bielskė.

Atvira visuomenė
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Neįgaliųjų teisių gynėjai: tai 
nesuvokiama

Itin jausmingai į šią situaci-
ją sureagavo Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos prezidentė Ra-
sa Kavaliauskaitė. Ji sako nega-
linti patikėti, kad XXI amžiuje 
dar yra tokių situacijų, kai vai-
kas iš šeimos paimamas vien dėl 
mamos negalios. „Vaiko teisių 
apsaugos tarnybos sprendimas 
yra nežmoniškas, – įsitikinusi 
R. Kavaliauskaitė. – Jie turi su-
teikti pagalbą, o ne brutaliausia 
forma iš bejėgės, apsiginti ne-
galinčios mamos atimti vaiką.“

Deja, pasak R. Kavaliauskai-
tės, pradėjus domėtis paaiškėjo, 
kad toks atvejis – ne vienintelis, 
tik moterys apie tai nekalba, bi-
jo, jog vis tiek negalės apsiginti. 
Ji stebisi, kad iki šiol negalią tu-
rinti moteris dažnai laikoma be-
lyte, neprotinga. Kiek atlaidžiau 
vertinama vyro negalia.

Lietuvos negalios organiza-
cijų forumas išplatino anketą, 
kurioje negalią turinčių moterų 
klausė, ar jos yra susidūrusios su 
neigiamu požiūriu ar spaudimu 
planuojant ar auginant vaiką. Per 
parą atsiliepė ir savo istorijomis 
pasidalijo 17 moterų. Daugelis 
jų teigė patyrusios įvairų nega-
tyvių dalykų – įžeidimų, abejo-

nių jų galimybėmis auginti vai-
kus. Pasak R. Kavaliauskaitės, ji 
ir pati, prieš 20 metų nusprendu-
si auginti vaiką, ne kartą su tuo 
susidūrė. Tiesa, ji sako negalinti 
net įsivaizduoti, kaip būtų, jei iš 
jos būtų bandę paimti sūnų. To, 
laimei, nebuvo. „Aš irgi, kai gi-
mė vaikas, galvojau, kaip reikės 
juo pasirūpinti, bet prisitaikiau ir 
viskas sekėsi puikiai“, – pasakoja 
moteris. Ji sako matanti daugybę 
pavyzdžių, kai žmonės be rankų, 
be kojų rūpinasi vaikais – norint 
viską galima išmokti. O jei tar-
nybos mano, kad sunkiai seksis, 
jų pareiga – padėti.

R. Kavaliauskaitės įsitikini-
mu, Indrė ir Ovidijus patyrė di-
džiulę neteisybę – šeima dėl sa-
vo jaunumo, nepatyrimo negali 
apsiginti. Dėl to juos ginti imsis 
neįgaliųjų organizacijos.

Grubiai pažeista konvencija
„Vaikas jokiu būdu negali 

būti atskirtas nuo tėvų dėl sa-
vo neįgalumo arba dėl vieno ar 
abiejų tėvų neįgalumo – tokia 
yra vienareikšmė Jungtinių Tau-
tų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
23.4 straipsnio nuostata, – taip 
situaciją komentuoja prof. Jonas 
Ruškus, JT Neįgaliųjų teisių ko-
miteto vicepirmininkas. – Ta-
čiau, panašu, Lietuvoje grubiai 

pažeista Konvencija, taip pat ir 
5.2 Konvencijos straipsnis, pagal 
kurį valstybės, šios Konvencijos 
šalys, draudžia bet kokį diskri-
minavimą dėl neįgalumo.“

Jo teigimu, TV3 reporta-
že parodytas Indrės ir Ovidi-
jaus šeimos atvejis yra grubus 
žmogaus teisių pažeidimas, nes 
vaiko neleidžiama auginti dėl 
mamos negalios, be to, nesu-
teikiama pagalbos šeimai augi-
nant vaiką. „Mano nuomone, šis 
atvejis demonstruoja Lietuvos 
įsipareigojimų tarptautinei žmo-
gaus teisei, JT Neįgaliųjų teisių 
konvencijai ignoravimą“, – įsi-
tikinęs J. Ruškus.

Jo teigimu, vaiko paėmimas 
iš šeimos galimas pagal JT Vaiko 
teisių konvenciją tik siekiant ap-
saugoti jį nuo įvairiausių smurto 
formų (19 str.). Nėra jokio ryšio 
tarp negalios ir smurto, o bet koks 
apriorinis tokio ryšio nustatinėji-
mas būtų laikomas diskriminaci-
niu. Be to, akcentas į gebėjimus, 
o ne pagalbos teikimą, yra dis-
kriminacinio, vadinamojo medi-
cininio negalios modelio, požy-
mis, bet jokiu būdu ne žmogaus 
teisėmis grįsto negalios modelio.

Vaiko teisių tarnyba: 
vertinamos visos aplinkybės

Susiklosčiusią situaciją pa-

prašėme pakomentuoti Valsty-
bės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Kauno apskrities skyriaus spe-
cialistų. Pateikiame šio skyriaus 
Viešųjų ryšių ir komunikacijos 
skyriaus vyriausiosios specialis-
tės Ramunės Liubinaitės atsiųs-
tą komentarą.

„Vaiko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatymas įtvirtina, kad vaiko 
paėmimas iš šeimos – kraštutinė 
priemonė. Norime pabrėžti, kad 
tokie sudėtingi sprendimai pri
imami įvertinus ne vieną, bet visą 
eilę aplinkybių, tai yra galimas tik 
esant tam tikrų aplinkybių visu-
mai, o galutinį žodį taria teismas. 
Tuo pačiu pastebėsime, kad vaiko 
teisių specialistų pagrindinė už-
duotis yra reaguoti į galimą grėsmę 
vaikui ir užtikrinti geriausius vaiko 
interesus. Joks šeimų stigmatizavi-
mas negalimas.

Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus mobilioji komanda teikė pa-
galbą šeimai. Taip pat teiktos pa-
slaugos, kurias pakomentuoti gali 
atvejo vadybą vykdanti ir paslau-
gas teikianti savivaldybės įstaiga. 
Priminsime, kad už paslaugų sa-
valaikį teikimą šeimai, jų spektro 
užtikrinimą, atsakinga savivalda.

Dalyvavimas tėvystės įgūdžių 
mokymuose (organizuoja savi-

valdybės įstaigos, nevyriausybi-
nės organizacijos) nėra lemiamas 
veiksnys vertinant šeimos situa
ciją. Dar kartą pabrėšime, kad 
priimant sprendimus įvertinama 
aplinkybių visuma. Vaiko teisių 
specialistai pirmiausiai siekia už-
tikrinti vaiko teisę augti saugio-
je aplinkoje.

Akcentuotina, kad biologi-
niams tėvams užtikrinama gali-
mybė bendrauti ir palaikyti ryšį su 
vaiku, o jeigu situacija pasikeičia 
ir vaikui būna saugu, jis grįžta į 
savo šeimą.

Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnyba visada 
siekia vaiko išsaugojimo šeimoje, 
o kai reikalingas globos nustaty-
mas, siekiama, kad vaiką globo-
tų giminystės ar emociniais ryšiais 
su vaiku susiję asmenys, kurie už-
tikrintų kuo patogesnes galimybes 
vaikui bendrauti su tėvais. Pagal-
bos iš artimųjų sulaukia ne visos į 
krizę patekusios šeimos.

Pastebėsime, kad teismo spren-
dimas nėra priimtas. Nuolatinė 
globa gali būti nustatyta tik teis-
mo sprendimu.“

Šis atsakymas kelia tik dar 
daugiau klausimų – ar iš tiesų 
buvo padaryta viskas, kad bū-
tų užtikrinti geriausi vaiko in-
teresai.

Aurelija BABINSKIENĖ

Intensyviai ieškant pavyko 
rasti skrydį, numatytą kovo 21 
dieną maršrutu Orlandas (Flo-
rida)–Torontas (Kanada)–Frank-
furtas (Vokietija). Tiesa, netikė-
tumų neišvengta ir šįkart. „Iki 
skrydžio buvo belikę pora valan-
dų, kai registruojantis mūsų pa-
klausė, ar turime Kanados vizą. 
Žinoma, mes jos neturėjome – 
juk į tą šalį vykti neplanavome. 
Ir nežinojome, kad tranzitiniam 
skrydžiui jos gali prireikti, – 
pasakoja I. Mačiukas. – Gerai, 
kad su mumis buvo pusbrolis. 
Jis elektroniniu paštu susisiekė 
su ambasada ir viską sutvarkė.“

Skrydis iš Orlando buvo il-
gas, varginantis, bet sklandus. 
„Pasisekė ir Frankfurte – suspė-
jome į paskutinį skrydį iš Vo-
kietijos į Vilnių, nes Lietuva ir-
gi uždraudė susisiekimą oro li-
nijomis, – pasakoja Ignas ir pri-
duria tik tada aiškiai suvokęs, 
kaip viskas būtų komplikavę-
si, jeigu būtų laukę skrydžio iš 
Čikagos. – Per tą laiką JAV už-
draudė skrydžius tarp valstijų, 
ir Lenkija sienas jau buvo užsi-
dariusi. Nežinia, kur ir kuriam 
laikui būtume įstrigę.“

Ignas pasidžiaugia, kad net 
esant tokiai sumaiščiai JAV oro 
uostuose neįgalieji nebuvo pa-
likti likimo valiai – šlubčiojan-
čiam vyrui nereikėjo pačiam 
įveikti didelių atstumų, jis visur 
buvo nuvežtas neįgaliojo veži-
mėliu. Šių techninių priemonių 
netrūko ir Frankfurte – jeigu 
artimasis neįstengia vežimėlio 
pastumti, galima išsikviesti pa-
galbą. „O Vilniuje ne tik veži-
mėlio niekur nemačiau, bet dar 

ir eskalatoriai neveikė – po var-
ginančio skrydžio reikėjo šlub-
čioti pačiam, – prisimena judė-
jimo sutrikimų turintis vyras. – 
Parskrido nemažai pagyvenusių 
žmonių, kuriems irgi buvo labai 
sunku lipti laiptais.“

Teigiamas tyrimo atsakymas 
nebuvo netikėtas

Grįžus į Lietuvą staigmenos 
nesibaigė. „Iš Frankfurto skridu-
siame lėktuve buvo čiaudinčių, 
kosinčių, negaluojančių žmonių. 
Vilniaus oro uoste visus grįžu-
sius patikrino. Mums jokių ko-
ronaviruso užkrato požymių ne-
nustatė. Užpildėme anketas, pa-
sižadėjome dvi savaites sąžinin-
gai izoliuotis ir ramiai grįžome 
namo. Beje, ir čia buvome pas-
kutinieji, kuriems dar nebuvo 
pritaikyta priverstinė izoliacija 
Vilniaus miesto savivaldybės pa-
skirtuose viešbučiuose“, – prisi-
mena I. Mačiukas.

Beveik parą trukusi kelionė 
labai išvargino, jėgoms atgauti 

prireikė poros dienų. Bet po jų 
Ignui netikėtai pradėjo kilti tem-
peratūra. Iš pradžių dar vylėsi, 
kad tai paprastas peršalimas, bet 
kadangi visą laiką buvo namuo-
se, tą mintį greitai atmetė. Juo-
lab kad prasidėjo kosulys, apėmė 
silpnumas. Pasitaręs su ilgiau nei 
14 dienų karantino laikotarpiui 
nedarbingumo pažymos tęsti 
negalinčia šeimos gydytoja, pa-
skambino į karštąją liniją 1808, 
užsiregistravo ir kitą dieną nu-
važiavo į Kaune esantį mobilųjį 
koronavirusų patikros punktą – 
reikėjo atlikti tyrimą.

Teigiamas atsakymas, pasak 
I. Mačiuko, nebuvo netikėtas. Jį 
sužinojęs išsikvietė greitąją pa-
galbą. Apsauginiais kombine-
zonais vilkintis ekipažas stipriai 
karščiuojantį (tuomet tempera-
tūra buvo aukštesnė nei 38 laips-
niai) vyrą išvežė į Kauno infek-
cinę ligoninę. Plaučių rentgenas 
uždegiminio proceso neužfik-
savo, deguonies jiems pakako, 
kraujo tyrimas irgi nieko blogo 
nerodė, bet grįžti į namus nebe-
išleido. „Palatoje gulėjau vienas. 
Iš vaistų paskyrė tik temperatū-
rą mažinančias tabletes. Pirmoji 
naktis buvo košmariška – vais-
tai suveikė, kūnas išprakaitavo, 
drabužiai, patalynė šlapi. Gerai, 
kad buvau pasiėmęs kuo persi-
rengti, bet patalynės per visą gu-
lėjimo ligoninėje laiką taip nie-
kas ir nepakeitė. Net rankšluos-
čio nebuvo, – prisimena Ignas. – 
Gydytojai rezidentai vakarais 
paklausdavo, kaip jaučiuosi, ir 
viskas. Tiesiog guli, ir tiek.“

Ignas neslepia nuostabos – 
ligoninėje visai nepaisoma pačių 
medikų rekomendacijų. Pavyz-

džiui, karščiuojant patariama 
gerti daug šiltų skysčių, o gulint 
palatoje tik pusryčiams ir vaka-
rienei atneša po puodelį apyšiltės 
arbatos. „Turėjau pasiėmęs pini-
gų, prašiau, kad kas nors nupirk-
tų gerti, bet sulaukiau atsakymo, 
kad tiks ir vanduo iš čiaupo...“ – 
pasakoja vyras.

Liga atsitraukti neskuba
Ligoninėje I. Mačiukas pra-

leido keturias paras: pirmąsias 
dvi karščiavo, kitas dvi tempe-
ratūros jau neturėjo. Prieš Vely-
kas išleido į namus. Viskas tar-
si ėjo geryn, bet po kelių dienų 
vėl pradėjo kilti temperatūra. 
Tiesa, šįkart termometras rodė 
37,137,3 laipsnius, bet ir tokia 
temperatūra perspėja, kad liga 
atsitraukti neskuba. Ir mėginio, 
patvirtinančio, kad virusas nu-
galėtas, paimti negalima – toks 
testas gali būti atliktas tik tuo-
met, kai sirgęs žmogus tris die-
nas iš eilės neturi temperatūros.

Koronavirusu užsikrėtė ir 
Igno žmona Diana. „Nors vi-
rusas tas pats, bet simptomai ki-
tokie – ji prarado skonio, kvapo 
jusles, bet temperatūros netu-
rėjo ir visą šį laiką saviizoliavo-
si namuose. Dabar jau pamažu 
grįžta laikinai prarasti pojūčiai – 
ji su šiuo virusu susitvarkė len-
gviau“, – sako Ignas.

Antrasis infekuotas rajono 
gyventojas

I. Mačiukas tapo antruoju 
Kaišiadorių rajono gyventoju, 
kuriam buvo nustatytas koro-
navirusas. Vyras sako, kad apie 
tai savo Facebook paskyroje 
pranešęs rajono meras paskelbė 

ne tik patį faktą, bet ir nurodė, 
kad koronovirusas patvirtintas 
Rumšiškių miestelio gyvento-
jui, neseniai grįžusiam iš JAV. 
Nors rajono vadovas pažymė-
jo, kad rumšiškiečio simptomai 
nesunkūs, jis išsiųstas gydytis 
ir karantinuotis namuose, tarp 
miestelio gyventojų pasklido 
nerimo banga. „Žmonės pradė-
jo vieni kitų klausinėti, kas čia 
tą virusą parvežė. Vietinį „tyri-
mą“ apsunkino tai, kad į Ame-
riką buvo išvykę trys Rumšiškių 
gyventojai“, – pasakoja I. Ma-
čiukas. Jo nuomone, po kurio 
laiko priimtas sprendimas ribo-
ti asmeninę informaciją apie su-
sirgusius žmones buvo teisingas, 
nes aplinkinius apima panika, jie 
ima vieni kitų šalintis, įtarinėti. 
„Mes informavome, kad niekur 
nevažinėjome, su niekuo neben-
dravome, jokių kontaktų netu-
rėjome. Ir saviizoliacijos sąži-
ningai laikėmės – kam be rei-
kalo gąsdinti žmones. Geriau 
daugiau dėmesio skirtų tiems, 
kurie nesilaiko griežto karanti-
no – žiniasklaidoje nemažai in-
formacijos apie pažeidinėjančius 
saviizoliaciją. Tokie patys pavo-
jingiausi“, – neabejoja Ignas.

Tiesa, patikrino ir Mačiu-
kus – prie namų buvo atvažia-
vęs policijos automobilis, pa-
reigūnai klausinėjo, ar Ignas ir 
Dia na namuose. „Vis dėlto vei-
kia saviizoliacijoje esančiųjų pa-
tikra, – šypsosi vyras. – Juolab 
kad mūsų šeimos padėtis išskir-
tinė – esame du, infekuoti ko-
ronavirusu. Visa laimė, kad bai-
giame pasveikti...“

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės ir asmeninio archyvo nuotr.

XXI amžiaus realybė – vaikas atimtas dėl mamos negalios

Perskirdus pusę pasaulio – viruso spąstai namuose
(atkelta iš 1 psl.)

Pirmą kartą gyvenime Ignas Mačiu-
kas rankose laikė gyvą krokodilą.

(atkelta iš 1 psl.)
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Karantinas... Informacijos 
priemonės dirba puikiai – 

jau ir anksčiau žiniose vyravu-
si negatyvumo gaidelė šian-
dien per visus kanalus pilna 
gerkle plėšia solo partiją. Tarp 
keturių sienų užsidarę sąmo-
ningi piliečiai visaip stengiasi 
išgyventi. Jiems į pagalbą, siū-
lydami dešimtis receptų, sku-
ba aktoriai, dainininkai, me-
nininkai, pedagogai. Stebiu 
šį spektaklį šypsodamasi – jie 
net nesupranta, kokie yra lai-
mingi. Pasibaigus karantinui 
atvers duris į laiptinę ar kie-
mą ir savo kojomis vėl bėgios 
į darbą, mokyklas, parduotu-
ves, kavines, koncertų sales. 
Kaip sakoma, „kur kojos ne-
ša“. Šiandienos patirtį atsimins 
kaip slogų sapną. Viliuosi, kad 
kartais įsijaus ir į mūsų, neį-
galiųjų, ypač sunkią judėjimo 
negalią turinčių, kasdienybę. 
Dauguma mūsų tokiame ka-
rantine gyvename jau ne vie-
ną dešimtmetį, visas proble-
mas spręsdami patys, dirb-
dami ir nedejuodami. Ne vi-
si galime ir pro langą žvilgtel-
ti – dažnai palangės yra aukš-
tesnės nei pasiekia neįgaliojo 
vežimėlyje sėdinčio žmogaus 
žvilgsnis. Džiugu, jei už lango 
auga medžiai, tuomet galime 
pasigrožėti bent jų viršūnėmis.

Savo šiandienos būseną aš 
vadinu dvigubu karantinu, nes 
be izoliacijos namuose tenka 
atsisakyti dar ir pačių malo-
niausių kasdienybės akimir-
kų – gyvo bendravimo. Jau 
praėjo mėnuo nuo karanti-
no paskelbimo pradžios. Dar 
pirmąją karantino dieną „už-
programavau“ savo kantrybę 
dviem mėnesiams ir tarp plė-
šomo kalendoriaus lapelių ties 
gegužės 16 diena įkišau skir-
tuką. Kasdien nuplėšiu praė-
jusios dienos lapelį. Taip šalia 
kalendoriaus jau išaugo visas 
kalnas popieriaus skiautelių, 
liudijančių mano pastangas 
gyventi, dirbti ir rūpintis sa-
vimi. Džiaugiuosi skaitydama 
ant kiekvieno lapelio atspaus-
dintą sentenciją, kuri mane 
vienaip ar kitaip motyvuoja.

Tačiau laikui bėgant jau-
čiuosi vis labiau netikusi, už-
imanti visuomenėje kažkokią 
nederamą vietą, o kartais net 
ir kelianti grėsmę. Daug kartų 
per žiniasklaidą ir net iš artimų 
žmonių lūpų esu išgirdusi: „Tu 

esi rizikos grupėje.“ Jei anksčiau 
didžiuodavausi savo nugyven-
tais metais, tai dabar, išgirdusi 
rizikos grupei priskiriamų žmo-
nių amžių, krūpčioju, kažko bi-
jau, jaučiu savotišką kaltę. Ma-
nau, kad taip jaučiuosi ne tik aš, 
bet ir daugelis senjorų. Skaudu, 
kad net sunkiausiais momentais 
valdžios bei žiniasklaidos atsto-
vai labai lengvai žmones skirs-
to, klijuoja nepagrįstas etiketes. 
Mano manymu, rizikos grupei 
reikėjo priskirti jaunus žmones, 
kurie dažniausiai ir perneša vi-
rusą, o ne tuos, kurie lengvai ir 
pavojingai gali juo apsikrėsti.

Reikia būti labai atsargiems 
kuriant naujų projektų ar žmo-
nių grupių pavadinimus. Vis 
dar atmenu pernai vykusį pui-
kų projektą, kurio metu neįgalūs 
žmones dalyvavo karinėse pra-
tybose Rukloje, bet išgirdusi jų 
pavadinimą „Ypatingas būrys“, 
netekau žado: 1941 metais žy-
dų šaudymo operacijose dalyva-
vo taip pat „Ypatingas būrys“...

Noriu sugrįžti prie gyveni-
mo sąlygų, kurių turi laikytis 
rizikos grupės žmonės. Toks 
jausmas, kad tie žmonės tik val-
go. Pirmas klausimas, kurį iš-
girsti bendraudamas telefonu: 
„Ar turi ką valgyti?“ Kūną pa-
sotinti galima duonos kąsniu, 
bet žmogaus kūnas yra ir sie-
los buveinė, kuriai neužtenka 
vien televizoriaus ir telefono. 
Kaimynai guodžiasi, kad jų 92 
metų tėvukas labai blogai jau-
čiasi, nes jie, anksčiau kas va-
karą ateidavę jam palinkėti la-
bos nakties, nustojo tai dary-
ti... Tokioje padėtyje atsidūrė 
ir slaugos bei globos namuose, 
vieni gyvenantys senoliai. Var-
gu, ar jie supranta, kas ta pan-
demija, bet kad tapo niekam 
nereikalingi, jaučia visa savo 
esybe. Neagituoju laužyti Vy-
riausybės deklaruojamų karan-
tino sąlygų, bet siūlau lanks-
čiau įvertinti kiekvieno žmo-
gaus situaciją. Turime pakanka-
mai saugos priemonių, žinome 
saugaus atstumo svarbą, tad tuo 
pasinaudodami, tikrai galime 
bent kartkartėmis aplankyti sa-
vo senjorus. Artimo meilė, gy-
vai pasakyti žodžiai veikia kaip 
imunitetą stiprinantys vaistai...   

Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Aš – pilietis

Diagnozė – 
rizikos grupė

Negalios ABC Neįgaliųjų vežimėliai:  
jų tipai  

ir išdavimo sąlygos

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Neįgaliojo vežimėlis – svar-
biausias pagalbininkas dėl 
įvairių priežasčių sutrikus ju-
dėjimo funkcijai. Pateikiame 
informaciją, kokius vežimė-
lius gali pasiūlyti Techninės 
pagalbos neįgaliesiems cent
ras (TPNC) ir kokiais atve-
jais jie skiriami.

Neįgaliųjų vežimėlių tipai
Palydovo valdomi neįga-

liųjų vežimėliai. Skiriami, kai 
yra nustatytas III laipsnio krau-
jotakos; III laipsnio plaučių, šir-
dies nepakankamumas; hemi-
plegija arba ryški hemiparezė; 
paraplegija; apysunkė kojų para-
parezė, tetraparezė; ryški ataksi-
ja; ryškus hiperkinezinis sindro-
mas; abiejų blauzdų bigės arba 
aukštesnio lygio amputacija; ju-
damojo ir atramos aparato ligos 
ir traumų pasekmės, trukdan-
čios valdyti mechaninį vežimė-
lį; asmeniui nustatytas paliaty-
viosios pagalbos paslaugų po-
reikis. Šie vežimėliai asmenims 
iki 18 m. skiriami kas 4 m., vy-
resniems nei 18 m. – kas 6 m.

Abiem rankom valdomi 
neįgaliųjų vežimėliai:

universalaus tipo. Skiriami, 
kai asmuo dėl sveikatos būklės 
(pvz.: paraplegijos, paraparezės, 
raumenų nykimo, išsėtinės skle-
rozės ir kt.) negali vaikščioti, bet 
gali judėti rankomis varomu ve-
žimėliu, tačiau nėra visiškai sa-
varankiškas (nemoka išlaikyti 
kūno pusiausvyros ant užpaka-
linių ratų, judėti, visiškai apsi-
tarnauti); asmeniui nustatytas 
paliatyviosios pagalbos paslaugų 
poreikis (skiriami kas 6 metai);

aktyvaus tipo. Skiriami, kai 
asmuo dėl sveikatos būklės pri-
verstas judėti rankomis varomu 
neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiš-
kai savarankiškas įprastoje ur-
banistinėje ir gamtos aplinkoje 
(skiriami kas 5 metai).

Vienpusio varymo neįga-
liųjų vežimėliai. Ski-
riami, kai asmuo dėl 
sveikatos būklės pri-
verstas judėti ranko-
mis varomu neįgaliųjų 
vežimėliu ir dėl įvai-
rių vienos rankos pa-
kenkimų tegali judėti 
vienpusio varymo ve-
žimėliu (skiriami kas 
5 metai).

Neįgaliųjų veži-
mėliai, skirti tetraple-
gikams. Skiriami, kai 
asmuo dėl sveikatos būklės pri-
verstas judėti vežimėliu su pa-
aukštinta nugaros atrama bei 
lankais neslidžia danga (skiria-
mi kas 5 metai).

Individualiai pagamin-
ti neįgaliųjų vežimėliai, skirti 
specialioms reikmėms. Jie ski-
riami, kai asmuo dėl sveikatos 
būklės priverstas judėti neįga-
liųjų vežimėliu ir kai apsitar-
nauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) 
jam būtinas vežimėlis, skirtas 
specialioms reikmėms tenkinti 
(skiriami kas 6 metai).

Elektriniai neįgaliųjų veži-
mėliai. Skiriami, kai yra labai 
ryški tetraplegija (tetraparezė) 
dėl raumenų atrofijos ar distro-

fijos, išsėtinės sklerozės, reuma-
toidinio artrito ar kitų ligų bei 
traumų pasekmių; neprotezuo-
jamos abiejų blauzdų ir šlaunų 
bigės, esant abiejų rankų funk-
cijos pakenkimui. Suaugusiems 
asmenims skiriami kas 8 me-
tai, vaikams nuo 14 metų – kas 
4 metai. Baterijos išduodamos 
kas 3 metus.

Skuteriai. Kas 6 metus gali-
ma gauti skuterio išlaidų įsigiji-
mo kompensaciją, kai yra vienos 
arba abiejų kojų parezė; ryški 
hemiparezė; ryški ataksija; ryš-
kus hiperkinezinis arba amios-
tatinis sindromas; lėtinis kojų 
arterinės kraujotakos II laipsnio 
nepakankamumas; lėtinis kojų 
veninės kraujotakos III laipsnio 
nepakankamumas; abiejų kojų 
dramblialigė; lėtinis plaučių III 
laipsnio ir širdies III funkcinės 
klasės nepakankamumas; per-
sodinta ar dirbtinė širdis; hipo-
fizinis sindromas (suaugusiems 
asmenims).

Pastaba. Skuterio įsigijimo 
išlaidų kompensaciją gali gauti 
asmenys nuo 18 metų, jei suge-
ba išlaikyti stabilią pusiausvyrą, 
su vaikščiojimo priemone ga-
li būti savarankiškas namuose, 
tačiau turi apribotas galimybes 

naudotis visuomeniniu trans-
portu (pvz., gyvena toli nuo vi-
suomeninio transporto stotelės, 
dėl sveikatos būklės negali įlipti 
į visuomeninio transporto prie-
monę ir pan.).

Vežimėlių išdavimo tvarka
Palydovo ir abiem rankom 

valdomų neįgaliųjų vežimėlių 
išdavimo tvarka buvo išsamiai 
aptarta „Bičiulystės“ 7 numery-
je. Dėl vežimėlio reikia kreiptis 
į savivaldybės įstaigą ar į TPNC 
padalinį ir pateikti medicinos 
dokumentų išrašą / siuntimą 
(forma Nr. 027/a), kurį išrašo 
asmenį gydantis gydytojas arba 
šeimos gydytojas. Pirmą kartą 

kreipiantis dėl aktyvaus tipo ve-
žimėlio ar neįgaliojo vežimėlio, 
skirto tetraplegikams, šį doku-
mentų išrašą / siuntimą išrašo 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigos fizinės medicinos ir reabi-
litacijos gydytojai. Taip pat rei-
kia pateikti asmens tapatybę bei 
neįgalumą patvirtinančius do-
kumentus ir užpildyti prašymą.

Pastaba. Norint gauti elektri-
nį vežimėlį, elektrinį varytuvą, 
individualiai pagamintą specia-
lią techninės pagalbos priemonę 
reikia kreiptis į TPNC.

Elektrinių vežimėlių 
išdavimo tvarka

Įsigyjant elektrinį vežimė-
lį, be jau minėtų dokumentų, 
reikia pateikti informaciją apie 
būstą, jo pritaikymą neįgalių-
jų specialiesiems poreikiams ir 
kt. (savivaldybės administraci-
jos skyriaus pažymą arba bui-
ties tyrimo aktą). Elektrinis ve-
žimėlis išduodamas sumokėjus 
į TPNC atsiskaitomąją sąskaitą 
LT767300010002458220 nusta-
tytą sumą.

Įmokų dydžiai:
elektrinis vežimėlis: už naują – 

10 proc. kainos, už pakartoti-
nai išduodamą – 10 proc. liku-

tinės vertės, paramos 
būdu gautą – 10 proc. 
remonto ir individua-
laus pritaikymo išlai-
dų sumos;

elektrinis varytuvas: 
už naują – 20 proc. 
kainos, už pakartotinai 
išduodamą – 20 proc. 
likutinės vertės, para-
mos būdu gautą – 20 
proc. remonto ir indi-
vidualaus pritaikymo 
išlaidų sumos;

baterijos: už naują – 10 proc. 
kainos, už pakartotinai išduoda-
mą – 10 proc. likutinės vertės.

Neįgalieji gali būti aprūpi-
nami ir įvairiais vežimėlių prie-
dais: tvirtinimo sistemomis (dir-
žai, petnešos ir korsažai, naudo-
jami sėdint vežimėlyje), plašta-
kos apsauginėmis priemonėmis 
(esant tetraparezei, tetraplegijai), 
padangomis ir kt.

Aktyvaus tipo vežimėlį, neį-
galiojo vežimėlį, skirtą tetraple-
gikui, palydovo valdomą ranki-
nį neįgaliojo vežimėlį ir dauge-
lį kitų priemonių galima įsigyti 
savo lėšomis ir gauti jų įsigiji-
mo išlaidų kompensaciją. Apie 
tai detaliau – kitame numeryje.

Svarbu žinoti: 

 vienu metu galima įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės 
pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą, 
aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio 
ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją;

 asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojo siuntimo reikia įsigyjant elektrinius 
vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skute-
rius, aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus 
tetraplegikams, ir elektrinius varytuvus.
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Kaip aš pažinau negalią „Tokio dėmesio  
dar nebuvau patyręs“

Neįgalieji vaidino 
jauniesiems šauliams
Karolis tuomet buvo Taura-

gės šaulių būrelio narys. Jaunieji 
šauliai padėjo Tauragės neįgalių-
jų reabilitacijos centro darbuo-
tojams pernešti baldus. Atsidė-
kodami centro lankytojai moki-
niams parodė trumpą spektak
liuką. Tada Karolis pirmą kartą 
susidūrė su vyresniais neįgaliais 
žmonėmis. „Buvo įdomu, neti-
kėta. Aš tarsi ūgtelėjau, iš arti pa-
matęs, kad neįgaliųjų gyvenimas 
toks, kaip ir mūsų visų, kad jie 
gali daryti tą patį, kaip ir mes, tik 
šiek tiek kitaip“, – sako vaikinas.

Aktorius turi sutrikusio inte-
lekto giminaitį, tačiau vaikystė-
je net nesuprato, kad šis žmogus 
kitoks. Vėliau aplinka, bendra-
amžiai nutolino jį nuo minčių 
apie negalią, o susitikimai Neį-
galiųjų reabilitacijos centre vertė 
susimąstyti. Tada vaikinas ne-
galėjo nujausti, kokių neįtikėti-
nų susitikimų dar bus jo kelyje.

Kalėdų Seneliui vaidinti 
nereikėjo

Karolis kelis kartus yra bu-
vęs Kalėdų Seneliu. „Visą savai-
tę vaidinau vaikams, buvau išsi-
sėmęs, pavargęs, nes kiekvieną 
kartą turėdavau sugalvoti, kaip 
persikūnyti į tokį Kalėdų Sene-
lį, kad mažieji juo nesuabejotų, 
kaip juos padrąsinti, kad dekla-
muotų eilėraščius, ką tokio pa-
daryti, kad patikčiau vaikų tė-

vams“, – prisimena aktorius. Kai 
Karolį pakvietė pabūti Kalėdų 
Seneliu intelekto sutrikimų tu-
rintiems suaugusiems žmonėms, 
jis suglumo. „Jie gi žinos, kad aš 
tik vaidinu Kalėdų Senelį. Ar-
gi bus įdomu? Ir ką turėsiu da-
ryti, kad patikčiau?“ – neda-
vė ramybės mintys. Bet atėjęs 
į salę, kurioje jo laukė intelekto 
sutikimų turintys žmonės, Ka-
rolis nurimo. „Pajutau, kad ne-
turiu lankstytis, tupinėti kaip 
apie vaikus, vaidinti superherojų 
Kalėdų Senelį. Buvau savimi, ir 
mane priėmė labai nuoširdžiai, 
džiugiai, drįstu sakyti, pagar-
biai. Mes žaidėme įvairius žaidi-
mus, juokėmės. Buvo smagu. O 
paskui galvojau, kad šių žmonių 
visuomenė dar nesupranta – ar 
gal per mažai stengiasi supras-
ti?“ – mintimis dalijasi aktorius.

Tapome scenos  
partneriais

Karolį ir jo žmoną aktorę 
Samantą PinaitytęMaiskie-
nę pasikvietė Sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos 
„Klaipėdos Viltis“ teatro „Dru-
gelis“ vadovė Laura Šakursky-
tėŽilinskienė ir paprašė para-
šyti pjesę apie... odontologiją. 
Aktoriui režisierės mintis pati-
ko. Laura buvo sumaniusi, kad 
pjesėje kartu su intelekto sutri-
kimų turinčiais žmonėmis turė-
tų vaidinti ir profesionalūs akto-
riai. Taip „Drugelio“ teatrui bū-

tų buvę lengviau patekti į profe-
sionalų scenas.

Karolis neslepia – šis darbas 
tapo dideliu iššūkiu. „Rašiau 
pjesę, o žmona buvo mano kri-
tikė, patarėja. Dalijausi kūrybi-
nėmis mintimis ir su režisiere, ir 
su visais aktoriais“, – prisimena 
jis. Karolis sako, kad jis ir jo ko-
legos, jauni teatro trupės „Taš-
kas“ aktoriai, buvo pratę dirb-
ti be poilsio, galėdavo repetuo-
ti visą dieną, net naktį, tiesiog 
gyveno teat ru. Per repeticijas iš 
arčiau pažinęs neįgalius aktorius 
K. Maiskis pamatė, kaip jie mo-
ka mėgautis tuo, ką daro. „Iš jų 
išmokau, kad skubėdamas nela-
bai kur nubėgsi, bet praleisi tas 
akimirkas, kai gali tiesiog pasi-
džiaugti, pamąstyti, pabūti. Jie 
man padėjo suvokti, kad gyve-
nimas nėra vien spektaklis, kad 
maži džiaugsmai – pražydusi gė-
lė, debesėlis, plaukiantis dangu-
mi, draugo šypsena ar kiti pana-
šūs dalykai, kurių mes per savo 
darbus nepastebime, yra ne ma-
žiau svarbūs, kaip ir tie mūsų 
darbai“, – pasakoja Karolis. Pa-
sak jo, neįgalieji vaidindavo ta-
da, kai nuotaika būdavo gera, jie 
nieko nedarė per prievartą. „Dar 

rių sričių lyderiams Europos ins-
titucijose – juose pabrėžiama, 
kad darydami sprendimus jie 
nepamirštų ir neįgaliųjų. „Krei-
pėmės į Europos Sąjungos lyde-
rius, kad finansuojant ekonomi-
kos atsigavimą, nebūtų pamirš-
tos ir paslaugos neįgaliesiems, 
kad būtų remiamas ne tik vers-
las, bet ir šeimos, kurios rūpina-
si neįgaliaisiais, paslaugų teikė-
jai, visa socia linė sistema“, – sako 
C. Naughton. Ji nuogąstauja, kad 
nebūtų taip, jog neįgalieji, kurie 
yra didesnėje rizikos grupėje, 
neliktų izoliuoti mėnesių mėne-
siams – tuomet jų šeimos nuken-
tės, dažnai netgi neteks darbo. 
Svarbu, kad šie žmonės sulauk-
tų reikiamos pagalbos, kad atsi-
darius mokykloms, dienos cent
rams, būtų sudarytos galimybės 
juos lankyti ir neįgaliesiems.

„Jau dabar turime visi galvo-
ti apie tai, kaip išeisime iš šios 
krizės, kad nė vienas neliktų 
paraštėse“, – sako ir „Inclusion 
Europe“ direktorius.

Emilija STONKUTĖ

Spektaklyje  „Dantenija“ aktorius Karolis Maiskis vaidina kartu su intelekto negalią turinčiais jaunuoliais.

Koronavirusas smogė visos Europos neįgaliesiems
ir reabilitacija. Tai neįgaliesiems 
gali turėti labai rimtų, kartais 
net mirtinų, pasekmių.

ENF direktorė sako besibai-
minanti, kad negalią turintys 
žmonės gali patirti ir netiesio-
ginę neigiamą įtaką ilgalaikėje 
perspektyvoje – jie gali pirmie-
ji prarasti darbus, o dėl ekono-
minio nuosmukio gali sumažė-
ti lėšos socialinei sričiai. Dėl to, 
ENF direktorės teigimu, reikia 
nuolat priminti apie neįgaliųjų 
situaciją tiek vietinės reikšmės, 
tiek Europos politikams.

C. Naughton atkreipė dė-
mesį į situaciją globos namuo-
se. Tenka išgirsti apie senelių 
globos namus, tačiau apie ne-
įgaliųjų globos įstaigas infor-
macijos mažai. Jie gyvena vi-
siškai izoliuoti, savaičių savai-
tėmis yra atskirti nuo artimųjų. 
Žinoma tik tiek, kad personalas 
aprūpinamas apsaugos priemo-
nėmis. „Jaudinuosi dėl jų me-
dicininės priežiūros, psichinės 
būklės ir socialinės gerovės“, – 
teigia ENF direktorė.

Turime galvoti apie ateitį
ENF išsiuntinėjo raštus įvai-

Atvira visuomenė

Koronavirusas skaudžiai pa-
lietė visos Europos neįgaliuo-
sius – daugelis jų yra uždary-
ti namuose ar globos įstaigoje 
be reikiamos pagalbos, ma-
mos mėnesiams įkalintos na-
muose su savo neįgaliais vai-
kais, sunkiomis ligomis ser-
gantys žmonės negauna bū-
tino gydymo ar reabilitacijos. 
Apie tai įvairios Europos neį-
galiųjų organizacijos kalbasi 
vaizdo konferencijose ir ieško 
sprendimų, ką reiktų daryti, 
kad negalią turintys žmonės 
kuo mažiau nukentėtų.

Neigiamas pasekmes pajuto 
daugelis

Europos negalios organizaci-
jų forumo (ENF) direktorė Cat-
herine Naughton teigia, kad fo-
rumas gauna informaciją iš sa-
vo narių visose Europos šalyse 
apie tai, kaip koronavirusas vei-
kia neįgaliuosius. Situacija dau-
gelyje šalių yra panaši. Jos tei-
gimu, pirmiausia reikia kalbėti 
apie tai, kad skelbiant informaci-
ją apie pandemiją, nuolat pabrė-
žiama, jog virusas pavojingiau-

sias vyresnio amžiaus žmonėms 
ir turintiems lėtinių ligų, tarp 
kurių yra daug negalią turin-
čiųjų. Tokios kalbos neigiamai 
veikia šiuos žmones, jie nuolat 
girdi, kad didelė visuomenės da-
lis išgyvens, bet tik ne jie. Kita 
vertus, daugelis neįgaliųjų net 
nesupranta, kas vyksta – labai 
trūksta informacijos gestų ar su-
paprastinta kalba.

Be to, buvo nutraukta labai 
daug paslaugų bendruomenėje, 
nebeteikiama asmeninio asis-
tento pagalba, užsidarė mokyk
los, dienos centrai. Visa tai turi 

didžiulę neigiamą įtaką neįga-
liesiems ir jų šeimoms.

„Inclusion Europe“ direkto-
rius Milan Sverepa pateikė pa-
vyzdį – ataskaitoje apie situaciją 
Čekijoje viena moteris, prižiūrin-
ti autistišką vaiką, skundėsi, kad 
jai labai sunku rūpintis sūnumi 7 
dienas per savaitę visą parą. Nėra 
jokios paramos. Ji sako patirianti 
kur kas daugiau streso nei anks-
čiau – be visa ko, reikia apsipirk-
ti, nuolat gaminti maistą ir pan. 
Be to, daugelis intelekto negalią 
turinčių žmonių nesupranta, ko-
dėl jie negali išeiti iš namų ir gy-
venti įprasto gyvenimo. Tuomet 
tėvams dar sudėtingiau pakelti 
susidariusią įtampą.

Pasak C. Naughton, kai ku-
riose šalyse (Italijoje, Ispanijoje) 
buvo padarytos išimtys, kad neį-
galieji galėtų išeiti iš namų ir ne-
nutrauktų įprastų veiklų.

Neprieinama sveikatos 
apsauga

Dar vienas dalykas, į kurį at-
kreipė dėmesį pašnekovai – la-
bai sumažėjo sveikatos paslau-
gų prieinamumas – dažnai nu-
trauktas ir lėtinių ligų gydymas, 

Karolis Maiskis, Klaipėdos dramos teatro ir teatro trupės „Taš-
kas“ aktorius, su žmonėmis, turinčiais intelekto negalią, artimai 
susidraugavo kurdamas pjesę „Dantenija“. Vėliau joje vaidino 
kartu su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipė-
dos Viltis“ teatro „Drugelis“ aktoriais. Jie ne tik tapo ištikimais 
Karolio draugais, gerbėjais, bet daug ko išmokė ir patį aktorių, 
ir jo kolegas. Ši pažintis su negalią turinčiais žmonėmis Karo-
liui buvo ne pirmoji, bet labai svarbi...

kai rašiau pjesę, pajutau tokį jų 
požiūrį. Jie sakydavo, kad norė-
tų vaidinti tokioje pjesėje, kur į 
sceną galėtų pasikviesti vaikus, 
kad šie pajustų, kokia ta teatro 
magija. Man tas noras labai pa-
tiko“, – neslepia aktorius.

Pjesės turinys Karoliui gi-
mė savaime. Kai parašė pusę 
kūrinio ir skaitė pjesę „Druge-
lio“ teatro aktoriams, šie prašė-
si bakterijų ir virusų vaidmenų. 
Supratęs, kokie vaidmenys bū-
tų patrauklūs šiems aktoriams, 
Karolis jiems kūrė scenas, rašė 
dia logus. Stengėsi, kad jie turė-
tų veiklos scenoje, galėtų kuo 
daugiau pasireikšti.

Spektaklyje vaidino ir Ka-
rolis, ir jo žmona Samanta. „Aš 
vaidinau vieną iš odontologo 
įrankių – Gręžių. Per repeticijas 
jaučiausi atsakingas, žinodamas, 
kad šalia manęs scenoje vaidina 
žmogus, turintis intelekto sutri-
kimą, bet, mano nuostabai, per 
spektaklį aktoriaus negalios ne-
sijausdavo. Mes tapdavome tie-
siog scenos partneriais. Reži-
sierė prieš kiekvieną spektaklį 
pasakydavo: „Viskas bus gerai“, 
padėdavo jiems pasikartoti teks-
tą. Ir daugiau nieko nereikėjo. 

Mes jausdavome vieni kitus, o 
įtampa vis mažėjo...“ – pasako-
ja Karolis.

Nebijo atvirai rodyti jausmų
„Drugelio“ teatro aktoriams 

bendras darbas su profesionalais 
buvo gera patirtis. „O svarbiau-
sia, – sako Karolis, – mes tapo-
me draugais. Turiu daug pažįs-
tamų socialiniame tinkle Face
book, iš kurių niekada nesulau-
kiu tokių šiltų žinučių: „Kaip gy-
veni?“, „Ką dabar veiki?“, „Mes 
tavęs pasiilgome“, o buvę mano 
scenos partneriai rašo, domisi, 
parodo, kad aš jiems esu svarbus. 
Moko mane atsakyti tuo pačiu.“

Karolis sako, kad naujieji jo 
draugai yra įpratę atvirai rodyti 
jausmus ir todėl su jais lengva bei 
paprasta bendrauti. Paklaustas, 
ar ateityje ketina vaidinti su inte-
lekto sutrikimų turinčiais žmo-
nėmis, aktorius atsako, kad gal-
voje sukasi daug minčių, idėjų, 
o naujai pjesei siužetą gal pasiū-
lys patys „Drugelio“ teatro akto-
riai... O dabar tiesiog visiems pa-
tinka vaidinti „Danteniją“. Kad 
tik karantinas greičiau baigtųsi...

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Europos negalios organizacijų foru-
mo direktorė Catherine Naughton.
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Padėk sau  
be vaistų

Mūsų imunitetas prade-
da silpti maždaug nuo 

12 metų amžiaus. Ar tai nuos-
prendis? Ne! Mokslininkai tvir-
tina, kad daugeliu atvejų imu-
nitetą galima sustiprinti net 
80mečiams ir vyresniems as-
menims.

Kas yra imunitetas? Medi-
cinoje žinomi keli šios sudėtin-
gos sistemos apibrėžimai: 1) or-
ganizmo gebėjimas apsisaugo-
ti nuo kenksmingo biologinių 
dirgiklių poveikio, kad išlaikytų 
savo genetinį pastovumą per vi-
są gyvenimą; 2) organizmo ne-
imlumas infekciniams bei ne-
infekciniams veiksniams ir me-
džiagoms, turinčioms antigeni-
nių savybių.

Nuo kokio amžiaus  
privalu stiprinti  

imunitetą
Imunitetą privalu stiprinti 

sulaukus 30ies ir daugiau me-
tų, net ir be jokių specialių tes-
tų bei tyrimų, mat nuo šio am-
žiaus organizmas pradeda paste-
bimai senti. O tada – kuo žmo-
gus vyresnis, tuo didesnė tiki-
mybė sirgti infekcinėmis ir on-
kologinėmis ligomis. 

Ar tai reiškia, kad šio proce-
so neįmanoma bent pristabdyti? 
Kaip matyti iš šiuolaikinių tyri-
mų, palyginti paprastomis prie-
monėmis daugeliu atvejų galima 
sustiprinti net 80mečių ir vy-
resnių žmonių imunitetą.

Imunitetą stiprina:
 grūdinimasis, 
 sveika mityba, 
 fizinis aktyvumas,
 vitaminai: A, B6, C, E, 

mineralai cinkas, selenas,
 tinkamas darbo ir poil-

sio režimas.

Imunitetą silpnina:
 alkoholis, rūkalai ir kitos 

toksinės medžiagos, rūkyti mė-
sos gaminiai,

 kofeino turintys produktai 
(nesaikingai vartojami),
 per mažas skysčių kiekis 

(ypač kokybiško vandens),
 rafinuotas cukrus (kai juo 

piktnaudžiaujama),
 vakarienė po 20 val. (ypač 

gausi),
 vidurių užkietėjimas,
 nemiga, skausmas, nei-

giamos emocijos, poilsio stoka,
 elektromagnetinis laukas, 

vibracija, radiacija, triukšmas.

Ypač naudinga vartoti:
 jogurtą,
 juodą rupią duoną,
 jūros produktus (ypač jū-

ros kopūstus),
 bičių produktus,
 šviežias uogas, vaisius ir 

daržoves,
 riešutus (graikinius, laz-

dyno),
 česnaką,
  kruopas (išaugintas be 

chemikalų),
 alyvuogių aliejų (šaltai 

spaustą).
Pastaba: kasdien organizmą 

aprūpinant maistu, turinčiu pa-
kankamai nurodytų vitaminų ir 
mineralų, taip pat neužmirštant 
jogurto, per vienus metus (be 
kitų priemonių) galima sustip
rinti netgi pusamžių žmonių 
imuninę reakciją maždaug 60 % 

(tai leidžia kurį laiką efektyviai 
priešintis infekcijai).

Jogurtas ir dar kartą 
jogurtas

Dauguma žmonių jogurtą 
laiko vien tik desertiniu patie-
kalu. Retkarčiais jo nuperka vai-
kams, o patys suaugusieji noriau 
vartoja kefyrą. Trūkstant apie 
jogurtą išsamesnės informacijos, 
klaidingai manoma, kad tai... tik 
pasaldintas kefyras, kuriame yra 
daug riebalų, angliavandenių, 
nedideli kiekiai vitaminų. Jeigu 
jogurto sudėtyje būtų tik pieno 
produktams būdingų medžiagų 
ir nieko daugiau, kažin ar Japo-
nijos gydytojai, kartu su kitomis 
priemonėmis, naudotų jogurtą 
gydydami ligonius, apšvitintus 
radioaktyviomis medžiagomis. 
Beje, JAV, Europos ir kt. šalių 
mokslininkai primygtinai re-
komenduoja šį produktą vartoti 
profilaktiškai bei gydant ateros-
klerozę, hipertoniją, gastritą, ke-
penų, širdies, kraujagyslių ligas, 
osteoporozę...

Ypač jogurtas didina imuni-
tetą peršalimo ligoms, žarnyne 
stabdo puvimą, geriau už pieną 
(pusantro karto) aprūpina orga-
nizmą kalciu. Ir vis dėlto jogur-
tas nebūtų jogurtas, jei jo sudė-
tyje neegzistuotų gyvosios kul-
tūros – Bulgaricus lactobacillus ir 

kreipkitės patarimų www.medo.lt.
 Bent dviem savaitėms 

apsirūpinkite vaistų atsargomis. 
Dėl receptų išrašymo kreipki-
tės į gydantį specialistą telefo-
nu. Paprašykite, kad artimieji ar 
kaimynai jų nupirktų. Jei tokios 
galimybės nėra – kreipkitės į sa-
vo savivaldybę, kad jums padėtų 
seniūnijos socialiniai darbuoto-
jai. Pagelbėti gali ir nevyriausy-
binės organizacijos (pavyzdžiui, 
„Caritas“, Raudonasis kryžius, 
Maltos ordino pagalbos tarny-
ba, Nacionalinis savanorių ko-
ordinavimo centras).

Keletas patarimų vyresnio 
amžiaus asmenų globėjams
 Vyresnio amžiaus suau-

gusieji, ypač izoliuoti ir turin-
tys senatvinių pažintinių sutri-
kimų, būdami karantine labiau 
jaučia nerimą, pyktį, stresą, su-
sijaudinimą. Globėjams ar šei-
mos nariams rekomenduojama 

pasidalyti paprastais faktais apie 
tai, kas vyksta, ir pateikti aiškią 
informaciją, kaip sumažinti ri-
ziką (kaip tinkamai naudotis as-
meninėmis apsaugos priemonė-
mis, plauti rankas).
 Parodykite, kad jūsų ar-

timieji yra svarbūs ir jums rūpi. 
Reguliariai domėkitės jų nuo-
taika, poreikiais, savijauta. Pa-
sikalbėkite apie tai, kas jiems 
tuo metu svarbu. Bendravimas 
reikalingas visiems, tačiau ypač 
svarbus vienišiems žmonėms.
 Padėkite susiorientuoti 

informacijos apie sveikatos iš-
saugojimą sraute. Patarkite, kaip 
epidemijos laikotarpiu jie turėtų 
rūpintis savo higiena ir sveikata. 
Paaiškinkite, kaip reikėtų elgtis, 
jei pablogėtų sveikata.
 Padėkite pasinaudoti 

technologijomis nuotoliniu bū-
du apmokant sąskaitas, užsisa-
kant maistą, medikamentus ar 
kitas būtinas prekes.

Kaip per koronaviruso pandemiją savo emocine 
sveikata rūpintis vyresnio amžiaus asmenims

Imunitetą galima stiprinti visą gyvenimą

Koronaviruso (Covid19) 
pandemija labai pavojinga 
vyresnio amžiaus asmenims, 
todėl jiems šiuo metu pata-
riama būti itin atsargiems, 
laikytis saviizoliacijos taisy-
klių. „Visa tai keičia įpras-
tą senjorų gyvenimo ritmą ir 
įpročius, neigiamai veikia jų 
emocinę sveikatą: žmonės ga-
li jausti didesnį stresą, pyktį, 
nerimą, jaustis vienišesni“, – 
pabrėžia Sveikatos apsaugos 
ministerijos Psichikos sveika-
tos skyriaus vedėjas Ignas 
Rubikas ir pataria, kaip rū-
pintis savo emocine sveikata, 
kam skirti ypatingą dėmesį.

 Kiek įmanoma laikykitės 
savo įprastos dienotvarkės tvar-
karaščio arba susikurkite naują, 
į ją įtraukite reguliarias mankš-
tas, kasdieninių darbų atlikimą 
bei laiką malonioms veikloms.
 Jei lankėte kokius nors už-

siėmimus ar veiklas, esant gali-
mybei jas tęskite nuotoliniu bū-
du. Tai galite padaryti naudoda-
miesi bendravimo programėlė-
mis (pvz., Skype, Microsoft teams 
ir kt.). Jeigu lankėte Trečiojo am-
žiaus universitetą, galite paprašy-
ti, kad dėstytojas pravestų pas-
kaitą nuotoliniu būdu, ją įrašytų 
(tuomet galėsite peržiūrėti pato-
giu metu) ar atsiųstų paskaitos 
medžiagą į jūsų elektroninį paštą.
 Reguliariai bendrauki-

te su savo artimaisiais ir drau-
gais nuotoliniu būdu: telefonu, 
elektroniniu paštu, socialiniais 
tinklais ar vaizdo skambučiais. 
Stenkitės neprarasti ryšio su  
bendraamžiais – bendraukite 
nuotoliniais būdais ir palaikykite 
vienas kitą šiuo įtemptu metu.
 Pasikalbėkite apie savo 

savijautą ir kylančius jausmus su 
artimaisiais ar asmenimis, ku-
riais pasitikite. Jei jaučiate, kad 
reikia profesionalios pagalbos, 

kreipkitės dėl nuotolinės psi-
chologo konsultacijos į psichi-
kos sveikatos centrą, prie kurio 
esate prisirašęs. Taip pat galite 
skambinti į „Sidabrinę liniją“ – 
nemokamą draugystės, bendra-
vimo ir emocinės pagalbos lini-
ją vyresnio amžiaus žmonėms 
(tel. 8 800 800 20, skambinti 
darbo dienomis 8–20 val.).
 Aptarkite su artimaisiais, 

ką reiktų daryti, jeigu jūsų svei-
katos būklė smarkiai pablogėtų. 
Užsirašykite pagrindinius kon-
taktus, į kuriuos kreiptumėtės 
esant būtinybei.
 Pasirenkite planą, kaip 

gauti praktinės pagalbos, pavyz-
džiui, sužinokite, kaip išsikvies-
ti taksi, užsisakyti maisto, susi-
siekti su socialiniu darbuotoju 
ar gydytoju nuotoliniu būdu.
 Nenutraukite paskirtų 

vaistų vartojimo, jei sveika-
ta prastėja – konsultuokitės su 
gydytoju nuotoliniu būdu arba 

Streptococcus thermophilus, pade-
dančios organizmui pastebimai 
didinti imunitetą. Pavyzdžiui, 
kasdien vartojant po 2 puodu-
kus jogurto, po metų kraujyje 
padaugėja iki 500 % (!) gama in-
terferono, saugančio organizmą 
nuo infekcijų. Kai susirgus in-
fekcinėmis ligomis tenka vartoti 
antibiotikų, labai svarbu neuž-
miršti jogurto ligos metu ir dvi 
savaites po jos.

Ko nereiktų paniškai bijoti
Idealu, kai reikiamas vitami-

nų ir mineralų kiekis gaunamas 
su maistu ir organizmas jį įsisa-
vina be jokių nuostolių. Tačiau 
neretai tiek mūsų mityba, tiek 
medžiagų įsisavinimas nėra vi-
saverčiai. Be to, net ir neprie-
kaištingai maitinantis bei netu-
rint priekaištų virškinimui, gy-
venime pasitaiko atvejų (sergant 
kai kuriomis ligomis, po trau-
mų, chirurginių operacijų, dir-
bant sunkų fizinį darbą, spor-
tuojant, augimo periodu ir kt.), 
kai gali nepakakti tiek vitaminų, 
tiek mineralų. Tada lieka vie-
nintelė išeitis – vartoti farmaci-
jos pramonės gaminamus papil-
dus, ir to nereiktų paniškai bijo-
ti. Juk svarbu ne pačios dirbtinės 
medžiagos, o tinkamai parink-
tos jų vartojimo dozės. Geriau-
siai tai padaryti padės gydytojas.

Vitaminų šaltiniai
Vitaminas A. Šaltiniai: 

inkstai, kiaušinio trynys, žuvų 
taukai, pienas, grietinė, grieti-
nėlė, sviestas, fermentinis sū-
ris. Beta karoteno (augalų pig
mento, iš kurio žmogaus orga-
nizme pasigamina vitaminas A) 
yra: abrikosuose, morkose, mo-
liūguose, pomidoruose, kopūs-
tuose, špinatuose, kitose žalio-
se daržovėse. Kadangi vitami-
nas A tirpsta riebaluose, todėl, 
pavyzdžiui, morkų salotas ar jų 
sultis reikia vartoti su trupučiu 
aliejaus ar riebalų. Šį vitaminą 
įsisavinti trukdo: alkoholis, kai 

kurie vaistai (pvz., cholestira-
minas, kolestipolis), antibioti-
kai, kai kurios vidurius laisvi-
nančios priemonės.

Vitaminas B6. Randamas: 
visose daržovėse, bananuose, 
riešutuose, kiaušiniuose, kepe-
nyse, mielėse, miltuose, mėsos, 
pieno ir žuvies produktuose. Šio 
vitamino įsisavinimą stabdo: al-
koholis, kai kurios tabletės nuo 
pastojimo, rūkymas, kai kurie 
antibiotikai.

Vitaminas C. Ypač daug 
šio vitamino yra: erškėtuogėse, 
šaltalankio uogose, juoduosiuo-
se serbentuose, saldžiuosiuose 
pipiruose, kiek mažiau agras-
tuose, kopūstuose, citrusiniuo-
se vaisiuose, braškėse, pomido-
ruose, bulvėse, kepenyse. Vi-
tamino C įsisavinimui kenkia: 
natrio bikarbonatas (soda), kai 
kurie vaistai nuo skausmo, pa-
stojimo, traukulių.

Vitaminas E. Daug šio vi-
tamino turi: augaliniai aliejai, 
grūdai, žirniai, grikių kruopos, 
kukurūzai, soja, kiaušinio try-
nys, pieno produktai, mėsa. Vi-
tamino E įsisavinimą stabdo: vi-
durius laisvinantys vaistai, dide-
lėmis dozėmis vartojamas vita-
minas K.

Pastabos apie mineralus
Cinkas. Šio mineralo esa-

ma: austrėse, krabuose, kreve-
tėse, omaruose, jautienoje, kala-
kutienoje, vištienoje, inkstuose, 
kepenyse, kiaušiniuose, kruopo-
se, pieno produktuose, pupose, 
riešutuose. Cinko įsisavinimą 
stabdo: alkoholis, kava, kai kurie 
vidurius laisvinantys preparatai, 
kai kurios tabletės nuo pastoji-
mo, maisto papildai su geležimi, 
didelis kiekis arbatos.

Selenas. Šaltiniai: grūdiniai 
ir jūros produktai, mėsa, ke-
penys, inkstai, tunas, riešutai, 
kiaušiniai, vištiena. Medžiagos, 
galinčios organizme pabloginti 
seleno įsisavinimą, nenustatytos.

Romualdas OGINSKAS

Konsultuojame, 
komentuojame
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Pasaulio kompasas

Sudaužyta svajonė
Julija tikina seniai svajojusi 

dalyvauti „Eurovizijoje“, labai 
atsakingai ruošėsi konkursui... 
Deja, jos daina įvertinta pras-
čiausiai per visą Rusijos daly-
vavimo „Eurovizijoje“ istoriją. 
Ši šalis pirmą kartą nepateko į 
konkurso finalą. Sužinojusi bal-
savimo rezultatus, Julija apsiver-
kė prieš kameras. Negi ji nuo-
širdžiai tikėjo esanti verta daly-
vauti finale?

Anot muzikos kritikų, jos 
daina nebuvo išskirtinai prasta, 
bet Julija silpnai dainavo, labai 
jaudinosi, kelias sekundes nusi-
suko nuo mikrofono, kad atgau-
tų kvapą. Daina gerai skambėjo 
tik kai prisijungdavo pritariantys 
vokalistai. Ir šou atrodė blan-
kiai, net keistai. Kai šokėjas iš 
gana aukštai krito ir padarė špa-
gatą, žiūrovai vyrai skausmin-
gai susiraukė nuo tokio vaizdo...

Po konkurso Julija paskendo 
negatyvo jūroje. Socialiniuose 
tinkluose vyravo neigiami atsi-
liepimai: Gėda dėl jūsų pasirody-
mo, būtų neteisinga, jei patektumė-
te į finalą... Žmonės nesmerktų, jei 
dėl jaudulio jus būtų ištikęs šokas. 
Bet jūs neturite klausos ir nemo-

kate dainuoti! Velniai griebtų, ko 
jūs lindote į „Euroviziją“ su savo 
baisiu balsu?

Kaltųjų paieškos tolimoje ir 
artimoje aplinkoje

Deja, dėl nesėkmės konkur-
se Julija kaltina visus, tik ne sa-
ve. Anot jos, prodiuseriai blogai 
dirbo, o Pirmas televizijos kana-
las pagailėjo pinigų efektingam 
šou ir net jai pačiai už dalyva-
vimą nesumokėjo. Be to, kon-
kursinę kompoziciją jai pateikė 
vasario mėnesį, buvo per mažai 
laiko tinkamai pasiruošti.

O gal kalta Ala Pugačiova? 
Juk Julija išgarsėjo 2013 metais, 
kai dalyvavo primadonos tele-
viziniame šou „Faktorius A“. 
Ten jai pavyko prasiveržti į fi-
nalą „Solo iki 25 metų“ kate-
gorijoje. Žiūrovų balsai jai lė-
mė tik antrą vietą, tačiau šou 
organizatorė įteikė savo vardi-
nį specialų prizą „Auksinė Alos 
žvaigždė“ ir net du kartus apsia-
šarojo, klausydamasi Julijos dai-
nos. Taip buvo įteiktas keliala-
pis į žvaigždžių pasaulį, galbūt 
ten ir užgimė svajonė apie „Eu-
roviziją“. O kaipgi, jei net pa-
ti Ala verkia klausydamasi. Kas 

dabar pasvers, kiek tikros buvo 
tos ašaros.

Muzikinis Stalingradas
Su metais drąsą atgavę ru-

sų muzikos kritikai prisimena 
ir ankstesnius metus, 2017uo-
sius. Jau tą pavasarį Rusija siekė 
siųsti Juliją į „Euroviziją“, kuri 
vyko Ukrainoje, Kijeve. Dabar 
net sakoma, kad Rusija bandė 
suorganizuoti tam tikrą muzi-
kinį Stalingradą. Juk buvo aiš-
ku, kad ukrainiečiai neįsileis Ju-
lijos, mat ji 2015 metais koncer-
tavo aneksuotame Kryme. Dai-
nininkei trims metams uždraus-
ta lankytis Ukrainoje. Laimės ar 
nelaimės, bet kils skandalas, bus 
galima apkaltinti Kijevą, kad ty-
čiojasi iš vargšės neįgalios dai-
nininkės.

Skandalas buvo tylus. Vi-
siems aiškūs Rusijos kėslai. Tik 

gaila buvo merginos, kuria no-
rėta pasinaudoti politiniais tiks-
lais. Ji neprieštaravo. Ar padoru 
tikėtis gailesčio balsų?

Kaip Julija atsidūrė 
neįgaliojo vežimėlyje?
Jos diagnozė: spinalinė rau-

menų atrofija. Raumenys silps-
ta, kol visai atrofuojasi. Julijai 
teko sunkiausia forma – Verd-
nigoHofmano liga, kuri greitai 
progresuoja. Liga prasideda vos 
gimusiam kūdikiui ir dažniau-
siai tampa pastebima antrą gy-
venimo pusmetį.

Kai Julija dainavo viename 
šou (dar prieš „Euroviziją“), lai-
dos rengėjai pamelavo, neva ji 
tapo neįgalia dėl nesėkmingų 
skiepų nuo poliomielito. Jiems 
pasirodė gražesnė tokia negalios 
priežastis. Be abejo, ši melaginga 
žinia labai patiko skiepų prieši-

ninkams, kurie netruko ją išpla-
tinti. Vėliau gydytojai ne kartą 
aiškino, kad skiepai negali turėti 
jokios įtakos spinalinei raumenų 
atrofijai, bet paukštelis jau buvo 
išlėkęs – nebesugrąžinsi.

Gyvai nedainuok!
Visai neseniai, balandžio 

pradžioje, Julijai sukako 31eri. 
Jau daug metų šalia nuolat bū-
na jos draugas Aleksejus, kuris 
padeda ir buityje, ir kūryboje. 
Jam tenka spręsti visus organi-
zacinius klausimus.

Po nesėkmės „Eurovizijoje“ 
Julija nenustojo dainuoti. Pade-
dama Aleksejaus, ji toliau kuria 
muziką. Ir sulaukia pagyrų! Jos 
balsas itin gerai skamba apdir-
bus elektroninėmis priemonė-
mis. „Gyvai nedainuok!“ – pa-
taria gerbėjai.

Tad Julija dainuoja kiek pa-
tobulintu balsu, leidžia albu-
mus. Dar ji organizavo labdaros 
sąjūdį „Gerumo gėlės“ – padeda 
neįgaliems vaikams, turintiems 
genetinių ir autoimuninių ligų.

Portugališka „Eurovizija“ 
liks pažymėta ne tik negražiu 
Rusijos pralaimėjimu. Štai nor-
vegai buvo atsiuntę ankstesnio 
konkurso nugalėtoją Aleksan-
drą Rybaką. Irgi tikėjosi pakar-
toti pergalę? Jau visai nebe švie-
žias ir vis su smuikeliu baltaru-
sių kilmės norvegas Aleksandras 
nesužavėjo nei komisijos, nei 
žiūrovų. Jis teužėmė 15 vietą.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Lietuvos bibliotekos, naudo-
damos turimus 3D spausdintu-
vus, nusprendė prisidėti prie ko-
ronaviruso Covid19 suvaldy-
mo. Prisijungdamos prie „Robo-
tikos mokyklos“ iniciatyvos, jos 
atspausdino daugiau nei 3 tūkst. 
apsauginių rėmelių, skirtų me-
dicinos įstaigų darbuotojams ap-
saugoti. Pirmoji Lietuvos aklųjų 
bibliotekoje pagamintų apsau-
ginių skydelių siunta iškeliavo į 
Vilniaus Santaros klinikas. 

Kauno Vinco Kudirkos vie-
šoji biblioteka karantino metu 

3D spausdintuvu, esančiu Girs-
tupio padalinyje, pradėjo spaus-
dinti specialius priedus ant ran-
kenų, kurie leidžia duris atida-
ryti dilbiu arba alkūnės linkiu, 
plaštaka neliečiant rankenų. O 
juk būtent jos yra bene labiausiai 
užterštos. Taip sumažinama ga-
limo kontakto su virusu užterš-
tu paviršiumi tikimybė.

Šie priedai spausdinami pa-
gal specialius brėžinius, kuriais 
nemokamai dalijasi belgų kom-
panija „Materialise“. Kiekvienas 
norintis juos gali naudoti, mo-

difikuoti bei pritaikyti pagal sa-
vo poreikius. Kauno Vinco Ku-
dirkos viešoji biblioteka modifi-
kavo brėžinius ir pagal juos pa-
gamino rankenų priedus, ku-
riuos sumontavo keturiose šalia 
biblio tekos Girstupio padalinio 
esančiose įstaigose: parduotuvė-
se, vaistinėje, policijoje.

Šią naujovę netruko įvertinti 
ir neįgaliųjų bendruomenė. Pa-
sak Lietuvos paraplegikų asocia
cijos, tokios rankenos patogios 
žmonėms, kurie turi suėmimo 
(sugriebimo) funkcijų sutriki-
mų. Jiems dažnai sunku atida-
ryti duris, ypač jei rankenos – 
burbulo formos ar turi pritrau-
kimo mechanizmą.

„Kiekviena krizė – ne tik iš-
bandymai, tačiau kartais suku-
ria naujas tendencijas ir atranda 
sprendimus. Žinoma, kad vėliau 
ne viskas įsitvirtina kasdienia-
me gyvenime, bet tikėkimės, 
jog krizės akivaizdoje užgimu-
sios veiklos ir metodai žmonėms 
su negalia praplės, o ne apribos 
dalyvumo galimybes“, – džiau-
giasi neįgaliųjų atstovai. Fizinės 
reabilitacijos gydytojas Tomas 
Morkevičius, pats judantis neį-
galiojo vežimėliu, sako, kad pa-
našūs priedai iki šiol buvo nau-
dojami ten, kur yra žmonių su 
sutrikusia griebimo funkcija, 
t.y. sanatorijose, slaugos įstaigo-
se, pritaikytuose individualiuo-
se būstuose. Ten jie ir toliau bus 
naudojami. Pasak Lietuvos para-
plegikų asociacijos, tai dar kartą 
parodo, kad universalūs spren-
dimai naudingi visiems.

Koledžo studentė iš JAV ėmė-
si siūti kaukes kurtiesiems ir ne-
prigirdintiesiems – tiesiog įkom-
ponuoja į kaukę plastikinį langelį. 
Šis paprastas išradimas atvėrė di-
desnes galimybes bendrauti dauge-
liui žmonių.

„Aš pamačiau, kad žmonės 
masiškai siuva kaukes ir pagal-
vojau apie kurčiųjų bendruo-
menę, – sako 21 metų Ešlė Lo-
rens. – Man atrodė, kad didelė 
dalis visuomenės liko nepaste-
bėta. Mes visi panikuojame, ta-
čiau manau, kad net ir tokiu me-
tu žmonės turi turėti galimybę 
bendrauti.“

Ešlė studijuoja kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pedagogiką 
Rytinio Kentukio universitete 
(JAV). Dėl epidemijos ji moko-
si namuose. Mergina pasikalbė-
jo su mama ir abi ėmėsi darbo. 
Pradėjo siūti kaukes iš patalynės. 
Jau sunaudojo keletą komplektų. 
Taip pat namuose rado visą rulo-
ną plastiko, kurį prieš porą mė-
nesių pirko kažkokiems buities 

darbams. Jo iki šiol nepritrūko.
Mergina sako pagalvojusi ir 

apie kochlearinius implantus bei 
klausos aparatus naudojančius 
žmones – jiems nepatogu nau-
doti kaukes su ant ausų tvirtina-
mais raišteliais, todėl pasiuvo to-
kius, kuriuos galima apsivynioti 
aplink galvą ir kaklą.

Pasak Ešlės, šios kaukės skir-
tos tiems, kurie naudoja gestų 
kalbą arba skaito iš lūpų. Dau-
geliui klausos sutrikimų turin-
čiųjų labai svarbios veido išraiš-
kos, taip perduodama pusė in-
formacijos.

Per mažiau nei 2 dienas Ešlė 
su mama sulaukė daugybės už-
sakymų iš 6 JAV valstijų. Ji sa-
ko neimanti jokio mokesčio už 
šias kaukes. „Siunčiame jas ne-
mokamai, nebent tai yra užsie-
nis, nes tuomet gali labai išaugti 
siuntimo išlaidos“, – sako Ešlė.

„Bičiulystės“ inf.

Julijos blizgesys ir skurdas

Mokslo parkas

Kiekvienas pavasaris Europoje paženklintas „Eurovizijos“ dai-
nomis ir aistromis. Šiemetinį drasko koronavirusas. 2018aisiais 
šis dainų konkursas buvo labai nesėkmingas neįgaliai rusų daini-
ninkei Julijai Samoilovai. Ji sako nemėgstanti prisiminti Lisabo-
noje vykusios „Eurovizijos“, tačiau bendrauja su žurnalistais ir 
net išleido knygą „Paprasta nepaprasta istorija“ – apie tai, kaip 
bandė siekti muzikinės karjeros.

Ši Lietuvoje pagaminta nuo koronaviruso apsauganti rankena patogi žmo-
nėms, kurie turi suėmimo (sugriebimo) funkcijų sutrikimų.

Koronaviruso sukelta pandemija turi ir gerąją pusę – ji sutelkė 
žmones, išryškino kūrybinį jų potencialą. Įvairūs pasaulio moks-
lininkai, išradėjai, paprasti žmonės savo kūrybingumą, mokslines 
žinias ir turimą įrangą pasitelkė tam, kad padėtų mums įveikti 
koronaviruso keliamus iššūkius.

Julija Samoilova.

Sukūrė kaukes kurtiesiems

Apsauga nuo viruso –  
nauda neįgaliesiems

Šios kaukės skirtos tiems, kurie naudoja gestų kalbą arba skaito iš lūpų.
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Lenkiuosi tau, mama
Nusilenkčiau žolei,
Nes ji išsaugojo
Savo žalumą.
Nusilenkčiau paukščiui,
Nes jis neišmainė giesmės.
Nusilenkčiau rugiui
Už duoną,
Už grūdo brandumą...
Nusilenkčiau ir upei,
Nepakeitusiai savo tėkmės...
Savo mamai pirmiausia
Turiu nusilenkti
Už gyvenimo kelią,
Už peržengtą slenkstį,
Nesumeluotą šypseną –
Tikrą...
Lenkiuosi tau, mama,
Už viską... už viską...

Laikyk už rankos
Stipriai, mamyt, laikyk mane 

už rankos.
Takelis bėgs toli toli... Labai toli...
Pėdelės mažos pievoj rangos –
Paklysta žiedlapių šūsny... 
Takai jaunystės – upeliukai 

vingrūs –
Nutolsta... Tolsta nuo namų 

gimtų...
Kai nesėkmių strėlė įsminga,
Stipriau laikyk – suklupti negaliu!..

Aldona MAKSVYTIENĖ 
Vilkaviškis

Tikra istorija

Pilkinų kaimo pavadinimas 
neretai buvo painiojamas su 

Pelkinų, nors jokios padoresnės 
pelkės net per kelis varstus arti 
nebuvo. Vietinė žemė neskub
riai augino duoną, tačiau sul-
tingame molžemyje tarpte tar-
po linai. Daug prakaito išlieda-
vo pilkiniečiai, kol mėlynžiedis 
linelis atsidurdavo dukterų stak
lėse. Kam teko rauti tą augalėlį, 
žino kiek reikia jėgos norint jį 
atskirti nuo žemelės. Stipri lino 
gyvastis, gal ir už kanapės stip
resnė. Kaimo žmonės gerbė ir 
mylėjo liną: jis rėdė, gydė, mai-
tino, ir stalą dengė, ir lovą klo-
jo – visko ir neišvardinsi. Nuo 
lopšio iki grabo lydėjo mėlynžie-
dis kaimo žmogų. Pilkinų nuo-
takos neužsibūdavo pas tėvelį: 
garsėjo darbštumu, o jau audė-
jėlių garbė jas vainikavo per ke-
lias parapijas.

Pilkiniečiai turėjo ežerą: ne-
didelį, bet gilų ir šaltą, tyvu-
liuojantį sukilėlių miške. Apie jį 
sklido įvairių pasakojimų, tik rų 
bei išgalvotų, o prie dešinės eže-
ro pusės vienoje iš laukymių ry-
mantis ąžuolas sulaukdavo ypač 
daug dėmesio. Iš lūpų į lūpas 
tarp merginų sklandė mitas – 
jeigu parsineši gilę nuo sukilė-
lių ąžuolo, pasidėsi po pagalve, 
naktį susapnuosi tau skirtąjį, nes 
toje vietoje buvo palaidoti 1863 
metų sukilimo vyrai. Jų atmini-
mui motinos pasodino ąžuolėlį. 
Kaimo mergelės šventai tikėjo 
ąžuolo pranašyste ir vėlų rude-
nį, neva išėjusios pasirinkti gy-
duolių šaknų, slaptomis aplan-
kydavo pranašą.

Prie kaimo krašto, kur keliu-
kas suka į mišką, gyveno 

Vladislavo Vitkaus šeima. Vy-
resnėlės dukros nutekėjo, sū-
naus Dievas nedavė, o troboje 
likusi jaunėlė Marijona laukė 
savojo jaunikio. Kratėsi užku-
rio, apie kurį vis užsimindavo 
tėvai. Dažną vakarą miegui ap-
lenkus jos lovą, svajodavo apie 
būsimą jaunikį, kitokį, nepana-
šų į seserų vyrus. Atvyks, aišku, 
ratuotas, batuotas, ne klumpė-
tas, o svarbiausia – ne bet kaip 
pasirėdęs: su kostiumu, kaip 
matė bažnyčioje poną aptieko-
rių. Kostiumas turės būti juo-
das, dailus.

Vartydavosi mergina nuo šo-
no ant šono, ausdavo svajonių 
voratinklį ir laukė. Kai miegas 
užmerkdavo blakstienas, sva-
jos persikeldavo sapnan. Ne-
patikėjo savo godų net geriau-
siai draugei Kazytei – dar pa-
sijuoks. Nepasipasakojo ir mo-
tinai – ši vis primindavo, kad 
laikas sukti lizdą, nes tos, ku-
rios labai renkasi, lieka su nu-

vytusiom rūtom. Mergina nuo 
tokių motinos „pamokslų“ slėp-
davosi ausdama. Vietiniai smai-
lino žvilgsnius Marijonos pusėn: 
pogražė, didelė darbininkė, tik 
kraičio menkai turinti – audi-
nių neskaičiavo, o šlamantys 
nusėdo vyresnių dukterų skry-
niose. Ir trobesiai seni, prašosi 
jaunų rankų. Marijona laukė to 
kito, savų neprisileido. Rude-
nį slapčiomis buvo nukeliavusi 
prie ąžuolo. Parsinešė gilę, pa-
kišo po pagalve, bet sapnas buvo 
nei šioks, nei toks: ji bėgo, bė-
go nuo kažko, jo veido nematė. 
Pabudusi nusidyvijo ir po keleto 
dienų pamiršo sapną.

Laukė. Ir sulaukė. Ne vėlų ru-
denį, pabaigus ūkio darbus, 

o per patį sėjos metą. Sužven-
gė žirgas, atvežęs piršlį su jau-
nikiu. Iš ratų išlipo Jis – Išsva-
jotasis. Žiūrėjo Marijona ir ne-
tikėjo: stovėjo prieš ją jaunikis, 
pasipuošęs gražiu juodu kostiu-
mu, šauniai užraitytais ūsais. 
Sujudo tėvai, prasidėjo šurmu-
lys. Mergina dengė stalą, o širdis 
taip mušė, lyg pirmą sykį sėdus 
į stakles. Piršlys tepė ir zalatino, 
kad net dulkės rūko. Vėliau, sė-
dėdama už stalo, raudo giriama, 
bet slapčiomis žvilgčiojo į Jo – 
Jeronimo veidą. Subrendęs, akys 
rudos, balsas švelnus. Tėvas, iš-
girdęs, iš kokio kaimo jaunikis, 
nustebo: ar arčiau nerado nuo-
takos? Šitiek kelio arklį varyti 
ir dar per sėją. Piršlys ir jauni-
kis vienbalsiai sušuko sužinoję 
čia esant gražią, darbščią bitelę, 
ėmę ir atvažiavę. Ir kraitis tenki-
no, rodėsi, jei tėvas leistų, grieb-
tų Marytę ir išsivežtų.

Nustebintas tokios skubos 
tėvas iškėlė sąlygą: tegul 

duktė nuvyksta susipažinti su 
uošvija. Jis neturįs laiko, dabar 
diena metus maitina. O paskui 
ir vestuves atšoks. Šiaip jis tikė-
josi užkurio: pati be sveikatos, o 
kaip troboje ir ūkyje be moteriš-
kos rankos? Marytė esanti visa 
gaspadinė, o jau audėja, net pats 
kunigėlis kalėdodamas pagyręs 
jos išaustus abrūsus.

Jaunikis mykė, žvilgčiojo, 
ieškodamas piršlio pagalbos, 
tačiau šiam tylint, sutiko. At-
sisveikino tarsi giminės, ilgai 
spaudė Jeronimas Marytei ran-
ką, nepamiršo ir motinai žemai 
nusilenkti. Išvažiavo. Palydė-
ję grįžo į trobą, moterys kraus-
tė stalą, tėvas vis spėliojo, ko iš 
taip toli svečiai apsilankė. „Lė-
tas, malonus žmogus“, – atsidu-
so motina atsiversdama malda-
knygę. „Kažko jie nepasakė“, – 
nerimo tėvas. Marytė tylėjo.

Laukdama naujo susitikimo 
su Jeronimu, nejautė žemės po 
kojomis. Skraidė lyg paukštelis 
čiulbuonėlis, o naktimis ateida-
vo į sapną jaunikis, pagriebęs į 

glėbį bučiuodavo, bučiuodavo, 
net pabusdavo išpilta prakai-
to ir imdavo kalbėti rožančių: 
tai velnias gundo tokius nuo-
dėmingus sapnus siųsdamas. Ir 
vėl laukė. Sulaukė. Šįsyk Jero-
nimas atvažiavo paprastai apsi-
rėdęs, bet rankoje laikydamas 
miško gėlių bukietą. Ir būsimos 
uošvės nepamiršo – ir jai įtei-
kė ožkabarzdžių bei pakštelė-
jo į ranką. Nužvelgusi Marytė 
pamatė, kad jaunikis suprastė-
jęs, suvargęs, apšepęs, atrodo, 
kad jį kas pakeitęs būtų, bet pri-
skyrė tai sunkiam darbui. „Kai 
turės žmoną, blizgės kaip vely-
kaitis – priversiu išsiprausti, ap-
kirpsiu, sušukuosiu, visos pavy-
dės.“ Persimetė keliais žodžiais, 
kukliai perkando, Marytė krai-
telėn įsimetė porą sūrių, ragai-
šio, neužilgo ir išvažiavo.

Kelionė džiugino Marytę, 
nes toliau bažnyčios, vais-

tinės ir vienintelės kelionės į 
Kauną, niekur nebuvo nosies 
iškišusi. Žvelgė į nematytus 
kaimus, laukuose triūsiančius 
žmones, pravažiavo gan švarų 
miestelioką su raudonų plytų 
bažnyčia, keletą smuklių. Mielai 
būtų sustojusi ir atsigėrusi kad 
ir vandens, bet Jeronimas nepa-
siūlė, o pati paprašyti nedrįso. Ir 
apskritai atrodė, kad čia ne tas 
Jeronimas: lyg norėjo jai pasa-
kyti kažką svarbaus, bet pasi-
ryžęs staiga vėl nutildavo, tarsi 
užsirakindavo vidų nematomu 
raktu. Tas jo abejojimas, neaiš-
kios paslapties slėpimas, pradėjo 
gąsdinti Marytę. Gal ką nedoro 
sumislijęs? Bet tėvui prieš šven-
tą paveikslą prisiekė, kad par-
veš namo sveiką ir čystą. Mer-
gina užsimerkė, nudavė užsnū-
dusią ir ėmė tylutėliai melstis. 
Jeronimas jau norėjo prabilti, 
bet pamatęs miegančią atsiduso 
ir paragino arklį. Slinko laikas, 
keitėsi vietos, o ji vis meldėsi. 
„Atvažiavom“, – išgirdo Mary-
tė ir atsimerkė. Atsargiai nulipo 
žemėn. Apsižvalgė. Tai, ką pa-
matė, nedžiugino akies ir ver-
tė kitaip pažvelgti į Jeronimą. 
Iš visų pašalių žvelgė nepritek
lius: aplūžusios tvoros, išsišėru-
siom plunksnom besikapstan-
čios vištos, ant ištiestos virvės 
besiplaikstantys vaikiški drabu-
žiai. Pasigedo tvarkos ir... ji net 
negalėjo pasakyti ko dar. Su-
kandusi dantis peržengė trobos 
slenkstį: viduje pasitiko suvar-
gusi mergytė. Vyriausia. Dar du 
mažėliai bailiai žvelgė pasislėpę 
po suolu. Apsidairė. Prišnerkš-
tos grindys, varvuliais po lie-
taus užbėgusios palangės, net 
į vidų prilašėję, aprūkęs, suo
džiais blizgantis viryk lės kam-
pas. Nuo lubų nukarę voratink
liai tarsi ubagiški pirštai dūrė jai 
į širdį ir užėmė kvapą.

Sveikiname
mėnesį gimusius:

Marytė įsitvėrė stalo, kad 
nenugriūtų. Griežtai pa-

žvelgė į Jeronimą, reikalauda-
ma jo išpažinties. „Aš našlys. 
Žmonos liga ištuštino kišenes, 
prisidariau skolų, paskui laido-
tuvės, pardaviau paskutinę kar-
vę. Nebijau darbo, nesu girtuok
lis, bet... negaliu vaikams atsto-
ti motinos. Nesaugu vienus pa-
likti, bet nenoriu parvesti naš-
lės su vaikais. O kostiumą pirš-
lys paskolino...“ – sunkiai, tarsi 
vartydamas akmenis, stūmė Je-
ronimas. Marytė suprato, kodėl 
niekas iš aplinkinių nesigviešė 
tokio jaunikio. Jam reikėjo ne 
kraičio, o motinos vaikams. Už-
sitraukė skarelę ant akių, nesi-
klausė, norėjo kuo greičiau pa-
likti tuos vargo namus, apsime-
lavusį vyrą, viską pamiršti lyg 
blogą sapną.

„Važiuojam“, – paragino. Ta-
čiau... pirmutinė dukrytė, o pas-
kui sesę pasekę mažėliai, pri-
puolė prie Marytės, apkabino jai 
kojas, bučiavo rankas ir verkda-
mi prašė: „Tapk, būk mūsų mo-
tute. Neišvažiuok, nepalik naš-
laičių.“ Jų mažos rankutės ka-
binosi į ją tarsi skęstantys į vil-
ties šiaudą: ploną, trapų, galimai 
net nutrūkstantį. Pajuto vaikišką 
neviltį matant sergančią, siau-
bą – pašarvotą motulę, kurčią jų 
prašymams ir ašaroms, amžinai 
iškeliavusią į smėlio kalnelį, gy-
venimą be motinos meilės, gla-
monių, šypsenos. „Jeigu miršta 
tėvas, vaikai tampa pusiau naš-
laičiais, tačiau jeigu miršta mo-
tina – vaikai lieka našlaičiais“, – 
prisiminė Marytė močiutės pa-
sakojimus. Vaikučių akys žvel-
gė į ją kaip į saulės spindulėlį, 
prasiskverbusį į jų nakties tam-
są. Juto, kad Jeronimui sukilęs 
pyktis palengva atslūgsta. Slap-
čiausioje jos sielos kertelėje pra-
budo būsima motina. Sugrudu-
si pasilenkė prie našlaičių, apka-
bino, paglostė kaltūnais apėju-
sias galvas ir riktelėjo Jeronimui: 
„Kurk krosnį, kaisk katilą, mau-
dysim vaikus, – ir tylomis pri-
dūrė: – Pasiliksiu. Tapsiu moti-
na jau dabar.“

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Kitas „Bičiulystės“  
numeris išeis  

gegužės 7 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das 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.

Kęstutį Petkų – Tauragės r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,

Ramutę Sarapinavičienę – Kazlų Rūdos sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Edvardą Najulį – Mažeikių r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,

Rimą Kaliukevičiūtę – Trakų r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę, 

Petrą Jonušą – Rietavo sav. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,

Joaną Kraujalienę – Visagino neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Mariją Slavinskienę – Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija


