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lia išsakytas pretenzijas bei pa
geidavimus. Džiaugiuosi, kad iš 
neįgaliųjų organizacijų atstovų 
apie naujausius įsigytus autobu
sus sulaukėme tik palankių ver
tinimų. Iš viso mieste važinės 
penkios dešimtys tokių trans
porto priemonių“, – sako ben
drovės „Vilniaus viešasis trans
portas“ generalinis direktorius 
Rimantas Markauskas. 

Naujųjų MAN autobusų pri
statyme dalyvavęs ir vienas pir
mųjų juos apžiūrėjęs asociaci
jos „Savarankiškas gyvenimas“ 
prezidentas Ričardas Dubickas 
pasidžiaugė, jog pagaliau sosti
nė įsigijo universalaus dizaino 

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas mano, kad naujieji Vilniaus autobusai gerai 
pritaikyti negalią turintiems žmonėms.

(nukelta į 5 psl.)

principus atitinkančias trans
porto priemones. Naujuosiuose 
vilniečių MAN – viskas, ko rei
kia, kad negalią turintys žmo
nės jaustųsi patogiai: apšviesti ir 
Brailio raštu pažymėti vairuo
tojo iškvietimo mygtukai, per 
visą salono ilgį besidriekian
čios ryškiai geltona spalva pa
žymėtos vedimo juostos silpna
regiams, žmonėms su klausos 
negalia – informaciniai ekra
nai. Vadinamosios „kneeling“ 
sistemos dėka naujieji autobu
sai pasvyra link šaligatvio, dėl 
to patogiau į saloną patekti ne 
tik neįgaliesiems vežimėliuo
se, bet sunkiau vaikštantiems 

žmonėms ar tėvams su vaikų 
vežimėliais. 

Dėmesys žmonėms su 
negalia – ir Šiauliuose
Bendrovės „Busturas“ gene

ralinis direktorius Vaidas Sei
rackas pabrėžia, kad visi Šiau
liuose važinėjantys autobusai – 
tik žemagrindžiai: „Iki karanti
no dar turėjome keletą ne žema
grindžių autobusų, kurie vežė 
keleivius atokesniais, toliau nuo 
miesto centro besidriekiančiais 
maršrutais. Per karantiną jų at
sisakėme, šios transporto prie
monės į miesto gatves nebegrįš. 
Visus naujai įsigyjamus miesto 

autobusus stengiamės pritaiky
ti žmonėms, turintiems skirtin
gas negalias.“ 

Šiauliuose gyvenantys neį
galieji džiaugiasi, kad bendrovė 
„Busturas“ su jais noriai ben
drauja ir bendradarbiauja. Ne
seniai miesto autobusų stotyje 
surengtas susitikimas su silpna
regiais, kalbėtasi apie tai, kaip 
geriau jiems pritaikyti tiek au
tobusų stoties patalpas, tiek ir 
transporto priemones. 

„Galiu pasidžiaugti, kad per 
pastaruosius trejetą metų mano 
Šiauliai tapo visai kitu miestu. 
Šaligatviai vis dažniau dažomi 
geltonai, daugėja taktilinių take
lių. Vieni pirmųjų šalyje „pra
kalbinome“ miesto stoteles ir 
miesto autobusus“, – dėsto re
gos negalią turinti šiaulietė Vi
da Jočienė. 

Ji pasidžiaugia, jog susiti
kimą inicijavo ne patys nega
lią turintys žmonės, bet miesto 
bei bendrovės „Busturas“ va
dovai. „Puiku, kad keleivių ve
žėjai domisi mūsų problemo
mis, sprendžia pasitaikančias 

Sostinė atsinaujina 
Pastaruoju metu itin ženklių 

permainų būta sostinės vieša
jame transporte. Techniškai ir 
morališkai pasenusius autobusus 
bei troleibusus pakeitė naujos, 
modernios žemagrindės trans
porto priemonės, kuriose – ir 
žmonėms su negalia reikalin
ga įranga. 

„Pristatydami anksčiau įsi
gytuosius „Solaris Urbino“ au
tobusus ar „Solaris Trollino“ 
troleibusus, sulaukėme ir šiokių 
tokių žmonių su negalia pasta
bų. Naujausias mūsų pirkinys – 
18 m ilgio autobusai „MAN 
Lion‘s City G“ jau visiškai pri
taikyti neįgaliesiems. Rengda
mi specifikaciją jiems pirkti, at
sižvelgėme į žmonių su nega

Viešasis transportas negalią turintiems 
žmonėms pritaikomas vis geriau

Vežimėlių remontas – nemokama paslauga

Neįgaliųjų technika remontuojama nemokamai.

Nežinojo apie teikiamą 
paslaugą

A. Račienė pasakoja, kad 
prieš keletą metų gavo naudotą 
vežimėlį, kuris jau buvo šiek tiek 
palūžęs. Jį paėmęs vyras manė, 
kad kartu su uošviu ratelius ne
sunkiai sutvarkys – juk remon

tuoja automobilius. Pasirodė, 
kad vežimėlio remonto specifi
ka kitokia, vyrams nepavyko jo 
suremontuoti. Tiesa, iš pradžių 
išsėtine skleroze serganti A. Ra
čienė į vežimėlį atsisėsdavo tik 
retkarčiais. Vėliau, kai jo prirei
kė nuolat, pamatė, kad priemo
ne beveik neįmanoma judėti: 
tarška, barška, blogai rieda, ne
patogu sėdėti, sunku sukti ra
tus. Moteris nusprendė, kad ve
žimėlis netinkamas. Ji kreipėsi 
į Techninės pagalbos neįgalie
siems centro (TPNC) Panevėžio 
filialą – norėjo vežimėlį pakeisti. 
Jai liepė kreiptis į socialinių pas
laugų centrą, kuris išdavė veži
mėlį. Moteris sako susierzinu
si – jai, sunkiai judančiai, sun
ku važinėti po miestą, orientuo

tis jame. A. Račienė sako tuomet 
nesupratusi, nei kur jai reikia va
žiuoti, nei dėl ko, tad nusivylu
si grįžo namo. Informacija apie 
tai, kad moteris negali naudotis 
turimu vežimėliu, pasiekė „Bi
čiulystės“ redakciją. Paklausus, 
ar konsultavosi su vežimėlius re
montuojančia įmone, Aušrą nu
stebino: o galima? Ji nedelsdama 
užsiregistravo internetu ir netru
kus sulaukė skambučio. Meis
tras į A. Račienės namus Pane
vėžio rajone atvyko po 4–5 die
nų. Apžiūrėjęs vežimėlį, jis iš
kart suprato bėdą ir per trumpą 
laiką vežimėlis buvo sutvarky
tas. Meistras tuo pačiu pakeitė 
ir vaikštynės stabdžius. A. Ra
čienė sako iš pradžių negalėjusi  

Žmonės, turintys skirtingas 
negalias, vis dažniau naudo-
jasi viešuoju transportu. Visi 
naujai vežėjų įsigyjami miesto 
autobusai – žemagrindžiai, 
turi nuovažas įvažiuoti neį-
galiojo vežimėliu. Transpor-
to priemonės taip pat pri-
taikomos ir regos bei klau-
sos negalią turintiems žmo-
nėms. Sudėtingesnė situaci-
ja su tolimajam susisiekimui 
skirtais autobusais – pasak 
keleivių vežėjų, jiems įsigyti 
turėtų būti skiriama valsty-
bės parama. 

Universali aplinka

Atvira visuomenė

Panevėžio rajone, Upytė-
je, gyvenanti Aušra Račie-
nė porą metų metų vargo 
su neveikiančiu vežimėliu. Ji 
apgailestauja nežinojusi, kad 
vežimėliai remontuojami ne-
mokamai, o meistras netgi at-
vyksta į namus. 
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Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Albi-
na Balodienė informuoja apie 
Sablauskių ir Akmenės padali-
nių ataskaitinius-rinkiminius su-
sirinkimus.

Susirinkimą Sablauskiuose 
pradėjo ir su visais pasisveiki
no Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Sablauskių padalinio 
vadovė Regina Dovydauskienė. 
Ji pasidžiaugė, kad neįgalieji ak
tyviai susirinko į kultūros namų 
salę. Visi susirinkusieji buvo su
pažindinti su ataskaita už 2016-
2020 metus. Sablauskių žmonės 
daug kur keliavo, pamatė ir daug 
ką aplankė...

Akmenės rajono neįgalių
jų draugijos pirmininkė Zofija 
Švažienė nuoširdžiai padėkojo 
R. Dovydauskienei už ilgametį 
darbą su neįgaliaisiais. Kadangi 
narių Sablauskiuose sumažė
jo, nutarta išrinkti naują aktyvą 
iš 2 žmonių ir prisijungti prie 
Akmenės padalinio. Į aktyvą iš
rinktos Regina Runkauskienė ir 
Stefa Gedgaudienė.

Sablauskių neįgalieji gražiais 
žodžiais bei gėlėmis atsisveikino 
su ilgamete savo vadove R. Do
vydauskiene.

***
Neįgaliųjų draugijos Akme

nės padalinio ataskaitinis-rinki
minis susirinkimas vyko Akme
nės kultūros namuose. Susirin

Dėkota už ilgametį darbą

kimui pirmininkavo Lida Kaz
lauskienė, sekretoriavo Albina 
Balodienė. Akmenės padalinio 
vadovė Vida Veignorienė drau
gijos nariams pristatė ataskai
tą, kuriai vienbalsiai pritarta. 
Naujai ketverių metų kadenci
jai vadovauti Akmenės pada
liniui vienbalsiai išrinkta Vida 
Veignorienė. Pagerbti jubiliatai, 
padėkota aktyviausiems draugi
jos nariams, sveikinimo žodžius 
tarė svečiai. 

Po susirinkimo koncertą do
vanojo Akmenės kultūros namų 
suaugusiųjų vokalinis ansamblis 
ir Žarėnų kultūros namų vokali
nis ansamblis. Susirinkusiuosius 
linksmino Alkiškių kultūros na
mų meno mėgėjų kolektyvas.

Skablauskių padalinys prijungtas 
prie Akmenės padalinio.  

Bendruomenės balsas

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos kelionės dalyviai Rundalėje.

Ona Trečiokienė „Bičiulys-
tei“ parašė apie įsimintiną kelionę 
į Kėdainius. 

Lankydamiesi Kėdainiuo
se, visai atsitiktinai patekome į 
Agurkų dieną. Mes – tai Kal
varijos savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos Sangrūdos seniūni
jos nariai, nuviję visas negeras 
mintis apie virusą, krizę ir ka
rantiną, panorome iškišti nosį 
iš namų ir aplankyti Kėdainius. 
Kodėl Kėdainius? Roberto Pe
trausko per ,,Nacionalinę eks
pediciją“ pasakyti žodžiai apie 
Rygą ir Kėdainius, kaip apie di
dmiesčius, suintrigavo mus, tad 
nusprendėme patenkinti savo 
smalsumą.

Ir štai – mes Kėdainiuose, 
Rinkos aikštėje, kuri turi turtin
gą praeities istoriją. Erdvi, spal
vinga, ji įspūdinga ir šiandien sa
vo Rotuše, Stiklių namais, bur
mistro Jurgio Anderseno namu, 
Evangelikų reformatų bažny
čia, aikštėje stovinčiu pamink-
lu Radviloms. Jį sudaro masyvi 
LDK iždą simbolizuojanti skry
nia, virš jos iškilęs LDK didžiojo 
etmono Jonušo Radvilos biustas. 
Gidė papasakojo šios skrynios at
siradimo istoriją, o mus sužavėjo 
kėdainiečių sugebėjimas įamžin
ti didikų Radvilų giminės svorį 
Lietuvai ir Kėdainiams.

Apsilankėme Rotušėje, ku
rioje įkurtas Civilinės metri

kacijos skyrius. Ir vėl – pagar
ba Radviloms. Ceremonijų sa
lę puošia Radvilų paveikslų re
produkcijos.

Kėdainių senamiestis – vals
tybinės reikšmės urbanistikos 
paminklas, kuriame atsispindi 
skirtingų kultūrų architektū
ros tradicijos, nes tai buvo šešių 
konfesijų miestas. Apsilankėme 
škotų pirklio Arneto name, ku
riame įkurtas Tradicinių amatų 
centras. Puošniame renesanso 
stiliaus pastate įsikūrusi „Švie
sioji“ gimnazija, kurios istorija 
siekia 1625 metus. Sovietmečiu 
čia buvo įkurta karinė bazė, šiuo 
metu tai puikiai sutvarkyta ug
dymo įstaiga, kurios renesanso 
stiliaus arkos primena Vilniaus 
universitetą.

Vaikščiodamas vingiuotomis 

senamiesčio gatvelėmis jautiesi 
taip, tarsi vaikščiotum po XVII 
amžiaus miestą. Štai ir Didžio
ji gatvė, kurioje vyksta Agur
kų diena. Ji minima kiekvieną 
liepos 14 dieną. Mums tai bu
vo netikėtumas, nors visi esame 
girdėję, kad Kėdainiai tituluoja
mi Lietuvos agurkų sostine. Šis 
verslas suklestėjo Kėdainiuose 
XIX amžiuje ir sėkmingai išgy
veno iki mūsų dienų. Paragavę 
agurkų su medumi, išgėrę agur
kų kokteilio susiruošėme namo. 
Kėdainiai išliks mūsų atmintyje 
kaip miestas, gerbiantis savo is
toriją, mokantis ją reprezentuo
ti ir besididžiuojantis savo sena
miesčiu. Graži yra mūsų Lietu
va, o prie jos grožio prisideda ir 
Kėdainių miestas, kuris įsikū
ręs pačiame Lietuvos viduryje. 

Kėdainiai Kalvarijos neįgaliesiems paliko gerą įspūdį. 

Į Agurkų dieną Kėdainiuose Kalvarija:

Laima Gorpinič rašo apie 
daug įspūdžių padovanojusią za-
rasiškių kelionę.

Šį kartą Zarasų rajono neįga
liųjų draugijos keliautojų grupė 
išsiruošė į kelionę po rožėmis 
kvepiančius Rundalės rūmus. 
Juk šiuo metu Rundalės rūmų 
rožynas pačiame žydėjime.

Rundalės dvaro ansamblis, 
esantis netoli Bauskės miesto 
Latvijoje, pelnytai pramintas 
„Baltijos Versaliu“. Tai baroko 
ir rokoko stiliaus pastatų ansam
blis. Vaikštant po dvaro ansam
blį, rodos, atgyja tuometinė dva
ro dvasia – oriai tik ką vaikščio
jęs hercogas, rožių sodelyje kle
gėjusi hercogienės svita, pilies 
menėse netilęs pokylių šurmu
lys. Rūmų sienas gaubia ne vie
na meilės istorija. Rundalės pi
lyje yra 138 kambariai – dau
gumos jų interjerai atkurti iki 
smulkiausių detalių. Rytiniame 
rūmų korpuse lankytojams ati
darytos reprezentacinės patal
pos: Auksinė salė, Baltoji salė 
ir Didžioji galerija. Centrinia
me korpuse yra hercogo apar-
tamentai, vakariniame korpu
se – visiškai restauruoti herco
gienės apartamentai.

Įspūdingas Rundalės pran
cūziškas sodas, užimantis 10 
hektarų plotą. Galima pasi
vaikščioti po skersines alėjas, 
pergolių ir bosketų labirintus, 
pasigrožėti plačiu rožių sodu, 
fontanu, ornamentiniais parte
riais, suformuotais iš apkarpy
tų buksmedžių krūmelių, ply
tų ir baltojo marmuro skaldos 
aikštelių bei vejos. Norintieji 
galėjo traukinuku pasivažinėti 
po sodą su lietuviškai kalban

čiu gidu, daugiau sužinoti apie 
senovines rožių kolekcijas, spal
vų derinius, įstabiai suformuo
tas rožių gyvatvores. Legendai 
apie Rundalės rūmų sodininko 
išaugintą mėlynąją rožę skirtas 
Mėlynųjų žiedlapių rožynas. 
Atskiriems selekcininkams ar 
valstybėms tenka 52 rožių aps
kritimai – juose matomas veis
les yra kūrę 72 selekcininkai iš 
17 šalių. Iš viso rožyne auga apie 
2230 rožių veislių.

Rūmai pastatyti pagal italų 
kilmės Rusijos dvaro architekto 
Frančesko Bartolomėjaus Ras
trelio projektą ir jam vadovau
jant. Jo darbai, tokie, kaip Žie
mos rūmai Sankt Peterburge ar 
Jekaterinos rūmai Carskoje Selo. 

Važiuojant namo pro Biržus, 
aplankėme didingąją Biržų pi
lį. Nors kunigaikščiai Radvilos 
galėjo pasigirti turintys daugy
bę pilių ir dvarų, tačiau ši pilis 
jiems buvo pati brangiausia, nes 
Biržų kraštą Radvilos laikė sa
vo tėvonija. Dėl laiko stokos pi

limi pasigrožėjome tik iš išorės. 
Užsukome į Biržų regioni

nio parko teritorijoje prie Kir
kilų karstinių ežerėlių pastaty
tą apžvalgos bokštą. Užlipus į jį 
atsiveria nuostabūs vaizdai – 30 
vandens pilnų smegduobių, va
dinamų Kirkilų draustinio eže
rėliais. Bokšto aukštis beveik 32 
metrai, forma primena kanoją 
arba grimztančią valtį. Nepasie
kę bokšto viršūnės ekskursijos 
dalyviai turėjo galimybę pasi
vaikščioti nepilno kilometro il
gio pėsčiųjų pažintiniu taku su 
pantoniniais tilteliais. Ir kokias 
gražias nuotraukas bežiūrėtume, 
realybėje matyti vaizdai daugy
bę kartų įspūdingesni. Šis Kir
kilų ežerynas – unikalus kraš
tovaizdžio elementas, vieninte
lis toks Baltijos šalyse.

Į kelionės pabaigą buvo
me jau išalkę, tad gamtos prie
globstyje apetitas tik sustiprė
jo. Sotūs, linksmai nusiteikę, 
pilni įspūdžių laimingai grįžo
me namo.

 Zarasų r.: Smagi kelionė į Rundalę

Elena Gubovienė dalija-
si pasakojimu apie įdomią nega-
lią turinčių žmonių iš Akmenės 
kelionę. 

Įsibėgėjusi vasara jau ritasi į 
antrą pusę. Soduose ir daržuo
se bręsta būsimas derlius. Vi
somis spalvomis tvaska gėly
nai. O žmogui norisi ne tik sa
vo namuose visu tuo džiaugtis, 
bet ir pamatyti kažką daugiau, 
atitrūkti nuo kasdienybės, patir
ti naujų įspūdžių. 

Akmenės rajono neįgalių
jų draugijos Akmenės skyriaus 
žmonės visada aktyvūs. Ilgas 
karantinas buvo pristabdęs visas 
veiklas. Todėl išvyka į Klaipėdą, 
kelionė laivu „Forelė“ į Juod
krantę ir prie Pilkųjų, arba va
dinamųjų Negyvųjų, kopų bu
vo tarsi ilgai laukta šventė. Ke
lionėje dalyvavo didelis būrys – 
apie šešiasdešimt – draugijos 
narių. Kelionėje įdomu viskas: 
pažvelgti į Klaipėdos uostą iš 

Naujų įspūdžių paieškos

jūros pusės, gyvai pamatyti di
džiulį suskystintų gamtinių dujų 
terminalą „Independence“, ap
žvelgti Kuršių nerijos pakrantę, 
pavaikščioti po Juodkrantę. Vie
ni kopė į Raganų kalną, kiti ap
lankė Liudviko Rėzos paminklą, 
senąsias miestelio kapines su iš
likusiais krikštais – taip vadi
nami senieji mediniai pamink
lai ant kuršių kapų. Keliaunin
kus sudomino įspūdingos smė
lio skulptūros, išrikiuotos marių 
krantinėje... Malonu pasidairyti 
po nedidelį, seniau buvusį žvejų, 
dabar jau kurortinį miestelį. Sa
vo didybe, paslaptingumu visus 
stebino Pilkosios kopos – juk po 
jomis, pasakojama, yra ne vienas 
smėliu užpustytas kaimas. Tarp 
jų ir Liudviko Rėzos gimtinė – 
Karvaičių kaimas...

Kelionė buvo įdomi kiekvie
nam, kas norėjo daugiau pama
tyti, išgirsti, patirti naujų įspū
džių. 

 Akmenė:

Akmenės neįgalieji grožėjosi Kuršių nerija.

Aldonos Žiliukienės nuotr.

Elenos Gubovienės nuotr.
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Remonto meistras važiuoja į namus, o dalis vežimėlių remontuojama dirb-
tuvėse Vilniuje. 

R. Sarapinavičienė sako, kad 
senų kompiuterių taip pat ne
išmes – juos panaudos moky
mams. Ji sako pastebinti, kad 
draugijos nariai vis labiau nori 
mokytis kompiuterinio raštin
gumo – jiems svarbu bendrau
ti su vaikais, anūkais. Atsiranda 
vis didesnis internetinės banki
ninkystės poreikis. Žmonės pra
šo pamokyti, padėti prisijungti 
ir pan. Iki šiol tuo pačiu kom
piuteriu naudojosi ir draugijos 
administracija, ir nariai. Dabar 
bus atskiri kompiuteriai. R. Sa
rapinavičienė svarsto į kitų metų 
projektą įtraukti kompiuterinio 
raštingumo mokymus. Anks
čiau to negalėjo daryti, nes ne
turėjo laisvų kompiuterių. Be 
to, subsidija padengė ir apsaugos 
priemonių įsigijimo išlaidas, da
lis lėšų skirta priedams prie dar
bo užmokesčio. 

Patenkinta ir Jurbarko rajo
no neįgaliųjų draugijos pirmi
ninkė Vida Pieniutienė. Ji sa
ko jau suplanavusi pirkti naujus 
kompiuterius, telefonus. „Labai 
džiaugiamės. Mums tai dide
lė pagalba. Kompiuteriai buvo 
seni, turėjome tik vieną nešio
jamąjį. Jei reikės dirbti nuotoli
niu būdu, būsime pasirengę. Pa
tys nusipirkti naujų kompiuterių 
neturėjome jokių vilčių. Džiau

giamės, kad nepamiršo mūsų, 
mažesnių organizacijų“, – sako 
V. Pieniutienė. 

Ragina kreiptis dėl 
subsidijos

L. Arlauskienė pabrėžia, kad 
vis dar galima kreiptis dėl subsi
dijos. Šiam tikslui skirta 2 mili
jonai eurų. Kvietimas galios tol, 
kol lėšos bus išskirstytos. Kol 
kas lėšų dar yra. Iki šiol subsidi
jomis pasinaudojo 29 neįgaliųjų 
draugijos. Didžiausią – 5 tūkst. 
eurų paramą gavo organizacijos 
ne tik iš didžiųjų miestų – Klai
pėdos, Kauno, Vilniaus – bet ir 
nedidelės draugijos (Kazlų Rū
dos, Jurbarko, Ukmergės, Pa
gėgių). „Joms tai yra itin reikš
minga parama“, — sako L. Ar
lauskienė. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Ignas Mačiukas ra
gina ir kitas draugijas pasinau
doti subsidija. Jo teigimu, tai ge
ra galimybė atnaujinti telefonus, 
kompiuterius, spausdintuvus ir 
taip pasiruošti ateinančiai pan
demijos bangai. „Jei abejojate, 
drąsiai kreipkitės į Lietuvos ne
įgaliųjų draugiją, geranoriškai 
patarsime, padėsime užpildyti 
paraišką“, – ragina I. Mačiukas. 

Emilija STONKUTĖ
Autorės nuotr.

Parama darbo vietai 
susikurti

Pasak LND projektų vado
vės Linos Arlauskienės, pagal
bos priemonės tikslas – padė
ti socialines paslaugas teikian
čioms ir nevyriausybinėms or
ganizacijoms, nukentėjusioms 
nuo COVID–19 sukeltų pasek-
mių. Lėšos gali būti skirtos 
kompensuoti dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų priežas
čių patirtas ar patiriamas išlai
das (dezinfekciniam skysčiui, 
asmens apsaugos priemonėms 
ir pan. įsigyti), pritaikyti dar
bo vietą sudarant sąlygas pas
laugas teikti nuotoliniu būdu 
ir kt. Pasak L. Arlauskienės, už 
subsidijos lėšas galima įsigyti 
kompiuterinę įrangą, telefonus. 
„Draugijoms iš tiesų buvo iššū
kis dirbti per karantiną. Daugu
mos technika sena, kai kurios iš 
viso neturi nešiojamųjų kom
piuterių. Renginiai, bendravi
mas persikėlė į virtualią erdvę, o 
neturint įrangos, dirbti labai su
dėtinga“, – sakė LND projektų 
koordinatorė. Jos teigimu, dau
guma draugijų dirbo papildo
mai ne socialinės reabilitacijos 

ar kitų įgyvendinamų projektų 
rėmuose – vežiojo kaukes, teikė 
psichologinę, emocinę paramą. 
Dėl to dalį subsidijos lėšų gali
ma skirti priedams prie darbo 
užmokesčio. 

Subsidijos dydis priklauso 
nuo praėjusių metų biudžeto 
(skaičiuojamos visos organiza
cijos gautos pajamos). Jei jis ma
žesnis nei 30 tūkst. eurų, gali
ma gauti 1000 eurų, jei dides
nės – iki 5 tūkst. eurų subsidi
ją. Paramą reikia panaudoti iki 
šių metų pabaigos. Norint gauti 
subsidiją, reikia užpildyti trum
pą paraišką Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento siste
moje. L. Arlauskienės teigimu, 
paraiška nėra sudėtinga, tačiau 
LND konsultavo ir padėjo vi
siems, kuriems reikėjo pagalbos. 

Atsinaujins seną 
kompiuterinę techniką
Kazlų Rūdos neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Ramu
tė Sarapinavičienė džiaugiasi – 
netrukus organizaciją pasieks 
nauji kompiuteriai. „Turėjome 
didelę problemą. Mūsų kom
piuteriai seni. Labai sunku su 
jais dirbti, ilgai kraunasi, ne vi
si atsiųsti raštai atsidaro, einame 
į savivaldybę jų atsispausdinti, 
neįmanoma išsiųsti nuotraukų“, 
– pasakoja R. Sarapinavičienė. 
Jos teigimu, apie nuotolines 
konferencijas nė kalbos nėra. 
Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė namuose neturi 
kompiuterio, tad per karantiną 
visą laiką eidavo į darbą. „Da
bar įsigysime 3 kompiuterius. 
Jei bus antroji banga, galėsime 
daug ką daryti iš namų“, – sa
ko R. Sarapinavičienė. Per ka
rantiną pagrindinis jos darbo 
įrankis buvo telefonas – dide
lė darbo dienos dalis praeidavo 
bendraujant, kalbantis su žmo
nėmis. Gerai, kad bus galima ir 
šią įrangą atsinaujinti. 

patikėti, kad taip lengvai išsi
sprendė jos bėdos ir tai nieko 
nekainavo. Ji tik stebisi, kodėl 
anksčiau niekas nepaaiškino, 
kad yra tokia paslauga. 

Ne visi žino apie paslaugą 
UAB „Kasko Group/ Kid-

Man“ importo-eksporto vado
vas Ramūnas Sabaliauskas sa
ko apgailestaujantis, kad žmonės 
iki šiol dar nežino, jog neįgaliųjų 
priemonės remontuojamos ne
mokamai asmens namuose. Jis 
akcentuoja, kad tai nėra įmonės 
labdaringa veikla – už šią pa
slaugą sumoka valstybė. Kitaip 
tariant, įmonė turi pasirašiusi 
paslaugų teikimo sutartį slaugos 
ir neįgaliųjų techninės pagalbos 
priemonių remonto paslaugoms 
teikti visoje Lietuvoje, išskyrus 
Klaipėdos apskritį (čia vežimė
lius remontuoja VšĮ „Likimo 
laiptai“). Įmonė remontuoja ir 
individualiems poreikiams pri
taiko visas neįgaliųjų priemo
nes, išskyrus elektrines. 

Pasak R. Sabaliausko, re
monto paslauga nemokamai tei
kiama jau apie 20 metų, bet kai 
kuriuose regionuose, galima sa
kyti, jos iš viso nebuvo. „Kas
dien sulaukiame skambučių, kai 
žmonės nustemba, kad tokia pa
slauga egzistuoja“, – pritaria ir 
klientų aptarnavimo vadybinin
kė Irina Krečienė. Ji patvirtina – 
„Kid-Man“ meistrai važiuoja 
visur, kur žmogus begyventų. 
Tereikia paskambinti arba užsi
registruoti internetu. Tiesa, tai 
nereiškia, kad paslauga bus su
teikta iš karto. R. Sabaliausko 
teigimu, laukti tenka iki 10 die
nų. Vilniaus apskrityje į namus 

meistras vyksta 2 kartus per sa
vaitę, Kauno, Panevėžio regi
onuose – po 1 kartą, Alytaus, 
Šiaulių, Telšių apskritys lanko
mos kas antrą savaitę. I. Kre
čienė patikina, kad planuojant 
išvykas atsižvelgiama į užsaky
mų kiekį. Didelė dalis klientų 
yra iš Vilniaus, dėl čia dirbama 
daugiausiai laiko, bet kartais, 
kai padaugėja registracijų kita
me mieste, į jį meistras važiuoja 
net ir 3 kartus per savaitę. No
rint paslaugos greičiau – kitą ar 
net tą pačią dieną – užsiregis
travus galima pačiam atvažiuo
ti į remonto dirbtuves Vilniuje, 
kur taip pat remontuojamos, su
tvarkomos iš socialinių paslau
gų įstaigų surinktos naudotos 
priemonės. R. Sabaliauskas sa
ko, kad iš kai kurių regionų įs
taigos kreipiasi vis dar nedrąsiai, 
bet pamačiusios, kad priemonės 
grąžinamos švarios tvarkingos, 
pilnai sukomplektuotos, vis daž
niau kviečia meistrą. 

Remontuoja net ir 
nuošaliuose kaimuose
I.Krečienė pastebi, kad jauni 

žmonės ir didmiesčių gyventojai 
dėl priemonių remonto kreipia
si dažniau. Tai rodo, kad jie la
biau prižiūri savo vežimėlį. Jos 
teigimu, vežimėliu rūpintis bū
tina – reikia periodiškai išvalyti 
ašeles, guoliukus, sutepti, sure
guliuoti. R. Sabaliauskas ragina 
nelaukti, kol vežimėlis nebeva
žiuos, nesikankinti ir nebandy
ti remontuoti patiems. „Kuo il
giau vežimėlis bus netinkamai 
eksploatuojamas, tuo sunkiau jį 

bus suremontuoti vėliau“, – sako 
„Kid-Man“ atstovas. Jis taip pat 
pabrėžia, kad nemokamai atlie
kamas ir individualus priemonės 
pritaikymas. Jei vežimėlis ne
patogus, spaudžia, trina, sunku 
sukti ratus, taip pat reikėtų ne
delsti ir pasikonsultuoti su meis
tru – gal jis tiesiog netinkamai 
sureguliuotas. Dažnai žmonės 
skundžiasi dėl neveikiančių re
guliuojamų lovų. Tokiais atve
jais taip pat verta kreiptis į re
monto įmonę – gal lova tiesiog 
netinkamai surinkta.

Pasak R. Sabaliausko, re
monto sandėlyje yra naujų ko
kybiškų detalių už maždaug 100 
tūkst. eurų, o dalių įvairovė lei
džia žmogui pasirinkti padan
gų ar vežimėlio priekinių ratu
kų rūšį, spalvą, kietumą, netgi 
pasikeisti ratlankį, jei jis netin
ka. Padangos keičiamos nemo
kamai, bet jei žmogus sutinka 

prisidėti (nuo 5 iki 20 eurų), jis 
gali turėti itin kokybiškas, var
žyboms tinkamas padangas su 
apsauga nuo pradūrimo, skirtas 
važiuoti lygiais paviršiais ar be
kele. „Visada naudojame naujas 
kokybiškas detales, kad nereikė
tų po mėnesio dar kartą grįžti 
prie to paties vežimėlio. Tik iš
skirtiniais atvejais, kai nėra ga
limybės rasti originalios deta
lės, ji gaminama ar kitaip pritai
koma“, – sako R.Sabaliauskas. 

Pasak I. Krečienės, kiek daž
nai reikia profilaktinio remonto, 
priklauso nuo žmogaus judru
mo. Jei jis dažnai lankosi gamto
je, važinėja nelygiais paviršiais, 
gali tekti vežimėlį remontuoti 
kad ir kas mėnesį. Taip pat pas
tebima tendencija, kad dažniau 
tenka važiuoti pas žmones, tu
rinčius augintinių, nes namuo
se esantys plaukai įsisuka į aše
les. Tik įsitikinus, kad priemonę 

neracionalu, per brangu taisyti, 
kreipiamasi į TPNC, kad ji būtų 
pakeista į kitą priemonę. 

Progresyvi ir šiuolaikiška 
kompanija

Pasak R. Sabaliausko, įmonė 
daug investavo, kad remonto pa
slauga būtų kokybiška ir atitiktų 
šių dienų technologinius stan
dartus. Per porą metų pavyko pa
siekti, kad viskas vyksta elektro
niniu būdu – nebereikia popie
rinių formų, visa informacija yra 
sistemoje. Taigi bet kada galima 
patikrinti, kas buvo daryta kon
krečiam žmogui, kokios detalės 
naudotos ir pan. Vienu mygtuko 
paspaudimu pateikiama ataskai
ta Techninės pagalbos neįgalie
siems cent ras. „Visada atlikę dar
bą prašome klientų atsiliepimų. 
Džiaugiamės, kad dažniausiai jie 
būna aukščiausio įvertinimo“, – 
sako R. Sabaliauskas. Jis atkrei
pia dėmesį, kad įmonės atlieka
mų darbų kokybę patvirtina ISO 
standarto akreditacija. 

Vežimėlių remontas – ne 
pag rindinė įmonės veikla. Jie 
dar gamina ir parduoda įvairias 
techninės pagalbos priemones, 
taip pat jas nuomoja. R. Saba
liauskas neslepia – neįgaliųjų 
technikos remontas įmonei nėra 
pelningas. Reikėjo daug inves
tuoti į informacinės sistemos su
kūrimą, į naujus automobilius, 
detales. Vis dėlto optimizavus 
darbą, tinkamai paskirsčius re
sursus, išsilaikyti pavyksta.

Emilija STONKUTĖ
Autorės ir UAB „Kasko Group/ Kid-Man“ 

archyvo nuotr. 

Vežimėlių remontas – nemokama paslauga 

Atvira visuomenė
Valstybės subsidijos padės 
įveikti pandemijos iššūkiusNeįgaliųjų draugijas jau pasiekė parama, skirta padėti organiza-

cijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių. Pa-
raiškas paramai gauti pateikė 29 Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
asocijuotos narės, taip pat ir pati LND. Jau netrukus daugelį jų 
pasieks nauji kompiuteriai. 

Lina Arlauskienė.
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Lengvai suprantama kal
ba reikalinga žmonėms, 

kurie turi tam tikrą intelek
to ar mokymosi negalią, ka
dangi jiems gali būti sunku 
suvokti įvairaus pobūdžio 
tekstus. O taip pat informa
cija, pateikiama šia kalba, 
gali praversti vaikams, sen
jorams, užsieniečiams. Lie
tuvoje informacijos lengvai 
suprantama kalba rengimu 
beveik niekas neužsiima, iš
skyrus Neįgaliųjų reikalų de
partamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri
jos projektą „Aš galiu“, Lie
tuvos neįgalios organizacijų 
forumo ir asociacijos „Vil
tis“ iniciatyvas. Na, o Šve
dijoje jau net 35 metus yra 
leidžiamas laikraštis lengvai 
suprantama kalba „8 sidor“ 
(liet. „8 puslapiai“). Laikraš
tį galima skaityti ir interne
te, be to, straipsniai lengvai 
suprantama kalba įgarsina
mi, todėl taip prieinami dar 
didesniam skaitytojų ratui. 
Man išties gera matyti taip 
pažengusią valstybę, kuri 
užtikrina tvarų informacijos 
prieinamumą visiems. Na, o 
Lietuvą vertinu kaip visiškai 
nepažangią šioje srityje. 

Žmonės, turintys intelek
to negalią, taip pat, kaip ir ki
ti, turi teisę gauti informaciją 
ta forma, kurią supranta. Ši 
teisė yra įtvirtinta Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių kon
vencijoje, 9 straipsnyje. 

Mano nuomone, toks in
formacijos perteikimo būdas 
yra reikalingas dėl to, kad 
žmonėms su intelekto ne
galia gali būti sunku supras
ti tam tikrus dalykus ar iš
mokti naujų. Todėl svarbu, 
kad jie gautų aiškią ir lengvai 
suprantamą informaciją, kuri 
padėtų jiems įgyti reikiamų 
žinių, suteiktų galimybę iš
reikšti savo nuomonę, nusa
kyti savo poreikius ar poziciją 
vienu ar kitu klausimu. Na, 
o teikiantys informaciją turi 
laikytis paprastų taisyklių, 
kad informaciją būtų lengva 
skaityti ir suprasti.

Kaip sakoma, jei nori po
kyčio, pradėk nuo savęs. Ka
dangi jau nemažai metų gi
linuosi, atstovauju, mėginu 
šviesti visuomenę apie žmo
nių su negalia teises, nu
sprendžiau išanalizuoti, ar 
yra leidinių lengvai supran
tama kalba, kuriuose kalba

ma apie negalią turinčių žmo
nių teises. Radau dvi anglų 
kalba išleistas Jungtinių Tau
tų Neįgaliųjų teisių komiteto 
bendrąsias pastabas (Nr. 4 ir 
Nr. 7). Pasitarusi su Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komi
teto vicepirmininku prof. Jo
nu Ruškumi, atsiklaususi lei
dimo, į lietuvių kalbą šiuos do
kumentus išverčiau atsižvelg
dama į visus lengvai supranta
mos kalbos principus.

Lengvai suprantama in
formacija turi aiškią ir logišką 
struktūrą, todėl naudojau pa
prastus žodžius, svarbesnius 
paryškinau, sudėtingesnius 
rašiau mėlyna spalva ir paaiš
kinau sudėtingų žodžių sąra
še. Rašiau trumpais sakiniais. 
Tekstas tokiuose leidiniuose 
turi būti erdvus ir papildytas 
paveikslėliais, kadangi būtent 
jie padeda skaitytojui supras
ti turinį. 

Net ir skaitant tekstą len
gvai suprantama kalba kai ku
riems žmonėms su intelekto 
negalia gali prireikti pagalbos, 
ypač kai tekste pateikta sudė
tinga informacija. Pagal euro
pines rekomendacijas ir kaip 
patarė buvęs Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto na
rys Stigas Langvadas, informa
ciją lengvai suprantama kalba 
turi įvertinti intelekto negalią 
turintys žmonės. Todėl mano 
parengtus leidinius pirmieji 
skaitė ir vertino Kauno „Ar
kos“ bendruomenės bičiuliai, 
o darbuotojai fiksavo vietas, 
kurios jiems buvo neaiškios. 
Gavusi iš šių bičiulių pasta
bas, stengiausi tas vietas ištai
syti – vienur paveikslėlis ne 
visiškai atitiko sakinio reikš
mę, kitur sakinys buvo neaiš
kus, kai kur buvo naudojami 
sudėtingi žodžiai. Iš tikrųjų bi
čiuliams šiuos leidinius vertin
ti nebuvo lengva – jie tai da
rė pirmą kartą, be to, ir teks
tai buvo apie sudėtingą daly
ką – žmonių su negalia teises. 

Labai norėtųsi, kad infor
macija lengvai suprantama 
kalba būtų ne rengiama ne tik 
pavienių iniciatyvų dėka. Visi 
žmonės turėtų turėti galimy
bę skaityti valstybės, savival
dybių informaciją, svarbiausias 
naujienas ta forma, kuri jiems 
priimtina ir suprantama. 

Kristina DŪDONYTĖ

Aš – pilietis

Pradėkime 
nuo savęs

Negalios ABC Parama būstui įsigyti

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Negalią turintys asmenys ga-
li pasinaudoti valstybės para-
ma būstui įsigyti. 

Paramos būstui įsigyti 
būdai:

• subsidijos valstybės iš da
lies kompensuojamo būsto kre
dito daliai apmokėti; 

• išperkamosios būsto nuo
mos mokesčių dalies kompen
sacija.

Kas gali pasinaudoti parama 
būstui įsigyti? 

Teisę į valstybės iš dalies 
kompensuojamą būsto kredi
tą ir į išperkamosios būsto nuo
mos mokesčių dalies kompen
saciją turi asmenys ir šeimos, 
kurie atitinka  Paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 
reikalavimus:

• už kalendorinius metus 
deklaruotas turtas ir gautos pa
jamos neviršija  nustatytų paja
mų ir turto dydžių;

• įsigyja pirmą būstą Lietu
vos Respublikos teritorijoje ar
ba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki 
prašymo suteikti pa
ramą būstui įsigyti 
pateikimo dienos ir 
šio prašymo pateiki
mo metu neturi būs
to nuosavybės teise ir 
nebuvo pasinaudoję 
šia paramos forma ar 
finansine paskata pir
mąjį būstą įsigyjan
čioms jaunoms šei
moms;

b) turi ar per pas
taruosius 5 metus iki 
prašymo suteikti pa
ramą būstui įsigyti pateikimo 
dienos turėjo nuosavybės teise 
priklausantį būstą, kurio nau
dingasis plotas, tenkantis vie
nam asmeniui ar šeimos nariui, 
yra mažesnis kaip 14 kvadrati
nių metrų, arba turimas būstas, 
neatsižvelgiant į jo naudingąjį 
plotą, Nekilnojamojo turto ka
dastro duomenimis, yra fiziš
kai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 
procentų;

c) neįgalusis ar šeima, ku
rioje yra neįgalusis, nuosavy
bės teise turi būstą, nepritaikytą 
neįgaliųjų poreikiams. Parama 
teikiama tik valstybės iš dalies 
kompensuojamų būstų kreditų 
gavėjams nuosavybės teise turi
mam būstui rekonstruoti jį pri
taikant neįgaliųjų poreikiams.

Asmenys ir šeimos gali gau
ti valstybės iš dalies kompen-
suojamą būsto kreditą būstui 
pirkti, statyti (dalį kredito pa
naudojant žemės sklypui, kuria
me yra arba planuojamas statyti 
būstas, pirkti), nuosavybės tei
se turimam būstui rekonstruoti.

Subsidija valstybės iš dalies 
kompensuojamo būsto kredi-
to daliai apmokėti teikiama šių 
kreditų gavėjams:

1) prašymo suteikti paramą 
būstui įsigyti pateikimo metu 
yra buvę likę be tėvų globos (rū
pybos) asmenys iki 36 metų ar 
jų šeimos, taip pat šeimos, au
ginančios tris ar daugiau vaikų 
ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba), neįga
lieji arba šeimos, kuriose yra ne
įgaliųjų, apmokama 20 procentų 
suteikto valstybės iš dalies kom
pensuojamo būsto kredito (ar šio 
būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą 
būstui įsigyti pateikimo me
tu yra jaunos šeimos, auginan
čios vieną ar daugiau vaikų ir 
šeimos, kuriose vienas iš vai
kų tėvų yra miręs, apmokama 
10 procentų suteikto valstybės 
iš dalies kompensuojamo būsto 
kredito (ar šio būsto kredito li
kučio) sumos.

Kur kreiptis? 
Asmenys ir šeimos, norintys 

gauti valstybės iš dalies kom
pensuojamą būsto kreditą ar iš
perkamosios būsto nuomos mo
kesčių dalies kompensaciją, tu
ri kreiptis į savivaldybę, kurioje 
yra deklaravę savo gyvenamąją 
vietą, o jei gyvenamosios vietos 
neturi, į savivaldybę, į kurios 
gyvenamosios vietos neturin
čių asmenų apskaitą yra įtraukti. 

Norintys gauti valstybės iš 
dalies kompensuojamą būs
to kreditą kredito įstaigai turi 
pristatyti savivaldybės išrašytą 
nustatytos formos pažymą apie 
tai, kad jis (jie) gali pretenduo
ti į paramą būstui įsigyti. Savi
valdybės išduota pažyma kre
dito įstaigai turi būti pristatyta 
per 15 dienų nuo pažymoje nu
rodytos datos.

Pretenduojantys į išperka
mosios būsto nuomos mokesčių 
dalies kompensaciją turi užpil
dyti socialinės apsaugos ir darbo 
ministro patvirtintą nustatytos 
formos prašymą ir pateikti pagal 
Civiliniame kodekse nustatytas 
sąlygas ne trumpiau kaip vie
niems metams sudarytą ir įregis
truotą Lietuvos Respublikos ne
kilnojamojo turto registre išper
kamosios būsto nuomos sutartį. 

Pajamų dydžiai, pagal 
kuriuos 2020 m. nustatoma 

teisė būstui įsigyti: 
Asmens be šeimos grynosios 

metinės pajamos 13 250 Eur; 
turtas – 16 125 Eur.

Dviejų ir trijų asmenų šeimos 
metinės pajamos – 18 500 Eur, 
turtas 32 750 Eur;

Keturių ir penkių asme
nų šeimos metinės pajamos – 
22 250 Eur, turtas – 43 625 Eur;

Šešių ir daugiau asme
nų šeimos metinės pajamos 
22 500 Eur, turtas 62 250 Eur. 

Valstybės iš dalies 
kompensuojamus būsto 

kreditus teikia:
1. AB SEB bankas.

2. AB „Swedbank“.
3. Luminor Bank 

AS Lietuvos skyrius.
4. Akademinė kre

dito unija (teritorija, ku
rioje gali teikti kredi
tus – Kauno m., Kau
no r., Kaišiadorių r.).

5. Anykščių kredito 
unija (teritorija, kurio
je gali teikti kreditus – 
Anykščių r., Panevė
žio r., Utenos r., Ku
piškio r., Rokiškio r., 

Ukmergės r., Molėtų r.).
6. Aukštaitijos kredito uni

ja (teritorija, kurioje gali teikti 
kreditus –  Panevėžio m., Pa
nevėžio r.).

7. Centro kredito unija (teri
torija, kurioje gali teikti kredi
tus –  Kauno m., Kauno r., Kai
šiadorių r.).

8. Grigiškių kredito unija 
(teritorija, kurioje gali teikti kre
ditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., 
Trakų r.).

9. Kredito unija „Tikroji vil
tis“ (teritorija, kurioje gali teikti 
kreditus –  Akmenės r. ,Joniš
kio r., Mažeikių r., Šiaulių r., 
Telšių r.).

10. Kretingos kredito uni
ja (teritorija, kurioje gali teikti 
kreditus –  Kretingos r., Skuo
do r., Klaipėdos r., Plungės r., 
Palangos m.).

11. Panevėžio kredito unija 
(teritorija, kurioje gali teikti kre
ditus –  Panevėžio m., Panevė
žio r., Pakruojo r., Pasvalio r., 
Biržų r., Kupiškio r., Anykš
čių r., Ukmergės r., Kėdainių r., 
Radviliškio r.).

12. Sedos kredito unija (te
ritorija, kurioje gali teikti kre
ditus – Mažeikių r., Naujosios 
Akmenės r., Skuodo r., Plun
gės r.).

13. Šilutės kredito unija (te
ritorija, kurioje gali teikti kredi
tus –  Šilutės r., Neringos sav., 
Klaipėdos r., Šilalės r., Taura
gės r., Pagėgių sav.).

Svarbu žinoti: 

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma gali 
būti:

 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – as-
meniui be šeimos;

 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dvie-
jų ar daugiau asmenų šeimai;

 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuo-
savybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į 
asmens šeiminę padėtį. 
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Ugdomi darbiniai  
įgūdžiai

Kelmiškės projekto dalyvės 
SIC socialinėse dirbtuvėse mo
kosi naudotų drabužių ir audi
nių paruošimo tekstilės gaminių 
gamybai: ardymo, karpymo, ly
ginimo. Kita jų veiklos sritis – 
naudoto popieriaus paruošimas 
gamybai: smulkinimas, mir
kymas, košimas, džiovinimas. 
Dar viena veiklos sritis susijusi 
su naudotų butelių paruošimu 
(pjaustymu, valymu, plovimu, 
šlifavimu), iš šios medžiagos bus 
gaminamos žvakės. Dirbtuvių 
dalyvėms ugdomi baziniai dar
biniai įgūdžiai: punktualumas, 
instrukcijų laikymasis, veikos 
planavimas, dalijimasis instru
mentais, bendradarbiavimas, 
dėmesio sukaupimas ir pan.  

Siekiant lavinti dalyvių 
smulkiąją motoriką SIC socia
linėse dirbtuvėse darbai prasi
dėjo nuo audimo bei mezgimo. 
Taip pat buvo siekiama išsiaiš
kinti dalyvių gebėjimus. „Ne 
man tokie darbai, galvojau, bet 
kai pradėjau austi tuos skirtu
kus, tai labai smagu pasirodė. Ir, 
žinokit, noriu aš ir toliau dary
ti, laukiu vis“, – sako Virgilija. 

Įsibėgėjus darbams kelmiš
kės dalyvės pradėjo kurti di
desnius gaminius: kojines, įvai
rių tipų kilimus. „Aš nekalbu 
daug, stengiuosi gerai dirbti, – 
taip savo darbą apibūdina darbš
čioji Žana, kuri jau pradėjo savo 
4-ąjį kilimą! 

„Moterys su skirtingomis pa
tirtimis ir istorijomis, bet visos 
siekiančios naujų patirčių ir tei
giamų pokyčių savo gyvenime… 
Svarbiausia – yra motyvuotos ir 
nori tobulėti! Mūsų tikslas yra 
tik dar labiau didinti motyvaci
ją ir po truputį integruoti pro
jekto dalyves į darbo rinką“, –  
pabrėžia užimtumo specialistė 
Silva Plavičienė.

Vienetiniai rankdarbiai 
pakelia savivertę

SIC socialinėms dirbtuvėms 
pirmasis mėnuo buvo sėkmin
gas. Socialinė darbuotoja Agnė 
Višniauskaitė pastebi: „Keletas 
merginų iš pradžių tikrai ne
pasitikėjo savimi, joms reikėjo 
nuolatinių padrąsinimų. Tačiau 
pastebėjusios, kad joms sekasi, 
gaudamos padrąsinimų, nepasi
tikėjimą savimi reiškė vis rečiau. 
Dabar visos stengiasi ir nenulei
džia rankų, visuomet klausia, 
jeigu nesupranta, kaip atlikti kai 
kurias užduotis.“ Matyti ir aki

vaizdūs rezultatai. Projekto da
lyvės iš antrinių žaliavų audžia 
kilimus, neria servetėles, pina 
skirtukus, gamina skiautinius. 

Užimtumo specialistė Silva 
Plavičienė, dirbanti SIC sociali
nėse dirbtuvėse, akcentuoja, kad 
svarbūs ne tik sukurti rankdar
biai: „Mes mokome ir mokomės 
vienos iš kitų darnaus bendravi
mo, savitarpio supratimo ir pa
sitikėjimo kitais... O laikas, pra
leistas socialinėse dirbtuvėse, 
keičia mūsų klienčių savivertę: 
jos didžiuojasi kiekvienu nauju 
savo pasiekimu ir gebėjimu, kad 
ir kaip kartais nelengvai tai bū
na pasiekta.“

Ateities planai 
Artimiausiu metu visi SIC 

socialinėse dirbtuvėse pagamin
ti rankų darbo kūriniai bus par
duodami elektroninėje parduo
tuvėje sicdirbtuves.lt, etsy.com 
ir kitose elektroninėse platfor
mose. Taip pat projekto dalyvės 
savo dirbinius pristatys ir parda
vinės Šiaulių miesto šventėse, 
mugėse, SIC socialinių dirbtu
vių patalpose. 

Rugsėjo mėnesį planuojama 
atvirų durų diena, kurios metu 
SIC socialinėse dirbtuvėse žmo
nės galės susipažinti su projekto 
dalyvėmis, dirbtuvių darbuoto
jomis, pamatyti erdves, kurio
se dirbama. Atvirų durų dieną 
bus galima ne tik apžiūrėti visus 
rankdarbius, tačiau ir jų įsigyti.

Šiuo projektu tikimės ne tik 
sėkmingos dalyvių integracijos 
į darbo rinką, bet ir šviesti vi
suomenę bei keisti jų  požiūrį į 
negalią turinčių žmonių gebėji
mus ir darbingumą. 

Anelė MASIULĖ

problemas. V. Seirackui pati
ko mintis apie žmonėms su re
gos negalia skirtos programėlės 
įdiegimą tarpmiestiniuose auto
busuose. Tam, be abejo, reikė
tų ir kitų miestų vežėjų palaiky
mo. „Kalbantys“ autobusai bū
tų labai naudingi silpnai matan
tiems ir nematantiems“, – dėsto 
V. Jočienė. 

V. Seirackas sako žmonių 
su regos negalia idėja girdėti iš
važiuojančius ir atvykstančius 
tarp miestinius autobusus stočių 
peronuose pasidalinęs su asocia-
cijos „Linava“ vadovais. „Ban
dysime siūlyti Susisiekimo mi
nisterijai, kad inicijuotų panašų 
projektą – vieniems vežėjams 
„įgarsinti“ tarpmiesčio susisieki
mui skirtus autobusus būtų per
nelyg brangu. Į negalią turinčių 
žmonių išsakytas pastabas žada
me atsižvelgti ir ateityje, įsigyda
mi naujus autobusus tiek miesto, 
tiek tarpmiesčio maršrutams“, – 
pabrėžia „Busturo“ vadovas. 

Jo teigimu, prie geresnės si
tuacijos prisidėjo ir asociaci
jos „Savarankiškas gyvenimas“ 
vairuotojams surengti moky
mai, kaip tinkamai padėti ne
galią turintiems žmonėms: „Da
bar sulaukiame miestiečių padė
kų, kad vairuotojai noriai pade
da negalią turintiems žmonėms. 
Mūsų bendrovės tikslas – kad 
žmonių, turinčių skirtingas ne
galias, gyvenimas taptų lengves
nis. Esame numatę ir pokyčių 
pirkdami naujus autobusus tar
pmiesčio maršrutams. Žinoma, 
jei juos įgyvendinti pavyks.“ 

Permainos – priemiesčio 
maršrutuose 

Bendrovė „Kautra“ veža ke
leivius ne tik tarpmiesčio marš
rutais: laimėjusi viešųjų pirki
mų konkursus, bendrovė dirba 
ir Kauno rajone, Druskininkuo
se, Alytuje, Klaipėdoje. Pirkda
mi naujas transporto priemo
nes, įmonės vadovai stengiasi 
atsižvelgti ir į negalią turinčių 
žmonių poreikius. 

„Visi dar pamena, koks nese
niai buvo Alytaus viešasis trans
portas – žmones vežė nepatogūs, 
ne žemagrindžiai miesto mikro
autobusai. Dabar visi Dzūkijos 
sostinės autobusai pritaikyti tu
rintiesiems skirtingas negalias. 
Matome, kad žmonės su nega
lia aktyviai naudojasi viešuo
ju transportu. Neslėpsiu: iš pra
džių sulaukėme pastabų, jog ne 
visi vairuotojai pareigas padėti 
neįgaliesiems atlieka tinkamai. 

Daug bendravome su darbuo
tojais, pastaruoju metu preten
zijų tarsi nebegirdėti“, – sako 
bendrovės „Kautra“ rinkodaros 
direktorius Gintautas Pakusas. 

Šią vasarą bendrovė „Kaut-
ra“ pakeitė ir paskutinius pen
kis Druskininkuose važinėju
sius ne žemagrindžius mikroau
tobusus. Naujesni „Mercedes-
Benz Sprinter“, pakeitę senuosius 
„Volkswagen Crafter“, yra žema
grindžiai, patogūs ne tik neįga
liesiems vežimėliuose, bet ir ma
moms su vaikais ar senjorams. 

Bendrovė „Kautra“ veža ke
leivius ir Kauno rajono maršru
tais. „Čia maždaug 85 proc. au
tobusų pritaikyti žmonėms su 
negalia. Be to, keleivius veža 
trys priemiesčio vežimams skir
ti autobusai su keltuvais. Net jei 
viešųjų pirkimų konkurso sąly
gose nėra reikalavimo vežti ke
leivius žemagrindėmis trans
porto priemonėmis, stengiamės, 
kad viešasis transportas būtų pa
togus visiems“, - pabrėžia ben
drovės rinkodaros direktorius. 

Kauniečiai turi ir daugiau
siai žmonėms su negalia pri
taikytų tarpmiesčio vežimams 
skirtų autobusų. Prieš keletą 
metų jie įsigijo tris dviaukščius 
„Set ra“ su nuovažomis įvažiuoti 
neįgaliojo vežimėliais. Vis dėl
to daugiau įsigyti tokių trans
porto priemonių bendrovė kol 
kas neplanuoja. „Koronaviruso 
pandemija smarkiai kirto kelei
vių vežėjams, gerokai sumažė
jo keleivių, todėl turime ypač 
kruopščiai skaičiuoti išlaidas. 
Ekonomiškai tokių transporto 
priemonių įsigijimas neatsiper
ka, būtų puiku, jei sulauktume 
daugiau valstybės paramos“, – 
dėsto G. Pakusas. 

Negalią turintiems žmonėms 
pritaikyti ir beveik visi Tauragės 
autobusų parko miesto bei prie
miesčio autobusai. „Dešimt mū
sų turimų „Temsa“ – su liftais, 

(atkelta iš 1 psl.)

trys nauji elektriniai autobusai – 
su nuovažomis neįgaliojo veži
mėliams. Pritaikyti ir penki se
nesni „Mercedes-Benz“ mikro
autobusai“, – sako autobusų par
ko direktorius Rimantas Marti
navičius. 

Jo teigimu, netrukus žada
ma įsigyti dar pora žemagrin
džių autobusų, kurie būtų pato
gūs tiek neįgaliesiems, tiek ir ki
tiems miestiečiams. „Kito kelio 
neturime – tik stengtis, kad vie
šasis transportas taptų patrauk-
lus visiems. Manau, prie viešo
jo transporto populiarinimo pri
sidės ir nuo rugpjūčio pradžios 
įdiegtas nemokamas važiavimas 
miesto viešuoju transportu“, – 
pabrėžia Tauragės autobusų par
ko vadovas. 

Naujos programos – 
dar daugiau galimybių 

žmonėms su negalia
Lietuvos keleivių vežimo 

asociacijos prezidentas (LKVA) 
Gintaras Nakutis džiaugiasi, 
kad vežėjai vis daugiau dėme
sio skiria visų keleivių patogu
mui. Partaruoju metu atsiranda 
vis daugiau naujų projektų, ga
limybių atnaujinti viešojo trans
porto priemonių parkus ne tik 
ekologiškomis, bet ir neįgaliųjų 
poreikiams pritaikytomis trans
porto priemonėmis. 

Klimato kaitos programos 
priemonėje „Miesto ir priemies
tinio viešojo transporto priemo
nių parko atnaujinimas, skati
nant naudoti elektra, biometa
nu, suslėgtomis gamtinėmis du
jomis, suskystintomis gamtinė
mis dujomis varomas transporto 
priemones“ numatyti ir reikala
vimai transporto priemonių pri
taikymui žmonėms su skirtin
gomis negaliomis. 

„Tikiuosi, kad vežėjai galės 
įsisavinti Klimato kaitos progra
mai skiriamas lėšas, įsigis dau
giau universalių, patogių trans
porto priemonių. Keleivių ve
žėjai labai stengiasi, kad negalią 
turintiems žmonėms būtų pato
gu keliauti, atsižvelgia į jų pagei
davimus. Puiku, kad tarp kelei
vinio transporto įmonių vado
vų ir neįgaliųjų atstovų atsiran
da vis daugiau supratimo, ben
dradarbiaujama vis aktyviau“, –  
pasidžiaugia LKVA prezidentas. 

Lina JAKUBAUSKIENĖ
Autorės nuotraukos 

Viešasis transportas negalią turintiems 
žmonėms pritaikomas vis geriau

Tolerancijos testas

Socialinėse dirbtuvėse 
Šiauliuose remiamasi 

judėjimo be atliekų filosofija
Birželio pradžioje Šiauliuose VšĮ Socialinių inovacijų centras 
(toliau – SIC) pradėjo teikti socialinių dirbtuvių paslaugas. SIC 
socialinių dirbtuvių idėja remiasi „zero waste“ (be atliekų) filo-
sofija: dirbtuvėse kuriami rankdarbiai gaminami naudojant ant-
rinę žaliavą – dėvėtus drabužius, naudotą popierių ir butelius. 
SIC socialinių dirbtuvių dalyviai – darbingo amžiaus asmenys, 
turintys proto ir (arba) psichikos negalią. Šiuo metu projekte da-
lyvauja 12 darbingo amžiaus moterų iš Kelmės rajono Aukštel-
kės socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų. 

Socialinėse dirbtuvėse dirbama su 
naudotomis medžiagomis.

Naujieji autobusai pasvyra link šaligatvio krašto, kad būtų patogu įvažiuoti.

Sostinė neseniai įsigijo 50 naujų autobusų.
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Padėk sau be vaistų

Žemas kraujospūdis (medi
cinoje jis vadinamas hi

potonija arba hipotenzija) įvar
dijamas tokiais kraujospūdžio 
matavimo rodmenimis: pirma
sis skaičius būna mažesnis kaip 
100, antrasis – mažesnis kaip 
60 mm Hg. Pirmasis, didesnysis 
skaičius, rodo širdies susitrauki
mo sukurtą spaudimą; antrasis, 
mažesnysis skaičius, – spaudi
mą kraujagyslėse tarp širdies su
sitraukimų. 

Pastabos: 
1) normalus arterinis krau

jospūdis – 120/80 mm Hg, ide
alus – 119/60–79 mm Hg,

2) moterys (ypač 20–40 me
tų amžiaus) žemu kraujospūdžiu 
skundžiasi dažniau už vyrus,

3) savijauta, esant žemam 
kraujospūdžiui, dažniausiai pa
blogėja pavasarį ir vasarą.

Žemo kraujospūdžio rūšys 
Pasitaiko, kai įgimtas žemas 

kraujospūdis, nors ir trunka visą 
gyvenimą, netrikdo jokių orga
nų veiklos, todėl žmogus jaučia
si sveikas. Laikinas žemas krau-
jospūdis pasitaiko karščiuojant, 
ištikus šokui, prasidėjus širdies 
ritmo sutrikimams, intensyviai 
sportuojant, pasikeitus klima
to sąlygoms, būnant kalnuo
se, grįžus į įprastas sąlygas, taip 
pat vartojant kai kuriuos vaistus, 
staiga daug nukraujavus.

Nutukusius (kurie staiga su
liesėjo), sergančius nervų siste
mos ligomis, sveikstančius po 
kokių nors sunkių ligų ar trau
mų žmones ir ypač moteris (per 
nėštumą) vargina žemas krau
jospūdis, siejamas su stovėji
mu, kai atsistojus arterinis krau
jospūdis sumažėja daugiau kaip 
20 mm Hg. Dėl to darosi silpna, 
tamsu akyse ar „skraido baltos 
žvaigždutės“, svaigsta galva, ga

lima apalpti. Apalpęs ligonis tu
ri būti paguldytas, atsagstyti (ar 
kitaip atlaisvinti) kūną veržian
tys drabužiai, šiek tiek pakeltos 
kojos (tai gerina kraujotaką ir 
padeda šiek tiek normalizuoti 
arterinį kraujospūdį). Taip pat 
reiktų intensyviai masažuoti li
gonio nosies galiuką, pirštų ga
lus, duoti išgerti stiprios arbatos 
su citrinos skiltele bei pauosty
ti amoniako.

Kokia šios žemo kraujospū
džio rūšies priežastis? Kai yra 
sutrikusi kraujagyslių įtampos 
savireguliacija, atsistojus kojų 
kraujagyslėse susitvenkia krau
jo per daug, o širdyje ir galvos 
smegenyse – per mažai. 

Žemo kraujospūdžio formos
Skiriamos dvi žemo kraujos

pūdžio formos: pirminė ir antri
nė. Pirminė – susijusi su funkci
niu širdies ir kraujagyslių siste
mos sutrikimu, antrinė – atsira
dusi dėl pagrindinės ligos (infek
cinės ir lėtinės ligos – gomurio 
tonzilių uždegimas, skrandžio, 
žarnyno, kvėpavimo organų li
gos, skydliaukės nepakanka
mumas, mažakraujystė, kepe
nų ląstelių uždegimas, augliai) 
bei vartojant kai kuriuos vais
tus. Beje, išgydžius pagrindinę 
ligą, antrinė žemo kraujospū
džio forma išnyksta.

Priežastys: 
  paveldėjimas, antinks

čių nepakankamumas, maža
kraujystė;
 tuberkuliozė, alkoholiz

mas, lėtinis apsinuodijimas;
 vitaminų C, E ir B gru

pės stygius ir dar tuomet, kai 
būna per daug kalio ir per ma
žai natrio;
 opaligė, kepenų uždegi

mas;
 kai kurios centrinės ner

vų sistemos ligos, galvos ir gal
vos smegenų traumos;
 stresai, ilgalaikė protinė ir 

fizinė įtampa;
 ilgai trunkanti alergija;
 nosiaryklės infekcijos (kai 

sergama dažnai);
 kai kurie hormonai, susiję 

su kraujospūdžio reguliavimu.
Požymiai:
 troškulys, apetito suma

žėjimas, žema kūno tempera
tūra (rytais) ir kt.;
 greitai atsirandantis nuo

vargis, bendras silpnumas (ypač 
rytais) netgi užsiimant įpras
ta veikla;
 pojūtis, kad trūksta oro, 

nuolatinis žiovulys, ūžesys au
syse, mėnesinių ciklo sutriki
mai;
 sutrikęs gebėjimas susi

kaupti, prasta atmintis, nemiga 
(kartais), mieguistumas dieną;
 odos blyškumas, šalta oda, 

rankų ir kojų šalimas, tirpimas 
(kartais būna žemesnė kūno 
temperatūra);
 padidėjęs delnų ir pėdų 

(kartais kitų vietų) prakaitavi
mas, kojų pabrinkimas, apetito 
sumažėjimas;
 laikini įvairių sąnarių ir 

raumenų skausmai;
  pykinimas, vėmimas, 

sunkumo pojūtis skrandyje, tuš
tinimosi sutrikimai (dažniau
siai – vidurių užkietėjimas);
 regėjimo pablogėjimas, 

aptemimas ar mirgėjimas aky
se, polinkis alpti, sąmonės pra
radimas;
 galvos svaigimas (kelian

tis iš lovos ar lenkiantis), skaus
mas (gali būti įvairaus stipru
mo, bet kurioje galvos vietoje ir 
įvairios trukmės; neretai jis su
sijęs su oro permainomis; beje, 
geresnė savijauta būna šaltomis 
dienomis); 
 padažnėjęs širdies plaki

mas, ritmo sutrikimai, skaus
mas širdies plote;
 emocinis nepastovumas 

(dažnai sergama depresija), ner
vinis dirglumas (erzina gar
si muzika, kalba, ryški švie
sa), verksmingumas, nerimas, 
baimė.

Pastaba: tokie ligos simpto

Esant žemam kraujospūdžiui, 
savijauta dažniausiai pablogėja 

pavasarį ir vasarą
mai, kaip pykinimas, vėmimas, 
padidėjęs prakaitavimas, stiprus 
galvos skausmas, svaigimas, 
ūžesys ausyse, regėjimo pablo
gėjimas, skausmas širdies plote 
ir apalpimas dažniausiai būna 
tik vadinamosios žemo kraujos
pūdžio krizės metu. 

Kada žemas kraujospūdis 
pavojingas gyvybei

Žemas kraujospūdis tampa 
pavojingas gyvybei kai ištinka 
miokardo infarktas (t. y. stai
gi ribota širdies raumens žū
tis); stipriai nukraujuojama; dėl 
sunkios infekcinės ligos atsiran
da ūminis širdies bei kraujagys
lių nepakankamumas; vartojant 
kai kuriuos vaistus (ypač maži
nančius kraujospūdį). 

Esant kuriam nors iš čia nu
rodytų (ar panašių) atvejų būtina 
nedelsiant kviesti greitąją medi
cinos pagalbą. 

Maistas 
Svarbu, kad organizmas ne

stokotų baltymų, chromo, kal
cio, magnio, geležies, folio rūgš
ties, B grupės vitaminų, ypač 
B2 ir B3, vitamino C ir vandens 
(karštomis dienomis, netgi tada, 
kai netroškina, reiktų išgerti ne 
mažiau kaip 2 litrus).

Dažniausiai žemo spaudi
mo varginami žmonės be įpras
tų tonizuojančių gėrimų, turin
čių kofeino, pusryčiams valgo 
sumuštinius su sviestu ir sūriu. 
Ypač tinka kietieji sūriai, nes 
juose esama bioaktyvių medžia
gų, veikiančių panašiai kaip se
rotoninas. Žinoma, gerai vartoti 
produktus, siejamus su serotoni
nu, tačiau taip pat reiktų varto
ti įvairių vaisių, uogų, daržovių, 
nes juose yra kitų svarbių mūsų 
organizmui medžiagų.

Pietums per karščius reiktų 
valgyti nesunkiai virškinamą 
maistą – makaronų ir daržovių 
patiekalus. Vėsesnėmis dieno
mis per pietus nereiktų vengti 
mėsos arba žuvies, bulvių, pupe
lių, jūros kopūstų. Pravartu var
toti netgi aštresnius ir sūresnius 
valgius (druska sulaiko kraujy
je vandenį ir neleidžia mažėti 
kraujo spaudimui; beje, kraujo 

apytaką tonizuoja, pavyzdžiui, 
rauginti agurkai), nevengtini 
prieskoniai; vakare būtini pie
no produktai.

Paaiškinimas: serotoninas 
svarbus nervinių impulsų skli
dimui, kraujo krešėjimui, regu
liuoja kraujagyslių traukimąsi ir 
plėtimąsi, mažina kapiliarų pra
laidumą, skatina žarnų judesius.

Užsienio gydytojų patarimai
JAV ir Europos gydytojai šia 

liga sergantiems žmonėms pata
ria nebijoti valgomosios drus
kos, daugiau valgyti gyvūni
nių baltymų turinčio maisto, 
pakankamai vartoti vitaminų 
(ypač C), o per pusryčius ir pie-
tus išgerti šviežiai užplikytos 
stiprios arbatžolių arbatos su cit-
rina (ypač rekomenduojama ža
lioji arbata). Beje, svarbi nuoro
da kavos mėgėjams: jei per dieną 
išgeriami daugiau nei 3 puode
liai kavos, vietoje žvalumo gali
ma sulaukti žiovulio ir mieguis
tumo. Ir dar: išgėrę puodelį ka
vos, būsime žvalūs – geriausiu 
atveju – apie 2 valandas. 

Taip pat svarbu per dieną 
maitintis ne 3, bet 4–5 kartus, 
valgyti po nedaug, miegui skir
ti ne mažiau kaip 8 val. (dar ge
riau miegui skirti 10–11 val.) ir 
neužmiršti tonizuojančių prie
monių. 

Tonizuojančios priemo-
nės: rytinė gimnastika (mankš
tinamasi išvėdintame kambary
je rytais 5–7 minutes), vandens 
procedūros (pvz., kontrastinis 
dušas; po to kūnas ištrinamas 
minkštu rankšluosčiu), akty
vus poilsis – važiavimas dvira
čiu, greitas vaikščiojimas, slidi
nėjimas, plaukiojimas, sporti
niai žaidimai. 

Deja, dauguma tonizuojan
čių priemonių netinka, pavyz
džiui, nevaikštantiems žmo
nėms. Ką tokiu atveju daryti? 
Jeigu tik sveikos rankos, būti
nai duokime joms darbo. Tai 
gali būti įvairūs pratimai (jie 
neturi būti sudėtingi ir ilgai 
trunkantys), pvz., su svarmeni
mis, specialių guminių juostų 
ar spyruok lių tempimas ir pan. 

Romualdas OGINSKAS

Kompensuojama daugiau  
modernių klausos aparatų

Per pusketvirtų metų šios 
paslaugos finansavimas padi
dėjo net daugiau kaip 3 kar
tus – nuo 725 tūkst. eurų iki 
2,3 mln. eurų. 

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministe
rijos (VLK) specialistų teigimu, 
2017 m. klausos problemų tu
rintiems asmenims iš viso buvo 
išduota kiek daugiau nei 6 tūkst. 
klausos aparatų. 2019-aisiais 
jų skaičius išaugo beveik iki 9 
tūkstančių.

Keičiantis technologijoms ir 

gaminant vis pažangesnes me
dicinos pagalbos priemones, di
dėja reikalavimai ir kompensuo
jamiesiems klausos aparatams. 

Nuo liepos 28 dienos vieno 
klausos aparato kompensavi
mo kaina vidutiniškai didina
ma net 120 eurų. Iki šiol klau
sos aparatų suaugusiesiems ba
zinės kainos, priklausomai nuo 
aparato tipo, siekė apie 50–80 
eurų. Dabar juos įsigyti bus ga
lima už kompensuojamus 150–
210 eurų.

„Džiaugiamės galėdami pra

nešti šią svarbią žinią pacien
tams, kad nuo šiol jie galės įsi
gyti  technologiškai pažanges
nius klausos aparatus. Per me
tus tokių aparatų planuojama 
kompensuoti apie 6 tūkst. vie
netų“, – sako VLK Ortopedijos 
technikos kompensavimo sky
riaus vyriausioji specialistė Li
na Taminskienė.

Šiemet iš viso PSDF biudže
te klausos aparatų ir jų pritaiky
mo išlaidoms kompensuoti skir
ta net 2 mln. 278 tūkst. eurų.

Ligonių kasos primena, kad 

žmogui, kuriam yra nustatytas 
klausos aparato poreikis, nebe
reikia laukti eilėje, kol jis bus 
išduotas. Su gydytojo užpildy
tu medicinos dokumentų išra
šu reikia kreiptis tiesiai į klau
sos aparatais prekiaujančią įmo
nę, turinčią sutartį su VLK. Jo
je bus parinktas ir pritaikytas 
klausos aparatas. VLK šiuo me
tu yra sudariusi sutartis su 11 
tokių įmonių.

Įmonės privalo užtikrinti ap
draustųjų aprūpinimą klausos 
aparatais, dėl kurių yra pasira

šiusios sutartis, netaikydamos 
priemokos dėl technologinių 
ypatumų. Priemoka už techno
logijos ypatumus gali būti taiko
ma tik apdraustajam ar jo įgalio
tam asmeniui raštu patvirtinus, 
kad yra informuotas apie gali
mybę gauti kompensuojamąją 
ortopedijos techninę priemonę, 
bet renkasi tos pačios paskirties 
priemonę, kuriai pagaminti tai
komos modernesnės technolo
gijos ir naudojamos brangesnės 
medžiagos.  

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Konsultuojame, komentuojame

Kasmet vis didėja suma, kuri iš Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) skiriama klausos aparatams kompensuoti. 
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Sporto klubas

Pasaulio kompasas

Pasekmės buvo  
nuspėjamos

Liepos pradžioje Šveicarijo
je imta griežtai reikalauti, kad 
visi viešojo transporto keleiviai 
būtų su kaukėmis. Štai Barbara 
Miuler iš Adorfo važiuoja trau
kiniu S12 maršrutu. Per gar
siakalbį pasigirsta pranešimas, 
kad visi keleiviai privalo dėvėti 
kaukes. Barbara kenčia nuo pig-
mentinės tinklainės degeneraci
jos. Jos akys ypač jautrios švie
sai ir viešumoje ji gali būti tik 
su nepatogiais, bet būtinais spe
cialiais akiniais nuo saulės. Be 
to, 2007-aisiais ji patyrė plaučių 
emboliją. Barbara ne tik negali 
prisitaikyti sau kaukės, bet dar, 
pajutusi tvankumą, kris ir pra
ras sąmonę. 

Deja, aplinkiniai paprastai 
lieka nesupratę, koks čia reika
las. Štai, išgirdęs traukinio ma
šinisto pranešimą, prieš Barbarą 
atsistoja vyriškis, paliečia jos pe
tį, kad patrauktų dėmesį. Regė
jimo negalią turinti moteris ne
supranta, kas vyksta, ir labai su
sierzina. Vyriškis rėkia: „Kaukę 
privalo dėvėti visi!“ Tik po to, 
kai visi nurimsta, Barbara aiški
na, kad ji turi sveikatos proble
mų. Traukinio vagone įsivyrau
ja nejauki tyla.

Kartais kaukė ne apsaugo, 
bet kenkia

Naujasis reikalavimas ga
dina gyvenimą ne tik Barba
rai. Tūkstančiai neįgaliųjų ne
gali jo vykdyti ir tampa patyčių 
aukomis, mat tvarkingiems pi
liečiams būtinai reikia imti pa
mokslauti ir net stumdyti žmo
nes be kaukių. Gydytojai žino, 
kuomet kaukės gali kelti pavo
jų žmogui, paprastai – ligoniams 
ar neįgaliesiems, bet visuomenė 
apie tai prastai informuojama.

Vatvilo ligoninės gydytojas 
Raineris Šregelis žino įvairių 
atvejų, kai kaukės gali pakenkti. 
Nerekomenduojama jų nešioti 
sergantiems plaučių ligomis, pa
tiriantiems panikos priepuolius, 
baimę, nerimą. Nėra paprasta 
suvokti, kad lengvutė kaukė gali 
kelti pavojų, bet taip yra.

Štai turintys judėjimo prob-
lemų neįstengs nei užsidėti, nei 
nusiimti kaukės. O jei priversi
me kaukę dėvėti sergantį epi
lepsija ar kvėpavimo takų ligo
mis žmogų, galime nužudyti – 
jis užsprings.

Daugeliui žmonių kaukė yra 
tik erzinantis aksesuaras, kiti 
pasinaudoja ja savo produktui 
pareklamuoti, bet kai kuriems 
žmonėms kaukė pavojinga. 

Negalite dėvėti 
apsauginės kaukės? 

Šveicarijoje sulauksite 
piktų priekaištų!

Ne kiekvienas, kuris nenešioja kaukės, yra piktavalis, nevykdan-
tis valdžios ir medikų nurodymų. Neįgaliesiems tenka teisintis ir 
atremti bendrakeleivių puolimą.

Apie šią terapiją pasakoja geš-
talto terapijos praktikė, konsultantė 
Sabina Babravičienė.

Vilniuje yra Geštalto tera-
pijos institutas, konsultavimo 
centrai, tačiau apie geštalto te-
rapiją dar vis mažai žinome. 
Kokia šios terapijos esmė?

Geštalto terapija viena iš 
humanistinės terapijos kryp
čių, kurios esmė – padėti žmo
gui suprasti, kas vyksta jo gy
venime ir kokią tai turi prasmę. 
Pažindamas ir pripažindamas 
skaudžią nepagydomą ligą, ku
ria serga, žmogus tarsi praregi, 
o nauja būsena tampa sveikimo 
pagrindu, naujo gyvenimo ats
pirties tašku.

Kokią pagalbą gali gau-
ti nepagydoma liga susirgęs 
žmogus?

Kiekviena situacija, į kurią 
patenka žmogus, yra unikali ir 
sukelia skirtingus išgyvenimus. 
Geštalto terapeutas yra šalia 
žmogaus ir padeda jam išreikšti 
jausmus, kurie sunkiu momentu 
susikaupė jo viduje, pereiti per 
tam tikras stadijas, kurios susi
jusios su netektimi, liga, trau
ma. Pirmoji stadija, kurioje at
siduria nelaimės prislėgtas žmo
gus, yra neigimas, sergančiajam 
sunku priimti realybę. Antroji – 
žmogus pradeda mąstyti, kodėl 
taip nutiko jam ir bando supras
ti, kokia viso to prasmė. Vėliau 
kyla pyktis, prasideda kaltų ieš
kojimas. Kai šalia yra psichote
rapeutas, nelaimės prislėgtam 
žmogui lengviau visa tai išgy
venti. Išreiškęs gilų liūdesį te
rapijos metu žmogus ieško nau
jo santykio su dabartine jį gąs
dinančią realybe. Taip atranda 
naują santykį su savo liga, trau
ma. Galima likti su pojūčiu, kad 
esi aplinkybių auka ir nieko ne
begali pakeisti, tačiau yra ir ki
tas kelias – išmokti gyventi su 
nauja realybe. 

Kaip dirba geštalto prakti-
kas, terapeutas?

Per konsultacijas padeda

ma kritiškiau pasižiūrėti į savo 
mąstymą, nes sunkiu metu daž
niausiai žmogus mato juodą ar
ba baltą, kitų spalvų jo gyveni
me nebėra. Drauge su kenčian
čiu žmogumi ieškome, kaip iš
silaisvinti iš jį apėmusių niūrių 
jausmų. Geštalto terapija re
miasi dialogu. Kodėl? Žmogui 
dažnai pristinga suprantančio ir 
galinčio kalbėtis apie jo ligą ar 
nelaimę pašnekovo. Kalbėti su 
kitais sunku, baisu tapti našta, 
net artimieji dažnai vengia po
kalbio apie sunkią ligą ir emo
cijas. Terapeutas – žmogus, su 
kuriuo galima kalbėti, parody
ti savo pažeidžiamumą, išsaky
ti sielvartą, o tai svarbi terapijos 
dalis. Žmogui labai svarbu bū
ti priimtam su visais išgyveni
mais, kuriuos jis patiria. Išsakęs 
savo jausmus, žmogus mokosi 
kitaip pažvelgti į situaciją, ieš
koti prasmės ir mąstyti apie tai, 
kaip galėtų išnaudoti jam liku
sį laiką su tomis galimybėmis, 
kurias jis turi, ir ką jis gali pasi
imti iš šios situacijos, kaip galė
tų aplinka jam padėti. Vienas iš 
geštalto terapijos tikslų – padėti 
žmogui išsilaisvinti iš nemėgs
tamos veiklos ir realizuoti sa
vo galimybes. Kartais užtenka 
mesti nemėgstamą darbą, nu
traukti toksiškus santykius ir 
liga atsitraukia. Kai žmogus iš
moksta pasiduoti ir priimti naują 
realybę, jis tampa tuo, kuo yra.

Eglė KULVIETIENĖ

Mokslo parkas

Terapija, padedanti 
priimti neišvengiamybę

Apie negalią ant kaktos 
neparašyta

Skėtinė Šveicarijos neįgaliųjų 
organizacija „Inclusion Handi
cap“ žino apie šią problemą, nu
matė ją ir baiminosi, kad naujos 
taisyklės nesilaikantys neįgalieji 
bus terorizuojami. Juk retai ne
galia matoma iš pirmo žvilgsnio. 
Kaukių klausimas neįgaliesiems 
ypač aktualus. Juk jie daug nau
dojasi viešuoju transportu, nega
li be jo apsieiti, Čia ypač griež
tai reikalaujama dėvėti kaukes.

Vienas iš sergančiųjų cere
briniu paralyžiumi sąjungos va
dovų Konradas Stokaras tikisi, 
kad galiausiai sveiki žmonės su
pras, kad nereikia pulti priekaiš
tauti. Juk galima mandagiai pa
klausti bendrakeleivio, kodėl jis 
be kaukės.

Ciuricho psichiatrijos pro
fesorius Erichas Zaifricas, va
dovaujantis Šveicarijos nerimo 
ir depresijos draugijai, perspėja, 
kad netinkamai dėvimos kaukės 
kai kada gali išprovokuoti pa
dažnėjusį kvėpavimą, o tai gali 
sukelti nerimą, dusulį. Be to, dėl 
pusę veido dengiančių kaukių 
būna sunku atpažinti žmogaus 
emocijas, norus. Tai taip pat ke
lia netikrumo jausmą. Nemažai 
žmonių su negalia tiesiog nebe
įstengia suprasti kauke užsiden
gusio žmogaus jausmų.    

Kai perlenkiama lazda
Šveicarijos visuomenė tikrai 

įkaito dėl tų kaukių. Spaudimas 
vis stip rėja. Net imta fotografuo
ti ir spausdinti žmonių be kau
kių nuotraukas. Vis dėlto atsito
kėta ir suprasta, kad taip pažei
džiamos žmogaus teisės.

Barbara dėl kylančių proble
mų kaltina prastą valdžios insti
tucijų ir transporto įmonių ben
dravimą. Neįgalieji skundžiasi 
diskriminuojami. Net buvo siū
lymų, kad jie turėtų specialius 
pažymėjimus apie tai, kad dėl 
negalios negali nešioti kaukės. 
Ar jie turėtų visiems bendrake
leiviams demonstruoti tokį pa
žymėjimą?

Barbara (ji yra politikė) ta
rėsi su Berne įsikūrusia neįga
liųjų savipagalbos organizaci
ja „Agile“. Bendromis jėgomis 
bus siekiama autobusuose, trau
kiniuose iškabinti plakatus, ku
rie informuos – nepykite, ne visi 
žmonės gali dėvėti kaukes, su
praskite juos...

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Lukui (vardas pakeistas) buvo 26-eri, kai medikai jam diagno-
zavo išsėtinę sklerozę. Vyras žinojo, jog liga progresuos ir jo gy-
venimas neatpažįstamai keisis, kad daugelio savo svajonių turės 
atsisakyti. Lukas neslepia tuo metu išgyvenęs sunkią depresiją, 
neviltį, bet šiandien 34-erių metų vyras, pakeitęs profesiją, dirba, 
yra vedęs mylimą moterį. Pakilti iš nevilties Lukui padėjo artimi 
žmonės ir jo atrasta geštalto terapija.

Sabina Babravičienė.

Liepos pabaigoje Klaipėdo
je vyko Lietuvos neįgaliųjų 

orientavimosi sporto čempiona
tas. Į čempionatą susirinko apie 
40 sportininkų ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš Latvijos. Nors oras 
sportininkų nelepino, tačiau 
ryžto ir azarto įveikti visas už
duotis jiems netrūko. 

I dieną vykusioje sprinto 
rungtyje geriausiai pasirodė Gvi
das Šermukšnis („Siekis“) antras 
buvo Jonas Dumša („Entuzias
tas“), trečias – Mindaugas Ber
notas (taip pat iš „Entuziasto“). 

Kitoje – ilgoje PreO rungtyje 
stip riausia buvo Laima Lažins
kienė (RSK), antra – Grita Taku
linskienė („Santaka“), trečia vie
ta atiteko Tadeušui Šimkovičiui. 
TempO rungtyje, kurios esmė – 
loginis greitas mąstymas, geriau
siai pasirodė Tadeušas Šimkovi
čius (sporto klubas „Santaka“), 
antras buvo Algis Plauska („Sie
kis“), trečia – Sigita Martinony
tė (taip pat iš „Sieko“).

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
sporto federacijos generalinės 

sekretorės Irenos Burim, visi 
Lietuvoje vykstantys čempiona
tai yra atviri. Juose kartu daly
vauja ir neįgalieji, ir neturintys 
negalios. Kadangi trasos išdės
tytos takais, juose varžytis gali 
ir judantys neįgaliųjų vežimė
liais. I. Burim, kuri taip pat yra 
ir Lietuvos žmonių su negalia 
orientavimosi sporto ir turizmo 
asociacijos pirmininkė, teigimu, 
šiemet dar laukia 2 stovyklos – 
Jurgežeriuose ir Monciškėse. 

„Bičiulystės“ inf.

Orientacininkai varžėsi pajūryje

Orientavimosi varžybose dalyvauja ir neįgaliojo vežimėliais judantys žmonės.
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kitas „bičiulystės“ numeris išeis rugpjūčio 20 dieną.

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

Antano Marčiulyno nuotr., Vilnius

Nuotraukų konkursas

Plazdens žuvėdra virš bangų, 
Tau neš žinutę mano svarbią, 
Girdi, kaip ūkauja laivai, 
Iškėlę švyturius lyg garbę?
Ir švies tų švyturių ugnis, 
Ir rodys kelią į gimtinę...
Kaip laukiu aš, kaip lauki tu – 
Greičiau sugrįžki į tėvynę.

Ilgesys
Erdvės kiek daug... Kaip ją aprėpt
Prie balto vieškelio palaukėj?
Vyšnia pražydus laukia dar
Ir kraujo balsas vėlei šaukia...

Ilgėsies balzganų rytų, 
Kai nerimas išbraido pievas, 
O šiandien bus širdy jauku – 
Tu jausies tėviškėj ne vienas.

Sakyk, sakyk, gimtine, man, 
Kaip metų bėgsmą sustabdyti
Ir kaip jaunystės dainą nešt, 
Savoj širdy augint, brandinti?

O ilgesys – ligi dangaus...
Dar bičių dūzgesį girdėsi...
Ir kryžius rymantis švytės,
Kai šauks vidurdienis pavėsį.

Ir meile dvelks... Stebuklas vyks, 
Ir tu išgirsi skambant LAIKĄ...
Kaip PAKYLĖJIME šviesu...
Čia meilės versmės neišsenka.

Prie širdies
Į žolynų jūrą įsibrido vėjas –
Jis nematė ten, aukštai, 

žvaigždžių...
Gal tik buvo pasivaikščioti išėjęs, 
Gal nesukaupė savų minčių?

O klevai tada simfoniją užgrojo – 
Širdžiai davė laisvės ir ugnies.
Suspurdėjo žvaigždės, krito iš 

padangės...
Nieks jų nesugavo, nesugavo 

nieks.

Ir pražydo mėnuo šviesuliu 
pilnatvės – 

Įsikniaubiau jam ant vėstančio 
peties, 

Kad neliktų tos klaikios vienatvės, 
Spaudžiau tavo ranką prie 

širdies...

Vida PAPAURĖLIENĖ
Rokiškis

Nuvingiavo
Nuvingiavo, nutolo upelis, 
Nusinešdamas pėdsakus savo, 
Ten, kur braidėm, stovėjom prie 

kelio, 
Jau neliko ženklų – iškeliavo...

Ir lingavo nuo vėjo žilvitis, 
Kurs prie to upeliuko prigludęs, 
Mes stovėjom basi ir nustebę, 
Žvilgsnius savo į saulę atsukę. 

Juk norėjom sugrįžt, pakartoti
Brydį smagų per brastą upelio...
Šis, nė kiek nesutrikęs, nubėgo, 
Vėl ieškodamas savojo kelio.

Gal į didžiąją upę jis plaukė?
Gal purslai plakė šąlančias kojas?
Matėm tik, kad ir vėtrai pakilus, 
Upeliukas vėl šniokštė, putojo...

Taip gyvenimas žmones ir neša, 
Blaško, taško kaip vandenys 

sraunūs, 
Kad tvirčiau įsikibti galėtum,
Reikia stipriai suspaust savo 

delnus...

Mano nerimas
Mano nerimas pievas išbraidė, 
Kai rytai balzgani dar bolavo,
Nemaniau, kad sunku tai 

pamiršti, 
Dar skubėjau prie žaliojo klevo...
Mintyse tavo veidą regėjau
Ir akis, priekaištingą jų žvilgsnį,
O ir klevas žodžius tuos girdėjo
Lyg užgesusią viltį, lyg tvinksnį...
Ir užmigt jau tąnakt negalėjau, 
Čirškė griežlės, žiogeliai 

smuikavo, 
Smilgos supos ramiausiai, be vėjo, 
O mėnulis žvaigždelėms mojavo...
Mano nerimas pievas išbraidė – 
Kiek vilčių, kiek svajonių auginta...
Liko nuosėdos... Liko ir meilė,
Mūs širdžių sužeista, neapginta...

Laukiu
Matei, kaip plaukia čia balti laivai
Į baltą mūsų meilės uostą?
Matei, kaip ūkauja laivai, 
Sulaukę kapitono mosto?
Mes – du laivai be paslapties, 
Vienu laiku išvydę jūrą, 
Mes lauksim juk abu lemties
Prie denio to, kur bangos gūra...
Išplauk, pamok, po metų grįžk, 
Tavęs aš lauksiu vėl prie jūros,
O širdis jungs tik ilgesys – 
Jo nenuplaus net bangos sūrios... 

Sako, trečias kartas nemeluo
ja. Tačiau ketvirtas susibėgi

mas-pasikieminėjimas manan 
pamiškės vienkiemin po klo
jimo stogu buvo tiesiog derlin
gas. Net 31 bičiulį, bičiulę, pa
žįstamą, prijaučiantį, suskaičia
vau jau po visam, kai ilsėjausi 
po skubriai sumanytos, telefo
no žinutėmis sukviestos ir dar 
greičiau pralėkusios popietės. 
Esu labai dėkinga visiems nepa
puikavusiems. Atvyko svečių iš 
Pasvalio, Biržų, Kėdainių, Rad-
viliškio, Kelmės. Celestina Ri
mavičienė atvažiavo su muzika 
(t.y. kapela) ir savų žodžių dai
nom iš Nociūnų (Kėdainių r.). 
Godotini sveteliai ir iš toliau, ir 
artimesni. 

Muzikavom, dainavom, da
lijomis mintimis. Prisiglėbes
čiavom, prisiplepėjom, buvom 

vienas kito išgirsti ir kažkurion 
mažon atminties kertelėn su
talpinti. 

Gaspadinės vaišino itin ska
nia kopūstiene ir tradicine kiau
šiniene. Visa virta kepta čia pat, 
klojime, ant laužo. 

Dėkui visiems bendramin
čiams už dalyvavimą daug labiau 
negu už dovanas, kurių taip gau

siai sukrovėt. Didžiausia dovana 
esame vieni kitiems. Paprastas, 
širdžiai ir sielai brangus pasiben
dravimas paprastame mano gim
tame vienkiemyje. Nepamirški
te, esate laukiami nuo pavasario 
iki rudens, kad tik noro būtų, 
galimybių susiieškosim.

Zinaida DILYTĖ–JURĖNIENĖ
Panevėžio r. 

Po klojimo stogu

Kai lyja liepos medumi

Liepa. Įdienojusios vasaros 
mėnuo. Ant stalo – iš šventės 

parsivežta, dovanų gauta šakelė, 
lyg medaus šaukštas, varvantis 
putliais liepžiedžiais. Pakaišyta 
javo nugeltusia varpa, perrišta 
lengvu atlasiniu kaspinu.

Šis prilaiko mažutį atviru
ką su ranka išvingiuotu užrašu 
„Kai lyja liepos medumi“. Šali
mais, ant medinio, žaliom šake
lėm ištapyto padėkliuko – stik-
lainėlis su medumi. Liepiniu. 
Bitutė nutūpusi ant jo, rodos, 
tuoj suzvimbs, įsivels į paber
tas aplinkui rugiagėles, į liepų 
žiedus įsisuks. O paskui spar
neliais, lyg nektaro dumplė
mis, pripildys kambarį saldžiu 
dvelksmu. Kvepės namai saldy
mečiu, širdžių, žodžio lietumi. 
Kvepės atmintimi iš nuostabios 
poezijos šventės Jurbarke.

Į ją, jau gražia tradicija tapu
sią, taip jaukiai Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos rūpesčiu 
surengtą šventę, vykusią Jurbar
ko rajono savivaldybės viešojo
je bibliotekoje, rinkosi poezijos 
kūrėjai iš kaimyninių rajonų. 
Atvyko neįgaliųjų draugijų na
riai iš Kalvarijos, Pagėgių savi
valdybių, iš Kėdainių, Raseinių, 

Šakių, Jurbarko rajonų. Pirmą
kart į susitikimą atvažiavo sve
čiai iš Kazlų Rūdos savivaldybės 
ir Vilkaviškio krašto.

Dalyvius nuoširdžiai svei
kinusi renginio šeimininkė Vi
da Pieniutienė papasakojo, kad 
kasmet pavasariais vykusius 
„Gegužės burtus“ dėl pandemi
jos teko nukelti į vasarą, todėl ir 
šventė pervadinta liepos mėne
siui pritinkančiu vardu.

Sveikinimo žodį ir linkėji
mus dovanojo Seimo narys Ri

čardas Juška. Poezijos švente ir 
taip gausiai į ją susirinkusiais, 
karantino ilgokai atskirtais ir 
dėl to dar labiau vieni kitų išsi
ilgusiais, pasidžiaugė bibliotekos 
direktorė, Jurbarko rajono savi
valdybės atstovai.

Šventės vedėja Nijolė Alek
sienė jautriais žodžiais, it duo
nos trupiniais sotinusi mūsų sie
las, pakvietė svečius ir saviškius 
dainuoti, skaityti poeziją.

Buvo visko: lyrikos, šviesaus 
graudulio, jausmingo kalbėjimo, 
pašmaikštavimų, satyrinių eilių. 
Buvo dainų, sveikinimų, padė
kų. Buvo šiltų pasišnekėjimų, 
išsiilgtų pasimatymų, netikėtų 
susipažinimų.

Bet užvis daugiausia buvo 
šviesos. Iš žydėjimo liepoj. Iš 
kaimynystės. Žodžio bendrys
tės. Iš širdžių artumos ir kal
bėjimo.

Visa tai pasiimu, į atmintį 
dedu. Nuo šiol, žinau, visada, ne 
tik lyjant liepoms medumi, pri
siminsiu šią šventę ir remsiuo
si į žodžio žydėjimą. Į jo šviesą 
remsiuos.

Rita JUŠKEVIČIŪTĖ 
MOCKELIŪNIENĖ

Šakių r. 

Jau tapo tradicija poezijos ir dainos mėgėjams susirinkti Pakaušių kaime Pa-
nevėžio rajone.

Jurbarke skambėjo eilės, skirtos vidurvasariui.


