Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Tolerancijos testas
Protezų naudotojai, ortopedijos įmonių, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)
ir Valstybinės ligonių kasos
(VLK) atstovai, Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) sukviesti į konferenciją „Galūnių protezų kompensavimas
ir inovacijos“, diskutavo apie
tai, kaip pagerinti kojų netekusių žmonių gyvenimo kokybę. Deja, neretai tenka išgirsti nepasitenkinimo dėl gaminamų protezų kokybės ir
dėl jų skyrimo tvarkos.
Itin modernūs protezai –
išimtis
Misijoje Afganistane sužeis
tas Algimantas Valaitis nešioja
naujos kartos protezą C-leg 4. Jis
sako, kad palyginti su paprastu
protezu tai yra tas pats kaip su
gretinti seną volskwageną su fe
rariu – jis patogus, manevringas,
turi keletą greičių, kurie persi
jungia automatiškai. Algimantas
džiaugiasi, kad šis protezas nebi
jo drėgmės, dėl to nereikia sau
gotis užklupus lietui. „Net pa

Aš – pilietis
Artėjant rinkimams daugėja įvairių renginių, susitikimų, diskusijų su kandidatais
į Seimą. Televizijos debatuose kalbama ir apie negalią turinčių žmonių problemas. Vis
dėlto dažniausiai jas kelia ne
patys neįgalieji, o kiti partijų
atstovai, nors negalią turinčių kandidatų į Seimą jų sąrašuose tikrai esama. Viena
to priežasčių – neįgalieji tiesiog negali patekti į nepritaikytuose pastatuose rengiamus debatų filmavimus. Dėl
to prie Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) pastato jie
surengė piketą.
Pilietinių teisių
apribojimas –
nepatogumas?
Vienoje iš sostinės vienman
dačių apylinkių kandidatuojan
ti rateliais judanti Monika Oš
mianskienė suplanuotuose de
batuose buvo pasirengusi kalbė
ti apie negalią turintiems žmo
nėms kylančius iššūkius, jų at
skirtį, išdėstyti savo nuomonę,
ką daryti, kad jie galėtų jaustis
lygūs su visais. Deja, šia vizija ji
nepasidalijo – prie pastato, ku
riame buvo filmuojami debatai,
ją pasitiko... laiptai.
Apie tai, kad gali patekti į

Galūnių netekę žmonės: norime
geresnės protezų kokybės

Konferencijoje „Galūnių protezavimas ir inovacijos“ diskutuota, kaip pagerinti galūnių netekusių žmonių gyvenimo kokybę.

miršau, kad neturiu kojos“, – pa
sakoja Algimantas apie emocijas,
kurias patyrė gavęs C-leg prote
zą. Deja, šio protezo Lietuvoje
ligonių kasos nekompensuoja.
Jis kainuoja apie 30 tūkst. eurų.
Algimantui šį protezą apmokė
jo Krašto apsaugos ministerija.
Prieš 6 metus kojos netekęs
Edvardas Paknys gyvena visa

vertį gyvenimą – važinėja dvi
račiu, dalyvauja automobilių ra
liuose, žaidžia badmintoną, bė
gioja, čiuožinėja snieglente, net
gi galvoja apie paralimpines žai
dynes. Deja, daugelis kojų nete
kusių žmonių apie tai tik svajo
ja, nes neturi tinkamo protezo.
Edvardas įsitikinęs – turėtų bū
ti didesnė laisvė pasirinkti kom

pensuojamą protezą. Skandina
vijos šalyse, taip pat ir Estijoje,
valstybė sumoka ir už specia
lius, sportui skirtus protezus.
Lietuvoje tokios galimybės nėra.
Protezams įsigyti VLK kas
met skiria per 3 mln. eurų. Or
topedijos technikos kompensa
vimo skyriaus vedėjas Giedrius
(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų pilietinės teisės
baigiasi... ties laiptais

Prie VRK surengto piketo dalyviai reikalavo ne apgailestavimų, o atsakomybės ir tvarių pokyčių.

tokią situaciją, Monika buvo
perspėta – išvakarėse debatuo
se dalyvavęs kolega, žinodamas,
jog kitą dieną turės filmuotis ra
teliais judanti moteris, apie tai
perspėjo ir debatų organizato
rius, ir pačią Moniką. Ji susisiekė
su VRK, pasidomėjo, kaip reikės
patekti į filmavimą. Atsakymas,
kad ją užneš, nes taip esą jau da
rę, Monikos netenkino. „Kai su
prato, kad „užnešimas“ nėra pri
einamumo užtikrinimas, o fi

zinės aplinkos neprieinamumas
yra ne tik diskriminacija nega
lios pagrindu, bet taip pažei
džiamos ir mano konstitucinės
bei politinės teisės, ėmė krutė
ti, – pasakoja Monika. – Žadė
jo perskambinti, bet skambučio
taip ir nesulaukiau.“
Nepasikeitė ir požiūris į gali
mybę užnešti, o kai Monika at
sisakė būti nešiojama it daiktas,
sulaukė dar vieno kirčio. Viešo
joje erdvėje pasirodė VRK pra

Atidus
žvilgsnis į
kiekvieną
vaiką

nešimas: „Vyriausioji rinkimų
komisija informuoja, jog vie
nai laidos dalyvių – kandida
tei į Seimo narius Monikai Oš
mianskienei atsisakius priim
ti debatų organizatorių pagal
bą patenkant į patalpas, kuriose
š. m. rugsėjo 15 d. vyko kandi
datų į Seimo narius vienman
datėje Žirmūnų rinkimų apy
gardoje diskusijų laidos filma
vimas, VRK prašymu, laida bus
filmuojama iš naujo.“ Tiesa, ja
me dar pažymėta: „Nuoširdžiai
apgailestaujame, kad kandidatei
Monikai Ošmianskienei filmuo
jant kandidatų diskusijas teko
patirti nepatogumų.“
Monika tai įvertino kaip jos
orumo pažeminimą. Pasak jos,
apribota galimybė per rinkimus
prisistatyti, pristatyti savo ver
tybes nėra nepatogumai. „Mes
kalbame apie esminius pilieti
nių ir politinių teisių apriboji
mus, apie prisiimtų tarptautinių
įsipareigojimų pažeidimus, apie
Lietuvos teisės aktų nevykdy
mą. Negalime rinkiminių de
batų metu diskutuoti socialinės
atskirties ir žmogaus teisių tema
ignoruodami esamą situaciją“, –
įsitikinusi ji.
(nukelta į 4 psl.)

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė.
Asmeninio archyvo nuotr.

Atvira visuomenė
Šiaulių sanatorinė mokykla –
vienintelė mokykla Lietuvoje, kurioje kartu teikiamos
mokymo(si) ir medicinos pas
laugos. Mokykla turi asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
licenciją, t.y. teisę teikti paslaugas sveikatos problemų
turintiems vaikams.
Šiais metais 50-ąjį rugsė
jį sutikusioje mokykloje moko
si 100 vaikų iš visos Lietuvos.
1970 m. įkurta mokykla buvo
pritaikyta skolioze segantiems
vaikams, bet pastaraisiais me
tais čia daugėja vaikų, sergančių
cerebriniu paralyžiumi, epilep
sija ir kitomis lėtinėmis ligomis.
Apie šią unikalią mokyk
lą pasakoja jos direktorė Lijana Giedraitienė, įstaigai vado
vaujanti nuo 2015-ųjų lapkri
čio. Pasak L. Giedraitienės, jai
skaudą širdį dėl kiekvienos mo
kykloje liekančios neužpildytos
vietos, tad norėtų, kad apie įs
taigą sužinotų kuo daugiau Lie
tuvos šeimų. Lijanos manymu,
(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenės balsas
 Šiaulių r.:

Edukacinė-pažintinė išvyka

Biržuose šiauliškiai apžiūrėjo unikalias karstines olas.

„Bičiulystei“ parašiusi Alma Jankauskienė pasidalijo įdomios kelionės įspūdžiais.
Saulėtą rugsėjo rytą grupe
lė Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos
Kairių padalinio narių išvyko į
Biržų kraštą. Sodeliškio dvaro
sodyboje mus pasitiko šeiminin
kė Neringa Linkevičienė.
Edukacinę ekskursiją „Grū
do kelias“ pradėjome nuo au
tentiškos Aukštaitijos sodybos.
Į ansamblį įeina pirtelė, klėtis,
kalvė, rūsys, tvartas, gyvenama
sis namas. Visi pastatai apstaty
ti senoviniais daiktais. Sodybo
je atstatytas vienintelis Lietuvo
je veikiantis malūnas.
Dviejų galų gyvenamajame
name vyko edukacija: kepė
me duoną, ragavome naminio
alaus, gaminamo pagal senovi
nes tradicijas. Kiekvienas gavo

 Telšiai:
Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos narė Vida Petkienė pasidalijo turiningų išvykų
akimirkomis.
Lietuvos neįgaliųjų ir pen
sininkų bendrijos nariai buvo
išvykę į Mažeikių rajone esan
tį Renavo dvaro muziejų, daly
vavo edukaciniame užsiėmime
„Dėžutė ponios gėlei“. Ekskur
siją vedusi gidė supažindino su
Renavo dvaro istorija.
Išėjusius iš dvaro muziejaus
mus pasitiko pati dvaro ponia,
apsirengusi to meto stiliaus dra
bužiais. Jos lydimi pasukome į
dvaro oficiną, kurioje darėme
dėžutes iš gamtoje esamų me
džiagų: medžio žievės, tošies
gabaliukų, apsamanojusių šake
lių, samanų, lapų ir žiedų. Laiko
sugaišome nedaug, ir darbo bu
vo tiek, kad nė vienas nepavar
gome, o rezultatai pradžiugino
visus. Gražiausia išrinkome Ja
ninos Kaminienės „Dėžutę po
nios gėlei“.
Dvaro ponios lydimi pasi
vaikščiojome po netoliese esan
tį parką, kuriame auga storiausia
Lietuvos eglė (jos skersmuo 1,2
metro) ir liepa, ant kurios pasvi
rusio pagrindinio kamieno išau
gusios šešios šakos tapo savaran
kiškais vertikaliais kamienais.
Vėliau Lietuvos neįgaliųjų
ir pensininkų bendrijos nariai
vyko į Plungę, Oginskių rū
mus. Čia dalyvavome edukaci
nėje programoje „Kvapioji kafi
ja rūmuose“. Paragavome pagal
XIX a. receptą keptų sausainių,
pasivaišinome to meto ruošia
ma arbata.

me po tešlos gabalėlį ir turėjo
me suformuoti po duonos kepa
liuką. Kol ji kepė, pasižvalgėme
po dvaro kiemą, malūną, pasu
kome į senovinių automobilių
muziejų. Jame pamatėme garo
traktorių, autobusų, sunkveži
mių, motociklų, specialiosios
paskirties technikos bei sovie
tinių laikų automobilių kolek
cijas. Grįždami į sodybą aplan
kėme žolę rupšnojančius elnius,
danielius, muflonus, alpakas ir
vienišą asiliuką.
Šeimininkė pakvietė pietų.
Mūsų laukė skanūs rūkyti elnie
nos gaminiai ir troškinys, garavo
karšta žolelių arbata. Papietavus
šeimininkė Neringa visiems iš
dalino po duonos kepaliuką. Vė
liau vykome į Kirkilų apžvalgos
bokštą, Karvės olą, pasigrožėjo
me Biržų apylinkėmis.

2 psl.

 Radviliškis:
Radviliškio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė rašo apie
sporto šventę.
Radviliškio sporto arenoje
vyko Šiaulių regiono neįgalių
jų sporto šventė. Į renginį at
vyko mažiau dalyvių negu bu
vo žadėję. Žmonės išsigando
Covid-19 protrūkio Radviliš
kio rajono savivaldybėje – apie
jį sužinojome renginio išvaka
rėse. Iš viso dalyvavo apie 100
žmonių iš 8 komandų. Atvažia
vo sportininkai iš Šiaulių mies
to neįgaliųjų draugijos, Šiaulių
žmonių su fizine negalia spor
to klubo „Entuziastas“, Pakruo
jo rajono neįgaliųjų draugijos,
Kuršėnų neįgaliųjų sporto klu
bo „Atgaiva“, Šeduvos miesto
neįgaliųjų draugijos ir trys ko
mandos iš Radviliškio – diabe
to klubas „Likimas“, Dienos už
imtumo skyrius ir renginio or
ganizatoriai Radviliškio rajono
neįgaliųjų draugija.
Stengdamiesi vengti arti
mo kontakto, sumažinome ir
rungčių skaičių. Sportinin
kai savo jėgas galėjo išbandyti
baudų į krepšį metimo, smigi
nio, kimštinio kamuolio meti
mo, „kopėčių“ ir bočios rung
tyse. Šventės dalyvius sveiki
no draugijos pirmininkė Jū
ratė Bredulskienė, Radviliškio
rajono savivaldybės vicemeras
Mindaugas Pauliukas ir Radvi
liškio r. savivaldybės Švietimo

Keliavome po Žemaitiją

Telšiškiai aplankė dar nepažintas Žemaitijos vietas.

Ekskursiją tęsėme Bukantės
dvarelyje, rašytojos Julijos Že
maitės memoraliniame muzie
juje. Čia galima pamatyti au
tentiškų daiktų iš rašytojos gy
venamosios aplinkos. Dvaro
svirne atidaryta memorialinė
Stanislovo Riaubos ekspozicija,
atstatytame tvarte susipažino
me su sakraliniu Plungės kraš
to paveldu: tradiciniais žemai
čių kryžiais-saulutėmis, šven
tųjų skulptūrėlėmis.
Muziejuje rengiamos edu
kacinės programos „Žemaičių
kulinarinis paveldas“, „Medu
mi kvepianti žvakė“, „Rašymas
žąsies plunksna“. Edukacinę
programą „Medumi kvepianti
žvakė“ vedusi gidė papasakojo
apie suvenyrinių žvakių gamy
bą, gamybos procesui reikalingų
žaliavų poreikį bei pačią žvakių
liejimo eigą. Patys išsirinkome,
mums patikusias suvenyrinių
žvakių formas ir išbandėme jų
gamybos procesą.

Edukacinę programą „Že
maičių kulinarinis paveldas“
vedusi „gaspadinė“ supažindi
no su žemaičių kulinariniais
valgiais. Ant stalo, užtiesto li
no staltiese, puikavosi siūtas
„dygsniuotas“ lino maišelis su
jame sudėtomis karštomis bul
vėmis, žemaitiškas kastinys, ka
napių spirginė, naminis varškės
sūris, uogienė iš įvairių uogų ir
gaivus uogų gėrimas. Buvome
pakviesti paragauti šių žemai
tiškų patiekalų.
Kitą dieną „Senamiesčio“
kavinėje dalyvavome „Žemai
tiškų patrovų degustacijoje“.
Programą vedusi „gaspadinė“
papasakojo, kaip gaminamas
žemaitiškas šiupinys iš kiau
lės uodegos, cibulynė, silkė su
svogūnais.
Šios kelionės surengtos įgy
vendinant Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos finansuojamą
projektą „Stiprinti bendruome
ninę veiklą savivaldybėse“.

Regioninė sporto šventė

Taurės stipriausioms komandoms.

ir sporto paslaugų centro spor
to skyriaus vedėjo pavaduoto
jas Mantas Poškus.
Baudų mėtymo rungtyje iš
moterų taikliausia buvo „Entu
ziasto“ atstovė Vilija Eidininky
tė, tarp vyrų pirmą vietą užėmė
„Entuziasto“ klubo narys Irman
tas Adomaitis.
Kimštinį kamuolį toliausiai
metė Angelė Lideikienė iš „At
gaivos“ klubo, tarp vyrų stip
riausias buvo Jūras Grigaliūnas
iš Pakruojo.
Smiginio rungtyje strėly
tės taikliausiai smigo mūsiškei
Vandai Astrauskienei ir tarp vy
rų čempionu tapusiam Česlovui
Turčinskui.
Mūsų moterys gerai pasiro
dė ir „Kopėčių“ rungtyje – Bi

rutė Tamonienė iškovojo pir
mą vietą. Tarp vyrų geriausiai
sekėsi I. Adomaičiui iš „En
tuziasto“.
Ilgiausiai tęsėsi bočios žai
dimo rungtis. Šį kartą čempio
nais tapo Šiaulių „Entuziasto“
komanda, antri liko Pakruojo
rajono neįgaliųjų draugijos at
stovai, o bronzos medalius pel
nė Šeduvos neįgaliųjų draugijos
sportininkai.
Susumavus rezultatus, stip
riausia komanda, pelniusi 9 me
dalius (po tris visų spalvų), ta
po Radviliškio rajono neįgalių
jų draugija, antrą vietą užėmė
Šiaulių neįgaliųjų sporto klubas
„Entuziastas“, treti liko Pak
ruojo rajono neįgaliųjų draugi
jos sportininkai.

 Zarasai:

Poilsis Šventojoje

Laima Gorpinič pasakoja apie zarasiškių poilsį prie jūros.
Koronaviruso pandemija šie
met pakoregavo neįgaliųjų drau
gijų veiklas ir poilsį Šventojoje.
Zarasų rajono draugija pasinau
dojo LND priimtu sprendimu
draugijoms, kurios pasirūpins
organizuotai atvežti žmones,
skirti dalines kompensacijas už
transporto paslaugas ar degalus.
44 Zarasų rajono neįgaliųjų
draugijos nariai išvyko į Šven
tąją. Čia mus svetingai pasiti
ko poilsio namų „Vislida“ ad
ministratorė Daiva Abromienė.
Popietė buvo vėjuota, jūra ošė,
bangavo.
Nors oras buvo labai permai
ningas, tačiau pasirodanti sau
lė poilsiautojus maloniai kvietė
pasivaikščioti pajūriu, aplanky
ti žvejo dukrų skulptūras, bež
džionių tiltą, praeiti Šventosios
gatvėmis.

Poilsiautojams yra suda
rytos visos sąlygos turiningai
leisti laiką. Galima žaisti šaškė
mis, šachmatais, pasivaikščio
ti su šiaurietiškomis lazdomis,
pažaisti biliardą, pasportuoti su
treniruokliais. Norintieji aplan
kė Palangą, gėlynais išpuoštą Bi
rutės parką bei gintaro muzie
jų, užlipo pasigrožėti panorama
nuo Birutės kalno, pasivaikš
čiojo žymiąja J. Basanavičiaus
gatve, pasigrožėjo jūra nuo Pa
langos tilto. Pamiršome kasdie
nybę ir rutiną, pailsinome pro
tą ir mintis. Vieną dieną skyrė
me kelionei į Klaipėdos zoolo
gijos sodą.
Laikas Šventojoje prabėgo
nepastebimai. Rugsėjis – pui
kus metas ramaus ir jaukaus po
ilsio gamtoje mėgėjams. Grįžda
mi namo Kretingoje aplankėme
grafų Tiškevičių rūmus su Žie
mos sodu.

Zarasiškiai aplankė Klaipėdos zoologijos sodą.

2020 m. rugsėjo 24 d. – spalio 7 d., Nr. 18 (1507), „Bičiulystė“

3 psl.
(atkelta iš 1 psl.)

Baranauskas sako, kad ši suma
ne visada išnaudojama.
„Pinigų yra, prašymas tik
vienas – sudarykite sąlygas juos
išnaudoti. Mioelektrinių protezų
gaminti negalime, C-leg taip pat,
sportinių protezų irgi“, – sako
protezuotojas Rytis Srautnikas.
Jo teigimu, didelė problema –
moksleiviai, kurie turi sportuoti
kūno kultūros pamokoje su tuo
pačiu protezu, su kuriuo ir vaikš
čioja. Jiems turėtų būti kompen
suojamas ir antras protezas.

Ar reikalinga kokybės
komisija?
Roberta Orlauskaitė, atsto
vaujanti protezų naudotojams,
įsitikinusi – ortopedijos įmonės
taupo gamindamos protezus.
Jos manymu, išduodamų pro
tezų kokybę galėtų kontroliuoti
speciali komisija, kuri patikrin
tų, kokios naudojamos dalys, ar
pacientui su pagamintu protezu
patogu eiti.
Ortopedijos ir reabilitacijos
paslaugų teikėjų asociacijos pre
zidentė, gydytoja reabilitologė
Rūta Garšvienė mano, kad ko
kybės vertinimo reikia ir orto
pedijos įmonėms. Dabar jų yra
apie 20, žmogui labai sunku at
sirinkti. Neretas atvejis, kai pro
tezuotojai patys ieško potencia
lių klientų.
SAM Pirminės sveikatos
priežiūros ir slaugos skyriaus pa
tarėja Ilona Šakienė teigė anks
čiau negirdėjusi apie konferen
cijoje iškeltas problemas. Ji pa
brėžė, kad ministerijoje veikia
Neįgaliųjų sveikatos priežiūros
darbo grupė, vadovaujama mi
nistro, kurioje visi šie klausi
mai galėtų būti aptarti. „Tai yra
(atkelta iš 1 psl.)

svarbiausia, kad tėvai galėtų
rinktis, į kokią mokyklą leisti
savo vaiką – į bendrojo ugdymo
ar į tokią, kurioje jam teikiama
daugiau individualios pagalbos.
Kas gali mokytis Šiaulių
sanatorinėje mokykloje?
Pas mus gali mokytis vai
kai iš visos Lietuvos, sergantys
skolioze, turintys lėtinių neuro
loginių, judesio-padėties ir kitų
sutrikimų. Apie 30 proc. mū
sų mokinių yra šiauliečiai, ki
ti – atvykę iš kitų Lietuvos vie
tovių. Šiuo metu iš kitur atvy
kusių vaikų yra per 70, jiems
sudarytos sąlygos gyventi mo
kyklos Savarankiškumo ugdy
mo skyriuje. Su vaikais dirba 87
pedagogai, sveikatos priežiūros
specialistai, mokytojų padėjėjai
ir kiti darbuotojai, nes kiekvie
nam mokiniui, atsižvelgiant į jo
individualius poreikius, veiklas
organizuojame individualiai.
Mokyklos Savarankiškumo ug
dymo skyrius dirba 7 dienas per
savaitę, 24 val. per parą.
Kaip mokykloje vyksta ugdymo procesas?
Mokykloje ugdymo ir gydy
mo procesai vyksta lygiagrečiai.
Vaikams sudarytos tausojančios
sąlygos, klasėse yra ne daugiau
kaip 15 vaikų. Mokytojams pa
deda mokytojo padėjėjai, spe
cialieji pedagogai, psichologai.
Laikomės nuostatos, kad moky
tojo padėjėjas nėra skirtas kon

Galūnių netekę žmonės: norime geresnės
protezų kokybės

LND pirmininkas Ignas Mačiukas ir ortopedijos įmonės „Pirmas žingsnis“ direktorius Algimantas Astrauskas.

vieta, kur sprendimai turi būti
ir bus priimami. Sugalvokime,
kaip turimus pinigus paskirsty
ti taip, kad kuo labiau padėtume
žmogui. Neturime kompensuoti
protezų, kurie stovi kampe“, –
sako I. Šakienė.
Jai pritarė ir G. Baranaus
kas – VLK beveik negauna
skundų dėl protezų. „Visi geri
pasiūlymai, taip pat ir skundai
turėtų pasiekti ir mus. Inicia
tyva turi eiti iš apačios“, – sako
VLK atstovas.

Estijos ir Švedijos patirtis –
ko galime iš jų pasimokyti?
Konferencijoje Švedijos pa
tirtį pristatė Erebru universite
tinės ligoninės profesorė Liselot
te Hermanson. Šioje šalyje itin
daug dėmesio skiriama žmogaus
gyvenimo kokybei. Prie protezo
vaikas pratinamas nuo pat ma
žumės, nes kuo anksčiau jis pra
deda naudotis protezu, tuo ge

riau vėliau jį naudoja. Nemažai
žmonių Švedijoje gauna mio
elektrinius rankų protezus, su
kuriais gali judinti pirštus. Iš
mokę jais naudotis žmonės daug
lengviau randa darbą, geresnė jų
psichologinė savijauta.
Estijoje taip pat galima gauti
mioelektrinį protezą. Tiesa, tam
reikės kreiptis į specialią komisi
ją ir įrodyti, kad to tikrai reikia.
Yra galimybės gauti ir dar bran
gesnius rankų bei kojų protezus.
Kadangi Estijoje žmogui tenka
primokėti už protezą (nuo 5 iki
10 proc.), komisija gali atleisti
nuo šio mokesčio.
Lietuvoje pacientai, norintys
gauti šlaunies (aukščiau kelio)
protezus su hidrauliniu kelio są
nariu ir blauzdos (žemiau kelio)
protezus su vakuuminio tvirti
nimo sistema, turi gauti tretinio
lygio asmens sveikatos priežiū
ros paslaugas teikiančios įstaigos
gydytojų konsiliumo išvadą. Ta

čiau šie protezai skiriami tik ak
tyviausiems – sportuojantiems,
aktyvų darbą dirbantiems žmo
nėms. Kiti turi tenkintis papras
tu, primityviu protezu. R. Or
lauskaitė mano, kad esant tokiai
tvarkai nukenčia darbo ieškan
tys žmonės – jie negali įsidar
binti, nes nepajėgia tinkamai ju
dėti. Diskriminacija Roberta lai
ko ir tai, kad daugiau sveriantis
žmogus negali gauti protezo su
hidrauliniu sąnariu. Neturėda
mas protezo jis negalės judėti, o
tai yra būtina sergant kai kurio
mis ligomis, pavyzdžiui cukri
niu diabetu.

Mokslininkai gali
prisidėti prie protezavimo
pažangos
Vilnius Tech (buvęs VGTU)
Biomechanikos inžinerijos kated
ros lektorius Donatas Lukšys pa
sakoja, kad katedroje atliekama
daug tyrimų, sukuriama daug
inovacijų, kurios galėtų padėti
protezuotojams parinkti tinka
mesnius protezus.
„Turime daug įrangos, atlie
kame įvairius tyrimus. Galime
išmatuoti įvairius žmogaus kū
no biologinius duomenis, juos
apdoroti ir pasakyti, ar raumuo
veikia, ar neveikia, kiek jo pa
jėgumas yra sumažėjęs, taip pat
galime padėti kurti individua
lius implantus, juos projektuo
ti ir sumodeliuoti. Kai kuriuos
prietaisus galima būtų ir ga
minti, bet nepavyksta gauti fi
nansavimo“, – sako D. Lukšys.
Jaunieji mokslininkai rengdami

Edvardas Paknys mieliau renkasi
sportinį kojos protezą.

savo baigiamuosius darbus kas
met sukuria ir įvairių protezų
modelių. „Mokslas eina į prie
kį, tikrai galima nebrangiai su
kurti ir bioninį protezą“, – teigia
mokslininkas. Deja, dažnai su
kurti inovatyvūs prietaisai taip
ir lieka laboratorijoje.
LND pirmininkas Ignas Ma
čiukas pabrėžė, kad ortopedijos
priemonių kokybė – labai svar
bi geresnei žmogaus integracijai
į visuomenę, jo darbingumui,
orumui. Planuojama netrukus
surengti susitikimą su SAM ir
pateikti konkrečius siūlymus,
kad situacija keistųsi.
Konferencija organizuota
įgyvendinant projektą „Lietuvos
neįgaliųjų draugijos institucinis
stiprinimas“, kuris finansuoja
mas LR SADM lėšomis.
Aurelija BABINSKIENĖ

Aldonos Milieškienės nuotr.

Atidus žvilgsnis į kiekvieną vaiką
krečiam vaikui, nes norime, kad
jie užaugtų kuo savarankiškesni.
Mokytojo padėjėjas nuolat prie
vaiko nestovi, prieina tada, kai
jam reikia pagalbos.
Vaikai nemokamai gauna vi
sas jiems reikalingas sveikatos
paslaugas: individualią ir gru
pinę kineziterapiją, ergoterapi
ją, hidroterapiją, fizioterapiją,
masažus. Kiekvienam vaikui
parengiamas individualus ug
dymo planas, kurio svarbi dalis
yra gydymo planas. Mokykloje
yra tausojantis dienos režimas:
pirmoje dienos pusėje, kai mo
kiniai dar nėra pavargę, jie daly
vauja aktyviuose kineziterapijos
užsiėmimuose, o po pietų jų lau
kia pasyvesnės procedūros – vo
nios, masažai ir kita. Sveikatos
priežiūros paslaugos integruo
tos į ugdymo procesą. Pavyz
džiui, vietoj kūno kultūros pa
mokos vaikai lanko individua
lius ar grupinius kineziterapijos
užsiėmimus. Kiekvienam mo
kiniui privalomos trys plauki
mo pamokos per savaitę, todėl
mokykloje nėra mokinio, ku
ris neišmoktų plaukti. Nuosta
bu, kaip puikiai baseine jaučiasi
vaikai, kurie negali vaikščioti –
vandenyje juos sunku atpažinti.
Kokios gyvenimo sąlygos
sudarytos Savarankiškumo
ugdymo skyriuje?

Mokiniai dažniausiai gyve
na po du–tris, yra keli ketur
viečiai kambariai, vyresnieji
dažniau nori gyventi po vieną.
Visada žiūrime, kaip norisi vai
kui ir kaip jis geriausiai jaučiasi.
Vaikams juk taip pat svarbi so
cializacija, gyvendami po kelis
jie randa bendrų veiklų, intere
sų. Skyriuje visą laiką budi ir
vaikams padeda auklėtojai, kai
kurie vaikai turi padėjėjus. Ke
li kambariai turi po bendrą sa
nitarinį mazgą su keletu praus
tuvų, yra įrengti higienos kam
bariai su dušais. Šiuo metu at
naujiname Savarankiško ugdy
mo skyriaus interjerą, po Naujų
jų metų visi baldai bus pakeisti
naujais, tad vaikai gyvens pato
giau ir gražesnėje aplinkoje. Sa
vaitgaliais mokiniai gali važiuo
ti namo, bet ir pas mus vyksta
įdomių veiklų, tad likę skyriuje
tikrai nenuobodžiauja.
Mokykloje laukiame vaikų iš
visos Lietuvos, bet negalią turin
tį vaiką auginantys tėveliai ne vi
sada nori jį paleisti. Tėvams apsi
spręsti tikrai nėra lengva, bet ga
liu pateikti Didžiosios Britanijos
pavyzdį – ten yra prestižinių mo
kyklų, kuriose vaikai ne tik ug
dosi, bet ir mokosi savarankišku
mo gyvendami bendrabučiuose.
Skyriuje gyvenantys vaikai taip
pat gauna savarankiškumo pa

mokas. Esame susikūrę „2SB“
programą, kurios pavadinimas
atspindi tris pagrindines mo
kyklos vertybes – sveikata, są
žiningumas ir bendradarbiavi
mas. Šios vertybės apima visas
mokyklos veiklos sritis, progra
ma padeda stebėti mokinio augi
mą, leidžia per pozityvias nuosta
tas koreguoti mokinio elgseną, jį
įvertinti, paskatinti ir apdovanoti.
Mokyklą lankančių vaikų
tėvai sako, kad jais čia labai
rūpinamasi, todėl savo vaikus
gali palikti ramia sąžine.
Džiaugiamės tėvų atsiliepi
mais. Manau, kad tai – koman
dinio darbo rezultatas. Nuolat
bendraujame, stengiamės, kad
mokytojai, auklėtojai, sveika
tos priežiūros specialistai dirbtų
kartu, kad visi pažintume kiek
vieną vaiką, žinotume jo porei
kius ir galėtume suteikti mak
simalią pagalbą. Sveikatos prie
žiūros specialistai kartu su spe
cialiaisiais pedagogais mokyto
jams ruošia rekomendacijas, kaip
dirbti su kiekvienu vaiku atsi
žvelgiant į jo negalavimus. Juk
vienam sunku rašyti, kitam –
ilgai išsėdėti, trečią pamokos vi
duryje reikia pastatyti – kiek vai
kų, tiek ir individualių poreikių.
Vaiko visapusiško ugdymo
procesas labai ilgas, reikalauja
daug laiko ir kantrybės. Prieš

keletą metų pas mus atvyko
mergytė, kuri buvo visiškai susi
gūžusi, negebėjo bendrauti, vis
ko bijojo. Mokykloje ji pasikeitė
neatpažįstamai – nuolat šypsosi,
puikiai bendrauja, tapo gana sa
varankišku ir laisvu žmogumi.
Tokio rezultato pasiekė kartu
dirbdami psichologai, auklėto
jai, mokytojai, medicinos dar
buotojai ir kiti kolektyvo nariai.
Kokie artimiausi mokyklos
planai?
Iš tėvų atsiliepimų jaučia
me, kad yra poreikis mokyklo
je steigti priešmokyklinę gru
pę, kurią galėtų lankyti svei
katos problemų turintys vaikai.
Pandemijos situacija parodė, kad
kai kuriuos vaikus reikia ypač
saugoti, jiems reikia tausojan
čio režimo, saugių sąlygų, ma
žesnio vaikų skaičiaus grupėje.
Jau galvojame apie darželio gru
pės steigimą, manome, kad tam
galime panaudoti dalį mokyklos
resursų. Be to, norime tobulinti
savo aplinką, ją dar labiau pritai
kyti, įsirengti gražų vidinį kie
melį. Dar norėtume pritrauk
ti pedagogų, kurie savaitgaliais
organizuotų patyriminius žy
gius. Žinoma, nuolat stengia
mės atnaujinti ir techninę bazę,
nes technika tobulėja, norime ir
mes spėti su naujovėmis.
Sigita INČIŪRIENĖ
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Neįgaliųjų pilietinės
teisės baigiasi... ties
laiptais

Piketo dalyviai piktinosi dėl neįgaliesiems nesudarytų tinkamų sąlygų dalyvauti rinkimuose.
(atkelta iš 1 psl.)

Pastatų prieinamumas į
reikalavimus neįtrauktas
Piketo dalyviai reikalavo,
kad VRK prisiimtų atsakomy
bę už tai, kad nesudarė sąlygų
visiems kandidatams dalyvau
ti debatuose ir viešai atsipra
šytų neįgaliųjų bei pasižadėtų,
kad ateityje tokie dalykai ne
pasikartos.
Su į piketą prie VRK susi
rinkusiais žmonėmis, tarp ku
rių buvo ir žmogaus teisių eks
pertas prof. Dainius Pūras, Ne
įgaliųjų departamento direktorė
Eglė Čaplikienė, išėjo pasikal
bėti VRK Mokymų ir komuni
kacijos skyriaus vedėja Kristina
Ivanauskaitė-Pettinari ir vyriau
sioji specialistė Indrė Ramana
vičienė. Atsiprašiusios dėl susi
klosčiusios situacijos jos patiki
no, kad debatų organizatoriai
(VšĮ „Pilietinė medija“) įsipa
reigojo prie šios studijos įrengti
specialią konstrukciją, kuri leis
į pastatą patekti ir neįgaliojo ve
žimėliu judantiems žmonėms.
Asociacijos „Savarankiškas
gyvenimas“ prezidentas Ri
čardas Dubickas pasisiūlė prieš
pradedant tą konstrukciją nau
doti patikrinti, ar ji iš tiesų bus
patogi neįgaliesiems. Pasak jo,
dažnai pasitaiko, kad statybos
techninių reglamentų neišma
nantys žmonės tokius pritaiky
mus padaro „dėl paukščiuko“:
nuolydžiai būna per statūs, be
turėklų ir pan.
Seimo nario Justo Džiugelio
nuomone, jeigu VRK, kaip po
praėjusių rinkimų pasirašyda
ma memorandumą pasižadėjo
VRK pirmininkė Laura Mat
jošaitytė, būtų tarusis su neį
galiųjų atstovais, formuluojant
viešųjų pirkimų sąlygas vieši
nimo paslaugoms, į jas neabe
jotinai būtų įtraukti reikalavi
mai aplinkos prieinamumui už
tikrinti. Tai svarbu ne tik fizi
nę, bet ir regėjimo, kitas nega
lias turintiems žmonėms. „Jei
gu būtumėte tai darę, abejoju,
ar šiandien būtume čia susirin
kę ir vėl kėlę šį klausimą“, – sa
kė J. Džiugelis.
K. Ivanauskaitės-Pettinari
teigimu, rengdamasi rinkimams
VRK tikrai nemažai bendrau
ja su neįgaliaisiais: kartu ruo
šė rekomendacijas dėl rinkimų
pritaikymo akliesiems, psicho
socialinę negalią turintiems as
menims parengė leidinį lengvai

suprantama kalba ir pan. Gaila,
kad į pastatų prieinamumą nie
kas neatkreipė dėmesio. Nors,
pasak jos, formaliai pakeisti jau
nieko negalima, nes pirkimas
yra įvykęs, vis dėlto su paslau
gos teikėjais sutarta, kad speciali
konstrukcija bus įrengta, o atei
tyje viešųjų pirkimų sąlygos bus
papildytos aplinkos prieinamu
mo reikalavimu.

Pritaikytos ne visos rinkimų
apylinkės
Po 2016 m. Seimo rinkimų,
kai neįgalieji kreipėsi į teismą
dėl judėjimo negalią turintiems
žmonėms nesudarytų tinkamų
sąlygų balsuoti ir laimėjo bylą
prieš VRK, Vilniaus miesto bei
Vilniaus rajono savivaldybes,
buvo daug diskutuojama apie
aplinkos pritaikymą, tariama
si, kad savivaldybės pritaikytų
rinkimų apylinkes, o negalėda
mos to padaryti skirtų kitas pa
talpas ir pan.
Situacija tikrai pasikeitė į ge
ra, vis dėlto, pasak VRK atsto
vės I. Ramanavičienės, likus 25
dienoms iki rinkimų, iš 1938
apylinkių 210 dar buvo nepri
taikytos negalią turintiems rin
kėjams. Daugiausia – Vilniaus
miesto savivaldybėje, regionai,
pasak jos, tvarkosi geriau.
R. Dubicko nuomone, reikė
tų atidžiau vertinti savivaldybių
pateikiamą statistiką. Neseniai
Alytuje domėjęsis aplinkos pri
einamumu, jis užsuko ir į rin
kimų apylinkes. „9 iš 13 neįga
liesiems nebuvo nepritaikytos, –
sakė asociacijos „Savarankiškas
gyvenimas“ prezidentas. – Kai
savivaldybės pačios vertina pa
talpų prieinamumą, jų pateikia
mi skaičiai dažnai neatitinka re
alybės. Į vieną ar du laiptelius
prie įėjimo į pastatą ar aukštoką
slenkstį net nekreipiama dėme
sio, problemos nematoma ir dėl
stataus panduso, prie jo neįreng
to turėklo. Norint turėti objek
tyvią statistiką, reikėtų, kad rin
kimų apylinkes įvertintų neįga
liųjų organizacijų atstovai.“
Piketo dalyviai buvo įsitiki
nę, jog VRK turi imtis ryžtin
gesnių priemonių, kad negalią
turintys žmonės galėtų pasinau
doti savo pilietinėmis teisėmis.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.
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Negalios ABC
Susidėvėję, įvairių ligų pažeisti sąnariai riboja žmogaus
savarankiškumą, gali tapti
negalios priežastimi. Sąnarių endoprotezavimas padeda išspręsti šią problemą ir
grąžinti prarastas funkcijas.
Pateikiame informaciją, ką
reikia žinoti, jeigu jums būtina tokia operacija.

Sąnarių
endoprotezavimas

geidauja įsigyti kitokį endopro
tezą, nei skiria VLK.
Sąnario endoprotezavimo
operacija, kai apdraustajam, ku
riam neatėjo eilė gauti kompen
suojamąjį sąnario endoprotezą,
implantuojamas savo lėšomis
įsigytas sąnario endoprotezas,
gali būti atliekama tik tuomet,
Asmenims, apdraustiems
jei kompensuojamąjį sąnario en
privalomuoju sveikatos drau
doprotezą gavęs apdraustasis ne
dimu, Valstybinė ligonių kasa
atvyksta operuotis, atsisako ope
prie Sveikatos apsaugos minis
racijos arba jei apdraustojo pa
terijos (VLK) centralizuotai per
geidaujamu operuotis metu nė
ka kelio, klubo, peties, alkūnės
ra numatytų endoprotezavimo
ir čiurnos sąnario endoprotezus
operacijų.
bei jų priedus ir paskirsto juos
Norėdamas gauti kompensa
ligoninėms, o pacientams, įsi
ciją už savo lėšomis įsigytą są
gijusiems endoprotezus savo lė
nario endoprotezą, apdraustasis,
šomis, išmoka nustatyto dydžio
įtrauktas į ASP įstaigos, teikian
kompensacijas.
čios sąnarių endoprotezavimo
paslaugas, eilę, ne vėliau kaip
Kur kreiptis?
per 90 dienų nuo sąnario endo
Norėdamas gauti kompen
protezavimo operacijos dienos
suojamą sąnario endoprotezą
VLK turi pateikti:
apdraustasis turi kreiptis į šei
 užpildytą Prašymo kom
mos gydytoją arba gydytoją spe
pensuoti sąnario endoprotezo
cialistą, kuris, įtaręs ligą, dėl ku
įsigijimo išlaidas formą, kurioje
rios turi būti atliekama sąna
turi būti nurodyta apdraustojo
rio endoprotezavimo operacija,
asmeninė sąskaita banke;
ir įvertinęs bendrą apdrausto
 originalią sąskaitą faktū
jo būklę, siunčia jį konsultuoti
rą arba jos kopiją, patvirtinančią
į Asmens sveikatos priežiūros
sąnario endoprotezo įsigijimą;
(ASP) įstaigą, teikiančią sąna
 sąnario endoprotezo įsi
rių endoprotezavimo
gijimo išlaidų apmokė
paslaugas.
jimą patvirtinantį do
Svarbu žinoti:
Apdraustasis gali
kumentą.
pasirinkti ASP įstaigą,  sąnarių endoprotezavimo paslaugas teikia 20 ASP įstaigų;
Kompensacija savo
kurioje jam būtų su
lėšomis sąnario endo
teiktos konsultavimo,  sąnario endoprotezavimo operacija turi būti atliekama
protezą įsigijusiam pa
o prireikus – ir sąna per 120 dienų nuo endoprotezo skyrimo dienos;
cientui skiriama tuo
rio endoprotezavimo  kompensacija pervedama ne vėliau kaip per 20 darbo
metu, kai jis turėtų gau
paslaugos. Jų sąrašas dienų nuo jos skyrimo dienos.
ti kompensuojamąjį są
skelbiamas VLK inter
nario endoprotezą pagal
neto svetainėje.
jo pasirinktos ir sąnario
Apdraustojo pasirinktos
Apdraustasis, kuriam buvo endoprotezavimo operaciją atli
ASP įstaigos gydytojas ortope skirtas kompensuojamasis są kusios ASP įstaigos eilę.
das traumatologas nustato diag nario endoprotezas, bet nebu
Kompensacijos dydis
nozę ir informuoja pacientą apie vo atlikta sąnario endoproteza
sąnario endoprotezavimo opera vimo operacija, turi teisę vieną
Kompensacijos už savo lėšo
cijos tikslingumą bei sąnario en kartą būti pakartotinai įrašytas mis įsigytą sąnario endoprotezą
doprotezo įsigijimo išlaidų kom į jo pasirinktos ASP įstaigos, ei dydis atitinka mažiausią VLK
pensavimą.
lę pagal ankstesnio įtraukimo į perkamo standartinio atitinka
Jei asmuo sutinka operuotis, šią eilę datą. Šia teise pacientas mos lokalizacijos ir tvirtinimo
konsultaciją suteikęs gydytojas gali pasinaudoti vienų metų lai prie kaulo būdo sąnario endo
užpildo Prašymo skirti kompen kotarpiu.
protezo ir jo priedų kainą tuo
suojamąjį sąnario endoprotezą
Jeigu operacija dėl anksčiau metu, kai apdraustajam buvo
formą ir per VLK Eilių ir atsar išvardytų priežasčių neatlieka atliekama sąnario endoproteza
gų valdymo informacinę siste ma ir pakartotinai gavus kom vimo operacija.
mą juos pateikia VLK.
Duomenys apie mokamos
pensuojamąjį sąnario endopro
tezą, pacientas išbraukiamas iš kompensacijos už savo lėšomis
Kiek reikės laukti
įsigytą sąnario endoprotezą dy
pasirinktos ASP įstaigos eilės.
operacijos?
dį skelbiami VLK interneto sve
Informacija apie vidutinę Jei endoprotezas įsigyjamas tainėje. Šiuo metu nustatytos
savo lėšomis
atitinkamo kompensuojamo
tokios kompensuojamos sumos
jo sąnario endoprotezo lauki
Apdraustasis savo lėšomis (už po šių metų gegužės 18 die
mo trukmę įvairių ASP įstaigų gali įsigyti kitą gydytojo orto ną atliktas operacijas):
eilėse skelbiama VLK interne pedo traumatologo jam reko
 už klubo sąnario endopro
to svetainėje. Operacijos lauki menduojamą sąnario endopro tezą – 474,58 Eur;
mo trukmė priklauso nuo įvai tezą ir gauti atitinkamą kom
 už kelio sąnario endopro
rių aplinkybių: ligoninėje atlie pensaciją, jeigu:
tezą – 959,31 Eur;
kamų operacijų skaičiaus; pa
 už peties sąnario endopro
 gavęs VLK pranešimą apie
čių pacientų pasirinkimo, kada įtraukimą į eilę, nusprendžia ne tezą – 610 Eur;
ir kokioje ligoninėje operuotis. laukti, kol jam bus skirtas kom
 už alkūnės sąnario endo
VLK standartinius kom pensuojamasis sąnario endopro protezą – 2 046,98 Eur;
pensuojamuosius sąnarių en tezas eilės tvarka;
 už čiurnos sąnario endo
doprotezus eilės tvarka skiria
 gavęs pranešimą apie jam protezą –1 826,37 Eur.
apdraustiesiems pagal jų įra skirtą kompensuojamąjį sąna
Nustatyto dydžio kompensa
šymo į pasirinktų ASP įstaigų rio endoprotezą, pageidauja įsi cija ne vėliau kaip per 20 darbo
eiles datą. Gydytojas ortope gyti kitokį endoprotezą, nei ski dienų nuo jos skyrimo dienos
das traumatologas, atliekantis ria VLK;
pervedama į apdraustojo prašy
sąnario endoprotezavimo ope
 yra pateikęs prašymą skir me kompensuoti sąnario endo
raciją, pagal apdraustojo ligos ti kompensuojamąjį sąnario en protezo įsigijimo išlaidas nuro
patologiją ir jo amžių paren doprotezą skubos tvarka, bet pa dytą asmeninę banko sąskaitą.
ka tinkamiausią sąnario endo
protezą.
Skyrus kompensuojamąjį są
nario endoprotezą, VLK ne vė
liau kaip per 5 darbo dienas re
gistruotu laišku apie tai infor
muoja pacientą. Su sąnarių en
doprotezavimo paslaugas tei
kiančia ASP įstaiga jis turi su
derinti sąnario endoprotezavi
mo operacijos datą. Tai reikia
padaryti per 30 dienų nuo sąna
rio endoprotezo skyrimo. Jei per
nustatytą terminą operacijos da
ta nesuderinama, prašymo skir
ti kompensuojamąjį sąnario en
doprotezą vykdymas sustabdo
mas, bet ne ilgesniam kaip vie
nų metų laikotarpiui nuo sąna
rio endoprotezo skyrimo dienos.
Jei pacientas nesuderina są
nario endoprotezavimo opera
cijos datos, atsisako (raštu) ope
ruotis, nesutinka su siūloma šios
operacijos data ar neatvyksta
operuotis numatytu laiku, taip
pat jei gydytojas ortopedas trau
matologas nustato, kad pacien
tas negali būti operuojamas dėl
kontraindikacijų, prašymo skirti
kompensuojamąjį sąnario endo
protezą vykdymas sustabdomas
ne ilgesniam kaip vienų metų
laikotarpiui.
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Kaip aš pažinau negalią

Atvira visuomenė

Šokio džentelmenas tęsia savo misiją

Arnoldas ir Audrius.

Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

Arnoldą Riekumą – šokių mokytojų asociacijos prezidentą, mokytoją ekspertą buvau sutikusi veik prieš du dešimtmečius. Tuomet Arnoldas pasakojo apie dar visiškai naują Lietuvoje įvykį – šokių pamokas žmonėms, judantiems tik neįgaliojo vežimėliu. A. Riekumas buvo pirmasis Lietuvoje, pradėjęs mokyti
šokti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius žmones! Šios pamokos
ir tapo pirmąją, vis besitęsiančia jo draugyste su negalią turinčiais žmonėmis.
Netikėtas, lemtingas
prašymas
Kai paprašau Arnoldą grįžti
į tą metą, jis prisimena tuomet
vykusias sportinių šokių varžy
bas. Jas stebėjo ir moteris, sėdin
ti neįgaliojo vežimėlyje. „Tose
varžybose aš teisėjavau, buvau
įsitempęs, pavargęs, tad nepa
stebėjau moters. Eidamas pro
šalį išgirdau ją sakant: „O, kaip
ir aš norėčiau išmokti šokti. Ar
tai įmanoma?“ Arnoldui tą va
karą atrodė, kad šoka visi – net
gi kėdės, tad sustojęs jis pasakė:
„Žinoma, kad šoksite. Pažadu!“
Arnoldo pažadas tuomet taip
ir liko kaboti ore. Lietuvoje tada
dar niekas negalvojo, kad šokti
nori ir neįgaliojo vežimėliuose
sėdintys žmonės. Kol Arnoldas
mąstė, ką galėtų padaryti, šok
ti norinti moteris jį pati susira
do. Šokių mokytojas ryžosi jam
pačiam netikėtam iššūkiui. Ar
noldas žinojo, kad vežimėliuose
sėdintys žmonės šoka Lenkijo
je, Prancūzijoje ir daugelyje ki
tų pasaulio šalių, tačiau jis pats
nebuvo tokių šokėjų regėjęs, ne
turėjo jokios metodinės medžia
gos, o negalią turinčių žmonių
jam taip pat nebuvo tekę pažin
ti. Bet vyras ryžosi...
Ir šiandien jis prisimena,
koks per pirmąją repeticiją jis
buvo suglumęs, sutrikęs. Suva
žiavo ratukais vyrai ir moterys.
Jie stovi viename salės kampe,
Arnoldas – kitame. Jis nežino
jo, nuo ko pradėti, o nuvilti šok
ti norinčiųjų negalėjo. Užgrojus
muzikai visi atgijo. Vadovas pa
ėmė už vienos moters vežimėlio
ir drauge apsisuko valso žings
niu. Šokėjai lengviau atsiduso.
Į pirmąją repeticiją šokių
mokytojas buvo pakvietęs ir ke
letą galinčių vaikščioti merginų.
Jos pradėjo šokio žingsniu suk
tis su partneriais. Sėdintieji ve
žimėliuose taip pat judėjo. „Visi
jaudinomės, bet aš stengiausi iš

likti ramus. Mačiau, kaip šokėjų
akyse įsižiebia ugnelės. Pirmoji
repeticija pavyko!“
Šokių mokytojui pačiam te
ko kurti šokių kompozicijas.
„Tuomet pabandžiau atsisėsti į
neįgaliųjų vežimėlį, kad geriau
suprasčiau savo šokėjus ir len
gviau būtų sugalvoti kompozi
cijas, bet, prisipažinsiu, iki šiol
neišmokau tokiu vežimėliu judė
ti“, – sako Arnoldas. O tuomet
jis pradėjo mokyti nuo pačių pa
prasčiausių judesių: važiuoja, su
stoja, apsisuka. Vėliau šokiai da
rėsi vis sudėtingesni, bet šokėjai
puikiai juos atliko. Dabar šokė
jai neįgaliųjų vežimėliuose nieko
nestebina, o tuomet jie ruošėsi
pirmosioms varžyboms. Arnol
das patirties sėmėsi pas kaimy
nus lenkus, jau anksčiau pradė
jusius mokyti šokti žmones veži
mėliuose, kažkaip sugebėjo gauti
tam lėšų. Trūko šokių partnerių,
tekdavo jų ieškoti, raginti, žadėti,
kad bus mokama. Merginos la
bai norėjo šokti, o partnerių vy
rų teko ilgokai laukti...

Pirmosios varžybos šokėjų
neatbaidė
Atėjo pirmosios varžybos,
kurioms įtemptai ruošėsi. Salė,
kurioje repetavo, buvo nepri
taikyta judėjimo negalią turin
tiems žmonėms, reikėjo ieškoti,
kas padėtų užnešti šokėjus. Ar
noldas rasdavo! Bet sunkiausia
buvo žiemą – vienas neatsargus
žingsnis galėjo baigtis nelaime.
Deja, per varžybas ir vadovas,
ir šokėjai patyrė baisią nuos
kaudą – organizatoriai neleido
dalyvauti pagrindiniame kon
certe – bijojo žiūrovų reakcijos.
„Jautėmės kaip šlapiu skuduru
gavę per veidą, o tiek repetavo
me“, – prisimena Arnoldas.
Bet repeticijos tęsėsi. Sėkmė
šokėjus aplanke Kaune. ,,Ginta
rinės poros“ varžybas vedė geri
Arnoldo bičiuliai Jūratė ir Čes

lovas Norvaišos. Šokėjai ratu
kuose ir jų partneriai galėjo šok
ti pagrindiniame koncerte. Po
lėto valso pilnutėlė Kauno halė
atsistojo. Žiūrovų akyse blizgė
jo ašaros. Vaikinai ir merginos
pajuto – juos priėmė, pripažino.
Arnoldas to džiaugsmingo jau
dulio, kurį tuomet patyrė, nie
kada nepamirš. „Kuo ilgiau pa
žinau savo šokėjus, tuo mažiau
juose mačiau negalios. Žmonės
jaučia ritmą, šypsosi savo part
neriams“, – sako jis. Arnoldas
matė, kokie jie laimingi. Jie ne
tik šoko, bet ir įsigijo nuostabių
draugų. Prasidėjo pasirodymai
ne tik Lietuvoje.
Kalbamės su Arnoldu apie
tai, kad šiandien vyksta festiva
liai, televizijos ir kiti projektai,
kuriuose dalyvauja judėjimo ne
galią turintys šokėjai. Ir jų pa
sirodymai nieko nestebina. Šiuo
metu vežimėliuose sėdinčiųjų
Arnoldas šokti nebemoko, ta
čiau bendrystė su negalią turin
čiais žmonėmis tęsiasi.

Žavi optimizmas
ir tikrumas
A. Riekumas dirba mokyklo
je, tačiau Lietuvos žmonių su ne
galia sąjungos nariai ji gerai pa
žįsta. Arnoldas savanoriauja są
jungos organizuojamuose rengi
niuose: lydi neįgaliuosius į va
saros stovyklas, į išvykas, vado
vavo ne vienam projektui. „Esu
sužavėtas sąjungos projektų ko
ordinatore Ginta Žemaitaityte.
Moteris juda neįgaliojo vežimė
liu, bet nuveikia tiek daug, kad
visi gali pavydėti – projektų va
dovė, organizatorė, ekspertė!
Ginta – tai varikliukas, vedantis
į priekį kitus, ne tik ratelinukus...
Žmonės tiesiog bėga jai iš pas
kos“, – emocingai kalba vyras.
Arnoldas labai gerbia ir Rober
tą Ašmanavičių. Vyras, sėdin
tis neįgaliojo vežimėlyje, įstei
gė įmonę, sukūrė darbo vietų,
o koks uždegantis, optimistas!
„Šią vasarą savanoriavau
šiaurietiško ėjimo stovyklo
je Ignalinos rajone, Meironyse.
Kokių nuostabių žmonių suti
kau! Bendraudamas su jais, ga
lėdamas jiems padėti jaučiau
didžiulį dvasinį pasitenkinimą.
Žmonės, kuriuos pažinau Žmo
nių su negalia sąjungoje, – be
kaukių, tikri, nuoširdūs, pasi
ruošę padėti vienas kitam ir vi
siems sutiktiems!“ – žavisi Ar
noldas. Pasak jo, mes dažnai
vis dar teisinamės, kad nežino
me, kaip bendrauti su neįgaliu,
vežimėlyje sėdinčiu žmogumi,
baiminamės neįžeisti, o iš tie
sų turime tiesiog pasimokyti iš
jo ir nustoti apsimetinėti labai
mandagiais, labai gailestingais.
„Jie turi teisę gyventi taip, kaip
mes, ir daryti viską, ką ir mes
darome. Ir dar. Jie mus priver
čia tikėti, jog žmonės labai daug
ką gali, kad ir kas benutiktų“, –
mintimis dalijasi A. Riekumas.
Eglė KULVIETIENĖ

Parodos „Karantino veidas“ nuotrauka.

Parodoje – sustabdytos
karantino akimirkos
Vilniaus miesto neįgaliųjų
draugijoje surengta jau 6-oji
fotografų būrelio nuotraukų
paroda. Šis būrelis – vienas
aktyviausių draugijoje. Organizacijos vadovė Jadvyga
Rostovskaja džiaugiasi, kad
Nelios Britovos vadovaujami
draugijos nariai kasmet sugalvoja naują temą, o jų fotografijos papuošia draugiją.

Parodos „Karantino veidas“ nuotrauka.

Fiksavo karantino
akimirkas
Šiemetinės parodos tema –
„Karantino veidas“. Žmonės
fiksavo, koks buvo Vilnius ir
kokie buvome mes per karanti
ną, kai turėjome atsiriboti nuo
pasaulio. „Kadangi tuo metu
negalėjome susitikti, dirbome
nuotoliniu būdu – susiskambin
davome, susirašinėjome. Žmo
nės man siųsdavo savo nuotrau
kas, aš jas pakoreguodavau, ap
tardavome, kas pavyko“, – sa
ko būrelio vadovė N. Britova.
Ji pasakoja, kad žmonės dirbo
skirtingai – vieni visai neišei
davo iš namų, tad fotografavo
iš balkono. Kiti nufotografuo
davo tai, ką pamatydavo trum
pam išėję į parduotuvę ar pasi
vaikščioti, treti daug laiko pra
leisdavo gamtoje. Iš viso drau
gijos nariai atsiuntė 52 nuotrau
kas. Kai kuriose tikrai pavyko
užfiksuoti karantino nuotaiką:
tuščios Vilniaus gatvės, žemėn
nuleisti veidai su kaukėmis, lyg
kalėjime užtvertos sakuros –
tokia šių metų realybė. „Ši par
oda – unikali. Mėgstu lanky
tis Vilniaus galerijose, bet nie

kur tokios nemačiau“, – sako N.
Britova. Jos teigimu, galbūt po
poros metų šios nuotraukos jau
bus istorinės.

Fotografija – įdomus
hobis
Sigitas Norvaišas būrelį lan
ko jau 5 metus – kai tik nebū
na užsiėmęs, visada stengiasi
nueiti. „Tobulėji pats ir kitiems
ką nors patari, – sako vyras. –
Būrelyje ne tik fotografuojame,
bet ir kuriame filmukus, atviru
kus, ką nors sužinome apie fo
tografijos teoriją.“ Sigitas sako
nuo vaikystės domėjęsis analo
gine fotografija ir dabar mėgs
ta į rankas paimti fotoapara
tą. Šį kartą į parodą pateko jo
nufotografuotas ištuštėjęs Vil
nius. „Keistas jausmas – mies
tas visai be žmonių“, – prisime
na Sigitas.
Lidija Zimina fotografuoja
viską – ir gamtą, ir parduotuvę,
o kiek įdomių nuotraukų gali
ma padaryti poliklinikoje – da
bar viskas kitaip. Į parodą pate
ko moters fotografijos iš Santa
ros klinikų – jai pavyko užfik
suoti greitosios pagalbos gydy
tojų nuotaikas, su vežimėliu iš
vežamą žmogų. „Nuo jaunystės
mėgau stebėti gamtą, ypač de
besis, bet neturėjau fotoaparato.
Kai draugijoje atsirado fotogra
fijos būrelis, įsigijau. Tai mano
hobis, – pasakoja L. Zimina. –
Esu neįgali, pensininkė, bet ne
būna dienos, kad kur nors ne
išeičiau. Ir visus kitus kviečiu –
neskubėkite išeiti į pensiją, bet
jei išėjote, ką nors veikite. Juk
gyvenimas – judėjimas.“
Moteris sako turinti ne vieną
hobį – Vilniaus miesto neįgalių
jų draugijoje lanko ir ansamblį,
ir rankdarbių, ir pynimo būre
lius. „Stengiamės savo nariams
pasiūlyti įvairių veiklų – veikia
būreliai, draugijoje dirba psi
chologas. Sunkią negalią turin
čius žmones lankome namuo
se. Kviečiu visus žmones, ku
riuos ištiko negalia, neužsida
ryti namuose, ieškoti bičiulių,
bendrauti. Galbūt atrasite naujų
pomėgių“, – sako J. Rostovskaja.
Emilija STONKUTĖ
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Padėk sau be vaistų

P

ersikas – šiltųjų kraštų erš
kėtinių šeimos vaiskrūmis
arba nedidelis vaismedis, vedan
tis stambius aksominiai pūkuo
tus sultingus kaulavaisius (Rytų
šalyse šie vaisiai ilgai buvo vadi
nami ilgaamžiškumo simboliu),
kurių minkštimas sultingas, sal
dus, aromatingas (baltas, oran
žinis, oranžiniai rausvas). Kau
liukas stambus, grublėtas, sėkla
karti, kvepia migdolu. Vaisiai,
nelygu kokia veislė, prinoksta
birželio ar net rugsėjo mėnesį.
Švieži persikai valgomi žali
arba konservuoti. Iš persikų ver
dami kompotai, uogienės. Persi
kų sultys labai skanios, jų duo
dama vaikams ir ligoniams. Be
je, svarbu persikais nepiktnau
džiauti, nes gali atsirasti virški
nimo, širdies ir kraujagyslių su
trikimų.

Cheminė sudėtis
Vaisiuose rasta: pektinų,
cukrų (vyrauja sacharozė), 0,9
% baltymų, 0,7 % organinių
rūgščių (obuolių, citrinos ir kt.),
0,9 % ląstelienos.
Persikuose yra vitaminų
A (15 mkg), C (9,5 mg), E
(0,97 mg), B1 (0,03 mg), B2
(0,05 mg), B3 (0,14 mg), B6
(0,03 mg), B9 (2,70 mg), PP
(0,85 mg), H (1,90 mg).
Makroelementai: 363 mg
kalio, 34 mg fosforo, 30 mg nat
rio, 20 mg kalcio, 16 mg mag
nio, 6 mg sieros, 2 mg chloro.
Mikroelementai: 10 mg sili
cio, 0,65 mg aliuminio, 0,6 mg
geležies, 0,14 mg mangano,

0,1 mg cinko; be to šioje sudė
tyje dar yra fluoro, vario, ličio,
jodo, chromo ir nikelio.
Pagrindinių komponentų
sudėtis gramais: 0,9 g baltymų,
0,1 g riebalų, 9,5 g angliavande
nių. Kaloringumas – 38–50 kcal
priklausomaui nuo veislės, 2,11 g
maistinių skaidulų, 86,1 g van
dens, 0,7 g organinių rūgščių,
8,3 g disacharidų ir monosacha
ridų, 1,2 g krakmolo.
Persikų sėklose rasta ne
džiūstančio riebaus aliejaus, kar
taus migdolų eterinio aliejaus,
baltymų bei glikozido amigda
lino. Veikiant fermentui emulsi
nui (sėklas apdorojant termiškai,
emulsinas praranda aktyvumą)
amigdalinas suskyla į gliukozę,
benzoaldehidą ir sinilinę rūgš
tį, kuri yra labai nuodinga. To
dėl vartoti maistui žalias persikų
sėklas yra labai pavojinga.

Persikų nauda sveikatai
 gerina apetitą,
 padeda atsikratyti rėmens,
pykinimo,
 turi tonizuojančių savy
bių (persikai turi būti valgomi
ryte ir dieną),
 gerina tulžies ir šlapimo
išsiskyrimą,
 normalizuoja medžiagų
apykaitą,
 stiprina atmintį, dėme
singumo koncentraciją, apskri
tai didina galvos smegenų ak
tyvumą,
 skatina vadinamojo
džiaugsmo hormono endorfino
susidarymą,

Konsultuojame, komentuojame
Žuvų taukai – maisto papildas, ypač aktualus šiuolaikiniam
žmogui. Tačiau kaip išsirinkti iš tokios gausos, siūlomos vaistinėse? Daugiau apie žuvų taukus papasakojo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
Žuvų taukus pradėti varto
ti naudinga prieš peršalimo li
gų sezoną. Vaistininkė V. Be
čelytė sako, kad kaip ir bet kurį
maisto papildą, žuvų taukus re
komenduojama nuosekliai nau
doti 3 mėnesius, o po to pada
ryti pertrauką.
„Ištisus metus vartoti žuvų
taukų tikrai nereikia ir tai net
nerekomenduojama. Jei žuvų
taukus vartosite ištisus metus,
smarkiai apkrausite kepenis, taip
atsiras pavojus šio organo surie
bėjimui“, – sako vaistininkė.

Kaip išsirinkti žuvų taukus?
Prieš pradedant vartoti žuvų
taukus vaistininkė pataria apsi
brėžti, kokį tikslą norime pa

siekti – sustiprinti imuninę sis
temą, sumažinti cholesterolio
kiekį, nuovargio jausmą ar pa
gerinti odos būklę.
„Yra grynų žuvų taukų, yra
ir sudėtinių, kuriuose papildo
mai yra ir vitaminų bei kitų
medžiagų“, – sako V. Bečelytė.
Žuvų taukuose yra ne tik
mūsų sveikatai reikalingų ome
ga-3 riebalų rūgščių, kurių taip
sunku gauti dažnai žuvies ne
valgantiems žmonėms, tačiau
ir omega-6, omega-9, antioksi
dantų, vitaminų A, B, E, D, ko
fermento Q10.
Žmonės, sergantys širdies
ir kraujagyslių ligomis, turėtų
rinktis žuvų taukus su didesniu
omega-3 riebiųjų rūgščių kiekiu.
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Persikai – ilgaamžiškumo simbolis
 padeda esant nemigai,
stresui, stiprioms emocinėms ir
psichinėms perkrovoms,
 stiprina dantis ir kaulus,
 mažina audinių pabrin
kimą,
 palankiai veikia širdies ir
galvos smegenų darbą,
 didina kraujagyslių elas
tingumą,
 aktyviai kovoja su pirmai
siais senėjimo požymiais,
 gerina regėjimo funkciją,
 padeda virškinti „sunkų“
ir riebų maistą (tai ypač svarbu,
kai skrandyje trūksta rūgšties),
 pasižymi vidurius laisvi
nančiu efektu,
 tinka inkstų akmenligės,
peršalimo ligų, podagros ir reu
matinių ligų profilaktikai,
 padeda susidaryti hemo
globinui,
 mažina mažakraujystės
riziką,
 iš organizmo šalina šla
kus ir toksinus, sunkiųjų meta
lų druskas,
 tinka osteoporozės, artri
to ir apskritai sąnarių ligų pro
filaktikai.

Persikai nevartotini
 kai nesveikuoja skydliau
kė, kepenys,
 sergama sunkios formos
cukriniu diabetu,
 esant gastritui, skrandžio
ir dvylikapirštės žarnos opaligei,
 pakilus skrandžio rūgš
tingumui,
 turint polinkį sirgti aler
gija.
Džiovinti persikai
Džiovinti persikai turi balty
mų, angliavandenių, vitaminų
(A, B grupės, C, E, K), minera
lų (cinko, fosforo, geležies, kal
cio, kalio, mangano, vario ir kt.).
Pastaruoju metu džiovinti
persikai pradėti vertinti dėl to,
kad pasižymi antioksidacinėmis
savybėmis ir tinka onkologinių
ligų profilaktikai. Be to, džio
vinti persikai palankiai veikia
širdies ir nervų sistemą, gerina
kraujo sudėtį, normalizuoja tul

žies pūslės bei skrandžio ir žar
nyno darbą.

Komentaras
Vitaminas A svarbus ne
vien tik geram regėjimui, bet
taip pat reikalingas odai, glei
vinėms, dantims, nagams ir kt.
organizmo reikmėms.
Vitaminas C yra antioksi
dantas, turi įtakos organizmo
imuninei sistemai, daro teigia
mą poveikį kraujagyslių sienelių
struktūrai, dalyvauja antinks
čių kai kurių hormonų sintezė
je, padeda įsisavinti geležį, nor
malizuoja kaulų čiulpų funkci
jas, turi didelę reikšmę ląstelių
kvėpavimui, dalyvauja perduo
dant nervinius impulsus.
Vitaminas E taip pat tu
ri antioksidacinių savybių, yra
būtinas normaliai nervinių ląs
telių medžiagų apykaitai, svar
bus kepenų veiklai, normali
zuoja kraujo krešėjimą, daly
vauja dantų ir nagų formavi
mosi procese.
Vitaminas K atsakingas
už kraujo krešėjimą, dalyvauja
virškinimo procesuose, padeda
tulžiai išsiskirti į skrandžio ir
žarnyno sistemą, būtinas kaulų
susiformavimui.
Vitaminas B2 dalyvauja
daugelyje svarbių organizmo
reakcijų, saugo nervinius audi
nius nuo pažeidimų, dalyvauja
acetilcholino gamyboje, būtinas
normaliai kaulų čiulpų funkci
jai, raudonųjų kraujo kūnelių
susiformavimui. Trūkstant šio
vitamino lūpų kampučiuose gali
atsirasti sunkiai gyjančių skaus
mingų įtrūkų, taip pat dėl vita
mino B2 galima susirgti akių li
gomis. Labai sunkiais atvejais
susergama mažakraujyste.
Vitaminas B3 dalyvauja
perduodant nervinius impulsus,
jis svarbus daugeliui svarbių or
ganizmo reakcijų, būtinas nor
maliai kraujotakai, lytinių hor
monų, tulžies pūslės veiklai.
Vitaminas B6 būtinas bal
tymų ir aminorūgščių apykai
tai, hormonų, raudonųjų kraujo
kūnelių gamybai, imuninei sis

temai. Šis vitaminas labai svar
bus fermentiniams procesams,
vykstantiems galvos smegeny
se, riebalų, ypač polinesočiųjų
riebalų rūgščių ir angliavande
nių apykaitai, skatina hemoglo
bino gamybą.
Cinkas stiprina kraujagyslių
sieneles, įeina į hormono insu
lino sudėtį.
Fosforas dalyvauja formuo
jantis kolagenui, įeina į kraujo
buferinių sistemų sudėtį.
Geležis dalyvauja hemoglo
bino ir raudonųjų kraujo kūne
lių susidaryme, stiprina dauge
lio fermentų aktyvumą, gerina
imunitetą. Geležis būtina aprū
pinant organizmą deguonimi.
Kalcis dalyvauja hemoglo
bino, raudonųjų kraujo kūnelių,
kolageno susidaryme bei kaulų
susidarymo procesuose. Taip pat
šis mineralas būtinas fermenti
nėms sistemoms (tarp jų ir rau
menų susitraukimui), nervinių
impulsų perdavimui, kraujo
krešėjimui, reguliuoja kai ku
rių hormonų aktyvumą.
Kalis reikalingas organiz
mo skysčių pusiausvyrai palai
kyti, normaliai nervų ir širdies
raumenų veiklai. Kalis – vienas
svarbiausių kraujo spaudimą re
guliuojančių mineralų. Dėl ka
lio stokos gali sutrikti refleksai,
kvėpavimas, pakilti kraujospū
dis, stoti širdis. Kalio perteklius
veikia toksiškai, gali sutrikti šir
dies veikla – širdies raumuo ne
gali susitraukti dėl nervinio im
pulso perdavimo sutrikimų.
Manganas dalyvauja žmo
gaus medžiagų apykaitoje, yra
daugelio fermentų sudedamoji
dalis, mangano reikia vitaminų
B1 ir E apykaitai. Manganas vei
kia kaip katalizatorius skaidant
riebalus ir cholesterolį, svarbus
smegenų ir nervų mitybai, bū
tinas normaliam skeleto vys
tymuisi.
Varis padeda išsaugoti nor
malią kraujo sudėtį – dalyvauja
susidarant hemoglobinui, ska
tina geležies įsisavinimą, geri
na kaulų struktūrą.
Romualdas OGINSKAS

Kaip išsirinkti žuvų taukus ir ką
būtina žinoti prieš juos vartojant
EPR, DHR riebiosios rūgštys
padeda sumažinti blogojo cho
lesterolio kiekį, tad norint pa
siekti gerą rezultatą, tokius žu
vų taukus reikėtų vartoti bent
tris mėnesius.
Širdies kraujagyslių sistemai
skirtuose žuvų taukuose taip pat
papildomai būna vitaminų A,
E, kofermento Q10. Jei žmogus
vartoja beta blokatorius, jie daž
nai sukelia silpnumą, o Q10 su
teikia energijos, tad šį nemalonų
pojūtį gali sušvelninti.
EPR, DHR riebiosios rūgš
tys taip pat naudingos smegenų
funkcijos palaikymui, regėjimo
gerinimui.
Pasak „Camelia“ vaisti
ninkės, omega-6 riebalų rūgš
tys naudingos odos elastingu
mui, stangrumui palaikyti, taip

pat reikalingos nervų sistemai.
Omega-9 riebalų rūgštys būti
nos kraujagyslių sienelių elas
tingumui, taip pat odos būklei
pagerinti, nuovargiui mažinti,
kovoti su širdies ir kraujagys
lių ligomis.

Geriausia gerti šaukštais?
Žuvų taukus gerti kapsulė
mis ar šaukštais? Vaistininkė
V. Bečelytė sako, kad yra įvairių
nuomonių ir patarimų, tačiau
geriausia pačiam žmogui pasi
rinkti, kaip jam patinka. Pavyz
džiui, turintiems didelį blogo
jo cholesterolio kiekį ir sergan
tiems širdies bei kraujagyslių li
gomis, gydytojai rekomenduoja
rinktis būtent skystus žuvų tau
kus su didesne omega-3 riebiųjų
rūgščių doze ir gerti ryte.

„Kas nepakenčia žuvų tau
kų skonio, renkasi kapsules ir tai
tikrai nėra kažkuo prastesnis pa
sirinkimas nei gerti žuvų taukus
šaukštais. Svarbu išgerti reikia
mą dienos dozę: profilaktiškai –
2 kapsules, o kai kuriais atvejais
rekomenduojama dozę didinti
net iki 6 kapsulių per dieną. Jei
turite tam tikrų sveikatos nega
lavimų, patariu dėl paros dozės
pasitarti su specialistais“, – sa
ko V. Bečelytė.
Pasaulio sveikatos organi
zacija rekomenduoja sveikiems
žmonėms kasdien suvartoti nuo
300 iki 500 mg EPR ir DHR rie
balų rūgščių (bendrai). Tai ati
tinka 1–2 tokios koncentracijos
riebalų rūgščių omega-3 kapsu
les per parą.
„Bičiulystės“ inf.
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Mokslo parkas

Pasaulio kompasas
sų pretendentų atrinko tris –
Mariją, Anastasiją ir Aleksan
drą. Tada prasidėjo darbas. Pir
mas kelias savaites kvepalų kū
rėja klausinėjo savo pažįstamų,
kokios emocinės būsenos jiems
simpatiškiausios, kokių jie ypač
ilgisi. Tuo metu trys laimingieji
lankė kursus, kaupė žinias ir ta
po profesionaliais kvepalų kū
rėjais. Jekaterina jiems pasiūlė
penkias būsenas, kurias jie turė
tų atspindėti savo sukurtose kve
palų kompozicijose. Vėliau liko
trys pačių pasirinktos temos –
ramybė, įkvėpimas ir laisvė.

Kvepalų „Pure Sense“ kūrėjų komanda.

Neregiai žino, kuo
kvepia ramybė,
įkvėpimas ir laisvė

Anastasija seniai svajojo apie tokį projektą ir ieškojo informacijos internete. Ji stebėjosi, kodėl kvepalų žinovai nepakviečia bendradarbiauti itin gerą uoslę turinčių neregių. Nerado apie tai jokios informacijos. Bet jos svajonė išsipildė su kaupu – buvo pakviesta kurti kvepalus „Pure Sense“.
Idėja gimė parodoje
Graso (Prancūzija) parfume
rijos instituto (Grasse Institute
of Perfumery) absolventė Jeka
terina Zinčenko ne vieną dieną
svarstė, kaip pritaikyti įgytas ži
nias. Grasas – pasaulio parfume
rijos sostinė, jo apylinkės svai
ginamai kvepia jazminais ir ro
žėmis. Pagyvenus šiame nuosta
biame Pietų Prancūzijos mieste
lyje, prisilietus prie jo istorijos,
norėjosi nuveikti kažką įspūdin
go, netikėto...
„Idėja gimė parodoje „Lie
čiamas pasaulis“, – pasakoja Je
katerina. – Lankytojai buvo pa
kviesti į neįprastą ekskursiją,
kur jie vaikščiojo tamsoje ir jau
tėsi neregiais. Net ir gidai turėjo
regos sutrikimų. Vaikščiojome
po kambarius, kur buvo įrengta
ekspozicija. Tyrinėjome objek
tus, pritaikytus atpažinti liečiant
(svetainę, gatvę, parką ir kt.) vi
siškoje tamsoje, pasikliaudami
tik klausa ir lietimu. Labiausiai
patiko „turgus“ – buvo galima
liesti pupeles, įvairias daržoves,
iš kvapo atpažinome vaisius ir
prieskonius. Būtent ten atkrei
piau dėmesį, kaip tamsoje su
stiprėjo kvapų pojūtis – uoslė.“
Testo rezultatas: 10 iš 10
Parodoje Jekaterina pirmą
kartą bendravo su neregiais. Gi
dė atvirai pasakojo apie savo gy
venimą. Jaunai kvapų specialis

Sporto klubas

R

ugsėjo viduryje į Kazlų Rū
dos sporto centrą susirinko
sporto entuziastai iš Marijampo
lės (dvi komandos), Kalvarijos,
Vilkaviškio, Kazlų Rūdos neįga
liųjų draugijų, taip pat ir Kazlų
Rūdos socialinės paramos cent
ro. Daugiau kaip 70 žmonių da
lyvavo smiginio, krepšinio bau
dų ir žiedų mėtymo bei estafe
tės rungtyse.
Daugiausia džiaugsmo ir
ovacijų sulaukė komandinė
rungtis, kurioje į lėkšteles deda

tei patiko jos atvirumas ir opti
mizmas, įsiminė pasakojimas,
kad uoslė teikia labai daug in
formacijos apie mus supantį pa
saulį. Būtent klausa ir uoslė re
gos sutrikimų turintiems žmo
nėms padeda orientuotis, daug
sužinoti apie daiktus ir aplinką.
Jekateriną pribloškė paro
dos „Liečiamas pasaulis“ daly
vių gebėjimai: „Jie turi ypatin
gą uoslę, nors patys taip nema
no. Jie uoslės testus įveikia ge
riau nei visa profesionalių parfu
merių grupė, su kuria mokiau
si Prancūzijoje. Jų rezultatas 10
iš 10, nors patys savo gabumus
vertina 5-6 balais. Vienų pojū
čių jautrumo sustiprėjimas pra
radus kitus vadinasi sensibiliza
cijos efektu.“

Pasisekė trims jaunuoliams
Jekaterina nutarė kurti kve
palų liniją Pure Sense. Siekė sa
vo projektą padaryti visuomenei
svarbų, tad ėmė ieškoti neregių,
kurie galėtų dalyvauti kuriant
kvepalus. Ieškojo socialiniuose
tinkluose, regos sutrikimų tu
rinčių žmonių pažinčių svetai
nėje. Kandidatams buvo iškelta
nemažai reikalavimų: būti nea
bejingiems kvepalams, turėti aš
trią uoslę, būti pasiruošus skirti
projektui daug laiko ir jėgų, nes
teks ir mokytis, ir dirbti.
Jau pirmą dieną Jekaterinai
paskambino 60 jaunuolių. Iš vi

Kūrybinės kančios ir laimė
Visi trys jaunuoliai fantaza
vo, svajojo, jaudinosi, gilinosi į
savo prisiminimus ir jausmus.
Anastasija sukūrė aroma
tą „Įkvėpimas“ (angl. „Inspi
ration“). Karšta diena ir apra
sojęs limonado bokalas... Aro
mate daug mėtos, kurią papildo
braškės, arbata, džiovinti vaisiai
ir jazminas. „Mane mėta išties
atgaivina ir įkvepia, kiti kvapai
tiesiog tiko šiai nuotaikai“, – sa
ko Anastasija.
Aleksandras tapo kvepalų
„Ramybė“ (angl. „Serenity“)
autoriumi. Anot vaikino, šis
aromatas turėjo perduoti tirštų
sutemų įvaizdį. Jis intuityviai
pasirinko citrusų-vaisių kvapą,
kurį papildė muskato riešuto,
vanilės, ladano (Afrijoje augan
čio bosvelijos medžio dervos) ir
sandalo gaidelėmis.
Marijai kiekvienas skonis
turi spalvą, o aromatas prisipil
do muzikos garsų. „Jaučiu ma
ne supančių žmonių kvapus – ir
tai labai daug apie juos pasako,
kaip ir kalbos maniera, intonaci
ja, – sako mergina. – Kiek save
pamenu, visada naudojau kve
palus. Išeidama iš namų nepa
sikvėpinusi būčiau lyg nuoga.
Šiame projekte sukūriau kvepa
lus „Laisvė“ (angl. „Freedom“).
Kurdama galvojau apie ankstyvą
rytą, pravertą langą, prie kurio
stovi žmogus ir žiūri į miestą.
Rinkausi komponentus, atspin
dinčius švarą, tyrumą, begalinę
erdvę ir... truputį gatvės dulkių.
Taigi mano aromatas – tai mies
to džiunglės su šviežiai nupjauta
žole, o dulkes sukūriau iš pipiro,
kardamono ir muskato.“
Beje, neregių, bendradarbia
vusių su parfumeriais ir techno
logais, sukurti kvepalai jau par
duodami, o jiems mokama dalis
gauto pelno.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Draugystės ir sporto šventė
mi kamuoliukai, o vėliau bėgant
atgal surenkami. Joje nepralen
kiama buvo Kazlų Rūdos neį
galiųjų draugijos komanda. Vy
riausia šventės dalyvė, 86-erių
Magdelena Sidabrienė, laimėjo
pirmą vietą kamuoliuko mėty
mo rungtyje. Sportiškiausia bu
vo Odeta Šulciūtė – ji dalyva
vo visose rungtyse, o baudų bei
žiedų mėtymo varžybose užėmė
dvi pirmąsias vietas.
Prizinių vietų laimėtojams
Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugi

jos pirmininkė Ramutė Sarapi
navičienė ir Sporto centro atsto
vė Loreta Arminienė įteikė me
dalius. Geriausiai pasirodžiusios
komandos apdovanotos taurė
mis: III vietą laimėjo Kalvarijos
komanda, II – Marijampolės I
komanda, o nugalėtoja tapo gau
siausia Kazlų Rūdos komanda.
Svetingi šeimininkai pavaiši
no pietumis, nuotaiką praskaid
rino Kazlų Rūdos neįgaliųjų
draugijos kapela „Medlieva“.
Vitalija Kavaliūnaitė

Lietuviai sukūrė
vežimėlį, kuriuo
galima judėti be rankų
Lietuvių kompanija „Chronus robotics“ sukūrė neįgaliojo vežimėlį galintį atstoti mobilų robotą „Chronus KIM1“. Kojų nevaldantys žmonės juo gali judėti nenaudodami rankų, tik intuityviais kūno judesiais.

Chronus KIM1 valdomas be rankų.

Manevringas ir patogus
„Chronus KIM1“ vežimėlis,
kitaip nei elektriniai vežimėliai,
neturi vairavimo mechanizmo,
jis kontroliuojamas kūnu, o ran
kos būna visiškai laisvos. Juo
galima judėti 20 km per valan
dą greičiu. Įrenginys manevrin
gas, kompaktiškesnis nei įpras
tas vežimėlis – 59 cm pločio.
Palyginti su kitais elektra varo
mais vežimėliais jis lengvesnis
(sveria 38 kg), dėl to patogiau
transportuojamas. Įkrauta ve
žimėlio baterija laiko 4 valan
das, galima nuvažiuoti 30 km.
Jį galima valdyti išmaniuoju te
lefonu – tuščią vežimėlį galima
„išsikviesti“ prie lovos ar auto
mobilio. „Šį įrenginį sunku pa
vadinti vežimėliu. Jį vadiname
mobilumo robotu“, – sako ga
mintojai. Dar vienas labai svar
bus patobulinimas – šiuo veži
mėliu vos per kelias sekundes
galima pakilti iki akių lygio (sė
dynė pasikelia į 88 cm aukštį).
Išradėjai sako, kad judėji
mas tokiu vežimėliu teigiamai
veikia organizmą. Raumenys ir
vestibiuliarinė sistema įtraukia
mi į prietaiso valdymą, dėl to jie
nuolat treniruojami. Galimybė
pasikelti į stovimą poziciją tei
giamai veikia širdies ir krauja
gyslių bei kvėpavimo funkci
jas, sumažėja diafragmos slėgis,
o tai palengvina virškinimą ir
tuštinimąsi. Be šių fizinių pri
valumų, „Chronus KIM1“ var
totojams suteikia orumo ir pa
sitikėjimo savimi, o tai neabe
jotinai atsiliepia jų psichinei
sveikatai.
Atvėrė naujas galimybes
„Bandydama „Chronus
KIM1“, pajutau, kad mano ne
galia manęs taip neišskiria iš
kitų. Jaučiuosi labiau pasitikin
ti savimi, kai bendraudama su
žmonėmis neturiu į juos žiūrėti
iš apačios. Aš galiu judėti, ne
prašydama kitų padėti man pa

siekti daiktus iš viršutinės len
tynos namuose, parduotuvėje,
darbe ar kitose vietose, – sako
įrenginio bandytoja Aistė Kru
šinskaitė. – Kadangi nereikia
sukti ratų, judėdama visuomet
turiu laisvas rankas daiktams
nešti ar naudotis telefonu. Esu
pajėgesnė, nei maniau, kad kada
nors galėčiau būti po traumos.“
Jai pritaria ir „Chronus
KIM1“ išbandęs Darius Liau
gaudas: „Patyriau tai, ką bu
vau seniai pamiršęs – galimybę
greitai kažkur „nueiti“ ir grįžti,
judant turėti laisvas rankas, pa
siimti kažką iš aukštai, žvelgti
iš stovinčio žmogaus aukščio.
Šiandien lyjant lietui suvokiau,
kad galėsiu skėčiu apsisaugo
ti nuo lietaus. Norint judėti pa
prastu vežimėliu, reikia abiejų
rankų,trečios rankos lietsargiui
laikyti nėra.“

Įkvėpė lenktynės
„Chronus Robotics“ koman
da – Ričardas, Karolis ir Mar
tynas Griškos. Bendradarbiavi
mo sėkmę lemia tai, kad jie yra
skirtingų sričių specialistai – iš
mano civilinę inžineriją, infor
matiką, dizainą. Daugiau nei 25
metus jie – automobilių sporto
entuziastai. Būtent tai jiems su
teikė galimybę susipažinti su pa
žangiausiomis technologijomis,
išmokė dirbti komandoje ir at
kakliai siekti tikslų.
Idėją sukurti „Chronus
KIM1“ taip pat įkvėpė automo
bilių sportas. „Per daugelį me
tų automobilių sporte matėme
nemažai žmonių, naudojančių
neįgaliųjų vežimėlius. Net „For
mulės-1“ komandos, kuri dirba
su pažangiausiomis technologi
jomis pasaulyje, nariai naudojasi
rankomis varomais vežimėliais.
Šiuo metu gaminami elektriniai
vežimėliai yra dideli, sunkūs ir
gana lėti. Dėl to daugelis žmo
nių renkasi rankomis varomus
vežimėlius, nepaisydami rankų
ar pečių skausmo. Tai paskati
no sukurti naujovišką mobilu
mo įrenginį, kuris leistų laisvai
bendrauti ir oriai jaustis. Po gero
dešimtmečio „Chronus KIM1“
koncepcija tapo realybe.“
Emilija STONKUTĖ
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Kūrybos
laboratorija

B

irželis žaliomis akimis
žvilgčiojo pro palatų lan
gus. Vidaus ligų skyrius bu
vo perpildytas. Procedūra se
kė procedūrą, tad žvilgtelėju
si į rankinį laikrodėlį nustebau,
kad diena prabėgo tarsi akimir
ka. Darbo pabaigą aptemdė ne
laukta paciento mirtis. Jį, nepai
sant visų mūsų pastangų, pasiė
mė ta – Nelauktoji, kurios atėji
mą, sako, nujaučia mūsų mažieji
broliai – gyvūnai.
Prisiminiau, kad šiandien –
šeštadienis. Gyvenimas toks ne
nuspėjamas, gal vertėtų pašok
ti? Tačiau kol grįšiu namo, su
siruošiu, šokiai artės į pabaigą,
nes vidurnaktį šokių salės pri
valėjo būti tuščios. Kratydamasi
priemiestiniame autobuse pagal
vojau, kad laikas būtų ir draugą
susirasti. Nustebau, kai išlipusi
iš autobuso, išgirdau:
– O, medicina, sveika, –
vaikinas, vardu Romas, artė
jo prie manęs. – Nori šį vaka
rą pašokti? – paklausė ir tylutė
liai sukuždėjo: – Šokiai Akme
nų slėnyje.
– Esu pavargusi. Tingiu to
li ropoti. Klausyk, o kur tas
Akmenų slėnis, tikiuosi, ne Ja
ponijoj?
– Užvažiuosiu su lengvąja.
Na, ką dabar pasakysi? – Romas
gėrėjosi padarytu įspūdžiu, nes
lengvoji mašina prilygo auksi
nės žuvelės išpildytam norui. –
O slėnis – pakeliui į sodus, kai
nusileidi nuo kalno į dešinę, pa
lei upelį eini į priekį, na apie... –
Romas nutilo bandydamas pri
siminti ir užbaigė, – pusantro
kilometro.
– Išprotėjai – tiek ropoti. Ne,
esu pavargusi, – dar dvejojau.
– Sakau – nuvešiu, mašina
nuvažiuosim aplinkkeliu, būsiu
23 valandą.
Grįžusi namo pradėjau gai
lėtis nepasakiusi „ne“. Gyveno
me čia neseniai, draugų netu
rėjau, vyliausi, kad Romas ne
atvažiuos. Deja, atvažiavo. Ma
šina buvo... lenktyninė? Ji duso
ir čiaudėjo, bet riedėjo. Už vai
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Paskutinis sekmadienis
ro sėdėjo kažkoks „kiškis“, kurį
gyrė ir į padanges kėlė Romas.
Supykau:
– Vaidini, kad turi mašiną,
betgi čia grabas ant ratų, o ne
lengvoji.
– Nepatinka? Išlipk, – svie
dė pasiūlymą Romas.
– Stok, – trenkiau kumščiu
„kiškiui“ į nugarą. Vos neįva
žiavom į griovį. Mašina sudre
bėjo, bet sustojo. Išlipusi susi
mąsčiau, ką daryti? Pusę kelio
buvom įveikę. Nutariau pašokti.
Nusileidusi nuo kalno, palei upe
lį ėjau pirmyn. Birželio naktis
skleidė savo burtus: kvepėjo žo
lelės, miegančios gėlytės glamo
nėjo kojas, giedojo lakštutė, o se
nas išdykėlis mėnulis siuntė bu
činius. „Kaip žavu“, – gėrėjausi.
Nuėjusi gerą kelio gabalą iš
girdau smuiko melodiją, jam
pritarė akordeonas. Dar paspar
tinusi žingsnį atsidūriau Akme
nų slėnio šokių aikštelėje. Naktis
buvo šviesi, tačiau viską gaubė
paslaptingas vasaros šydas. Ap
sidairiusi pastebėjau Romą, o ša
lia jo – dailų, lyg iš ekrano, vai
kiną. Mintyse pavadinau jį „is
panu“. Mūsų akys susitiko, aš
jam šyptelėjau ir pamojau ranka.
Nuskambėjus muzikai, „ispa
nas“ pakvietė šokti. Šokome vi
są naktį, paskui palydėjo namo.
– Ak, mamyt, koks vaikinas
mane palydėjo. Juodaplaukis,
juodaakis, „ispanas“, na, tikras
„ispanas“, – pasigyriau manęs
laukiančiai mamai. Mama pa
kraipė galvą: „Pažiūrėsim“.
Prasidėjo draugystė. Dienos
šviesoje žavus vaikino portretas
kiek apibluko. Ak, tas išvaizdos
sureikšminimas. „Ispanas“ ma
ne įsimylėjo, o aš gana greitai
pamačiau mus skiriančią prara
ją. Jo nedomino knygos, teatras,
negalvojo siekti mokslo, dirbo
gamykloje eiliniu darbininku ir
buvo visai patenkintas tokia bū
timi. Greit atėjo laikas, kai nebu
vo apie ką kalbėtis. Pradėjau jo
vengti. Bergždžiai – jis sugebėjo
palenkti mano mamą ir laukda
vo namuose. Mama bandė mane
sugraudinti, papasakodama su jo
gimimu susijusią dramą (patėvis
atliko bausmę įkalinimo įstaigo
je, o grįžęs žvėriškai jo neken
tė), tačiau aš atkirtau, kad jis tik
per mokslą galįs išeiti į žmones,
daug pažįstamų dirba ir mokosi.
Kasdien važinėjau į paskai
tas, vėliau dar turėjau pasiruoš
ti kitai dienai, o draugas nesup
rato, kad trukdo. Tapau grubi,
bet jis taikstėsi.

Taip praėjo metai. Atomaz
ga atėjo netikėtai, tarsi romane.
Vieną liepos sekmadienį nuėjo
me prie upės. Nemėgau vadina
mojo pliažo, abejotino švarumo
vandens, šalia esančių ganyklų,
bet jis jau visą mėnesį „verkė“.
Sukau galvą, kaip atsikratyti „is
pano“. Ausyse skambėjo popu
liari tarpukario daina „Paskuti
nį sekmadienį“.
Pliaže jis nuėjo persireng
ti už krūmų, o aš maudymuką
buvau užsitempusi namuose. Iš
girdau pliaukštelėjimą ir pažvel
gusi į upę pamačiau būrelį plau
kiančių karvių – diena buvo la
bai karšta ir gyvuliai mėgavosi
maudynėmis. „Oi“, – išgirdau
draugo šūksnį. Atsisukusi su
pratau, kad jis užlipo ant stik
lo šukės, stovėjo parietęs koją.
Mano dėmesį patraukė jo ryš
kiai raudonos maudymosi kel
naitės, o stovėsena ant vienos
kojos priminė gandrą. Nebuvau
mačiusi jo apsinuoginusio. Pri
siminusi lenkišką gandro pava
dinimą (mokėjau lenkų kalbą),
pradėjau juoktis. Įsijuokiau taip
smarkiai, kad griuvau į žolę ir
raičiojausi lyg apsėsta. Priėjęs
draugas paklausė:
– Kas atsitiko? Ko juokiesi?
– Žiūrėk, karvės plaukia, oi,
mirsiu... – sumelavau.
– Na ir kas? – nesuprato.
Sustoti negalėjau. Jo akyse
išvydau nuoskaudą.
– O gal... juokiesi iš manęs?
– Ne, ne. Karvės plaukia...
Jis pažvelgė į savo basas ko
jas, iš kairės pėdos sunkėsi krau
jas, raudonai dažydamas skur
džią žolę, ir tarė:
– Grįžkim namo, – pasuko
persirengti.
– Palauk, reikia sutvarky
ti žaizdą, – kažkur viduje paju
tau, kaip labai jį įskaudinau ir
norėjau nors maža smulkmena
sušvelninti ne tiek sielos, kiek
fizinį skausmą, bet jis nesutiko.
Grįžome tylėdami.
„Ispanas“ išėjo iš mano gy
venimo. Pasiekdavo kalbos, kad
pradėjo girtauti, vėliau – kad
sukūrė šeimą. Gyvenimo ratas
sukosi toliau. Praėjus septyne
riems metams nelauktai susiti
kome parduotuvėje. Persimetė
me keliomis frazėmis ir daugiau
nesimatėme. Prisiminusi tą pas
kutinį negražų pasimatymą pa
juntu sąžinės graužimą – reikėjo
pasakyti, kad... bet tada neradau
reikalingų žodžių.

Sveikiname

mėnesį gimusius:

Vytautą Grybę – Pasvalio r. neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Laimą Micienę – Šilutės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Algį Ulbiną – Varėnos r. neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Ramintą Zabitienę – Skuodo r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkę,
Antaną Juškėną – Kretingos r.
neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Vidą Pieniutienę – Jurbarko r.
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.
Lietuvos neįgaliųjų
draugijos administracija

Kaukių balius
Bauginanti tyla
Ir gatvės tuščios.
Tik vienišas praeivis,
Ir tas tarsi vagis su kauke
Nušliaužia gatvės viduriu.
Ir ko gi jam bijot –
Aplinkui tuščia, tuščia.
Tiktai paukščiukai čiulba sau
linksmai,
Jie nesupranta –
Sunkūs mums laikai.
Skaisti saulutė kviečia iš namų,
O aš praverti durų negaliu.
Tikiu, praeis ir ta bėda,
Mes vėlei būsime drauge.
Nenukabinkim nosies – viskas
bus gerai.
Jau baigiasi korona ir vargai.
Vladislovas KIRKICKAS
Tauragė

Koronas
Koronas skrenda per pasaulį,
Pasakų slibinas devyngalvis.
Pasaulio mastu maža smiltelė
Savyje turi atominę galią.
Giltinė drauge su juo keliauja,
Net išsijuosus dūšias šienauja.

Pašiurpo žmonės, sukaustė
baimė,
Pasaulį krečia baisi nelaimė.
Negal sueiti, pašnekučiuoti,
Net ir kaimynui ranką paduoti.
Visi kaukėti iš namų vykstam,
Sutikę draugą jo nepažįstam.
Sueit, bendrauti jaunimui ūpas,
Po kaukėm slepias merginų
lūpos,
Vargšas vaikinas tik atsidūsta,
Dar karantiną sodriai išplūsta.
Kai sutuoktiniai du uždaryti
Dėl karantino namuos drūnyti,
Ilgam pabosta vien tik mylėtis,
Ima dužt lėkštės, pradeda rietis.
Žmogus nepratęs būt
suvaržytas,
Traukia į darbą kiekvieną rytą.
----Neįgalieji tvirtybę rodo,
Paniškai baimei nepasiduoda.
Visas negandas pernešt įpratę
(Tą karantiną bala nematė).
Dar „Bičiulystę“ į namus
gaunam,
Feisbuke draugą kartais
pagaunam.
Dėl karantino neslegia sienos –
Gavęs žinutę jauties ne vienas.
Mykolas KRUČAS
Jonava

Nuotraukų konkursas

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis spalio 8 dieną.
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš
dalies remia projektą „Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo rubrikas: „Atvira
visuomenė“, „Tolerancijos testas“, „Universali
aplinka“, „Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau negalią“,
„Mokslo parkas“. Jam skirta 9 tūkst. eurų dalinė
finansinė valstybės parama.

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

