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Šventojoje surengtų mokymų dalyviai buvo kviečiami praktiškai išbandyti teorines žinias.

(nukelta į 3 psl.)

Strateginėje sesijoje – 
diskusijos dėl ateities vizijos

Angelės ir Dariaus ekipažas pasiruošęs žygiui.

Neseniai minėjome Sociali-
nio darbuotojo dieną. Apie 
šiame darbe kylančius iššū-
kius ir naujus vėjus kalba-
mės su jauna Adakavo socia
linių paslaugų namų sociali-
ne darbuotoja Jovita Maci-
jauske.

Tolerancijos testas

Universali aplinka

Rugsėjo mėnuo Kauno neįga-
liųjų rekreacijos ir sporto klu-
bo asociacijos nariams (RSK) 
buvo tikras derliaus nuėmimo 
metas: važinėjomės keturra-
čiais po Kazlų Rūdos apylin-
kes, o mėnesio pabaigoje bu-
vo surengta išvyka su vary-
tuvais, dviračiais ir paspirtu-
kais Kauno miesto ir rajono 
dviračių takais. Tokie rengi-
niai – tai įtempto praeitų me-
tų darbo rezultatas – asocia-
cijos prezidentė Vaida Pokvy-
tytė ir kiti čia dirbantys neįga-
lieji rengė paraiškas projektui 
„Aktyvus poilsis rek reacinėje 
aplinkoje mažinant neįgaliųjų 
socialinę atskirtį“, kuris buvo 
finansuotas Sporto rėmimo 
fondo lėšomis. 

Aktyvus neįgaliųjų poilsis – 
su keturračiais ir varytuvais 

Keturračiais gali važiuoti visi
Patyrę traumas įvairių sričių 

sportininkai neretai tampa pa-
mėgtos sporto šakos ambasado-
riais tarp neįgaliųjų. Taip nutiko 
ir keturračių sporto entu ziastui 
Dariui Čirvinskui. Susibičiulia-
vus su judėjimo negalią turin-
čiais žmonėmis, jam kilo idėja 
supažindinti su šia sporto šaka 
ir juos. Dvejus metus projektas 
vyko tik keturračių sporto en-
tuziastų bei neįgaliųjų dėka, na, 
o sulaukus Sporto rėmimo fon-
do finansinės paramos, atsivėrė 
ir didesnės galimybės. Prie ,,Be-
kelės vilkų“ klubo prisijungus  

Svarbu 
atrasti 

žmogaus 
stiprybes

Atvira visuomenė

„Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jai svarbi asociacijos ateities 
vizija. Sparčiai besikeičian-
tis gyvenimas kasdien patei-
kia daugybę iššūkių – turime 
mokytis ne tik juos priimti, 
bet ir paversti tikslais – dary-
ti viską, kad juos išspręstume 
ir eitume pirmyn“, – LND 
asocijuotiems nariams Šven-
tosios mokymo ir reabilitaci-
jos centre surengtoje strategi-
nėje sesijoje sakė LND pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas. 

Nauji projektai – naujos 
galimybės

Šiais metais LND labai daug 
dėmesio skiria savo asocijuo-
toms narėms stiprinti, jų vadovų 
kompetencijoms ugdyti. Sten-
giamasi jas įtraukti į asociaci-
jos strategijos formavimą, kartu 
numatyti planus ne tik ateinan-
tiems metams, bet ir pažvelgti į 
perspektyvą, kurti ateities viziją. 

„Šiems ambicingiems tiks-
lams įgyvendinti reikia pasi-
rengti, todėl organizuojame 
įvairius mokymus, strategines 
sesijas“, – sako LND projektų 
vadovė Lina Arlauskienė. Ji pa-
brėžia, kad planuojant Švento-
joje surengtą strateginę sesiją, 
asocijuotų narių vadovus bu-
vo siekiama įtraukti į aktyvias 
diskusijas, pasitelkti komandi-
nį darbą, praktinius užsiėmi-
mus, drauge įvardyti ne tik di-
džiausius iššūkius, bet ir išgry-
ninti galimus sprendimus, nu-
matyti, kaip kiekviena draugija 
galėtų prisidėti prie asociacijos 
stiprinimo. 

Strateginė sesija prasidėjo 
LND projekto #SportasVisiems 
pristatymu. Jo veiklos susijusios 
su aktyviu asociacijos narių po-
ilsiu Šventojoje. Mokymo ir re-
abilitacijos centro teritorijoje 
įrengti lauko treniruokliai, čia 
besiilsintieji gali naudotis šiau-
rietiško vaikščiojimo lazdomis. 
Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė sakė, kad jos vado-
vaujamos organizacijos nariai 
jau išmėgino grupinius kinezi-
terapijos užsiėmimus, į kuriuos 
profesionalus kineziterapeutas 
kitą sezoną kvies ir kitų drau-
gijų narius. 

Daug gerų emocijų suteikė ir 
pažintis su kaniterapijos specia-

listais bei jų keturkojais pagalbi-
ninkais. Profesionalios kanitera-
pijos tarnybos iniciatorius, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universi-
teto lektorius Mindaugas Palec-
kaitis pristatė, kaip draugystė su 
šunimis įvairias negalias turin-
tiems žmonėms gali padėti so-
cializuotis, paskatinti aktyviai 
judėti, sustiprinti sveikatą. Ka-
niterapijos specialistė Ugnė Ne-
dzinskaitė pademonstravo, kiek 
daug galima nuveikti su jos iš-
dresuotu šuneliu Dodžiu, mo-
kymų dalyviai buvo supažin-
dinti ir su pasienyje tarnaujan-
čiais narkotinių medžiagų ieš-
kančiais vilkšuniais. Vasarą pra-
tybose su šiais šunimis jau daly-
vavo vaikų ir paauglių stovyklų 

dalyviai, kitais metais tokių už-
siėmimų bus surengta dar dau-
giau. Galimybė LND nariams 
įsitraukti į įvairesnes aktyvaus 
poilsio veiklas atsirado gavus 
paramą projektui #SportasVi-
siems – jis bendrai finansuoja-
mas valstybės Sporto rėmimo 
fondo, kurį administruoja Švie-
timo, mokslo ir sporto ministe-
rija ir Švietimo mainų paramos 
fondas, lėšomis.

Neįgalieji gali kurti vertę
Strateginei sesijai vadova-

vusio Europos lyderystės insti-
tuto lektoriaus, žmogiškųjų iš-
teklių eksperto Kęstučio Vingi-
lio paraginti, neįgaliųjų draugijų  

Esate viena iš projekto „Nuo 
globos link galimybių: ben-
druomeninių paslaugų plėt
ra“ darbuotojų. Dirbate su ap-
saugotame būste įsikuriančiais 
žmonėmis, kurie iki šiol gyve-
no didelėse globos įstaigose. Su 
kokiais iššūkiais susiduriate? 

Iššūkių kyla labai daug – 
socialiai pažeidžiami asmenys 
su jais susiduria kone kasdien: 
pradedant nuo buities, baigiant 
darbo paieškomis, visaverčiu įsi-
tvirtinimu visuomenėje. Galiu 
pasidžiaugti, kad turime ir la-
bai sėkmingų atvejų – Edvar-
das su Žaneta, prieš 3 mėnesius  

(nukelta į 3 psl.)

Socialinė darbuotoja J. Macijauskė.
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Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Albina 
Balodienė rašo apie smagią ru-
deninę šventę.

Dalyvavo obuoliadienyje
Gražią ir šiltą rugsėjo dieną 

Akmenės miesto aikštėje šur-
muliavo „Rudens obuoliadie-
nis“, kurį organizavo Akmenės 
kultūros namai. Čia prekiavo, 
vaišino, ragavo visi, kas netin-
gėjo ateiti į šventę.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Sablauskių padalinio 
narės kartu su rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininke Zofija 
Švažiene bei Akmenės padali-
nio vadove Vida Veignoriene 
taip pat dalyvavo šventėje. Jos 
prekiavo obuolių sūriu, įvairio-
mis daržovėmis, pyragais bei ru-
dens uogomis – avietėmis. Kitos 
mūsų draugijos moterys prekia-
vo blusturgyje. 

Oras buvo geras, tad pre-
kiautojai sulaukė gausaus bū-
rio pirkėjų.

Smagi ir gausi obuoliadienio 
šventė vyko Akmenėje!

„Rudens obuoliadienis“ sutraukė 
daug pirkėjų.

Bendruomenės balsas

Švenčionių neįgaliesiems didelį įspūdį paliko Jūrų muziejus. 

Rasa Stankevičienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi spor-
to stovyklos įspūdžiais. 

Rugsėjo mėnesį 37 Kėdainių 
rajono paraplegikų asociacijos 
nariai stovyklavo Monciškėse. 
Vyko sporto stovykla, įgyven-
dinama vykdant asociacijos pir-
mininkės Almos Margevičienės 
parengtą projektą ,,Sportas mus 
išlaisvina“, finansuojamą Sporto 
rėmimo fondo lėšomis. 

Kiek vieną dieną vyko vis 
nauji užsiėmimai. Per 10 die-
nų Monciškėse neįgalieji pagal 
galimybes išbandė tinklinį, bo-
čią, smiginį, estafetę, labirintą, 
vaikščiojimą su šiaurietiškomis 
lazdomis, šaškių ir šachmatų 
žaidimus, pilates pratimus ant 
smėlio. Taip pat piešėme logoti-
pą, vyko mankšta, šokiai, žygiai 
maršrutu Monciškės–Šventoji ir 
Monciškės–Palanga.

Savaitgalį tris dienas vyko 
šokiai, kurių pravesti atvyko 

Jurgita Česnavičiūtė-Jančorie-
nė ir Tomas Jančoras. Kiekvieną 
rytą mankštą organizavo kinezi-
terapijos specialistė Santa Varei-
kienė ir trys savanoriai. 

Užsiėmimai vyko po 5 va-
landas kasdien, o savaitgalį – 
net 8 valandas. Nors stovyklau-
tojai buvo labai užsiėmę, kai kas 

rado laiko ir pagrybauti, o kas 
galėjo – ir į jūrą įlįsti. Kasdien 
aptardavome, įvertindavome 
sportinę veiklą ir pasiruošda-
vome kitai dienai. Oras pasitai-
kė tiesiog lepinantis. Stovyklos 
dalyviai labai džiaugėsi gali-
mybe pabūti prie jūros, paben-
drauti, susitikti su draugais, iš-
bandyti jėgas varžybose. Džiu-
gino puikiai sutvarkyta buitis, 
takeliai, patogus privažiavimas 
prie jūros. 

Visuomet šiltai prisimename 
šios stovyklos sumanytoją, en-
tuziastą a.a. Stanislovą Kutkevi-
čių. Kadaise čia buvęs palapinių 
kaimelis išaugo į Landšafto tera-
pijos ir rekreacijos centrą, rate-
liuose sėdintiems žmonėms pri-
taikytą stovyklavietę su patogiai 
įrengtais nameliais. 

Iš stovyklos grįžome pakilios 
nuotaikos ir kupini pačių geriau-
sių įspūdžių.

Nors ir sėdėdami neįgaliųjų vežimėliuose, stovyklautojai išbandė daug įvai-
rių sporto šakų.

Sporto stovykla Monciškėse Kėdainiai:

Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Teresa Špa-
kova rašo apie daug įspūdžių do-
vanojusį poilsį Šventojoje. 

Švenčionys – pats atokiau-
sias Lietuvos kampelis rytuose, 
bet mes čia gyvename ir tuo di-
džiuojamės.

2020 metai mums visiems 
buvo nepalankūs, dėl korona-
viruso sutriko planuoti darbai, 
bendravimas, norėjosi ištrūkti iš 
šios rutinos kuo greičiau. 

Kasmetinė neįgaliųjų atgai-
va – pasimatymas su jūra. Rug-
sėjo mėnesį 41 draugijos nario 
komanda išvykome į Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos centrą.

Jau kitą dieną džiaugėmės ki-
neziterapeuto vedamos mankš-
tos pratimais, išjudinome savo 
kūną, atsipalaidavome. Vėliau 
važiavome į Klaipėdą. Persikė-
lę keltu į kitą krantą, aplankė-
me atsinaujinusį Jūrų muzie-

jų. Ten pamatėme nuostabias 
kriauk lių kolekcijas, įspūdingo 
grožio akvariumus, įvairias žu-
vytes, o kai virš galvos plaukiojo 
didžiulės žuvys, atrodė, kad esa-
me jūros gelmėse – nepakartoja-
mas jausmas. Delfinariume bu-
vo rodoma nauja programa ne 
tik su delfinais, bet ir su jūros 
liūtais. Draugijos naujokai bu-
vo sužavėti. 

Džiaugėmės kaip maži vai-
kai ir uosto laivais, ir kirų sklei-
džiamais garsais, netgi didžiuliai 
kranai padarė įspūdį – mums 
viskas buvo įdomu.

Vakare draugiškai pavaka-
rieniavome kavinėje. Turėjome 
laiko ir pabraidyti pajūriu, pa-
sikaitinti kopose, išsimaudyti, 
pririnkti akmenukų ir gintaro, 
pagrybauti, pažvejoti. Norintieji 
aplankė Palangą.

Šiltai bendraudami net pa-
mirštame apie savo negalią, 
džiaugiamės gyvenimu, jaučia-
mės laimingi ir reikalingi.

Tapo tradicija paskutinį va-
karą rengti suneštinę vakarie-
nę. Malonu, kad visi dalyvavo, 
negailėjo vieni kitiems šypsenų, 
dainų, plojimų, juk mums pa-
šokti tenka tik čia, kartą per me-
tus. Pasijutome, kad esame visi 
lygūs, kaip viena šeima.

Penkios dienos prabėgo kaip 
penkios žavios akimirkos, tuo 
labiau, kad oras buvo vasariš-
kas. Manau, jog įspūdžiai išliks 
ilgam. Dar kartą supratome, kad 
geriausias vaistas, padedantis 
pamiršti savo negalias – tai ben-
dravimas. Bendraukime – kar-
tu mes įveiksime visas kliūtis ir 
gyvenimas sužibės visomis vai-
vorykštės spalvomis.

 Švenčionys: Išvyka Šventojon pakėlė 
nuotaiką ilgam

Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Birutė Alūzie-
nė dalijasi smagios kelionės įspū-
džiais. 

Šiltą rudens dieną Kelmės 
neįgaliųjų būrelis išsiruošė į ke-
lionę – vykome į kitą Lietuvos 
kraštą, Dzūkiją. Jau seniai no-
rėjome aplankyti Merkinės pi-
ramidę, pabuvoti ir kitose lan-
kytinose vietose, bet vis kažkas 
pakišdavo koją. Susibūrė gru-
pelė žmonių, kurie po didžių-
jų rudens darbų pastūmė visas 
„koronas“ į šalį ir, įsidėję ka-
vos, sumuštinukų, pajudėjo iš 
Kelmės. Juk kelias tolimas, ne-
žinia, ko gali prireikti kelionė-
je, nes keliauja neįgalieji, turin-
tys įvairių ligų, problemų, o ir 
amžius kai kurių labai gražus. 
Svarbiausia – geras oras ir pui-
ki nuotaika.

Kalbėdamiesi nepajutome, 
kaip pralėkėme Kauną. Sustojo-
me papusryčiauti aikštelėje prie 
Nemuno kilpos, kur mus supo 
nuostabaus grožio rudenėjan-
ti gamta. Kokia vis dėlto gra-
ži mūsų Lietuva, koks didingas 
Nemunas, o ir mes ne prastes-
ni – linksmai juokavome. 

Jau iš tolo pamatėme Mer-
kinės apžvalgos bokštą ir daug 

Kelionė į kitą Lietuvos kraštą

įrengtų apžvalgos aikštelių. 
Ne kiekvienas pasiekė viršuti-
nę aikštelę, kuri buvo gerokai 
aukščiau nei 20 metrų. Iš jos 
buvo matyti puikus gamtovaiz-
dis, Nemuno ir Merkio santaka, 
pati Merkinė. Jau netoli ir Mer-
kinės piramidė – mūsų kelio-
nės tikslas. 

Piramidė mus pasitiko išdi-
džiai, su saulėje tviskančiu įvai-
riaspalviu kupolu, su trim kry-
žiais pakeliui. Nuostabus gam-
tos peizažas aplink dvelkė ra-
mybe. Didelė palaima pabūti 
šioje vietoje. 

Visi tylūs ir ramūs susirin-
kome tęsti kelionės. Tolimes-
nis mūsų tikslas buvo aplanky-
ti skulptūrų parką. Parke pil-
na rūpintojėlių, didesnių ir ma-
žesnių skulptūrų skulptūrėlių. 
O mums smagu viską apžvelgti 
bei įvertinti savo akimis. Tiki-
mės, kad nuvykę kitą kartą par-
ke išvysime naujų dirbinių, nau-
jų skulptūrų. 

Kelionė buvo įsimintina. 
Kiek daug dar Lietuvoje nepa-
matyta, kiek nuostabių apylin-
kių yra mūsų krašte. Tikimės, 
kad turėsime dar ne vieną kar-
tą malonumą pakeliauti. Atsi-
sveikinome iki kitų susitikimų.

 Kelmė:

Kelmės neįgalieji grožėjosi Dzūkijos apylinkėmis.

 Akmenė:

Stovykloje kasdien vyko vis kiti užsiėmimai.
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Strateginėje sesijoje – diskusijos dėl ateities vizijos

(atkelta iš 1 psl.) Svarbu atrasti žmogaus stiprybes

Ugnė Nedzinskaitė su šuneliu Dodžiu pravedė smagų kaniterapijos užsiėmimą.

vadovai išskyrė 3 diskusijų te-
mas: kur link ateinančius 5 me-
tus eis LND; kokius lūkesčius ir 
susitarimus nusimatys; kaip į sa-
vo veiklą įtrauks jaunimą. 

Paklausti, kokią LND po 5 
metų norėtų matyti, sesijos da-
lyviai įvardijo draugystę ir to-
leranciją, glaudesnę asociaci-
jos narių bendrystę ir vienybę, 
bendradarbiavimą su kitomis 
asocia cijomis ir savivaldybių, 
valstybės institucijomis. 

Daugelis akcentavo, kad bū-
tina siekti visuomenės požiūrio 
į LND kaitos. Strateginės sesi-
jos dalyvių nuomone, asociacijai 
dar trūksta pripažinimo, žino-
mumo. Siūlydami, kokių veiks-
mų šiam tikslui pasiekti reikėtų 
imtis, jie pabrėžė platesnių kon-
taktų būtinybę, lobistinę veiklą, 
įsimenantį įvaizdį. Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Vladas Alsys atkreipė 
dėmesį, kad bendraujant su Sei-
mo nariais, įvairiais valstybės 
pareigūnais, reikia ne tik išsa-
kyti problemas, bet ir įvardyti, 
kaip įsivaizduojame jų sprendi-
mą. Pasak V. Alsio, labai svarbu, 
kad patys turėtume sprendimą 
ir visi vieningai jį pabrėžtume – 
tik taip galime tikėtis, kad apie 
svarbiausias problemas žinos ne 
vienas ar du, bet daugelis Sei-
mo narių, valstybės pareigūnų. 

Įvaizdžio kaitai galėtų pasi-
tarnauti ir aktyvesnis komuni-
kavimas socialiniuose tinkluose. 

Pasak savo įžvalgomis ir prak-
tiniais patarimais pasidalijusio 
šios srities eksperto Domanto 
Širvinsko, kad žinia apie orga-
nizaciją sklistų, pirmiausia rei-
kia galvoti ne apie save, o apie ją 
skaitysiančius žmones. Jo teigi-
mu, dažniausiai sudomina žmo-
nių istorijos, jų nuotraukos. So-
cialinių tinklų ekspertas ragino 
nepagailėti laiko keliems žinu-
tės esmę nusakantiems įtaigiems 
sakiniams sugalvoti, vengti biu-
rokratinio stiliaus, būtinai ilius-
truoti kiekvieną įrašą. 

Siekį keisti požiūrį į neį-
galiuosius LND nariai įvardi-
jo kaip vieną iš strateginių tiks-
lų. Mokymų dalyviai vieningai 
sutarė savo veikla siekti įrodyti, 
kad neįgalieji gali kurti vertę ir 
prisidėti prie Lietuvos gerovės. 

Svarbu įtraukti jaunimą 
Daug diskusijų sukėlė vizi-

jos, kaip į neįgaliųjų organiza-
cijų veiklas įtraukti jaunimą, ap-
tarimas. Pasak K. Vingilio, vis 
labiau įsitvirtinant skaitmeniza-
cijos procesams, be to neišsivers 
ir neįgaliųjų organizacijos. Tai – 
jaunimo veiklos sritis, todėl jau 
šiandien svarbu galvoti apie tai, 
kaip juos prikviesti. 

„Ką daryti, kad mes jiems 
būtume patrauklūs?“ – klau-
sė draugijų vadovai, pripažin-
dami, kad įsisavinti informaci-
nių technologijų naujoves darosi 
vis sunkiau. Diskusijose pamažu 
aiškėjo galimo bendradarbiavi-

mo gairės: norint pritraukti jau-
nimo, reikia pasiūlyti patrauklių 
paslaugų, pavyzdžiui, skirti pa-
talpas jų laisvalaikiui ar darbi-
nei veiklai ir pasitikėti, nenuro-
dinėjant, kaip ką daryti. Su jau-
nimu ryšius palaikantys drau-
gijų pirmininkai patikino, kad 
jauni žmonės domisi renginiais 
(noriai juos organizuoja), išvy-
komis, kad bendras darbas juos 
motyvuoja, jie nori įgyti ver-
tingos patirties. Jauniems žmo-
nėms geriau sekasi komunikuoti 
ir socialiniuose tinkluose. 

„Pasidalijus patirtimi, dis-
kutuojant kilusiomis idėjomis, 
drąsiau galvoti apie ateities pers-
pektyvas“, – sakė Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zita Kviklienė. 

Ateities planai priklausys 
ir nuo išradingumo  

Strateginiams tikslams LND 
nariai priskyrė ir neįgaliųjų tu-
rizmą. LND turi rateliais judan-
tiems žmonėms pritaikytą au-
tobusą, tad tokias paslaugas ga-
lėtų teikti ne tik savo asociaci-
jos nariams, bet ir visiems neį-
galiesiems. 

Kalbėdami apie turizmą 
strateginės sesijos dalyviai įvar-
dijo ir labiausiai tokiai veiklai 
trukdančias kliūtis: lankytinų 
vietų neprieinamumą, neįga-
liesiems keliauti nepritaikytą 
tarpmiestinį transportą, vis dar 
jų poreikių neatliepiančias ke-
liones geležinkeliais. Pasak or-
ganizacijų vadovų, svarbu vie-
šoje erdvėje dalytis geraisiais 

pavyzdžiais, papasakoti, kur 
lankėsi, kur pritaikyta aplinka 
leido pasigrožėti savo ar sveti-
mu kraštu.

Strateginės sesijos dalyviai 
nemažai diskutavo ir apie neį-
galiųjų organizacijų, jų vadovų 
darbo užmokesčio finansavi-
mą, siūlė keisti šią tvarką. LND 
projektų vadovės L. Arlauskie-
nės teigimu, jau yra patvirtintas 
NVO fondas, kurio lėšomis tu-
rėtų būti finansuojami baziniai 
organizacijų poreikiai, bet išliks 
ir projektinės veiklos, kurių fi-
nansavimas priklausys nuo išra-
dingumo ir išmonės, gebėjimo 
pasiūlyti naujų, negalios žmo-
nėms reikalingų veiklų. 

Strateginės sesijos dalyvius 
K. Vingilis įtraukė ir į aktyvius 
praktinius užsiėmimus, per ku-
riuos buvo galima įsitikinti, kaip 
realiame gyvenime veikia jų pa-
siūlytos idėjos. Bene labiausiai 
visiems įsiminė išlikimo eks-
perimentas, akivaizdžiai pade-
monstravęs, kad patekęs į su-
dėtingą situaciją turi pasirūpinti 
ne tik savimi, bet ir padėti šalia 
esančiam žmogui. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos institucinio stiprinimo pro-
jektas, finansuojamas Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos, neįgaliųjų draugijos vado-
vus paskatino iš naujo įvertinti 
savo galimybes ir ateities planus, 
strategiškai mąstyti. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

apsigyvenę apsaugotame būste, 
puikiai prisitaikė, praėjo adapta-
cinį laikotarpį. Dabar jau eina-
me į kitus etapus – ieškome dar-
bo. Deja, Lietuvoje situacija nėra 
labai palanki neįgaliems asme-
nims. Visi mes ieškodami darbo 
susiduriame su iššūkiais, o tu-
rintys ribotą darbingumą asme-
nys – su dvigubai didesniais. Ne 
paslaptis, kad įsidarbinti trukdo 
išsilavinimo, patirties stoka, o 
labiausiai – darbdavių požiūris. 
Mes, visuomenė, vis dar bijo-
me riboto darbingumo asmenų. 
Ypač jei išgirstame, kad tai yra 
psichikos negalia. Matau daug 
ir pačių negalią turinčių žmo-
nių išankstinių nuostatų. Jie iš-
sigąsta ir darbdavių požiūrio, 
sutrinka susidūrę su biurokra-
tinėmis kliūtimis. Mano, kaip 
socialinės darbuotojos, pareiga 
pamatyti, kas jiems trukdo įsi-
tvirtinti visuomenėje ir padėti 
įveikti tas kliūtis. 

Turbūt nelengva pačiam 
žmogui, niekada nedirbusiam, 
keletą kartų išgirdusiam „ne“ 
dar kartą kreiptis į darbdavį. 
Kaip jam galima padėti? 

Be abejo, turime visą laiką 
būti šalia. Globos įstaigoje vi-
są gyvenimą praleidęs žmogus 
mažai ką turi įrašyti į savo gy-
venimo aprašymą. Bet aš žinau, 
kad jis, gyvendamas institucijo-
je, puikiai tvarkėsi, stengėsi, at-
liko įvairius darbus bendruome-
nėje. Tai, kad žmogus neturi iš-
silavinimo, nereiškia, kad jis ne-
sugebės gerai dirbti. Bet tai rei-
kia paaiškinti ir darbdaviui. So-

cialinio darbuotojo dalyvavimas 
darbo pokalbyje veikia kaip ge-
riausias gyvenimo aprašymas. 
Mes stengiamės atskleisti dar-
bingąją žmogaus pusę.

Ar gali vienas socialinis 
darbuotojas įveikti visus šiuos 
iššūkius?

Būtina kompleksinė pa-
galba – sprendžiant socialines 
prob lemas svarbu įtraukti įvai-
rius specialistus. Turime padėti 
žmogui išnaudojant visus ben-
druomeninius resursus. Manau, 
kad gebėjimas bendradarbiau-
ti yra profesionalumo ženklas. 
Būna įvairių situacijų – pavyz-
džiui, asmenims, apgyvendin-
tiems socialinės globos įstaigo-
je, reikia atidaryti banko sąskai-
tą, pavėžėti, paūmėja ligos, bū-
tina psichologo pagalba ir pan. 
Svarbu turėti kolegų kontaktus 
ir palaikyti su jais nuolatinį ry-
šį, nevengti kreiptis pagalbos. 

To kompleksinio, sistemi-
nio požiūrio dažnai ir pasigen-
dame įvairiais lygmenimis – 
nuo Vyriausybės iki socialinių 
darbuotojų seniūnijose. 

Aš matau pozityvius poky-
čius. Manau, kad ne tik kalba-
ma, bet daugeliu atvejų ir rea-
liai bendradarbiaujama įvairiais 
lygmenimis. Įvairūs mokymai 
padeda užmegzti ryšį su kolego-
mis kituose sektoriuose. Jei iš-
kyla problemų, klausimų, aš vi-
sada galiu kreiptis į specialistus. 
Gal tai priklauso nuo darbovie-
tės, institucijos požiūrio. Galiu 

tik pasidžiaugti Adakavo socia-
linių paslaugų namų direktorės 
Kristinos Anulienės požiūriu į 
šį sektorių. Sulaukiu didžiulės 
pagalbos ir palaikymo iš vado-
vės, kolegų ir tai labai gelbėja.

Tiesa, matau ir trūkumų, 
dažniausiai biurokratiniame 
lyg menyje. Pavyzdžiui, žmo-
gui pagalbos reikia čia ir dabar, 
bet be pažymos jos negalime su-
teikti. Taip prarandamas laikas.

Jūs kalbate apie tai, kad so-
cialinis darbuotojas gali pa-
dėti žmogui pasiekti labai re-
gimų pokyčių. Ar lengva tai 
padaryti? 

Socialiniame darbe nėra vie-
no būdo, kaip dirbti. Taip, yra 
gairės, yra socialinio darbuotojo 
etika, esame įgiję išsilavinimą, 
bet viskas kinta. Reikia nuolat 
domėtis, sekti, prisitaikyti prie 
pokyčių. Taip pat labai svarbus 
ir paties socialinio darbuotojo, 
kaip asmenybės, indėlis.

Turime nuolat pasitelkti kū-
rybiškumą. Šiuolaikinėje visuo-
menėje labai svarbu į problemas 
žiūrėti plačiau, nes kitaip ne-
matysi visų galimybių, kaip jas 
spręsti. Neužtenka tik gerai iš-
manyti socialinį darbą, turi do-
mėtis ir kitomis sritimis, ypač 
žmogaus psichologija – įžvelgti 
problemą, kol ji dar neprasidė-
jo ir užbėgti įvykiams už akių. 
Socialiniame darbe kiekvienas 
žmogus turi gauti individualią 
pagalbą – tokią, kokios jam rei-
kia. O įgyvendinant apsaugoto 

būsto projektą tai ypač ryšku. 
Vienam žmogui reikės pagal-
bos registruojantis pas gydytoją 
ar į kitas institucijas, kitą reikės 
tiktai palydėti, o trečiam reikės 
smulkmeniškai padėti, parodyti, 
nuolatos paskatinti. Turime leis-
ti žmogui pačiam priimti spren-
dimus, mes tik stebime ir pade-
dame prisitaikyti naujose aplin-
kybėse, pastipriname, palydime. 

Šiuo metu socialinės globos 
įstaigose gyvena dar ne vie-
nas tūkstantis negalią turinčių 
žmonių. Vien Aknystose – apie 
200. Ar realu, kad jie visi galė-
tų būti perkelti į bendruomenę?

Aš tikiuosi, kad sudarius 
tinkamas sąlygas tai įmanoma. 
Randasi vis daugiau iniciatyvų, 
projektų, vis daugiau asmenų 
apgyvendinama savarankiško 
gyvenimo namuose, apsaugo-
tame būste.

Tačiau visuose lygmenyse 
turi būti labai didelė valia daryti 
pokyčius, turi būti daug pastan-
gų valstybiniu mastu. Šio proce-
so negalime matuoti pinigais. Į jį 
turi būti įtraukti daugybė specia-
listų, jie turi būti kompetentin-
gi, kruopščiai atrinkti. Kartais 
girdžiu istorijas, kad žmogumi 
netikėjo ne tik aplinka, bet ir 
jis pats. Asmuo buvo pasirinkęs 
destruktyvų elgesį. Bet atsidū-
ręs tinkamoje terpėje jis pradėjo 
keistis. Žmogus pajuto, kad ga-
li valdyti savo ligą, pamatė, kad 
šioje kovoje jis nepaliekamas vie-
nas. Taip, iki tikslo dar labai to-

li, bet minimalūs pasikeitimai 
jau yra matomi. Ir tai yra daug.

Persikėlus į apsaugotą būs-
tą asmeniui suteikiama visa so-
cialinė pagalba, tereikia pačiam 
norėti kabintis į gyvenimą. Kai 
aš žiūriu į klientų akis, dažnai 
matau jose v iltį, tikėjimą kad 
jie gali gyventi savarankiškai. 
Aš tikiu, kad kuo plačiau bus 
skleidžiama ta geroji patirtis, tuo 
greičiau atsiras palanki terpė ir 
visuomenei keistis, mažės klai-
dingų stereotipų.

Ar įmanoma, kad tai įvyks 
artimiausiu metu? 

Globos namų pertvarka – il-
galaikis procesas. Gal ateity šis 
procesas vyks kitaip. Tačiau ti-
kiu, kad dabar vykstantys po-
kyčiai veda prie progreso. Štai 
Adakavo socialinių paslaugų na-
mai šiemet labai praplėtė socia-
linių paslaugų spektrą. Tai kal-
ba apie nemažus pokyčius visam 
regionui. Manau, kad pertvarka 
jau dabar duoda rezultatų. 

Labai džiaugiuosi, kad į 
socia linį darbą ateina nemažai 
jaunų kolegų, kurie turi ir pa-
kankamai žinių, ir motyvacijos 
sukurti pokytį. Vyresnių kolegų 
patirtis čia taip pat labai svarbi, 
ji padeda greičiau suprasti vyks-
tančius procesus, kiek įmano-
ma, išvengti klaidų. Džiugu, kad 
mes, jauni žmonės, esame verti-
nami, mums suteikiama erdvės 
darbui, pasitikima sprendžiant 
iškylančias problemas. 

Kalbėjosi Aurelija BABINSKIENĖ 
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Norėčiau paklausti, kaip 
jūs jaustumėtės ir ką 

galvotumėte apie kompaniją 
žmonių (juo labiau judančių 
neįgaliųjų vežimėliais), kurie, 
atvykę į restoraną, pusę valan-
dos diskutuoja apie... tualetą? 
Panašioje situacijoje atsidūrė-
me mes, Kauno neįgaliųjų rek-
reacijos ir sporto klubo (RSK) 
nariai, atvykę į Raudondva-
rio dvarą atšvęsti projekto 
„Aktyvus poilsis rekreacinė-
je aplinkoje mažinant neįga-
liųjų socialinę atskirtį“ pabai-
gos. Dviejų dienų žygio vary-
tuvais maršrutu Kaunas-Za-
pyškis-Kaunas-Šilelis-Kulau-
tuva-Šilelis užbaigimo šventė 
buvo numatyta Raudondvario 
dvaro restorane (patikslinsiu, 
kad ne restorano viduje, nes į 
jį patekti vežimėliais per di-
džiulį slenkstį labai sunku). 
Šventinė vakarienė buvo pa-
ruošta lauko palapinėje. Rau-
dondvario dvaras RSK pre-
zidentės Vaidos Pokvytytės 
ir kitų asociacijos darbuotojų 
šiai progai parinktas buvo ne-
atsitiktinai – remiantis Kauno 
rajono savivaldybės interneto 
puslapyje skelbiama informa-
cija, dvaro komplekso pastatai 
yra visiškai pritaikyti judėjimo 
negalią turintiems žmonėms. 
Informuojant apie Raudon-
dvario dvaro konferencijų sa-
lėje vykusią Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos inicijuotą 
apskritojo stalo diskusiją-fo-
rumą „Turizmo plėtros gali-
mybės taikant universalaus 
dizaino principus Kauno re-
gione“ rašoma, kad Raudon-
dvario dvaras jau yra įgyven-
dinęs tai, apie ką diskutuota 
renginyje – pritaikytas neįga-
liesiems, tad lankytis čia nepa-
tirdami nepatogumų gali visi.

Deja, mums ir vėl teko nu-
sivilti, nes žodinis deklaravi-
mas visai nesutapo su prak-
tika – kadangi visos patal-
pos sekmadienio vakare bu-
vo užrakintos, mūsų laukė 
automobilių stovėjimo aikš-
telėje įrengtas laikinas tua-
letas be užrakto duryse, ku-
riuo patys savarankiškai pasi-
naudoti negalėjome. Gal bū-
tume eilinį kartą susitaikę su 
tokiu akibrokštu, bet ne kartu 
su Lietuvos žmonių su nega-
lią sąjungos projekto vykdy-
toja Ginta Žemaitaityte! Jos 
pasipiktinimą tokia situacija 
dar sustiprino ir tai, kad rug-
sėjo 27 d. visame pasaulyje 

minima Turizmo diena, o neį-
galių žmonių ,,nelaukia“ net vi-
sišką pritaikymą garantuojantis 
Raudondvario dvaro ansamblis. 

„Žmonės keliavo, mėgavosi 
pasaulio pažinimo malonumais. 
Gaila, bet ne visi ir ne kartu su 
visais. Prisiminkite, ar daug va-
kar šalia savęs matėte keliaujan-
čių negalią turinčių žmonių: ju-
dančių vežimėliais, neregių ar 
kitaip suvokiančių pasaulį?“ – 
piktinosi Ginta. 

Atvykęs vienas negalią tu-
rintis turistas mūsų situacijoje 
būtų priverstas sėsti į savo au-
tomobilį ir važiuoti namo, bet, 
laimė, mūsų buvo daug. Daug 
balsų, daug nuomonių ir ryž-
to tokio akibrokšto netoleruoti. 
Visi surėmę pečius stojome į ko-
vą. Rytojaus dieną buvo išsiųs-
tas pluoštas laiškų Kauno rajono, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to atsakingiems darbuotojams. 
Kadangi gyvenu arčiausiai Rau-
dondvario, teko vis važinėti ir 
kontroliuoti, kaip vyksta pritai-
kymas. Džiaugtis dar per anks-
ti, bet reikiamo dydžio bei nuo-
lydžio pandusas į statinį jau su-
mūrytas. Nuvykusi penktadienį 
dar kartą, radau darbus tęsian-
čius darbininkus bei eiga besi-
rūpinančią labai malonią Rau-
dondvario dvaro administratorę. 
Darbininkai labai nustebo, išgir-
dę, kad tualeto vidinėje durų pu-
sėje būtinai turi būti pritvirtin-
ta rankena durims uždaryti. Jie 
nekalti, bet taip ir daromi nepri-
taikyti pritaikymai beveik visur, 
nes darbus atliekantys darbinin-
kai nėra supažindinti su Staty-
bos techninio reglamento rei-
kalavimais. Administratorė dar 
kartą informavo, kad pritaikyti 
tualetai yra visuose pastatuose, 
o menų inkubatoriuje – net ke-
li. Bet žodis YRA šioje situaci-
joje mums praranda prasmę, jei 
savaitgaliais į juos negalime pa-
tekti. Beje, atsakydama į akty-
vesnių renginio dalyvių laišką, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to atstovė mus patikino, kad pi-
lies viduje gausu pritaikytų tua-
letų, o už lauke esančias patalpas 
Departamentas neatsako. Ar tai 
reiškia, kad ir toliau mums pa-
tiems teks važinėti po Lietuvos 
turizmo objektus, tikrinti ir ko-
voti, kad infrastruktūra negalią 
turintiems žmonėms būtų pri-
taikyta?   

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Aš – pilietis

Nepritaikyti 
pritaikymai

Negalios ABC

Dantų protezavimas ir 
išlaidų kompensavimas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Šiuo metu galioja nustaty-
ta dantų protezavimo paslau-
gų teikimo ir išlaidų kompen-
savimo iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto tvarka. Pagal šią tvar-
ką teisę į dantų protezavimą, 
kompensuojamą iš PSDF biu-
džeto, turi šių kategorijų ap-
draustieji privalomuoju svei-
katos draudimu:
 asmenys, kuriems sukako 

senatvės pensijos amžius;
 vaikai iki 18 metų, kaip 

tai numatyta Lietuvos Respu-
blikos vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatymo 2 straipsnyje;
 asmenys, Neįgaliųjų socia-

linės integracijos įstatymo nusta-
tyta tvarka pripažinti nedarbin-
gais arba iš dalies darbingais;
 asmenys, kuriems buvo 

taikytas gydymas dėl burnos, 
veido ir žandikaulių onkologi-
nės ligos.

Dantų protezavimo paslau-
gų išlaidos kompensuojamos iš 
PSDF biudžeto asmenims pagal 
faktines dantų protezavimo iš-
laidas, bet ne daugiau kaip:
 pensininkams, nedar-

bingiems arba iš dalies dar-
bingiems asmenims:

1. kurie turi mažiau kaip 
10 funkciškai visaverčių kon-
taktuojančių natūralių ar ko-
kybiškų protezuotų antagonis-
tinių dantų porų nuo pirmojo 
krūminio danties iki kitos pu-
sės pirmojo krūminio danties – 
iki 560,34 Eur;

2. kuriems diagnozuotas di-
desnis nei II laipsnio patologinis 
visų dantų nudilimas (daugiau 
kaip 1/3 danties vainiko aukš-
čio) – iki 560,34 Eur;

3. kurių bedantis apatinis 
žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje 
yra mažesnio nei 12 mm aukš-
čio – iki 1 724,10 Eur (nustato 
konsiliumas);
 vaikams:
1. kurių kramtymo sistema 

dar vystosi, protezuo-
jama laikinais dantų 
protezais, pagamin-
tais iš laboratorijoje ar 
odontologijos kabine-
te polimerizuojamų 
polimerų, arba stan-
dartinius apsauginius 
metalinius vainikė-
lius – iki 285,97 Eur;

2. kurių kramtymo sistema 
iš esmės susiformavusi, prote-
zuojama naudojant ilgalaikių 
konstrukcinių medžiagų dantų 
protezus – iki 1 724,10 Eur (nu-
stato konsiliumas);
 asmenims, kuriems bu-

vo taikytas gydymas dėl bur-
nos, veido ir žandikaulių on-
kologinės ligos:

1. po taikyto specifinio 
(spindulinio ir (ar) chemotera-
pinio) gydymo burnos ertmėje 
yra mažiau kaip 10 funkciškai 
visaverčių kontaktuojančių na-
tūralių ar kokybiškų protezuotų 
antagonistinių dantų porų nuo 
pirmojo krūminio danties iki 
kitos pusės pirmojo krūminio 
danties – iki 560,34 Eur;

2. atlikta burnos ertmės, 
veido ir žandikaulių operacija 
su minkštųjų audinių šalinimu 
ir (ar) žandikaulių srities kaulo 

rezekcija – iki 1 724,10 Eur (nu-
stato konsiliumas.

Kur kreiptis norint gauti 
dantų protezavimo 

paslaugas?
Pirmiausia reikia keiptis į 

gydymo  įstaigos, prie kurios 
žmogus yra prisirašęs, gydytoją 
odontologą. Gydytojas nustato, 
ar asmeniui gali būti teikiamos 
kompensuojamos dantų prote-
zavimo paslaugos. Beje, galima 
kreiptis ir į kitos gydymo  įstai-
gos gydytoją odontologą, bet to-
kiu atveju už suteiktą konsulta-
ciją reikės sumokėti. Nustatęs, 
kad asmuo atitinka indikacijas 
dantų protezavimui, gydytojas 
odontologas jam pateikia išva-
dą (forma 027/a). Tuomet, no-
rėdamas gauti kompensuojamas 
dantų protezavimo paslaugas, 
gydymo įstaigai, kurioje yra pri-
siregistravęs, pacientas turi pa-
teikti šiuos dokumentus:
 prašymą įrašyti į dantų 

protezavimo laukiančiųjų sąra-
šus,
 asmens tapatybę patvirti-

nantį dokumentą (pasą arba ta-
patybę patvirtinančią kortelę),
 dokumentą, įrodantį teisę 

gauti dantų protezavimo paslau-
gas (pensininko arba neįgaliojo 
asmens pažymėjimas),
 gydytojo odontologo iš-

vadą dėl dantų protezavimo rei-
kiamumo (forma 027/a).

Paciento dokumentus gavu-
si įstaiga pateikia gautą prašymą 
teritorinei ligonių kasai (TLK), o 
ši įtraukia pacientą į savivaldy-
bės gyventojų, laukiančių dan-
tų protezavimo paslaugų, sąrašą. 
Sąrašas sudaromas pagal prašy-
mų užpildymo datą. Kiekvienas 
įtrauktas į sąrašą asmuo gauna 
pranešimą apie savo numerį ei-
lėje. Vaikams, įtrauktiems į sąra-
šą, dantys protezuojami be eilės.

Ką reikėtų daryti gavus 
pranešimą apie įrašymą į 
asmenų, laukiančių dantų 

protezavimo, sąrašą?
Gavus pranešimą, reikia ap-

sispręsti: arba nelaukti, kol at-
eis eilė ir pakvietimas protezuo-
ti dantis, ir pačiam sumokėti už 
protezavimą, arba laukti, kol at-
eis eilė ir asmuo gaus pakvietimą 
protezuoti dantis, o paslaugos 
bus iš karto kompensuojamos.

Abiem atvejais protezavimo 
išlaidos kompensuojamos tik 
atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės 
akto nustatyta tvarka įgijus tei-
sę į kompensaciją. Nemažai pa-
cientų, nenorinčių laukti eilėje, 
už dantų protezavimą sumoka 
patys, o kompensavimo galimy-
bių ieško vėliau.

Kokius dokumentus ir kam 
reikia pateikti, kad išlaidos 

būtų kompensuotos?
Jei žmogus nusprendžia ne-

laukti, kol ateis eilė, ir už dantų 
protezavimą sumoka pats, reikia 
kreiptis į TLK dėl kompensavi-
mo pateikiant:
 prašymą kompensuoti šias 

išlaidas, jame turi būti nurodyta 
asmeninė sąskaita banke, į kurią 
bus pervedamos lėšos;
 apmokėjimą patvirtinan-

čius dokumentus (sąskaitą fak-
tūrą, pinigų priėmimo kvitą ir 
kt.);
 pranešimą apie asmens 

įtraukimą į laukiančių dantų 
protezavimo sąrašą (pranešimo 
dublikatą, jei savojo pranešimo 
neišsaugojote, išduos TLK dar-
buotojas).

Tuomet, atėjus eilei, TLK 
išsiųs pranešimą apie kompen-
savimą ir perves kompensaci-
ją į nurodytą asmeninę sąskai-
tą banke.

Jei pacientas nusprendžia 
laukti savo eilės, tenka laukti 

TLK pranešimo. Sulau-
kusiam savo eilės žmo-
gui TLK paštu išsiunčia 
pažymą apie teisę gauti 
dantų protezavimo pas-
laugas ir sveikatos prie-
žiūros įstaigų, su kurio-
mis TLK sudarė sutar-
tis dėl dantų protezavi-

mo paslaugų išlaidų kompensa-
vimo, sąrašą.  Gavus tokią pa-
žymą, reikia ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo jos išsiuntimo 
datos kreiptis į vieną iš sąraše 
nurodytų gydymo įstaigų, ten 
ir bus atliekamas protezavimas.

Jei per trejus metus dėl dantų 
protezavimo nesikreipiama arba 
nesikreipiama dėl paslaugos ati-
dėjimo, žmogus išbraukiamas 
iš sąrašo ir praranda teisę gauti 
kompensuojamas dantų prote-
zavimo paslaugas.

Informaciją apie dantų pro-
tezavimo eiles yra skelbiama te-
ritorinių ligonių kasų (Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių) internetinėse svetainė-
se (http://www.vlk.lt/veikla/veik
lossritys/sveikatosprieziurospa-
slaugos/dantuprotezavimas), taip 
pat ją galima sužinoti paskambi-
nus bendruoju ligonių kasų tel. 
(8 5) 232 2222.

Svarbu žinoti: 

 laikotarpis, kurį asmeniui tenka laukti eilėje dantų prote-
zavimo paslaugoms gauti, priklauso nuo kasmet skiriamų 
PSDF biudžeto lėšų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms 
kompensuoti ir nuo to, kurioje savivaldybėje jis gyvena – 
tenka laukti nuo vienerių iki kelerių metų. 
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Aš esu neregys. Šviesa aky-
se ėmė gesti, kai buvau dar 
visai jaunas, vos prieš ke-
lerius metus studijas baigęs 
vaikinas. Man, tuo metu la-
bai aktyviai gyvenusiam, tai 
buvo didelis smūgis. Juk sė-
miau rieškučiomis ir glėbiais 
viską, ką galėjo duoti gyveni-
mas: sportavau, keliavau, tu-
rėjau mėgstamą darbą, gry-
bavau, uogavau, žvejojau, 
leidau naktis gamtoje, pala-
pinėse, smagių draugų ap-
suptyje, stengiausi būti visur, 
kur įdomu, ir staiga – stop! 

Senus pomėgius keitė nauji
Prasidėjo ligoninių marato-

nas. Mačiau kaip per milžiniš-
ką rūką, judėjau lyg sulėtintame 
kine, viskas aplink ištuštėjo, tik 
smegenys tiek dieną, tiek naktį 
kaito nuo skausmingų minčių. 
Taip norėjosi pabusti iš to koš-
mariško sapno! Gerai, kad šis 
periodas tęsėsi neilgai. 

Vidinė energija veržėsi per 
sutramdytą kūną ir teko ko 
nors imtis. Pirmiausia prisitai-
kiau palaikyti gerą fizinę kūno 
būklę naujomis sąlygomis. Taip 
bėgiojimas miško takais, futbolo 
ar krepšinio žaidimai, plaukio-
jimas ežeruose, dviračių peda-
lų mynimas virto saugių prati-
mų komplektu namų sąlygomis. 
Mokėjau truputį groti akordeo-
nu, tad atsiradus daug laisvo lai-
ko, pradėjau intensyviau moky-
tis. Įsigijau elektroninį klavišinį 
instrumentą ir ėmiau jį kasdien 
„minkyti“. 

Tais laikais per radiją vyko 
pamokėlės norintiems moky-
tis anglų kalbos, o vakarais vi-
są pusvalandį anglų kalba trans-
liuodavo lietuviškas naujienas. 
Klausydamasis šių laidų gero-
kai patobulinau savo anglų kal-
bos įgūdžius. Nemenkai nuste-
binau aplinkinius, kai kartą at-
vykęs į renginį Vilniuje ėmiau 
angliškai bendrauti su Didžio-
sios Britanijos ambasadoriumi 
Lietuvoje. Vėliau, kai jau tapau 
Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
nariu, dažnokai tekdavo paver-
tėjauti lietuviams, kai jie norė-
davo pabendrauti su į tarptauti-
nius seminarus atvykusiais an-
gliškai kalbančiais svečiais. 

Po truputį ėmiau kurti muzi-

ką ir tekstus dainoms bei su tais 
kūriniais dalyvauti įvairiuose 
neįgaliųjų konkursuose, festiva-
liuose, bendruomenių ar orga-
nizacijų šventėse, renginiuose. 

Antroji sportinės karjeros 
banga

Plėtėsi pažįstamų ratas. Vie-
name konkurse susipažinau su 
panevėžiečiu, panašių regėjimo 
problemų turinčiu Arvydu Mar-
kevičiumi. Jis man atvėrė duris į 
aklųjų veiklos galimybių pažini-
mą. Netrukus tapau Panevėžio 
aklųjų sporto klubo „Šviesa“ na-
riu ir taip prasidėjo antroji spor-
tinės karjeros banga. Kasmet 9 
savaitgaliai būdavo sportiniai, 
nes dalyvaudavau aklųjų riedu-
lio, lengvosios atletikos ir plau-
kimo varžybose. 

Ėmė kauptis medaliai, ku-
rie anksčiau džiugindavo, o da-
bar jau liūdina, nes kaip buvu-
siam kūno kultūros mokytojui 
ir treneriui taip norisi, kad jau-
nimas lenktų mane tiek bėgi-
mo, tiek plaukimo takeliuose. 
Kai varžybų protokoluose ran-
du, kad už nugaros liko tuzinas 
18–25 metų sportininkų, apnin-
ka mintys, jog dabartinis jauni-
mas tingi treniruotis ir mieliau 
leidžia laiką prie kompiuterio. 

Kalbantys ir regintys 
pagalbininkai 

Kompiuteris ir man patin-
ka. Jis mums, akliesiems, bū-
tų bevertis, jei ne speciali ekra-
no skaitymo programa, kuriai 
padedant savarankiškai rašau 
ir skaitau tekstus, elektroninius 
laiškus, naršau internete, per-
žiūriu savo bankines operaci-

jas ir pan. Apskritai esu apsup-
tas kalbančių priemonių: telefo-
nas, rankinis ir stalinis laikro-
džiai, kūno termometras, kūno 
ir virtuvės svarstyklės, kalkulia-
torius, knygų grotuvas... Kartais 
juokauju, kad nekalba tik mano 
lygintuvas ir keptuvė. 

Kita dalis specialių priemo-
nių nekalba, bet yra ne mažiau 
reikalingos. Štai skysčio lygio 
rodytuvas neleidžia perpilti į 
puodelį verdančio vandens, nes 
kai jau būna beveik pilnas, ima 
skleisti vis stiprėjantį garsą. 

Dažnokai po Lietuvą tenka 
keliauti vienam, be palydovo. 
Tokiais atvejais mano akimis 
tampa baltoji lazdelė. Jei ją kas 
atimtų, jausčiausi lyg praradęs 
savo kūno dalį. Ji ne tik padidi-
na judėjimo greitį bei saugumą, 
bet ir atkreipia praeivių dėmesį. 
Pamatę žmogų su baltąja lazde-
le aplinkiniai neretai pasiūlo pa-
galbą. Smagu, kad dažniau pri-
eina ir pasiteirauja, ar negalėtų 
kuo padėti, jauni žmonės, stu-
dentai, moksleiviai. 

Pakeliui su humoru
Apie 2000-uosius metus su-

sipažinau su radijo laidų vedė-
ja Gema Padriboniene. Pažinusi 
mane kaip šmaikštų vyruką, pa-
ragino tuometinę Molėtų krašto 
žmonių su negalia sąjungos pir-
mininkę Vladą Gribėnienę kurti 
humoro grupę. Taip 2002 me-
tais gimė „Molėtuvka“. Tapau 
šios grupės vadovu, scenaristu ir 
režisieriumi. Prasidėjo dar vie-
nas nelengvas, bet nepaprastai 
įdomus etapas, kupinas smagių 
repeticijų, kelionių, spektaklių, 
laimėjimų, nusivylimų. 

2005 metų rudenį mane iš-
rinko Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos Molėtų filialo 
pirmininku ir taip grįžau į dar-
binę veiklą. Vėliau likimas pa-
suko mano sparnus Pasvalio 
link, kur šiuo metu gyvenu, dir-
bu, kuriu, pramogauju ir jaučiu, 
kad gyvenu visavertį gyvenimą. 

Toks ir buvo mano kelias į 
susidraugavimą su tamsa. Dabar 
manęs tamsa visiškai neslegia, 
nes mintys visada kitur – veik-
loje, kūryboje. Pamenu vieną 
epizodą, kai prieš kelerius me-
tus smagiai leidau laiką draugų 
ir pažįstamų būrelyje. Pačiame 

linksmybių įkarštyje, kai ranko-
se „plyšavo“ akordeonas, lūpo-
se – smagi daina, prie manęs pri-
ėjo vienas vyrukas ir sako: „Kaip 
tau blogai. Tu nematai.“ O aš at-
sakiau: „Tai gerai, kad man pri-
minei, nes tokioj linksmoj kom-
panijoj, taip gerai nusiteikęs visai 
apie tai buvau pamiršęs.“ 

Vargu ar tas žmogelis supra-
to mano ironišką atsakymą, jo 
potekstę. Aš tikrai nenorėčiau 
keisti savo, kad ir neregio, gy-
venimo į tokį, kokį gyvena ne-
menka dalis žmonių, visai ne-
vertinančių, nebranginančių, 
nesaugančių to, ką turi. 

Knygų išmintis
Likimo keliuose ir kryžke-

lėse sutikau tikrai daug neįga-
liųjų, kurių gyvenimas man 
atrodo gerokai prasmingesnis 
nei nemenkos dalies sveikųjų. 
Jei dabar manęs kas paklaus-
tų, kaip jaučiuosi, atsakyčiau, 
kad mano kūne ir sieloje ramy-
bė. Be anksčiau išvardintų da-
lykų prie to nemenkai prisidėjo 
gausybė perskaitytų, o jei tiks-
liau – perklausytų knygų. Esu 
labai patenkintas galimybėmis 
akliesiems internetinėje Lietu-
vos aklųjų bibliotekos svetainė-
je „Elvis“ pasirinkti ir nemo-
kamai į savo kompiuterius atsi-
siųsti įvairiausių įgarsintų kny-
gų, žurnalų. Ne veltui sakoma: 
„Kas neskaito knygų, gyvena 
tik vieną gyvenimą, o kas skai-
to, gyvena tiek gyvenimų, kiek 
gyvenimo istorijų yra perskai-
tytose knygose.“ 

Pasitaiko tokių knygų, ku-
rios priverčia iš pagrindų keisti 
požiūrį į save, į supančią aplin-
ką, į tai, kas vyksta. Svarbiausia, 
kad tos knygos mane, praeityje 
šiokį tokį karštakošį, išmokė ra-
miau reaguoti į tai, kas nepatin-
ka, ir iš bet kokios nemalonios 
situacijos stengtis pasiimti tai, 
kas geriausia, atmesti negaty-
vą, o rasti bent krislelį pozityvo. 
Nemažai žmonių serga pykčiu, 
pavydu, tuštybe, netolerancija, 
šykštumu, godumu, bet gydosi 
nuo slogos, gripo, uždegimų... 
Žinau, jog privalau gyventi to-
kiame pasaulyje, koks jis yra, 
bet stengiuosi kurti tokį, kokį 
noriu, kad jis būtų, o ko nega-
liu pakeisti, keičiu savo požiūrį. 

Ir tai praeis...
Esu tik žmogus, tad mane, 

kaip ir kitus, kartais lydi nesėk-
mės, netektys, skausmas, prob-
lemos, abejingi ar priešiškai nu-
siteikę asmenys, bet visada po 
pirmos užplūstančios nemalo-
nios jausmų bangos stengiuosi 
prisiminti auksinę taisyklę – ir 
tai praeis. Ir tikrai praeina, tik 
reikia išsivalyti smegenis nuo 
blogų minčių, taip, kaip išsi-
valome namus nuo dulkių ir 
šiukšlių. Suprantu, kad dauge-
liui tai nelengva. Džiaugiuosi, 
jog man kol kas tai pavyksta. 
Vis tik vienas dalykas man ne-
priimtinas ir nežinau, kada su 
tuo susitaikysiu. Tai biurokra-
tija, kurią taip kritikavome so-
vietmečiu, tyčiojomės, o dabar 
ji vis stipriau įsišaknija visose 
srityse. Kiek per ją tuščiai pra-
randama žmogiškųjų, gamtos 
išteklių, energijos, laiko, svei-
katos ir pan., sunku net apskai-
čiuoti. Kada žmonija pagaliau 
atsipeikės ir nusimes tą niekam 
nenaudingą naštą? 

Padeda uždegti vidinę 
šviesą

Baigdamas glaustai išvardin-
siu dalykus, kurie padėjo man 
išbristi iš tamsos liūno ir užsi-
degti vidinę šviesą: mėgstamas 
darbas, visuomeninė veikla, su-
teikianti jausmą, kad esi reika-
lingas, kūryba, knygos, muzika 
(grojimas, dainavimas, klausy-
masis, šokiai pagal ritmingus 
kūrinius), mankštos, treniruo-
tės, varžybos, teatras, mielas 
bendravimas su mielais žmo-
nėmis, anglų kalbos mokyma-
sis, verčiančios susimąstyti ži-
nomų žmonių citatos, jūra ir 
galiausiai kaip uoga ant torto – 
meilė. Atrodo, tokie žinomi, sa-
vaime suprantami dalykai. Gal 
kam tiks kas nors iš tų mano re-
ceptų. Gali būti, kad jums nie-
kas netiks. Visi esame skirtingi, 
unikalūs, tad svarbu rasti ir pa-
justi savo būdą, kaip išsivaduo-
ti iš nemalonių minčių ir atrasti 
veik lą, kuri teiktų malonumą, 
leistų užmiršti savo negalią bei 
su ja susijusias problemas. Lai 
būna kuo daugiau šviesos jūsų 
ir mano gyvenime.  

Pranas PLIUŠKA
Aldonos Milieškienės nuotr.

„Manęs tamsa visiškai neslegia, nes mintys 
visada kitur – veikloje, kūryboje“

Kaip aš pažinau 
negalią

Pranas Pliuška.

Mieli skaitytojai,
	spalio mėnesį „Bičiulystė“ minės 30 

metų sukaktį. Laikraščiui tai – ilgas laikas. 
Keitėsi autoriai, keitėsi laikraščio periodišku-
mas, nekito tik „Bičiulystės“ veidas, Čiurlio-
nio įkvėptas pavadinimas ir pagrindinis tiks-
las – būti negalią turinčio žmogaus patarėju, 
draugu, langu į pasaulį.

	Jubiliejiniame numeryje norime prisi-
minti, kokia „Bičiulystė“ buvo per tuos 30 
metų. Kviečiame Jus pasidalyti savo atsimi-
nimais. Koks Jūsų santykis su laikraščiu – gal 
laukiate jo kaip galimybės pabendrauti su li-
kimo bičiuliais, gal jus įkvėpė koks nors per-
skaitytas straipsnis, pamatyta nuotrauka. Gal 

per laikraštį atradote draugų, o gal išsisprendė Jū-
sų problemos? Kviečiame užrašyti savo patirtis: 
koks buvo jūsų kelias su „Bičiulyste“, kaip keitė-
tės Jūs, kaip keitėsi laikraštis. Rašykite apie tai, 
kokios rubrikos Jums patinka, ko mums palinkė-
tumėte 30-mečio proga, ko galbūt pasigendate.

	Žinome, kad yra mus skaitančių daugiau 
nei 20 metų. Ypač laukiame jų prisiminimų. 
Jei sunku rašyti, paskambinkite, pasikalbėkime.  
Tel. 8 687 10901 (Aldona), 8 683 72940 (Aurelija).

	Jūsų laiškų lauksime iki spalio 15 d. Siųs-
kite elektroninu paštu redakcija@biciulyste.lt ar-
ba adresu Saltoniškių g. 31 (401 kabinetas), LT-
08105 Vilnius

„Bičiulystė“ mano gyvenime
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Kauno keturračių klubui ,,Ben-
dražygiai“, dalyvių skaičius pa-
dvigubėjo. Be to, atsirado gali-
mybė neįgaliesiems po sunkios, 
bet labai įdomios rekreacinės ke-
lionės kartu pavakaroti „Gude-
lių sodyboje“. Apdovanojimai, 
dvejų metų įspūdžius apibendri-
nantis filmas, saksofonisto Juozo 
Kuraičio koncertas ir puiki vaka-
rienė su nakvyne buvo didžiau-
sias atlygis nepabūgusiems sun-
kumų. Tiesa, surasti bent šiek 
tiek judėjimo negalią turintiems 
žmonėms pritaikytą sodybą buvo 
nelengva. V. Pokvytytei su pa-
galbininkais teko apvažiuoti vi-
sas Kauno ir Prienų rajono sody-
bas, nes jau ne kartą įsitikinome, 
kad šeimininkų atsakymas: ,,Pas 
mus pritaikyta“, dar nieko ne-
reiškia. Žinoma, labai svarbus ir 
sodybų administracijos gerano-
riškumas – nors „Gudelių sody-
ba“ buvo tik iš dalies pritaikyta 
judėjimo negalią turintiesiems, 
per savaitę buvo pagaminti visi 
reikiami pandusai. Ir negalvo-
kite, kad tik sveikieji gali šok-
ti iki pirmų gaidžių – šis mitas 
jau seniai sugriautas. Šoko visi: 
mamos, tėčiai, vaikai, keturračių 
klubo nariai. Judesyje prapuolė ir 
jausmas, kad esi neįgalus... 

Su varytuvais – po Kauno 
apylinkes

Žygis su varytuvais, dvi-
račiais ir paspirtukais Kauno 
miesto ir rajono dviračių takais 
vyko rugsėjo pabaigoje. Tai bu-
vo tarsi simbolinis neįgaliųjų at-
sisveikinimas su vasara. Rude-
nį lyjant lietui ar žiemą krintant 
snaigėms aktyviai judėti gam-
toje išdrįsta jau ne kiekvienas. 
Todėl rugsėjo pabaiga su bobų 

tų kompleksą. Mūsų gidė kalbė-
jo Rozalijos Tiškevič, atvykusios 
į šią rezidenciją 1903 m., lūpo-
mis. Žavėjomės tokiu ekskursi-
jos scenarijumi ir pasižadėjome 
būtinai sugrįžti ir dar draugus 
pasikviesti.

Jėga – bendrystėje 
Na, o pabaigoje noriu pa-

analizuoti bendrų rekreacijos ir 
sporto renginių didžiulį teigia-
mą poveikį mūsų dvasinei, fizi-
nei bei emocinei savijautai. Ben-
drystė yra didžiulė pozityvi jė-
ga. Per tokius žygius visuomet 
atsiranda stipresnių dalyvių, iš 
kurių pasimokai, ir visuomet tu-
ri galimybę pats padėti silpnes-
niam. Labai malonu stebėti ke-
liaujančias šeimas, mažų vaikų 
įtraukimą į labai rimtas situaci-
jas, jų bendravimo įgūdžių for-
mavimą ir prisitaikymą prie ne 
itin komfortiškų sąlygų. Nori-
si padėkoti ir savanoriams, ku-
rie metų metais (dabar jau ir su 
šeimomis) visuomet yra šalia. 

Praėjus dviem dienoms, su-
galvojau antros dienos žygį pa-
kartoti jau viena. Nuliūdusi tu-
riu prisipažinti, kad įveikiau tik 
pusę trasos. Vėliau automobiliu 
nuvažiavau visa kelią nuo Šile-
lio iki Kulautuvos prieplaukos. 
Važiuodama vis savęs klau-
siau, kaip aš sugebėjau įveikti 
tuos 12 km? Mintyse dėkojau 
organizatoriams ir visiems žy-
gio dalyviams, kurie nemato-
mais pozityvios energijos srau-
tais mane stiprino. Manau, kad 
tai jautėme visi. Atsinaujinti, 
patirti tai, kas dar nepatirta, 
įveikti kliūtis bei padėti kitam 
ir yra nepakartojama tokių ren-
ginių prasmė…

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Aktyvus neįgaliųjų poilsis – su keturračiais ir varytuvais
(atkelta iš 1 psl.)

Pietūs Kulautuvos prieplaukos aikštelėje.

vasaros saule daugeliui iš mūsų 
buvo tikrasis atsisveikinimas su 
aktyviu sportu gamtoje. 

Žygyje dalyvavo negalią tu-
rinčių žmonių bei savanorių šei-
mos, todėl dalyvių amžiaus dia-
pazonas buvo nuo 1 iki 66 metų. 
Šeštadienio ryte dalyviai rinkosi 
Kauno Rotušės aikštėje. Palikę 
automobilius stovėjimo aikšte-
lėje pasukome Vytauto Didžiojo 
tiltu per Nemuną Marvelės link. 
Šios dienos tikslas – XVI a. go-
tikinės architektūros šedevras 
Zapyškio Šv. Jono Krikštyto-
jo bažnyčia. Norėjosi apžiūrėti 
ir įvertinti neseniai restauruo-
tą bažnyčios pastatą bei didelės 
visuomenės kritikos sulaukusį 
bažnyčios aplinkos sutvarkymą. 
Kritikuojantiems labai nepatiko 
betonu išklotos aikštelės kon-
trastas su aplink besidriekian-
čiomis pievomis bei gotikinio 
stiliaus bažnyčia. Ir ką gi, mū-
sų, judėjimo negalią turinčiųjų, 
verdiktas: puiku, patogu judėti 
vežimėliu, daug aikštelių neįga-
liųjų automobiliams. Mes už to-
kius aplinkos sutvarkymus. Na, 
o žalios žolės norintiems baso-
mis pasivaikščioti apstu net iki 

pat Nemuno... Pasigrožėjus baž-
nyčios ansambliu vingiuotais 
takeliais bei keliais vėl teko su-
grįžti į Rotušės aikštę ir sėdus į 
automobilius vykti į nakvynės 
vietą. Važiavome labai draugiš-
kai, vieni kitus patraukdami ar 
pastūmėdami į kalniuką, su-
stodami. Iš viso su varytuvais 
pirmą dieną nuvažiuota 40 km. 

Keliavome vingiuotais 
keleliais 

Kitą dieną, po gausių pusry-
čių netoli Zapyškio esančioje so-
dyboje, mašinų ekipažai pajudė-
jo kelio Kaunas-Jurbarkas link. 
Susitikome šalia Raudondvario 
miestelio esančioje Šilelio gy-
venvietės automobilių stovėjimo 
aikštelėje. Čia galėjo prisijung-
ti ir tie, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių nedalyvavo pirmos 
dienos žygyje. Keliavome marš-
rutu Šilelio gyvenvietė – Kulau-
tuva – Šilelis. Važiavome pane-
mune, tik dviračiams skirtu ke-
liu, kuris, mūsų laimei, pradžio-
je vingiavo žemyn. Antrą kelio 
atkarpą įveikėme sunkiau, nes 
jau teko važiuoti per Kulautuvos 
sodų bendrijos gyventojų terito-

riją, kurioje buvo pristatyta daug 
kelio ženklais nepažymėtų kliū-
čių. Smagiu ratu apsukę milži-
niškomis eglėmis apsuptą estra-
dą, kur ilgą laiką vykdavo Kau-
no rajono dainų šventės, leido-
mės į prie Kulautuvos prieplau-
kos esančią aikštelę. Akimirks-
niu nedidelis medinis stalas bu-
vo „papuoštas“ nuo pusryčių li-
kusiais skanėstais, obuolių pyra-
gu, įmantriais sumuštiniais, na 
ir, žinoma, reklamos nereikalau-
jančia juoda duona. Pasistiprinę 
vėl sukome atgal Šilelio link, bet 
stiprus priešpriešinis vėjas mūsų 
kelionę labai pailgino. 

Istorijos pamokos 
Raudondvaryje

Automobiliais pakilę į kal-
niuką, užbaigti šių metų vasa-
ros kelionių pasukome į Rau-
dondvario pilį. 

Po vakarienės mūsų laukė 
nuostabi ponios Rozalijos eks-
kursija po Raudondvario pilies 
pastatus bei aplinką – kelia-
vome šešiais rinktiniais žirgais 
kinkyta laiko karieta. Raudon-
dvario pilies dvaras yra XVII a. 
pradžios renesanso architektū-
ros paminklas. Dvarą valdė iš-
kiliausios Lietuvos-Lenkijos di-
dikų giminės: Dzevaltovskiai, 
Kosakovskiai, Radvilos, Vor-
lovskiai, Zabielos, Tiškevičiai. 
Didžiausius pėdsakus čia paliko 
grafų Tiškevičių Raudondvario 
rezidencija, kuri garsėjo viso-
je Europoje sukauptų paveiks-
lų, meno dirbinių, retų knygų 
bei egzotiškų augalų bei gyvūnų 
kolekcijomis. Nuo 2008 metų 
dvarą administruoja Kauno ra-
jono savivaldybė, kuri, keturių 
ES fondų finansiškai remiama, 
renovavo visą pilies dvaro pasta-

Seimas pritarė siūlymui mo-
kėti ligos išmokas už ma-
žų vaikų ar vaikų su negalia 
priežiūrą, kai jiems paskiria-
ma privaloma izoliacija dėl 
lankymosi koronaviruso pa-
veiktoje šalyje arba tiesioginio 
sąlyčio su sergančiuoju. Taip 
pat ligos išmoka bus moka-
ma neįgaliuosius ir senjorus 
prižiūrintiems asmenims, kai 
uždaromas jų lankomas die-
nos centras.

Vaiko izoliacija 
Kai Nacionalinis visuome-

nės sveikatos centras paski-
ria privalomą izoliaciją vaikui, 
kuris yra ne vyresnis nei ket-
virtokas, ar vaikui su negalia 
iki 21 metų, jei jis mokosi pagal 
bendrojo ar specialiojo ugdymo 
programą, tuomet vienam iš tė-
vų, globėjų ar dirbančių senelių 
gali būti mokama ligos išmoka 
už nesergančio vaiko priežiūrą.

Ligos išmoka už vaiko prie-
žiūrą siekia 65,94 proc. nuo at-
lyginimo „ant popieriaus“. Ji yra 
mokama privalomos izoliacijos 
laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 
kalendorinių dienų.

Privaloma izoliacija vaikui 
gali būti paskiriama dviem atve-
jais – kai vaikas be tėvų ar glo-
bėjų lankėsi koronaviruso pa-
veiktoje šalyje arba kai turėjo 
tiesioginį sąlytį su sergančiuo-
ju. Išmoka nepriklausytų, jeigu 
vaikas į koronaviruso paveiktą 
šalį išvyko, kai ši šalis jau bu-
vo įtraukta į paveiktų valsty-
bių sąrašą.

Jeigu vaikas koronaviruso 
paveiktoje šalyje lankėsi su tė-
vais ar globėjais, tėvai ar glo-
bėjai turi izoliuotis patys, to-
dėl jiems išmoka mokama kaip 
už suaugusių asmenų izoliaciją, 
o ne už vaiką. Ligos išmoka už 
suaugusio asmens izoliaciją sie-
kia 62,06 proc. nuo atlyginimo 
„ant popieriaus“.

Klasės ar visos mokyklos 
izoliavimas 

Kai mokykloje ar daržely-
je Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro teikimu pa-
skelbiamas infekcijų plitimą 
ribojantis režimas ir pereina-
ma prie nuotolinio mokymo 
ar ugdymo procesas apribo-
jamas, tuomet už vaikus, ne 

vyresnius nei ketvirtokai, ir 
vaikus su negalia iki 21 me-
tų, jei jie mokosi pagal ben-
drojo ar specialiojo ugdymo 
programą, gali būti mokama 
ligos išmoka.

Ligos išmoka už vaiko prie-
žiūrą siekia 65,94 proc. nuo at-
lyginimo „ant popieriaus“, ji ga-
li būti mokama vienam iš tėvų, 
globėjų ar dirbančių senelių tiek 
ilgai, kiek trunka infekcijų pliti-
mą ribojantis režimas.

Svarbu pažymėti, kad tokia 
priemonė bus taikoma, kai in-
fekcijų plitimą ribojantis reži-
mas mokykloje, darželyje ar ats-
kiroje klasėje paskelbiamas dėl 
ligos, dėl kurios Lietuvoje ga-
lioja ekstremali padėtis ar ka-
rantinas. Šiuo metu šalyje ga-
lioja ekstremali padėtis dėl CO-
VID-19 plitimo.

Kai infekcijų plitimą ribo-
jantis režimas paskelbiamas 
dėl kitos ligos, pavyzdžiui, gri-
po, tuomet išmoka mokama už 
vaikų, besimokančių pagal iki-
mokyklinio, priešmokyklinio 
ar pradinio ugdymo programą, 
priežiūrą ir ne ilgiau nei 14 ka-
lendorinių dienų. 

Dienos centro senjorams 
ar žmonėms su negalia 

uždarymas 
Kai saugantis koronaviru-

so plitimo duris užveria die-
nos centrai, skirti neįgaliesiems 
ar senjorams, tuomet juos pri-
žiūrintiems asmenims gali bū-
ti mokama ligos išmoka. Šiuo 
atveju įstatyme atsirado pakei-
timas, kuris leidžia ligos išmo-
kas mokėti ne tik karantino, bet 
ir ekstremaliosios situacijos lai-
kotarpiu.

Ligos išmoka už asmens su 
negalia ar pensinio amžiaus die-
nos centro lankytojo priežiūrą 
siekia 65,94 proc. nuo atlygini-
mo „ant popieriaus“.

Kai užsiveria dienos centras, 
skirtas žmonėms su negalia, li-
gos išmoka mokama vienam iš 
negalią turinčio asmens tėvų ar 
globėjų. Kai laikinai nebevei-
kia dienos centras, skirtas sen-
jorams, ligos išmoka gali būti 
mokama senjoro sutuoktiniui, 
jo globėjui ar vienam iš vaikų. 
Išmoka mokama tiek ilgai, kiek 
neveikia dienos centras.

Primename, kad Nacio-
naliniam visuomenės sveika-

tos centrui paskyrus privalo-
mą izoliaciją suaugusiam as-
meniui, nedarbingumo laiko-
tarpiu jam gali būti mokama 
62,06 proc. dydžio ligos išmo-
ka nuo darbo užmokesčio „ant 
popieriaus“. Išmoka priklauso, 
jeigu suaugęs asmuo neturi ga-
limybės dirbti nuotoliniu bū-
du ir jeigu jam nėra paskelb-
ta prastova. Ji mokama priva-
lomos izoliacijos laikotarpiu, 
bet ne ilgiau kaip 14 kalendo-
rinių dienų.

Kai prižiūrimas sergantis 
vaikas iki 14 metų, tuomet vie-
nam jo tėvų, globėjų ar dirban-
čių senelių mokama 65,94 proc. 
dydžio ligos išmoka nuo darbo 
užmokesčio „ant popieriaus“. Iš-
moka mokama ne ilgiau nei už 
14 kalendorinių dienų, išsky-
rus itin sudėtingas ligas, kurių 
gydymas yra ilgalaikis. Kai pri-
žiūrimas kitas sergantis šeimos 
narys, tuomet prižiūrinčiam as-
meniui gali būti mokama 65,94 
proc. dydžio ligos išmoka nuo 
darbo užmokesčio „ant popie-
riaus“, bet ne ilgiau nei už 7 ka-
lendorines dienas.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, 
komentuojame Bus mokamos ligos išmokos prižiūrint vaikus 

ar neįgaliuosius jiems izoliuojantis
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Aš – pilietis

Pasaulio kompasas

Partizanavo 8-erius metus
Kiekvieną rytą ji paruošia 

sūnui pusryčius, paskui padeda 
apsirengti ir palydi iki autobu-
so, kuriuo Kaanas pasiekia mo-
kyklą azijinėje Stambulo dalyje.

Po pietų juodu dažnai eina 
valgyti Lahmacun, turkiškos pi-
cos, kurią Kaanas labai mėgsta. 
Ne visada Meral galėjo sau leis-
ti štai taip su sūnumi vaikščioti 
viešose vietose.

Kol gyveno su vyru Kazimu, 
Meral buvo priversta nuo visų 
slėpti savo sūnų, kuris gimė su 
Dauno sindromu. Aštuonerius 
metus Kaanas gyveno lyg slėp-
tuvėje, nepažindamas kasdie-
nio gyvenimo, švenčių, gamtos, 
svetimų žmonių.

Dabar Kaanui 29-eri. Išsi-
laisvinusi nuo diktatoriaus vy-
ro, Meral kuria kitokį gyveni-
mą, kuriame yra vietos ir jai, 
ir sūnui.

Gyvena dvigubai 
intensyviau

Meral dabar gaila tų prasi-
slapstytų aštuonerių metų. Juk 

Kaanas galėjo tiek daug išmok-
ti, pamatyti. „Turkijoje Dauno 
sindromas vis dar tabu, – sako 
Meral. – Nors jokios paslapties 
čia nėra, tik chromosomų ano-
malija, neužkrečiamas sutriki-
mas. Pažangos yra daug, bet vis 
tiek žmonės dar slepia savo neį-
galius vaikus, gėdijasi. Daugely-
je Vakarų šalių vaikai su Dauno 
sindromu lanko įprastus darže-
lius ir mokyklas, randa savo vie-
tą visuomenėje. Turkijoje viskas 
kitaip. Tarsi kas įkalė visiems, 
kad Dauno sindromas yra už-
krečiama liga.“

Meral nebeslepia savo sū-
naus, visur su juo vaikšto. No-
rėdama pasiekti savo tautiečių 
protus ir širdis, ji netgi sukūrė 
spektakliuką, kuriame pasakoja 
apie judviejų gyvenimą. Meral 
svajoja sulaukti dienos, kai tokie 
vaikai, kaip Kaanas, ir Turkijoje 
turės galimybę augti, mokytis. Ji 
kaltina ir tėvus, kad jie neskati-
na savo neįgalių vaikų dalyvau-
ti bendruomenės gyvenime. To 
pasekmės – socialinė izoliacija.

Pilietinės Meral pozicijos su-

Iš slėptuvės – į sceną

Daug metų turkė Meral Atilgan slėpė nuo aplinkinių savo sū-
nų Kaaną, nes to reikalavo jos vyras. Jam buvo gėda, kad žmo-
na pagimdė tokį nevykusį vaiką. Galiausiai šeima iširo. Dabar 
moteris kovoja ir už sūnų, ir už jo likimo draugus, kad jie Tur-
kijoje nebūtų laikomi kažkokios užkrečiamos ligos platintojais.

Kaip prasidėjo jūsų moks-
linė karjera? 

Baigęs Vilniaus universite-
te biochemijos mokslus, dok-
torantūros studijuoti išvykau į 
JAV. Minesotos universitete ap-
sigyniau daktaro laipsnį, o no-
rėdamas įgyti dar daugiau ži-
nių pasilikau šiame universite-
te ir toliau kaupiau patirtį. Tuo 
pat metu pradėjau dirbti vienoje 
didžiausių korporacijų „Johnson 
& Johnson“, vaistų kūrimo pa-
dalinyje. 2005 m. grįžau į Lie-
tuvą ir jau 15 metų vadovauju 
Bio technologijos instituto, vė-
liau tapusio VU GMC dalimi, 
Biotermodinamikos ir vaistų ty-
rimo skyriui.

Ar galėtumėte atsakyti, ko-
dėl vieni žmonės vėžiu suserga, 
o kitų ši liga nepaliečia?

Vėžinius susirgimus sieja ne-
kontroliuojamas ląstelių dau-
ginimasis. Priežasčių, galinčių 
sukelti onkologinę ligą, be ga-
lo daug, susirgimų irgi daugėja. 
Ligos priežastimi gali tapti ža-
lingi įpročiai: rūkymas, užteršta 
aplinka, stresas ir daugybė įvai-
riausių priežasčių, kurių moks-
las galbūt dar nežino.

Papasakokite apie vaistų 
kūrimo procesą.

Pirmiausia pasistengsiu pa-
aiškinti, kodėl pasirinkome kur-
ti priešvėžinius vaistus. Mūsų 
kuriami vaistai tiktų gydyti ne 
tik vėžį, bet ir glaukomą, epilep-
siją, šizofreniją. Kodėl? Todėl, 
kad šios iš pirmo žvilgsnio ne-
susijusios ligos iš tiesų panašiai 
paliečia įvairias kūno dalis mo-
lekuliniame lygmenyje. Tyrimai 
labai brangūs, todėl norime iš-
naudoti juos kuo efektyviau, 
pritaikyti plačiau. Pasirinkome 
fermentų grupes, kurias reikia 
slopinti, kūrėme chemines me-
džiagas, kurios galėtų slopinti, 
o šį kūrimo procesą sudaro visa 
eilė užduočių: pirmiausia turė-
jome pasigaminti baltymus, iš-
vystyti sintezės galimybes ir tam 
tikras junginių grupes, kurios 

tuos baltymus atpažintų. Esa-
me susintetinę daugybę chemi-
nių junginių, kurie skirtingai 
atakuoja šios grupės fermentus. 
Turėjome ištobulinti matavimo 
įrangą, kad galėtume parodyti, 
kaip tie junginiai veikia vėžines 
ląsteles. Vaistų kūrimo kelias la-
bai ilgas, prasideda nuo chemi-
jos, pereina į biologiją ir tik tada 
galiausiai pasiekia žmogų.

Savo knygoje aprašėte vais-
tų gimimo kelią?

Taip. Aprašėme vaistų gimi-
mo kelią nuo jų sintezės iki dės-
ningumų, kurie nulemia, kaip 
vienas junginys atpažįsta balty-
mą, kuris ligoje vaidmens ne-
vaidina, o kitas – tą, kuris yra 
svarbiausias. Tai  daugumos 
vaistų veikimo mechanizmas. 
Dabar mes jau atliekame ban-
dymus su pelėmis, be to, che-
minius junginius galime pa-
naudoti ne tik vaistams kurti, 
bet ir stebime, kaip jie nubrė-
žia mums erd vę, kur vėžys yra, 
o kur nėra. Operuojant galėtu-
me matyti, kur yra ligos apim-
tas audinys, o kur sveikas. Jeigu 
cheminius junginius pažymime 
spalvotais reagen tais, radę vėžio 
apimtas dalis, tas vietas jie nu-
dažo ir mes jas matome.

Kiek metų, jūsų manymu, 
prireiks, kad būtų atrasti efek-
tyvūs vaistai nuo vėžio?

Tai tas pats, kaip ir su vak-
cina nuo COVID-19 viruso. 
Vakcina jau seniai yra, sukurtos 
bent septynios. Sunkiausia įro-
dyti, kad jos saugios, netoksiš-
kos ir efektyvios. Ir nors viruso 
gyvenimo laikotarpis trumpas, 
išbandyti vakciną reikia su de-
šimtimis tūkstančių pacientų. 
O štai vaistų nuo vėžio kūrimo 
procesai daug lėtesni, turime 
užtik rinti ir saugumą, ir efek-
tyvumą. Taip pat privalu atlik-
ti klinikinius tyrimus, bet šią 
stadiją pasiekia ne visi sukur-
ti cheminiai junginiai. Tad sie-
kiant užtikrinto rezultato rei-
kia labai kantriai, nuosekliai ir 
kruopščiai dirbti.

Eglė KULVIETIENĖ

Mokslo parkas

Lietuvoje kuriami 
vaistai nuo vėžio

žavėtas fotografas Gubse netgi 
sukūrė nuotraukų ciklą apie ją 
ir Kaaną. Lydėjo pasivaikščioji-
muose, sekė, kaip jie tvarkosi, 
bendrauja namuose. „Norėjau 
sukurti kažką ypatingesnio už 
įprastus portretus, nes Meral to 
verta“, – paaiškino fotografas.

Keičiasi ir Turkija
Ši šalis tokia didelė ir dau-

giasluoksnė, Stambulas – irgi, 
kad naudinga informacija ne vi-
suomet pasiekia tuos, kuriems ji 
rūpi. Vis dėlto aišku viena: po-
kyčius atneša tik tokie aktyvūs 
žmonės, kaip Meral. Vieni ati-
darė kavinę „Down“, kurioje 
dirba padavėjai su Dauno sin-
dromu. Žmonės nebijo čia už-
eiti ir vaišintis. Kiti įkūrė futbo-
lo mokyklą vaikinams su Dau-
no sindromu. Šios mokyklos 
komandoms rengiamos atskiros 
olimpiados, kurioms, deja, šie-
met koją pakišo piktasis virusas.

Visoje šalyje išgarsėjo 10-me-
tis imtynininkas su Dauno sin-
dromu Fatih Emirhan, kurio li-
kimą irgi lėmė mama. Ji nuvedė 
savo vos 7 metų berniuką į imty-
nių sekciją. Dabar jis 3 kartus per 
savaitę lanko imtynių treniruo-
tes ir dar vieną – plaukioja ba-
seine. Fatih žvaigždžių valanda 
buvo tada, kai Bulgarijoje vyku-
siose jaunimo varžybose jam lei-
do dalyvauti parodomojoje prog-
ramoje. Berniukas pademonstra-
vo įsisavintus geriausius kovos 
elementus, rungėsi su savo tre-
neriu. Teisėjas atidžiai stebėjo ir 
prireikus švilpė, o žiūrovai gar-
siai palaikė jaunąjį imtynininką.

Anot trenerio, berniukas vi-
są laiką gerai nusiteikęs, noriai 
sportuoja, niekada nepraleidžia 
treniruočių. Visi pastebėjo, kad 
sportas labai teigiamai jį pavei-
kė: pagerėjo kalba, fizinė būklė, 
atsirado daugiau noro bendrauti 
su kitais žmonėmis.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Vėžys – klastinga liga, nuolat keičianti savo formas, todėl moks-
lininkai be paliovos ieško naujų, veiksmingesnių jos gydymo me-
todų. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro (VU GMC) 
profesorius Daumantas Matulis neseniai išleido knygą, kurio-
je supažindina su 15 metų vykdytais vėžio tyrimais. Profesorius 
sutiko trumpai papasakoti apie juos.

Prof. Daumantas Matulis.

Neįgalieji kviečiami aktyviai 
dalyvauti šį sekmadienį, spa-
lio 11 d., vyksiančiuose Seimo 
rinkimuose. 

Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos (VRK) pirmininkės Lauros 
Matjošaitytės teigimu, savival-
dybės informavo, kad negalią 
turintiems asmenims bus pritai-
kytos apie 90 proc. rinkimų apy-
linkių. Informaciją apie neįgalie-
siems pritaikytas patalpas galima 
rasti VRK interneto svetainėje. 

Spalio 9 ir 10 dienomis rin-
kimų komisijų nariai organi-
zuos balsavimą rinkėjų namuo-
se. Šiemet balsuoti namuose su-
teikta teisė neįgaliuosius slau-
gantiems asmenims ir rinkė-
jams, esantiems saviizoliacijoje 
dėl COVID-19. Kaip ir anks-
čiau, šia teise galės pasinaudoti  
rinkėjai, sulaukę 70 ir daugiau 
metų, dėl ligos nedarbingi žmo-
nės ir neįgalieji. Namuose bal-
suojama 2020 m. spalio 9–10 d. 
nuo 8 iki 20 valandos. Prireikus 
pakartotinio balsavimo, balsa-

vimas namuose bus organizuo-
jamas 2020 m. spalio 23–24 d. 
nuo 8 iki 20 val. 

Rinkėjai, kurie dėl įvai-
rių priežasčių negalės balsuoti 
spalio 11 d., turi galimybę bal-
suoti iš anksto bet kurioje ša-
lies savivaldybėje. Siekiant iš-
vengti COVID-19 pandemijos 
plitimo, balsuoti iš anksto gali-
ma net keturias dienas – spalio 
5-8 dienomis nuo 7 iki 20 val. 

VRK paruošė papildomos 
specializuotos informacijos ir 
priemonių paketą, skirtą asme-
nims, turintiems regėjimo ne-
galią. Rinkimuose dalyvaujan-
čius kandidatų sąrašus regėjimo 
negalią turintys rinkėjai gali iš 
anksto sužinoti specialiai šiems 
rinkimams išleistame leidinyje, 

parengtame Brailio raštu.
VRK užsakė specialias rin-

kimų biuletenių įmautes, kurios 
bus balsavimo vietose ir kurio-
mis naudodamiesi aklieji ir sil-
pnaregiai galės balsuoti be kitų 
asmenų pagalbos. VRK taip pat 
pasirūpino, kad kiekvienoje rin-
kimų apylinkėje būtų specialių 
padidinamųjų stiklų, skirtų sil-
pnaregiams rinkėjams. Šiais pa-
didinamaisiais stiklais taip pat 
kviečiami naudotis ir vyresnio 
amžiaus rinkėjai.

Siekdama užtikrinti infor-
macijos apie rinkimus sklaidą 
kiekvienai rinkėjų grupei, VRK 
parengė ir išleido specialų lei-
dinį, skirtą sutrikusio intelekto 
žmonėms.

„Bičiulystės“ inf.

Rinkimai – ir negalią 
turintiems žmonėms

Imtynininkas Fatih Emirhan.

Dainiaus Macikėno nuotr.

Prof. Daumanto Matulio kny gos vir-
šelis.

Mirus Marytei Melanijai Jachimavičienei, ilgus metus ėjusiai 
Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės pareigas, reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija 
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kitas „bičiulystės“ numeris išeis spalio 22 dieną.

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

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Nuotraukų konkursas

Haiku
perku grabšteinus
dūla tėčio skintukas
tuščioj daržinėj
*
tavo blakstienos
žiba aukso smiltelėm
išdykęs vėjas
*
vandens lelijos
mama džiausto skalbinius
sena nuotrauka
*
šviesa pro plyšį
spraudžiasi anapusėn
atminties slenkstis
*
sniegbalčiai bokštai
berželių rapsodija
lauko bažnyčia
*
tuštėja sodas
margaraščiai liudijimai
kelmų sakmėse
*
girdėti kaip trupa
sekmadienio žiedynai
(nesi)matymas
*
į širdį akis
žydinčiais rašmenimis
būtasis laikas
*
gimtinės takai
žvaigždėtoji rodžersija
sapnuoju dangų
*
akys perbrenda
vakarą samaninį
kūlversčiu širdis
*
bijūnų šešėliuose
mamos delnų raižiniai
džiūsta žiedlapiai
*
bežiedis sodas
užvarstytos langinės
rudens skurdesys
*
akių ilgesys
viršum baltų debesų
širdies kelionė
*
apleistam darže
išauga kaulavyšnė
laukinis sodas
*
prie alyvyno
nenuveda net lazda
ši kekė mamai
*
kerta alyvas
prie senų kapinaičių
tyli gegutė
*
sienojų raštai
ištrupėjus kiaurymė
gili atmintis

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r. 

Nurimusi rudens tyla nutei-
kė tikrai palaimai. Norėjo-

si pabūti su ta tyla ir tais pasa-
kiškai gelstančiais, raustančiais 
medžiais.

Martynas jau savaitę ilgėjo-
si seniai paliktos tėviškės. Pasi-
ėmęs krepšį išsiruošė iš miesto į 
kaimą. Jį pasitiko kieme susme-
gęs šulinys ir samanom apžėlę 
akmenys prie slenksčio. Trobos 
stogas jau buvo gerokai įlinkęs, 
sparai gailiai girgždėjo, dūsau-
dami kartu su vėju...

Buvo nutaręs eiti pagrybau-
ti. Miškas netoliese, vos už kelių 
žingsnių. Pakelėje liūdnai žval-
gėsi šiaudų ritės, rusvėjo bul-
vių virkščios, gelsvėjo beržų la-
peliai. Prisiminė, kaip vasarom 
kvepėdavo šienas kupetose – 
pilnas gyvybės ir šilumos, ypač 
kai įkrenti į jį ir stebi purius va-
saros debesis. O kiek raudonvir-
šių tais laikais čia augo! 

Miškas jau alsavo rudeniu – 
mąsliu, miglotu, drėgnu. Kepė-
jo žydintys viržiai. Lapai, prisi-
gėrę saulės ir drėgmės, vis krito 
po kojomis vos girdimai čežėda-
mi. Trakštelėjo šakelė – nubėgo 
vikri stirnelė. Seniai bebuvo čia 
vaikščiojęs ir vietos atrodė ne-
pažįstamos. Bet ne, čia viskas 

taip pat: laukymė, už jos beržy-
nas. Rado vieną, kitą lepšę. Po 
kojom painiojosi musmirės ir 
kelmabudės. Supykęs užmynė 
pumpotaukšlį, tik dulkės paki-
lo. Perėjo vieną drebulyną, pas-
kui kitą. Jau ir saulė aukštai pa-
šokusi, o pintinėje ritinėjosi tik 
kelios rudeniu kvepiančios lep-
šės ir ūmėdė.

Užsispyręs negrįžti tuščio-
mis Marčius traukė tolyn. Neti-
kėtai pamatė medyje į tolį spok-
sančią pelėdą. „Kažin, ką gal-
voja ši pelėda, įsmeigusi žvilgs-
nį į rudenėjančių miškų platy-
bes?“ – pamąstė. 

Miške buvo ramu, tylu. Ap-
sidairęs suprato, kad nuklydo į 
kitą pusę. Kai saulė pakilo gero-
kai virš beržų viršūnių, Marty-
nas išvydo palaukėje sodybą ir 
suprato užklydęs į kitą kaimą. 
Pamiškėje stypsojo senas na-
mas ir svirnas, kiek tolėliau – ir 
klojimas įlinkusia nugara. Se-
niai buvo bevaikščiojęs po šiuos 
kraštus – vis laiko trūksta, vis 
ligos riečia...

Visa pamiškė buvo priaugu-
si dilgėlių ir laukinių gervuo-
gių. Išsigandusių stirnų pulke-
lis, aukštai pašokęs į viršų, nu-
dūmė į mišką. Marčius pamatė 
siaurą keliuką, vedantį į sodybą. 
Senos, kuprotos obelys buvo ap-
lipusios mažais obuoliukais. Jam 
pasirodė, kad jaunystėje čia ne 
kartą lankėsi. Ir tas akmuo prie 
svirno buvo toks pažįstamas. 
Nusprendė užsukti į vienkiemį, 

suvalgyti įsidėtą sumuštinį. Kie-
me karaliavo įkyriosios garšvos. 
Nedrąsiai pasibeldęs įėjo į trobą. 
Nustebino čia viešpataujanti ne-
tvarka ir nešvara. Ant prišnerkš-
to stalo stovėjo tuščias obuolių 
vyno butelis. 

Pakėlęs akis ant spintos pa-
matė smuiko dėklą. Atsargiai 
nukėlė, nupūtė dulkes ir atida-
ręs dangtį išvydo seną smuiką, 
ant kurio buvo išraižytas jo var-
das. Tai buvo jo smuikas, kadai-
se likęs pas buvusį draugą Alfre-
dą. „Nejaugi čia ir Agnutė gyve-
na? Nejaugi jiedu nusigėrė...“ – 
Marčiaus galvoje pynėsi mintys, 
linko kojos. 

Praeitis, kaip atsukta kino 
juostelė, sugrįžo atmintin... Jie-
du abu buvo įsimylėję tą pačią 
šviesiaplaukę Agnutę, gyvenan-
čią kaimo pakraštyje. Vakaruš-
kose Alfredas su ja suko šokį po 
šokio, o Martynas griežė smui-
ku. Abu išėjo į armiją, abu rašė 
jai laiškus. Tik pablogėjus svei-
katai Alfredą anksčiau išleido 
į namus. Jis pirmas ir pasipir-
šo Agnutei, vestuves atšoko... 
Tai sužinojęs Martynas negrį-
žo į šiuos kraštus. Iš širdgėlos 
pamiršo ir smuiką... Jis nuto-
lo nuo tėviškės, paniro savyje, 
savo mintyse ir išgyvenimuo-
se. Bet po kurio laiko suvokė, 
kad reikia kabintis į gyvenimą. 
Dirbo gamykloje, baigė moks-
lus, mokė vaikus muzikos. Ne-
jaugi po penkiasdešimties metų 
jie susitiks?.. 

Smuikas

Nepajutau, kaip greit prabė-
go dešimtmečiai, nusineš-

dami lūkesčius, džiaugsmus, 
vargus... 

Keltui tyliai ropojant per ma-
rias, panirau į prisiminimų jūrą. 
Prisimenu 1954 metus, kai keltu, 
kurį vadinome „vėžliu“, persikė-
lusi per marias, palikau Klaipė-
dą. Tokių keltų jau neliko. Dabar 
jie greiti, talpinantys kelis šimtus 
keleivių. Autobusas tyliai burzgia 
asfaltuotu plentu, primindamas 
ankstesnį dulkėtą, duobėtą kelią. 

Kokie mūsų protėviai bu-
vo išradingi, parinkdami ko-
poms nuostabius vardus! Paki-
lome į Meškos galvos kopą. Ko-
dėl meškos – neaišku, gal se-
niems laikams prisiminti. Pir-

moji – Alksnynės gyvenvietė. 
Vienas namas ir ūkinis pasta-
tas. Tai buvusi kopų prižiūrė-
tojo būstinė. Už jos stūkso pa-
minklas kariams, vadavusiems 
neriją. Tai skulptoriaus J. Ver-
tulio 1967 m. darbas.

Kitoje kelio pusėje – kontro-
lės postas, kur renkami mokes-
čiai už įvažiavimą. Ankščiau jis 
buvo Smiltynėje, nes įvažiavi-
mas į neriją labai apribotas. Vie-
tiniai gyventojai gaudavo keletą 
leidimų giminėms, draugams.

Štai ir Gintaro įlanka, kur 
XIX a. buvo kasamas gintaras. 
XIX a. antra pusė čia buvo gin-

taro kasimo aukso amžius. Yra 
išlikusi buvusio uosto vieta. Sa-
koma, kad Juodkrantė išaugo ant 
gintaro. Pagalvojau, kad mūsų 
kelias labai įdomus. Jis dabar 
pavirto Gintaro įlankos gatve, 
toliau – Liudviko Rėzos gat-
ve. Palikdamas Juodkrantę, vėl 
tampa plentu, vedančiu į Nidą, 
Kaliningradą.

Pravažiuojame nedideles ant 
kalno dunksančias kapinaites, 
senąjį mokyklos pastatą, staty-
tą 1903 metais (dabar L. Rėzos 
kultūros centras), bažnyčią, pa-
statytą 1884 m. Čia mano ke-
lio pabaiga.

Toliau – Pervalka. Tai nedi-
delė gyvenvietė, dar jauna, įsi-
kūrusi 1844 metais. Žmonių 
ten nedaug. Už kokių 7 km – 
Preila. Ji irgi jauna, minima nuo 
1843 m. Netoli dunkso Karvai-
čių kopa, po kurios smėliu už-
pustyti Karvaičiai. Čia gimė ir 
augo L. Rėza, kurio surinktos 
dainos iki šiol skamba mūsų šir-
dyse. Netoli ir Vecekrugo kopa. 

Prisimenu, kaip su mokiniais į ją 
įkopėme. Na, o dažniausiai ap-
silankau Nidoje. Ji dabar kvie-
čia turistus pasigrožėti švyturiu. 
Už jos – pasienio užkarda, kelias 
link Karaliaučiaus. Vizos netu-
riu, tad čia mintimis ir stabteliu. 
Neringos miestas baigėsi. To-
kį pavadinimą jis turi nuo 1961 
metų. Vardas skambus. Jį paaiš-
kina legenda: žvejo dukra Nerin-
ga supylė smėlio juostą, atskyru-
sią Baltijos jūrą ir leidusią susi-
formuoti kuršmarėms. 

Mano miestą Neringą iš 
abiejų pusių apglėbusios marios 
ir jūra. Jos atneša drėgmę, sulai-
ko pavasarius, pratęsia rudenius. 
Čia pavieniai laisvi debesėliai 
netrukdomi puošia dangų. Čia 
dažniau verkia, aimanuoja vė-
jai. Nerimstanti Baltija meiliai 
glosto gintaro krantą. Čia daž-
niau stebime mirksinčias toli-
mas žvaigždes. Čia meilės žva-
kės dažniau nušviečia atvyks-
tančių veidus. Tegul nelieka ne-
ištartų žodžių – būkime geresni, 
džiaukimės gyvenimu.

Aldona BALSEVIČIENĖ
Juodkrantė

Taip bemąstant, atsidarė du-
rys ir įėjo augalotas senis pabur-
kusiu veidu. Jų žvilgsniai susiti-
ko. Tai buvo Alfredas... 

– O kur Agnutė? – dreban-
čiu balsu ištarė Martynas.

– Po metų paliko mane ir 
išvažiavo į miestą, – išlemeno 
Alfredas. Jo raukšlėtu veidu nu-
sirito drumzlinos ašaros. – Gal 
tave ji mylėjo stipriau...

Marčius sustingo... Dar kar-
tą atsargiai nušluostė dulkes nuo 
smuiko ir virpančiais pirštais 
perbraukė per stygas. Smuikas 
graudžiai pravirko... Sukilo se-
niai užmiršti jausmai. Nors kū-
nas sensta, širdis nenori pasi-
duoti. Ir smilktelėjo mintis: „O 
gal ieškoti Agnutės? Gal ir ji vie-
niša?“ Bet susigėdo savo minties 
supratęs, kad gyvenimas jau pra-
ėjo. „O gal?“ – it musė įkyri dar 
vis lindo mintis...

Pasiėmė savo senutėlį smui-
ką – krikštatėvio dovaną, krep-
šį su keliais rudeniniu liūdesiu 
kvepiančiais grybais ir tiesiai per 
mišką patraukė tėviškės link. 
Širdis virpėjo, burna džiūvo... 
Mintyse jis matė, kaip senukas 
su senute, susikibę rankomis, 
palydi besileidžiančią saulę...

Oras buvo pritvinkęs že-
mės ir rusvėjančios žolės kvapų. 
Dangus buvo rudeniškai drėg-
nas ir rūškanas. Atrodė, kad iš 
pilko debesies tuoj tuoj pasipils 
lietus...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda 

Būkime geresni


