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Universali aplinka

Praėjusią savaitę Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga 
(LŽNS) surengė seminarą-
konferenciją „Universalus 
dizainas ir architektūros pa-
veldas“, kuriame savo patir-
timi, kaip pritaikyti architek-
tūros paveldo objektą dalijosi 
Hapsalu pilies-muziejaus Es-
tijoje direktorė Kaire Tooming 
ir vyriausiasis kuratorius Ja-
akas Mallas. 2017 m. pradė-
ta muziejaus rekonstrukci-
ja vyko taikant universalaus 
dizaino principus, po jos vi-
duramžių pilis tapo prieina-
ma visiems.

Tolerancijos testas

Kovo-spalio mėnesiais So-
cialinių inovacijų instituto 
ekspertai Lietuvos neįgalių-
jų draugijos užsakymu atli-
ko tyrimą „Savivaldybių po-
žiūris į NVO galimybes teikti 
socialines paslaugas“. Tyri-
mo rezultatai buvo pristatyti 
konferencijoje. 

Socialinio projekto „Draugystė veža“ sumanytojos Žydrės Gedri-
maitės ir Neįgaliųjų reikalų departamento iniciatyva mėnesį trukęs 
turo „Stiprybė tavyje“ žygis per Lietuvą kvietė į unikalius patirti-
nius susitikimus su neįgaliaisiais. Savo kelionę Alytuje pradėję šio 
turo dalyviai lankėsi Tauragėje, Ukmergėje, Marijampolėje, Rokiš-
kyje, Vilniuje, o į baigiamąjį susitikimą su visuomene juos pakvietė 
Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Sandra Ragaišytė. 
Šiuose susitikimuose negalią turintys žmonės dalijosi savo patir-
timi, linksmomis ir įkvepiančiomis gyvenimo istorijomis, pasakojo 
apie kasdienius iššūkius ir kvietė pabandyti įsijausti į jų situaciją. 

Kaip aš pažinau negalią

(nukelta į 3 psl.)

riausybinės (tarp jų – ir neįga-
liųjų) organizacijos (NVO) tei-
kia tik apie 5,19 proc. visų savi-

Socialinių inovacijų instituto ekspertė Ingrida Gečienė.

(nukelta į 3 psl.)

valdybių finansuojamų viešų-
jų paslaugų, nors įvairūs teisės 
aktai numato, kad palaipsniui 

NVO turi būti perduota apie 15 
proc. šių paslaugų. 

Tyrimui buvo pasirinkta treč-
dalis (20) Lietuvos savivaldybių 
(Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Pa-
nevėžio, Šiaulių miestų: Jurbar-
ko, Lazdijų, Mažeikių, Radviliš-
kio, Rokiškio, Šilutės, Širvintų, 
Ukmergės, Utenos, Zarasų rajo-
nų; Druskininkų, Marijampolės, 
Pagėgių, Rietavo savivaldybių). 
Buvo siekta išsiaiškinti, kaip sa-
vivaldybės vertina NVO teikia-
mas socialines paslaugas ir kiek 
skiria lėšų joms finansuoti. 

Pasak I. Gečienės, daugu-
ma apklaustų savivaldybių at-
sakė NVO teikiamas paslaugas 
vertinančios gerai, 3 savivaldy-
bės – netgi labai gerai. „Tai ge-
ras vertinimas. Nė viena savival-
dybė nesakė, kad NVO teikia-
mas paslaugas vertina blogai ar-
ba labai blogai“, – sakė Sociali-
nių inovacijų instituto ekspertė. 

NVO teikiamas paslaugas 
vertina gerai

Socialinių inovacijų insti-
tuto ekspertė Ingrida Gečienė, 
pristatydama tyrimą, atkreipė 
dėmesį, kad iki šiol Lietuvoje 
didžiąją dalį viešųjų, taip pat ir 
socialinių, paslaugų teikia biu-
džetinės, viešosios įstaigos, ku-
rių steigėjas yra valstybės ar sa-
vivaldybės institucijos. Nevy-

Tyrimas atskleidė, kad savivaldybės NVO 
kaip partneres vertina palankiai

Hapsalu pilis: kompromisas tarp 
paveldo ir universalaus dizaino 

Rekonstruojant Hapsalu pilį Estijoje pagalvota apie ir apie patogius takus 
nuo stovėjimo aikštelės iki pastato.

Maloniai nustebino
Tuo savo akimis įsitikino 

LŽNS atstovė Ginta Žemaitai-
tytė, kuri šių metų vasarą Hap-
salu pilyje-muziejuje lankėsi du 
kartus. Pirmą kartą ten nuvyko 
ruošdamasi Baltijos keliui (ke-
lionei neįgaliųjų vežimėliais nuo 
Vilniaus iki Talino), o antrąjį – 
jau kartu su žygio dalyviais. 

„Prieš išvykstant į Baltijos 
kelią norėjosi susiplanuoti ką 
nors daugiau pamatyti, bet esu 
patyrusi, kad prieš kur nors va-

(nukelta į 5 psl.)

žiuojant su didesne grupe žmo-
nių, būtina pasidaryti „namų 
darbus“ – įsitikinti, kas ten pri-
taikyta, kad vėliau visiems ne-
tektų nusivilti“, – pasakoja Gin-
ta. Ji jau buvo girdėjusi, kad į 
Hapsalu verta nuvažiuoti, nes 
pilis yra visiškai pritaikyta žmo-
nėms su negalia. 

„Skeptiškai pagalvojau – ir 
mes tokių „visiškai pritaikytų“ 
vietų turim, bet mano patirtis 
sako, kad visada reikia savo aki-
mis įsitikinti, nes dažnu atveju 
bet koks nuolydžio įrengimas 
traktuojamas kaip prieinamu-
mas“, – sako G. Žemaitaitytė. 

Vis dėlto nuvažiavusi į Hap-
salu ji buvo maloniai nustebinta, 
ir ne tik todėl, kad ją ten svetin-

gai sutiko vienas iš pilies atsta-
tymo darbų iniciatorių J. Mal-
las. Pasak Gintos, tai – bene ge-
riausiai neįgaliųjų vežimėliais 
judantiems žmonėms pritaikyta 
jos aplankyta pilis, kuri gali būti 
puikus pavyzdys, kad įmanoma 
rekonstruoti pastatą išsaugant 
kultūros paveldą ir tuo pat metu 
jį padarant prieinamą visiems. 

Viskas apgalvota
Gintos teigimu, visa per 

30 000 kv. m užimančia pilies 
komplekso teritorija gali laisvai 
judėti ir rateliais judantys, ir vy-
resni žmonės, ir šeimos su vai-
kais, čia laukiami netgi lanky-
tojai su išauklėtais augintiniais.  

NVO dažniausiai teikia so-
ciokultūrines, specialaus trans-
porto organizavimo, savigalbos, 
asmens higienos, dienos užim-
tumo, taip pat informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo 
ir atstovavimo paslaugas.

NVO turėtų būti perduota 
daugiau paslaugų

Ketvirtadalis apklaustų sa-
vivaldybių nurodė, kad iš NVO 
perka nepakankamai paslaugų. 

Į projekto „Draugystė veža“ sumanytojos Žydrės Gedrimaitės klausimus at-
sako ir savo stiprybėmis dalijasi Inga Filipovič ir Irmina Beneševičiūtė.

Įkvepiantys 
susitikimai su 

kitokio gyvenimo 
mokytojais

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Bendruomenės balsas
Marius Glinskas ir Violeta 

Neimontaitė „Bičiulystei“ para-
šė apie Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos ir Jonavos rajono sveika-
tos biuro bendradarbiavimą. 

„Stenkis išmokti ką nors 
apie viską ir viską apie ką 
nors“, – rekomenduoja Tho-
mas Henry Huxley. Įsiklausę 
į išmintingus patarimus, nu-
sprendėme bendradarbiauti 
su Jonavos rajono visuomenės 
sveikatos biuru, kurio tikslas – 
gerinti gyventojų sveikatą, sie-
kiant sumažinti jų sergamumą 
ir mirtingumą. 

Šio tikslo siekdamas, biuras 
ir mūsų organizacijai pasiūlė da-
lyvauti Jonavos rajono savival-
dybės, Jonavos rajono visuome-
nės sveikatos biuro vykdoma-
me Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamame visuomenės 
sveikatinimo projekte. 

Pirmuose nemokamuose 
pirmosios pagalbos mokymuo-
se dalyvavo 15 klausytojų gru-
pė. Susirinkusiems patiko Jo-
navos rajono visuomenės svei-
katos biuro specialistės Rūtos 
Pugačiauskienės suprantamai, 
įtaigiai pateikta informacija, dė-
mesingas mokymas, kaip suteik-
ti pirmąją pagalbą.

Jonavos r. neįgaliųjų draugi-
jos nariai, mėgstantys triūsti sa-
vo virtuvėse, susidomėjo sveiko 
maisto gamyba. Neseniai jie ap-
silankė mieste įsikūrusioje ku-
linarijos erdvėje TASTE Stu-
dio LT. 

Nepaprastos virtuvės steigė-
ja ir šefė Simona Daškevičienė 
pasakojo, kaip derinti įvairius 
valgius, pristatė naujus jai ži-
nomus moksliniais tyrimais pa-
grįstus kulinarijos patarimus. 
Pasirodo, pusryčius derėtų val-

gyti ne vėliau kaip po trijų va-
landų atsikėlus, vaisius, uogas, 
pyragėlius geriau „sunaikinti“ 
iki pietų, o retėjant kaulams 
kalcio trūkumą gali papildy-
ti paprasčiausi kiaušinių lukš-
tai, kuriuos tinka išsidžiovin-
ti orkaitėje, sumalti kavamale 
ir užsibarstyti ant sumuštinio. 
Atskleidę daugybę sveiko mais-
to gamybos ir tinkamo maitini-
mosi paslapčių, neįgalieji priė-
jo prie paprastos išvados: proti-
nė veikla priklauso nuo žarny-
no veiklos. 

Ten pat atvykusieji pasimo-
kė kepti tortilijas su pomidorais, 
morkomis ir špinatais, burokė-
lių blynelius, pasidžiaugė kavos 
su svogūnų dribsniais skoniu. 

Trečio užsiėmimo tema – 
kaip vyresnio amžiaus žmonėms 
išvengti traumų? 

Dažnai girdime, kad vyres-
niame amžiuje traumų grėsmė 
didesnė. Tai mums kelia neri-
mą. Kad jį sumažintume, kad 

sulauktume patarimų ir išmok-
tume teisingai elgtis, skubėjome 
į Jonavos mieste įsikūrusios MB 
„Judesio alchemija“ patalpas. 
Svetingai mus sutikusios lekto-
rės Rūta ir Simona rekomenda-
vo pažiūrėti nagrinėjamai temai 
skirtą filmą su patarimais, kaip 
išvengti traumų buityje. 

Stebėjome demonstruoja-
mus pusiausvyrą gerinančius, 
raumenis ir stuburą stiprinan-
čius pratimus. Po filmo peržiū-
ros ir pokalbio sveikatos priežiū-
ros specialistė Rūta ir pilateso 
trenerė Simona pasiūlė patiems 
atlikti pratimus. Lektorės sutar-
tinai tikino, kad išmokę jų ne tik 
sutvirtėsime ir išvengsime trau-
mų, bet ir bendraamžiams ga-
lėsime patarti. Patikėjome lek-
torėmis, įgiję pasitikėjimo savo 
jėgomis, išsiskirstėme. 

Dalyvaujame projekte ir se-
miamės žinių, kurios ne tik pra-
turtintų mus, bet ir padėtų gy-
venti.

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos nariai, dalyvaudami sveikatos biuro 
projekte, įgijo daug naudingų žinių apie sveikatą.  

Mokėsi sveikiau gyventi Jonava:

Vilija Vilkelienė rašo apie 
Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų 
draugijoje surengtą šventę. 

Antradienio rytas Kalvarijos 
savivaldybės neįgaliųjų draugi-
joje prasidėjo dideliu šurmuliu. 
Rinkosi neįgalieji, nešini rudens 
gėrybėmis. Moterų išradingu-
mas stebino ir nemažą būrelį vy-
rų. Salomėjos Belevičienės raga-
žėje galėjai rasti visą rudenėlio 
svitą: ir astros žiedų, ir aštriųjų 
pipirų, agurkų, morkų, pomido-
rų – viskas suderinta, sudėliota. 
Visus viliojo ir Vidos Užupienės 
mažasis moliūgiukas, papuoštas 
aštriais raudonais pipirais. 

Renginį vedė šių eilučių au-
torė. Skambėjo Lietuvos neprik-
lausomų rašytojų sąjungos na-
rės Gemos Galinienės ir Zenos 

Pasidžiaugėme atėjusiu 
rudeniu

Paukštaitienės eilės apie rudenį 
ir mums šiomis dienomis aktu-
alius įvykius – Coronos virusą 
bei rinkimus. Eiles paįvairino 
Jurgitos Arelienės atliekamos 
dainos. Draugijos narė Ona Tre-
čiokienė visus supažindino su 
Inesos ir Sauliaus Čėsnų dukra, 
keturių vaikučių mama Jurgita. 
O Čėsnos Kalvarijos savivaldy-
bės gyventojams yra žinomi – 
Saulius tautodailininkas, Inesa 
išleidusi poezijos knygelę, jos 
eilių galima rasti ir neįgaliųjų 
almanache. Renginio pabaigo-
je tradiciškai vaišinomės arbata 
ir savo atsineštomis gėrybėmis. 
Visi vieningai nutarėme, kad 
nors atėjus rudeniui paaštrėja 
sąnarių skausmai, tačiau jis vis 
tiek savotiškai gražus.

 Kalvarija:

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijoje pasidžiaugta atėjusiu rudeniu. 

Aklieji mokomi vaikščioti 
naudodamiesi baltomis laz-

delėmis, todėl jiems skirta diena 
pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė 
baltosios lazdelės diena Lietuvo-
je pradėta minėti nuo 1992 me-
tų, kai Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjunga tapo Pasaulio aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos nare.

Daugelyje šalių šios dienos 
proga organizuojami įvairūs ren-
giniai, kuriais siekiama atkreip-
ti visuomenės dėmesį į žmonių 
su regėjimo negalia problemas, 
informuoti apie regos sutrikimo 
priežastis, kad būtų galima iš 
anksto užkirsti kelią ligai.

Trakų viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyrius taip pat 
paminėjo šią dieną – suorgani-
zavo renginį „Užsimerk ir pa-
žink akimis nematomą pasaulį“. 
Kartu su vaikais aptarėme, ką 
reiškia Brailio raštas, kaip jis ra-
šomas. Vėliau vaikai per Youtu-
be kanalą žiūrėjo filmuką „Taš-
ko istorija“, kuriame autorė pa-
pasakojo, kad Brailio raštas – ant 
popieriaus lapų išspaustos įvai-
rių kombinacijų šešių iškilių taš-
kelių figūros, per kurias vesda-
mi rankomis aklieji gali skaityti. 
Filmuke autorė vaizdžiai parodė 
Brailio rašto subtilybes. 

Po filmuko vaikai buvo pa-
kviesti šiek tiek pajudėti ir pa-
žaisti kelis žaidimus. Pirmajame 
žaidime dalyviams buvo užriša-
mos akys ir jie turėjo atspėti, ką 
liečia rankomis. Dauguma vai-

Užsimerk ir pažink akimis 
nematomą pasaulį!

kų greitai atspėjo jiems pateik-
tus daiktus. Antrajame žaidime 
reikėjo pabūti neregiais ir ved-
liais. Su užrištomis akimis ir pa-
dedant kitam dalyviui reikėjo 
atlikti jiems paskirtas užduotis: 
apeiti aplink kambarį, nueiti prie 
durų ar paimti knygą iš knygų 
lentynos. Vaikams labai patiko 
žaisti šiuos žaidimus, visi norė-
jo pabūti ir vedliais, ir neregiais.

Renginio pabaigoje daly-
viams buvo išdalinti paruošti 
trafaretai, kuriuose jie naudo-
dami Brailio rašto abėcėlę tu-
rėjo parašyti knygų herojų var-
dus. Vaikams labai patiko rašy-
ti Brailio raštu ir jiems puikiai 
sekėsi tai padaryti.

Po renginio vaikai ilgai da-
lijosi įspūdžiais. 

Justina DAILIDĖNAITĖ
Trakų viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė

Dalyviams buvo užrišamos akys ir 
jie turėjo atspėti, ką liečia rankomis.

 Trakai:

Onutė Černiauskienė dar ketveriems metams išrinkta Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininke. 

Juozas Rasiulis „Bičiulystės“ 
skaitytojus informuoja apie Lazdi-
jų rajono neįgaliųjų draugijos atas-
kaitinę-rinkiminę konferenciją.

Vis labiau įsivyraujančios 
pandemijos sąlygomis vyko Laz-
dijų rajono neįgaliųjų draugijos 
ataskaitinė-rinkiminė konferen-
cija. Dauguma konferencijos de-
legatų buvo su kaukėmis, rankas 
dezinfekavo tam skirtu skysčiu, 
dalyviai buvo registruojami. Dėl 
Veisiejuose nustatyto koronavi-
ruso konferencijoje nedalyvavo 
šios seniūnijos padalinio delega-
tai, tačiau susidarius kvorumui, 
konferencija įvyko. 

Renginį pradėjo rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Onutė Černiauskienė. Tylos mi-
nute buvo pagerbti Anapilin išėję 
draugijos nariai. Išrinkus konfe-
rencijos pirmininką ir sekretorę, 
patvirtinus darbotvarkę, nuveik-
tus darbus per ataskaitinį laiko-
tarpį pristatė O. Černiauskienė. 

O nuveikta iš tiesų nema-
žai. Buvo rengiami ir įgyvendi-
nami projektai, teikiama asme-
ninio asistento pagalba, organi-
zuojamos išvykos ir ekskursijos. 
Pirmininkė pabrėžė, kad viskas 
buvo įgyvendinta draugijos ta-
rybos, aktyvių narių ir sutelkto 
darbo dėka. O. Černiauskienės 
pavaduotoja Alma Rėkuvienė 

sumaniai vadovauja darbščiųjų 
rankų būreliui. Tarybos narys 
Romas Bučionis teikia pavėžė-
jimo paslaugas, gerai dirba Vei-
siejų, Šventežerio, Krosnos ir ki-
tų seniūnijų padaliniai. 

Draugijai nuolatinį dėmesį 
ir paramą teikia rajono savival-
dybės vadovai, LND administ-
racija, todėl per pandemiją ne-
nuleidžiamos rankos, sutelktai 
dirbama rajono neįgaliųjų labui. 

Revizijos komisijos ataskaitą 
perskaitė jos pirmininkė Milda 
Janulevičienė. Delegatai vienin-
gai teigiamai įvertino pirminin-
kės, draugijos tarybos ir revizi-
jos komisijos veiklą. Lazdijų ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-

ninke dar vienai kadencijai tapo 
O. Černiauskienė. Išrinkta drau-
gijos taryba ir revizijos komisija. 

Konferencijoje dalyvavo ra-
jono socialinių paslaugų centro 
direktorė Jolanta Marcinkienė, 
Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus vyr. specialistė Agnė 
Zablackienė, LND atstovės Eve-
lina Kelmelienė, Saulė Vėjelie-
nė ir Lina Arlauskienė. Naujai 
išrinktai draugijos pirmininkei, 
tarybos ir revizijos komisijos 
nariams palinkėta kūrybingos 
ir energingos veiklos nelengvo-
mis dabarties sąlygomis. 

Konferencijos svečius links-
mino draugijos ansamblis 
„Atjauta“. 

 Lazdijai: Darnaus darbo įvertinimas
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(atkelta iš 1 psl.) Tyrimas atskleidė, kad savivaldybės NVO 
kaip partneres vertina palankiai

(atkelta iš 1 psl.) Hapsalu pilis: kompromisas tarp paveldo 
ir universalaus dizaino

Konferencijoje pristatytas tyrimas „Savivaldybių požiūris į NVO galimybes 
teikti socialines paslaugas“.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Zita Kviklienė.

Taip pat savivaldybės mano, kad 
jų gyventojų socialinių paslaugų 
poreikiai patenkinami tik iš da-
lies. Reiškia, tiems poreikiams 
patenkinti skirtų paslaugų rei-
kia ir reikės ateityje. Taigi po-
tencialas čia įsijungti neįgaliųjų 
nevyriausybinėms organizaci-
joms yra labai didelis. Ypač di-
delės galimybės imtis inovaty-
vių paslaugų (pvz., asmeninio 
asistento pagalba), kurių galbūt 
neteikia savivaldybės.

„Savivaldybės mato gali-
mybę, jaučia poreikį, kad rei-
kėtų pirkti paslaugas iš NVO, 
bet tas pirkimas yra nepakan-
kamas. Tai, manyčiau, yra pozi-
tyvus aspektas, kuris NVO pas-
tangas turėtų nuteikti optimis-
tiškai. Anksčiau ar vėliau vie-
šųjų pirkimų apimtys didės ir 
galimybė juose dalyvauti NVO 
tikrai atsiras“, – įžvalgomis da-
lijosi I. Gečienė. 

Vis dėlto paklaustos, ką rei-
kėtų daryti, kad būtų teikiama 
daugiau socialinių paslaugų, sa-
vivaldybės dažniausiai atsakė, 
kad reikia steigti naujas socia-
linių paslaugų įstaigas ir plėto-
ti esamas, pritraukti daugiau fi-
nansavimo iš valstybės ir ES lė-
šų. Kad žada plėsti tiekėjų ratą, 
įtraukti NVO, atsakė reta savi-
valdybė. 

Turėtų būti aktyvesnės 
Ką NVO turėtų daryti, kad 

iš jų būtų perkamos socialinės 
paslaugos? Savivaldybių atsaky-
mai rodo, kad jos pasigenda di-
desnio NVO aktyvumo – pačios 
organizacijos turėtų labiau norėti 
dalyvauti viešųjų pirkimų kon-
kursuose, informuoti, reklamuo-
ti, siūlyti savo teikiamas paslau-
gas, imtis lyderystės. Taip pat 
savivaldybės mano, kad NVO 
turėtų teikti kokybiškesnes pas-
laugas, turėti tinkamus materia-

linius ir žmogiškuosius išteklius, 
patalpas, įrangą ir pan. „Tai labai 
sunku, nes NVO dažnai dirba 
nuo projekto iki projekto, dėl to 
išlaikyti kvalifikuotus darbuoto-
jus yra labai sudėtinga“, – įžval-
gomis dalijasi I. Gečienė. 

Savivaldybės taip pat ma-
no, kad NVO turėtų bendra-
darbiauti su kitomis organiza-
cijomis. „Tai yra labai svarbu – 
nė viena organizacija nėra pajė-
gi, ypač tarp projektų, visą lai-
ką teikti paslaugas. Jei bendra-
darbiauja kelios organizacijos, 
įmanoma tų paslaugų tęstinu-
mą išlaikyti ir galbūt teikti la-
biau kompleksines paslaugas“, – 
sako Socialinių inovacijų insti-
tuto ekspertė. 

Siekiant išlaikyti finansi-
nį stabilumą I. Gečienė taip pat 
siūlo NVO pabandyti taikyti 
socialinio verslumo principus. 
Taip pat domėtis visomis gali-
mybėmis sustiprinti savo orga-
nizaciją – įtraukti savanorius, 
bendruomenę, siekti paslaugų 

kokybės sertifikavimo, bendra-
darbiauti su užsienio organizaci-
jomis, stiprinti projektų rašymo, 
teisines kompetencijas ir pan.

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Ignas Mačiu-
kas atkreipė dėmesį, kad kai ka-
da draugijoms dalyvauti viešuo-
siuose pirkimuose trukdo teisės 
aktai – pavyzdžiui, neleidžiama 
turint Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento pagal panaudą išduo-
tą automobilį dalyvauti viešuo-
siuose pirkimuose pavėžėjimo 
paslaugoms teikti ir taip papil-
domai užsidirbti. 

NVO reikalavimai didesni
Renginyje savo patirtimi 

pasidalijo ir neįgaliųjų organi-
zacijos. Apie bendradarbiavi-
mą su savivaldybe ir teikiamas 
socialines paslaugas papasako-
jo Pagėgių neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Loreta Stašinskie-
nė ir Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Zi-
ta Kviklienė.

Ukmergės rajono savivaldy-
bėje veikia 9 NVO, 5 iš jų tei-
kia paslaugas. „Esame kviečiami 
prie bendro stalo, su savivaldy-
be santykiai geri, bet reikalavi-
mai mums yra tikrai dideli“, – 
sako Z. Kviklienė. Draugija vie-
nija per 500 narių, dažniausiai 
tai vyresnio amžiaus asmenys. 

Draugija įgyvendina ne tik 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je, bet ir kitus projektus. Kasmet 
rašomi projektai Kultūros tary-
bai, įgyvendinamos sveikatos 
rėmimo ir socialinių paslaugų 
programos. Projektų įvairovė 
leidžia pasiūlyti ir platų paslau-
gų spektrą draugijoje: nuo tradi-
ciniais tapusių kultūrinių rengi-
nių, išvykų, įvairiausių užimtu-
mo veiklų iki sveikatinimo už-
siėmimų baseine. Z. Kviklie-
nė įsitikinusi, kad jos vadovau-
jamos organizacijos teikiamos 
pagalbos, maudymo namuose, 
pavėžėjimo paslaugos yra labai 
reikalingos. Ukmergės rajono 

neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės manymu, neįgaliųjų orga-
nizacijų privalumas šioje srity-
je – didesnis lankstumas ir ga-
limybė greičiau prisitaikyti prie 
situacijos. 

Savivaldybėse – skirtinga 
patirtis

Vis dėlto tyrėja atkreipė dė-
mesį, kad tai, kiek lėšų bus ski-
riama socialinėms paslaugoms, 
priklauso nuo savivaldybės po-
žiūrio į tai, kiek ir kokių pas-
laugų reikia. „Pagal tai, kiek 
lėšų yra skiriama socialinėms 
paslaugoms, savivaldybės pasi-
skirstė labai netolygiai. Išsiski-
ria Pagėgių, Ukmergės, Utenos, 
Radviliškio rajonų savivaldybės. 
Jos daugiau savo biudžeto skiria 
socialinėms reikmėms. Yra sa-
vivaldybių, kurios socialinėms 
paslaugoms skiria labai mažai 
lėšų. Taigi ir joms yra kur pasi-
tempti“, – teigė I. Gečienė. 

Rekomendacijomis, kaip 
sklandžiau perduoti socialines 
paslaugas NVO, konferencijoje 
pasidalijo „Versli Lietuva“ ats-
tovė Aušra Pulauskaitė, taip pat 
apie gerąją patirtį diegiant ino-
vatyvius viešuosius pirkimus pa-
pasakojo Kauno miesto savival-
dybės atstovės, iššūkius teikiant 
viešąsias paslaugas aptarė Socia-
linio taksi ir programos „Senjo-
ro“ vadovės Solveiga Ratkevi-
čiūtė bei Rugilė Bitautaitė. 

Mokymai organizuoti įgy-
vendinant projektą Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos instituci-
nis stiprinimas, kurį finansuo-
ja Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija.

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės ir LND archyvo nuotr.

Beje, netoli pilies vaikams įreng-
ta žaidimų aikštelė taip pat pri-
taikyta žmonėms, judantiems 
neįgaliųjų vežimėliais, ir tinka 
bet kokio amžiaus lankytojams.

Pasak G. Žemaitaitytės, pri-
taikant Hapsalu pilį ir jos aplin-
ką viskas nuosekliai apgalvota: 
„Atvykus į pilį visur pasitinka 
nuorodos. Iš automobilių sto-
vėjimo aikštelės grindiniu nu-
tiestas takas, kuriuo lengva ju-
dėti vežimėliu. Į skirtingus pi-
lies aukštus galima patekti liftu, 
tarp aukštų yra patogios rampos, 
kurios, tiesą sakant, vienu kitu 
procentu neatitinka dabartinių 
Statybos techninio reglamen-
to normų, bet kai suvoki, kad 
vaikštai po XIII a. pilį ir ga-
li laisvai judėti, viską čiupinė-
ti, kai ką net matuotis, nekreipi 
dėmesio į tuos kelis procentus.“

G. Žemaitaitytę pilyje nu-
stebino dėmesys detalėms. Pa-
vyzdžiui, įrengiant neįgalie-
siems skirtą tualetą netgi pa-
galvota apie durų pritraukimo 
rankenas, kurios yra ypač pato-
gios vežimėliu judantiems žmo-
nėms, o būnant šioje patalpoje, 
pasak Gintos, galima net medi-
tuoti apžiūrinėjant šimtametę 
istoriją menančias kalkakme-
nių sienas. Pilies viduje kai kur 

skiriasi dangų aukštis, todėl tose 
vietose baltos spalvos grindinys 
yra pažymėtas juodomis linijo-
mis, kurios iš tolo signalizuoja 
apie aukščių skirtumą: „Tai pa-
togu ne tik judančiam vežimė-
liu žmogui, bet ir perspėja šiaip 
žioplinėjančius, kad reikia eiti 
atsargiai.“ 

Gintos teigimu, vienintelė 
vieta pilyje, į kurią vežimėliu 
judantys lankytojai negali sava-
rankiškai įvažiuoti, yra kavinė – 
norint į ją patekti, reikėtų įveikti 
maždaug 30 cm aukščio slenks-
tį. „Vis dėlto tai įspūdžio nega-
dina, nes kavinėje dirba paslau-
gios, visada pasiruošusios padėti 
merginos, o šiltu metų laiku sta-
liukai išnešami į terasą, iš kurios 
atsiveria nuostabus vaizdas“, – 
pasakoja LŽNS atstovė. 

Kompromisas tarp 
autentiškumo ir pritaikymo

Pilies-muziejaus direktorė 
K. Tooming neslepia, kad pritai-
kyti tokį seną pastatą buvo dide-
lis iššūkis, teko ieškoti kompro-
miso tarp autentiškumo ir pri-
taikymo: „Norėjome padaryti 
viską, kad muziejuje galėtų lan-
kytis visi. Kai pilyje sukuriame 
prieinamumą visiems, ji tampa 
gyva, pilna lankytojų“, – įsiti-
kinusi K. Tooming.  

Pasak direktorės, labiausiai 
pasiteisino sprendimas rekons-
truojant pilį įrengti tris liftus, 
nors tam reikėjo paaukoti ma-

žiau vertingas autentiškas pasta-
to dalis. Paveldosaugininkai tam 
iš pradžių griežtai prieštaravo, 
bet po ilgų diskusijų leidimas 
įrengti liftus buvo gautas. Pasak 
K. Tooming, pasiekti, kad visos 
muziejaus erdvės taptų prieina-
mos, labai padėjo ir vieningas 
darbas su architektais. 

J. Mallo įsitikinimu, Estijos 
paveldosaugininkai pastarai-
siais metais tapo sukalbamesni, 
nes labai pasikeitė visuomenės 
nuomonė. Be to, patys muzie-
jininkai įgijo patirties, mokėsi 
iš savo klaidų – nors apie uni-
versalaus dizaino principus pra-
dėta kalbėti jau prieš 20 metų, 
anksčiau techninės galimybės 
buvo sudėtingesnės, negalią tu-
rintiems žmonėms skirta įranga 
niekas nenorėjo naudotis. 

J. Mallas pripažįsta, kad ir 
rekonstruojant Hapsalu pilį ne 
visais atvejais buvo techninių 
galimybių užtikrinti universa-
laus dizaino principų taikymą, 
pritrūko lėšų dar vienam liftui 
įrengti, kad vežimėliais judantys 
žmonės galėtų užsikelti į plat-
formą ant pilies viršaus. „Žino-

me, kad pasiekėme tikrai gerų 
rezultatų, bet yra ką gerinti“, – 
sako vyresnysis kuratorius.

G. Žemaitaitytės teigimu, 
Lietuvos specialistai galėtų imti 
pavyzdį iš estų, kaip pripažinti 
klaidas ir stengtis iš jų pasimo-
kyti. „Pas mus pridaryta daugy-
bė klaidingų sprendimų, bet nė-
ra kontrolės mechanizmų, kaip 
naudojamos pritaikymui skirtos 
lėšos ir kaip funkcionuoja jau re-
novuoti objektai, todėl ir turime 
tokią situaciją, kad kultūros pa-
veldo objektų apstu, tačiau ko-
kybiškai rekonstruotų deja, nėra. 
Kartais atrodo, kad einame ne į 
priekį, o atgal – daugybė pinigų 
išleidžiama takams ir keltuvams, 
bet dažnai viskas išmetama į ba-
lą, nes įsigytais kopik liais neį-
manoma naudotis, o nutiestus 
takus tenka perdaryti. Labai no-
rėčiau, kad ir Lietuvoje atsirastų 
į Hapsalu pilį-muziejų panašių 
visiems prieinamų objektų, ta-
da mūsų šalis taptų patrauklesnė 
įvairaus amžiaus ir įvairių gali-
mybių turintiems žmonėms“, – 
pabrėžia G. Žemaitaitytė.  

Sigita INČIŪRIENĖ

G. Žemaitaitytė ir Hapsalu pilies vy-
riausiasis kuratorius Jaakas Mallas. 
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Šiame numeryje pateikiame 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos parengtą infor-
maciją apie tai, kokios pagal-
bos gali tikėtis įsidarbinti no-
rintis negalią turintis asmuo. 

Jei esate neįgalus ir norite su-
sirasti darbą, rekomenduojame 
kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galimi keli būdai:
 apsilankyti klientų aptar-

navimo skyriuje;
 registruotis naudojantis 

Užimtumo tarnybos el. paslau-
gomis;
 susisiekti bendruoju kon-

sultacijų numeriu 1883.  
Būtent čia susitiksite su po-

tencialiais darbdaviais, kurie 
įdarbindami jus galės pasinau-
doti subsidija darbo užmokes-
čiui arba darbo vietai steig-
ti ar pritaikyti. O jūs, jei bus 
toks poreikis, turėsite galimybę 
gauti profesinės reabilitacijos pa-
slaugą, papildomą atvejo vady-
bininko pagalbą įsidarbinant ar 
jau įsidarbinus, para-
mą pirmą kartą stei-
giant darbo vietą sau 
ar paramą mokymui-
si, kelionės išlaidoms 
ir panašiai. 

Užimtumo tarny-
boje darbingo amžiaus neįgalie-
siems, priskirtiems vidutinių ar 
ribotų įsidarbinimo galimybių 
grupei, gali būti teikiama įdar-
binimo su pagalba paslauga. 
Pavyzdžiui, neįgaliajam pade-
dama susitvarkyti įsidarbini-
mui reikalingus dokumentus, 
suprasti darbo sutarties sąlygas, 
darbdavio vidaus tvarkos taisyk-
les ir darbo vietoje atliekamas 
darbo funkcijas. Paskirtas atve-
jo vadybininkas taip pat konsul-
tuoja darbdavį, kaip naujajam 
darbuotojui turėtų būti pritai-
kyta darbo vieta.

Neįgaliajam gali būti tei-
kiama ir lydimoji pagalba įsi-
darbinus – padedama išspręsti 
naujoje darbovietėje kylančias 
prob lemas, dėl kurių neįgalus 
asmuo gali netekti darbo. Atve-
jo vadybininkas taip pat konsul-
tuoja, kaip užtikrinti neįgalaus 
asmens teises ir išvengti diskri-
minacijos, tarpininkauja, jei ky-

la nesutarimų dėl darbo sąlygų.
Neįgalieji taip pat turi gali-

mybę dalyvauti profesinės rea-
bilitacijos programoje siekiant 
atkurti ar padidinti darbingumą, 
profesinę kompetenciją bei pajė-
gumą dalyvauti darbo rinkoje. 
Dėl dalyvavimo profesinėje re-
abilitacijoje neįgaliajam reikė-
tų kreiptis į Užimtumo tarny-
bą, kuri išduos siuntimą į Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybą. Čia bus nustatytas 
profesinės reabilitacijos paslau-
gų poreikis. 

Pagalba darbo vietą 
susikuriant sau

Jei vis svarstote pradėti savo 
verslą, turite galimybę pasinau-
doti Užimtumo tarnybos teikia-
ma parama. Neįgaliajam, pirmą 
kartą steigiančiam sau dar-
bo vietą labai mažose įmonėse 
2020 metais gali būti kompen-
suojama iki 18,835 tūkst. Eur 
(31,03 minimaliosios mėnesinės 
algos dydžių suma) jo darbo vie-
tos steigimo išlaidų. 

Valstybės paramos lėšos gali 
būti skiriamos:
 įsigyti, montuoti ir pritai-

kyti darbo priemones;
 remontuoti arba pritaiky-

ti nuosavas patalpas, reikalingas 
darbo vietai įrengti (iki 50 proc. 
subsidijos sumos).

Kaip viskas vyksta  
 Esate darbingo amžiaus 

neįgalus asmuo, kuriam nusta-
tytas ne didesnis kaip 55 proc. 

darbingumo lygis ir anksčiau 
nesate steigęs darbo vietos sau 
labai mažose įmonėse.
 Su Užimtumo tarnybos 

konsultantu aptariate ir sudarote 
individualios užimtumo veik los 
planą, kuriame yra numatyta ši 
savarankiško užimtumo rėmi-
mo priemonė.
 Užimtumo tarnyba inter-

neto svetainėje www.uzt.lt pa-
skelbia savarankiško užimtumo 
rėmimo paraiškų atrankos kon-
kursą. Artimiausias konkursas 
planuojamas 2021 metais.

 Pateikiate pa-
raišką subsidijai gauti ta-
me Užimtumo tarnybos 
klientų aptarnavimo de-
partamentų skyriuje, ku-
rio aptarnaujamoje teri-
torijoje planuojate steigti 

darbo vietą.
 Komisija vertina paraiškas. 
 Tvirtinamas finansuojamų 

savarankiško užimtumo rėmi-
mo projektų sąrašas.
 Jei jūsų paraiška patvir-

tinama, per 3 mėnesius turite 
įsteigti  labai mažą įmonę ir per 
20 darbo dienų nuo jos įsteigi-
mo, pateikus Užimtumo tarny-
bai reikiamus dokumentus, esa-
te kviečiamas pasirašyti sutartį.

Pastaba: vertinant savaran-
kiško užimtumo rėmimo pa-
raiškas, didelis dėmesys skiria-
mas didinti užimtumą kaimo 
vietovėse, didžiausio nedarbo 
teritorijose, taip pat vertinamas 
paraiškos teikėjo nuosavų lėšų 
indėlis, prašomos paramos dy-
dis, planuojamas sukurti papil-
domų darbo vietų skaičius, pa-
raiškos teikėjo gebėjimai atlik-
ti darbo funkcijas numatomoje 
steigti darbo vietoje pagal turi-
mą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Svarbu žinoti: 

 įsteigus sau darbo vietą, ją reikia išlaikyti ne trumpiau kaip 
36 mėnesius. 

Esu neįgalus ir noriu 
dirbti: ką daryti?

Negalių būna pačių 
įvairiausių – matomų 

ir nematomų, sunkesnių ir 
lengvesnių, tačiau kiek tai 
lems mūsų gyvenimą ir jo 
kokybę, priklauso ne nuo 
negalios sunkumo, aplin-
kos prieinamumo ar kitų 
rodiklių, bet tik nuo mūsų 
pačių suvokimo ir požiū-
rio. Visi mūsų galėjimai ir 
negalėjimai pirmiausia at-
siranda galvoje. Dabar itin 
daug kalbama apie neįga-
liuosius, jų teises, galimy-
bes, universalų dizainą, 
darbą, paslaugų ir mokslo 
prieinamumą, be to, atlie-
kama daug visokių tyrimų, 
parodančių neįgaliųjų pa-
dėtį ir problemas. Tačiau, 
mano manymu, yra pra-
leidžiamas labai svarbus 
aspektas – neįgaliųjų psi-
chologinė būklė. Galima 
gyventi idealiausiomis są-
lygomis, tarp tolerantiškų 
žmonių ir tobulų įstatymų, 
tačiau kol save įvardinsi-
me „likimo nuskriaustais“, 
žiūrėsime į aplinką iš aukos 
pozicijos ir ieškosime kaltų, 
tol niekas nepagelbės – taip 
ir liksime atskira visuome-
nės grupė, vargšai, kuriems 
reikia gailesčio ir didesnių 
išmokų. 

Kiekvienais metais ap-
linka tampa vis prieina-
mesnė, po truputį, kartais 
su klaidomis, bet ji tikrai 
keičiasi į gerą. Ar nuo to 
miestuose padaugėjo judė-
jimo negalią turinčių žmo-
nių, kuriems reikia to pri-
einamumo? Kasmet vis 
daugėja pritaikyto viešo-
jo transporto. Kaip dažnai 
jame sutinkame neįgaliųjų? 
Įstatymai skatina neįgaliųjų 
įdarbinimą. Ar nuo to pa-
daugėjo dirbančių negalią 
turinčių žmonių? Aukšto-
sios mokyklos irgi vis la-
biau pritaikomos, kuria-
mi net paramos fondai ne-
įgaliems studentams. O ar 
dažnai girdime apie studi-
juojančius neįgaliuosius? 

Negalią aš turiu jau la-
bai seniai ir nuo pat Lietu-
vos nepriklausomybės at-
kūrimo stebiu, kaip viskas 
keičiasi. Keičiasi lėtokai, 
vis kur nors klupinėjame, 
vis dar negalime atsikraty-
ti sovietinių reliktų ir pri-

imti drąsių ar net kardina-
lių sprendimų, bet turime 
pripažinti, kad pokyčiai yra 
akivaizdūs. Tačiau negalią 
turintys žmonės vis dar nė-
ra lygūs visuomenėje, jie vis 
dar yra asmenys, kurie kaž-
ko negali ir kuriems kažko 
reikia. Tai gal vis tik ne dėl 
aplinkos kyla problemos?

Visada sakiau ir saky-
siu, kad mes esame neįgalūs 
tiek, kiek patys save tokiais 
laikome. Ir dažniausiai mū-
sų savivertei, o tuo pačiu ir 
požiūriui į negalią didžiau-
sią įtaką turi patys artimiau-
si mūsų žmonės. Perdėtas 
artimųjų noras globoti, le-
pinti, saugoti ir gailėti daro 
labai blogą įtaką. Taip at-
siranda aukos sindromas ir 
žmogus, kuris tiesiog kaž-
ko negali daryti, tampa „li-
kimo nuskriaustuoju“. Vis 
dėlto kaltinti artimųjų irgi 
negalima. Kai ištisos kar-
tos augo su tokiu požiū-
riu į negalią, nėra ko norė-
ti, kad akimirksniu kažkas 
pasikeistų. 

Aplinkos prieinamumo 
didinimas, įstatymų ir sis-
temos tobulinimas nepakeis 
neįgaliųjų padėties visuo-
menėje, kol nebus deramo 
švietimo ir psichologinės 
pagalbos neįgaliesiems ir jų 
artimiesiems. Švietimas – 
tai ne atmintinė, kokios 
išmokos ir lengvatos pri-
klauso ar kaip reikės keis-
ti mitybą. Turėtų būti su-
kurta sistema ir atitinkama 
metodika, kuri įgalintų ne 
tik negalią turinčius žmo-
nes, bet ir jų artimuosius 
adekvačiai vertinti esamą 
situaciją, pagelbėti spren-
džiat psichologines proble-
mas. Ne tik aplinkos priei-
namumas ar išmokų dydis 
skatina neįgaliųjų savaran-
kiškumą, aktyvumą, mo-
tyvaciją mokytis ir dirbti, 
bet pirmiausia gera psichi-
nė ir emocinė sveikata. Kol 
mes patys savyje pirmiau-
sia matysime negalią, o ne 
asmenybę, tol jokių ryškių 
pokyčių nebus. Prisiminki-
te – neįgalūs esate tiek, kiek 
patys save tokiais laikote.

Virginija DAMBRAUSKAITĖ 

Aš – pilietis

Kas kaltas, 
kad mums 

vis dar 
nesiseka?



2020 m. lapkričio 5 – 18 d., Nr. 21 (1510), „Bičiulystė“5 psl.

Snieguolė Butrimavičienė su savo globojamomis merginomis.

Atvira visuomenė

Patirtiniai susitikimai ir 
stebinantys netikėtumai 
Šešerius metus besitęsiantį 

projektą „Draugystė veža“ žino 
daugelis. Iš pradžių Delfi porta-
le, vėliau LRT televizijoje pasi-
rodę reportažai pasakojo neįga-
liųjų ir negalios neturinčių žmo-
nių draugystės istorijas, dalijosi 
jų kelionių po Lietuvą potyriais, 
džiugino įspūdžiais iš įvairiose 
pasaulio šalyse vykusių „Euro-
vizijos“ koncertų. Pasak šios ini-
ciatyvos sumanytojos Ž. Gedri-
maitės, per šiuos metus susikū-
rė drąsi, veržli, stipri kelis šim-
tus žmonių vienijanti bendruo-
menė, kurioje išnyko visos ri-
bos tarp galios ir negalios – jos 
nariai susitinka, keliauja, džiau-
giasi vienijančia bendryste. Idė-
ja pasidalyti šios bendruomenės 
modeliu tapo naujos iniciatyvos 
pradžia – projekto „Draugys-
tė veža“ turai „Stiprybė tavyje“ 
ėmė lankytis įvairiuose šalies 
miestuose, rengti susitikimus 
su jų gyventojais, suteikti jiems 
galimybę pažinti, pajausti nega-
lią turinčių žmonių gyvenimą, 
jų akimis į pažvelgti kasdienius 
iššūkius ir visa tai išgyventi ne 
per gailesčio, o pasididžiavimo 
šių žmonių valia, ryžtu, pasiti-
kėjimu savimi ir netgi sveiko 
humoro prizmę. 

Kiekvienas iš septynių su-
sitikimų buvo panašus į prieš 
jį vykusį, tačiau ir visai kitoks. 
Keitėsi ne tik į skirtingus mies-
tus vykusių pašnekovų ko-
manda, bet ir pokalbių temos. 
Ž. Ged rimaitė sako, kad temą, 
kuria bus kalbama, lektoriai su-
žinodavo tik likus porai valan-
dų iki renginio. Toks spontaniš-
kumas susitikimams suteikdavo 
daugiau tikrumo ir nuoširdumo. 
Pokalbį netikėta linkme neretai 
pakreipdavo ir provokuojančios 
renginių vedėjos Ž. Gedrimaitės 
replikos arba klausimai, paska-
tindavę atvirai prabilti apie labai 
asmeniškus dalykus. 

Siurprizais stebino ir patys 

pašnekovai. Irma Jokštytė ne-
tikėtai atsivežė sintezatorių ir 
šmaikštų pasakojimą apie tam-
sos pasaulį paįvairino savo kū-
rybos daina, kuria bandė atsaky-
ti į klausimą „Kas aš esu?“ Prieš 
paragindama patiems išbandyti 
neįgaliojo vežimėlį Rūta Kup-
činskaitė per susirinkusiųjų ran-
kas pasiųsdavo dukrelei nupirktą 
žaislą – rateliuose sėdinčią Bar-
bę. Ne mažiau nuostabos sukel-
davo ir Irminos Beneševičiūtės 
valia – nusprendusi siekti moks-
lų daktaro laipsnio į doktoran-
tūrą mergina įstojo... iš aštun-
to bandymo ar tai, kad Rober-
ta Orlauskaitė turi net aštuonias 
kojas, tiksliau – kojos protezus. 
Ne kiekvienas gali įsivaizduoti, 
kaip po pasaulį keliauja neregin-
ti Irma ar cerebrinį paralyžių ir 
regėjimo negalią turintis Marty-
nas Vitkus, kaip svajones realybe 
paverčia žemaūgė Reda Aurylai-
tė ar kaip kvėpuoja su triskart di-
desnės nei pagal kūno proporci-
jas turėtų būti širdies suspaustais 
ir nefunkcionuojančiais plau-
čiais gyvenanti Inga Filipovič. 

Ne tik šios, bet ir kitų turo 
„Stiprybė tavyje“ pašnekovų is-
torijos – unikalios ir įkvepian-
čios, drąsinančios niekada ne-
nuleisti rankų ir siekti savo sva-
jonių. Įsiminė Ž. Gedrimaitės 
mintis, kad aplinkinių požiūrį į 
bet kurį žmogų pirmiausia for-
muoja jo paties požiūris į save. 

Negalios „privalumai“
Daugelis šių susitikimų pra-

sidėjo dviejų šmaikštuolių – 
Aistės Krušinskaitės ir I. Jokš-
tytės pašnekesiu. Abi merginos 
drąsios, veiklios, kūrybingos 
asmenybės. Negalia nesuvaržė 
jų noro gyventi įdomiai ir visa-
vertiškai. Merginų prisistatymas 
irgi buvo visai kitoks, nei tra-
diciškai įsivaizduojamas pasa-
kojimas apie regos ar judėjimo 
negalią turinčių žmonių gyve-
nimą. Merginos sako norinčios 
paneigti visuomenės nuomonę, 
kad iš negalios ištiktų žmonių 
nereikia nieko tikėtis. 

Aistė vairuoja automobilį ir 
kelyje praleidžia daug laiko, to-
dėl yra įpratusi ir prie kelių po-
licijos rengiamų reidų, ir prie 
netikėtų patikrinimų. „Manęs 
pareigūnai nebaudžia, – šypso-
si Aistė. – Pirmą kartą sustabdė 
per kažkokį reidą. Buvo tamsu, 
policininkas turėjo prožektorių 
ir pašvietęs į automobilio saloną 
pamatė mano ratus. Suglumęs 
žiūri į mane, į vežimėlį ir klau-
sia: „O tai teises bent turit?“ –  
„Žinoma, turiu“, – atsakiau ir 
padaviau vairuotojo pažymėji-
mą. Kitą kartą mane sustabdė 
kai viršijau leistiną greitį. Pro-
cedūra – ta pati: vakaras, pro-
žektorius, ant sėdynės išardytas 
neįgaliojo vežimėlis. Pažvelgęs 
į mano vairuotojo pažymėjimą, 
nė neužsiminęs apie galimą bau-
dą, policininkas jį grąžino tepa-
sakęs: „Imkit, važiuokit, bet ne-
belėkit, jau ir taip jums bėda.“ 

Šmaikščiai apie Indijoje pa-
tirtus nuotykius pasakojusi Irma 
pasidžiaugė: „Nematymas man 
netrukdo nueiti į tokias vietas, 
kur matydama nenueičiau.“ 
Vieną rytą pasivaikščioti išėjusi 
ir kažkur nuklydusi mergina už-
uodė gaminamo maisto kvapą. 
Ne iš karto suprato, kad tai ne 
kavinė ar kitokia maitinimo įs-
taiga. „Ten vietiniai žmonės ga-
minasi maistą, susirenka pabū-
ti, pavalgyti kartu. Jeigu maty-
tum, niekada neužeitum, bet aš 
juk nematau... Užėjau, paklau-

Įkvepiantys susitikimai su kitokio gyvenimo mokytojais

„Vilties paukštė“ keliasi į kitus metus

šiemet Kazlų Rūdoje, Rokišky-
je, Šiaulių rajone bei Ukmergėje 
turėję vykti atrankiniai turai bei 
finalinis koncertas Anykščiuose 
neįvyks. „Renginius atšaukiame 
vadovaudamiesi Vyriausybės ir 
medikų rekomendacijomis. Šiuo 
metu visi turime būti susitelkę 
ir atsakingi, negalime rizikuoti 
konkurso dalyvių sveikata. At-
rankiniai turai ir finalas vyks 

tuose pačiuose miestuose, tik jau 
kitais metais, tad konkursą būti-
nai pabaigsime ir į finalą jau pa-
tekę kolektyvai tikrai dar turės 
galimybę mus nudžiuginti savo 
dainomis“, – sakė S. Vėjelienė.

Renginius finansuoja Neį-
galiųjų reikalų departamentas 
prie LR SADM ir Lietuvos kul-
tūros taryba.

„Bičiulystės“ inf.

Tradicinės Lietuvos neįga-
liųjų draugijos organizuoja-
mos neįgaliųjų meno kolek-
tyvų šventės-konkurso „Vil-
ties paukštė“ koncertai įvyko 
Elektrėnuose ir Alytuje. De-
ja, kiti planuoti renginiai dėl 
daugėjančių koronaviruso 
atvejų šiemet neįvyks. 

„Vilties paukštė“ šiemet sa-
vo kelią pradėjo Elektrėnuose. 
Koncerte dalyvavo kolektyvai 
iš Kaišiadorių, Vievio, Rietavo, 
Grigiškių, Ukmergės ir Elek-
trėnų. Pirmajame atrankinia-
me ture I vietą pelnė ir į bai-
giamąjį konkurso etapą, kuris 
turėjo vykti Anykščiuose, pa-
teko Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos moterų kvarte-
tas „Kartos“. „Parengėme visiš-
kai naują programą. Buvo daug 
jaudulio. Labai daug dirbome – 
ir kartu, ir atskirai su kiekviena 

dainininke. Dėl to džiugu, kad 
ir komisija įvertino mūsų darbą, 
o ir ansamblyje dainuojančios 
moterys išgirdo gražių žiūrovų 
įvertinimų“, – sako „Kartų“ va-
dovė Zita Kviklienė. 

Dar vienas „Vilties paukš-
tės“ koncertas įvyko Alytuje. 
Renginyje pasirodė neįgaliųjų 
draugijų kolektyvai iš Lazdijų, 
Varėnos, Vilkaviškio, Druski-

ninkų, Prienų, Panevėžio, Kė-
dainių. Šiame renginyje geriau-
siu buvo išrinktas ir į baigiamą-
jį konkurso etapą pateko Pane-
vėžio miesto neįgaliųjų draugi-
jos mišrus vokalinis ansamblis 
„Jovaras“. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos projekto vadovė Saulė Vėje-
lienė informavo, kad dėl blogė-
jančios koronaviruso situacijos 

siau: „Ar galima su jumis paval-
gyti?“ Išgirdau atsakymą: „Taip, 
mes esame broliai ir seserys. Ko 
norėtum – kiaušinienės ar dar-
žovių?“ Kiaušinienę pasirinku-
sią Irmą pasodino ant dėžės, kita 
dėžė atstojo stalą. Kai kiaušinie-
nė buvo iškepta, mergina pasi-
teiravo, gal šeimininkai turi ša-
kutę. Neigiamo atsakymo su-
laukė ir į klausimą apie šaukštą. 
„Mes valgom su rankom“, – pa-
aiškino jie. Paprašyti servetėlių 
vietiniai gyventojai, pasidomė-
ję, kas tai yra, surado popieriaus 
lapą. Susimokėjusi už pusryčius 
mergina tik pasidžiaugė dar vie-
nu netikėtu potyriu, o jos besi-
klausantys renginio dalyviai – 
nevaržoma Irmos drąsa priimti 
ir mėgautis gyvenimo siūlomo-
mis galimybėmis. 

Nori patys prisiimti 
atsakomybę 

Turo „Stiprybė tavyje“ daly-
viai pasakojo ir apie kitokią drą-
są – apsisprendimą užverti glo-
bos įstaigų duris ir mokytis pa-
tiems prisiimti atsakomybę už 
savo gyvenimą. Neįgaliųjų rei-
kalų departamento įgyvendina-
mo projekto „Nuo globos link 
galimybių: bendruomeninių 
paslaugų plėtra“ dalyviai dali-
josi patirtimi apie pagalbą šiems 
žmonėms priimant sprendimus, 
padedant įsidarbinti, apie grupi-
nių gyvenimo namų ir apsaugo-
to būsto privalumus, socialinėse 

dirbtuvėse įgyjamus darbo įgū-
džius ir džiaugsmą gavus pir-
mąjį atlygį. 

Kaune įsikūrusios VšĮ „Tapk 
laisvas“ steigėja Snieguolė But-
rimavičienė į šiuos susitikimus 
atvažiuodavo kartu su apsaugo-
tame būste gyvenančiomis, so-
cialinėse dirbtuvėse dirbančio-
mis merginomis, kurios kaskart 
atveždavo jų pačių iškeptų gar-
dėsių. Jaudino ir atviri bei nuo-
širdūs jų pasakojimai apie savo 
išgyvenimus, ir spontaniškai gi-
mę Ž. Gedrimaitės pažadai po-
rai iš jų padėti susitikti su jas 
palikusiomis mamomis. Mergi-
nos tikino, kad išėjusios iš glo-
bos namų jaučiasi daug geriau 
ir svajoja apie visišką savaran-
kiškumą.

Iš esmės pasikeitė ir Vilniuje, 
„Pirmo blyno“ restorane, įsidar-
binusių neįgalių žmonių gyve-
nimas – jie labiau pasitiki savi-
mi, atsiskleidė jų gebėjimai, atsi-
rado perspektyvų ateičiai. Pasi-
justi svarbiais ir naudingais psi-
chosocialinę negalią turintiems 
žmonėms padėjo VšĮ „Rastis“ – 
15 socialinėse dirbtuvėse da-
lyvaujančių neįgaliųjų užsiima 
maisto ruošimu, konditerija, 
valo patalpas. Jautriai apie ben-
drystę su negalią turinčiais žmo-
nėmis Utenoje pasakojo Dievo 
Apvaizdos seserų kongregaci-
jos sesuo Paulina, darbo su ne-
įgaliais žmonėmis patirtimi da-
lijosi Kauno „Arkos“ bendruo-
menės gyvenimo namų atstovai.

Ukmergės rajono meras Ro-
landas Janickas projekto „Drau-
gystė veža“ iniciatoriams dėko-
jo už prasmingus renginius, ro-
dančius kelią, kuriuo visi turime 
eiti, kad keistųsi visuomenės po-
žiūris į neįgaliuosius, kad disku-
sijos dėl jų įtraukties į bendruo-
menę mus ne priešintų, o vie-
nytų, kad vieni kitus priimtume 
su rūpesčiu ir meile. Su šiomis 
mintimis tikriausiai sutinka vi-
si, susitikę su turo „Stiprybė ta-
vyje“ lektoriais – kitokio gyve-
nimo mokytojais. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos mišrus vokalinis ansamblis „Jovaras“.
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos moterų kvartetas „Kartos“ su renginio 
organizatoriais.

(atkelta iš 1 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Padėk sau be vaistų

Konsultuojame, 
komentuojame Ką reikia žinoti, jei koronavirusu užsikrėtė artimas žmogus?

Farmacijos specialistė Elvy-
ra Ramaškienė sako, kad jeigu 
COVID-19 diagnozuotas jū-
sų šeimos nariui, labai svarbu 
vengti bet kokio kontakto su 
juo. „Jeigu jūsų artimasis susir-
go lengva ligos forma, jam gali 
būti leista gydytis namuose, ta-
čiau svarbu izoliuotis nuo kitų 

šeimos narių. Geriausia, jeigu jis 
galėtų gyventi atskirai arba bent 
būtų kitame kambaryje“, – sako 
„Eurovaistinės“ atstovė.

Atskiras puodelis, šakutė ir 
net rankšluostis

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 
šiuo virusu užsikrėtę žmonės 
turėtų ne tik leisti laiką kitoje 
patalpoje, bet jeigu yra galimy-
bė, naudotųsi ir atskiru vonios 
kambariu. Pasak E. Ramaškie-
nės, jeigu tokios galimybės nėra, 
svarbu užtikrinti, kad užsikrė-
tęs žmogus nesusitiktų su kitais 
šeimos nariais ir patalpos bū-
tų kruopščiai dezinfekuojamos.

Jai antrina ir vaistininkė 
Laura Gogogienė. Ji sako, kad 
tuo atveju, jeigu sergantysis lie-
ka kartu namuose, svarbu, jog 
jis dėvėtų medicininę kaukę, 
vienkartines pirštines ir nepa-
mirštų reguliariai keisti apsau-
gos priemonių.

Farmacijos specialistė taip 
pat akcentuoja, kad koronavi-
rusu sergantis žmogus turėtų 
naudoti atskirus namų apyvokos 
daiktus – rankšluosčius, indus, 
kad būtų išvengta papildomo 
kontakto su kitais šeimos nariais.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad 
sergantysis reguliariai plautų 
rankas, laikytųsi čiaudėjimo ir 

kosėjimo higienos – tai darytų 
į alkūnės linkį arba nosinaitę, 
kurią nedelsiant išmestų.

Kontaktas su sergančiuoju
„Eurovaistinės“ farmacijos 

specialistė įspėja, kad tuo atveju, 
jeigu turėjote kontaktą su koro-
navirusu užsikrėtusiu žmogumi, 
taip pat reikalinga saviizoliacija. 
„Kaip ir sergančiam, taip pat ir 
tam, kuris galimai turėjo kon-
taktą su užsikrėtusiu žmogu-
mi, rekomenduojama izoliuotis 
atskirame kambaryje ir turėti 
kuo mažiau kontaktų su kitais 
šeimos nariais“, – sako E. Ra-
maškienė.

Jeigu turėjote kontaktą su 
koronavirusu sergančiu žmogu-
mi, labai svarbu stebėti, ar neat-
siranda šiai ligai būdingi simp-
tomai – karščiavimas, dažnas 
kosulys, dusinimas, skonio ir 
kvapo nejautimas. Pablogėjus 
savijautai svarbu kreiptis tele-
fonu 1808 ir vadovautis visomis 
specialistų rekomendacijomis.

„Eurovaistinės“ farmacinin-
kai rekomenduoja vengti ne-
būtino kontakto su kitais žmo-
nėmis, daugiau laiko leisti na-
muose, dažnai plauti rankas, 
laikytis saugaus atstumo nuo 
aplinkinių.

„Bičiulystės“ inf. 

Koronavirusu Lietuvoje už-
sikrečiant vis daugiau žmo-
nių, farmacininkai sako vis 
dažniau sulaukiantys klau-
simų, ką daryti, jeigu koro-
navirusas buvo nustatytas 
artimajam?

Medicinoje diarėja vadina-
si viduriavimas, t. y. daž-

nas tuštinimasis (dažniau negu 
4–5 kartus per parą) nenorma-
liai skystomis ir (ar) gausiomis 
išmatomis. Beje, viduriavimu 
laikomi ir tie atvejai, kai tušti-
namasi pernelyg dažnai, tačiau 
skystų išmatų būna nedaug ar-
ba jos būna normalaus tirštumo. 
Viduriavimas gali būti ūminis ir 
lėtinis (kai viduriuojama ilgiau 
kaip 3 savaites).  

Laikoma, kad viduriavimas 
yra vienas geriausių apsaugos 
mechanizmų, padedančių or-
ganizmui apsivalyti.

Todėl dažnai paprastas ūmi-
nis viduriavimas (lengvesniais 
atvejais) suaugusiems žmonėms 
praeina savaime be jokio gy-
dymo per 2–4, vaikams – 5–7 
dienas. Kartais ūminis viduria-
vimas netgi suaugusiems žmo-
nėms užtrunka iki 10 dienų, 
lėtinis gali varginti savaitėmis, 
mėnesiais ir metais.  

Viduriavimo priežastys
Priskaičiuojama per 50 prie-

žasčių, galinčių sukelti vidu-
riavimą; pagrindinės priežas-
tys yrà šios: 
 infekcinės ligos, parazitai, 

maiste esantys nuodai, chemi-
nės medžiagos, maisto alerge-
nai, lėtinės skrandžio, žarnyno, 
kepenų, kasos ligos, virškinimo 
sistemos fermentų stygius, kai 
kurios virškinimo organų ope-
racijos, žarnų kraujagyslių po-
kyčiai, Adisono liga, antinksčių, 
prieskydinių liaukų nepakanka-
mumas, diabetas ir kt.;
  stresas, nervinė įtam-

pa, baimė, kelionės į egzotiš-
kas šalis. 

Paaiškinimai: 
1) apskritai alergenais vadi-

namos medžiagos, kurios kai 
kurių žmonių organizme suke-
lia alerginę reakciją,

2) maisto alergenais laikomi 
šie produktai: agrastai, braškės, 
citrusų vaisiai, kiaušiniai, po-
midorai, riešutai, sviestas, sū-
ris, svogūnai, šokoladas, toni-
zuojantys gėrimai, žuvies balty-
mai; vaisių sultys, vynas; vais-
tai (ypač antibiotikai), kai kurie 
vitaminai, serumai, nuskaus-
minančios tabletės, migdomie-
ji, mikstūra nuo kosulio, vidu-
rius laisvinamieji, geležies pre-
paratai ir kt.

Pastabos:
 Jaunoms ir vidutinio am-

žiaus moterims gali kilti ner-
vinės kilmės (išsigandus, kur 
nors skubant, atsiradus nervinei 
įtampai) viduriavimas. 
 Žmonėms, mėgstantiems 

su maistu vartoti daug aštrių 
prieskonių, sunkiai virškina-
mo ir ypač daug nevirškinamų 
skaidulinių medžiagų turinčio 
maisto (pvz., neprinokę vaisiai), 
gerti gazuoto vandens, viduria-
vimas neretai praeina be jokio 
gydymo, kai tik pasikeičia mi-
tybos įpročiai. 
 Pagyvenusių ir ypač pen-

sinio amžiaus žmonių viduriavi-
mas dažniausiai būna susijęs su 
prastai sukramtomu maistu dėl 
trūkstamų ar skaudančių dantų 
ar nekokybiškų dantų protezų.
 Pasitaiko, kai viduriuoja-

ma atsiradus organizme cinko 
stygiui. Cinko šaltiniai: kiau-
šiniai, jautiena, kalakutiena, 
kruopos, vėžiagyviai, moliuskai 
(austrės, krevetės). Cinką įsisa-
vinti trukdo: kava, pienas, juo-
da duona, sūris. Cinko gali pri-
trūkti maitinantis beveik išim-
tinai augaliniu maistu.

Kada kreiptis į gydytoją
Jei ligonis – kūdikis, maža-

metis vaikas, pagyvenęs ar se-
nyvas žmogus ir ypač toks ligo-
nis, kurio organizmas dėl kitõs 
ligos yra netekęs daug skysčių 

ir įvairių druskų, nepraeinant 
viduriavimui kuo anksčiau rei-
kėtų kreiptis į gydytoją. Be to, 
medicinos pagalbos prireiks ir 
darbingo amžiaus ligoniams, 
jei viduriavimas yra susijęs su 
aštriais žarnyno spazmais, tem-
peratūros padidėjimu iki 380 C 
ir daugiau (arba temperatūros 
nukritimu žemiau normos) arba 
nesant čia nurodytų simptomų, 
prasidėjo bėrimas, pagelto oda, 
akių ir gomurio gleivinė, tušti-
namasi su kraujo, pūlių, gleivių 
priemaišomis, atsirado didelis 
silpnumas, dažni pykinimo ir 
vėmimo priepuoliai. 

Pastabos: 
1) pati svarbiausia rizika, su-

sijusi su viduriavimu – organiz-
mo skysčių netektis. Jeigu žmo-
gų ištiko stiprus viduriavimo 
priepuolis ir jis tuo metu nei val-
go, nei geria, jam reikalinga sku-
bi medicinos pagalba. Ypač pa-
vojingas kūdikių ir mažamečių 
vaikų viduriavimas (dėl skysčių 
netekties mažyliai gali mirti). 

2) suaugusiems žmonėms vi-
duriavimo pradžioje reikėtų 4–6 
valandas visai nevalgyti (bada-
vimas netinka, nes pablogėja 
žarnyno gleivinės atkūrimas bei 
silpnėja imuninė sistema), vėliau 
valgyti skystas vandenyje virtas 
košes (avižių, grikių, ryžių) bei 
troškintus patiekalus.

Mitybos nuostatos
Prasidėjus viduriavimui rei-

kia vengti aštrių prieskonių, 
įvairių padažų, šviežių daržo-
vių, vaisių, uogų, aštrių, rūky-
tų, keptų, riebių, konservuotų, 
neįprastų valgių, juodos, ypač 
nesmulkintų grūdų duonos, sal-
daus pieno, valgomųjų ledų, al-
koholio, gazuotų, saldiklių tu-
rinčių gėrimų, kavos, kakavos, 
arbatos, saldumynų, džiovin-
tų vaisių. Jeigu gydytojas ne-
nurodo kitaip, tiks tirštas švel-
nus maistas, švelnios pertrintos 
košės ir klijingos sriubos, bana-
nai, ryžiai.

Svarbu ne tik kad mais-
to produktai būtų švelnūs, bet 
ir lengvai virškinami (pavyz-
džiui, virtos bulvės ir morkos, 
virta vištiena [be odos ir rieba-
lų]). Galima valgyti žuvį (tiks 
karšis, starkis, menkė), neriebią 

mėsą (jautiena, veršiena).
Ypač svarbu, kad būtų nuola-

tos papildomos organizmo van-
dens atsargos. Geriamas vanduo 
(per parą reikėtų išgerti 2–3 litrus 
vandens), kmynų arba ramunė-
lių arbata. Beje, reikėtų vengti la-
bai karštų ir labai šaltų gėrimų.

Pastaba: ar organizmui pa-
kanka vandens, galima spręs-
ti pagal šlapimo spalvą ir šlapi-
nimosi dažnumą; jei šlapimas 
drumstas, patamsėjęs (turi būti 
skaidrus ir bespalvis) ir retai at-
siranda poreikis šlapintis – orga-
nizmui trūksta vandens.

Liaudies medicinos receptai
Liaudies medicinos priemo-

nės yra pagalbinio pobūdžio, 
jos negali pakeisti gydytojo pa-
skirtų vaistų, todėl dėl jų taiky-
mo kiekvienu konkrečiu atveju 
reikia pasitarti su gydytoju arba 
vaistininku.

1. Kas 15–20 min. valgoma 
šviežių arba džiovintų mėlynių 
uogų arba 2 šaukšteliai uogų 
užpilami stikline virinto vėsaus 
vandens, palaikoma 8 val., nu-
košiama ir geriama po ketvirta-
dalį stiklinės kas 1,5–2 val. 

Pastaba: mėlynės ir jų prepa-
ratai netinka, jei padidėjęs krau-
jo krešumas arba viduriuojama 
dėl infekcijos. 

2. Esant ilgalaikiam vidu-
riavimui, sukeltam infekcinių 
ar uždegiminių ligų, vartojama 
geltonoji žiognagė. 

Stikline vandens užpilami 
2 šaukštai sausos susmulkin-
tos žolės, uždengus indą arbata 
užvirinama. Nukėlus indą nuo 
ugnies, arbata 2 val. laikoma šil-
tai (ypač gerai tinka termosas), 
paskui nukošiama, geriama po 
2 šaukštus kas 2 val. 

3. Kai viduriuojama dėl 
skrandžio ir žarnyno ligų, ku-
rias sukėlė mikrobai, gali būti 
vartojamos mandarinų sultys. 
Gydymo kursas – 2–3 savaitės 
(dėl ilgesnio jų vartojimo reikia 
pasitarti su gydytoju). Šių sul-
čių vartojimo laikotarpiu būtina 
laikytis tam tikrų reikalavimų:
 jas geriant nevartoti mė-

sos, pieno, cukraus, konservų, 
 gerti tik šviežiai išspaus-

tas sultis, nelaikyti jų ilgiau kaip 
10 min., 

 gerti neskubant, nedide-
liais gurkšniais, 
 esant normaliam ir su-

mažėjusiam skrandžio sulčių 
rūgštingumui gerti 30 min. 
prieš valgį,  
 padidėjus skrandžio sul-

čių rūgštingumui gerti 1,5 val. 
prieš valgį.   

4. Šaukštas džiovintų su-
smulkintų miškinės sidabražo-
lės šakniastiebių užpilamas stik-
line vandens, palaukiama, kol 
išbrinks, po to užvirinama (bet 
toliau neverdama). Ataušus nu-
košiama ir geriama po 1/4 stik-
linės kas 1,5–2 val.   

Pastaba: šio augalo prepa-
ratų nepatartina vartoti nėš-
čiosioms bei abiejų lyčių ligo-
niams, turintiems žemą arteri-
nį kraujospūdį, nelaikantiems 
šlapimo, sergantiems ūminiu 
inkstų uždegimu, išemine šir-
dies liga, tromboze, esant šir-
dies infarktui.  

5. 0,5 litro vandens užpila-
mi 3 šaukštai sausų susmulkin-
tų juodavaisės gervuogės lapų. 
Uždengtame inde 10 min. pavi-
rinama, po 30 min. nukošiama 
įprastu būdu. Geriama po pusę 
stiklinės 3 kartus per dieną ar-
ba džiovintos uogos sutrinamos 
į miltelius, sumaišomos su cuk-
rumi, vartojama po šaukštelį 3 
kartus per dieną.         

Pastaba: vidurius kietina tik 
nesunokusios uogos (pernoku-
sios vartojamos nuo vidurių už-
kietėjimo). 

6. Šaukštas sausos susmul-
kintos ąžuolo žievės užplikoma 
stikline verdančio vandens. In-
das uždengiamas, palaukiama 
valandą, po to nukošiama. Per 
dieną išgeriama visa stiklinė už-
pilo (geriama per vienodus laiko 
tarpus po 1–2 arbatinius šaukš-
telius). Jeigu viduriavimas ne-
praeina per 2 paras, gydomasi 
kitomis priemonėmis.

7. Ryžių nuoviras (pasižymi 
gana greitu poveikiu): į 0,5 litro 
verdančio vandens įberiama 1,5 
šaukštelio ryžių kruopų, verda-
ma ant silpnos ugnies 40 mi-
nučių. Po to praaušęs nuoviras 
nukošiamas. Nuoviras suvarto-
jamas per dieną (vienam kartui 
po 1/4 stiklinės) kas 2–3 val.

Romualdas OGINSKAS

Diarėja: priežastys, liaudies 
medicinos patarimai, receptai
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Pasaulio kompasas

Trys versijos apie tai, kodėl 
Rubenas liko vienas

Studentų porelei gimė dvy-
nukai. Vienas mirė iškart, kitam 
buvo nustatytas cerebrinis para-
lyžius. Lovelėje gulėjo berniu-
kas didžiulėmis akimis, jo kūne-
lis visas buvo tarsi išsukinėtas, 
galūnės „negirdėjo“, ką liepia 
smegenys. Niekam jo nereikėjo.

Pirma versija. Studentės tė-
vas prašė atlikti anūkui eutana-
ziją, bet tokios legalios procedū-
ros tuo laiku dar nebuvo sugal-
voję. Todėl tiesiog paslėpė vai-
kelį, pranešė apie jo mirtį.

Antra versija. Senelis ėjo to-
kias aukštas pareigas, kad gim-
dymo namų vadovybė nutarė 
paslėpti naujagimį ir jo nekom-
promituoti. Paslėpti reikėjo labai 
gerai, nes politiniai konkuren-
tai galėjo pasinaudoti šiuo faktu, 
jei būtų sužinoję. Taigi – mirtis 
ir čia tiko.

Trečia versija. Studentė įsi-
mylėjo kitą vyruką ir išvyko gy-
venti į kitą šalį. Jai irgi pranešė 
apie vaikelio mirtį, nes vis tiek 
juk negi augins tokį.

Tiesa, dar būta kalbų, kad iš 
tiesų senelis netroško naujagi-
mio mirties, atvirkščiai, Krem-

lius jam atkeršijo paslėpdamas 
anūką už tai, kad pasmerkė 1968 
metais įvykdytą invaziją Čekos-
lovakijoje.

Tokia buvo Rubeno Davido 
Gonzalezo Galego gyvenimo 
pradžia. Kelerius metus niekas 
nesivargino skirti jam vardą, nes 
nesitikėjo, kad išgyvens. Užtat 
dabar turi tris vardus. Ir yra ži-
nomas rašytojas. 

Neginčijama tiesa: jis buvo 
nelauktas vaikelis

Rubeno mama – ispanė Au-
rora, Ispanijos komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus Ignacio 
Galego duktė. Tėvas – venesue-
lietis. Juodu susipažino Maskvos 
valstybiniame M. Lomonosovo 
universitete. Aurora studijavo fi-
lologiją, jos bičiulis – ekonomi-
ką. Netrukus jiems gimė dvynu-
kai... Išgyveno tik Rubenas, bet 
nuolat sirgo, gulėjo ligoninėje. Po 
pusantrų metų mama sulaukė te-
lefono skambučio: vaikas mirė, 
jam padėti negalėjome. Tai bu-
vo melas. Aurora su nauju myli-
muoju išvyko gyventi į Prahą. Ji 
tapo rašytoja, vertėja. Tėvas grį-
žo į Venesuelą. Buvo gandų, kad 
jis tapo politiniu teroristu.

Tapk didvyriu arba mirk
Kartais gali pagalvoti, kad tik sveikų žmonių už kiekvieno kam-
po laukia nuotykiai ir iššūkiai, kurie vėliau tampa knygų, filmų 
siužetais. Toks vyrukas Rubenas augo visai bejėgis, baisiomis 
sąlygomis nuošaliuose vaikų namuose, vienišas. Jo gimimas ly-
dėtas paslapčių, nutylėjimų, o vėlesnis likimas labiau panašus į 
išgyvenimų realybės šou. Tačiau neseniai su 52-uoju gimtadie-
niu jį sveikino bičiuliai iš viso pasaulio, o jis laimingas šypsojosi.

Berniuką išsiuntė į vaikų 
namus, vėliau jis keliavo iš vie-
no internato į kitą – Leningra-
do, Briansko, Penzos, Rosto-
vo srityse.

Po daugelio metų Rubenas 
parašys: „Aš – didvyris. Būti 
didvyriu lengva. Jei neturi ran-
kų ar kojų – tu jau didvyris ar 
lavonas. Jei esi našlaitis, tave iš-
gelbės rankos ir kojos. Būk did-
vyris. Jei neturi nei rankų, nei 
kojų ir dar esi našlaitis – viskas. 
Tu pasmerktas būti didvyriu iki 
gyvenimo pabaigos. Kitaip – pa-
stipsi. Aš didvyris. Tiesiog ne-
turėjau kitos išeities.“  

Pasisekė, kad gimė 
turėdamas gerą galvą
Nižnelomovsko interna-

to pedagogai prisimena Rube-
ną: „Rašyti jis negalėjo, rankos 
neklausė, bet viską atgaminda-
vo iš atminties, lyg magnetofo-
ną įjungdavo. Turėjo ypatingą 
protą, mes jį vadinome vaikš-
čiojančia enciklopedija. Kelis 
kartus perskaitė visas mūsų bib-
liotekos knygas.“

Pats Rubenas parašė tris 
knygas apie savo gyvenimą. 
Garsiausia ir skaudžiausia – 

Rubenas Davidas Gonzalezas Galego.

Kas jus labiausiai nuste-
bino, suglumino ir paskatino 
pradėti tyrinėjimus?

Labiausiai nustebino tai, kad 
vienai sąvokai įvardyti oficialiai 
vartojama tokia įvairovė pavadi-
nimų. Šiaip jau terminų sinoni-
mija (kai vienai sąvokai įvardyti 
vartojama keletas skirtingų ter-
minų) bet kurioje gyvenimo sri-
tyje nėra retas ar itin neigiamai 
vertinamas reiškinys, bet šiuo 
atveju kalbame ne apie du ar 
tris terminus, o mažiausiai ke-
turis – intelekto sutrikimas, proti-
nis atsilikimas, proto (arba intelek-
to) negalia ir silpnaprotystė. Du iš 
jų – protinis atsilikimas ir silpna-
protystė bei jų atitikmenys kito-
se kalbose jau seniai pripažinti 
kaip neetiški, diskriminuojan-
tys ir stigmatizuojantys pava-
dinimai. Deja, Lietuvoje jie vis 
dar tebevartojami ne tik šneka-
mojoje buitinėje kalboje, bet ir 
oficialiose medikų pažymose, 
aukštųjų mokyklų vadovėliuose, 
teismų nutartyse ir pan. 

Mano manymu, šiuo metu 
didžiausi Lietuvoje socialinę at-
skirtį patiriančių grupių integra-

Mokslo parkas
Diagnozės pavadinimas – 
bilietas į socialinę atskirtį?Lietuvos teisės instituto vyriausioji specialistė dr. Dalia Gedze-

vičienė, tyrinėdama intelekto sutrikimų terminiją rėmėsi ne vien 
moksliniu interesu, bet ir asmenine patirtimi. Mokslininkei ne kartą 
teko susidurti su šių terminų painiava oficialiuose dokumentuose, 
įvairiose pažymose. Tais terminais buvo „apdalijamas“ moksli-
ninkei artimas žmogus.

Dr. Dalia Gedzevičienė.

cijos ir deinstitucionalizacijos iš-
šūkiai yra ne finansų trūkumas, 
bet priešiškos, stereotipinės so-
cialinės nuostatos, o viena iš su-
dėtinių nuostatos dalių yra vy-
raujantis tos grupės įvardijimas 
mūsų visuomenėje. Kalba veikia 
mūsų mąstymą, tad jei kalbinė-
je bendruomenėje bus vartoja-
mas įžeidus, menkinamasis ter-
minas, jis tik dar labiau įtvirtins, 
pastiprins priešišką nuostatą, 
baimės atmosferą juo vadinamo 
asmens atžvilgiu ir, atvirkščiai, 
pagarbus, neutralus žmogaus 

būklės, sutrikimo ar tam tikro 
neurologinio ypatumo įvardiji-
mas mažins, padės įveikti stere-
otipų įtaką visuomenės pozicijai. 

Kada gimė intelekto sutri-
kimus įvardijanti terminija?

Intelekto sutrikimus įvardi-
janti terminija jau turi netrumpą 
istoriją. Praėjusio amžiaus pra-
džioje intelekto sutrikimas buvo 
vadinamas oligofrenija, lietuviš-
kai – silpnaprotyste, o jos lygiams 
žymėti buvo pasirinkti dar XIX 
a. viduryje pradėti vartoti tokie 
šiuolaikiniam žmogui šiurpą 
keliantys terminai kaip debilu-
mas, imbecilumas ir idiotija. Nuo 
1965 m. Tarptautinė ligų klasi-
fikacija įveda protinio atsilikimo 
(angl. mental retardation) termi-
ną. Deja, praėjus bene pusei šio 
termino vartojimo amžiaus, dėl 
to, kad šnekamojoje kalboje jo 
pag rindu susiformavo naujas žo-
dis atsilikėlis kvailai mąstančio, 
besielgiančio, nemokšos reikš-
me, žmogui, turinčiam tam ti-
krų kognityvinių ypatumų, kaip 
dia gnozės pavadinimą įrašyti 
protinis atsilikimas tapo tolygu 
išrašyti siuntimą į socialinę at-
skirtį. Ne ką geresnis ir termi-
nas silpnaprotystė, turint omeny-
je, kokia reikšme tiek šnekamo-
joje kalboje, tiek viešajame dis-

„Balta ant juodo“, prisiminimai 
apie tai, ką patyrė internatuose. 
Kasdien ieškojo atsakymo, ką 
pasirinkti, – gyvenimą ar mir-
tį. Knyga žiauriai negailestinga 
savo atvirumu. Skaitytojus pri-
bloškia tai, kad ji – autobiogra-
finė, beje, išversta į daugelį kal-
bų, taip pat ir į lietuvių. Kaip 
galima visa tai išgyventi, ištver-
ti? Kai pusiau sėdi lovos kampe, 
niekam neįdomi kaulų krūvelė. 
Rubenas pusę amžiaus nepamir-
šo moteriškės, kartą jam atne-
šusios sriubos. Tas labai dažnas 
gero žmogaus įvaizdis, be abejo, 
pasiekia skaitytojų širdis.

Dabar žurnalistai mėgsta jį 
klausinėti visokiausių dalykų. 
Bet tuščiai kalbėti jis nemėgsta. 
Štai reporteris klausia: ar yra li-
kimas? Rubenas užsiveda: „Nė-
ra jokio likimo. Daugybė dide-
lių ir mažų dalykų griūna ant 
žmogaus. Kas gali nuspėti, kur 
ir kas nugrius? Net 2 sekundėms 
į priekį negali nieko numaty-
ti. Nėra jokio likimo. Nemėgs-
tu tokių pompastiškų žodžių.“

Į svečius pas mamą ir kiti 
siurprizai

Realybės šou filmavę vienos 
televizijos žurnalistai 2001 me-
tais suorganizavo Rubenui ke-
lionę pas mamą. Jis ją aplankė 
Prahoje. Juodu normaliai bend-
rauja. Mama išvertė sūnaus kny-
gą į prancūzų kalbą.

Literatūrinis darbas užpil-
do jo gyvenimą. Rašyti pradė-
jo Novočerkaske, kur baigė ko-
mercijos technikumą. Jo stilius 
iškart atkreipė dėmesį. Kai ku-
riems specialistams net labai ne-
patiko, o kiti jį lygino su Var-
lamu Šalamovu. Neutralūs žo-
džiai, labai paprasti, tačiau kyla 

jausmas, kad jie atsirado neatsi-
tiktinai. Nenuvalkioti žodžiai, 
idealiai tinkantys temai, vei-
kiantys emocijas.

Literatūrologas Leonidas 
Smekhovas tame pačiame uni-
versitete po daugelio metų stu-
dijavo filologiją. I kurse atsirado 
nauja šiuolaikinės rusų literatū-
ros programa. Dėstytojas pasiūlė 
perskaityti Rubeno knygą. Pas-
kui kilo karštos diskusijos, visas 
kursas neliko abejingas. Nese-
niai Leonidas sugalvojo paieš-
koti Rubeno feisbuke – o gal?.. 
Rado, parašė žinutę apie tai, 
kaip jie, pirmakursiai, aptari-
nėjo „Balta ant juodo“. Rašyto-
jas paskambino Leonidui, juo-
du smagiai pašnekėjo. Rubenas 
perskaitė savo naują apsakymą.

Po kurio laiko Leonidas 
Tretjakovo galerijoje sutiko pro-
fesorių Umerovą, kadaise supa-
žindinusį su Rubeno kūryba, 
papasakojo apie netikėtą drau-
gystę su rašytoju. Profesorius 
irgi nustebino: „O, puiki isto-
rija. Žinai, aš irgi turiu ką pa-
pasakoti. Juk aš pats studijavau 
filologiją tais pačiais 1968 me-
tais. Ir štai neseniai tvarkiau sa-
vo dienoraščius, skaitinėjau įra-
šus. Vienas jų buvo apie tai, kad 
margoje kompanijoje susipaži-
nau su įdomia ispane Aurora. Ji 
tąkart buvo nėščia. Maloniai pa-
bendravome. Tik dabar skaity-
damas dienoraštį supratau, kad 
tai ir buvo Rubeno mama Au-
rora. Taigi ir aš su juo šiek tiek 
pažįstamas.“ 

Rubenas gyveno Europoje, 
JAV. Galiausiai persikėlė į Izrae-
lį, kur dabar gyvena su savo tre-
čia žmona. Jis turi tris dukteris.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

kurse vartojamas žodis silpna-
protis. Esu tos nuomonės, kad 
šiuose terminuose jau nuo pat 
jų sukūrimo ir vertimo į lietu-
vių kalbą pradžios buvo užprog-
ramuota jų būsimoji socialinė 
žala, nes terminams buvo pasi-
rinkti žodžiai, kurių tiek tiesio-
ginės, tiek perkeltinės reikšmės 
yra su aiškia neigiama konota-
cija: Dabartiniame lietuvių kal-
bos žodyne nurodytos tokios at-
silikti reikšmės: nesuspėti su ki-
tais, likti užpakalyje; nepasiekti 
tam tikro lygio; silpnas – mažai 
turintis jėgos, mažai atlaikantis; 
ligotas, nesveikas; menkas, pras-
tas, nepakankamas. Matyti, kad 
žodis atsilikti mūsų sąmonėje iš 
karto formuoja dviejų atskirų 
grupių – „visur spėjančių“, ly-
derių, ir tų, kurie „lieka užpaka-
lyje“, vaizdinį, o žodis silpnas iš 
esmės reiškia arba menką kažko 
kiekį, arba prastą kažko kokybę, 
tad nesunku atspėti, kokias aso-
ciacijas šis žodis kelia, kai deri-
namas su protu.

 Kokius pakeitimus šioje 
terminijoje siūlote Jūs?

Tiek silpnaprotystės, tiek pro-
tinio atsilikimo terminų siūlyčiau 
atsisakyti. Tiesa, Tarptautinės li-
gų klasifikacijos 10-ojoje versi-
joje, kuria privalomai vadovau-

jasi Lietuvos medikai, kol kas 
vartojamas protinio atsilikimo ter-
minas, tačiau tikėtina, kad ir čia 
situacija pasikeis, kai 2022 m. 
sausio 1 d. įsigalios minėtos kla-
sifikacijos 11-oji versija, kur vie-
toj mental retardation jau įrašy-
tas disorder of intellectual develo-
pment. Norėtųsi, kad šis termi-
no pokytis neliktų nepastebėtas 
ir jis būtų atitinkamai išverstas į 
lietuvių kalbą – arba intelekto rai-
dos sutrikimas, arba trumpesnis, 
jau sėkmingai Lietuvos švietimo 
sistemoje prigijęs jo variantas – 
intelekto sutrikimas. 

Manau, kad šalia intelekto su-
trikimo galėtų būti vartojamas ir 
proto, arba intelekto, negalios ter-
minas, nes tarp šių dviejų ter-
minų esama ir tam tikrų reikš-
mės skirtumų – intelekto sutriki-
mas žymi vieną konkretų sutri-
kimą, o proto negalia – šiek tiek 
platesnė sąvoka, be to, turėda-
mas tam tikrą sutrikimą žmogus 
nebūtinai yra neįgalus. Norėčiau 
tikėti, kad proto negalios termi-
nas ateityje išnyks natūraliai, 
kai neliks juo vadinamos sąvo-
kos – intelekto sutrikimą turin-
tys žmonės mūsų visuomenėje 
nesijaus ir nebus priversti jaus-
tis neįgalūs.

Eglė KULVIETIENĖ
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Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.

Nuotraukų konkursas

Verpiu metus
Laiko ratelyje verpiu metus
Ir plonos gijos sukasi – netrūkinėja.
Jose sudėjau aš gyvenimo metus
Ir verpstė vis pilnėja ir pilnėja.

Ratelio girgždesy vaikystė juokias.
Sidabro aidesiu atsiliepia širdy.
Jau pamiršta troba tuščiais langais 

rymoja,
Subirę tvoros ir seni varteliai užkelti.

Vyniojas metai į gijas ploniausias,
Jaunystės šėlsmas pamirštas seniai.
Gimta Šešupė savo vandenis vis neša
Tolyn, kur nesimatėm taip ilgai.

Dainuoja verpstė – rankos sunkios.
Auksiniai metai keičias sidabru.
Susuksiu juos į brangią laiko giją
Ir neskaičiuoti savo metų negaliu.

Saulėtekiai ir saulės laidos
Lyg ašaros rasos kristalais papuošti.
O mano metai vis dar saugo, saugo
Aidu tą tylų, švelnų krebždesį širdy.

Vasara išėjo tyliai
Taip tyliai, tyliai išėjai...
Kai vasara žiedais liepsnojo.
Tik žvilgsnis paskutinis
Ir šypsnys pro skausmą dar lydėjo.
Taip tyliai, tyliai išėjai...
Tava Šešupė irgi tilo.
Tik šiluma, širdies plakimas
Jau nesuspėjo – laiko nebeliko.
Taip tyliai, tyliai išėjai...
Kitu keliu – žvaigždėm nusėtu,
O baltą šerkšną plaukuose
Man palikai atsiminimui.
Kelionės paskutinės aprėdai
Tvarkingai tavo rankomis sudėti.
Tik nesakei – pasiruošiau, išeisiu.
Branginkit viską, ko aš jums linkėjau.
Ir visada sakei gyvenimas – tai pamoka.
Išmoki pasiimti ko tik nori,
Bet niekada tu nepamiršk –
Gyvenimo visiems mažiau telieka.
Taip tyliai, tyliai išėjai...
O vasaros spalvas žiemos baltumas keitė
Ir mano šerkšnas plaukuose
Visai kaip tavo šiandien mane puošia.
Taip tyliai, tyliai išėjai... 

Laimutė ŠATIENĖ
Jonava 

Gyvenimo tyla
Tokia tyla. Kažkur sustoja laikas.
Dar kiek vėliau
Minučių jau nesuskaičiuoji.
Žinai, kad laimė
Du kartus negrįžta
Ir kad gyvenimo tėkmė nutyla.
Žinai – neišsipildys tai,
Apie ką svajojai, ką mylėjai,
Kam didelės sėkmės linkėjai
Ir kam gyvenimą aukojai
Ir dar kažkam nepadėkojai...
Tokia tyla. Kažkur sustoja laikas.
Širdis sustoti tik nenori.
Gyvenimas vis dar kartoja –
Tai laikina, tai tik stotelė
Į naują tylą, naują laiką,
Į naują skrydį.

Atėjau į rudenį
Išėjo mano vasara, taip greitai 

bėgdama,
Jau rudenį į savo glėbį nešdama.
Širdy, atrodo, ruduo dar nealsuoja,
Dar maudaisi jaunystės šurmuly jauna
Ir metų dar gegutė daug skaičiuoja,
O vis tiktai jau smilkiniai gražiai balti.
Ir supranti – gyvenimui atidavei jau 

viską –
Takelį vedantį į tikslą, svajingus vakarus,
Žvakių romantiką, seniai jau užpūstų.
Lietus laike nuplovė tavo pėdas.
Gyvenimą atminsi tokį, koks jis buvo.
Nublukęs klasės suolas ir draugai jame.
Labai toli dar skambantis jaunystės 

juokas
Ir gimto namo slenkstis, kurio jau neturi.
Plaukų šarma dabar jau puošia veidą
Ir žingsnių ritmas toks sunkus.
Ar jau dabar gyvenimas neturi tikslo?
Gal reikia uždaryti praeitin vartus?
O gal pakviesti šiandien viską,
Kas buvo praeitoj erdvėj gražu –
Romantiką, vaikystės juoką
Ir dar labai brangius, senus draugus?
Dar esame, dar mintimis bėgiojam
Savo keliais, tik susitinkame retai.
O širdį širdimi matuot išmokom,
Plaukų šarma turtingi mes visi.
Tad laiko gijom pinkim likusius metus
Ir širdimi matuokim savo likimus.
Ir nesvarbu, kad laikrodžio rodyklė
Pašėlus lekia, greitai sukasi ratu.

Apie pasaulio užpildymą

Ten, kur nėra tavęs, nėra ir manęs. 
Tik pelkėse vienišos gervės braido po 

drumzliną vandenį, tik žuvėdros jūros pa-
krantėje nykų rudenį palieka savo trapius 
pėdsakus smėlyje. Prisipildo pasaulis, kai tu 
esi, ir tampa tuščias, kai tavęs nėra. Kas tu – 
dvasinis bendravimas ar kūno potraukis? 
Žinau – kažkas daugiau. Aš tik ten, kur ir 
tu. Laukiu mūsų susitikimo kiekvieną mi-
nutę būdamas be tavęs. Aš galiu apsiprasti 
su tavo buvimu, ir niekaip negaliu apsiprasti 
su tavo nebuvimu. Jeigu esu kitame kam-
baryje, noriu girdėti tavo alsavimą.

Pasaulis be tavęs visada kvepia vėlyvu 
rudeniu, žvarbiu lietumi ir nukritusiais la-
pais. Pasaulis be tavęs – visada šalta žiemos 
jūra, kuri atridena savo bangas į apledėju-
sį krantą ir tyliai sudūžta vaitodama. Tavęs 
nėra ir aš skubu namo per šlapdribą, niekaip 
sugrįžti negaliu. Negaliu sugrįžti, nes esu 
pats iš savęs išėjęs. Vis matau – kažkur pra-
eityje tavo vešlius plaukus kedena ir merkia 
darganotos naktys. Aš negaliu nubučiuoti 
lietaus pėdsakų nuo tavojo veido ir mėne-
sienos nuo rankų. 

Tu palieti mano veidą, netgi labai atša-
lusiom rankom, ir staiga viska atšyla. Gali 
sužydėti pavasaris žiemą. Užtenka žvilgs-
nio, kuriame šviečia švelnumas. Koks tuš-
čias pasaulis be tavęs. Ir tegul už lango kle-
ga minios žmonių... tik nyki tyluma. Vie-
natvė. 

Dėkingumo gėlė

Aš beveik jaučiau, kaip turi atrodyti 
meilė. Tokia, kuri įgalintų  begalybę 

pas tave ateiti. Ir nieko nebūtų gaila: nei šio 
pasaulio, nei jo spalvų, net viso kosmoso.

Aš beveik žinau, kaip turi atrodyti mei-
lė. Matau jos akis it tirpstantį ledą.

Aš beveik patyriau meilę, kuri viską pri-
pildo, bet jos tik akimirkos buvo, kai neži-
nojau, kas tai – instinktas, potraukis ar be-
galybės taškas mano gyvenime.

Ji kaip ledinė gėlė, kuri tirpsta. Kuo 
karščiau – tuo greičiau. Užšąla ilgesyje. To 
ledo neištirpinsi, kada panorėjęs.

Tu kartais jos nematai. Žinai, ji kažkur 
gyvena. Gal visai netoli, tik kitame mies-
te. Ir jeigu tu praeisi gatve, pro jos namus, 
ji tikriausiai neišeis tavęs pasitikti, pasižiū-
rėti. Ne todėl, kad nenori tavęs matyti... 
Todėl, kad jos jaunas atvaizdas jau ne čia,  
ten, amžinybėje, kosmose.

Tik kaktusas, sieloje išdygęs, visą gyve-
nimą bedė, erzino širdį, kol pagaliau dėkin-
gumu pražydo. Gražiai žydi dėkingumo gė-
lės, ir belieka melstis toms akimirkoms, ku-
rios efemeriškai trumpos ir ilgos kaip švies-
mečiai – kiaurai viską persmelkia.

Jonas KATKEVIČIUS
Kaišiadorys 

Nieko nėra pastovesnio

Kai kas mano, kad meilės nėra. Jeigu ji 
yra, tai nieko nėra už ją nepastovesnio 

ir nieko nėra už ją pastovesnio.
Ji šaudo akimis, koketuoja, kankina, iš-

duoda.
Turi vieną veidą, vieną kūno formą. 

Praradęs ją, nieko net panašaus daugiau 
neberasi.

…Mokyklinė uniforma – mados viršū-
nė? Pirmas pavasario lietus su griaustiniu, 
vėjo nešiojami žiedlapiai. Nedrąsus prisilie-
timas, šlapios ir šiltos lūpos. Gaivi ir kar-
tu deginanti drėgmė, skausmingas sąnarių 
traškėjimas, jėgos beprotybė, liekno kūno 
išsilenkimas, rankos ant kaklo ir žėrintis 
švelnumo paukštis, glostantis širdį lieps-
nojančiomis plunksnomis.

Meilė ir pavydas amžinai kartu. Pavy-
das, lyg pasiutęs aklas šuo kandžioja, kur 
papuola. Atrodo, jį numalšini, pašeri vilties 
ir nusiraminimo kaulais, o jis vis tiek urz-
gia alkanas ir tave puola.

Meilė – tai kraujas, purvas, alkoholis ir 
pinigai. Meilė – tai savęs atsisakymas, tra-
pūs krištoliniai švelnumo saitai.

Ji atneša laimę ir kančias, bet net kančia 
šimteriopai geriau už jos nebuvimą.

Netikėkite tais, kurie sako, kad mei-
lės nėra. 

Esą tai malonumas, žaidimas, medžiok-
lė, kolekcija, sportas, gyvenimo šaltinis.

Kai kam – tai gyvenimo auka, ilgesys, 
susinaikinimas.

Kalbėk tyliai

Kalbėk tyliai. Iš viso geriau neminėk jos 
vardo, nes laimė kažkodėl bijo viešu-

mos. Tai dviejų žmonių paslaptis, apie kurią 
nutuokia ir aplinkiniai. Jie tik nutuokia ir 
todėl mažiau pavydi. Jeigu paviešinsi, šauk-
si, ji gali nuskristi su tavo šauksmu į rude-
nio darganas. Ji gali palikti tave vieną. Ir 
ne tik tave. Jos nepririši kaip šuns prie bū-
dos. O jeigu pririši – tai atėjęs nerasi. Prisi-
riša pati – neatplėši. Tik su kūno dalimi ją 
kartais gali išrauti. Jeigu išrausi, gal net vi-
są gyvenimą vienatvės dykuma tavo sielo-
je pustys karštai raudoną praradimų smėlį. 
Jis tvilkys tavo protą ir širdį, kol tu nesu-
sitaikysi su ištuštėjusiu pasauliu. Tik laikas 
gali parodyti, kad tai, ką tu turi, yra gal net 
žymiai geriau už tą, kurios dešimtmečiais 
ilgėjais. Visą gyvenimą vaikščiojai lyg vai-
duoklis, to prarasto jausmo kasdien gelia-
mas. Šiaip tie saitai nematomi. Tavo laimė 
suka savo lizdą vaikystės medžių šakose, ga-
li blyškiai spindėti ir mėnesienoje. Tu gali 
net jos veido nematyti, tik girdėti tylų al-
savimą. Bet ir žiūrėti į laimės veidą yra ne-
apsakomas, stebuklingas malonumas, viso 
gyvenimo prasmė ir pilnatvė.

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis 
lapkričio 19 dieną. Pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą 

kitiems metams
Mieli skaitytojai, 

jau 30 metų Jus lankantis laikraštis kviečia draugystę 
pratęsti ir kitais metais. Du kartus per mėnesį „Bičiulys-
tė“ Jums praneš svarbiausias naujienas, supažindins su 
aktua lių teisės aktų pasikeitimais, įsiklausys į Jūsų nuomo-
nę ir kels į viešumą problemas, atsakys į rūpimus klausi-
mus, pasakos įkvepiančias neįgaliųjų gyvenimo istorijas, 
patars, kaip aktyviai ir sveikai gyventi, skelbs Jūsų kūrybą. 

Norėdami nelikti be šio Jums svarbių žinių šaltinio, kreip-
kitės į savo neįgaliųjų organizaciją ir užsiprenumeruokite 
„Bičiulystę“ 2021 metams. 

Prenumerata priimama iki gruodžio 10 dienos. 
Laikraščio prenumeratos kaina metams – 10 eurų.

Nelikite be savo „Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

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.


