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Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugijos „Guboja“ va-
dovė Viktorija Vitaitė įsitiki-
nusi – nepaisant pandemijų 
ir karantinų, žmogiškas ry-
šys turi išlikti. Todėl draugi-
jos muzikinė veikla nenutrū-
ko ir šiuo nelengvu laikotar-
piu – keitėsi tik jos formos, 
raiškos būdai, atsirado nau-
jų iniciatyvų. 

Atvira visuomenė

nis „Spalvų muzikos“ orkestras 
gyvuoja iki šiol. Vieninteliame 
tokio pobūdžio kolektyve mu-
zikuoja apie 60 negalią turinčių 
žmonių ir muzikos profesionalų 

Šv. Kotrynos bažnyčioje surengtas koncertas „Nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras ir draugai“.

(nukelta į 3 psl.)

iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, 
Joniškio, Druskininkų ir Kauno. 
Kartu su šiais atlikėjais koncer-
tuoja respublikinio konkurso–
festivalio „Perliukai“ laureatai – 

gabūs, talentingi, jauni muzikos 
atlikėjai, turintys regos, fizinę ar 
kitą negalią.  

„Spalvų muzikos“ orkes-
tras kasmet parengia ir pristato 

Unikaliam muzikavimo 
būdui – 25-eri

Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos „Guboja“ pir-
mininkė, nacionalinio „Spalvų 
muzikos“ orkestro sumanyto-
ja V. Vitaitė sako, kad šie metai 
jiems buvo labai svarbūs. Prieš 
25 metus į Lietuvą atkeliavo 
tik rą perversmą sukėlusi spalvų 
ugdymo metodika. Spalvomis 
žymimos natos, jų atitikmenys 
ant muzikos instrumentų inte-
lekto negalią turintiems jaunuo-
liams suteikė galimybę išmok-
ti muzikuoti. Pagal iš Olandijos 
perimtą metodiką pradėti reng-
ti respublikiniai seminarai, ėmė 
burtis muzikos kolektyvai. Prieš 
22 metus susikūręs nacionali-

Kultūrinė veikla padeda 
išlaikyti žmogiškuosius ryšius

naujas koncertines programas. 
Kolektyvuose išmokti kūriniai 
gludinami ir derinami bendro-
se muzikinėse stovyklose, kūry-
binėse dirbtuvėse. Pasak V. Vi-
taitės, buvo neįmanoma įsivaiz-
duoti, kad visi metai galėtų iš-
kristi iš šių žmonių gyvenimo ir 
veiklos. „Muzikavimas jiems – 
ne tik kūrybinė saviraiška, bet ir 
galimybė socializuotis, įsitrauk-
ti į aktyvų gyvenimą“, – sako 
V. Vitaitė ir priduria, jog buvo 
labai svarbu, kad ir per pande-
miją orkestras gyvuotų, žmo-
nės suvažiuotų, kartu muzikuo-
tų. – Su vadovais bendravome 
virtualiai, per zoom programą 
aptarėme planus, neatsisakėme 
ir muzikinių stovyklų, kūrybi-
nių dirbtuvių, jas vainikuojan-
čių koncertinių pasirodymų, tik 
šiemet jie buvo kitokie.“ 

Naujos muzikinės 
iniciatyvos 

„Gubojos“ renginiai šiemet 
buvo apjungti į projektą „Neį-
galiųjų bendruomenės muziki-
nės iniciatyvos Lietuvos regio-
nams“.  Projektas apėmė nacio
nalinio „Spalvų muzikos“ or-
kestro ir respublikinio kon-
kurso–festivalio „Perliukai“,  

(nukelta į 3 psl.)

Ortopedijos įmonės dėl pacientų 
varžosi ir ne visai etiškais būdais

Kojų protezai. 

Liko skolingas
Vilniuje gyvenantis Pijus pa-

sakoja, kad pas jo mamą Šiau-
liuose apsilankė bene trijų or-
topedijos įmonių atstovai ir visi 
įtikinėjo, kad sūnus turėtų ga-
mintis protezą pas juos. Nepa-
dėjo net aiškinimas, kad šis tėvų 
namuose jau senokai negyvena. 
Pijus sako, kad mamą tokie vi-
zitai labai vargina – kai kurių 
įmonių atstovai būna labai įky-

rūs, žada dovanėles, jei gamin-
sis protezą pas juos. Tiesa, yra ir 
tokių, kurie kultūringai prisista-
to, pagiria ankstesnių gaminto-
jų padarytus protezus ir atsipra-
šę išvažiuoja. Pijus stebisi, iš kur 
tos įmonės žino jo kontaktus ir 
jei nekviestos važiuoja į namus, 
ar nepažeidžia jo teisės į asmens 
duomenų privatumą. Dėl onko-
loginės ligos kojos netekęs jau-
nuolis sako daug metų bendra-
darbiaujantis su vienu prote-
zuotoju, kai ateina laikas nau-

jam protezui, pats kreipiasi į jį. 
Toks ortopedijos įmonių 

puolimas itin skaudžiai palietė 
joniškietį Algį Tverijoną – pa-
aiškėjo, kad jis vienai ortopedi-
jos įmonei skolingas per 1300 
eurų. A. Tverijonas pasakoja, 
kad atvažiavę tos įmonės atsto-
vai įkyriai siūlė užsisakyti pro-
tezą pas juos, nors jis jau buvo 
susitaręs su protezuotoju, su ku-
riuo ne vienus metus bendrauja. 
Įmonės atstovai to tarsi negirdė-
jo, aiškino, kad jis protezo ne-

Tolerancijos testas

 Valstybinė ligonių kasa 
(VLK) yra sudariusi sutar-
tis su 19 ortopedijos įmonių, 
kurios gamina galūnių pro-
tezus. Dažnai tenka išgirsti, 
kad šios įmonės tarp savęs 
konkuruoja, net ir ne visai 
etiškais būdais. Kaip žmo-
gui susigaudyti, kur kreip-
tis, kai dar neatėjus laikui, 
kai galima užsisakyti protezą 
(kartais ir prieš pusę metų) jį 
viena po kitos pradeda lanky-
ti ortopedijos įmonės ir visos 
žada aukso kalnus. gali gaminti ir pan. Pagaliau A. 

Tverijonas nusileido – sako ne-
mokėjęs pasakyti „ne“. Naujasis 
protezas Algiui netiko, maža to, 
netrukus sulūžo. Vyras jį grą-
žino. Po kurio laiko gavo laiš-
ką, informuojantį apie didžiu-
lę skolą. 

Konkurencija labai negraži
Ortopedijos ir reabilitacijos 

paslaugų teikėjų asociacijos va-
dovė, gydytoja reabilitologė Rū-
ta Garšvienė sako, kad situaci-

ja, kai pacientus namuose viena 
po kitos pradeda lankyti orto-
pedijos įmonės, labai gerai pa-
žįstama. 

„Aš pati konsultuoju pacien-
tus ir jie pasakoja, kad net ir trijų 
ar daugiau įmonių atstovai atva-
žiuoja į namus ir kiekvienas įti-
kinėja gamintis protezą pas juos, 
žada vos ne auksinį protezą pa-
daryti. Kartais ir meluoja, kad, 
tarkim, dirba toje įmonėje, ku-
rioje žmogus prieš tai proteza-
vosi ir pan., – sako R. Garšvie-
nė. – Tai yra labai negraži kon-
kurencija. Įmonės, kurios esame 
Ortopedijos ir reabilitacijos pas-
laugų teikėjų asociacijoje, pasi-
rašėme etikos kodeksą, bet pri-
sisteigė daug mažų įmonėlių.  

Aldonos Milieškienės nuotr. 
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Bendruomenės balsas

Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugija neskuba užverti 
durų šalyje pradėjus daugėti 
koronaviruso atvejų. Tik ap-
ribojo lankytojų skaičių, pri-
ima iš anksto susitarusius ir 
būrelius lankančius draugijos 
narius. „Žmonės labai nori 
ateiti į draugiją, mes elgiamės 
saugiai – dėvime kaukes, 
renkamės nedideliais būre-
liais“, – sako Vilniaus mies-
to neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Jadvyga Rostovskaja. 

Ruošiasi Kalėdoms
Amatų būrelyje praeitą sa-

vaitę darbas virte virė – jo lan-
kytojai aktyviai ruošiasi Kalė-
doms. „Stengiuosi, kad mote-
rys darytų tokius darbelius, ku-
riuos galėtų kur nors panaudo-
ti. Kad nereikėtų šokoladukų po 
eurą pirkinėti, tiems, kam nori-
me parodyti dėmesį ir meilę, ga-
lime padovanoti savo rankdar-
bį“, – sako būrelio vadovė Irena 
Kleinauskienė. O ir ji pati šiemet 
dovanos savo padarytas dova-
nas: „Vasarą pririnkau žolelių, 
gražiai supakuosiu, pridėsiu ką 
nors ir bus dovanėlė.“ 

Neseniai moterys išmoko iš 
karoliukų suverti angeliukus. 
Pasak I. Kleinauskienės, tai gali 
būti miela smulkmena prie do-
vanos arba eglutės žaisliukas, 
pritvirtintą prie medinės laz-
delės galiuko jį galima įsmeig-
ti prie kaktuso ar pastatyti prie 
dantų šepetukų vonioje – štai 
ir kalėdinė nuotaika namuose. 

Dabar moterys simegrafijos 
technika siuvinėja atvirukus. 
Daugiausiai – kalėdine temati-
ka. „Rėmėjams, savivaldybei jau 
turime ką nusiųsti“, – džiaugiasi 
J. Rostovskaja. Ji rodo, kad ne-
sunku padaryti ir skirtukus, o 
kitoje pusėje užrašius informa-
ciją apie draugiją jie gali tapti ir 
originalia vizitine kortele. Bū-
relio narė Valentina savo vyro 
60mečiui išsiuvinėjo kvieti-
mus. Svečiai džiaugėsi, kad at-
virukai originalūs, niekur tokių 
nenupirksi.

Moterys ruošiasi pradėti ga-
minti medžiaginius kalėdinius 
burbulus. „Pas mus eglutė vi-
sada būna papuošta mūsų pačių 
padarytais žaisliukais, – sako 

Jadvyga. – Ir patalpas netrukus 
gražiai pasipuošim.“

Ateina ir vyrų
Dažniausiai draugiją lanko 

moterys, tad visiems labai sma-
gu, kad į užimtumo būrelį, kur 
pinama iš vytelių, ateina ir vy-
rų. Lidija draugiją lanko jau se-
niai, o kai vyrą ištiko insultas, 
atsivedė ir jį. Iš pradžių vyras bi-
jojo išeiti į gatvę, dabar kartais į 
draugiją ateina ir vienas. 

Na, o pati Lidija į draugiją 
eina kaip į darbą – lanko ama-
tų, fotografijos būrelį, dainuoja 
ansamblyje. „Stengiamės su vy-
ru kuo daugiau vaikščioti, ben-
drauti. Visą gyvenimą dirbau, 
dabar sunku nieko neveikti“, – 
sako moteris. Ji džiaugiasi, kad 
turi draugų visame pasaulyje – 
bendrauja per kompiuterį, ku-
riuo naudotis taip pat išmoko 
draugijoje. 

„Atsinaujinome kompiuteri-
nę techniką gavę subsidiją iš So-
cialinių paslaugų priežiūros de-
partamento. Per karantiną kom-
piuteriais naudosimės dirbda-
mi nuotoliniu būdu, o kai baig-
sis karantinas, kad jie nedulkė-
tų, planuojame surengti kom-
piuterinio raštingumo moky-
mus draugijos nariams, – sako 
draugijos pirmininkė. – Matau, 
kad žmonėms to labai reikia – 
išmokti, kaip prisijungti prie 
banko, kitų valstybinių įstaigų, 
bendrauti, susikurti elektroninį 
paštą ir panašiai.“ 

Ansamblyje – mėgstančios 
dainuoti moterys 

Vilniaus miesto neįgaliųjų 

draugijos ansamblis „Minoras“ 
renkasi 2 kartus per savaitę. Nuo 
šių metų jam vadovauja Dmit
rijus Zikonovas. „Džiaugiuosi, 
kad moterys nori dainuoti, kad 
joms tai patinka, o aš su mie-
lu noru padedu“, – sako nau-
jasis vadovas. Kolektyvas ren-
kasi gražias, daugelio mėgsta-
mas dainas – repertuare yra ir 
lietuviškų, ir rusiškų, lenkiš-
kų. Ansamblietės apgailestauja, 
kad šiemet nebus „Vilties paukš-
tės“ – moterys festivaliui atsa-
kingai ruošėsi. Nevyksta ir kiti 
koncertai, išvykos. Na, bet dai-
nuoti juk galima. Kad ir nuoto-
liniu būdu. Iš viso ansamblį lan-
ko 10 žmonių. Moterys repetuo-
ja visus metus, net ir vasarą są-
žiningai renkasi: juk dainuoti – 
didelis malonumas. 

„Dainavimas – tai ir gera 
nuotaika, ir vaistas – labai nau-
dinga plaučiams, kvėpavimo sis-
temai, – sako ansamblio narė 
Natalja. – Smagu 2 kartus per 
savaitę išeiti iš namų, kur nors 
dar išvažiuojam, ekskursijos po 
miestą būna. Arbatos išgeriam, 
pasikalbam.“ 

„Pas mus nebūna taip, kad 
nebūtų žmonių – kiekvieną 
dieną kas nors vyksta, – sako 
J. Rostovskaja. – Priimame visus, 
svarbu, kad žmogus nebūtų vie-
nišas, kad bendrautų, atrastų sau 
mėgstamą užsiėmimą – vienas 
dainuos, kitas rankdarbiais užsi-
ims, treti fotografuos. Tam mes ir 
esame draugija. Tikėkimės, kad 
karantinas neužsitęs ir netrukus 
vėl galėsime aktyviau bendrauti.“ 

Emilija STONKUTĖ
Autorės nuotr.

Užimtumo būrelio vadovė Irena 
Kleinauskienė.

Karantinas entuziazmo nesustabdė

Jonavos r. neįgaliųjų draugijos 
nariai neseniai keliavo po Kėdai-
nius – vieną iš septynių Lietuvos 
miestų, viliojančių senamiesčiu. 
Kelionės įspūdžiais dalijasi Ma-
rius Glinskas.

Pakeliui į Kėdainius aplan-
kėme Žeimių miestelį, kurį dar 
XIV a. mini kryžiuočių kroni-
kos. Kraštietis kraštotyrininkas 
ir tautodailininkas Artūras Nar-
kevičius pakvietė į savo sodybo-
je kuriamą žydų kultūros ir isto-
rijos muziejų. Jis jau keletą de-
šimtmečių renka šios tautos raš-
to, kultūros, buities relikvijas, 
savo žinias apie krašto žydų tra-
giškus likimus papildė net Izra-
elyje, todėl galime tik džiaugtis, 
kad provincijoje atsiranda toks 
visuomeninis muziejus.

Maži stebuklai Kėdainių 
senamiestyje

Kėdainiuose mūsų jau lau-
kė šauni gidė Edita Mongirdai-
tė. Su ja vaikščiojome po kas-
kart naujais akcentais besipuo-
šiantį Rad vilų miestą, atvėrėme 
Rotušės, Krašto muziejaus, Šv. 
Juozapo bažnyčios duris. Mu-
ziejuje visiems ypač patiko „kal-
bantys eksponatai“, kurie praby-
la kadaise čia gyvenusių škotų, 
vokiečių, žydų, lenkų balsais. Il-
gėliau pastovėjome prie monu-
mentalių Vinco Svirskio kryžių, 
stebėjomės iš XVII a. čia atkelia-
vusiu mediniu Jonu Krikštytoju.

Išvykoje nestigo ir linksmes-
nių atradimų. Pavyzdžiui, „Grė-
jaus namo“ restorane skanavo-
me ledų... su agurkais. Nieko 
panašaus neteko aptikti net di-
dmiesčių valgiaraščiuose.

 Jonava:

Jonaviečiai Kėdainiuose pamatė juos nustebinusių dalykų.

Savo pamąstymais su „Bičiu-
lyste“ dalijasi Alytaus „Artrito“ 
klubo narė Romutė Udrakienė.

Gyvenimas prabėga nuolat 
kažko laukiant: švenčių, atos-
togų, susitikimų su draugais, 
karantino pabaigos. Šie metai 
mūsų klubo narams buvo labai 
skausmingi – netekome klubo 
pirmininkės Zitos Bekešienės, 
ilgametės narės Onutės Kava-
liauskienės. Karantinas apribojo 
susitikimus. Anksčiau lankėme 
sunkiai vaikštančius, sergančius 
klubo narius, dabar dauguma 
palikti vienatvėje, retai vyko ir 
klubo susitikimai. Malonu, kad 
naujai išrinktas klubo pirminin-
kas Vladas Prieskienis organiza-
vo išvykas į gamtą, pajūrį.

Apribojimų laiką priimame 
labai skirtingai, yra daug neri-
mo ir įtampos. Pasaulyje daug 
skausmo, bet mes stenkimės ti-
kėti gerumu, tęskime laiko pati-
krintą draugystę. „Artrito“ klu-

Bendravimas suteikia 
stiprybės

be turime puikią galimybę pra-
plėsti žinias apie savo ligą, da-
lytis gerąja patirtimi su ilgame-
čiais klubo nariais Aldona But-
kauskiene, Danute Mazėtiene, 
Aldona Paršeliūniene, Brone 
Merkininkiene, Maryte Mastei-
kiene, Simu Bairašausku ir ki-
tais. Čia susiradome naujų drau-
gų, mūsų klubą globojančių ir 
žiniomis besidalinančių medi-
kų. Už tai esame dėkingi mū-
sų medicinos vadovei Laimutei 
Lenkienei. Mes esame turtingi, 
nes turime „Artrito“ klubą, ben-
draminčių namus, kuriuose ga-
lime susitikti, bendrauti. Kartais 
užtenka vien pasikalbėti su su-
prantančiu žmogumi ir jautiesi 
laimingesnis.

Suprantame, kad užsidarius 
namuose leidžiamos dienos ne-
pagerina mūsų sveikatos, atima 
bendravimo džiaugsmą, laimę. 

Laukime dar vieno ryto, ku-
ris galbūt išauš visai kitoks. 

Alytaus „Artrito“ klubo nariai mėgsta keliauti ir bendrauti. 

 Alytus:

Užimtumo būrelio lankytojos jau ruošiasi Kalėdoms. 

Artūro Narkevičiaus nuotr.

Atvira visuomenė

Vilniaus m. neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Jadvyga Rostovskaja sako, 
kad draugija – tai vieta, kur užsiėmi-
mą turi rasti kiekvienas. 

Gražina labai mėgsta siuvinėti. 
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(atkelta iš 1 psl.) Ortopedijos įmonės dėl pacientų varžosi 
ir ne visai etiškais būdais

Mes prašome, kad būtų griež-
tinamas sutarčių su įmonėmis 
pasirašymas, bet Konkurenci-
jos taryba liepia užtikrinti kon-
kurenciją. Net jei vyksta teismi-
nis procesas su įmonėmis ir tuo 
metu nutraukiama sutartis, vė-
liau ji vėl pasirašoma. Labai ti-
kiuosi, kad su nauja ministerijos 
vadovybe pavyks kažkaip tuos 
klausimus nors pradėti spręs-
ti. Su šita nepavyko“, – sako R. 
Garšvienė. 

Ji pabrėžia, kad artėjant lai-
kui, kada galima įsigyti naują 
protezą, VLK išsiunčia asmeniui 
laišką, kuriuo informuoja apie šią 
galimybę. Kol pacientas nėra ga-
vęs tokio laiško, protezas neturi 
būti gaminamas. Deja, įmonės 
važiuoja pas žmones dar gerokai 
anksčiau, nei jie yra gavę tą laiš-
ką. Taip pat įmonė negali pradė-
ti gaminti protezo, jei tas laiškas 
yra atiduotas kitai įmonei. 

„Noriu pabrėžti, kad šei-
mininkas šioje situacijoje yra 
pacien tas. Jis pats sprendžia, kur 
jam užsisakyti protezą“, – teigia 

R. Garšvienė. Ji ragina domėtis, 
kaip dirba įmonės, kokia jų pa-
tirtis, reputacija ir nebijoti skųs-
tis. Jaunesni žmonės dažnai bū-
na susižinoję, internete pasižiū-
rėję, kaip kokia įmonė dirba ir 

jų taip lengvai neapgausi. „De-
ja, pacientai priima į namus, pa-
tiki, tačiau kai siūloma kreiptis 
į prokuratūrą ar kitur, jie savo 
skundus atsiima“, – apgailestauja 
Ortopedijos ir reabilitacijos pas-
laugų teikėjų asociacijos vadovė.

Asmuo pats renkasi įmonę 
„Norėtume paaiškinti, kad 

galūnių protezai gali būti ski-
riami, kai apdraustasis pats krei-
piasi į gydytoją specialistą dėl 
konsultacijos. Pirminius galū-
nių protezus gali skirti gydyto-
jų konsiliumas, kurio sudėtyje 
turi būti ne mažiau kaip vienas 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojas. Nuolatinius ga-
lūnės protezus gali skirti tik fi-
zinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojas“, – sako VLK Medi-
cinos priemonių kompensavi-
mo skyriaus vedėjas Giedrius 
Baranauskas. 

Paskyręs pirminį ar nuola-
tinį galūnių protezą, gydantysis 
gydytojas arba gydytojų konsi-
liumas apdraustąjį informuoja 
apie šių priemonių kompensa-
vimo tvarką ir pateikia jam or-
topedijos įmonių, sudariusių su-
tartis su VLK, sąrašą. Taip pat 
šių įmonių sąrašas, veiklos adre-
sai, kontaktiniai telefono nume-
riai ir elektroninio pašto adresai 
skelbiami VLK interneto svetai-
nėje http://www.vlk.lt/veikla/
veiklossritys/ortopedijosprie-
moniukompensavimas/sutar-
tyssuimonemis. Atsižvelgiant 
į gautą informaciją, apdraustasis 
turi pasirinkti ortopedijos įmo-
nę, kurioje nori užsisakyti ga-
lūnės protezą. G. Baranauskas 
atkreipia dėmesį, kad VLK sa-
vo internetinėje svetainėje skel-
bia informaciją ir apie ortope-
dijos įmonių, sudariusių sutar-
tį su VLK, gaminamų galūnių 

protezų modelius, kiekius, pa-
cientų skundus. „Galūnių pro-
tezai yra gaminami individua-
liai pagal antropometrinius pa-
ciento duomenis, todėl labai 
svarbu pasirinkti ortopedijos 
įmonę, kuri gamina kokybiš-
kus galūnių protezus“, – teigia 
VLK atstovas.

Apdraustųjų skundai dėl or-
topedijos techninių priemonių 
kokybės, jų išdavimo ar neišda-
vimo, garantinio aptarnavimo 
teikiami ortopedijos įmonei ir 
nagrinėjami jos vadovo nusta-
tyta tvarka. Ortopedijos įmonė 
skundo kopiją ir atsakymą į jį per 
3 darbo dienas nuo atsakymo iš-
siuntimo apdraustajam dienos 
turi persiųsti Valstybinei akredi-
tavimo sveikatos priežiūros veik
lai tarnybai prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos ir (ar) VLK.

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Kojos protezas gali būti ir toks – tin-
kantis prie suknelės. 

(atkelta iš 1 psl.)

Kultūrinė veikla padeda išlaikyti žmogiškuosius ryšius
kuriame dalyvauja gabūs muzi-
kai neįgalieji, jų pedagogai, tę-
sinį – Palangoje surengtą „Per-
liukų akademiją“.

Nacionalinis „Spalvų mu-
zikos“ orkestras šiemet turi du 
vyriausiuosius dirigentus, šios 
metodikos pradininkus: Romu-
aldą Brūzgą iš Vilniuje veikian-
čios draugijos „Guboja“ „Spal-
vų orkestro“, ir Nataliją Puga-
čienę, nuo pat pradžių vadovau-
jančią Šiaulių miesto savivaldy-
bės globos namų padalinio „Go-
da“ „Spalvų muzikos“ orkestrui. 
Šių dviejų kolektyvų pagrindu, 
pasitelkus profesionalius muzi-
kos atlikėjus bei bendraminčius 
iš Joniškio, Klaipėdos, Alytaus, 
Druskininkų ir buvo organi-
zuota muzikinė veikla: kūrybi-
nės dirbtuvės su repeticijomis, 
edukaciniais, pažintiniais, ki-
tais renginiais Vilniuje, Klaipė-
doje, Trakuose;  muzikinės sto-
vyklos su panašia veikla Drus-
kininkuose.

„Laikydamiesi visų reko-
mendacijų žmones padalinome 
į mažesnes grupes ir surengė-
me po dvi stovyklas, o jose pa-
ruoštus koncertus pristatėme 
atvirose erdvėse: Druskininkų 
Pramogų aikštėje ir Vilniaus 
alėjoje, netoli fontano, neįga-
liųjų centro „Klaipėdos lakštu-
tė“ kieme ir kitur“, – pasakoja 
V. Vitaitė ir pasidžiaugia, kad 
žiūrovų netrūko, o publika mu-
zikuojančius jaunuolius priėmė 
labai šiltai.  

Vyšnaite ant torto tapo Vil-
niuje, Šv. Kotrynos bažnyčio-
je, ir Rūdiškių kultūros centre 
(Trakų r.) surengti koncertai 
„Nacionalinis „Spalvų muzi-
kos“ orkestras ir draugai“. Pa-
sak V. Vitaitės, ir čia buvo sten-
giamasi laikytis visų saugumo 
reikalavimų: žiūrovai iš anks-
to registruojami, prašomi dė-
vėti kaukes, dezinfekuoti ran-
kas ir pan. Originaliai išspręs-
ta ir atlikėjų saugumo proble-

ma – „Spalvų muzikos“ orkes-
tras išsidėstė bažnyčios priekyje, 
o kartu su juo koncertavęs Vil-
niaus mišrus choras „Artyn“ – 
balkone. „Akustika čia puiki, o 
muzika įgavo dar vieną netikė-
tą spalvą. Žiūrovams gal ir bu-
vo šiek tiek nepatogu pakeisti 
žiūrėjimo kampą, bet apie po-
ra šimtų į koncertą susirinkusių 
žmonių galėjo jaustis saugiai“, – 
sako V. Vitaitė. 

Pasak jos, Vilniuje ir Rū-
diškėse surengti koncertai sky-
rėsi: Šv. Kotrynos bažnyčioje 
žiūrovus džiugino ką tik Lietu-
vos muzikos ir teatro akademiją 
baigę džiazo pianistas Raigardas 
Daraganas ir pianistė Dainora 
Laukžemytė, o taip pat daini-
ninkai Vaida Butautaitė, Remi-
gijus Sabaliauskas, Jurgis Brūz-
ga. Rūdiškėse prie nacionalinio 
„Spalvų muzikos“ orkestro pri-
sijungė šio miestelio vokalinis 
ansamblis „Svajonėlė“, taip pat 
dainavo V. Butautaitė, J. Brūzga.  

V. Vitaitė džiaugiasi, kad 
net ir sudėtingomis aplinkybė-
mis Neįgaliųjų reikalų departa-
mento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Lietuvos 
kultūros tarybos, Vilniaus mies-
to savivaldybės finansuojami 
kultūriniai renginiai buvo su-
rengti, sulaukė visuomenės su-
sidomėjimo.

Šventė „Tau, Vilniau!“  
sugrįš

Vis dėlto ne visų renginių 
tęstinumą pavyko išsaugoti. Ne-
įgaliųjų organizacijos, kūrybin-
gi jų nariai šiemet labai išgy-
veno dėl nutrūkusios tradicijos 
rugsėjo pradžioje suvažiuoti į 
sostinę, susitikti, pristatyti sa-
vo darbus, pasidžiaugti bičiu-
lių kūryba. „Ir mes sulaukėme 
daugybės nusiminusių žmonių 
skambučių“, – neslepia V. Vitai-
tė. Pasak jos, esant pandeminei 
situacijai, be to, puikiai suvo-
kiant, kad neįgalieji priklauso 
padidintos rizikos grupei, pla-
nuoti apie porą tūkstančių daly-

vių suburiantį renginį būtų bu-
vę labai neatsakinga. „Buvome 
nutarę surengti porą mažesnių 
renginių regionuose – Alytuje 
ir Marijampolėje. Negavę pa-
kankamo finansavimo rengi-
nio Marijampolėje atsisakėme, 
o susitikimą Alytuje tikrai pla-
navome, netgi buvome aptarę 
visus organizacinius reikalus. 
Turėjome tapti Alytaus mies-
to šventės dalimi, – pasako-
ja V. Vitaitė. – Vis dėlto birže-
lio pradžia tokiems renginiams 
dar buvo per daug rizikinga, tad 
scenarijų teko keisti. Alytaus 
miesto šventė buvo išskaidyta 
į nedidelius renginius skirtin-
guose mikrorajonuose, atsisa-
kyta mugių, bendrų koncertų, 
tad mums nebuvo kur įsiterpti. 
Be to, per karantiną kolektyvai 
nesirinko repetuoti, o poros pa-
sidainavimų prieš galimą pasi-
rodymą buvo per mažai.“

V. Vitaitė tikina, kad kitąmet 
šventė „Tau, Vilniau!“ tikrai su-
grįš. „Yra daug diskusijų, kaip ji 
galėtų atsinaujinti. Norime, kad 
šio renginio vizitine kortele tap-
tų profesionalumas, jis išsiskirtų 
savo kokybe, todėl jau iš anksto 
raginame kolektyvus atsakingai 
jam ruoštis, – sako V. Vitaitė. – 
Norime, kad šis renginys išsi-
sklaidytų, integruotųsi į bendrą 

šventę – jau porą metų vilnie-
čius ir sostinės svečius kvietėme 
prisijungti prie per senamiestį 
nusidriekiančios šventinės ei-
senos, prisistatėme ne vien Ka-
tedros aikštėje, bet ir Gedimino 
pilies papėdėje. Keitėsi ir pačios 
šventės formatas – įtraukėme ir 
edukacines veiklas, kvietėme į 
diskusijas.“ 

Pasak renginio organizato-
rės, svarstoma ir idėja vienais 
metais visus sukviesti į Vilnių, 
kitais šventę surengti kokiame 
nors regione. „Čia renginiai ne-
būtų tokie masiški, bet turėtų 
savo spalvą, – svarsto V. Vitai-
tė ir priduria, kad prieš kelerius 
metus įvairiuose šalies mies-
tuose rengtos šventės „Būkime 
kartu“ pasiteisino, jose galėjo 
dalyvauti ir aplinkiniuose kai-
meliuose gyvenantys žmonės, 
kurie į Vilnių labai retai beišsi-
rengia. – Žmonės nori susitik-
ti, pabendrauti. Puikios emoci-
jos lydėjo Telšiuose, Ukmergė-
je, Utenoje, Marijampolėje ir ki-
tuose miestuose vykusias šven-
tes „Būkime kartu“.

Pasak V. Vitaitės, įdomia 
kultūros proceso forma gali tap-
ti Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
idėja rengti respublikines neį-
galiųjų dainų šventes, apie tai ji 
jau kalbėjosi su LND pirminin-
ku Ignu Mačiuku. Šią bei kitas 
galimas iniciatyvas „Gubojos“ 
vadovė žada aptarti su pagrin-
dinėmis skėtinėmis organizaci-
jomis, padiskutuoti, kartu paieš-
koti naujų formų. 

„Kultūros procesas – univer-
salus, o rezultato galima siekti 
įvairiais būdais. Tokie renginiai 
leidžia įvertinti save platesniame 
kontekste, į juos įsitraukia įvai-
rias negalias turintys žmonės, 
visa visuomenė, – sako Lietu-
vos specialiosios kūrybos drau-
gijos „Guboja“ vadovė V. Vitai-
tė. – O tai padeda suartėti, ge-
riau vieni kitus pažinti, keisti 
požiūrį į negalią.“

Aldona MILIEŠKIENĖKoncertai persikėlė į atviras erdves.

Neįgaliesiems muzikavimas – ne tik kūrybinė saviraiška, bet ir galimybė so-
cializuotis.
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Darbo kodeksas ir kiti Lie-
tuvoje galiojantys teisės ak-
tai numato įvairias lengva-
tas negalią turintiems dirban-
tiems žmonėms. Pateikiame 
Socia linės apsaugos ir darbo 
ministerijos parengtą infor-
maciją apie svarbiausias iš jų. 

Tinkama darbo vieta. 
Įrengiant darbo vietas turi būti 
įvertintos darbuotojo fizinės ga-
limybės. Darbo vietos turi būti 
įrengtos taip, kad jose dirban-
tys darbuotojai būtų apsaugo-
ti nuo galimų traumų, jų dar-
bo aplinkoje nebūtų sveikatai 
kenksmingų ar pavojingų rizi-
kos veiksnių (tai numato Dar-
buotojų saugos ir sveikatos įsta-
tymas).

Ne visa darbo 
laiko truk mė. Jei 
esate neįgalus ar vie-
nas auginate neįga-
lų vaiką iki 18 metų  
turite teisę į ne visą 
darbo laiko trukmę. 
Tam darbdaviui reikia pateikti 
prašymą, kuris pagal sveikatos 
priežiūros įstaigos išvadą būtų 
pagrįstas sveikatos būkle ar ne-
įgalumu (Darbo kodeksas).

Kasmetinės atostogos. Jei 
esate neįgalus ar vienas augi-
nate neįgalų vaiką iki 18 metų, 
jums turi būti suteikiamos 25 
darbo dienų kasmetinės atosto-
gos (jeigu dirbama penkias die-
nas per savaitę) arba 30 darbo 
dienų kasmetinės atostogos (jei-
gu dirbama šešias darbo dienas 
per savaitę). Jeigu darbo dienų 
per savaitę skaičius yra mažes-
nis arba skirtingas, darbuotojui 
turi būti suteiktos penkių sa-
vaičių trukmės atostogos (Dar-
bo kodeksas).

Neapmokestinamų paja-
mų dydis (NPD). 
 Jei jums nustatytas 0–25 

proc. darbingumo lygis (sunkus 
neįgalumo lygis), taikomas mė-
nesio neapmokestinamų pajamų 
dydis yra 645 eurai. 
 Jei jums nustatytas 30–55 

proc. darbingumo lygis (lengvas 
arba vidutinis neįgalumo ly-
gis) – taikomas mėnesio NPD – 
600 eurų. 

Palyginimui, asmenims, už-
dirbantiems minimalią algą, 
2020 metais taikomas NPD – 
350 eurų, kitiems jis apskaičiuo-
jamas pagal formulę (Gyvento-
jų pajamų mokesčio įstatymas). 

Nemokamos atostogos. Jei 
turite negalią, auginate neįgalų 
vaiką iki 18 metų arba slaugote 
neįgalų asmenį, kuriam nusta-
tytas nuolatinės slaugos būtinu-
mas, darbdavys privalo tenkin-
ti jūsų prašymą suteikti nemo-
kamas atostogas. Jos turi būti 
ne trumpesnės nei prašote, bet 
ne ilgesnės nei 30 kalendori-
nių dienų. 

Jeigu darbdaviui pateikia-
te sveikatos priežiūros įstaigos 
išvadą, nemokamos atostogos 
jums turi būti suteiktos tokiam 
laikui, kokį rekomenduoja svei-
katos priežiūros įstaiga (Darbo 
kodeksas).

Darbo sutarties nutrau-
kimas darbuotojo iniciatyva. 
Jei nebegalite tinkamai atlikti 

savo darbo dėl ligos ar neįgalu-
mo, darbo sutartis gali būti nu-
traukiama darbuotojo iniciaty-
va dėl svarbių priežasčių. Tokiu 
atveju darbdavys privalo išmo-
kėti darbuotojui dviejų jo vidu-
tinio darbo užmokesčių dydžio 
išeitinę išmoką, o jeigu darbo 
santykiai tęsiasi trumpiau negu 
vienus metus, – vieno jo vidu-
tinio darbo užmokesčio dydžio 
išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutrauki-
mas be darbuotojo kaltės. Jei-
gu darbdavys nori jus atleisti be 
jūsų kaltės, o jūs esate neįgalus 
arba auginate neįgalų vaiką iki 

18 metų, įspėti apie at-
leidimą darbdavys turi 
prieš 3 mėnesius. Jeigu 
čia dirbote trumpiau nei 
metus – turi įspėti prieš 
6 savaites. Atleidžiamam 
darbuotojui turi būti iš-

mokėta dviejų jo vidutinių dar-
bo užmokesčių dydžio išeitinė 
išmoka, o jeigu darbo santykiai 
tęsiasi trumpiau negu vienus me-
tus, – pusės jo vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio išeitinė iš-
moka. Jei turite didesnį nei 5 me-
tų nepertraukiamo darbo stažą, 
papildomai išmokama ilgalaikio 
darbo išmoka (Darbo kodeksas).

Svarbu žinoti: 

 NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų 
pajamų mokesčiu. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo 
darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

Valstybės garantijos 
dirbantiems 

neįgaliesiems

Neįgaliųjų nevyriausybi-
nės organizacijos (NVO) 

yra arčiausiai žmogaus. Jos ir 
kilo iš pačių neįgaliųjų inicia
tyvų su(si)burti, bendrauti. 
Nemažai daliai negalios pa-
liestų žmonių šios organiza-
cijos yra vienintelis sociumas. 

Nors niekas nesiginčija, 
kad NVO vykdomos veiklos 
svarbios, vis dėlto dar nema-
žai šių organizacijų vadovų, 
socialinę politiką formuojan-
čių ir vykdančių atstovų ak-
tyvaus neįgaliųjų dalyvavi-
mo, kaip vienos pagrindinių 
įtraukties priemonės, svarbą 
vertina nepakankamai.

Kodėl atsiranda tokia 
priešprieša? Bendradarbiavi-
mas – svarbi NVO veiklos 
sritis, padedanti teikti pagal-
bą negalią turintiems žmo-
nėms, atstovauti jų intere-
sams. NVO veiklų kryptingu-
mą dažniausiai lemia projek-
tinės veiklos. Jos – ir vienas 
svarbiausių šaltinių neįgalie-
siems naudingoms veikloms 
finansuoti. Deja, šis finansa-
vimas nėra pakankamas, be 
to, jis paprastai skiriamas tik 
socialinės reabilitacijos veik
loms vykdyti. Tačiau neįgalie-
siems labai svarbios ir socia-
linės paslaugos. Šios paslau-
gos neįgaliesiems padeda tapti 
savarankiškesniems. Nors jas 
paprastai teikia savivaldybės, 
neįgaliųjų organizacijos galė-
tų aktyviau įsitraukti į šį pro-
cesą ir suteikti šioms paslau-
goms prioritetą. 

Dėl lėšų stokos NVO daž-
nai pati būna neįgali padėti 
negalią turintiems žmonėms 
ir nepajėgi konkuruoti su savi-
valdybių finansuojamomis ir 
išlaikomomis įstaigomis. Ne-
įgaliųjų organizacija finansa-
vimo gali tikėtis tik dalyvau-
dama konkursuose, todėl ten-
ka ieškoti papildomų finansi-
nių resursų savo veikloms. Tai 
tik įrodo, kad socialinę politi-
ką formuojančių ir ją vykdan-
čių institucijų dėmesys socia-
linei sričiai yra nepakankamas 
ir neužtikrina kokybiškų so-
cialinių paslaugų negalios pa-
liestiems žmonėms. 

NVO bendradarbiavimas 
su valdžios atstovais vyks-
ta įvairiais lygmenimis: nuo 
pagalbos į bėdą patekusiam 
neįgaliajam iki pokyčių vi-
suomenėje siekiant puoselė-
ti žmogaus teises. Pastarojoje 
srityje NVO taip pat susiduria 

su iššūkiais. Jos dažnai neįtrau-
kiamos į sprendimų priėmimą ar 
netgi pašalinamos iš šio proceso, 
nors kalbama apie jų pačių gero-
vę. Apmaudu, kad vis dar neatsi-
sakoma praktikos spręsti už neį-
galiuosius, negalios politika for-
muojama neišgirdus, neįsiklau-
sius į negalios paliestų žmonių 
balsą. Neretai pasigirsta tokių 
neįgaliųjų organizacijų vadovų 
teiginių: „savivaldybė mūsų net 
nekviečia į pasitarimus“, „nepa-
aiškina, kodėl lėšos karpomos, 
jeigu paklausi, tai jie supranta 
ne taip“ ir pan. Nėra tarpusavio 
supratimo tarp socia linę politiką 
formuojančių ir ją vykdančių at-
stovų, vis dar pasitaiko negaty-
vių nuostatų neįgaliųjų atžvilgiu. 

Siekiant sėkmingo NVO 
bendradarbiavimo su valdžios 
institucijomis, labai svarbus 
konstruktyvus visų dalyvių dia
logas – be pykčio ir galios. Tai 
padėtų išsiaiškinti neįgaliųjų 
problemas ir ieškoti jų sprendi-
mo būdų. 

Informacijos sklaida apie ne-
įgaliuosius ugdo ir valdžios at-
stovų sąmoningumą, nes dau-
giau sužinoma, kuo negalią tu-
rintys žmonės gyvena, su kokio-
mis problemomis susiduria – tai 
skatina glaudesnį bendradarbia-
vimą ir padeda siekti konstruk-
tyvaus visų dalyvių dialogo. 
Svarbu, kad kiekviena pusė ne 
tik teiktų informaciją, bet ir da-
lytųsi gerąja patirtimi. Sociali-
nė partnerystė tampa įgalinimu, 
kai derinamos tarpusavio pozi-
cijos ir kiekvienas dalyvis įne-
ša savo indėlį. Kuo didesnius 
įsipareigojimus prisiima NVO, 
tuo labiau jomis pasitiki socia-
linę politiką formuojančių ir ją 
vykdančių institucijų atstovai. 

Kad įvyktų pokyčiai, labai 
svarbus ne tik sklandus koman-
dinis darbas tarp NVO vadovų 
ir jose dirbančių žmonių bei or-
ganizacijos narių, NVO vadovų 
ir darbuotojų kompetencija, bet 
ir žmogiškas požiūris į negalią 
turintįjį, gebėjimas jį matyti ir 
vertinti kaip asmenybę. 

Vertinkime veiklas, pagalbą, 
kurią teikia neįgaliųjų organiza-
cijos, reikalaukime atskaitomy-
bės, bet ir padėkime. O svar-
biausia – nelikime abejingi ir 
visada geru žodžiu, pozityvio-
mis idėjomis palaikykime ne-
galią turintį žmogų. 

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ 

Aš – pilietis

Socialinė 
partnerystė 

tampa 
įgalinimu

Privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) apdraus-
tiems asmenims nuo šiol bus 
kompensuojami modernesni 
akies protezai. Iš Privalomo-
jo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) kompensuojamų 
akies protezų bazinė kaina 
nuo lapkričio pradžios padi-
dėjo daugiau kaip 120 eurų ir 
iš viso siekia 520 eurų.

2021 metais akies protezams 
kompensuoti naujomis bazinė-
mis kainomis iš PSDF numato-
ma papildomai skirti 60,5 tūkst. 
eurų. Prognozuojama, kad per 
metus apdraustiesiems gali būti 
pritaikyta apie 510 vienetų tokių 
protezų. Šiais metais šių priemo-
nių gamybos ir jų pritaikymo iš-

laidoms padengti iš PSDF skirta 
193 tūkst. eurų. Akies protezų 
bazinės kainos apdraustiesiems 
kompensuojamos 100 procentų.

„Didesnė kompensuojamoji 
suma leis kompensuoti moder-
nesnius, patogesnius protezus, 
o tai pagelbės regos negalią tu-
rintiesiems lengviau integruotis 
kasdieniame gyvenime“ – sako 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Medicinos priemonių 
kompensavimo skyriaus vedė-
jas Giedrius Baranauskas.

Pasak jo, VLK dėl apdraus-
tųjų aprūpinimo akies protezais 
yra sudariusi sutartis su 2 įmo-
nėmis. Todėl, nesant didelio pa-
sirinkimo, žmonės dėl protezo 
gamybos ir pritaikymo neretai 

vyksta į kitas Europos Sąjun-
gos šalis. „Pernai dėl tarpvals-
tybinės sveikatos priežiūros iš-
laidų, susijusių su akies protezų 
įsigijimu, kompensavimo į ligo-
nių kasas kreipėsi 7 apdraustieji, 
akies protezų, kuriuos žmonės 
pirko savo lėšomis, kainos svy-
ravo nuo 450 iki 600 eurų“, – 
sako G. Baranauskas.

Kompensuojamųjų ortope-
dijos techninių priemonių ir 
jų bazinių kainų sąrašą nusta-
to sveikatos apsaugos ministras, 
įvertinęs VLK ir Privalomo-
jo sveikatos draudimo tarybos 
nuomones. Akies protezai bazi-
nėmis kainomis (balais) pradė-
ti kompensuoti nuo 2017 metų 
sausio 1 dienos.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Pradedami kompensuoti 
modernesni akies protezai

Konsultuojame, 
komentuojame
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Lina Berankytė-Astrauskienė. 

Atvira visuomenė

Mokiausi iš savo sportininkų mamų

Dovana Šv. Tėvo jubiliejui
Žmonės sako, kad talentais arba gimstama, arba tampama. Ta-
čiau vienų talentai anksčiau ar vėliau išvysta gyvenimo šviesą, 
kitų gi žūsta gyvenimo vingiuose. 

Liną Berankytę-Astrauskie-
nę, „Lietuvos teniso klubų ly-
gos“ vadovę, pirmiausia pa-
žinau iš Lauros Žižmarie-
nės pasakojimų. Laura augi-
na dvi dukras, judančias tik 
neįgaliojo vežimėliais. Lina 
buvo pirmoji jų teniso trene-
rė. „Ji ne tik išmokė mergai-
tes žaisti tenisą, bet ir padė-
jo pamėgti šį sportą“, – sako 
L. Žižmarienė. 

Susitikti su L. Berankyte
Astrauskiene pavyko tik nuo-
toliniu būdu, bet ir toks ryšys 
nesutrukdė išgirsti nuoširdaus 
Linos pasakojimo apie jau ke-
lis dešimtmečius trunkančią 
jos pažintį su negalią turinčiais 
žmonėmis.

Olandijoje neįgalieji dirbo 
drauge su visais

Būdama 18 metų Lina išva-
žiavo žaisti lauko teniso į Olan-
diją. „Gyvendavau du mėne-
sius, grįždavau, vėl išvažiuo-
davau“, – pasakoja ji. Jau pir-
mosiomis gyvenimo Olandijoje 
dienomis Lina atkreipė dėmesį 
į neįgaliųjų integraciją. „Lietu-
voje tuomet viešumoje neįga-
liųjų, juolab dirbančių, nebuvo 
matyti, o Olandijoje turinčių 
negalią žmonių sutikdavau vi-
sur. Jie atvykdavo į teniso klu-
bą, kuriame žaidžiau, budėda-
vo rūbinėje, tvarkydavo aplin-
ką, paskui gerdavo arbatą, val-
gydavo, – pasakoja moteris. – 
Neįgalieji buvo teniso klubo 
gyvenimo dalis. Juos atlydėda-
vo kuratorius, tačiau jis mokė-
jo būti nepastebimas, o įvairių 
negalių turintys vyrai ir mote-
rys dirbo, bendravo su sporti-
ninkais ir niekas dėl to nesipik-
tino, nesistebėjo.“ 

Vėliau Lina, pradėjusi do-
mėtis neįgaliųjų integracija 
Olandijoje, sužinojo, kad nega-

lią turintiems vaikams visi bū-
reliai nemokami. „Nori spor-
tuoti – sportuok, nori moky-
tis muzikos – mokykis, ir vi-
sai nesvarbu, kokia negalia, ta-
ve vis tiek priims“, – prisimena 
ji. Lietuvoje apie tokias galimy-
bes neįgaliesiems dar nebuvo 
net kalbama.

Sportuojantieji savo 
negalios nesureikšmina
Grįžusi iš Olandijos Lina 

pradėjo treniruoti tenisininkus. 
„Atsirado ir neįgaliųjų, kurie 
žaidė lauko tenisą, palaikė ry-
šius su mūsų federacija. Vienas 
jų buvo Aleksandras Pacevi-
čius, prie jo prisijungė kiti, ta-
čiau iš pradžių – tik suaugę, – 

pasakoja Lina. – Pirmoji arti-
mesnė mano pažintis su negalią 
turinčiais sportininkais Lietu-
voje buvo tarptautinis turny-
ras. Aš jame teisėjavau. Teko 
artimiau pabendrauti su tur-
nyro dalyviais ir iš kitų šalių, 
ne tik Lietuvos. Man jie buvo 
tokie pat sportininkai, kaip ir 
visi. Na, gal jaut resni, greičiau 
įsižeidžiantys.“ 

Linai susidarė įspūdis, kad 
iš kitų šalių atvykę žmonės sa-
vo negalios nesureikšmina, tie-
siog džiaugiasi sportu. Ir jai pa-
čiai šis turnyras buvo toks pat, 
kaip ir kiti. „Žaidimo principai 
visur tokie patys, o kad žmonės 
juda neįgaliųjų vežimėliais – 
tik tam tikra specifika“, – sa-

ko L. BerankytėAstrauskienė.

Pamiršdavo, kad 
auklėtinės sėdi neįgaliųjų 

vežimėliuose
Vėliau Vilniaus teniso aka-

demijoje pradėjo tenisą žaisti 
berniukas, judantis neįgaliojo 
vežimėliu. Jis buvo integruotas 
į bendrą grupę, kurioje žaidė jo 
brolis. Lina stebėjo berniuką, o 
kartą, eidama pro šalį, pasakė: 
„Jeigu susirinktų neįgaliųjų ve-
žimėliais judančių vaikų grupė, 
galėčiau treniruoti.“ 

Po poros metų grupė pradė-
jo rinktis. Pirmojoje buvo tik 
mergaitės. „Treniravau jas dve-
jus metus, vėliau teko atsisakyti, 
nes reikėjo dėmesio mano pa-
čios vaikams, o laikas, kurį gau-
davome treniruotėms, buvo vė-
lyvas ir man nepatogus“, – pri-
simena Lina.  

Pasak jos, dirbti su Kotryna 
ir Viktorija Žižmaraitėmis, ki-
tomis mergaitėmis buvo labai 
smagu ir įdomu. Mergaitės bu-
vo nuoširdžios, atviros, kaip ir 
visi vaikai, mėgdavo ir pama-
nipuliuoti, bandydavo patingė-
ti. Lina jautė, kad mergaitėms 
labai patiko, jog ji nedaro joms 
kokių nors ypatingų nuolaidų, o 
yra reikli, net griežtoka. „Bet aš 
visada pabrėždavau, kokios jos 
šaunuolės, kad sportuoja, kaip 
joms gerai sekasi!“ – sako tre-
nerė ir prisipažįsta, kad būdavo 
momentų, kai net užmiršdavo, 
jog jos auklėtinės sėdi neįgalių-
jų vežimėliuose – taip įsijausda-
vo į teniso subtilybes.

Ypatingų vaikų – ypatingos 
mamos

Lina labai šiltai kalba apie 
mergaičių mamas. „Mamos yra 
pačios nuostabiausios, – sako 
ji. – Augindamos vaikus, tu-
rinčius specialiųjų poreikių, 
šios moterys išlieka optimistės, 
kupinos meilės ir tikrai yra pa-
vyzdys visoms mamoms. Savo 

Kaip aš pažinau 
negalią

neįgalius vaikus mamos myli 
nesitikėdamos, kad šie nuste-
bins savo pasiekimais, kad ga-
lės joms padėti...“

Trenerė žavėjosi mergai-
čių mamų energija: „Jos atveža 
duk ras į treniruotes, laukia jų ir 
veža visur, kur tik reikia, džiau-
giasi, kad jų vaikai turi galimy-
bę sportuoti.“ Lina sako, kad ji 
iš šių mamų mokėsi pozityvu-
mo, kantrybės. „Mano auklėti-
nių mamos buvo ir yra man pa-
vyzdys“, – neslepia ji. 

Kai Linos paklausiu, kas jai 
buvo sunkiausia treniruojant 
vežimėliuose sėdinčias mergai-
tes, ji sako, kad sudėtingiausia 
buvo suprasti, jog negalia kiek
vieną vaiką yra paveikusi skir-
tingai, nors iš išo rės visos ne-
galios atrodo panašios. „Treni-
ruodama kaskart turėjau įver-
tinti, kiek kiekvienas vaikas 
gali, kur yra jo riba. Manyda-
vau, kad mergaitė privalo kaž-
kur nuvažiuoti, kažką padary-
ti, tačiau nesuvokdavau jos ga-
limybių. Tam reikėjo laiko... – 
prisipažįsta Lina. – Sunkiausia 
buvo pasiekti, kad treniruo-
tė būtų efektyvi kiekvienam 
vaikui. Su vienu reikia atlikti 
vienokius pratimus, kitas ga-
li daugiau. Deja, treniruotėse 
laiko buvo tiek, kiek buvo, ir 
ne daugiau.“ Jos teigimu, vai-
kų į treniruotes atvykdavo ne-
daug, todėl sudaryti skirtingo 
pajėgumo grupes buvo sunku. 
Lina džiaugiasi, kad norinčių 
žaisti tenisą negalią turinčių 
vaikų daugėja.

Atsisveikindama L. Beran-
kytėAstrauskienė sako, kad ją 
džiugina, jog vis daugiau nega-
lią turinčių žmonių mato gatvė-
se, parduotuvėse. „Žinau, kad 
yra neįgaliųjų, pradėjusių kurti 
savo verslą, baigusių universi-
tetus, tačiau subsidijų ir dėme-
sio neįgaliųjų integracijai dar 
trūksta“, – pabrėžia ji.

Eglė KULVIETIENĖ

Ne vienas savo hobį atsklei-
džia jau brandžiame amžiu-
je, ypač pasikeitus gyvenimo 
aplinkybėms. Būdamas darbin-
gas, dirbdamas tiesioginį darbą, 
spręsdamas kartais ir labai sudė-
tingas problemas, žmogus neturi 
laiko nei kūrybai, nei visuome-
ninei veiklai. Išėjęs į užtarnau-
tą poilsį ar tapęs neįgaliu, ieško, 
kaip įprasminti likusį gyvenimo 
tarpsnį, randa naujų veiklų. Ki-
ti sutrinka, skundžiasi, kad nė-
ra ką veikti. 

Teigiamu pavyzdžiu galima 
laikyti Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos narę Aldoną Va-
lentukonienę. Aldona daugelį 
metų dirbo banke, o vėliau ta-
po ir valdytojo pavaduotoja. Vi-
suomet buvo reikli ir principin-

ga. Pelnė autoritetą ne tik tarp 
bendradarbių, bet ir tarp tarny-
binių reikalų su banku turėju-
sių žmonių.

Slenkant gyvenimo metams, 
prastėjo A. Valentukonienės 
sveikata. Teko patirti ne vieną 
operaciją. Buvo nustatytas neį-
galumas. Bet Aldona nepasida-
vė gyvenimo negandoms, įsto-
jo į neįgaliųjų draugiją.

Nuo jaunystės ji mėgo siuvi-
nėti, bet, kaip ir daugeliui, trū-
ko tam laiko – mokslas, darbas, 
šeima, o tapusi neįgalia ir sunkiai 
judėdama, ji pradėjo siuvinėti 
įvairius rankdarbius, paveikslus. 
Draugijos renginiuose buvo ren-
giamos A. Valentukonienės kū-
rybos parodos. Žmonės žavėjo-
si jos rankdarbiais ir paveikslais. 

Ne vieną Aldona yra padovano-
jusi draugams ir pažįstamiems. 
Ji yra išsiuvinėjusi paveikslų ir 
religine tematika. Būdama jau 
76erių Aldona kryželiu išsiuvi-
nėjo popiežiaus Jono Pauliaus II 
paveikslą. Švęsdama savo 80 me-
tų jubiliejų Lazdijų šv. Onos baž-
nyčioje, šį popiežiaus paveikslą 
Aldona padovanojo bažnyčiai. 
Nors moteris sunkiai juda, daž-
nai apsilanko bažnyčioje, džiau-
giasi, kad savo kukliu darbu ga-
lėjo prisidėti prie popiežiaus 100 
metų jubiliejaus paminėjimo. 
Džiaugiasi ir parapijiečiai. 

Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos bendruomenė sa-
vo narei A. Valentukonienei jos 
85erių metų proga linki sėkmės 
ir kūrybinės energijos, savo kū-
ryba paįvairinti ne tik neįgaliųjų 
draugijos, bet ir rajono kultūrinį 
bei dvasinį gyvenimą. 

Juozas RASIULIS 
Lazdijai 

Aldona Valentukonienė Lazdijų Šv. Onos bažnyčiai padovanojo savo kryželiu 
išsiuvintėtą popiežiaus Jono Pauliaus II portretą. 
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Padėk sau be vaistų

Konsultuojame, 
komentuojame Apgaulinga Laimo liga dažnai aplanko 

ir šaltuoju sezono metu

Periodiškai pasitaikantis ne-
stiprus galvos plaukuotosios 

dalies odos niežėjimas būdingas 
visiems žmonėms ir yra nor-
malus reiškinys. Mat kiekvie-
na odos ląstelė gimsta, bręsta 
ir miršta, o kai nuo odos pavir-
šiaus nusilupa, atsiranda niežė-
jimas. Žinoma, toks niežėjimas 
nesukelia jokių rūpesčių. Ki-
ta kalba, kai niežėjimas būna 
stip rus, ypač ilgai trunkantis (jis 
pasitaiko beveik trečdaliui ligo-
nių) ir sukelia ne tik daug įvai-
rių nepatogumų, bet ir neapsa-
komas kančias (ištverti niežė-
jimą kartais būna sunkiau nei 
skausmą). Beje, net ir pastaro-
sios rūšies niežėjimas nėra ats-
kira liga – tai tik vienas iš kai 
kurių ligų (odos, vidaus orga-
nų, nervų sistemos) požymių. 
Jis gali būti ūminis arba lėtinis, 
lokalus arba išplitęs keliose ar 
net daugelyje vietų. 

Priežastys:
 psoriazė (žvynelinė),
 seborėjinės kilmės odos 

uždegimas,
 nervinės kilmės odos už-

degimas,
 diabetas,
 egzema,
 grybelis,

 odos tuberkuliozė,
  nederamas šukavimo-

si būdas,
 netinkamos kosmetikos 

priemonės (šampūnas, plaukų 
dažai ir kt.),
 alerginė organizmo reakci-

ja į kai kuriuos vaistus, kosmeti-
kos priemones (šampūnai, plau-
kų dažai), skalbimo priemones,
 pleiskanojimas,
 utėlėtumas, 
 sausa galvos oda,
 seniai trinkti plaukai,
 infekcijos, žalojančios vir-

šutinį odos sluoksnį, 
 širdies raumens pažeidi-

mas dėl sumažėjusios arba kar-
tais ir visai nutrūkusios širdies 
vainikinių arterijų kraujotakos,
 stresinės situacijos, nervi-

nė įtampa,
 vitaminų (A, D, E, B1, B6), 

mineralų (cinko ir sieros) stoka, 
 sprando, pečių, nugaros 

raumenų įtampa,
 tulžies pūslės akmenligė, 
 kepenų ligos, 
 kai kurios inkstų ligos, 
 nervų sistemos ligos (psi-

chozės, neurozės ir kt.),
 orų permainos (tempera-

tūros ir drėgmės), odos reakcija 
po kaitinimosi saulėje.

Kai kurių vitaminų  
šaltiniai

Vitaminas A: randamas gy-
vūniniuose maisto produktuo-
se, daugiausia žuvų taukuose, 
svieste, kiaušinio trynyje, men-
kės bei stambiųjų raguočių ke-
penyse, piene, grietinėlėje, grie-
tinėje, fermentiniame sūryje, o 
beta karoteno (augalų pigmen-
to, iš kurio gaminasi vitaminas 
A) – morkose, moliūguose, po-
midoruose, kopūstuose, špina-
tuose, brokoliuose ir kitose ža-
liose daržovėse, abrikosuose. 
Kasdien organizmui reikia vidu-
tiniškai 800 mikrogramų (mkg) 
vitamino A.

Pastaba: vitaminas A įsisavi-
namas su riebalais, todėl morkas 
ir jų sultis visada reikia vartoti 
su šiek tiek aliejaus ar riebalų.

Paaiškinimas: 1 mkg = 
1/1000 miligramo (mg); 1 mg 
= 1/1000 gramo (g).

Vitaminas D: jo turi žu-
vų taukai, ikrai, sviestas, sūriai, 
mėsa, kiaušinio trynys, riebi 
Atlanto silkė, menkės kepenys, 
lašiša, pienas; žmogaus organiz-
me vitaminas D susidaro vei-
kiant neuždengtas kūno vietas 
saulės spinduliais (kasdien reik-
tų pabūti saulėje bent 10 minu-
čių). Kasdien mūsų organizmui 
reiktų gauti 5 mkg šio vitamino.

Vitaminas E: jo randama 
daugelyje augalinių produktų, 
ypač aliejuose, grūduose, žir-
niuose, grikių kruopose, kuku-
rūzuose, sojoje, kiaušinio try-
nyje, pieno produktuose, mė-
soje. Organizmui vitamino E 
kasdien reikia vidutiniškai apie 
10 mg.

Vitaminas B1: daugiausia 
šio vitamino yra varpinių grūdų 
sėlenose; daug jo yra miltuose, 
ypač sumaltuose su  sėlenomis, 

alaus mielėse, kepenyse, inks-
tuose, mėsoje, piene, daržovėse, 
ypač ankštinėse kultūrose, rie-
šutuose. Kasdien šio vitamino 
reikia vidutiniškai 1,2–1,6 mg.

Vitaminas B6: nedideliais 
kiekiais randamas visose daržo-
vėse, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, mie-
lėse, miltuose, kepenyse. Su-
augusiam žmogui šio vitami-
no per dieną reikia vidutiniškai 
1–1,4 mg.

Kai kurių mineralų  
šaltiniai

Cinkas: mėsa, sūris, kruo-
pos, pupos, riešutai, kava, ar-
bata, jautiena, kalakutiena, vė-
žiagyviai bei moliuskai (austrės, 
krevetės, omarai), kiaušiniai. 
Suaugusiems žmonėms cinko 
poreikis per dieną – 12 mg.

Siera: pagrindinis šaltinis – 
baltymingas maistas; daugiausia 
sieros gaunama su mėsos ir pie-
no produktais, ankštiniais, grū-
diniais produktais. Suaugusiems 
žmonėms per dieną reiktų apie 
1000 mg sieros.

Liaudies medicinos 
patarimai

Liaudies medicina dėl galvos 
niežėjimo gali padėti tik vienu 
kitu lengvesniu atveju, sunkes-
niais atvejais teks kreiptis į gy-
dytoją. 

1. Jeigu niežėjimas susijęs tik 
su pleiskanomis (jų turi maž-
daug 20 % žmonių), reikėtų iš-
bandyti šampūną nuo pleiskanų.

2. Kai niežėjimą sukelia odos 
sausumas, reikėtų naudoti šam-
pūną su drėkinimo efektu. Be 
to, naudinga į odą įtrinti pašil-
dyto alyvuogių aliejaus ar rici-
nos, galvą aprišti polietileno plė-
vele, iš viršaus apšiltinti vilnoniu 

šaliku (ar kita priemone); po 20 
minučių nuplaunama šampūnu.

3. Jeigu gydytojas nenurodo 
kitaip, esant žvynelinės paūmė-
jimui, odos jautrumas ir užde-
gimas sumažės, jei galvą trink-
sime deguto turinčiu šampūnu 
arba naudosime kitas vaistines 
priemones, turinčias kortizono.

4. Jeigu niežėjimą sukėlė 
stresas, plaukų dažai ar kokios 
nors kitos cheminės medžiagos, 
gali padėti mišinys, kurį suda-
ro lygiomis dalimis sumaišytos 
česnako, svogūno, citrinos sul-
tys ir augalinis aliejus. Ant šla-
pių plaukų užtepamas mišinys, 
po pusvalandžio jis išplaunamas 
šiltu šiek tiek parūgštintu van-
deniu (litrui vandens imamas 
šaukštelis citrinos sulčių arba 
acto). Jeigu neturite šių produk-
tų, tiks obuolių košelė (toliau 
daroma tas pat, kaip nurodyta 
aukščiau). Šias procedūras nau-
dinga daryti 2 kartus per savaitę.

5. Esant alerginės kilmės 
niežėjimui reikėtų nevalgyti 
riebaus, kepto, aštraus maisto, 
kiaušinių, sūrių, mėsos sultinių, 
citrusų, šokolado, negerti kavos. 
Be to, reikėtų pakeisti kosmeti-
kos priemones, kuriomis naudo-
jotės ilgą laiką. 

6. Jeigu niežėjimas susijęs su 
gausiu prakaitavimu ir pleiska-
nojimu, gali padėti obuolių ac-
tas (2 šaukštai acto litrui šilto 
virinto vandens). Ši priemonė 
įtrinama į odą 5 minutes prieš 
trenkant galvą. Procedūra kar-
tojama 5 dienas.

7. Kuriam laikui niežėjimą 
gali sumažinti šaltis (šaltas du-
šas, šaltas kompresas), tačiau ži-
notina, kad ilgas drėgmės povei-
kis gali neigiamai paveikti odą 
alerginių ligų atveju.

Romualdas OGINSKAS

Stiprus, ilgai trunkantis galvos 
niežėjimas gali sukelti dideles kančias

Daugelis yra pratę manyti, 
kad erkių nešiojamos ligos 
aktualios tik šiltuoju sezonu, 
o pasibaigus vasarai galime 
ramiau atsikvėpti ir apie jas 
bent jau kuriam laikui pa-
miršti. Deja, Užkrečiamų-
jų ligų ir AIDS centro gy-
dytoja, epidemiologė Aušra 
Bartulienė teigia, kad Lai-
mo liga – itin klastinga, o jos 
simptomai dažnai praside-
da atėjus šaltajam laikotar-
piui. Kaip atpažinti uždels-
tus simptomus ir kokių prie-
monių imtis?

Laimo liga kelia grėsmę 
kiek vienam ne tik dėl to, kad 
nuo jos nėra jokių skiepų, bet 
dar ir todėl, jog jos simptomai 
dažnai būna uždelsti ir sunkiai 
atpažįstami. 

„Dažnai žmonės pirmuosius 
Laimo ligos simptomus pralei-
džia pro pirštus ir pernelyg ne-
sureikšmina staiga atsiradusio 
nuovargio, nemigos ar nedidelių 
skausmų nugaroje. Tačiau laiku 

negydoma Laimo liga žmogui 
gali kainuoti labai daug“, – tei-
gia A. Bartulienė. 

Uždelsti simptomai 
Dažniausiai pirmieji Laimo 

ligos požymiai pasireiškia po er-
kės įkandimo praėjus 57 die-
noms. Toje vietoje, kur buvo 
įkandimas, atsiranda eritema arba 
kitaip vadinama raudona dėmelė, 
kuri ir yra pirmasis signalas, kad 
jūs užsikrėtėte Laimo liga. 

„Pati lengviausia Laimo ligos 
forma pasireiškia 80 proc. ligo-
nių, ją signalizuoja odos pažei-
dimai. Įkandimo vietoje atsira-
dus dėmelei, ji pamažu pradeda 
didėti. Taip paprastai daugumai 
pasireiškia pirmieji Laimo ligos 
simptomai. Jie lengvai atpažįsta-
mi, o gydymas pasireiškus šiems 
simptomams gali būti skiriamas 
ir be tyrimo“, – sako ULAC gy-
dytoja epidemiologė.

Tačiau 20 proc. užsikrėtusių-
jų šie simptomai niekada taip ir 
nepasirodo, o kai kurie žmonės 
net nepastebi erkės ant kūno iki 

tol, kol ji pasišalina. Toks žmo-
gus, užsikrėtęs Laimo liga, gali 
gyventi gana ilgai – 9 mėnesius 
ar net metus laiko, neturėdamas 
net įtarimo apie esamą ligą. 

„Laimo ligos inkubacinis 
laikotarpis labai ilgas. Tad pir-
mieji ligos simptomai gali at-
sirasti labai vėlai, jau pasibai-
gus šiltajam sezonui. Žmogus 
nesieja pablogėjusios savijautos 
su galimais Laimo ligos simp-
tomais, o tai kelia didelę riziką 
jo sveikatai bei gerokai pailgina 
gydymo laikotarpį“, – sako epi-
demiologė. 

Kaip atpažinti uždelstus 
simptomus?

Didžiausia problema ta, kad 

uždelstos Laimo ligos simpto-
mai – gana įprasti vyresnio am-
žiaus žmonėms, tad dažnai jais 
nesusirūpinama iš karto. 

„Pagrindiniai Laimo ligos 
simptomai: artritas, sąnarių 
skausmai, nuovargis, prastas 
miegas. Dažnai tokie simpto-
mai 4575 metų žmonėms yra 
gana įprasti, o būtent ši am-
žiaus grupė dažniausiai ir su-
serga Laimo liga. Esant ilges-
niam ligos inkubaciniam lai-
kotarpiui ir simptomams pa-
sireiškus gerokai vėliau, tokie 
žmonės dažnai nesuskumba 
susirūpinti ir dar labiau rizi-
kuoja savo sveikata“, – teigia 
A. Bartulienė. 

Tad jeigu pastebėjote, kad 
kurį laiką kankina nuovargis, 
sunkiau užmigti, pasireiškia 
skausmai apatinėje nugaros da-
lyje, ties juosmeniu, pečiuose, 
krūtinėje – būtinai kreipkitės į 
specialistus, net jei ir nemanote, 
jog šie simptomai gali būti susi-
ję su Laimo liga. 

„Bičiulystės“ inf. 

Taršos mokesčio nuo 2021 
metų nereikės mokėti neį-
galiesiems pritaikytų auto-
mobilių savininkams.

Už tokias Motorinių trans
porto priemonių registracijos 
mokesčio įstatymo pataisas 
antradienį balsavo 77 Seimo 
nariai, o du susilaikė. „Re-
gitros“ duomenimis, iki šių 
metų birželio neįgaliųjų au-
tomobilių su rankiniu valdy-
mu (žyma SV) įregistruota 
735, o pritaikytų neįgaliųjų 
vežimėliui (SH) – 107. Preli-
minariais skaičiavimais, biu-
džetas dėl mokesčio lengva-
tos negaus iki 20 tūkst. eurų 
per metus.

BNS ir „Bičiulystės“ inf. 

Nuo taršos 
mokesčio 

atleisti neįgalūs 
automobilių 

savininkai
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Pasaulio kompasas

Prasilenkė su depresija
Darina yra savarankiška, ji 

sportuoja, treniruoja kitus ne-
įgaliuosius. Ir iki šiol įnirtingai 
teisiasi su miesto administraci-
ja, skydo gamintojais ir kompa-
nija, kuri jį netinkamai eksplo-
atavo. Darina siekia, kad kalti-
ninkai kompensuotų brangiai 
kainavusį gydymą, reabilitaciją 
ir netektas pajamas. Vienas at-
sakovas pasiūlė kompensuoti pa-
jamas už 3 metus. Kodėl? Juk ji 
nedirba jau 11 metų.

Gydytojai Dariną ramino: pa-
lauk, tuoj tuoj vaikščiosi. Rodės, 
dar viena kita operacija – ir išties 
atsistos. Nesijaudino, laukė, ne-
buvo blogų minčių. Gal dėl to ir 
depresijos išvengė, juk tuoj tuoj...

Jos vaikinas susirado kitą? 
Na ir tegu. Bet kam melavo, 
siuntė laiškus į ligoninę, kad la-
bai laukia?

Nebenori būti mokytoja
Darinai labai patiko studi-

jų metais atlikta praktika mo-
kykloje. Dėstė anglų kalbą 4je 
klasėje. Tuo laiku galėjo pri-
siekti, kad bus mokytoja. Ta-
čiau planai pasikeitė. Kur ra-
si mokyklą, kurioje viskas 100 
procentų būtų pritaikyta mo-
kytojui vežimėlyje? Nėra to-
kių. Vadinasi, šią profesiją ten-
ka užmiršti.

Nutarė dirbti savarankiškai. 
Juk yra internetas, o ten gausu 
visokių kursų. Pirmiausia išmo-
ko virti muilą. Nusipirko vai-
kiško muilo, sutarkavo, išlydė 
karštoje vonelėje, išpilstė į juo-
kingas formeles. Mama nune-
šė į savo darbą ir pardavė visus 
jos zuikučiusmuiliukus. Da-
bar jau verda originalius natū-
ralius muilus, kuria žaislus. Per 
karantiną išmoko siūti ir dabar 
net užsidirba iš užsakymų įvai-
riems drabužiams.

Darinai labai patinka akty-
viai gyventi, sportuoti, todėl 
džiaugiasi atradusi neįgaliųjų 

Kokia graži mergina vežimėlyje!
2009-aisiais vieną vėjuotą dieną ant studentės iš Smolensko Da-
rinos Safarovos nukrito aukštai kabėjęs reklaminis skydas. Atsi-
peikėjo ligoninėje. Nuo to laiko ji nevaikšto. Negalia pakeitė Da-
rinos gyvenimą, bet jis netapo prastesnis.

draugijos organizuojamus kur-
sus. Pirmąsyk ten pateko kaip 
dalyvė, o dabar kelis kartus per 
metus vyksta kaip darbuoto-
ja. Ten moko šaudyti iš lanko, 
plaukti, važiuoti vežimėliu ir dar 
daug ko kitko. Dirba keli sveiki 
asistentai, tačiau daugiausia dar-
buotojų – vežimėliuose.

Darinos pareigos – plauki-
mo instruktorė. Labai džiaugia-

Darina Safarova.

Naudingi ir stilingi  
daiktai 

Šiais metais svetainės rengė-
jai įkūrė internetinę parduotuvę, 
kurioje galima įsigyti įvairiausių 
negalią palengvinančių daiktų. 
„Jei turi negalią, net ir labai pa-
prasti dalykai gali palengvinti 
tavo gyvenimą. Deja, dauguma 
iš jų yra pernelyg mediciniški. 
Sunku rasti patrauklaus dizai-
no priemonių arba jos pasiklys-
ta tarp žinomų įmonių siūlomų 
prekių“,  sako parduotuvės stei-
gėjai. Šioje parduotuvėje prista-
tomi produktai yra ne tik prak-
tiški, bet ir stilingi. Parduotu-
vės įkūrėjai sako, kad jie buvo 
kruopščiai atrinkti peržiūrėjus 
žinomų, patikimų gamintojų 
siūlomas prekes, taip pat atsi-

Atvira visuomenė
Specialioje parduotuvėje – įvairūs 

negalią palengvinantys daiktaiNegalios horizontai (angl. Disability Horizons) – taip vadinasi 
2011 metais dviejų negalią turinčių jaunuolių įkurta interneto sve-
tainė. Joje publikuojami įvairūs straipsniai, kurių tikslas – padėti 
negalią turintiems žmonėms gyventi taip, kaip jie nori. 

žvelgus į bendruomenės reko-
mendacijas. Parduotuvėje gali-
ma įsigyti virtuvės, vonios, na-
mų apyvokos daiktų, specialių 
drabužių ar apsirengti padedan-
čių prietaisų, vežimėlių ar auto-
mobilių priedų, taip pat judėji-
mą palengvinančių įrenginių. 

Taigi pasižvalgykime, ką gi 
galime įsigyti šioje specializuo-
toje parduotuvėje. 

Nuo sodo įrankių 
iki drabužių

Kompanija Peta Easi-Grip 
siūlo įvairius įrankius: peilius, 
sodo įrankius, žirkles, nagų 
priežiūros rinkinius. Jais pato-
gu naudotis net turint silpnas 
rankas, kenčiant skausmus ir 
pan. Pavyzdžiui, sodo kastuvė-

lio rankena ilgesnė, ji tvirtina-
ma prie dilbio, taigi kasant nau-
dojama ne tik plaštakos, bet ir 
dilbio jėga. Žirklių rankenos il-
gesnės, jomis kerpant naudoja-
ma ne pirštų, o delno jėga. Jos 
labai patogios, tarkim, sergant 
artritu ar kita pirštų lankstumą 
pažeidžiančia liga. 

Įmonė Care designs kuria 
įvairius tekstilės gaminius, ku-
rie skirti apsaugoti drabužius, jei 
teka seilės, sunku ryti valgant 
ar geriant. Pavyzdžiui, įpras-
tą šaliką primenantis gaminys 
pagamintas iš minkštos, skys-
tį sugeriančios medžiagos, kuri 
iš kitos pusės yra impregnuota. 
Tokį šaliką dėvintis žmogus at-
rodo oriai. 

Buckingham Healthcare pri-
stato įvairius kasdienį gyveni-
mą palengvinančius prietaisus. 
Pavyzdžiui, specialus prietaisas 
padės užsisegti liemenėlę vie-
na ranka (moterys, kurių su-
trikusi judėjimo funkcija, pa-
ralyžiuota ranka ar vargina ar-
trito skausmai turbūt tikrai to-
kiu apsidžiaugtų), kitas pagelbės 

si, kai dalyviai išvykdami palie-
ka atsiliepimą: „Darina mane 
išmokė plaukti.“ Ten viskas ne 
taip paprasta. Kaip teisingai įlipti 
į baseiną, išlipti, kad dar labiau 
nesusižalotum. Iš tikrųjų jie ten 
visi tiesiog būna kartu dvi savai-
tes. Darina su dalyviais būna ne 
tik baseine, bet ir šokiuose, dai-
navimo užsiėmimuose – viską 
daro kartu.

Svarbiausia: laisvė
Darina labai vertina savo ne-

priklausomybę. Ji pabrėžia esan-
ti visiškai savarankiška. Gyvena 
pritaikytame name. Pandusai, 
liftai. Sėda į automobilį – ir į 
parduotuvę apsipirkti. Žurnalis-
tai suktai paklausia: o jei reikės 
lemputę palubėj pakeisti? Kad 
tik tokių bėdų būtų... Anot Da-
rinos, lemputė gal kartą per me-
tus perdega, galima meistrą iš-
sikviesti. Mama netoli gyvena, 
užeina paplepėti, ką nors užkelia 
ant viršutinės spintelės.

Iš tikrųjų kai kas nervina. 
Pavyzdžiui, kai kiti vairuotojai 
per arti pastato automobilį. Ar 
jie nemato specialaus ženkle-
lio? Juk neįgalusis neįstengs iš-
lipti iš automobilio, jei durys tik 
per delną atsiveria.

Būna smagu, kai Darina su 
draugais ratukininkais susiruo-
šia į centrą pasižmonėti. Visi 
pasipuošę, besišypsantys, tarsi 
iš reklamos. Jai nepatinka, kai 
žmonės įsivaizduoja neįgaliuo-
sius nesiskutusius ir su sporti-
niais kostiumais. Ji nemėgsta 
replikos: „Oi, kokia vargšė mer-
gina vežimėlyje“. Darina no-
ri girdėti tik: „Oi, kokia graži 
mergina vežimėlyje.“ Ir pasišai-
po iš savęs: „Gal aš taip mėgstu 
puoštis todėl, kad esu netekėju-
si, o paskui...“  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

maunantis kojines, nešant karš-
tą lėkštę ar pan. Itin paprastas, 
bet svarbus prietaisas – šakutė 
ir peilis viename. Viena šaku-
tės pusė yra aštri, todėl ja pato-
gu susmulkinti maistą be peilio. 
Gamintojai tikina, kad elegan-
tiškas šakutės dizainas neišskirs 
jūsų iš kitų net ir prašmatniame 
restorane. 

Čia galima nusipirkti netgi 
specialių batraiščių, kurie su-
kurti taip, kad jų nereikėtų at-
rišti ir užrišti. Negalią turin-
čios moters rankinė niekuo ne-
išsiskiria iš kitų, bet yra pato-
gi neįgaliojo vežimėliu judan-
čiam, silpnas rankas turinčiam 
žmogui. 

Siūloma kaukė 
skaitantiems iš lūpų

Parduotuvėje galima įsigyti 
įvairių ženkliukų, lipdukų. Vie-
nuose pažymėta, kad asmuo tu-
ri nematomą negalią, todėl pra-
šoma nenustebti, jei jis kaip nors 
neįprastai elgsis. Visa serija lip-
dukų skirta tvirtinti prie auto-
mobilio – raginama palikti 2 

metrų atstumą iki automobilio, 
kad būtų galima išlipti judan-
čiam neįgaliojo vežimėliu. Pas-
taruoju metu aktualus dar vienas 
ženklas – informuojantis, kad jo 
nešiotojas turi negalią arba būklę, 
dėl kurios negali dėvėti kaukės.

Kitas ženkliukas, kurį gali-
ma įsisegti į atlapą, perspėja, kad 
jo nešiotojas yra didesnės rizi-
kos grupėje, dėl to prašoma iš-
laikyti atstumą. Dar vienas žen-
klas skirtas informuoti, kad as-
muo skaito iš lūpų, todėl nega-
li suprasti, kas jam sakoma, jei-
gu kitas asmuo dėvi kaukę. Čia 
pat siūloma ir išeitis – kaukės, 
skirtos bendrauti su tais, kurie 
skaito iš lūpų (viduryje įsiūtas 
langelis). Tokia kaukė kainuoja 
mažiau nei 4 svarus. 

Parduotuvę galima rasti in-
ternete šiuo adresu https://shop.
disabilityhorizons.com/. Pasidai-
rykite, o gal ką nors ir įsigysi-
te. Juk kartais paprastas daikto 
patobulinimas kai kam gali pri-
lygti Nobelio premijos vertam 
išradimui. 

Emilija STONKUTĖ 

Paprasta detalė prie ramentų, bet labai patogu. Toks kastuvėlis patogus turint silpnesnes rankas. 

Su tokiu apsiaustu nesušlapsi. 
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Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Nuotraukų konkursas

Gyvenimo ruduo – sukrautas 
kraitis

Aukso spalva. Pilni aruodai.
Tai dar vaikystėj pasodintas 

medis
Savo vaisius su meile atiduoda.

Ir jau žiema. Dabar pilka spalva.
Plaukai pabalę, daug 

nusivylimų.
Jau skambantys tolumoje varpai
Ir praeitų dienų prisiminimai.

Gyvenimas gražus visom 
spalvom.

Ne visada įvertinam, suprantam.
Ilgai ieškodami vienos spalvos, 
Dažnai kitas geras spalvas 

prarandam.

Tėviškei 
Tave matau rasos lašely, 
Tekančios saulės spinduly.
Tave girdžiu beržuos prie kelio,
Ąžuolo lapų šlamesy.

Tave jaučiu pilkuos arimuos,
Senų piliakalnių kapuos.
Tu amžina prisiminimuos 
Ir drobių raštuose marguos.

Tave girdžiu raudoj motulės
Prie kapo mylimo sūnaus.
Tave girdžiu dainoj sesutės
Belaukiant mylimo brangaus.

Matau, kaip gervės tau pamoja,
Pakilusios lig debesų.
Džiaugiuosi, Tėviške manoji,
Laiminga, kad tave turiu.

Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r. 

Ruduo miške
Po miškus vaikštinėja ruduo,
Apsikaišęs šermukšnio šakelėm.
Riešutų prisirinkęs kraitelę,
Po miškus vaikštinėja ruduo.

Klevo lapą nudažo variu,
Samanėles pabarsto uogelėm.
Po miškus vaikštinėja ruduo,
Apsikaišęs šermukšnio šakelėm.

Ruduo gimtinėje
Ant beržų gintariniai karoliai,
Aukso rūbais jau puošias klevai,
Gervių klyksmas nuaidi palaukėm,
Gimtą lizdą paliko gandrai. 

Ant ražienų vorai tinklus audžia, 
Raudonuoja šermukšnio šaka.
Žemė prausia pavargusį veidą
Rytmetine sidabro rasa.

Kur ne kur dar žiogelis pagroja
Liūdną dainą senu smuikeliu.
Į gimtinę ruduo jau ateina
Margaspalviu laukų takeliu.

Amžiaus spalvos
Vaikystė – visada balta spalva.
Tai pasakų pasaulis, sodas baltas,
Tai motinos sūpuojanti ranka,
Švelni lopšinė, sapnas baltas, baltas.

Jaunystė – gėlėmis pražydęs laukas,
Viliojantis, klastingas ir svaigus.
Žalia spalva – viltis, raudona – meilė,
Geltona – džiaugsmas, mėlyna – 

dangus.

Branda – tai visos žemės spalvos.
Tai išmintis, ieškojimai, troškimai,
Tai dideli darbai, minčių gausa,
Karšti jausmai, mieli prisiminimai.

Grįžusi iš gintarinio pajū-
rio pasakiau: „Daugiau ne-

važiuosiu“. Nuotaiką aptemdė 
maistas. Ką daryti, jeigu lauke 
lyja, vėjuota ir vėsu? Aišku – 
valgyti. Paskanauti barščių, ce-
pelinų (patinka įdaryti mėsa), iš-
gerti skanios kavos su pyragaičiu 
ir gyvenimas vėl šypsosis. Deja, 
užsisakius barščių gavau tuos, 
aprašytus Žemaitės apsakyme, 
ir nulupo padoriai, o paprašius 
cepelinų su mėsa gavau ne ori-
ginalą, bet kopiją, nors sumokė-
jau kaip už originalą. Kavos iš-
siviriau grįžusi namo. 

„Važiuojam į Italiją, – viliojo 
draugė. – Ten visada geras oras, 
dieviškas maistas, o kava tris-

Kūrybos 
laboratorija

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis 
gruodžio 3 dieną.

Pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą kitiems metams
Mieli skaitytojai, 

jau 30 metų Jus lankantis laikraštis kviečia draugystę pratęsti ir kitais 
metais. Du kartus per mėnesį „Bičiulystė“ Jums praneš svarbiausias 
naujienas, supažindins su aktua lių teisės aktų pasikeitimais, įsiklausys 
į Jūsų nuomonę 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, kreipkitės į savo ne-
įgaliųjų 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.

kart pigesnė ir skanesnė.“ Įtiki-
no ir nemelavo. Mane sužavėjo 
žmonės, gamta, o svarbiausia – 
maistas. Nepatikėsit, bet išmo-
kau šypsotis. Grįžusi ilgėjausi to 
dolce vita ir vardadieniui gavau 
puikią dovaną: autentiškų itališ-
kų receptų knygą. Pasiraitojau 
rankoves: dabar tai pagaminsiu 
tiramisu ar veršienos tartarą, o 
gal pancanelą! 

„Gerais norais pragaras grįs-
tas“, – pasakė patarlė ir nuleido 
mane ant žemės. Aš nepatingė-
jau apibėgti prekybos centrus 
bei vadinamąsias „gurmanų“ 
parduotuvėles. Man reikėjo la-
bai nedaug: rožinės harisos, rau-
donųjų aitriųjų paprikų dribs-
nių, ndujos, fontinos. Ar radau? 

Aišku, kad ne. Gal sostinėje ir 
yra, bet gimtajame mieste to 
nebuvo. Nieko, guodžiau save, 
ateis vasara, nulėksiu į Italiją ir 
atsigabensiu ko trūksta. O tada 
tai virsiu, kepsiu... 

Deja, tarsi yla iš maišo išlin-
do korona ir uždarė sienas. Vėl 
važiuoti į pajūrį? Ne. Nutariau 
pradžiai išsikepti Amalfio bo-
bą. Jai sulaistyti reikėjo citrini-
nio likerio. Ir to neradau. Pakei-
čiau jį lenkiška svarainių trauk-
tine, ne veltui svarainis tituluo-
jamas „šiaurės citrina“. Rezulta-
tas pranoko lūkesčius – boba iš-
kepė puri, neapsakomo skonio. 
Visi, kas ragavo, gyrė ir klausė, 
kaip gaminau. Atsakiau neme-
luodama: gaminu europietiškai. 

Ūžaujantis vėjas gainiojo pas
kutinius lapus. Už lango 

švokštė eglės. Blyški saulė pasi-
slėpė už įmirkusio debesies. To-
kią pilką lapkričio dieną skar-
džiu tarškimu sode apsireiškė 
gražuolis kėkštas. Patikrino seną 
lesyklą, garsiai sučerškė, kad net 
žvirbliai išsislapstė krūmuose.

Gal nepatiko jam, kad lesyk
lėlė dar tuščia. Pakraipė galvą, 
apsižvalgė, pakedeno plunksnas 
ir nutūpė ant šakos. Vargas šie-
met  gilių ąžuolai mažai pri-
augino, o riešutai nuo lazdynų 
jau išnešioti ir paslėpti. Kažin ar 
prisimins, kur juos sukaišiojo...

Parodęs savo gražias spalvas, 
išlėkė iš nuogo sodo. Ir taip kie-
kvieną dieną – paskraido, pa-
čerškia, patikrina lesyklą, smal-
siai apžiūri aplinką. Kartais at-

skrenda dviese, bet prie lesyklė-
lės nutupia po vieną. Pasiima gi-
lę ir miškan... Prisės ąžuoliukų.

Taip ir slenka trumpos die-
nos ir ilgos naktys. Nuo ryto iki 
vakaro pilkumas dažnai taip ir 
neišsisklaido. Diena taip ir pra-

eina  pilka kaip lietus.
Plaukia lapkritis sava rudens 

upe, eina savo keliais. Tai pats liūd
niausias metų laikas – pilkiausių 
dienų ir tamsiausių naktų metas.

Gražina KALVAITIENĖ, Kazlų Rūda
Autorės nuotr.

Sveikiname                                             mėnesį  
gimusius:

Lidiją Dainiuvienę – Biržų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Ireną Valatkevičienę – Prienų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Liudmilą Makselienę – Alytaus r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

„Aš dar sugrįšiu“, – pagra-
sino Covid19, išeidamas atos-
togų. 

Pamojavome jam: atia atia ir 
lengviau atsikvėpėme (berods, 
birželio 16ąją). Atostogavome 
ir mes. O jis ėmė ir sugrįžo. Vėl 
kaukės, pirštinės, dezinfekcinis 
skystis ir dviejų metrų atstumas. 

Va čia ir įklimpome. Miega-
majame. Dvigulėje lovoje. Lo-
va gryno ąžuolo, kraitinė, bet 
ne guminė, neištempsi dvie-
jų metrų atstumo gulint. Pa-

siūliau vyrui naktį praleisti po 
lova – įsižeidė. Pagaliau priė-
mėm sprendimą: padalinti per-
pus. „Baigsis karantinas, sukli-
juosim“, – ramino mane. 

Skaudančia širdimi sutikau 
ir pakvietėm meistrą. Šis pus-
valandį liaupsino nuostabų lo-
vos dizainą ir griežtai atsisakė ją 
žaloti. Dar pridūrė keletą juoke-
lių (nedrįstu pakartoti) ir neatsi-
sveikinęs išėjo. 

Atėjo vakaras, o mes taip ir 
neradome abiem priimtino spren-

dimo. Vyras pasiklojo vonioje, 
aš susirangiau fotelyje. Išmušė 
vidurnaktį. Staiga vyras atbėgo 
iš vonios šaukdamas: „Eureka!“ 

Atspėkit, kokį jis rado spren-
dimą? Ogi prisiminė geografi-
ją, tiksliau – mastelį, naudoja-
mą žemėlapiuose. Mes sudarė-
me lovos mastelį, pakabinome jį 
galvūgalyje ir ramia sąžine mie-
game. Atstumas išlaikytas, ga-
lite patikrinti, net pats virusas 
bejėgis prieš geografijos žinias.

Gražina ČEKAVIČIENĖ, Jonava

Gaminu europietiškai

Problemos sprendimas

Kėkštas


