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Nerijus įsitikinęs – ir judant vežimėliu galima rasti būdų, kaip aktyviai leisti laisvalaikį su vaiku.

Vilniaus Šilo mokyklos mokytojas Artūras Markevič su savo mokiniu Edvinu. 

„Metų ateities“ apdovanojimas – 
specialiųjų poreikių vaikų mokytojui

Negalią turintys vyrai vis drąsiau renkasi tėvystę

apdovanojimas – pasitikėjimo 
kreditas. Esu įsitikinęs – ateitis 
nėra vien tik būsimojo laiko vi
zija. Ateitis yra akimirka, erdvė, 
kurioje kažkas jaučiasi įgalintas 
veikti, atrasti, kurti, – ceremo
nijoje pasakytą padėkos kalbą 
papildo Artūras ir patikina nea
bejojantis, kad mokykla yra to

kia vieta, kurioje yra ateitis. – 
Todėl mane labai džiugina, tai, 
kad „Metų ateities“ apdovanoji
mas skirtas būtent mokytojui.“ 

Mokytoju A. Markevič ta
po gana netikėtai. Vilniaus uni
versitete Visuomenės sveika
tos bakalauro studijas baigęs ir 
Varšuvos universitete bioetikos 
magistrantūrą studijavęs vaiki
nas vieną dieną savo elektroni
niame pašte rado kvietimą pri
sijungti prie programos „Ren
kuosi mokyti“. „Mane sužavė
jo šios prog ramos misija – siekti, 
kad kada nors kiekvienas vaikas, 
nepaisant jo socialinės, ekono
minės, kultūrinės padėties, pa
siektų mokymosi sėkmę, – pri
simena Artūras. – Man patiko 
tas dėmesys kiekvienam vaikui 
ir kalbėjimas ne apie reitingus, 
o apie vaikų vidinio potencialo 
skleidimąsi, įgalinimą. Tai ir bu
vo pagrindinė priežastis, padė
jusi apsispręsti būti mokytoju.“ 

Gavęs brandos atestatą Ar
tūras mokytojo profesijos nepa
sirinko. „Matyt, pritrūko vidinės 

drąsos pasukti į pedagogines stu
dijas, – prisipažįsta jis, bet kar
tu sako nesigailįs pasirinkęs kitą 
kelią, kuris jam padėjo susifor
muoti kaip asmenybei. – Tai, kad 
mokiausi Medicinos fakultete, 
po to nutariau studijuoti medi
cinos filosofiją, mane paskatino 
savanorystei hospise, kur susidū
riau su kitokiais žmonėmis – ne 
kitaip atrodančiais, bet esančiais 
kitoje nei aš padėtyje. Tai forma
vo mąstymą, suvokimą, kad esa
me skirtingi ir kaip svarbu, nors 
ir sudėtinga, priimti kitokį.“

„Dabar jau baigiau savo da
lyvavimą „Renkuosi mokyti“ 

LRT rengiamuose Metų ap-
dovanojimuose pagerbtos 
praėjusiais metais labiausiai 
nusipelniusios asmenybės, 
darbai, iniciatyvos. Tarp sep-
tynių garbingus titulus pel-
niusių laureatų – į Vilniaus 
Šilo mokyklą pagal „Ren-
kuosi mokyti“ programą at-
ėjęs ir specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymą inovatyviomis 
idėjomis paįvairinęs Artūras 
Markevič. Jaunas, iniciaty-
vus mokytojas tapo nomina-
cijos „Metų ateitis“ laureatu. 

Atvira visuomenė

(nukelta į 3 psl.)

Sužavėjo  
„Renkuosi mokyti“ misija 

Vilniaus Šilo mokyklos di
rektorė Egidija Urbanavičienė 
sako, kad Artūro apdovanoji
mas nei jai, nei pedagogų kolek
tyvui nebuvo netikėtas. Jauną, 
perspektyvų specialistą ji buvo 
pasiūliusi ir Meilės Lukšienės 

apdovanojimui. „Artūras tikrai 
vertas „Metų ateities“ apdova
nojimo ir jį gavo pelnytai“, – 
įsitikinusi ji. 

„Kiti apdovanojimai buvo 
įteikti žmonėms už labai kon
krečius darbus, iniciatyvas, atra
dimus, kurie jau įvyko, prisidė
jo prie pokyčių. „Metų ateities“ 

Nevaikšto 15 metų
„Tėvystė – geras jausmas. 

Tėvystė skatina būti geresniu, 
stiebtis, įveikti savo trūkumus, 
nes viską, ką pats darai, pama
tai savo vaike. Taip augi kar
tu“, – dalijasi mintimis Nerijus. 
Jis sako, kad ypatingas jausmas 
užplūsta, kai dukra parodo dė
mesį, meilę – tuomet jauti, kad 
tikrai esi kažkam reikalingas.

Nerijus neįgaliojo vežimėliu 
juda jau apie 15 metų. Jis buvo 
21-erių, kai eismo įvykyje lū
žo stuburas. Tuo metu gyveno 
Airi joje. Ten po traumos gavo 

visą reikalingą pagalbą, tačiau 
pasiklausęs patarimų, kad Lie
tuvoje bus geriau, nusprendė 
grįžti. Deja, realybė buvo kito
kia – atrodė, lyg būtų grįžęs iš 
kito pasaulio. Airijos ligoninėje 
viskas buvo nauja, švaru, gra
žu, viskuo pasirūpinta. Čia vis
ką reikėjo turėti savo, aplinka 
nepasikeitusi nuo sovietmečio. 
Savaitę buvo šokas. „Na, bet 

turbūt dėl to įgijau daugiau sa
varankiškumo“, – svarsto Neri
jus. Juolab kad ilgai tikėjosi pra
dėti vaikščioti. 

„Kokius metus galvojau, kad 
vaikščiosiu. Tai, manau, išėjo 
į gerą – buvo motyvacija kaž
ką daryti, neturėjau kada de
presuoti“, – prisimena vyras. 
Jis pasakoja, kad daug valandų 
praleido sporto salėje, treniruo

damasis. Vaikščioti nepradėjo, 
bet yra visiškai savarankiškas. 
Tik judėjimo būdas pasikeitė. 
N. Venckus buvo įsitraukęs ir į 
profesio nalų neįgaliųjų sportą – 
kurį laiką žaidė krepšinį Vokie
tijoje, Sankt Peterburge. Atsto
vavo ir Lietuvos rinktinei. 

Puikiai prisitaikė
Gal Nerijaus atkaklumas bei 

pozityvumas atkreipė ir būsi
mos žmonos dėmesį – ją suti
ko reabilitacijos centre, kuria
me ji dirbo kineziterapeute. Jau 
10 metų kartu. Netrukus gimė 
dukra. „Matyt, likimas taip vis
ką sudėlioja“, – džiaugiasi Neri
jus savo šeima. Jis sako niekada 
nesvajojęs turėti vaikų, bet suti
ko su žmonos noru. 

Pradžioje judančiam veži
mėliu žmogui fiziškai buvo ne
lengva rūpintis vaiku, paskui 
prisitaikė, priprato ir puikiai 
susitvarkydavo. Gal dėl to, kad 
mergaitė augo rami. 

Nerijus sako, kad ir nevaikš
tant galima atrasti daug ben
drų veiklų, pramogų su vaikais. 
„Negaliu tik kamuolio paspar
dyti ir kai kur patekti fiziškai, 
bet visada galima ką nors su
galvoti“, – pasakoja jaunas tėtis. 

Šeima labai mėgsta keliau
ti. Žinoma, reikia įdėti šiek tiek 
daugiau pastangų ieškant pritai
kytų vietų, bet galimybių dabar 
tikrai yra daug. Neseniai įsigijo 
sodą. Nerijus sako atradęs, kad 
ir nevaikštant galima nudirb
ti daug ūkiškų darbų: prisitai
kė, kaip pjauti žolę, meistrau
ti. „Daug dalykų atrandi. Atro
dė, kad nebegalėsi kažko daryti.  

Tolerancijos iššūkiai
Nerijus Venckus prisijungė 
prie Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos kampani-
jos „Būti tėčiu – didžiausia 
dovana“. Jo dukrai netrukus 
bus devyneri. Didelio susido-
mėjimo sulaukusi kampanija 
sklaido stereotipus apie tėvys-
tę. Savo istorijomis apie tai, 
kaip sekasi auginti vaikus, 
dalijasi ir negalią turintys 
tėčiai – judantys neįgaliųjų 
vežimėliais, turintys regos ar 
klausos negalią. 

(nukelta į 3 psl.)

Asmeninio archyvo nuotr.

Orange studio nuotr.
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Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu atnaujinus vairuo-
tojų psichikos sveikatos tik
rinimo reikalavimus, trans-
porto priemonių vairavimui 
reikšmingos įtakos neturin-
čios ligos, tokios kaip lengvos 
formos nuotaikos sutrikimai, 
manija ar depresija, tam tik
ros fobijos ir neuroziniai su-
trikimai, nebebus kliūtimi 
gauti teisę vairuoti.

Tais atvejais, kai pacientai 
serga sunkesnėmis nuotaikos 
sutrikimų formomis, dėl jų gali
mybės vairuoti motorines trans
porto priemones individualiai 
spręs gydytojai.

Prie ligų, kurios neleidžia 
vairuoti motorinių transporto 
priemonių, taip pat nebus pri
skiriami valgymo, miego, įpro
čių ir potraukių sutrikimai, po 
gimdymo atsirandantys psichi
kos ir elgesio sutrikimai bei tam 
tikri elgesio sindromai, susiję 
su fiziologiniais sutrikimais ir 
fizio loginiais veiksniais.

Norint atlikti sveikatos ap
žiūrą, būtiną vairavimo teisėms 
gauti, pas psichiatrą apsilankyti 
vis tiek reikės, tačiau sąrašas psi
chikos sutrikimų, kuriems esant 
negalima vairuoti, yra gerokai 
sutrumpėjęs. 

Kaip ir anksčiau, vairuotojo 
pažymėjimai nebus išduodami 
asmenims, turintiems tam tik
rų sutrikimų, pasireiškiančių 
psichozėmis, taip pat kai ku
rių asmenybės sutrikimų, ku
rie labai trikdo nuovoką, elgesį 

ar sugebėjimą prisitaikyti. Išim
tis bus taikoma tik tais atvejais, 
kai pateikiama gydytojo psi
chiatro išvada ir prireikus re
guliariai atliekamos medicini
nės apžiūros.

Vairuotojų profesionalų 
sveikatai kai kurių psichikos ir 
elgesio sutrikimų atvejais, kaip 
ir ankstesniame reglamentavi
me, taikomi griežtesni ribojimai 
nei nesusijusių su ūkine veikla 
transporto priemonių vairavimo 
kategorijoms. 

Spręsdamas individuliai dėl 
paciento teisės vairuoti, sveika
tos patikrinimą atliekantis gy
dytojas turės atsižvelgti į tiria
mojo psichikos ir charakterio 
ypatumus, adaptacijos kokybę, 
patologinio proceso grįžtamu
mą ir jo progresavimą bei kitus 
veiksnius.

Sprendžiant individualiai 
dėl psichikos ir elgesio sutriki
mų bus galima skirti trumpes
nį pakartotinio sveikatos tikri
nimo laikotarpį.

Ankstesniame teisės akte 
buvusios nesunkios psichikos li
gos, neturinčios įtakos vairavi
mo įgūdžiams užkirsdavo kelią 
vairuojantiems asmenims gauti 
psichologinę ar psichiatrinę pa
galbą.  Vairuotojai, ypač profe
sionalai, buvo linkę nesikreipti 
pagalbos, slėpti ligas ar psicho
logines problemas, gydytis pri
vačiai. Psichikos ligų, trukdan
čių gauti teisę vairuoti, skaičiaus 
mažinimas sudaro pagrindą ko
vai su psichikos ligų stigmatiza
cija Lietuvoje. 

„Bičiulystės“ inf. 

Vairuojantys neįgalieji ar ne-
įgalius vaikus auginančios 
šeimos nuo sausio 1 d. gali 
pasinaudoti dvigubai didesne 
kompensacija įsigyjant len-
gvuosius automobilius ir juos 
techniškai pritaikant. 

Vairuojantiems 
neįgaliesiems

Kai neįgaliam žmogui yra 
nustatytas specialusis lengvojo 
automobilio ir jo techninio pri
taikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis, jis turi teisę kartą per 6 
metus gauti kompensaciją įsigyti 
ar pritaikyti automobilį. 

Nuo 2021 m. kompensaci
ja sieks iki 2560 eurų. Ja pasi
naudoti galės vairuotojo pažy
mėjimą turintis neįgalusis, ku

riam nustatytas specialusis len
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis. Norint 
ją gauti, reikės pateikti doku
mentus, pagrindžiančius fakti
nes išlaidas.

Neįgalų vaiką auginantiems 
tėvams

Negalią turinčių vaikų tėvai, 
įtėviai ar globėjai, kurių nepil
namečiam vaikui yra nustaty
tas specialusis nuolatinės slau
gos poreikis ar visiška negalia iki 
2005 metų, taip pat  vieną kar
tą per 6 metus galės pasinaudo
ti iki 2560 eurų kompensacija.

Šeimos, auginančios neįga
lius vaikus, kuriems sukakus 18 
metų, nepertraukiamai nusta
tyta visiška negalia, o pasikei
tus teisiniam reglamentavimui 
nustatomas specialusis nuolati
nės slaugos poreikis, taip pat tu
rės teisę gauti šią kompensaciją.

Lengvojo automobilio įsigi
jimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacija mokama iš 
valstybės biudžeto lėšų.

„Bičiulystės“ inf. 

Didėja išmoka specialiajam 
automobiliui 

Nežymūs psichikos sveikatos 
sutrikimai nebebus kliūtimi 

vairuoti automobilį

„Esu labai dėkinga akty
viems savo pagalbininkams se
niūnijose, kurie bendrauja su 
draugijos nariais – nuvažiuoja, 
aplanko, pakalbina, ten kur yra 
centriukai, pakviečia apsilan
kyti, paragina užsisakyti „Bi
čiulystę“, – sako A. Petronienė. 

Jos teigimu, yra žmonių, ku
rie „Bičiulystę“ skaito jau daug 
metų ir patys jos ieško, kai tik 
sužino apie paskelbtą prenume
ratą. Be laikraščio niekada ne
lieka Zinaida Jurėnienė, Janina 
Stankevičienė, Zita Berdešienė. 
Ištikimi „Bičiulystės“ skaityto
jai – Stasė ir Kazimieras Ko
pūstai, neįgalų sūnų auginan
ti Stanislava Barauskienė, Vla
das Trumpickas. „Bičiulystę“ 
noriai skaito ir jauni žmonės – 
Sandra Čiauškaitė iš Matarakų 
kaimo, Aistė Makarauskaitė iš 
Pragarėlės. 

30 metų laikraščiui ištikima 
ir 93 metus skaičiuojanti Janina 
Bikinienė. „Kai susitvėrė drau
gija, iškart ir įstojau, ir laikraš
tį prisirašiau – tuomet sirgo vy
ras“, – prisimena J. Bikinienė. 
Nuo to laiko nė vienais metais 
ji nelieka be laikraščio. Moteris 
sako čia randanti daug naudin
gų sveikatos patarimų ir šiaip 
įdomių straipsnių. „Prieš Ka
lėdas buvo tokių gražių žodžių 
parašyta, kad per Kūčias viena 
sėdėdama net eilėraštį susikū
riau“, – juokiasi moteris. 

Ypač jai įdomūs straipsniai 
apie įvairias žoleles, nes ir pa
ti yra žolininkė. Nuo vaikystės 

pažįsta daug augalų, moka jais 
gydyti. Šias žinias ji perėmė iš 
savo babos. J. Bikinienei įdomu 
laikraštyje paskaityti tikruosius 
žolelių pavadinimus, prisiminti, 
ką pati žino. 

Tiesa, dabar Janina mažiau 
beskaito, nes akys blogai ma
to. Ir viena ranka visai neklau
so – pirštai tarsi užšalę. Bet ge
ros nuotaikos moteris nestoko
ja – daug metų dalyvauta savi
veikloje, daugybė dainų šven
čių aplankyta, garsi jos rengia
ma bulvių šventė. O ir draugi
jos išvykose J. Bikinienė – ne
pakeičiama pasakorė, liaudiškos 
išminties aruodas.

Sunkūs metai 
A. Petronienė sako, kad pra

eiti metai neįgaliųjų draugijoms 
buvo labai sunkūs, nesinori net 
galvoti, kas laukia, jei situaci
ja nepagerės. Priplanuota daug 
veiklų, norisi ir į šventes žmones 
sukviesti, ir prie jūros nuvežti...

Šiuo metu pagrindinis dar

bas vyksta telefonu. Žmonės 
skambina dėl įvairiausių prie
žasčių – šeimoje atsirado sun
kus ligonis, neranda specialios 
lovos. Reikia tualetinės kėdės, 
vaikštynės – kas daugiau pa
konsultuos, patars jei ne drau
gijos pirmininkė A. Petronienė. 
Reikėjo spręsti bėdą, kai sudė
tinga onkologine liga sergan
čiam žmogui gydytojai negalė
jo išrašyti stiprių nuskausmina
mųjų vaistų, nes diagnozė nebu
vo patvirtinta onkologo. Spren
dimą pavyko rasti. „Žmonėms 
labai svarbu turėti su kuo pa
sikalbėti, paprašyti pagalbos ar 
patarimo, sulaukti paguodžian
čio žodžio. Ypač tai pajutau pra
eitais metais“, – pasakoja Pane
vėžio rajono neįgaliųjų draugi
jos pirmininkė. 

„Draugijoje yra 600 narių, 
rajonas didelis, visų neaplan
kysime, visiems paslaugų ne
suteiksime. Kai kuriuos – vie
nišus, silpniausius – aplankau su 
kalėdaičiu, gražiu žodžiu. Kitus 
pakviečiame į šventę. Džiau
giuosi, kad mums padeda se
niūnai, savivaldybė. Kai reikia, 
seniūnijos suteikia savo trans
portą. Iš vienos seniūnijos at
veža 8, iš kitos – 5, taip vyksta 
visos mūsų šventės“, – palaiky
mu džiaugiasi A. Petronienė. Ji 
įsitikinusi, kad be visų susikal
bėjimo, bendro darbo nieko ne
pavyktų. Ji dėkinga ir savivaldy
bei, kad padeda išlaikyti draugi
jos automobilį. 

„Visus skaitytojus sveikin
dama naujų metų proga, lin
kiu kantrybės, kad kuo greičiau 
grįžtų toks gyvenimas, apie ko
kį mes svajojame. O toks laikas 
tikrai ateis, reikia tik truputį pa
kentėti“, – sako A. Petronienė. 

Emilija STONKUTĖ
 Aldonos Milieškienės nuotr.

Draugijoje visada 
sulaukia palaikymoPanevėžio rajono neįgaliųjų 

draugijoje „Bičiulystę“ kas-
met užsiprenumeruoja dau-
giau kaip 100 žmonių. Šie 
metai – ne išimtis. Draugi-
jos pirmininkė Aurelija Petro-
nienė sako, kad tai yra ben-
dro darbo, susiklausymo re-
zultatas. 

Aurelija Petronienė.

„Projekto mintis – visuo
menės švietimas apie nega

lią turinčius žmones tarp mū
sų“, – teigia projekto „Renkuo
si priimti kitokį“ vadovė Dalia 
Balčytytė. „Šis žodynas skir
tas visiems vaikams ir gali bū
ti pristatomas mokyklose, ypač 
žinant, kad nuo 2024 metų nei 
viena mokykla negalės atsisa
kyti priimti vaikų su negalio
mis. O žodynas parengtas va
dovaujantis lygiateisiškumo ir 
lygiavertiškumo principais: šie 
vaikai tarp mūsų, ir jie irgi vis

ką gali. Vaikų, turinčių negalią, 
nereikia gailėtis – tai dar viena 
labai stipri šios knygos žinia, 
neišsakoma tiesiogiai, bet be 
galo stipriai juntama tarp eilu
čių, iliustracijose. Užvertę pas-
kutinį „Žmogus su negalia irgi 
gali“ puslapį, į pasaulį pažvelg
sime kiek kitaip.“

Knygą „Žmogus su negalia 
irgi gali“ parašė Heini Saraste ir 
Kalle Konkkola, iliustravo Vai
no Heinonen, iš suomių kalbos 
išvertė Viltarė Urbaitė. Elek
troniniu formatu knyga išleista 
įgyvendinant Lietuvos kultūros 
tarybos remiamą projektą „Ren
kuosi priimti kitokį“.

Knyga viešai prieinama Lie
tuvos aklųjų bibliotekos sve
tainėje.

Lietuvos aklųjų bibliotekos ir 
„Bičiulystės“ inf.

Išleistas iliustruotas  
negalių žodynas vaikams 

„Žmogus su negalia irgi gali“

Lietuvos aklųjų biblioteka, 
aptarnaujanti visus, nega-
linčius skaityti įprasto spaus-
dinto teksto, iš suomių kalbos 
išvertė ir elektroniniu formatu 
išleido iliustruotą negalių žo-
dyną vaikams „Žmogus su 
negalia irgi gali“. Žodyne ne 
tik pristatoma 120 su nega-
lia ir neįgalumu susijusių są-
vokų, bet ir šiltomis, jautrio-
mis iliustracijomis formuoja-
mas šiuolaikiškas, pagarbus 
požiūris į žmogų su negalia.



2021 m. sausio 7 – 20 d., Nr. 1 (1514), „Bičiulystė“3 psl.

programoje, šiame projekte įgi
jau pedagogo kvalifikaciją, pra
dėjau dar vienas magistro stu
dijas, susijusias su įtraukiuoju 
ugdymu. Taigi formalią klai
dą ištaisiau“, – pajuokauja Ar
tūras ir patikina bent jau arti
miausiu metu iš Šilo mokyklos 
nesitrauks. 

Idėjoms reikia palaikymo
Vilniaus Šilo mokykla bu

vo viena iš „Renkuosi moky
ti“ programos Arturui pasiūly
tų trijų ugdymo įstaigų. „Pri
siminiau „Renkuosi mokyti“ 
misiją – kiekvienas gali mo
kytis, kiekvienas vaikas vertas 
dėmesio, – sako Artūras. – At
ėjimas į mokyklą, kuri dirba su 
raidos sutrikimų turinčiais vai
kais, buvo pirmas egzaminas – 
ar tikiu ta misija, ar galiu padė
ti ją įgyvendinti. Tai buvo įdo
mus iššūkis, kuris bent jau pir
maisiais metais mane praaugo. 
Man pačiam tai buvo svarbi pa
moka, reikėjo išmokti daug nau
jų dalykų ir tai mane motyva
vo.“ Pasak Artūro, kai ateini su 
„Renkuosi mokyti“ programa, 
turi daug vizijų, idėjų, sumany
mų, bet reikia siekti, kad ir kiti 
tas idėjas priimtų kurti santykį 
ir su vaikais, ir su mokytojais. 

Mokyklos direktorės E. Ur
banavičienės teigimu, čia dir
bantiems mokytojams tai irgi 
buvo nemenkas išbandymas – jie 
buvo įsitikinę, kad gerai pažįsta 
mokyklą lankančius vaikus, ži
no jų gebėjimus, ir abejojo, kad 
šioje srityje patyrimo neturintis 
žmogus gali kažką naujo pasiū
lyti. „O gal pabandom kitaip?“ – 
neretai klausdavo Artūras. Kar
tais tokia jo provokacija suveik
davo, o kartais – ne. „Man su
sidūrimas su vaikų negalia, jos 
specifika irgi buvo naujovė. Esu 
dėkingas daug padėjusioms mo
kinių padėjėjoms, kurios palai
kydavo, patardavo, kai nežinoda
vau, kaip elgtis, – atvirai pasako
ja mokytojas. – Ir pats buvau ne 
tik mokytojas, bet ir mokinys.“

„Vis dėlto su Artūro atėjimu 
atsinaujino ir mūsų mąstymas, 
požiūris į specialiųjų poreikių 
turintį vaiką. Artūras padėjo su
vokti, kad reikia dirbti su vaiko 
gebėjimais, sukurti jiems tinka
mą aplinką ir įsitikinti, kad tie 
gebėjimai gali būti gerokai di
desni, nei manome“, – pasako
ja direktorė. 

Svarbiausia – užmegzti 
santykį su vaiku

Dvejus su puse Artūro mo
kytojavimo metų lydėjo ir 
džiaugsmai, ir nusivylimai. 
„Kadangi tapau etikos moky
toju, reikėjo permąstyti, kaip 
turėtų atrodyti etika specialio
siose klasėse. Čia ne vieta abs
trakčioms sąvokoms. Reikėjo 
sukonkretinti vertybes, todėl 
pasirinkau strategiją – bendrau
ti su vaikais, leisti jiems supras
ti, kad jie įdomūs ir man, mo
kytojui, ir kitiems, padėti jiems 
išsakyti savo nuomonę“, – pa
sakoja Artūras.

Socialinių įgūdžių klasėse, 
kurias lanko vyresni jaunuoliai, 
mokytojas pradėjo klausti, kaip 
jie galvoja, prašė papasakoti, kas 
jiems patinka. „Jiems tai buvo 
neįprasta, jie nežinojo, kaip at
sakyti, – prisimena Artūras. – 
Kai kas manė, kad tokios užduo
tys per sudėtingos, bet žingsnis 
po žingsnio jie išmoko papasa
koti apie savo nuotaiką, sufor
muluoti nuomonę, netgi sukur
ti svajonę – tampa vis drąsesni. 
Labiausiai džiugina, kai pavyks
ta užmegzti santykį su vaiku.“ 

Artūras pasakoja prisime
nantis vieną auklėtinį, turėjusį 
sudėtingą autizmo spektro sutri
kimą. Jam dažnai užeidavo pyk
čio, agresijos priepuoliai. Buvo 
liūdna tai matyti, bet kažkokiu 
momentu mokytojas pastebėjo, 
kad ir patį vaiką tai kankina – jis 
nori prisiglausti, nori, kad kaž

kas nuramintų. „Pamatai, kad 
vaikas laukia tavo dėmesio, tu 
gali jam padėti. Tokio santykio 
pajautimas motyvuoja kitą ry
tą vėl keltis ir važiuoti į darbą. 
Įsijautęs į vaiko vidinį pasaulį ir 
pats tampi jautresnis“, – įsitiki
nęs Artūras. 

Tėvų reakcija ir suprantama, 
ir sunkiai suvokiama

Mokykla, priimdama „Ren
kuosi mokyti“ programos mo
kytoją, įsipareigoja vykdyti po
kytį, kuris būtinas tai bendruo
menei. Šilo mokyklai reikėjo iš
sivaduoti iš izoliacijos, atskir
ties – ir visuomenė nelabai no
rėjo su ja bendrauti, ir mokykla 
nesiekė artimesnių kontaktų. 
„Kilo idėja – pokytį nukreipti 
į bendradarbiavimą su kitomis 
mokyklomis, – pasakoja Artū
ras. – Idėjai įgyvendinti reikėjo 
surinkti stiprią pokyčio koman
dą, kuri pasidalytų savo žinio
mis, patirtimi. Veikdami kar
tu turėjome sukurti erdvę, kur 
skirtingų gebėjimų vaikai galėtų 
būti kartu, džiaugtis bendryste.“ 

Pasak mokyklos direktorės 
E. Urbanavičienės, nemažai 
mokinių tėvų šią idėją priėmė 
skeptiškai: kam viso to reikia, 
bus per daug streso, saugiau, kai 
vaikai būna mokyklos patalpo
se. Vis dėlto netrukus tėvai įsi
tikino, kad vaikams tai tikrai 
naudinga. „Kiekvieną savaitę 
einame į muziejų, parką ar kur 
nors kitur. Ir tai nėra šiaip sau 
pažaidimas, o skatina gebėjimą 
būti su kitais kitokioje aplinkoje, 
mokytis bendrauti, elgtis skir
tingose vietose“, – sako Artūras. 

Mokytojui labiau neramu dėl 
kai kurių bendrojo ugdymo mo
kyklose besimokančių vaikų tė
vų nuomonės, nesupratimo, ko
dėl jų sveikas vaikas turi susitik
ti, bendrauti su nesveiku vaiku. 
„Atmetimo reakcija labiau pas

tebima plačiojoje visuomenėje, – 
sako Artūras. – Bet mes sten
gėmės tą projektą vykdyti labai 
nuosekliai, neskubant – nebu
vo taip, kad uždarytume vaikus 
vienoje patalpoje, lieptume jiems 
susikibti rankomis ir draugauti. 
Viskas vyko natūraliai. O tie vai
kai grįžę namo patys pasakodavo 
tėvams, kaip jiems buvo įdomu, 
kad jie nori daugiau tokių susiti
kimų. Taip pamažu visuomenės 
nuomonė ir keičiasi.“

Ateitis – įtraukusis ugdymas 
„Metų ateities“ apdovanoji

mas glaudžiai siejasi su neseniai 
priimtomis Švietimo įstatymo 
pataisomis ir viltimi, kad netru
kus įtraukusis ugdymas taps ne
be siekiamybe, o realiu gyveni
mu ir visos mokyklos nuo 2024-
ųjų priims specialiųjų poreikių 
turinčius vaikus. „Manau, kad 
tai labai teigiamas pokytis – vi
suomenė stengiasi būti brandi, 
demokratiška ir laisva, – svarsto 
A. Markevič. – Tai svarbus mo
tyvuojamasis spyris visai švieti
mo sistemai. Vien įstatymo pa
keitimas neišspręs izoliavimo, 
nepakeis vertybinio požiūrio, 

bet labai tikiuosi, kad visi švie
timo sistemos dalyviai jaus tam 
tikrą užduotį, kad įsigaliojus 
įstatymo pataisai būtume pasi
ruošę šiam pokyčiui.“

Vis dėlto, pasak Artūro, daug 
mokytojų jaučia nerimą dėl atei
ties, nes neturi pakankamai 
kompetencijų dirbti su intelek
to sutrikimų turinčiais vaikais. 
Jaunam pedagogui neramu, kad 
kai tik buvo priimtos įstatymo 
pataisos, politikų pasisakymuo
se dažniausiai buvo minimi pi
nigai, būtinybė pritaikyti mo
kyklų koridorius, įrengti liftus, 
nors kalbant apie įtraukųjį ugdy
mą reikėtų mąstyti apie vertybi
nį visuomenės požiūrį, specialis
tų trūkumą, galvoti, kaip spręs
ti būtent šiuos dalykus. „Gali
me pastatyti tobulą mokyklą, ją 
puikiai pritaikyti pagal visus rei
kalavimus, bet jei į klasę atėjęs 
mokytojas su baime žiūrės į spe
cialiųjų poreikių turinčius vai
kus, jei tėvai savo atžaloms draus 
bendrauti su kitokiais vaikais – 
jokio pokyčio nebus.“ 

Pasak Artūro, nemažai mo
kyklų tyliai laukia, kol gaus ko
kius nors nurodymus – švieti
mo bendruomenei, deja, vis dar 
būdinga nuostata: kol nelieps, 
tol nepradėsim. Bet ir dabar yra 
mokyklų, kuriose mokosi indi
vidualių poreikių turintys vai
kai, galima iš jų mokytis.

A. Markevič džiaugiasi, kad 
Vilniaus Šilo mokykla – šių po
kyčių priekyje. Mokykloje vei
kia sostinės savivaldybės inicia-
tyva ir lėšomis įkurtas konsul
tacinis centras, 10 mokyklų tei
kiantis rekomendacijas apie ug
dymo pritaikymą specialiųjų 
poreikių vaikams. 

Mokytis yra iš ko, bet kaip 
turimos žinios ir patirtis bus pa
naudoti, priklausys nuo kiekvie
nos mokyklos apsisprendimo.

Aldona MILIEŠKIENĖ

„Metų ateities“ apdovanojimas – specialiųjų 
poreikių vaikų mokytojui

(atkelta iš 1 psl.)

Pasirodo, daug kas yra tik pri
sitaikymo reikalas“, – sako jis.  

Nerijus sako nemėgstantis 
dejuoti ir ko nors kaltinti dėl 
nepritaikytos aplinkos: „Nesu
sireikšminu. Negali gyvenime 
viskas būti pritaikyta ir paduo
ta ant šaukštelio. Stengiuosi pats 
prisitaikyti, o ne prašyti.“ 

Šeima – didelis džiaugsmas 
Nerijus sako, kad kol kas su

laukė tik palaikymo – nė karto 
nebuvo, kad kas nors neigiamai 
reaguotų. „Baigėsi laikai, kai vi
si uždaryti. Negalią turintis tė
vas nėra joks stebuklas “, – sa
ko N. Venckus. Jį labai natūra
liai priėmė ir dukros darželio 
draugai, dabar klasiokai. „Kar
tais pagalvoju, kaip bus paau
glystėje, bet dabar jokių proble
mų nekyla“, – pasakoja vyras.

Tiesa, negalią turinčių žmo
nių, su kuriais bendravo, rate, jis 
buvo bene pirmasis, kuris ryžosi 
turėti vaikų. „Nežinau, ar suta

pimas, ar mano pavyzdys paska
tino, bet dabar daug kas augina 
vaikus“, – sako Nerijus. 

Jis neslepia – ne visi žino, 
kiek žmonėms po stuburo pa
žeidimų reikia įveikti iššūkių, 
kol pavyksta susilaukti vaikų. 
Tačiau įsitikinęs – tikrai verta. 

„Yra iššūkių, reikia pasi
stengti, bet tėvystės džiaugsmas 
atperka pastangas. Niekada nesi
gailėjau, kad ryžausi turėti vai
kų – net naktimis, kai nemie
godavau, nebuvo tokių minčių. 
Šeima – didelis džiaugsmas“, – 
pozityviai nusiteikęs Nerijus. 
Jis ragina ir kitus neįgaliuosius, 
kurie turi šeimą, sąlygas, o svar
biausia – noro, nesibaiminti su
silaukti vaikų. 

Skatina vyrus įsitraukti į 
tėvystę

Pasak Lygių galimybių kon
trolieriaus tarnybos (LGKT) 
komunikacijos skyriaus vedė
jos Mintautės Jurkutės, praėju
sių metų lapkritį LGKT pradėjo 

sąmoningumo didinimo kam
paniją „Būti tėčiu – didžiausia 
dovana“, kuria siekiama skatin
ti vyrų įsitraukimą į vaikų prie
žiūrą nuo pat kūdikystės. Kar
tu su kampanija pradėjo veik
ti ir nauja informacinė sistema 
apie asmeninio gyvenimo ir 
darbo derinimą www.daugiau
balanso.lt.

Pradėti šią iniciatyvą paska
tino vykdomas projektas „Visi 
apie tai kalba: darbo ir asmeni
nio gyvenimo derinimas virsta 
realybe“, kurį LGKT įgyven
dina kartu su Lygių galimybių 
plėt ros centru ir socialinės re
klamos agentūra „Nomoshiti“. 
Jo tikslas – paskatinti visuome
nėje diskusijas bei veiksmus, 
kurie padėtų pagerinti darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiaus
vyrą dirbančių žmonių gyve
nime, skatintų tam palankias 
žmonių nuostatas šeimose ir 
darbovietėse, geresnį darbų ir 
atsakomybių pasidalinimą tarp 
moterų ir vyrų auginant vaikus 

ir prižiūrint vyresnius, sergan
čius asmenis, negalią turinčius 
šeimos narius. 

Mažėja stereotipų
M. Jurkutės teigimu, pro

jekte siekiama parodyti, kad 
tėvystė apima labai platų spek
trą įvairių formų ir patirčių, to
dėl stengiamasi kviesti savo pa
tirtimis dalytis kuo įvairesnius 
tėčius. „Tėčių su negalia tėvys
tės patirtys mažai kuo skiria
si nuo negalios neturinčių tė
čių. Jie, kaip ir kiti, susiduria 
su panašiais rūpesčiais, iššū
kiais, baimėmis, pasididžiavi
mu, džiaugsmais ir pan. Kokio 
nors unikalaus, tik jiems būdin
go ar tik jų patiriamo stereo-
tipinio požiūrio iš visuomenės 
nematome“, – pasakoja LGKT 
atstovė. M. Jurkutės teigimu, 
vienintelis aspektas, kuris bu
vo paminėtas, yra nebent ne
galios sukelti nepatogumai, kai, 
pavyzdžiui, dėl regos negalios 
negali matyti savo vaiko ir ką 

jis daro arba dėl savo apribo
to judumo negali veikti veiklų, 
kuriomis su savo vaikais norė
tum užsiimti. 

„Stereotipų apie tėvystę, 
motinystę  ir vaikų auginimą 
vis dar pastebime labai daug. 
Jų pasitaiko ir komentaruose 
po LGKT pasidalytais straips
niais tarnybos administruoja
mose Facebook paskyrose. Pa
vyzdžiui, buvo komentarų, ku
riuose rašoma, kad vaikus tu
rėtų auginti mamos, nes gi jos 
maitina krūtimi, kad vaikus au
ginantys vyrai yra sumoteriškė
ję arba nepakankamai vyriški, 
reiškiamas pasipiktinimas, kad 
dabar bus prievarta varomi tė
vai vaikų auginti ir pan. Be abe
jo, kur kas daugiau palaikančių 
komentarų rodo, kad stereotipi
nės nuostatos keičiasi link lygia
vertiškesnio mamos ir tėčio at
sakomybių ir įsitraukimo į vaikų 
auginimą pasidalinimo“, – sako 
M. Jurkutė. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Negalią turintys vyrai vis drąsiau renkasi tėvystę

Į Šilo mokyklą Artūras Markevič atė-
jo prieš pustrečių metų. 

Manto Bartaševičiaus nuotr. 

(atkelta iš 1 psl.)
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Transporto lengvatų įstaty
mo pakeitimus iniciavusios Pa
galbos onkologiniams ligoniams 
asociacijos direktorės Neringos 
Čiakienės teigimu, onkologiniai 
pacientai, kol jiems yra taikomas 
aktyvus gydymas, negali įgyti 
neįgaliojo statuso, todėl negauna 
pašalpų, negali pasinaudoti len
gvatomis, nors dėl ilgai trunkan
čio gydymo daugelio darbingu
mas ir pajamos labai sumažėja. 
„Kadangi su POLA kortele nuo
laidą įsigyti priemiestinio ir vie
tinio susisiekimo autobusais jau 
taikė 11 savivaldybių, žinome, 
kad būtent nuolaida transpor
tui onkologiniams pacientams 
ypač aktuali ir reikalinga. On
kologiniai pacientai yra gydo
mi tik 5 didžiuosiuose miestuo
se, į kuriuos suvažiuoja iš visos 
Lietuvos. Atsižvelgiant į tai, kad 
aktyvaus gydymo ciklas trun
ka nuo 6 mėn. iki kelių metų, 
transporto lengvatos reikšmin
gai prisidės prie šių pacientų so
cialinės gerovės, leis sutaupytas 
lėšas skirti gydymui, gyvenimo 
kokybės gerinimui“, – pažymi 
N. Čiakienė. 

Norėdami pasinaudoti vie
šojo transporto lengvata, įsi
gydami bilietą, onkologiniai 
pacien tai turės pateikti POLA 
kortelę ir asmens dokumen
tą. Apie šią nuostatą 2020 m. 
gruodžio 16 d. Susisiekimo mi
nisterija raštu informavo Lietu
vos transporto saugos adminis
traciją, Lietuvos savivaldybių 
asocia ciją, UAB „LTG Link“ ir 
AB „Smiltynės perkėla“, pra
šydama rašte pateiktą informa
ciją perduoti vežėjams, kitiems 
asmenims, parduodantiems va
žiavimo keleiviniu transportu 
bilietus, keleivinio transporto 
kontrolę vykdantiems asme
nims bei kitoms suinteresuo
tosioms šalims.

POLA kortelę galima užsisa
kyti www.pola.lt puslapyje, už
pildžius registracijos duomenis ir 
pateikus ligos diagnozę patvirti
nančius dokumentus. Kortelė iš

duodama nemokamai, imamas 
tik 1 Eur siuntimo paštu mokes
tis. POLA kortelę užsisakyti ir 
naudotis jos teikiamomis privi
legijomis gali asmenys, turintys 
onkologinės ligos diagnozę, ne
priklausomai nuo to, kada ir ko
kios stadijos liga buvo nustatyta. 

Pasibaigus karantinui, PO
LA kortelę bus galima užsisa
kyti ne tik internetu, bet ir gau
ti susisiekus su vienu iš organi
zacijos savanorių 32 Lietuvos 
miestuose. Šiuo metu POLA 
kortele naudojasi 17 tūkst. on
kologinių pacientų.

POLA kortelės turėtojams 
taip pat yra teikiamos nemo
kamos teisinės, psichologinės, 
mitybos ir gyvensenos alterna
tyvos konsultacijos, jie gali pa
sinaudoti nuolaidomis vaistams, 
medicininiams tyrimams ir ki
toms prekėms bei paslaugoms, 
kurias siūlo daugiau nei 100 
kortelės partnerių. Kortelės tu
rėtojus reguliariai pasiekia ak
tuali informacija apie vėžio ty
rimus ir gydymą, jie kviečiami 
dalyvauti gydytojų paskaitose, 
dailės, šokio terapijos užsiėmi
muose. Bendradarbiaujama su 
daugiau nei 70 kultūros įstaigų, 
kurios onkologiniams pacien-
tams su POLA kortele skiria 
nemokamus kvietimus lankytis 
teat ruose ir koncertuose.  

Inicijuodama Transpor
to lengvatų įstatymo pataisą ir 
jos įgyvendinimą, POLA akty
viai bendradarbiavo su Sociali
nės apsaugos ir darbo ministe
rija, Sveikatos apsaugos minis
terija, Susisiekimo ministerija ir 
Vyriausybės kanceliarija. „Vie
nas iš POLA tikslų – kovoti dėl 
onkologinių pacientų teisių. Šis 
pavyzdys patvirtina, kad stipri 
nevyriausybinė organizacija gali 
efektyviai atstovauti savo narių 
interesams, aktyviai dalyvauti 
teisėkūros procesuose, sutelkti 
bendram tikslui skirtingų ins
titucijų pastangas“, – pabrėžė 
POLA direktorė N. Čiakienė.

„Bičiulystės“ inf.

ŠaLpos iŠmokos 2021 METAIS

Didės 
pensijosOnkologiniai pacientai 

keliaus pigiau 

stažą įgijusiam pensininkui ben
dra visų gaunamų pensijų suma 
negali būti mažesnė nei mini
malių vartojimo poreikių dydis.

Lietuvoje iš viso yra apie 
615 tūkst. senatvės pensinin
kų, apie 5 tūkst. išankstinių se
natvės pensijų gavėjų, apie 160 
tūkst. netekto darbingumo pen
sijų gavėjų, apie 30 tūkst. naš
laičių pensijų gavėjų.

„Bičiulystės“ inf. 

2021 meta is soc ia l in io 
drau dimo pensijos didės 

9,08 proc. – tiek  procentų di
dės bazinė pensija, apskaitos vie
neto vertė ir našlių pensijos ba
zinis dydis. Dėl to didės ne tik 
senatvės pensijos, bet ir išanks
tinės, netekto darbingumo, naš
lių ir našlaičių pensijos.

Skaičiuojama, kad vidutinė 
senatvės pensija su būtinuoju 
stažu 2021 metais pasieks 435 
eurus, o vidutinė pensija – 411 
eurų. Šiuo metu vidutinė sena
tvės pensija su būtinuoju stažu 
sudaro 399 eurus, o vidutinė 
pensija – 377 eurus.

Remiantis nauja indeksavimo 
tvarka, šiemet nežymiai smukte
lėjęs bendrasis vidaus produktas 
netaps kliūtimi pensijoms augti 
ir senjorų bei žmonių su nega
lia skurdui mažėti, nes kitąmet 
prog nozuojamas ir bendrojo vi

daus produkto, ir darbo užmo
kesčio fondo augimas. 

Pačių mažiausių pensijų ga
vėjams, kurių visų gaunamų 
pensijų, išskyrus šalpos pensijas, 
suma nesiekia minimalių varto
jimo poreikių dydžio, mokamos 
pensijų priemokos. Šiemet šis dy
dis siekia 257 eurus, kitąmet – 
260 eurų. Konkreti priemoka 
asmeniui priklauso nuo per visą 
gyvenimą įgyto stažo, o būtinąjį 

Nuo sausio 1 d. onkologinėmis ligomis sergantys asmenys su 80 
proc. nuolaida galės įsigyti tolimojo, vietinio ar reguliaraus susi-
siekimo bilietą važiuoti autobusais, traukiniais, reguliaraus su-
sisiekimo laivais ir keltais. Nuolaida galios visoje Lietuvoje, pa-
teikus Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) 
kortelę ir asmens dokumentą. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  inf.
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Kam skirta savarankiško 
užimtumo rėmimo priemonė?

Savarankiško užimtumo rė
mimas organizuojamas siekiant 
padėti Užimtumo tarnyboje re
gistruotiems asmenims, kurie 
nori pradėti verslą ir be valsty
bės pagalbos negali to padary
ti. Subsidija skiriama steigian
tiems darbo vietas sau labai ma
žose įmonėse.

Kas gali pretenduoti į šią 
paramą?

Savarankiško užimtumo rė
mimo paraiškas gali teikti darbo 
ieškantys asmenys, kurie:
 kartu su Užimtumo tarny

bos konsultantu aptarė ir sudarė 
individualios užimtumo veiklos 
planą, kuriame yra numatyta sa
varankiško užimtumo rėmimo 
priemonė;
 pirmą kartą steigia darbo 

vietas sau Smulkiojo ir viduti
nio verslo plėtros įstatyme api
brėžtose labai mažose įmonėse 
ir savarankiško užimtumo rė
mimo paraiškų vertinimo metu 
(dieną) atitinka vieną iš sąlygų, 
numatytų Užimtumo įstatymo 
47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

1) bedarbiai, kurie yra dar
bingo amžiaus neįgalieji, ku
riems nustatytas nuo 0 iki 55 
proc. darbingumo lygis arba ne
įgalumo lygis;

2)  bedarbiai iki 29 metų;
3) vyresni kaip 45 metų be

darbiai.
Ką reikia daryti, norint 

gauti paramą? 
Darbo ieškantis asmuo (pri

klausantis vienai iš aukščiau nu
rodytų tikslinių grupių – ne
įgalieji, jaunimas iki 29 metų 
ar vyresni kaip 45 metų asme
nys), planuojantis dalyvauti sa
varankiško užimtumo rėmimo 
priemonėje ir gauti subsidiją sa
varankiškam užimtumui remti, 
turi būti registruotas Užimtu
mo tarnyboje bedarbio statusu. 

Pirmiausia kartu su Užimtu
mo tarnybos konsultantu jis turi 
aptarti savo tikslą ir ketinimus 
susikurti sau darbo vietą. Tada 

sudaromas individualios užim
tumo veiklos planas, kuriame 
numatoma savarankiško užim
tumo rėmimo priemonė. 

Vėliau rengiama paraiška, 
kuri teikiama Klientų aptarna
vimo skyriui, kurio aptarnau
jamoje teritorijoje planuojama 
steigti darbo vietą, paraiškų at
rankos konkursui.

Kokie yra paramos dy-
džiai? 

Subsidijos dydis darbo vie
tai sau steigti negali viršyti 31,03 
Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės patvirtintos minimaliosios 
mėnesinės algos dydžių sumos 
savarankiško užimtumo rėmimo 
paraiškų atrankos paskelbimo 
Užimtumo tarnybos interneto 
svetainėje dieną. Nuo 2021 m. 
sausio 1 d. tai yra 19 921,26 eu
rų (642x31,03 = 19921,26). 

Per kiek laiko reikia pa-
rengti visus dokumentus? 

Paraiška pateikiama ne vė
liau kaip per 30 dienų nuo at
rankos paskelbimo dienos. 

Kiek lėšų skirta šiai prie-
monei? 

2020 m. savarankiško užim
tumo rėmimo priemonei buvo 
skirta 9,25 mln. eurų.

Kokiais kriterijais remia-
masi vertinant paraiškas?

Vertinant savarankiško už
imtumo rėmimo paraiškas, dide
lis dėmesys skiriamas, kur stei
giama darbo vieta – kaimo vie
tovėse, didžiausio nedarbo teri
torijose ir pan. Taip pat vertina
mas paraiškos teikėjo nuosavų 
lėšų indėlis, prašomos paramos 
dydis, planuojamas sukurti pa
pildomų darbo vietų skaičius, 
paraiškos teikėjo gebėjimai atlik
ti darbo funkcijas numatomoje 
steigti darbo vietoje pagal turi
mą kvalifikaciją ir darbo patirtį. 

Daugiau informacijos galima 
rasti: https://uzt.lt/darboieskan-
tiems/verslkurimas/

Kalbėjosi Emilija STONKUTĖ 

Alvydas su žmona ir keturiais vaikaičiais.

Jau galima teikti 
paraiškas savarankiško 

užimtumo rėmimui 
Nuo sausio 6 d. jau galima teikti paraiškas savarankiško už-
imtumo rėmimo priemonei. Paraiškos bus priimamos iki vasa-
rio 5 dienos imtinai. Apie tai, ką reikia žinoti apie šią priemonę, 
kalbamės su Užimtumo tarnybos atstove spaudai Milda Jan-
kauskiene. 

Netikėta liga 
Nelaimės Alvydą persekiojo 

nuo vaikystės, bet jos buvo nie
kis, palyginti su tuo, kas nuti
ko 2016-ųjų gruodžio 24 dieną. 

Alvydas mintimis grįžta į tą 
laiką. Nei iš šio, nei iš to pradėjo 
kosėti. Ne kartą bronchitu sir
gęs vyras pamanė, kad liga ir vėl 
atsinaujino, tačiau kosulys neį
prastai stiprėjo, ėmė trūkti oro, 
vyras pradėjo dusti. Per tris die
nas situacija taip pablogėjo, kad 
namiškiams neliko nieko kito, 
kaip kviesti greitąją medicinos 
pagalbą ir vežti Alvydą į ligo
ninę. Po poros dienų iš Vilka
viškio jį išgabeno į Kauno klini
kas. „Atsisakė plaučiai, kepenys, 
inkstai, tik aparatai palaikė gy
vybines funkcijas, – prisimena 
vyras. – Buvo taip blogai, kad 
daktarai namiškiams netgi siū
lė pakviesti kunigą.“ 

Neturėdami kitos išeities 
medikai Alvydui sukėlė dirbinę 
komą. Ir tai vyrą išgelbėjo – pa
mažu jo vidaus organai vėl pra
dėjo funkcionuoti. Vis dėlto iš 
komos pažadintas Alvydas bu
vo kitoks. „Protas grįžo, bet kū
no nevaldžiau. Tik galvą tegalė
jau pasukinėti“, – prisimena jis. 

Po gerų trijų savaičių į Vil
kaviškį reabilitacijai parvežto 
Alvydo laukė dar vienas iššū
kis – po poros dienos išsivystė 
sepsis. „Ir tai buvo jau trečias 
kraujo užkrėtimas. Visi manė, 
kad šįkart tikrai neišsikapsty
siu. Dabar jau Vilkaviškio dak
tarai patarė namiškiams ruoš
tis laidotuvėms, – pasakoja Al
vydas ir čia pat pajuokauja: – Į 
rojų nepriėmė, o pragare vietos 
nebuvo – vėl po truputį išsika
panojau.“ 

Priežasties taip ir nenustatė 
A. Žemantauskas sako, kad 

tokio sveikatos sutrikimo prie
žasčių nei Vilkaviškio, nei Kau
no medikai taip ir nenustatė. 
„Važiavom į Vilnių, į Diagnos
tikos centrą, – prisimena jis. – 

Būtent čia ir diagnozavo poli
neuropatiją (ligą, kuriai būdin
gas daugelio periferinių nervų 
pakenkimas, pasireiškiantis rau
menų paralyžiais, jutimo ir au
dinių mitybos sutrikimais dėl 
sutrikusios vegetacinės inerva
cijos). Tačiau iki šiol taip ir ne
aišku, kas ją sukėlė.“

Vis dėlto net ir sužinojus 
diag nozę grįžti į gyvenimą ne
buvo paprasta – rankų, kojų jis 
ir toliau nevaldė. Negana to, sa
vo nagučius parodė ir ilgas gu
lėjimas – atsirado pragulų, susi
formavo gilios negyjančios žaiz
dos. „Po kelių mėnesių iš ligo
ninės grįžęs namo buvau gyvas 
skeletas, – sako Alvydas ir pati
kina vis dėlto nepraradęs vilties, 
kad viskas susitvarkys. – Susira
dome namuose mane galėjusius 
lankyti specialistus, kurie padė
jo išjudinti kūną, įsigijome tre
niruoklį, padedantį mankštinti 
kojas, rankas. Nors galūnės „ne
veikia“, bet jau atsisėdu, abiem 
rankom suėmęs puodelį galiu 
atsigerti, su tarp pirštų įspraus
tu šaukštu pavalgau, į tualetą su 
vaikštyne nueinu.“ 

Pradėjo rašyti eilėraščius
Jo tikėjimas, begalinis noras 

gyventi, artimųjų rūpestis ir pa
galba darė stebuklus Tiesa, teko 
prisitaikyti prie naujų aplinky
bių, susigyventi su mintimi, kad 
bus priklausomas nuo artimųjų. 
Bet ir pats rankų nenuleido, ne
norėjo tik egzistuoti. „Užsispyri
mo man netrūksta. Žmona ryte 
išeina į darbą, o aš pradedu tre
niruotis: iš pradžių minu treni
ruoklį kojomis, paskui pasidė
jęs ant stalo pedalus suku ran
komis, – pasakoja kasdien po 20 
tūkstančių „žingsnių“ kojomis ir 
rankomis padarantis Alvydas. – 
Ilgai negaliu stovėti – per kelius, 
čiurnas kojos nelaiko, bet kada 
galiu nukristi. Kojų nervai „ne
veikia“, praktiškai buvo suny
kę visi raumenys, dabar juos jau 
šiek tiek esu atgaivinęs.“

Negalia siurprizų pateikė ir 
pačiam Alvydui. Anksčiau lite
ratūra beveik nesidomėjęs vyras 
pradėjo rašyti eilėraščius. „Vis
kas prasidėjo nuo to, kad tarp 
pirštų įspraustu pieštuku pra
dėjau iš naujo mokytis rašyti, – 
pasakoja vyras. Beje, pirmasis 
žodis, kurį parašė, buvo „ma
ma“. – Tada kilo noras aprašy
ti tai, kaip jaučiuosi, ką išgyve
nu. Taip ir pradėjau eiliuoti. Tik 
dabar rašau jau ne pieštuku, o 
planšetiniu kompiuteriu. Kartu 
su seserimi ir mamai nupirkom 
planšetę, jai patinka mano kū
rybą skaityti su bičiulėmis.“ Be 
Alvydo eilių neapsieina ir Vil
kaviškio rajono neįgaliųjų drau
gijos renginiai – jie dažnai pa
įvairina visokias šventes, susi
tikimus, praskaidrina feisbuko 
grupės draugų nuotaiką.

Žmona, trys dukros, ketu
ri anūkai, sesuo ir mama – tai 
jo šeima, atrama ir ištikima pa
laikymo komanda. „Be jų nie
ko nebūčiau pasiekęs“, – prisi
pažįsta Alvydas. Su didžiausia 
meile jis kalba apie artimiausius 
žmones. Kai reikia – vieni kitus 
padrąsina, paguodžia, kartu pa
sidžiaugia. 

Ypač šilti jausmai Alvydą 
sieja su mama. Apglėbusi tikė
jimo šviesa ir motiniška meile, 
kartu su sūnumi ji išgyvena ir 
skausmą, ir džiaugsmą. O ir jis 
randa kaip atsidėkoti – mamai 
skiria savo jautriausias eiles. 

Noras bendrauti – stipresnis 
už visas kliūtis

Vilkaviškio rajono neįgalių
jų draugija palaiko glaudžius ry
šius su Alvydu ir jo mama, tei
kia jiems reikalingas paslaugas. 
Neseniai Alvydas gerokai nuste
bino bičiulius – neįgaliojo veži
mėliu atvyko į draugiją. „Noriu 
bendrauti, būti reikalingas, – sa
ko daugeliui kitų neįgaliųjų pa
vyzdžiu tapęs vyras. – Žinau, 
kad savo patarimais galiu ir ki
tus padrąsinti nepasiduoti ne
galiai.“

Tiesa, be kito žmogaus pa
galbos, Alvydas negali išvažiuoti 
iš namų. Nors laiptinėje ir įreng
tas keltuvas, vis tiek reikia, kad 
kas nors padėtų. Be to, jau ne 
kartą ir užstrigęs buvo, užtvėręs 
kelią kaimynams. „Norėčiau šie
met pasidaryti išvažiavimą pro 
langą – čia įsirengti keltuvą, – 
planais dalijasi vyras. – Pernai 
įsigijau elektrinį vežimėlį, o jei
gu dar pats iš buto išvažiuočiau, 
jausčiausi beveik savarankiškas, 
galėčiau be kitų pagalbos išva
žiuoti į miestą ir į draugiją.“

Alvydas – stiprios valios, la
bai smalsus žmogus: domisi, kas 
vyksta šalyje ir pasaulyje, žai
džia šachmatais. Atrodo, kad 
jam nėra neįmanomų dalykų. 
Ir likimo bičiuliams jis pataria 
ne verkšlenti, o kabintis į gyve
nimą, labiau rūpintis savo svei
kata, pasitikėti savimi. 

Aldona DELTUVAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Iš pasalų užklupusi negalia 
neatėmė tikėjimo gyvenimu

Niekada nežinai, kokių staigmenų gali sulaukti iš likimo. Kar-
tais jos nudžiugina, kartais persmelkia liūdesiu, nerimu, nevil-
timi. Vilkaviškietis Alvydas Žemantauskas irgi nesitikėjo, kad 
liga taip pakeis jo gyvenimą. Vis dėlto jis nesiskundžia ir nede-
juoja, bet ramiai priima gyvenimą su visais jo iššūkiais ir nepra-
randa tikėjimo ateitimi. 
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kesnę mitybą, pirmiausiai susi
mąstome apie maistą, tačiau tai, 
ką geriame, taip pat turi didelės 
reikšmės. Visi alkoholiniai gė
rimai – alus, vynas ir spirituoti 
gėrimai – didina riziką susirgti 
vėžiu. Taip yra dėl to, kad mū
sų kūnas alkoholį skaido į tok
siškus chemikalus, kurie žaloja 
genetinę informaciją – DNR. Jei 
visgi nuspręsite vartoti alkoholį, 
tai darykite saikingai. Suvarto
jamo alkoholio kiekis per dieną 
turėtų neviršyti vienos įprastos 
gėrimo porcijos (2–3 standarti
niai vienetai moterims ir poros 
įprastų gėrimo porcijų (3–4 vie
netai) vyrams. Standartinis alko
holio vienetas apibrėžiamas kaip 
gryno (100 %) alkoholio kiekis 
gramais. Viena gėrimo porcija 
yra butelis ar bokalas (500 ml) 
alaus ar sidro, 175 ml talpos vy
no (12,5%) taurė ir pan.

Mažindami suvartojamo al
koholio kiekį, mažinsite ir grės
mę susirgti vėžiu.

Vaisiai ir daržovės padeda 
išvengti vėžio 

Sveikos mitybos ir sveikatai 
palankaus kūno svorio palaiky
mas turi daug privalumų. Vie
nas iš jų – sumažėjusi rizika su
sirgti vėžiu. Moksliniai tyrimai 
parodė, kad gausus vaisių ir dar
žovių vartojimas gali padėti iš
vengti kai kurių vėžio rūšių, pa
vyzdžiui, burnos, ryklės, stemp-
lės, skrandžio ir plaučių vėžio. 
Vaisiuose bei daržovėse yra gau
sybė maistingųjų medžiagų ir 
ląstelienos. Labai pravartu val
gyti įvairių rūšių vaisius ir dar
žoves, iš jų gausite pakankamą 
gerai subalansuotų vitaminų ir 
mineralų kiekį. Jei maitinsitės 
sveikai, maiste bus gausu vai
sių ir daržovių, tuomet nepri
reiks papildomai vartoti mais
to papildų, nebent juos paskirs 
gydytojas. Paprastas patarimas – 
su kiekvienu valgiu suvalgyki
te ir po vieną vaisių ar daržovę. 
Tai padės padidinti suvartoja
mo vaisių bei daržovių skaičių.

Ląsteliena sumažina grėsmę 
susirgti žarnyno vėžiu 
Daugelis tyrimų patvirti

na, kad žmonės, vartojantys 
daug maistinių skaidulų turin
čių maisto produktų, tokių kaip 
pupelės arba pilno grūdo pro
duktai (rudieji ryžiai, pilno grū

do makaronai) yra mažiau linkę 
sirgti žarnyno vėžiu. Mokslinin
kai mano, kad skaidulos apsaugo 
nuo žarnyno vėžio, nes jos ge
rina tuštinimąsi bei sutrumpina 
maisto virškinimo laiką. Visa tai 
užkerta kelią vėžio vystymuisi.

Nepakliūkite į „super 
maisto“ rinkodaros pinkles 

„Super maisto“ produk
tai, tokie kaip chia sėklos, go
ji uogos, kombučia arbata, daž
nai skelbiami kaip turintys ga
lią užkirsti kelią ar net išgydyti 
daugelį ligų, įskaitant vėžį, ta
čiau terminas „super maistas“ iš 
tikrųjų yra tik rinkodaros prie
monė, turinti mažai mokslinio 
pagrindo. Daugelyje vadinamų
jų „super maisto“ produktų yra 
natūralių cheminių medžiagų, 
kurios laboratorinių tyrimų me
tu parodė teigiamą poveikį svei
katai, tačiau neturėjo tiesioginio 
priešvėžinio poveikio.

Pradėkite imdamiesi pa-
prastų žingsnelių:
 vieną dieną per savaitę at

sisakykite mėsos;
 valgykite įvairių spalvų 

daržoves;
 užkandžiams rinkitės vai

sius arba neapdorotus riešutus;
 vaisiai, daržovės ir ankšti

niai produktai nebūtinai turi bū
ti švieži, šaldyti arba konservuoti 
produktai taip pat puikiai tinka;
 pakeiskite baltymų šalti

nį į sveikesnį, pavyzdžiui, per
dirbtą bei raudoną mėsą keiski
te šviežia vištiena, žuvimi arba 
pupelėmis;
 vietoje cukraus turinčių 

ar alkoholinių gėrimų rinkitės 
vandenį.

Siekite, kad maistas jūsų 
lėkštėje būtų tinkamai suba-
lansuotas:
 pusę lėkštės užpildykite 

įvairių spalvų daržovėmis;
 ketvirtadalį lėkštės pa

skirkite daug skaidulų turin
tiems pilno grūdo produktams, 
tokiems kaip rudieji ryžiai arba 
pilno grūdo makaronai;
 likusį ketvirtadalį užpil

dykite daug baltymų turinčiais 
produktais: žuvimi, šviežia viš
tiena arba ankštiniais produktais 
(pupelėmis ar lęšiais).

Parengta bendradarbiaujant 
su Didžiosios Britanijos vėžio 

tyrimų organizacija „Cancer 
Research UK“

„2020-aisiais iš PSDF biu
džeto dantų protezavimo išlai
doms kompensuoti buvo skir
ta net 6 mln. eurų daugiau nei 
2019 m. ir net 13 mln. eurų dau
giau nei 2018 m., iš viso – 39,2 
mln. eurų. Gerokai padidintas 
finansavimas sudarė galimybę 
sutrumpinti dantų protezavi
mo laukimo eilę, o galiausiai ir 
ją panaikinti. Tai iš tiesų savo
tiškai istorinė akimirka“, – sako 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) direktoriaus pavaduoto
ja Tatjana Golubajeva.

Viena iš laiką taupančių nau
jovių ta, kad asmeniui, turin
čiam teisę gauti kompensuoja
mas dantų protezavimo paslau
gas ir kuriam buvo nustatytas 
dantų protezavimo pagrįstu
mas, nebereikės rašyti prašymo 
jį įtraukti į laukiančiųjų sąrašą, 
sulaukti teritorinių ligonių kasų 
(TLK) patvirtinimo apie įtrauki
mą ir kt. Nustačius minėtą teisę 
ir pagrįstumą, gydymo įstaiga, į 
kurią kreipėsi asmuo, turės tik 
suvesti duomenis į Elektroninės 
sveikatos paslaugų ir bendradar
biavimo infrastruktūros infor
macinę sistemą (ESPBI) ir as
menį užregistruoti Eilių ir atsar
gų valdymo informacinės siste
mos Dantų protezavimo posis
temyje (EVIS DP). „Asmuo iš 
karto bus informuotas apie tei
sės gauti kompensuojamas dan
tų protezavimo paslaugas įgiji
mą – įstaiga privalės išduoti tai 
patvirtinantį informacinį pra
nešimą ir galės kreiptis į pasi
rinktą gydymo įstaigą, turinčią 
sutartį su TLK. Taigi asmeniui 
nebereikės pildyti jokių prašy
mų TLK, o visi duomenys bus 
tvarkomi ir registruojami elek
troniniu būdu“, – sako T. Go
lubajeva. Nebelikus eilių, pras
mės neteko ir anksčiau buvusi 
galimybė dantis protezuoti sa
vo lėšomis, vėliau už tai gau
nant iš ligonių kasų kompensa
ciją, kadangi dabar asmuo teisę 
įgyja iš karto. 

Specialistai atkreipia dėmesį, 
kad kompensuojamos iš PSDF 

dantų protezavimo paslaugos 
teikiamos tik tose gydymo įs
taigose, kurios dėl šių paslaugų 
yra sudariusios sutartį su viena 
iš TLK. Tuo pasidomėti reikėtų 
dar prieš renkantis protezavimo 
kliniką. Kaip ir anksčiau, dantų 
protezavimo paslaugos turės bū
ti suteiktos per 3 metus nuo šios 
teisės įgijimo – asmens užregis
travimo EVIS DP posistemyje. 
Pakartotinai kompensuojamas 
dantų protezavimo paslaugas 
žmogus galės gauti ne anksčiau 
kaip po 3 metų nuo dantų pro
tezavimo paslaugų kompensa
vimo dienos. 

VLK primena, kad teisę į 
dantų protezavimo paslaugas, 
teikiamas PSDF lėšomis, turi 
keturios privalomuoju sveika
tos draudimu apdraustų gyven
tojų grupės: 
 žmonės, sulaukę senatvės 

pensijos amžiaus,
 asmenys, pripažinti ne

darbingais arba iš dalies dar
bingais, 
 vaikai iki 18 metų
 asmenys, kuriems buvo 

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

Šiuo metu pensininkams, 
neįgaliesiems ir asmenims, ku
riems buvo taikytas gydymas 
dėl burnos, veido ir žandikau
lių onkologinės ligos, iš PSDF 
kompensuojama iki 504,81 eu
ro, vaikams – iki 257,63 euro. 
Retesniais atvejais, kai reika
lingas sudėtingesnis ir branges
nis gydymas (sprendimą prii
ma gydytojų odontologų kon
siliumas), kompensuojama su
ma gali siekti iki 1553,24 euro. 
Tuo atveju, jeigu išlaidos virši
ja nustatytą kompensuojamos 
iš PSDF sumos dydį, pacientui 
gali tekti primokėti. Su dantų 
protezavimo paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo tvarka, galiosiančia 
nuo 2021 metų sausio 1 d., ga
lima susipažinti čia: 

https://www.etar.lt/portal/lt/
legalAct/TAR.01E20DFB16B4/
zvdKJgogoY 

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Sveikesnė mityba – 
sumažėjusi vėžio rizika

Pacientų ilgai laukta 
žinia: nebelieka dantų 

protezavimo eilių
Puiki naujiena visiems, kurie turi teisę dantis protezuoti Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Išspręsta de-
šimtmečio problema – eilių nebelieka. Nuo sausio dantų proteza-
vimo paslaugą bus galima gauti beveik iš karto. Be to, pacien tui 
nereikės vargti pildant įvairius dokumentus bei gaišti laukiant 
ligonių kasų laiškų. Sutrumpėjęs paslaugos kelias bus patoges-
nis, naudingesnis ir pacientams, ir medikams. 

Bendradarbiaudami su pa-
galbos onkologiniams ligo-
niams asociacija (POLA) 
pradedame straipsnių ciklą 
apie gyvensenos įtaką onkolo-
ginėms ligoms. Šį kartą – apie 
mitybą ir onkologines ligas. 

Ar maistas gali padidinti 
onkologinių susirgimų 

riziką? 
Netinkama mityba gali pa

didinti vėžio išsivystymo grės
mę – apie 30 proc. vėžio atve
jų lemia gyvensenos ypatumai 
ir mityba. Egzistuoja daugiau 
kaip 200 vėžio tipų, todėl įvairių 
maisto produktų poveikį, nule
miantį vėžio išsivystymo riziką, 
atskleisti labai sudėtinga. Nors ir 
sunku tiksliai nustatyti, kurios 
maistingosios medžiagos labiau
siai prisideda prie vėžinių navi
kų vystymosi, šiandienos moks
liniai tyrimai padeda susidaryti 
aiškesnį vaizdą apie bendruosius 
maisto produktų tipus, didinan
čius šią riziką. Pavyzdžiui, per
nelyg gausus druskos vartojimas 
ir itin sūrus maistas didina tiki
mybę susirgti skrandžio vėžiu, 
kadangi druska pažeidžia skran
džio sieneles ir padaro skrandžio 
gleivinę jautresnę vėžį sukelian
čioms medžiagoms. 

Ar mėsa didina grėsmę 
susirgti vėžiu? 

Mokslininkų nuomone, tam 
tikros cheminės medžiagos, 
esančios šviežioje raudonoje ir 
perdirbtoje mėsoje, didina grės
mę susirgti vėžiu. Vienos che
minės medžiagos yra būdingos 
žaliai mėsai, o kitos atsiranda 
mėsą konservuojant ar apdoro
jant aukštoje temperatūroje, pa
vyzdžiui, kepant. Pastebėta, kad 
asmenys, vartojantys itin daug 
šviežios raudonos ar perdirbtos 
mėsos, labiau linkę sirgti žarnyno 
vėžiu. Raudona mėsa – tai švie
žia, smulkinta ar šaldyta jautiena, 
kiauliena, ėriena, veršiena ir kitos 
mėsos rūšys. Perdirbta mėsa – tai 
rūkytas ar sūdytas kumpis, dešra, 
saliamis, dešrelės, konservuota 
kiauliena, sūdyta jautiena, krau
jinė ar kepeninė dešra, paštetas 
bei mėsos konservai.

Svarbu nevartoti alkoholio 
Kuomet kalbama apie svei
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Visus žavėjo vidinė jėga 
Jei nelaimė būtų nutikusi 

šiandien, tėvai užsakytų Olive
riui gerą protezą. Jis įsijungtų į 
bekojų futbolininkų lygą. Tais 
laikais dar nebuvo sugalvotas 
neįgaliųjų sportas, nebent cir
ke kažką demonstruodavo. Tai
gi nudžiūvus ašaroms ir sugijus 
kojai, teko pačiam spręsti, kur 
dėti savo beribę energiją.

Apsilankė baseine, pakalbė
jo su plaukimo treneriu. Pasta
rasis nustebo, bet leido pamė
ginti. Taip ir užaugo besitreni
ruodamas. 1926 metais dalyva
vo rimtose varžybose – Veng-
rijos plaukimo čempionate, 
kuris vyko Dunojaus upėje. 9 
kilomet rai laisvu stiliumi šalta 
upe... Po kelių kilometrų pavar
go, nusiminė, pradėjo atsilikti. 
Bet supyko ant savęs, prisiminė 
varginančias treniruotes, ašaras, 
visą kūną surakinusį skausmą. 
Krante stovėję žiūrovai išsižio
jo: vos gyvas atrodęs vaikinas 

staiga ėmė greitinti grybšnius, 
pasivijo konkurentus ir pirmas 
pasiekė finišą.

Tame čempionate Oliveris 
dalyvavo devyniose rungtyse. 
Visas laimėjo. Tokia neįgalaus 
vaikino sportinės karjeros pra
džia stebino specialistus. Juk 
lenktyniauja su negalios netu
rinčiais jaunuoliais. Tarsi kokį 
motorą įjungia ir sugeba aplenk
ti konkurentus.

Baseine atrado futbolą
Vandensvydį kartais vadina 

vandens futbolu. Yra vartai, ka
muolys... Be abejo, Oliveris ne
praėjo pro šalį. Tiesa, geriausi 
Vengrijos vandensvydžio metai, 
tegu ir kukloki, jau buvo praei
tyje, bet plaukimo čempionas 
nutarė šią sporto šaką prikelti 
iš užmaršties. Niekas netikėjo, 
kad jam tai pavyks. 1924 metų 
Olimpinėse žaidynėse Paryžiuje 
vengrų vandensvydininkai liko 
penkti. Ši vieta buvo tikra gė
da šaliai, kurioje gausu terminių 
vandens telkinių – pastatei var
tus ir treniruokis. Buvo ir labai 
energingas treneris.

Matyt, trūko tik Oliverio vi
dinio variklio. Jo pavardė atsi
rado 1928 metų Vengrijos van
densvydžio olimpinės rinktinės 
sąraše. Komanda į Amsterdamą 
vyko nekokios nuotaikos. Kaž
kodėl vyravo įsitikinimas, kad 
jau niekas iš mirusiųjų nepri

kels vengrų vandensvydžio. O 
dar kažkokį bekojį vežasi! Gal 
tas davė kyšį, kad pasivėžintų į 
olimpiadą?

Grįžo su olimpiniu sidabru. 
Tai buvo pirmas vengrų van
densvydininkų olimpinis me
dalis. Šalis triumfavo. Apie Oli
verio negalią visi pamiršo. Bet 
nuožmiausia kova, dvi svar
biausios olimpiados, dar buvo 
priešakyje.

Laimėti nepaisant 
nepriteklių, įtampos, ginklų 

žvanginimo
Apie šias olimpiadas norisi 

kurti dainas, spektaklius. Tiek 
emocijų!

1932 metai, Los Andželo olim-
piada. Vengrai sako: sunkiai pa
siekiamas tik pirmas milijonas. 
Po sidabro, parsivežto iš Ams
terdamo, vengrai troško aukso. 
Atėjo neramūs laikai. Valdžiai 
sportas neberūpėjo, neskyrė pi
nigų kelionei į Ameriką. Oli
veris pasiūlė komandos drau
gams: sumeskime, kiek turime, 
o jei dar neužteks, užsidirbsi
me. Tikrai, surengė demonstra
cinių varžybų, užsidirbo pinigų. 
Puikiame laive „Bremen“ buvo 
įrengtas baseinas, jame olimpie
čiai treniravosi per visą kelionę. 
Plaukiojo anksti ryte, kol kiti 
keleiviai miegojo. Oliveris dar 
ateidavo į baseiną naktį, vienas.

Komanda laimėjo auksą. 

Oliveris finale įmušė penkis 
įvarčius.

1936 metai, Berlyno olimpia-
da. Oliveriui įsiminė ir pirmos 
varžybos – su Malta, Anglija. 
Visi su tokiu įniršiu žaidė, la
bai troško laimėti. Tačiau į fina
lą pateko Vengrija ir Vokietija. 
Negi vengrai išdrįs pasipriešinti 
arogantiškiems šeimininkams? 
Lygiosios. Teko skaičiuoti vi
sus įvarčius, kuriuos šioje olim
piadoje pelnė abi finalininkės. 
Aukso medalis atiteko Veng-
rijai. Prie šios pergalės prisidė
jo ir Oliveris, iš viso pelnęs še
šis įvarčius.

Didvyris pavargo
Vos 30-ties sulaukęs Oliveris 

vis dažniau jautė nuovargį. Gal 
dėl to, kad keliolika metų visiš
kai netausojo savęs, nebuvo me
todikos, kaip saugiai treniruo
tis, nenualinti organizmo. O jis 
kaip pamišęs kovojo dėl perga
lių. Kaip plaukikas pelnė 30 me
dalių, pasiekė 12 rekordų. O dar 
šalia visą laiką buvo vandensvy
dis su neįtikėtinomis kovomis.

Lyg legenda vis prisime
namas 1931 metų čempiona
tas Paryžiuje. Vengrų komanda 

pelnė auksą. Ruošėsi eiti pietų, 
o paskui visi sutarė žiūrėti ko
vą dėl bronzos. Oliveris paprašė 
trenerio paleisti jį: „Turiu porą 
reikalų“. Tie reikalai vyko kai
myniniame baseine. Jis niekam 
nepasigyrė patekęs į 1,5 km fi
nalą. Plaukimas buvo labai su
dėtingas, Oliveris vėl demons
travo nežmonišką ryžtą, pageri
no pasaulio rekordą. Iš baseino 
draugai jį iškėlė, nes buvo jau 
visai nusibaigęs, net ir nepie
tavęs. Kai treneris išgirdo apie 
šį dar vieną žygdarbį, pavadino 
Oliverį vandeniniu velniu.

Oliveris labai ramiai pali
ko didįjį sportą. Baigė audito
rių kursus, įsidarbino Budapeš
to merijoje. Vedė, su žmona au
gino dvi dukreles.

1946 metų rugsėjo 10 dieną 
pabučiavo žmoną, kuri vėl lau
kėsi vaikelio, ir išvyko su taksi į 
baseiną, kur plaukiojo dėl svei
katos. Jo kūną rado kitą dieną. 
Banditai norėjo apiplėšti tak
sistą, o sulaukę pasipriešinimo 
nužudė ir vairuotoją, ir keleivį.

Praėjus kelioms dienoms gi
mė trečia Oliverio dukrelė...

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Apie vienakojį Vengrijos 
didvyrį: „Jis tikras 

vandeninis velnias!“

Kaip gimė idėja sukurti šį 
neurologines ligas palengvi-
nantį kostiumą?

Neurologiniai sutrikimai yra 
labai problemiška ir, sakyčiau, 
netgi aikštinga sutrikimų grupė. 
Manau, daug kas žino, kad sun
ku atstatyti neurologinių sutri
kimų padarytą žalą organizmui. 
O žmonių, patiriančių šias ligas 
ir kasdien kenčiančių įvairius 
simptomus, nėra labai mažai – 
apie 15 tūkst. pacientų diagno
zuotos įvairios cerebrinio para
lyžiaus formos, per 12 tūkst. pa
gyvenusių žmonių serga Parkin
sono liga. Ir čia kalbame tik apie 
mūsų šalį, o kur viso pasaulio 
žmonės? Išplėtus šiuos rezulta
tus iki pasaulinio lygio, galima 
nesunkiai suskaičiuoti, kad apy
tikriai 20 milijonų žmonių tu
ri cerebrinį paralyžių. Įvertinus 
šią situaciją galima sakyti, kad 
simptominis gydymo metodas, 
kol nėra būdų pataisyti neuro
loginę žalą, yra labai naudingas. 

Šis kostiumas būtent tai ir padės 
įgyvendinti.

Kiek lėmė jūsų paties patir-
tis, išgyvenimai? 

Jei atvirai, daug. Man pa
čiam mišri cerebrinio paraly
žiaus forma diagnozuota nuo 
vaikystės, taigi žinau, su kuo su
siduria tokie žmonės. Drįsčiau 
teigti, kad fiziniai simptomai 
nėra didžiausia problema, su ku
ria susiduria šią negalią turintys 
žmonės. Skaudžiausia yra dis
kriminacija ir žemos savivertės 
jausmas vien dėl to, kad žmogus 
negali kažko padaryti ar apsitar
nauti. Todėl mūsų produkto ša
lutinis tikslas būtų palengvinti 
neįgalaus žmogaus integraciją į 
visuomenę. 

Kaip vyksta pats išmanio-
jo kostiumo kūrimas? Kas yra 
sunkiausia?

Šiuo metu dirbame su pro
totipu, taigi sudėtingiausia dalis, 
sakyčiau, reikiamų biometrinių 
duomenų surinkimas. Ypač da

bar, kai vyksta COVID-19 pan
demija, nėra kaip surinkti tyri
mams reikalingų subjektų skai
čiaus, o drauge – duomenų. Ki
tas sunkus dalykas – kostiumo 
moduliariškumo principo įgy
vendinimas. Norime, kad kos
tiumas būtų pritaikytas naudoti 
visiems, nepaisant dydžio. To
dėl susiduriame su tam tikrais 
dizaino keblumais. Kadangi 
elektrodus reikia tiksliai išdė
lioti kostiume, tai sukelia tam 
tikrų problemų.

Gal galėtumėt paaiškinti, 
kaip veikia šis kostiumas?

Žmogus užsivilktų kostiumą 
ir jį sukalibruotų naudodamas 
mobiliąją aplikaciją. Kai žmo
gus su cerebriniu paralyžiumi 

nori atlikti kokį nors veiksmą, 
kūnas skausmingai spazmuoja, 
judesiai tampa nekoordinuoti. 
Tokią būseną įveikti ir pade
da specialus elastinis, išmanus 
kostiumas, kuriame suderinti 
trys technologiniai sprendimai: 
transkutaninė elektrinė neu
rostimuliacija (TENS), funkci
nė elektrostimuliacija (FES) ir 
dirbtinis intelektas.

Ar pats jį išbandėte?
Kadangi dėl COVID-19 ne

galime rasti kitų subjektų, in
tensyviai bandoma ant manęs. 
Kai situacija palengvės, planuo
jame aktyviau ieškoti subjektų, 
kurie padėtų lengviau ir grei
čiau sukaupti tinkamą infor
maciją.

Kokių problemų dar įžvel-
giate pritaikant kostiumą? 

Tai labai specifinis kostiu
mas, todėl bandoma išspręs
ti tinkamų medžiagų proble
mą, kad nebūtų per karšta. Ta
čiau tai nėra pagrindinė bėda. 
Kadangi mūsų kostiumas būtų 
valdomas dirbtinio intelekto, 
mums nemenką susirūpinimą 
kelia tai, kokia tuo atžvilgiu bū
tų visuomenės reakcija ateityje. 
Kai kurie žmonės yra nusiteikę 
skeptiškai. Mano manymu, šiuo 
metu dirbtinio intelekto meto
dologijos nėra tiek pažengusios, 
kad galėtų sukelti žalos žmogui. 

Kaip žadate tobulinti savo 
atradimą?

Planuojame didinti atpaži
nimo tikslumą. Esame laimėję 
kelis konkursus, todėl jų pinigi
nius prizus ketiname panaudo
ti reikiamiems komponentams 
susipirkti, o vėliau sieksime ir 
investicijų, kurias panaudotu
me galutinio produkto gamybai.

Ar imdamasis šio projekto 
sužinojote ką nors naujo apie 
savo negalią?

Prisipažinsiu, kad tikrai neži
nojau tiek daug, kiek žinau dabar. 
Projektas „Neuroena“ man pa
čiam netikėtai padėjo geriau pa
žinti ir patį save. Tikiu ir siekiu, 
kad padėsiu daugeliui, kurie susi
dūrė su neurologinėmis ligomis.

Eglė KULVIETIENĖ

Gydyti gali ir kostiumas
Ar tai ne pramanas? Ar įmanoma sukurti tokį kostiumą, kurį 
galima būtų nešioti visą dieną ir juo naudotis apmokyti kuo dau-
giau cerebriniu paralyžiumi, įvairiomis neurologinėmis ligomis 
sergančių žmonių? Kauno technologijos universiteto Informati-
kos fakulteto studentas Lukas Arlauskas, studijuojantis progra-
mų sistemas, pats nesitikėjo, kad jo ir bendraminčių komandos 
idėja – specialaus, elastinio, išmanaus kostiumo kūrimas taps 
rea lybe. Projektas „Neuroena“ startuoja, o jo idėja jau įveikė kon-
kurentus tarptautinio verslumo projektų konkurse. L. Arlauskas 
sako, kad ši idėja padėjo pažvelgti į cerebrinį paralyžių kitu kam-
pu. Lukas mielai sutiko pasidalyti savo patirtimi.

1917ieji – ypatingi metai, 
kuriems daug žmonių tu-
ri priekaištų. Vengrui Olive-
riui Halasy ši data išties lem-
tinga. Bijodamas pavėluoti į 
futbolo treniruotę, aštuonme-
tis Olis užšoko ant perpildy-
to tramvajaus laiptelio. Lijo, 
paslydo. Tramvajaus ratai 
nupjovė jo koją žemiau ke-
lio. Talentingas, daug žadan-
tis jaunasis futbolininkas vis 
tiek sugebėjo tapti Vengrijos 
didvyriu. Tik realizavo save 
kitoje srityje.

Luko Arlausko ir komandos sukurto išmanaus kostiumo idėja laimėjo tarp-
tautinio verslumo projektų konkurse.



8 psl.2021 m. sausio 7 – 20 d., Nr. 1 (1514), „Bičiulystė“

Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

  
 

Anuo čėsu, kai aš dar vaikis 
buvau, pamenu ką mano 

tetušis tlamočija, kad iš dide
lią strioką ligonis gali pasveikt. 
Paporino, kai vėlą rudenį mū
sų parapijoj buvo Šv. Kalistan
tą atpustas.

Taigi į tą kermošių priva
žiavo, priėjo daug žmonių, pil
na  bažnyčia  ir šventorius buvo. 
Ale ubagų, tai ilga ailė švintoriuj 
prisėdo. Vieni kalbėjo ružančių, 
kiti giesmeles giedojo, dar kiti 
almužnos prašinėjo.

Pasibaigus kermošiui, uba
gėliai gavo naktavot pas gaspa
dorių daržinėj ant šieno. Anie 
buvo pavargę, ale visi laimingi, 
pilnas tarbas paviržią prisidėję.

Dar keli, zbitkavi ubagai, 
sulindo į zvaninyčią, kur bu
vo špitoles padėjimas: lopetos, 
grėbliai, šluotos į dar kiti ra
kandai. Užu surinktus vario
kus pirko pas žydą plėčką ariel
kos ale neturėjo valgymą. Nu ir 
sumislijo pavogt klebono avi
ną. Du ubagai išėjo parbogint tą 
aviną, a likę kiti, uždegę žvake
lę, lošė kortom, dūmijo liūrkas.

Tuo čėsu klebonijoj irgi būtą 
svečių: vargamistra su zakristi

jonu, dar senbernis bajorėlis su 
panaite iš palivarkėlio. Čestavo
jos arbata su piernikais, karšta
vojo krupniką.

Vėlą adyną įpuolė rėkdama 
davatkėlė Kaziunė:

– Ratavok, dušaunas tėve
li! Zvaniničio vaidinas, nečis
tos dūšios ti baladojas!

Sujudo visi eit veizėt, kas ten 
dedasi, tik šlėktelė atkalbinėjo:

– Neikim, gal razbainikai 
kavojas, dar guzą gausim į kaktą.

– Šventoj vietoj nevalia zbit
kavot! –  suriko klebonas. – Ei
nam visi, išprajovisim iš tenai.

Nu dar pasakysiu, kad senas 
klebonas buvo paliegęs – neval
dė kojų. Sėdėjo krėsle, tai slugos 
nešdavo su visu krėslu kur rei
kėjo. Tai dabar liepė bažnyčios 
slūgom jį nešt, a panelė su ka
valierium sekė iš paskos.

Ubagai, išgirdę einant pa
mislija, kad aviną neša.

Vienas žlibas iškišęs galvą 
i klausia:

– A nešat?
– Nešam, – atsakė nešikai.
– A riebus? – anas klausia.
– Ne kudas, – sako drebė

dami nešikai.

– Neškit čionai, ašai jau ge
lažę išaštrinau belaukdamas.

Tai išgirdę nešikai paleido 
krėslą ant žemės ir dui į kojas.

Panelė cypdama iš paskos, 
bajorėlis in krūmą įlindo.

– Durniai, kam paleidot, 
dar pasikavos pastamsi! – rė
kia ubagas.

„Matka boska ratuj“, – tik 
sudejavo klebonas, nepajuto kai 
pakilo nuo krėslo – į tolyn sava 
kojom. Tiktai atsigavo kleboni
jos kuknėj bestovįs.

A gaspadine šaukia: „Cudai, 
cudai – klebonėlis pasveiko, ant 
savo kojų perėjo!“

Taigi, klebonas per tą strioką 
pasveiko, jau galėjo eiti su lazde
le pasiremdamas. Buvo laimin
gas, už tai ubagam davė didelę 
almužną, kad nuo jų apturėjo 
strioką, o per jį pasveiko.

Baigdamas pasakysiu, kad 
senais čėsais žmonės žinojo, kad 
iš didelio strioko ligonis gali pa
sveikt, ale gali į numirt.

Duosiu rodą: jus savą ligonį 
strioku negydykit, geriau vežkit 
pas daktariuką.

Mykolas KRUČAS
Jonavos r. 

Tai ne ji, ne, – svirplys patrę
šusius vartelius girgždina. Ir 

ne ji ranka sudrumsčia nuseku
sio prūdo vandenį, o nuo tolu
moje tūnančio alksnyno atsliū
kinusi jaunatis. Tik obelys linksi 
vakaro prieblandoje ryškiai bal
tomis galvomis – vis dėlto sugrį
žai... bent prisiminimais...

Ir atgyja visas kiemas: išdi
džiai pulką raibųjų vedžioja
si auksaplunksnis gaidys, link 
vandens krypuoja ančių šeimy

nėlė, svetimą pamatęs sparnais 
ir garsiu gagenimu įspėja žąsi
nas. Urgzteli Rudis – pernelyg 
arti prisėlino Rainis, tikėdama
sis nugvelbti dar likusį skanesnį 
kiemo sergėtojo maisto kąsnelį. 
Dan dan – žvanga tėvo galanda
mas dalgis. Dar tik pirmoji ra
sa sudrėkino dobilus, bet dalgis 
jau čiūžt čiūžt pradalgius... Ry
toj reikės išdaužyti, greičiau iš
džius... Sumūkia Margoji – ar 
tai toks pat margas veršiukas 

per toli nuklydo, ar mama ei
na, kibiru nešina... ,,Krės krės 
varškės“, – rikteli griežlė... ir...

...Ir nutyla prisiminimai. 
Ji stabteli – nežinia kodėl, bet 
kasdien atrodo, kad laiptelių į 
tą patį aukštą vis daugiau. Ne
skubėdama rakina duris – nie
kas anapus jų nelaukia, tik be
vystanti obels šakelė, kurią sū
nus anąkart iš tėviškės parvežė...

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

Ubagų kermošius 

kitas „bičiulystės“ numeris išeis sausio 21 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš 
dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė visuo-
menė: iššūkiai ir sprendimai“ ir jo rubrikas: „Atvira 
visuomenė“, „Tolerancijos iššūkiai“, „Darni aplinka“, 
„Sėkmės formulė“, „Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau 
negalią“, „Judėjimo galia“, „Mokslo parkas“. Jam skir-
ta 9 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Vienkiemio madona


