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Ramūnas Aliukonis džiaugiasi jam įrengtu keltuvu-kėdute, leidžiančiu patogiai pakilti į gyvenamojo namo antrą aukštą. 

VU Filosofijos fakulteto Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros vedėja 
dr. Eglė Šumskienė. 

Neįgaliųjų organizacijos – 
nuo labdaros teikėjų iki teisių gynėjų

Pritaikytas būstas ir gyvenimą palengvina, 
ir daugiau savarankiškumo suteikia

jų socialinės integracijos 2013-
2020 metų programos įgyven-
dinimo veiksmų planą. Tyrimo 
tikslas buvo įvertinti negalios 
NVO vaidmens veiksmingu-
mą ginant ir atstovaujant asme-
nų su negalia teises ir interesus. 
Siekdami šio tikslo apklausėme 
labai skirtingų interesų grupių 
atstovus, aprėpdami ir politinį 
lygmenį, ir vietos savivaldą, ir 
negalios organizacijų narius ar 
kitus asmenis su negalia, nepri-
klausančius NVO, bet besido-
minčius jų veikla. Tyrime daly-
vavo: 12 valstybinių institucijų, 
atsakingų už negalios politikos 
įgyvendinimą, atstovų; 12 sa-
vivaldos atstovų; 11 respubli-
kinių, nacionalinių arba skėti-
nių negalios NVO atstovų; 33 
regio ninių negalios NVO atsto-
vai; 422 negalią turintys asme-
nys ir/arba jų globėjai. Kiekvie-
nai iš šių grupių buvo sukurta 
atskira anketa, taip pat atskiros 

anketos lengvai skaitoma kal-
ba ir gestų kalba. Taigi, tyrimo 
aprėptis ir informantų įvairovė 
buvo išties didelė.  

Ką parodė negalią turinčių 
asmenų ir jų globėjų apklau-
sa – ar jie žino apie NVO veik
lą ir pasitiki jomis? 

Negalios NVO ir jų veikla, 
teikiamos paslaugos yra neblo-
gai žinomos ir tarp negalią tu-
rinčių asmenų, ir tarp jų globėjų, 
nesvarbu, ar jie yra organizacijų 
nariai. Negalios organizacijas,  

Praėjusiais metais Vilniaus 
universiteto (VU) mokslinin-
kai atliko sociologinį tyrimą 
„Neįgaliųjų nevyriausybinių 
organizacijų veiklos veiks-
mingumas ginant ir atstovau-
jant asmenų su negalia teises 
ir interesus“. Su viena iš ty-
rimo autorių – VU Filosofi-
jos fakulteto Socialinio darbo 
ir socialinės gerovės katedros 
vedėja Egle Šumskiene kalba-
mės apie tai, ką pavyko suži-
noti apie neįgaliųjų nevyriau-
sybines organizacijas. 

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 2 psl.)

Koks buvo tyrimo tikslas ir 
kas jame dalyvavo?

Šį tyrimą iniciavo ir rėmė 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, įgyvendin-
damas Nacionalinės neįgalių-

Optimalus sprendimas
Ramūnas Aliukonis iki 

smulkmenų prisimena prieš 
dvejus su puse metų įvykusią 
nelaimę. Kaune Karaliaus Min-
daugo prospektu motociklu va-
žiavusio vyro nepastebėjo auto-
mobiliu nuo Vytauto Didžiojo 

(Aleksoto) tilto į M. Daukšos 
gatvę sukusi mergina. Eismo 
įvykyje stipriai nukentėjo Ra-
mūno stuburas – buvo pažeisti 
10-11 krūtinės slanksteliai, nu-
traukti nervai, lūžę šonkauliai 
pradūrė plaučius. Pusę metų li-
goninėse, reabilitacijoje pralei-
dusio vyro gyvenimas išslydo 
iš po kojų. Ramūnas neslepia – 
prireikė laiko, kad suprastų, jog 
yra tik du keliai: gulėti lovoje ir 
žiūrėti į vieną tašką lubose ar-

ba iš visų jėgų kabintis į gyve-
nimą. Pasirinko antrąjį. 

Nuo juosmens kūno neval-
dančiam vyrui teko sėsti į neįga-
liojo vežimėlį. Pasikeitęs gyve-
nimas pareikalavo ne tik psicho-
loginio virsmo, reikėjo prisitai-
kyti ir namus, aplinką. Ramū-
nas kreipėsi į Kauno rajono savi-
valdybę, parašė prašymą būstui 
pritaikyti, tačiau rankų sudėjęs 
nelaukė, kol kažkas ateis ir vis-
ką sutvarkys. Pirmiausia plyte-

lėmis išsiklojo kiemą, susitvarkė 
įvažiavimą į namą. Pasirūpinęs 
būtiniausiais pritaikymais galėjo 
laukti ir savivaldybės pagalbos. 
Eilė atėjo po dvejų metų. Pernai 
gruodžio mėnesį jo nuosavame 
name buvo įrengtas patogus kel-
tuvas-kėdutė, kuriuo vyras ga-
li pakilti į antrą pastato aukštą, 
pasinaudoti ten esančiu dušu. 

„Iš pradžių svarstėme lifto 
idėją, kad su vežimėliu galėčiau 
pakilti į antrą aukštą. Bet paaiš-

kėjo, kad nėra galimybių pagal 
visus reikalavimus jo įrengti, – 
pasakoja Ramūnas. – Tada man 
ir pasiūlė šį keltuvo-kėdutės va-
riantą. Prie laiptų pritvirtino 
specialius vamzdinius bėgelius, 
kuriais juda kėdutė. Turiu du 
valdymo pultelius, bet kada ga-
liu kėdutę išsikviesti tiek būda-
mas apačioje, tiek viršuje. Ma-
no rankos stiprios, iš vežimėlio 
persėdu ir į automobilį, ir į lovą, 
tad galiu savarankiškai naudotis 
ir šia kėdute.“ 

Ramūnas vardija ir daugiau 
šios paprastos, bet labai patogios 
įrangos privalumų: ji kompak-
tiška, tvirta, kėdutės pakojai ir 
sėdynėlė – atlenkiami, tad ne-
naudojama neužima daug vie-
tos, švelniai įveikia porą stačių 
laiptų posūkių, konstrukcija ne-
gadina namų interjero. Ir su-
montavo ją per dieną.

„Vienintelis papildomas šios 
konstrukcijos reikalavimas – 
privalai turėti du vežimėlius, 
kad galėtum į juos persėsti tiek 
apačioje, tiek viršuje. Bet kadan-
gi neįgaliam žmogui vežimėlis 
atstoja kojas, vienu ir šiaip ne-
gali pasikliauti, tad ši problema 
buvo išspręsta savaime“, – min-
timis dalijasi vyras.

Darni aplinka
Užklupus negaliai iš esmės 
keičiasi žmogaus gyvenimas. 
Tai, kas buvo įprasta vakar, 
šiandien pasidaro nepasie-
kiama. Laiptai prie namo ar 
daugiabučio laiptinėje, siau-
ros durys į vonią, ankštas 
tua letas, kuriame neįmanoma 
apsisukti su vežimėliu, van-
duo kieme esančiame šulinyje 
ir daugybė kitų dalykų stip
riai apriboja neįgalaus žmo-
gaus galimybes bei savaran-
kiškumą. Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems programa pa-
deda spręsti šias problemas. 
Pernai neįgaliųjų būstams 
pritaikyti iš valstybės biu-
džeto skirta 2 mln. 248 tūkst. 
eurų: suaugusių būstams – 
1 mln. 758 tūkst. eurų, vai-
kų – 490 tūkst. eurų.  

(nukelta į 3 psl.)

Asmeninio archyvo nuotr.

Asmeninio archyvo nuotr.
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„Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Marius Glinskas pasakojo, su 
kokiomis nuotaikomis naujų metų 
veiklą pradeda jonaviškiai. 

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos taryba pirmajame šių 
metų posėdyje aptarė organiza-
cijos laukiančius iššūkius, bū-
simas 2021-ųjų veiklas. Spar-
čiau permąstyti naujoves, pa-
diskutuoti paragino ir neseniai 
iš Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos gautas pranešimas, kad šie-
met gerokai „apkarpytas“ fi-
nansavimas, tad sudėtingiau 
bus dirbti ir pačiai draugijos 
vadovybei. 

Jonaviečiai savo posėdyje 
nutarė vis dėlto nenuleisti ran-
kų. Nors darbo laikas keletą 
valandų sutrumpės, Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektas 
netrukus įgaus pagreitį, gruo-
džio pabaigoje savivaldybei pa-
teikti sumanymai pagaliau paju-
dės iš dvejonių ir spėlionių taš-
ko, taps gaire, kaip toliau neįga-
liesiems integruotis į visuome-
nę, gauti bent kiek paslaugų ir 
savo bendruomenėje. 

Be anksčiau draugijoje gy-
vavusių veiklų – amatų būre-
lio, vokalinio ansamblio, socia-
linių įgūdžių lavinimo, literatū-

rinės bei sceninės kūrybos, čia 
numatoma biblioterapijos, kom-
piuterinio raštingumo užsiėmi-
mai, loginių stalo žaidimų va-
landėlės ir kt. 

Gaila, kad už geras pastan-
gas veiklų vadovams šiemet by-
rės dar mažesni „centai“, tad 
draugijos pirmininkė Valeri-
ja Lopetienė išsiuntė savival-
dybės administracijai prašymą 
atsižvelgti į tai. Ji atkreipė dė-
mesį, kad dirbti su neįgaliai-
siais tenka vien entuziazmo dė-
ka – mažinamos lėšos menkina 
ir motyvaciją įgyvendinti pro-
jekte numatytas idėjas. Juolab 
kad autobusiuku „Ford Transit 
Custom“ triskart per savaitę ve-
žiojami miesto ir kaimo neįga-
lieji į hemodializės procedūras, 
o jau ket virtus metus eksploa-
tuojamam automobiliui reikia ir 
remonto, ir techninės apžiūros, 
vairuotojui – atlyginimo.

Atsakymas, gautas raštu iš 
savivaldybės, deja, draugijos ta-
rybos narių per daug nenudžiu-
gino. Papildomai skirti lėšų nėra 
galimybių. Esą komisija projek-
tui finansuoti numatytas lėšas 
paskirstė pagal nuostatus. Be-
je, ankstesniais metais paraiš-
kas pateikdavo penkios organi-
zacijos, šiemet – šešios. 

jų skaidrumą ir atskaitingu-
mą respondentai vertino pa-
lankiai: du trečdaliai (65 proc.) 
respondentų šias organizaci-
jas laiko demokratiškomis, o 
sprendimų priėmimą jose – 
skaidriu, dar didesnė dalis ap-
klaustųjų (71 proc.) organizaci-
jų vadovybės rinkimų procesus 
įvardijo kaip atvirus ir skaid-
rius. 11 proc. apklausos daly-
vių vadovybės rinkimus lai-
kė neskaid riais, 17 proc. šiuo 
klausimu nuomonės neturėjo. 
Dominuojantis palankus nega-
lios NVO sprendimų priėmimo 
vertinimas reiškia, kad politika 
ir programos, sukurtos dalyvau-
jant asmenims, labiau atspin-
di tikruosius jų poreikius, yra 
veiksmingiau įgyvendinamos 
ir palankiau priimamos bend-
ruomenėje.

Kokiomis NVO teikiamos 
paslaugomis negalią turintie-
ji dažniausiai naudojasi? Ar 
teikiamos paslaugos patenki-
na jų poreikius? 

Tyrimas parodė reikšmingą 
ir išties teigiamą pokytį organi-
zacijų veikloje – mažėja karita-
tyvinio pobūdžio veikla (labda-
ros teikimas, maitinimo organi-
zavimas). Svarbiausios respon-
dentų įvardintos negalios orga-
nizacijų funkcijos šiuo metu yra 
socializacija, pavyzdžiui, susiti-
kimai su draugais, laiko pralei-
dimas, sportas, bendros šventės, 
socialinės paslaugos (50 proc. 
jomis naudojasi bent kartą per 
savaitę), konsultacijos. Tyrimas 
parodė, kad negalios organiza-
cijų teikiamos teisių gynimo ir 
užtikrinimo paslaugos kol kas 
nedominuoja kaip reikšmin-
giausios, tačiau stebint augantį 
nacionalinių ir skėtinių negalios 
organizacijų politinės veik los 
intensyvumą galima progno-
zuoti šios veiklos krypties plėt-
rą ateityje.

Kokius pastebėjote skirtu-
mus tarp regioninių ir nacio-
nalinių negalios NVO? 

Atliekant tyrimą, dar tik 
pradėjus rinkti duomenis ir ieš-
kant tiriamųjų, išryškėjo ryškus 
skirtumas tarp stiprių naciona-
linių skirtingas negalias atsto-
vaujančių centrų (nacionalinių 
negalios NVO), ir regioninių 
organizacijų. Nacionalinės or-
ganizacijos dažniausiai turi sa-
vo informatyvų tinklapį, Face-
book paskyrą, veiklos sritimis, 
projektais ir programomis pasi-
dalijusius darbuotojus, patalpas 
veiklai. Jas surasti ir susiekti su 
atsakingais darbuotojais buvo 
išties nesudėtinga. Regioninės 
NVO buvo sunkiai suranda-
mos nurodytais kontaktais, re-
tai turėjo savo interneto pusla-
pį, kartais – registruotos vado-
vo ar steigėjo gyvenamosiose 
patalpose. 

Toks atotrūkis nėra išskirti-
nis ir būdingas tik Lietuvai, to-
dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje pabrėžiama 
regioninių negalios NVO svar-
ba. Šis sunkus regioninių or-

ganizacijų pasiekiamumas gali 
kelti kitų problemų – pvz., jas 
sunkiai suranda ir pasiekia joms 
nepriklausantys negalią turintys 
asmenys, į konsultacijas įtrauk-
ti norintys vietos politikai ar ži-
niasklaidos atstovai.  

Su sudėtingu regioninių or-
ganizacijų pasiekiamumu yra 
susijęs kitas svarbus aspektas – 
jų „senėjimo“ požymiai. Nors 
jų narių skaičius yra daugmaž 
stabilus, tačiau pastebima svarbi 
tendencija, galinti turėti neigia-
mo poveikio tolimesnėje pers-
pektyvoje ir atspindinti „užbur-
to rato“ pobūdžio procesus: jau-
ni negalią turintys asmenys (ar-
ba jauni tėvai, auginantys nega-
lią turinčius vaikus) linkę bur-
tis į „jaunesnes“ organizacijas, 
kurių dauguma koncentruoja-
si didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose. Tokiu atveju „vyresnės“ 
organizacijos daugiau atliepia 
pagyvenusių savo narių porei-
kius, „sensta“ toliau ir nėra pa-
trauklios jaunesniems nariams. 
Ši problema neišryškėjo kalbant 
apie nacionalines organizacijas. 

Svarbus aspektas šiame ty-
rime buvo regioninių organi-
zacijų bendradarbiavimas su 
savivalda. Ką parodė atliktas 
tyrimas? 

Savivaldybių ir regioninių 
negalios NVO bendradarbia-
vimas yra gana fragmentuotas, 
daugiausiai bendradarbiauja-
ma teikiant socialines paslau-
gas ir sprendžiant sudėtingus 
konkrečius atvejus. Komplek-
siniuose politikos sprendimuo-
se (pvz., globos sistemos per-
tvarka, švietimas, vaiko teisės) 
su nevyriausybinėmis organiza-
cijomis bendradarbiaujama ma-
žiausiai. Norėtųsi atkreipti dė-
mesį, kad toks epizodinio pobū-
džio bendradarbiavimas pažei-
džia Jungtinių tautų neįgaliųjų 
teisių komiteto Bendrąją pasta-
bą Nr. 7 (2018) Dėl neįgaliųjų, 
įskaitant neįgalius vaikus, da-
lyvavimo Konvencijos įgyven-
dinimo ir kontrolės procese per 
jiems atstovaujančias organiza-
cijas reikalavimą, kad „visapu-
siškas ir veiksmingas dalyva-
vimas turėtų būti suprantamas 
kaip procesas, o ne kaip atskiras 
vienkartinis įvykis“.

Kaip valstybės instituci-
jos vertina neįgaliųjų organi-
zacijas? 

Valstybinių institucijų atsto-
vai palankiai vertina bendra-
darbiavimą su NVO ir gauna 
realią naudą sprendžiant nega-
lios prob lemas: teigiamai verti-
na organizacijų ekspertiškumą 
ir žinias, NVO indėlį priimant 
optimalius sprendimus, taip pat 
nurodo atsižvelgiančios į didžią-
ją dalį negalios NVO pateikia-
mų pasiūlymų. Pastebėtina, kad 
valdžios institucijų atstovai ne-
mato negalios NVO kaip near-
gumentuotų kritikų – su šiuo 
teiginiu visiškai nesutiko arba 
labiau nesutiko, negu sutiko 9 
iš 12 apklaustųjų.

Pagrindiniai bendradarbia-
vimo su negalios NVO inicia-

toriai yra savivaldybės ir vals-
tybinės institucijos. Viena ver-
tus – tai pozityvu, kadangi pa-
rodo jų suinteresuotumą ben-
dromis veiklomis, tačiau, kita 
vertus, toks iniciatyvos viena-
kryptiškumas gali lemti ten-
denciją, kad valdžios sektorius 
lemia bendradarbiavimo su šio-
mis organizacijomis intensyvu-
mą, pobūdį ir sritis.

Ką parodė nacionalinių ir 
skėtinių organizacijų apklau-
sa? Ar jos pajėgios tinkamai 
atstovauti savo nariams? 

Teikdamos paslaugas ir kon-
sultacijas, o ypač – aktyviai da-
lyvaudamos politinėje veikloje, 
atstovaudamos negalią turin-
tiems asmenims ir gindamos 
jų teises, negalios NVO savo 
veiklų aprėptimi, informacijos 
sklaida tiesiogiai ir netiesiogiai 
aprėpia ne tik savo narius, bet ir 
kitus negalią turinčius asmenis. 

Tyrimo eiga ir duomenų rin-
kimo ypatumai parodė, kad ne-
galios NVO yra vienas iš nedau-
gelio patikimų kanalų pasiekti 
negalią turinčius asmenis, įskai-
tant ir tuos, kurie šioms organi-
zacijoms nepriklauso. Negalios 
organizacijoms nepriklausantys 
asmenys iš jų gauna tiesioginę 
pagalbą ar paslaugas, o taip pat 
sulaukia bendresnio pobūdžio 
naudos iš šių organizacijų po-
litinio aktyvumo, dalyvavimo 
įstatymų leidybos procese, kon-
sultacijose, darbo grupėse, Kon-
vencijos įgyvendinimo stebėse-
noje ir pan.

Kaip patartumėte neįgalių-
jų organizacijoms didinti savo 
žinomumą ir plėtrą, pritraukti 
jaunų žmonių? 

Tyrimas parodė, kad nega-
lią turintys asmenys, taip pat ir 
nepriklausantys organizacijoms, 
žino apie jas, jų teikiamas pas-
laugas, siūlomą pagalbą ir nau-
dojasi šiomis galimybėmis. To-
dėl yra labai svarbu negalios 
NVO toliau plėtoti komunika-
ciją ir skleisti aktualią informa-
ciją pasitelkiant skirtingus, vi-
siems (įskaitant skirtingo am-
žiaus grupių atstovus, pvz., jau-
nimą) prieinamus kanalus, ne-
apsiribojant savo nariais. 

Nors pastebimas ryškus po-
slinkis nuo karitatyvinės veiklos 
prie politinio aktyvumo, tačiau 
žiniasklaidoje vis dar dominuo-
ja tendencija vaizduoti negalios 
organizacijos kaip labdaros tei-
kėjus. Todėl svarbu kurti naują 
negalios organizacijų, kaip ak-
tyvių negalios politikos veikė-
jų, žmogaus teisių gynėjų, ne-
galios ekspertų, paveikslą, vie-
šinti patirtis ir pasiektus rezul-
tatus ginant negalią turinčių as-
menų teises.

Negalios organizacijos turė-
tų aktyviau veikti inicijuojant 
bendradarbiavimą su valdžios 
ir savivaldos institucijomis, siū-
lyti šio bendradarbiavimo sritis, 
įskaitant ir kompleksiškesnes te-
mas, tokias kaip globos sistemos 
pertvarka, negalią turinčių as-
menų švietimas. 

Kalbėjosi Aurelija BABINSKIENĖ  

Neįgaliųjų organizacijos – nuo 
labdaros teikėjų iki teisių gynėjų

(atkelta iš 1 psl.)

Rankų nenuleis Jonava:

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos taryba aptarė naujų metų veiklą. 

Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanislava 
Maslinskienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi mintimis apie 
tai, kuo gyvena draugija.

Šie neramūs COVID–19 
pandemijos laikai ypač sunkūs 
neįgaliųjų bendruomenės na-
riams. Jau antras karantinas su-
kaustė jų bendravimą. Žmonės 
ateidavo į būrelius padainuoti, 
pamegzti, kokį nors įmantres-
nį skiautinį pasisiūti. Jiems pa-
deda didelę patirtį turinti bū-
relio vadovė Aldona Kavaliu-
kienė. Patiko ir naujo patiekalo 
receptu pasidalyti, kartu paga-
minti, ragauti. Ypač sunku vie-
nišiems žmonėms. Vienintelis 
išganymas – pokalbiai telefonu.

Esu dėkinga nuolatiniams 
„Bičiulystės“ skaitytojams – 
Elenai Pakalnienei, Pranei Mo-
rozienei, Janinai Radzevičienei, 
Aldonai Radzevičienei, Anta-
nui Paulauskui, Gražinai Vit-
kauskienei ir kitiems, kurie ve-
da diskusijas apie neįgaliųjų gy-
venimą. 

Labai nelengva tiems žmo-
nėms, kurie neturi sąlygų na-
muose išsimaudyti ar išsiskalb-
ti drabužius, yra vieniši. Jiems 
visada padės neįgaliųjų draugi-

jos paslaugų tekėja Janė Puga-
čiauskienė. 

Žmonės skambina dėl įvai-
riausių priežasčių: atsirado sun-
kus ligonis, reikia specialios lo-
vos, tualetinės kėdės, ramentų, 
vaikštynės – kas geriau patars ar 
pakonsultuos, jei ne neįgaliųjų 
draugijoje. 

Turime draugijoje nedidelę 
bibliotekėlę – galima paskaity-
ti vietoje ar norimą knygą pasi-
imti į namus. Pandemijos aki-
vaizdoje skaitymo terapija tam-
pa ypač svarbi: ji gali padėti 
žmogui prisitaikyti prie sudė-
tingos situacijos, sumažinti vi-
dinę įtampą. 

Šis įtampos kupinas metas 
sunkus ir tiems neįgaliesiems, 
kuriems teikiama pagalba į na-
mus. Rimta liga sergančiam 
žmogui gydytojai negali išra-
šyti nuskausminamųjų vaistų, 
nes nebuvo patvirtinta diagno-
zė, tenka ieškoti sprendimo. Tuo 
užsiima Alė Lisauskienė.

Žmonėms labai svarbu turėti 
su kuo pasikalbėti, paprašyti pa-
galbos ar patarimo, sulaukti pa-
guodžiančio žodžio. Laukiame, 
kada baigsis karantinas ir galė-
sime rengti renginius, bendrau-
ti, keliauti.

Viltis ir laukimas Širvintos:
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(atkelta iš 1 psl.) Pritaikytas būstas ir gyvenimą palengvina, 
ir daugiau savarankiškumo suteikia

Vieni jau džiaugiasi skiepais, kiti siekia 
būti įtraukti į prioritetų eilę

Skiepijami Merkinės globos namų gyventojai. 

Ramūnas sako daug laiko 
skiriantis fizinei formai palai-
kyti: „Garažo vietoje įrengėme 
sporto salę, kurioje mankšti-
nuosi, darau įvairius reabilita-
cijos centruose išmoktus prati-
mus. Kieme turime baseiną, bū-
tų gerai jame paplaukioti, todėl 
žvalgausi jam tinkamo keltuvo.“

Daugėja savarankiškai 
pritaikomų būstų 

Suaugusiems neįgaliesiems 
būstus pernai pritaikė 58, vai-
kams – 50 savivaldybių. Kasmet 
daugėja ir savarankiškai būstą 
prisitaikančių neįgaliųjų. Preli-
minariais Neįgaliųjų reikalų de-
partamento duomenimis, pernai 
šių darbų savarankiškai ėmėsi 
79 pareiškėjai.

Kauno rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Lidijos 
Morkūnienės teigimu, ir šia-
me rajone net 4 iš 6 neįgaliųjų, 
kuriems pernai buvo pritaikyti 
būstai ir/ar gyvenamoji aplin-
ka, visus darbus organizavosi 
patys ar jų šeimos nariai – pa-
tys rinkosi jų poreikius geriau-
siai atitinkančias priemones, o 
savivaldybė pagal pasirašytas 
sutartis skyrė finansavimą. Pa-

sak L. Morkūnienės, tai nebuvo 
patys paprasčiausi darbai: Babtų 
seniūnijoje vežimėliu judančiai 
moteriai finansuotas vietinių 
buitinių nuotekų valymo įrengi-
nių ir nuotekų tinklų įrengimas 
bei durų į vonią paplatinimas; 
Kačerginės seniūnijoje taip pat 
rateliais besinaudojančiai mote-
riai – vonios pritaikymas; Gar-
liavos seniūnijoje gyvenančiam 
neįgaliajam skirta lėšų balkono 
remonto darbams, kad vežimė-
liu būtų galima išvažiuoti į dau-
giabučio namo kiemą, keltuvui 
ir takui iki keltuvo; Garliavos 
apylinkės seniūnijoje – nuova-
žai į būstą įrengti bei vonios pa-
talpai pritaikyti.

Būsto pritaikymo neįgalie-
siems tvarkos apraše nurodyta, 
kad būsto pritaikymo darbus, 
įskaitant keltuvų (liftų) pirkimą 
ir įrengimą, pareiškėjas gali or-
ganizuoti savarankiškai, pasira-
šęs sutartį su savivaldybe. Svar-
bu atkreipti dėmesį, kad sava-
rankiškai atliekami būsto pri-
taikymo darbai turi būti vyk-

domi pagal komisijos patvir-
tintą statybos darbų specialis-
to parengtą preliminarų būsto 
pritaikymo darbų aprašą ir iš-
laidų sąmatą. Būstą savaran-
kiškai pritaikyti galima ne tik 
tuomet, kai jis yra įtrauktas į 
einamaisiais metais pritaikomų 
būstų sąrašą, bet ir anksčiau, ta-
čiau reikia žinoti, kad sutarty-
je numatyta būsto pritaikymo 
išlaidų suma bus išmokėta tik 
tais metais, kuriais pareiškėjas 
bus įtrauktas į pritaikomų būs-
tų sąrašą. 

Papildomas finansavimas 
leido patenkinti visą poreikį

Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Onutė 
Černiauskienė džiaugiasi, kad 
praėjusiais metais patenkinti vi-
sų į savivaldybę dėl būsto pri-
taikymo besikreipusių neįgalių-
jų poreikiai. Tai buvo padaryta 
iš Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos gavus papildomą 
(daugiau nei 23 tūkst. eurų) fi-
nansavimą. 

Papildomu finansavimu pa-
sinaudojo ne tik ši savivaldybė. 
Suaugusiųjų būstams pritaiky-
ti 28 savivaldybėms papildomai 
skirta 323 tūkst. eurų, 22 savi-
valdybės pasinaudojo galimybe 
padidinti vaikams pritaikomų 
būstų skaičių – joms papildomai 
skirta 140 tūkst. eurų.

Pernai Lazdijų rajone gyve-
nančių neįgaliųjų būstams pri-
taikyti iš viso skirta daugiau 
kaip 57 tūkst. eurų. Būstai pri-
taikyti 7 sunkią neįgalią turin-
tiems rajono gyventojams, vie-
nam sunkią negalią turinčiam 
vaikui skirta lėšų sensorinėms 
priemonėms įsigyti. 

Pasak O. Černiauskienės, 
dažniausiai vietoje vonių buvo 
įrengiami dušai, klozetai, įvai-
rūs sanitariniai įrenginiai (at-
lenkiamos kėdutės, elektriniai 
vandens šildytuvai, gyvatukai), 
platinamos durų angos, įmon-
tuojamos naujos durys, išimami 
slenksčiai arba prie jų padaromi 
nedideli nuolydžiai ir pan. Prie 
trijų namų įrengtos nuovažos, 

kad rateliais judantys neįgalieji 
galėtų išvažiuoti į lauką. „Kai-
muose gyvenantiems neįgalie-
siems sumontuoti vidaus van-
dentiekio įrenginiai, pastatyti 
2 buitiniai biologiniai valymo 
įrengimai iš esmės paleng vins jų 
gyvenimą, – sako O. Černiaus-
kienė. – Visi šie žmonės, buvo 
tarp jų ir vienišų, turi sunkią 
negalią, du yra netekę kojų. Sa-
vivaldybės pagalbos jiems tik rai 
labai reikėjo.“

Preliminariais Neįgaliųjų 
reikalų departamento duome-
nimis, už valstybės skirtas lė-
šas pernai pritaikyti 407 būstai 
suaugusiems ir 133 būstai vai-
kams (iš jų 110 vaikų nupirktos 
sensorinės priemonės). Praėju-
siais metais įsigyta 118 keltuvų 
ir laiptų kopiklių, sumontuo-
ta 11 vandentiekio įrenginių ir 
20 biologinių valymo įrenginių. 
Tai gerokai padidino neįgaliųjų 
savarankiškumą, nemažai žmo-
nių įgalino grįžti į visavertį gy-
venimą. 

Aldona DELTUVAITĖ

Sąraše – sunkiausi ligoniai 
Sausio 5 dieną Sveikatos ap-

saugos ministro įsakyme numa-
tyta, kad tarp pirmiausiai skie-
pijamų – itin sudėtingomis li-
gomis sergantieji: galutinės sta-
dijos lėtine inkstų liga sergan-
tys pacientai, kuriems taikoma 
nuolatinė pakaitinė inkstų tera-
pija (hemodializė ar peritoninė 
dializė), kuriems atliktos orga-
nų arba kraujodaros kamieninių 
ląstelių transplantacijos; sergan-
tieji onkohematologinėmis ligo-
mis, kai tęsiamas ar baigtas che-
moterapinis, imunoterapinis ar 
taikinių onkohematologinės li-
gos gydymas, kai po pabaigos 
praėjo ne daugiau kaip 24 mėn.; 
sergantys imunodeficito ligomis 
su antikūnų gamybos defektu, 
kuriems taikoma pakaitinė te-
rapija imunoglobulinais. 

Vėliau bus skiepijami vyres-
ni nei 65 m. asmenys, taip pat 
jaunesni, turintys įvairių rizi-
kos veiksnių: sergantys cukri-
niu diabetu ar sunkiomis lėti-
nėmis širdies-kraujagyslių ligo-
mis su komplikacijomis; sergan-
tys sunkiomis lėtinėmis plaučių 
ligomis su kvėpavimo nepakan-
kamumu, sunkiomis lėtinėmis 
kepenų ligomis ir pan. Šis sąra-
šas sukėlė nemažai diskusijų – 
ar visi, esantys didžiausios rizi-
kos grupėje, į jį įtraukti. 

Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininkė Monika Oš-
mianskienė išreiškė susirūpini-

mą, kad nuošaly neliktų grupė 
žmonių, kurie turi negalią, bet 
nepriklauso nė vienai iš nusta-
tytų prioritetinių grupių. Seimo 
narys Justas Džiugelis siūlo po 
medicinos darbuotojų ir sociali-
nių įstaigų darbuotojų kartu su 
vyresniais nei 80 metų gyven-
tojais skiepyti ir visus lėtinėmis 
ligomis sergančius ligonius. Šiai 
minčiai pritarė ir kiti diskusijoje 
dalyvavę negalią turinčius žmo-
nes vienijančių organizacijų at-
stovai, ir Seimo Neįgaliųjų tei-
sių komisijos nariai. 

Transplantuoti ligoniai 
skiepijami sėkmingai 
Asociacijos „Gyvastis“ va-

dovė Aušra Degutytė džiaugia-
si, kad jau pradėti skiepyti su 
persodintais organais gyvenan-
tys ir dializuojami žmonės. „Tai 
labai svarbu, kadangi statisti-
ka rodo, kad mirtingumas tarp 
transplantuotų ligonių siekia 
net 25 proc. Tai kur kas daugiau 
nei vidutiniškai“, – teigia aso-
ciacijos „Gyvastis“ vadovė. Pa-
sak A. Degutytės, transplanuo-
tų žmonių vakcinavimas vyksta 

sklandžiai. Jie skiepijami medi-
cinos centruose, kur atliekamos 
transplantacijos. Ypač operaty-
viai dirba Santaros klinikos – 
kai tik atsirado galimybė skie-
pytis, išsiuntė žinutes, kviečian-
čias ateiti pasidaryti antikūnų 
testą, o vėliau – ir pasiskiepyti. 

Deja, skiepijant dializuoja-
mus ligonius kilo nesklandumų. 
„Kai dializuojami žmonės pa-
teko į prioritetą, tikėjomės, kad 
bus suderinta ir jų skiepijimo 
tvarka. Tačiau vakcinas paskirs-
čius per ligonines, jos tuos nu-
rodymus ėmė traktuoti savaip. 
Šiuo metu skiepijami tie pacien-
tai, kuriems dializės atliekamos 
didžiosiose įstaigose, ligoninės 
ignoruoja mažose įstaigose dia-
lizuojamus pacientus“, – paste-
bėjimais dalijasi A. Degutytė.  

„Kreipėmės į ministerija ki-
tą dieną, kai pajautėme, kad nė-
ra užtikrinama ši paslauga, sie-
kėme, kad dializuojami žmo-
nės būtų paskiepyti toje pačioje 
įstaigoje, kur dializuojami. Ta-
čiau kol kas privačios įstaigos 
negauna skiepų iš didžiųjų įs-
taigų ir šis procesas stringa“, – 

sako A. Degutytė. Jos teigimu, 
kai kurios įstaigos pirmiau skie-
pija su pacientais nedirbančius 
darbuotojus, bet neskuba pasi-
rūpinti sunkiausiais pacientais. 

Nepaisant šių nesklandumų, 
kurie, A. Degutytės įsitikinimu, 
netrukus išsispręs, „Gyvasties“ 
nariai nori skiepytis. Facebook 
uždarose grupėse jau dalijamasi 
ir įspūdžiais po skiepų – dide-
lių komplikacijų niekam nepa-
sitaikė. Vieni jautė galvos skaus-
mą, kitiems šiek tiek skaudėjo 
skiepo vietą. „Norisi tikėti, kad 
tos vakcinos ateis vis daugiau ir 
galimybę pasiskiepyti turės vi-
si“, – sako A. Degutytė. 

Onkologiniams 
pacientams – prioritetas 
Pagalbos onkologiniams li-

goniams asociacija POLA pra-
šo peržiūrėti COVID-19 vakci-
na skiepijamų gyventojų priori-
tetines grupes, užtikrinant, kad 
prie jų būtų priskirti visi onko-
loginiai ligoniai. 

„Suprantame pandemijos 
keliamus iššūkius ir ribotą vak-
cinų kiekį, taip pat poreikį gy-
ventojus suskirstyti į prioriteti-
nes grupes, tačiau manome, kad 
aktyviai besigydantys arba nese-
niai gydymą baigę onkologiniai 
pacientai turėtų būti įtraukia-
mi į didžiausios rizikos pacien-
tų grupę, o kiti onkologine liga 
sergantys asmenys būtų skiepija-
mi anksčiau nei 65 m. amžiaus ir 
vyresni asmenys. Daugelio šalių 
patirtis rodo, kad vėžiu sergan-
tys pacientai nėra imlesni viru-
sui, tačiau šiai imunosupresuotų 
pacientų grupei būdingas dides-
nis COVID-19 ligos komplika-
cijų ir mirčių dažnis“, – rašoma 
POLA kreipimesi. 

„Sieksime, kad onkologiniai 

pacientai skiepijimo prioritetų 
sąraše pakiltų aukščiau“, – sa-
ko POLA komunikacijos koor-
dinatorė Kornelija Kunigonytė. 

Džiaugiasi, kad pasiskiepijo 
Merkinės globos namų 

direktorė Rasa Žukauskienė 
džiaugiasi – jau paskiepyti ir 
darbuotojai, ir gyventojai. Tie-
sa, skiepytis atsisakė 7 iš 36 dar-
buotojų ir vienas gyventojas, 
kuris apskritai nusiteikęs prieš 
vaistus. Dauguma iš jų sakė, 
kad stebės situaciją ir skiepysis 
vėliau. Direktorės teigimu, ne-
bus jokios prievartos, nušalini-
mo nuo darbo – žmogus turi 
teisę pasirinkti, kaip jam elgtis. 

Pasak R. Žukauskienės, kol 
kas nepastebėta jokių ypatin-
gų šalutinių reiškinių – nema-
žai daliai pasiskiepijusių skau-
da dūrio vietą, buvo keletas sil-
pnai sukarščiavusių, bet šiuo 
metu visi jaučiasi puikiai. „Visi 
pavargome nuo izoliacijos. Kas 
galime, dirbame nuotoliniu bū-
du, kad būtų kuo mažiau kon-
taktų. Tai neatstoja gyvo ben-
dravimo“, – sako direktorė. Ji 
pasakoja, kad nemažai įtampos 
buvo ir kilus įstaigoje koronavi-
ruso protrūkiui – susirgo 20 iš 
45 gyventojų, 2 mirė. 

„Bijojome, kad atsiras pani-
ka, prieštaravimų. Juk demenci-
ja, kitomis ligomis sergantiems 
žmonėms labai sunku keisti gy-
venimą. Jų perkėlimas į kitą vie-
tą gali net paspartinti ligą. Ta-
čiau gyventojai susirgo kamba-
riais. Iš karto įvedėme 4 lygio 
apsaugą, tad ligą pavyko suval-
dyti. Labai tikimės, kad gyveni-
mas aprims, nors akcentuojame, 
kad atsipalaiduoti negalime“, – 
sako direktorė. 

Emilija STONKUTĖ

Vis daugiau žmonių Lietuvo-
je paskiepijama COVID19 
vakcina. Tarp vakcinuoja-
mų pirmumo tvarka – ne tik 
medikai, globos namų gyven-
tojai, bet ir vyresni bei įvairių 
lėtinių ligų turintys žmonės. 
Kol vieni džiaugiasi skiepais, 
kiti tikisi kuo greičiau sulauk-
ti gyvenimą palengvinsian-
čios vakcinos. 
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Švedijoje žmonėms su ne-
galia jau 27 metus yra už-

tikrinama asmeninio asisten-
to pagalba, o mes, minintys 
30-ties metų laisvės jubiliejų, 
vis dar to neturime, nors jau 
10 metų Lietuva yra įsiparei-
gojusi įgyvendinti Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių kon-
venciją, kurios 19 str. įtvir-
tinta asmenų su negalia teisė 
gyventi savarankiškai. 

Ką reiškia tas savarankiš-
kas gyvenimas? Tai teisė ir 
laisvė žmogui su negalia pa-
sirinkti ir kontroliuoti, kaip, 
kur bei su kuo jam gyven-
ti. Asmeninė pagalba tam ir 
skiriama, kad žmogus galėtų 
dalyvauti visuomenės gyve-
nime, mokytis (įgyti išsilavi-
nimą, profesiją) bendrojo ug-
dymo įstaigoje, dirbti ne spe-
cialiose įmonėse, bet ten, kur 
dirba visi. Taigi, šis valstybės 
įsipareigojimas turi būti įgy-
vendinamas visur: namuose, 
darbovietėje, bendruomenėje. 
Asmeninis asistentas – būtina 
sąlyga šiai teisei įgyvendinti. 

Deja, Lietuvoje ši pagal-
ba vis dar nereglamentuota. 
Nėra įstatymo, kuriame bū-
tų apibrėžta, kas tai yra, kam 
skiriama ši pagalba, kokiems 
poreikiams patenkinti ji būtų 
teikiama. Kol kas tai apibrėž-
ta tik įstatymo projekto rė-
muose ir laukia naujosios val-
džios sprendimo. 2020 metais 
šis projektas jau buvo svars-
tytas Seimo Žmogaus teisių 
komitete (kaip papildomame 
komitete) ir Socialinių reika-
lų ir darbo komitete (kaip pa-
grindiniame komitete). Žmo-
nių su negalia teisių stebėse-
nos komisija prie Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos 
dalyvavo abiejų komitetų po-
sėdžiuose, prieš tai teikė pas-
tabas. Komisija, vadovauda-
masi Jungtinių Tautų Žmonių 
su negalia teisių komiteto (JT 
Komiteto) parengta 5-ta Ben-
drąja pastaba dėl Konvencijos 
nuostatų išaiškinimo, reko-
mendavo, kad asmeninė pa-
galba būtų laikoma būtinybe, 
padedančia asmeniui su ne-
galia užtikrinti galimybę sa-
varankiškai dalyvauti visose 
gyvenimo srityse. Žmogaus 
teisių komitetas po diskusi-
jos ir svarstymo pritarė Ko-
misijos pasiūlymui asmeninio 
asistento pagalbą nemokamai 
teikti visiems tokią teisę tu-
rintiems asmenims, tačiau vė-
liau projektą svarstant Socia-
linių reikalų ir darbo komite-
te liko Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (SADM) 
pasiūlytame projekte numaty-
ta nuostata, kad už asmeninio 

asistento pagalbą būtų mokama 
iki 20 proc. nuo visų neįgalaus 
asmens gaunamų pajamų, jeigu 
šios viršija 250 Eur/mėn. 

Kad būtų aiškiau, kaip ši pa-
galba turėtų būti teikiama va-
dovaujantis Konvencijos nuos-
tatomis, pažvelkime į Švedi-
jos pavyzdį. Globos institucijų 
šalis atsisakė 2000-aisiais. Dar 
1994 m. Švedijoje buvo išleis-
tas „Paramos ir paslaugų ak-
tas asmenims, turintiems tam 
tikrus funkcinius sutrikimus“, 
kuris garantavo juridinę teisę į 
asmeninį asistentą. Taigi, šis do-
kumentas padėjo uždaryti ilga-
laikes globos institucijas ir lei-
do žmonėms su negalia gyventi 
savuose būstuose taip, kaip yra 
įtvirtinta ir JT Komiteto pareng-
toje 5-oje Bendrojoje pastaboje. 
Švedijoje ši pagalba apima kele-
tą poreikių: asmeninę higieną, 
savęs apsitarnavimą (nusiren-
gimą, apsirengimą, maitinimą-
si), komunikavimą ir judėjimą. 
Pats žmogus pasirenka, kada ir 
kur jam reikės pagalbos bei nu-
sprendžia, kaip ji bus suteikta. 
Žmogus renkasi ne tik pagal-
bos suteikimo būdą, bet ir pa-
galbos teikėją bei asmeninį asis-
tentą, todėl turi teisę atsisakyti, 
jei kažkuris iš jų dėl kokių nors 
priežasčių netinka. 

Beje, asmeninis asistentas 
neturėtų būti traktuojamas kaip 
tipinė socialinio darbuotojo pa-
slauga. Socialinį darbuotoją tam 
tikroms iš anksto apibrėžtoms 
funkcijoms atlikti skiria socia-
linių paslaugų įstaiga, kuri jam 
moka atlyginimą. Asmeninis 
asistentas nėra teikiama paslau-
ga. Asmeninio asistento darb-
davys turi būti pats žmogus su 
negalia. Jis turi turėti asmeninį 
biudžetą, kuriuo gali laisvai dis-
ponuoti samdydamas asmeninį 
asistentą, kitaip tariant, rinktis 
tokį žmogų, kuris jam tinka ir 
patinka. Todėl Švedijoje negalią 
turintis asmuo gauna tiesiogines 
išmokas, kurių dydis priklauso 
nuo jam paskirto darbo valan-
dų skaičiaus. Valandų skaičiaus 
poreikis nustatomas kas dve-
jus metus. 

Taip Švedijoje globėjiškas 
požiūris į žmones su negalia 
virsta žmogaus teisėmis grįstu 
požiūriu, nes asmeninis asis-
tentas išlaisvina negalią turintį 
žmogų dirbti, mokytis atviroje 
visuomenėje, suteikia galimybę 
išmokti gyventi savarankiškai, 
nepriklausomai nuo artimųjų. 
Šeimos nariai turi laiko asmeni-
niam ir profesiniam gyvenimui, 
gali užsiimti norima veikla. 

Šią gerovės valstybės patir-
tį visais įmanomais būdais jau 
4 metus mėginu skleisti ir Lie-
tuvoje. Alytus, mano gimtasis 

miestas, buvo pirmoji savi-
valdybė, kurioje pradėta teik-
ti asmeninio asistento pagalba. 
Alytus tai darė iš savo biudže-
to lėšų pagal asmeninio asis-
tento paslaugų organizavi-
mo ir teikimo bei asmeninio 
asistento veiklos gaires, prie 
kurių kūrimo man irgi teko 
prisidėti. Vėliau Alytus, kaip 
ir kitos 57 savivaldybės, bu-
vo įtrauktas į bandomąjį pro-
jektą. 2020-ųjų spalio mėn. 
(SADM žiniomis) šia pagal-
ba buvo pasinaudoję apie 600 
negalią turinčių žmonių ir 
12-oje iš 58 savivaldybių lė-
šos jau buvo išnaudotos. Ki-
tos savivaldybės, ko gero, dar 
tęs šį bandomąjį projektą iki 
2021 m. liepos 1 d., kai, kaip 
buvo numatyta, turėtų įsiga-
lioti įstatymo pataisos dėl as-
meninės pagalbos. Beje, jos 
dar nėra priimtos.

Alytus – viena iš savival-
dybių, kuriai suteikta galimy-
bė tęsti šį bandomąjį projek-
tą. Pasidalysiu savo asmenine 
patirtimi. Kai Alytus pradėjo 
savarankiškai įgyvendinti šią 
pagalbą, galėjau pati pasirink-
ti paslaugos tiekėją, kuris pir-
mojo susitikimo metu įverti-
no mano poreikius. Kitas ver-
tinimas buvo atliktas praside-
dant bandomajam projektui. 
Abu kartus pasirašėme asme-
ninio asistento paslaugų tieki-
mo sutartį. Man buvo suteik-
ta galimybė pasirinkti, kiek, 
kada ir kur labiausiai reikėtų 
pagalbos. Visai nesvarbu, ar 
tai darbo diena, ar savaitgalis, 
8 val. ryto, ar pavakarys. Pa-
ti spręsdavau ir kur pagalbos 
reikės – ar keliaujant į darbą, 
švietimo įstaigą, bet kokią 
viešąją įstaigą, parduotuvę, 
degalinę ar tiesiog prireikus 
pagalbos namuose. Karantino 
sąlygomis mažinant tiesioginį 
kontaktą, ši pagalba apsiribo-
ja maisto pirkimu ir atgabeni-
mu į namus.

Noriu pabrėžti, kad asme-
ninis asistentas – tik pagalbi-
ninkas, kuris padeda spręsti 
kasdieninius rūpesčius, o ne 
atlieka viską už jus. Žinoma, 
priklausomai nuo negalios 
pobūdžio, atsiranda darbų, 
kuriuos atlieka tik asmeninis 
asistentas. Aš pati pasakyda-
vau asmeninei asistentei, kaip 
konkrečiai man reikia pagel-
bėti, o ką pasidaryti galiu pati. 

Asmeniškai man pagalbos 
labiausiai prireikia palaikant 
judumo/mobilumo funkci-
ją, t. y. padedant nuvykti iki 
reikiamos vietos. Tokios pa-
galbos labai prireikia žiemą, 
kai savarankiškai keliauti pa-
sidaro itin sunku arba neį-
manoma. 

Savarankiškai gyventi lei-
džianti asmeninė pagalba tu-
ri būti reglamentuota užtikri-
nant jos prieinamumą kiek-
vienam negalią turinčiam as-
meniui, nepriklausomai nuo 
fizinės, intelekto, psichosoci-
alinės ar kitos negalios. 

Kristina DŪDONYTĖ

Asmeninė 
pagalba 
turi būti 

užtikrinta 

„Vis tiek niekas 
nepadės...“ – nuostata, 

kurią reikia skubiai keisti

Trūksta statistikos apie 
neįgaliųjų patiriamą smurtą

Lietuvos moterų teisių įtvir-
tinimo asociacijos, vienijančios 
16 specializuotos kompleksinės 
pagalbos centrų (SKPC), vado-
vės Jurgitos Cinskienės teigimu, 
praėjusiais metais šie centrai 12 
tūkstančių į juos besikreipusių 
šalies gyventojų suteikė emoci-
nę, teisinę, psichologinę, tarpi-
ninkavimo pagalbą. Deja, tarp 
jų – tik 363 negalią turintys as-
menys. J. Cinskienė sako, kad 
šie skaičiai – apytikriai, nes už-
fiksuoti tik tie atvejai, kai be-
sikreipiantis žmogus apie savo 
negalią užsiminė pats. Kadangi 
dažniausiai bendraujama nuoto-
liniu būdu (telefonu ar interne-
tu), neįmanoma tiksliai nustaty-
ti nuo smurtautojų nukentėjusių 
neįgaliųjų skaičiaus. 

Deja, ir šie skaičiai neatsklei-
džia realios smurto artimoje 
aplinkoje situacijos. 2019 m. re-
prezentatyvią apklausą atlikusios 
visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų kompanijos „Baltijos ty-
rimai“ duomenimis, smurtą ar-
timoje aplinkoje teigė patirian-
tys apie penktadalis (19 proc.) 
apklaustųjų. Didžioji jų dalis 
(60 proc.) niekur nesikreipė pa-
galbos. Neįgalūs asmenys smur-
tą artimoje aplinkoje patiria be-
veik du kartus dažniau ir net tris 
kartus rečiau kreipiasi pagalbos. 

Asociacijos valdybos pirmi-
ninkės Jūratės Šeduikienės tei-
gimu, absoliučią daugumą – apie 
80 proc. dėl patiriamo smurto 
besikreipiančiųjų sudaro darbin-
go amžiaus moterys. Ir ši tenden-
cija nesikeičia jau daugelį metų. 
Nekinta ir smurtautojų paveiks-
las – dažniausiai prievartą nau-
doja vyrai. „Baltijos tyrimų“ 
duomenys šią statistiką dar labiau 
detalizuoja: 70 proc. smurtauto-
jų – esami arba buvę sutuokti-
niai, sugyventiniai, likę – tėvai 
arba kiti artimi žmonės. Prieš ne-
įgaliuosius dažnai smurtauja juos 
prižiūrintys ar slaugantys asme-
nys, kurie gyvena iš neįgalaus as-
mens gaunamų išmokų.

Situacijos įkaitės
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjungos atstovė Nijolė Zenke-
vičiūtė pasakojo, kad negalią tu-
rinčios moterys ir mergaitės daž-
nai tampa situacijos įkaitėmis. 
Net pandemijos metu moterys 
ateidavo į dienos centrą ir steng-
davosi čia praleisti kuo daugiau 
laiko, nes bijojo grįžti namo. 
„Kai pradedi kalbėtis su žmo-
gumi, norėdamas jam padėti, 

tarsi į sieną atsimuši – be jo su-
tikimo negali viešinti situacijos, 
o jis to daryti nenori, nes bijo, 
juk jam reikės grįžti į tuos pačius 
namus, toliau gyventi su smur-
tautoju“, – sako N. Zenkevičiū-
tė ir priduria, kad smurtą pati-
riančios moterys vengia atvirai 
kalbėti apie savo problemas, nes 
netiki, kad kas nors pasikeis, kad 
gali būti geriau. „Vis tiek niekas 
nepadės...“ – savo nenorą kreip-
tis pagalbos apibendrina smurtą 
patiriančios moterys, deja, nere-
tai vis dar sulaukiančios kaltini-
mų, kad dėl susiklosčiusios pa-
dėties pačios kaltos.

„Baltijos tyrimų“ atlikta ap-
klausa taip pat atskleidė, kad 
smurtą artimoje aplinkoje pa-
tiriantys žmonės nepasitiki psi-
chologais, vaiko teisių apsaugos 
specialistais, kartais jaučia skep-
tišką teisėsaugos pareigūnų po-
žiūrį. Į policiją kreipiasi tik 14 
proc. nuo smurtautojų nuken-
tėjusių asmenų. 

Pagalba neįgaliesiems – 
sunkiai prieinama 

J. Šeduikienė neslėpė – spe-
cializuota kompleksinė pagalba 
negalią turintiems asmenims vis 
dar sunkiai prieinama. Priežas-
čių tam nemažai: pagalbą tei-
kiančių centrų aplinka nepri-
taikyta judėjimo negalią turin-
tiems, ypač rateliais judantiems 
žmonėms, su klausos negalią tu-
rinčiais asmenimis negalima su-
sikalbėti telefonu, konsultantai 
neturi patirties, kaip dirbti, su-
prantamai pateikti informaciją 
intelekto ar psichosocialinę ne-
galią turintiems žmonėms. 

Situaciją galėtų palengvinti 
bendradarbiavimas su neįgalių-
jų NVO. Pirmieji žingsniai jau 
žengti. „Vilties“ bendrijos pir-
mininkė Dana Migaliova pasi-
džiaugė įvykusiu susitikimu su 
SKPC atstovais. Pasak jos, apie 
neįgaliųjų patiriamą smurtą be-
veik nekalbama, nors jo apraiš-
kų esama ir globos įstaigose, ir 
šeimose. Ir tai ne vien lengviau-
siai atpažįstamas fizinis, bet ir 
emocinis smurtas, seksualinis 
priekabiavimas. 

Pasak D. Migaliovos, šie me-
tai visiems bus bandomieji. Rei-
kia daug nuveikti aiškinat, kas 
yra smurtas ir prievarta, kaip juos 
atpažinti. „Vilties“ vadovė įsitiki-
nusi, kad skirtingiems žmonėms 
šią informaciją reikia pateikti vis 
kitaip: aiškiai ir suprantamai, to-
dėl rengiamasi suburti tris klau-
sytojų grupes: specialistų, tėvų 

Vienas iš šių metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo priorite-
tų – pagalba ir prevencija smurtą patiriančioms neįgalioms mer-
gaitėms ir moterims. Neįgaliųjų reikalų departamento surengta-
me nuotoliniame susitikime su specializuotos kompleksinės pa-
galbos centrų bei negalios organizacijų atstovais aptarta esama 
situacija, analizuota, kokių priemonių ir veiksmų būtina imtis 
norint pakeisti padėtį, diskutuota, kaip neįgaliųjų NVO galė-
tų prie to prisidėti. 

(nukelta į 5 psl.)
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„Pirmo blyno“ restorane 
jaučiausi karaliumi

Kęstutis sako, kad vaikys-
tėje, kuri prabėgo Žemaitijoje, 
gatvėse jis neįgaliųjų nematė. 
„Sovietmečiu negalią turinčių 
žmonių tarsi nebuvo, nes tokie 
žmonės buvo slepiami nuo vi-
suomenės, kad negadintų ko-
munizmo statytojų įvaizdžio“, – 
sako jis. Kęstutis įsiminė, kad su 
juo kartu mokėsi berniukas, ku-
rio viena ranka buvo neišsivys-
čiusi, bet daugiau vaikų ar su-
augusių, turinčių negalią, nebu-
vo sutikęs. 

Pirmasis renginys, kuriame 
jis dalyvavo kartu su neįgaliai-
siais – Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos vykdomas pro-
jektas „Muzika tamsoje“. Pa-
kviestas pagroti šiame projekte 
Kęstutis apstulbo. „Neįsivaiz-
davau, kad neregiai sėkmingai 
gali žvejoti, siuvinėti. Stebėjau 

juos ir žavėjausi jų gebėjimu at-
rasti pasaulį kitaip, negu jį at-
randame mes, regintys...“ – pri-
simena jis. 

Vėliau su negalią turin-
čiais žmonėmis jis ir vėl susiti-
ko. „Kai mane pakvietė pagro-
ti neįgaliųjų dienos centre, pa-
mačiau būrį žmonių su įvairiais 
raidos sutrikimais. Mane suža-
vėjo, kad visi tie žmonės be ga-
lo atvirai reiškė savo džiaugsmą, 
judėjo drauge su muzika, juokė-
si. Jaučiau jų tikrumą, palaiky-
mą ir mąsčiau: „Kurie gi iš mū-
sų neįgalūs? Mums baisu šiaip 
be jokios priežasties nusišyp-
soti žmogui, pasakyti kitam ką 
nors gero, o negalią turintiems 
žmonėms taip pasielgti natūra-
lu“, – savo pastebėjimais dalija-
si Kęstutis. 

Jis pasakoja, kad kai nebu-
vo karantino, lankydavosi uni-
kaliame restorane „Pirmas bly-

nas“. „Negalią turinti mergaitė 
atnešdavo arbatos su tokia mei-
le, su tokiu džiaugsmu, kad pasi-
jusdavau karaliumi“, – emocijų 
neslepia vyras.

Kitokie vaikai išlavina 
kantrybę

Kęstučiui teko bendrauti su 
53 metų vyriškiu, kuris jį su-
žavėjo savo ramybe, iš jo spin-
duliuote spinduliavo teigiama 
energija. Kai Kęstutis paklau-
sė, iš kur jame tai, vyras atsakė, 
kad jo dukra turi Dauno sindro-
mą, ir paaiškino: „Kai gimsta 
toks vaikas, iš pradžių tėvai pa-
tiria šoką, bet vėliau, auginda-
mi vaiką, savaime mokosi būti 
rūpestingi, išsilavina kantrybę, 
išmoksta spręsti įvairias situaci-
jas ir net sunkiausiomis akimir-
komis atrasti ką nors gražaus. 
Todėl ir esu atidus kitiems, nes 
dukra to išmokė“, – pašneke-
sį prisimena vyras. Vėliau kny-
goje, kurios autorius kalba apie 
Dauno sindromą turinčius žmo-
nes, Kęstutis perskaitė mintį, 
kad šių žmonių sielos yra arčiau 
Dievo: „Su jais reikia atsargiau 
šnekėtis, nes per juos mus gir-
di Dievas.“ 

„Turiu draugę, kuri dirba 
Norvegijoje, Stavangerio mies-
te, ji prižiūri negalią turinčius 
žmones. Viena jos prižiūrima 
mergaitė turi rankytes tik iki 
alkūnių ir daug kitų sveikatos 
bėdų. Mergaitė negali kalbėti 
taip, kaip mes visi, tačiau iš jos 
sklinda tokia energija, toks gė-
ris, kad visi, kurie ją pažįsta, pa-
junta tiesiog magiškus pokyčius 
savyje“, – sako Kęstutis ir pri-
sipažįsta tą mergaitę vadinantis 
„vaikščiojančia meile“. 

Kęstutis pasakoja, kad Nor-
vegijoje įvairiose vietose sutik-
davo žmonių, turinčių Dauno 
sindromą, bet ne todėl, kad to-
je šalyje šių žmonių yra daugiau 
negu Lietuvoje, tiesiog mes vis 
dar nedrįstame viešumoje pa-
sirodyti su Dauno sindromą ar 
kitas negalias turinčiais žmo-
nėmis, tiek vaikais, tiek suau-
gusiais. Norvegijoje negalią tu-
rintys žmonės yra matomi. Pas 
suaugusį žmogų ar vaiką, tu-
rintį Dauno sindromą, ateina 
savanoriai ir kviečia kartu pa-
sivaikščioti, paskanauti ledų, 
nes šeimos nariai ne visada turi 
tam laiko. „Manau, jeigu mū-
suose būtų labiau skatinama 
savanorystė, pamatytume daug 
daugiau žmonių, turinčių spe-
cialiųjų poreikių, vaikščiojan-
čių gatvėse, sėdinčių kavinėse 
ar lankančių teatrus“, – tikina 
Kęstutis.

Išmokau šypsotis be 
svarbios priežasties

Festivalio „Debesų pieva“ organizatorius, muzikantas, kompo-
zitorius, socialinių projektų autorius, keliautojas Kęstutis Kau-
pas į šį festivalį visuomet kviečiasi ir negalią turinčių žmonių. 
Paklaustas, kodėl jo rengimas festivalis vadinasi „Debesų pie-
va“, Kęstutis sako, kad visi debesys skirtingi, bet kiekvienas jų 
savaip tobulas. „Kiekvienas, atvykęs į mūsų stovyklą, tampa sa-
votišku debesimi, o mes, organizatoriai, stengiamės jam padėti 
atsiskleisti“, – sako Kęstutis. Stovykloje „Debesų pieva“ nega-
lima kitų skaudinti ar lyginti, kuris geresnis ar prastesnis. Suta-
riame, kad apie stovyklą pakalbėsime vėliau, ir klausiu Kęstučio 
apie pirmąją jo pažintį su neįgaliaisiais.

ir neįgalių moterų bei mergaičių, 
atskirai su jais kalbėtis. 

Prevencinių priemonių svar-
bą pabrėžė ir Lietuvos negalios 
organizacijų forumo prezidentė 
Dovilė Juodkaitė. Pasak jos, vi-
są informaciją apie teikiamą pa-
galbą reikėtų parengti ir leng-
vai skaitoma kalba. „Tačiau jei-
gu informuojame, skatiname 
kreiptis pagalbos, turime ir at-
liepti tuos poreikius“, – pabrėžė 
D. Juodkaitė. Neįgaliųjų reikalų 
departamentą ji paragino imtis 
lyderystės sinchronizuojant pa-
galbos dėl smurto nukentėju-
siems žmonėms su negalia pa-
galbos sistemą.

Pagalbos reikia čia ir dabar
„Jei žmogus patiria smurtą, 

jokios valstybės teikiamos pa-
slaugos ar kitos priemonės ne-
tenka prasmės, nes pažeidžia-
mos esminės žmogaus teisės“, – 
įsitikinusi Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorė Eglė Čap-
likienė. Departamentas yra nu-
matęs šiais metais užsakyti ty-
rimą smurto prieš neįgalius as-
menis / mergaites ir moteris si-
tuacijai įvertinti. „Mes tirsim 
situaciją, stebėsim, bet pagal-
bos reikia čia ir dabar“, – sakė 
E. Čaplikienė. Pasak jos, prie 
to galėtų prisidėti ir neįgaliųjų 
NVO – tiek skėtinės asociaci-
jos, tiek socialinės reabilitacijos 
projektus įgyvendinančios re-
gioninės organizacijos. Dažnai 
žmonės net nežino, kad yra to-
kie jiems padėti galintys centrai, 
todėl išgirdę, kad neįgali mote-
ris ar mergaitė patiria smurtą ar 
prievartą, neįgaliųjų organiza-
cijų atstovai turėtų pasiūlyti to-
kio centro kontaktus, o gal net 
iš karto susiskambinti, kad pa-
galba būtų suteikta nedelsiant. 

Departamento direktorės 
nuomone, reikėtų išsiaiškinti 
ir kiek pagalbą teikiančių cent-
rų yra prieinami neįgaliesiems. 
Tai padaryti galėtų padėti De-
partamento iniciatyva sukurtas 
universalaus dizaino patikros 
lapas. „Kiekvienas centras pa-
gal patikros lapą įsivertintų sa-
vo situaciją“, – siūlė E. Čapli-
kienė, patikindama, kad kartu 
su Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija Departamentas galė-
tų pasirūpinti tokia užklausa. O 
turint informaciją apie šių cent-
rų prieinamumą dėl jų pritaiky-
mo būtų galima kreiptis pagal-
bos ir į savivaldybes. Direktorė 
sutiko, kad departamentas galė-
tų svarstyti bei ieškoti galimy-
bių parengti informaciją lengvai 
suprantama kalba.

E. Čaplikienė patikino, kad 
panašūs susitikimai bus rengia-
mi dažniau – siekdami mažinti 
smurtą artimoje aplinkoje turi-
me suvienyti pastangas ir imtis 
bendrų veiksmų. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Pasivaikščiojimas su 
neregiu – iššūkis ir 

atradimas
Į savo socialinį projektą – 

stovyklą „Debesų pieva“ Kęs-
tutis kvietė neregius ir silpna-
regius. Stovykloje buvo keli 
šimtai reginčiųjų, bet nedidelė 
17 neregių grupė lengvai įsilie-
jo į šį būrį. Savo organizuoja-
mame festivalyje Kęstutis įsiti-
kino, kokių išskirtinių gabumų 
turi neregiai. „Živilė iš Kauno, 
neregė, kalbėdavosi su mumis ir 
siuvinėdavo, o siūlą į adatą įver-
davo liežuviu. Ir įverdavo grei-
čiau negu dažnas regintysis“, – 
prisimena jis. Kęstutis nepaliovė 
žavėtis neregių gebėjimu apeiti 
savo negalią ir padaryti daugelį 
dalykų geriau už reginčius. „Su-
sirinkusieji į mūsų festivalį nu-
stebo, kad neregys gali šokti su 
parašiutu, vaikštinėti po muzie-
jus, programuoti. Kai regintie-
ji vaikščiodavo užrištomis aki-
mis, stengdamiesi suprasti, kaip 
neregys jaučia aplinką, šalia jų 
einantys neregiai sakydavo, ko-
kiomis vietomis jie eina, kur ir 
kada reikia pasukti. Regintie-
ji negalėdavo atsistebėti, kaip 
neregiai taip gerai orientuoja-
si aplinkoje. Tokių atrakcijų – 
„pasivaikščiojimas su neregiu“ – 
festivalio metu būdavo kasdien 
ir kasdien atsirasdavo būriai no-
rinčių jose dalyvauti. Vaikščio-
dami tamsoje žmonės tarsi iš 
naujo atrasdavo save, savo ga-
limybes“, – pasakoja Kęstutis. 

Didžiulį įspūdį jam padarė, 
kaip jis sako, legendinė Irma. 
Neregė mergina viena pabuvo-
jo Egipte, Indijoje ir dar dauge-
lyje šalių. Irma labai išmintinga, 
žaisminga, džiaugsminga. Kęs-
tutis sako jautęs, kad ši mergina 
mato daugiau negu kiti, tik kaip 
ji mato, suvokti ne taip paprasta. 
„Manau, kad kiekvienas, maty-
damas, ką geba neregiai, susi-
mąstydavo, ar jis pats pasinau-
doja visomis savo galimybėmis, 
kad savo gyvenimą paverstų 
gražesniu, prasmingesniu. Bent 
aš pats tai tikrai daug apie tai 
mąsčiau“, – prisipažįsta vyras.  

Kęstutis sako manantis, jog 
negalią turintys žmonės atėjo į 
šią žemę, kad mus kažko išmo-
kytų apie mus pačius. „Nereikia 
įsivaizduoti, kad bendraudami 
su jais darome jiems paslaugą, 
mes tik mokomės iš jų. Jų dė-
ka galime suprasti, kokia meilė 
yra tikra, nelaukianti atsako, juk 
negalios paženklinti žmonės tie-
siog myli ir nemąsto, už ką“, – 
sako festivalio „Debesų pieva“ 
organizatorius K. Kaupas.

Eglė KULVIETIENĖ

(atkelta iš 4 psl.)

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Kęstutis Kaupas.

Nors šiuo metu Kauno mies-
to muziejaus skyriai yra už-
daryti lankytojams, muzieji-
ninkų kuriamas turinys nuo 
šiol yra patogiai prieinamas 
virtualioje erdvėje. 

Kauno miesto muziejus pris-
tato turinio platformą „Virtua-
lus muziejus“ (virtualus.kauno-
muziejus.lt), kurioje kviečia pa-
žinti miesto istoriją ir kultūrą, 
atrasti muziejaus eksponatus 
ar įsitraukti į edukacinę veiklą 

neišeinant iš namų. „Virtualus 
muziejus“ yra pritaikytas žmo-
nėms su regėjimo negalia bei 
sutrikimais.

„Virtualus muziejus“ leis 
vienoje vietoje rasti įtraukian-
čius vaizdo, garso ar teksto pa-
sakojimus, 3D eksponatus ir tu-
rus, archyvų fotogalerijas, vir-
tualias parodas bei edukacinius 
užsiėmimus, paskaitų, renginių 
įrašus ir kt.

Užklupusios pandemijos 

metu Kauno miesto muziejus 
virtualų turinį kūrė kartu su 
vietos kūrėjais, kūrybinių in-
dustrijų atstovais-profesionalais, 
taikydamas inovatyvius infor-
macinių technologijų naudoji-
mu pagrįstus sprendimus.

Virtualaus turinio platfor-
ma bus pildoma šiuo laikotarpiu 
rengtu ir visiškai nauju turiniu.

„Virtualiu muziejumi“ sie-
kiama didinti Kauno miesto 
muziejaus skaitmeninių kultū-

Visiems prieinamas muziejus
ros produktų ir paslaugų priei-
namumą bei pasiekiamumą – 
suteikti galimybę apsilankyti 
muziejuje, kuris atviras visada 
ir visiems. 

Tinklapis virtualus.kauno-
muziejus.lt yra projekto „Kauno 
miesto muziejaus skaitmeninių 
kultūros produktų ir paslaugų 
pasiūlos didinimas“ dalis, ku-
rį iš dalies finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba.

„Bičiulystės“ inf. 
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Kaip išvengti traumų, kai gatvės virsta čiuožykla
Kai už lango šlapia, o temperatūra staigiai nukrinta, gatvės pa-
virsta čiuožykla. Šis reiškinys pavojingas ne tik vairuotojams, 
bet ir pėstiesiems, nes slystelėjus galima rimtai susižeisti. „Euro-
vaistinės“ farmacininkai sako, kad žiemą dažnai sulaukia klau-
simų, ką daryti paslydus.

Sveikatai palankus kūno svoris tu-
ri daug privalumų, vienas didžiau-

sių – sumažėjusi rizika susirgti vėžiu. 
Nenustebsite išgirdę, kad sveikam svo-
riui palaikyti reikia šių trijų dalykų: val-
gyti sveikesnį maistą, valgyti mažiau ir 
būti aktyvesniems. Nors visa tai skamba 
paprastai, tačiau realybėje šių taisyklių 
laikymasis gali virsti tam tikru iššūkiu. 
Kad išlaikytumėte sveikatai palankų kū-
no svorį, vartokite daugiau vaisių, daržo-
vių, pilno grūdo produktų (juodos duo-
nos, rudųjų ryžių, košių), sveikų balty-
mų (ankštinių daržovių – pupelių, lęšių, 
avinžirnių), žuvies, šviežios vištienos ir 
venkite perdirbto maisto, raudonos mė-
sos, daug cukraus turinčių gėrimų, ka-
loringo maisto.

Mažinkite suvartojamo cukraus kiekį 
Valgant per daug cukraus ir nepakan-

kamai mankštinantis galima priaugti svo-
rio, o anstsvoris ar nutukimas lemia 13 vė-
žio rūšių atsiradimą. Dėl šios priežasties 
svarbu skaityti maisto etiketes, kadangi 
cukrus įeina ne tik į saldžių, bet ir į ne-
saldžių produktų sudėtį. 

Atkreipkite dėmesį į cukraus kiekį 
gėrimuose 

Gėrimai gali būti labai kaloringi. Daž-
nai jų suvartojama kur kas daugiau nei iš 
pradžių gali pasirodyti. Atkreipkite dė-
mesį, jei geriate gazuotus ar energinius 
gėrimus, perkate kavą, pasaldintą siru-
pu. Atsargiai vartokite vaisių sultis bei 
vaisių kokteilius, kadangi juose taip pat 
daug cukraus, todėl stenkitės gerti ne dau-
giau kaip vieną stiklinę per dieną. Visuo-
met pirmiausia rinkitės vandenį. Jei no-
rite paįvairinti jo skonį, įdėkite citrinos 
ar agurko. 

Svarbu tinkamos maisto porcijos 
Siekiant sveikai maitintis svarbu ži-

noti tinkamą porcijos dydį. Maisto pa-
kuotės kiekiai dažniausiai pateikiami gra-
mais, todėl kartais sunku pasakyti, ar tai, 
ką mes valgome, yra tinkamai sudozuota. 

Maisto kiekį, tinkamą porcijai, galima 
išmatuoti vadovaujantis šiomis paprasto-
mis rekomendacijomis (pateikiami vienos 
porcijos dydžiai): 
 nevirti makaronai ar ryžiai – dvi 

saujos; 
 šviežiai paruoštos bulvės – 6 bulvės; 
 keptos pupelės – pusė standartinės 

400 g skardinės; 
 žiedinis kopūstas – 8 kopūsto gal-

vos žiedai; 

 nesūdyti riešutai ir sėklos – kiekis, 
telpantis į kumštį;
 kietasis sūris – dviejų nykščių dy-

džio gabaliukas; 
 vištienos krūtinėlė – pusė žmogaus 

plaštakos dydžio; 
 braškės – 7 vienetai.

Kaip pasiekti ir išlaikyti sveikatai 
palankų kūno svorį?

 Išlaikykite valgymo rutiną. Kas-
dien valgykite maždaug tuo pačiu metu, 
ar tai būtų 2, ar 5 kartai per dieną. Tai 
padės išvengti neplanuoto valgymo ir už-
kandžiavimo.
 Planavimas padės lengviau pa-

siekti tikslų. Išsirinkite valgymo tvarka-
raštį, kuris labiausiai tinka jūsų rutinai, ir 
dienos pabaigoje peržvelkite, kaip sekėsi 
jo laikytis.
 Rinkitės geruosius riebalus. Ma-

žinkite greito ir riebaluose gaminto mais-
to vartojimą, rinkitės mažo riebumo pie-
no produktus ir vartokite tinkamas sveikų 
augalinės kilmės riebalų (pvz., alyvuogių 
ar rapsų aliejus), riešutų ir riebios žuvies 
porcijas.
 Sveikai užkandžiaukite. Jei mėgs-

tate užkandžiauti, turėkite sveikų užkan-
džių vietoje šokolado ar bulvių traškučių.
 Naudokite mažesnius indus. 

Svarbu ne tik ką, bet ir kiek suvalgote 
per dieną. Tai kontroliuoti padės mažes-
ni maistui skirti indai.
 Skaitykite etiketes. Maisto etiketės 

gali padėti palyginti maisto produktus ir 
pasirinkti tuos, kuriuose yra daugiau skai-
dulų, mažiau riebalų, druskos bei cukraus.
 Valgydami žiūrėkite į maistą. Ke-

liaujant ar sėdint prie televizoriaus persi-
valgyti lengviau.
 Sulėtinkite tempą. Kai valgoma 

lėtai, sėdint prie stalo, tai padeda suval-
gyti mažiau.
 Kasdien suvalgykite po 5 vaisius 

ar daržoves. Su kiekvienu valgiu suval-
gykite ir po vieną vaisių ar daržovę. Šis 
įprotis padės lengviau pasiekti 5 vaisių ar 
daržovių per dieną tikslą.

Stebėkite savo gyvensenos pokyčius 
Planuokite į priekį: pagalvokite, kaip 

šiuos patarimus galėtumėte įvesti į savo 
dienotvarkę. Būkite realistiški, kadangi 
įvykdyti daug pokyčių vienu metu gali 
būti sunku. Pradėkite nuo vieno ar dvie-
jų ir po truputėlį didinkite šį skaičių. Se-
kite savo progresą: nesvarbu, ar naudosi-

Pemainingi žiemos orai daž-
nai tampa iššūkiu pėstiesiems – 
lietus ir šaltis gatves paverčia 
tik ra čiuožykla. Farmacijos spe-
cialistė Elvyra Ramaškienė sa-
ko, kad jeigu prireikia kur nors 
eiti, tokiomis dienomis svar-
biausia neskubėti, žengti mažes-
niais žingsneliais, nelaikyti ran-
kų kišenėse ir pasirinkti patogią, 
mažiau slystančią avalynę.

Pasak „Eurovaistinės“ far-
macininkės, paslydus dažniau-
siai nukenčia kulkšnys. „Pa-
sitempus reikia naudoti šal-

tą kompresą (pavyzdžiui, ledo 
pakuotę ar atšaldytą audeklą), 
jis padės sumažinti patinimą, 
skausmą ir kraujosrūvas. Su-
žeistą kūno dalį rekomenduo-
jama užfiksuoti tvarsčiu ir lai-
kyti pakeltą, kad mažėtų tini-
mas ir kraujosrūvos“, – pataria 
vaistininkė.

Patempimą dažniausia ly-
di skausmas ir sužeistos vietos 
jaut rumas, taip pat judinant jau-
čiamas sunkumas. Traumuota 
vieta gali patinti ir atsirasti krau-
josrūvų. Pastebėjus šiuos simp-

tomus, pasak specialistės, gali-
ma naudoti specialius tepalus, 
mažinančius skausmą ir uždegi-
mą, dėvėti specialius įtvarus ar 
elastinius tvarsčius, kurie padė-
tų sumažinti fizinį krūvį sužeis-
tai kūno vietai. Jeigu sužeistos 
vietos negalite judinti ar skaus-
mas stiprėja, būtina kuo skubiau 
kreiptis į gydytojus.

Kartais slystelėjimo pasek-
mės būna ir dar nemalonesnės – 
gali išnirti netgi sąnarys. Tokiu 
atveju, pasak farmacininkės, 
svarbiausia nejudėti, nebandyti 
atstatyti išnirimo ir kuo skubiau 
kreiptis į gydytojus arba vykti į 
ligoninę. Jeigu nukentėjo ran-
ka, svarbu ją sutvirtinti plačiu 
tvarsčiu prie krūtinės, kad ji ne-
judėtų. E. Ramaškienė akcen-
tuoja, kad išnirus rankai ar rie-

šui ir pastebėjus tinimą svarbu 
nuimti apyrankes, žiedus. Kol 
laukiama gydytojų, susižeidu-
siam žmogui nerekomenduoja-
ma duoti maisto ar skysčių, nes 
tai gali trukdyti anestezijai, jei-
gu jos prireiktų.

Sąnario išnirimą išduoda 
stip rus skausmas, šleikštulys, 
patinimas, kraujosrūva aplink 
sąnarį, pažeistos srities sulen-
kimas ar deformacija.

„Eurovaistinės“ farmaci-
ninkė akcentuoja, kad traumų 
išvengti padės reguliari mankš-
ta ir atliekami tempimo pra-
timai, nes mankštinamas kū-
nas yra lankstesnis, o tai pade-
da išvengti skaudžių padarinių 
parkritus.

Farmacininkė taip pat įspė-
ja sportuojančius gryname ore 

žiemą. Ji atkreipia dėmesį, kad 
bėgiojant slidžiais takeliais ver-
čiau pasirinkti mažiau slystančią 
avalynę ir būti ypač atsargiems.

5 taisyklės, kai gatvės sli-
džios.
 Neskubėkite. Tokiomis 

dienomis geriau skirkite dau-
giau laiko įprastam atstumui 
įveikti ir eikite lėčiau.
 Ženkite mažesniais žings-

niais – tai padės išsaugoti stabi-
lumą.
 Nelaikykite rankų kiše-

nėse, slystelėjus ne tik bus len-
gviau išlaikyti pusiausvyrą, bet 
ir sumažinsite traumų tikimybę.
 Pasirinkite patogią avaly-

nę.
 Mankštinkitės – tai padės 

išvengti traumų pargriuvus.
„Bičiulystės“ inf.

te prog ramėlę telefone, ar kalendorių, o 
gal užrašų knygutę – visa tai padės išsi-
ugdyti bei išlaikyti sveikesnius įpročius.

Daugiau informacijos apie vėžį ga-
lite rasti Pagalbos onkologiniams ligo-
niams asociacijos (POLA) interneto 

svetainėje www.pola.lt ir POLA Facebook  
paskyroje https://www.facebook.com/
POLAasociacija 

Sveikos mitybos patarimai parengti 
bendradarbiaujant su Didžiosios 

Britanijos vėžio tyrimų organizacija 
„Cancer Research UK“ 

Sveikatai palankus kūno svoris – 
mažesnė vėžio tikimybė
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Našlaitė su charakteriu
Anot Evos, jai buvo vos sep-

tyneri, kai mirė tėtis, o netru-
kus ir mama, kuri patyrė insultą 
ir pralaimėjo kovą su liga. Evą 
ir jos kiek vyresnę seserį apgy-
vendino našlaičių namuose. Se-
suo irgi mirė.

Ji liko vienut vienutėlė vi-
same pasaulyje. Su baisia li-
ga – Kruzono sindromu. Tai – 
reta genetinė liga, kuri augant 
progresuoja. Kruzono sindro-
mą lengva atpažinti iš defor-
muotų veido kaulų, išsprogusių 
akių, kurios net iškrenta iš savo 
vietos. Tokia liga – viena dide-
lė nelaimė, kitaip nepasakysi. O 
paskui šį sindromą dar keliauja 
ir klausos, regos sutrikimai, pro-
tinis atsilikimas.

Patyčiomis paženklintos 
vaikystės Eva nenori prisiminti. 
Jai kasdien tenka įveikti daugy-
bę problemų. Nepaveldėjusi tur-
tų, neturinti giminių, su menka 
neįgalumo pašalpa, be nuosavo 
kampo, vis silpstant akims ir ga-
liausiai apakusi... Vis dėlto Eva 
šį tą paveldėjo – stiprų charak-
terį. Ji nepasislėpė kokios nuo-
šalios parapijos elgetyne, nepri-
dengė sudarkyto veido skare-
le. Ji niekada nesislėpė. O jeigu 
pajusdavo pernelyg susidomė-
jusį žvilgsnį, prieidavo ir iš arti 
pademonstruodavo savo grožy-
bes. Tapo lyg rakštimi visuome-
nės kūne. Ji šokiruoja, pykdo. Ji 
prašo ir prašo.

Dievo lemtas susitikimas
Eva žinojo, kad jos liga – ne-

pagydoma. Bet kartą sutiko mo-
terį, kuri tikrai buvo dangaus 
siųsta, nes suteikė didžiulę viltį. 
Papasakojo apie JAV gyvenantį 
gydytoją, kuris operuoja Kruzo-
no sindromą turinčius ligonius. 
Pritaiko jiems specialų įrenginį, 
kuris per kelias savaites padidi-
na erdvę kaukolėje, sumažina 
skausmus ir įtampą.

Moteris pernai sugraudino 
internautus, jie surinko jai pi-
nigų kelionei į JAV. Dr. Jeffrey 

Fearono klinikoje Dalase Evai 
buvo atlikta operacija. Vis di-
desnės pagalbos reikia ir Evos 
dukrelei Lenai, kuri irgi pavel-
dėjo šią genetinę ligą.

Anot mamos, Lenai diagno-
zavo akių vėžį, laimė, jis bu-
vo išgydytas. Dabar dukrelei 
reikia panašios operacijos, ku-
ri buvo atlikta Evai, kitaip jos 
laukia baisūs skausmai ir mir-
tis. Vėl reikia skristi į JAV. Kai 
prieš Naujuosius lenkų Gaze-
ta Wyborcza pakartojo geriau-
sius 2020-ųjų tekstus, tarp jų 
ir straipsnį apie Evą, redakcija 
sulaukė daugiau nei tūkstančio 
komentarų.

Abejingų nebuvo
Evos istorija – tarsi raudona 

skraistė buliui. Kiek apie ją be-
rašysi, tiek rinksis gausi minia 
norinčių pakomentuoti. Ne iš-
imtis ir minėto straipsnio skai-
tytojai.

Krystyna: „Labai gaila 
Evos, bet nesuprantu jos. Juk 
savo kailiu patyrė, kokia baisi ši 
paveldima liga. Ir pagimdė ne-
kaltą vaiką, iš anksto pasmerk-
tą kančioms. Tai ne meilė, tai – 
egoizmas.“

Dan: „Žmonės, leiskime ki-
tiems gyventi taip, kaip jie nori.“

Malgožata: „Ar tokiems 
žmonėms įmanoma padėti? 
Man širdį suspaudė skausmas 
dėl jų nelaimių. Visi jas puo-
la. Suprantu, kad tiesiog no-
rėjo tapti mama, kaip ir visos 
moterys.“ 

Julia: „Stebina komenta-
rai. Kur jūsų dievobaimingu-
mas ir visur propaguojama tai-
syklė, kad kiekviena moteris 
gali tapti motina? Jei balsuo-
jate prieš abortus, tai padėkite 
šiai šeimai.“

Katja: „Esu mama. Nie-

kada nepasmerkčiau savo vai-
ko kančioms. Ta moteris vaiku 
gynėsi nuo vienatvės. Liūdna 
ir šlykštu.“ 

Asia: „Reikia padėti tam, 
kas kenčia. Eva pasirinko tokį 
gyvenimą. Nevertinkime, pa-
dėkime. Kartais užtenka kaž-
kam padėti – ir diena nušvinta.“

Teresa: „Manau, kad nėš-
čiųjų genetiniai tyrimai turi būti 
privalomi. Būna, kad troškimas 
susilaukti vaiko užtemdo protą. 
Kartą skaičiau, kad tėvai renka 
pinigus 3 vaikų gydymui. Kaip 
galima būti tokiems egoistams? 
Gimdo vaikus su sunkiais apsi-
gimimais ir tikisi, kad kažkas 
jais pasirūpins.“

Maria: „Tokiems asme-
nims negalima leisti gimdy-
ti. Juk duk relė bus nelaiminga, 
kiek begyventų. Ir kaip Eva pa-
stojo???“

Kamila: „Vargšas vaikas vi-
są gyvenimą kentės. Skausmas, 
baimė, vienatvė. Liūdna.“

Ar pavyks?
Evai dabar reikia surinkti 

650 tūkstančių zlotų, kad duk-
relei būtų atlikta pati svarbiau-
sia operacija, kuri vadinasi Le 
Fort III. Tiek kainuoja skrydis į 
Dalasą kartu su mediko išsila-
vinimą turinčiu asistentu, buto 
nuoma 2 mėnesiams, maistas, 
reabilitacija ir kt.

Anot Evos, pinigus būtina 
surinkti iki vasario 1 dienos, 
nes pavasarį jau bet kurią dieną 
galima sulaukti skubaus kvieti-
mo atvykti į kliniką. Deja, lab-
darą renkančiame portale, kur 
išspausdinta Lenos nuotrauka ir 
Evos parašytas pasakojimas, sau-
sio viduryje buvo sukaupta tik 
12 procentų reikalingos sumos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Meilės ir nemeilės 
taikinys „Prašau, padėkite išgelbėti 

mano dukrelės sveikatą ir gy-
vybę“, – Eva Mazurek pra-
šo, maldauja, reikalauja. 44 
metų moteris, gyvenanti kuk
liame pajūrio miestelyje Us-
tron Morski istoriniame Po-
meranijos (Lenkija) regione, 
visą gyvenimą ko nors prašo. 
Tais pačiais žodžiais pasako-
ja žurnalistams savo gyveni-
mo istoriją ir kiekvieną dieną 
įrodinėja, kad ir ji, ir jos duk
relė turi teisę gyventi.

Eva Mazurek su dukrele Lena.

Nuo sausio automobilių re-
gistracijos mokesčio, ap-

skaičiuojamo pagal jų išmeta-
mą CO2 kiekį, nebereikia mo-
kėti už transporto priemones, 
kuriose yra sumontuota neįga-
liesiems skirta įranga. Ši išim-
tis pradėta taikyti nuo šių metų 
įsigaliojus įstatymo pataisoms.

Mokestis nebus taikomas 

tiems automobiliams, kurių do-
kumentuose yra įrašytas „SH“ 
arba „SV“ specialusis paskir-
ties kodas. Pastarasis žymė-
jimas reiškia, kad transporto 
priemonė turi rankinį valdymą, 
leidžiantį automobilį vairuo-
ti žmonėms su negalia. „SH“ 
kodas nurodo, kad tai yra leng-
vasis automobilis, kuris specia-

liai pritaikytas vienam ar ke-
liems asmenims su neįgaliųjų 
vežimėliais.

Šie kodai gali būti įrašyti au-
tomobilio kilmės ar patvirtini-
mo dokumentuose: registracijos 
liudijime, techninės ekspertizės 
ar įrangos sumontavimo pažy-
moje bei kt.

„Regitros“ ir „Bičiulystės“ inf.

Registracijos mokesčio 
neįgaliųjų automobiliams nebus

Netekome buvusio „Bičiu-
lystės“ laikraščio apžvalgi-
ninko, žurnalisto Algiman-
to Jazdausko. Jis Anapilin 
išėjo 2021ųjų sausio 8ąją, 
praėjus kelioms dienoms po 
85ojo gimtadienio. Kruopš-
čiai išsisaugojo nuo koronos 
viruso žabangų, bet suklu-
po namuose Vilniuje ir su-
stojus širdžiai nebepakilo... 
Su širdies liga jis kovojo ne 
vienus metus.

Algimantas gimė 1936 m. 
sausio 6 d. Klaipėdoje. Bet ne-
trukus, paaiškėjus kad šis kraš-
tas po ultimatumo atiduodamas 
hitlerinei Vokietijai, šeima pasi-
traukė į Lietuvą. Jo tėvas įsidar-
bino geležinkelyje Tytuvėnuo-
se. Algimantas čia augo, baigė 
vidurinę mokyklą, iš čia išvyko 
studijuoti į Vilniaus universite-
tą, kur 1959 m. įgijo žurnalisto 
specialybę. 

Dar studijų metais Algi-
mantas pradėjo dirbti savait-
raštyje „Literatūra ir menas“, 
buvo jo korespondentas. Nuo 
1960 m. iki 1974 m. dirbo laik-
raštyje „Komjaunimo tiesa“ ko-
respondentu, skyriaus vedėju, 
buvo redakcinės kolegijos na-
riu. 1974 m. tapo žurnalo „Ta-
rybų darbas“ redaktoriaus pa-
vaduotoju ir tose pa reigose dir-
bo 16 metų. 1990 m., šį žur-
nalą pertvarkius į informaci-
nį leidinį „Valstybės žinios“, 
buvo redaktoriaus pavaduoto-
jas, atkurto laikraščio „Lietu-
vos aidas“ vyr. korespondentas. 
1992–1997 m. A. Jazdauskas 
dirbo laikraščio „Geležinkeli-
ninkas“ atsakinguoju sekreto-
riumi, 1995–2007 m. – žurnalo 
„Raudonasis Kryžius“ vyriau-
siuoju redaktoriumi. 

Į „Bičiulystę“ Algimantas 
atė jo 1990-ųjų rudenį, iškart 
įsteigus savaitraštį, ir tapo jo ap-
žvalgininku. „Bičiulystei“ jis ra-
šė ir nebedirbdamas jos redakci-
joje, iki pat gyvenimo pabaigos.

Per savo metus žurnalisti-
koje Algimantas daugiausia ra-
šė teisės, dorovės, humanitari-
nės atjautos, sveikatos apsau-
gos, istorinės praeities tyrimo 
temomis. Išleido knygas „Išta-

kos ir intakai“ (1998), „Žmo-
nės iš saulės“ (2012), skirtas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos istorijai.

Algimantas ilgą laiką skel-
bė komentarus „Bičiulystės“ 
skyrelyje „Apie tai, kas jau-
dina“, neretai pacituodamas 
knygose, kituose šaltiniuose 
perskaitytą ir jį sudominu-
sią pasaulio talentų išmintį, 
ją savotiškai patvirtindamas 
nūdienos aktualiais pastebėji-
mais. Tarp jo cituotų yra tokie 
XVIII a. prancūzų filosofo, 
rašytojo, švietėjo Žano Žako 
Ruso žodžiai: „Gyventi – tai 
nereiškia kvėpuoti, tai reiškia 
veikti. Ne tas ilgiausiai gyve-
na, kuriam daugiausia metų, o 
tas, kuris labiau už kitus jautė 
gyvenimą.“ Šių žodžių įkvėp-
tas Algimantas emocingai ra-
šė: „Jausti gyvenimą! Vadi-
nasi, naudingai dirbti sau ir 
visuomenei, mylėti artimą ir 
Tėvynę. Tūkstančiai žmonių 
Sausio 13-ąją tik savo vidinio 
balso paraginti ėjo ginti Tele-
vizijos bokšto, Radijo ir tele-
vizijos pastatų, nepaisydami 
pavojaus sveikatai bei gyvy-
bei. Yra sakoma: kai užgriū-
na nelaimės, didžiausia pa-
guoda – kad daugeliui žmo-
nių pabunda sąžinė, nes ji įau-
gusi į kraują, į savumą, stipri 
tuo, jog neturi nei pradžios, 
nei pabaigos.“

„Bičiulystės“ redakcija 
liūdi dėl nuoširdaus bičiulio, 
didelio pagalbininko, reik laus 
mūsų laikraščio skaitytojo 
Algimanto Jazdausko mirties. 
Bet jis visada lieka tarp mūsų 
savo straipsniuose, knygose.

Dėl skaudžios netekties 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Velionio žmonai, vai-
kams ir kitiems artimiesiems.

„Bičiulystės“ redakcija

Algimantas Jazdauskas 
(1936–2021)

Liūdnas namo langas rasomis pravirko,
Kas gi į kelelį jau pro jį žiūrės?
Tik ant kiemo suolo vis budės laukimas,
O gimtinės medžiai Tau  ramybę oš.
Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Zarasų 

rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Vilhelminą Dubnikovą  
ir jos artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos nariai

Skaudžią netekties valandą dėl mylimos mamos mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Vilhelminą Dubnikovą. 

Visagino, Ignalinos, Utenos, Švenčionių rajonų  
neįgaliųjų draugijų pirmininkės 
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Kūrybos laboratorija

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

 

Reanimacijos palata. Visur 
balta, įvairūs nematyti apa-

ratai ir rimtimi dvelkiantis se-
selės veidas išduoda, kur atsidū-
rė Jadvyga.

Prisimena jinai, kai paval-
gius vakarienę ruošės gulti į 
minkštą patalą. Tik staiga lyg ie-
timi kažkas perdūrė širdį. Vul-
kaninis karštis degino krūtinę... 
Trūko oro. Neapsakomas skaus-
mas draskė širdį, paskui viskas 
išblanko lyg rūke...

Atsibudusi Jadvyga pamatė, 
kad rankos apraizgytos vamz-
deliais, o mažame televizoriaus 
ekrane plaukė ir plaukė įvairios 
keistos kreivės. Tik dabar Jadvy-
ga suprato, kas atsitiko. Širdies 
infarktas paguldė ją į šią palatą. 
Specifinis vaistų kvapas, tvyro-
jęs ore, ir lašinami į veną vaistai 
veikė Jadvygą raminančiai. Lai-
ko buvo į marias. Skausmas at-
lėgo. Jadvyga pamažu nugrimz-
do į prabėgusius savo gyveni-
mo metus. 

Mato ji mažą trobelytę. Vi-
duj švaru, jauku. Juodvi su se-
sute Elenute žaidžia su skudu-
rinėmis lėlėmis. Tetukas daro 
kurpes. Mama sėdi prie siuvimo 
mašinos ir siuva, siuva. Tik, de-
ja, neilgai teko džiaugtis mamos 
pasiūtomis šilkinėmis suknytė-
mis. Vieną ankstų rytą Tetukas 
pasakė: „Mama išskrido su an-
gelais...“ 

Ir prasidėjo keistos kelionės. 
Prisimena Jadvyga, kaip gano 
žąsis pas dėdę Stanislavą. At-
simena, kad ilgai sėdėdavo ant 
akmens ir žiūrėdavo į tvorą, ku-
ri buvo pinta iš karklų. Karklai 
jau buvo sužaliavę ir jų jaunos 
šakelės linko nuo vėjo, o Jadvy-
gai atrodė, kad tvora gyva ir vie-
ną kartą pabėgs...

O kur dar rūpestis sesute 
Elenute. Išmaudys, ištrinks gal-
vą, supins kasas.

Vėliau rūpesčių ir vargų 
spaudžiamas šią žemelę palieka 
ir Tetukas. 

Jadvygai jau skleidžias nuos-
tabus jaunystės žiedas. Su juo 
didėja ir rūpesčių kalnas. Mylėta 
buvo daug... Kartą jos vos neiš-
tiko Veronikos likimas... 

„Jadzyte, padėk man“, – gir-
di Elenutės balsą. Ak, ta Dėdie-
nė vėl sesutę apsėdo. Tiek dir-
ba, o atlygį gauna kruopų ko-
šės, plutą... 

Krečia drebulys. Jadvyga 
sunkiai beprisimena, kur esan-
ti. Staiga atsiveria baltas baltas 
koridorius, kuriame ji mato sa-
vo vaikus, seserį Elenutę, jos 
vaikus, kaimynus. Atsisveikina 
su visais, lūpose lieka neištartas 
žodis – sudie.

Pasitikti jos ateina Mama, 
Tetukas, tetos: Malvina, Ele-
na, Teresė, dėdės Boleslovas ir 
Vaclovas. 

Paima Jadvygą ant rankų ir 
visi melsva debesų jūra plaukia 
Rojaus vartų link...

Eugenija ČIČINSKIENĖ
Kelmė

Bėgo drumzlinos žiemos 
dienos. Ne dienos, tik apy-

blandos. Vis purškė dulksna ar-
ba lijo, kartais rytais sustingrė-
davo žemė ir nukrisdavo viena 
kita snaigė.

Pučiant žvarbiam vėjui ir iš 
pilko dangaus skriejant purioms 
snaigėms, išgirdau sode: „Kran, 
kran.“ Tai kranksėjo atsiskyrė-
lis kovas, nuskridęs prie pulke-
lio varnų, kurios ramiai vaikš-
tinėjo už tvoros. 

Dar labiau nustebau, kai 
vieną žiemišką dieną ant ša-
kos virš lesyklos pamačiau rai-
bą paukštvanagį. Pradingo zy-
lutės ir žvirbliukai, nuskrido ge-
nelis. Oriai, išdidžiai pasitem-
pęs ir nemirksėdamas stovėjęs 
paukštvanagis man sukėlė liūd-
nus prisiminimus. Žinau, kad jis 
miškų sanitaras, kad tikras gra-
žuolis, bet aš jo nemėgstu nuo 
vaikystės. 

...Man tebuvo penkeri metu-
kai. Kaimukyje turėjome vištų, 
viena buvo šlubčiojanti raibukė. 
Mylėjau aš ją – buvo nebaili, lei-
dosi glostoma, iš mano delniuko 
lesdavo grūdus ir duonos trupi-
nėlius. O kokios švelnios buvo 
jos plunksnelės, koks raibumas...

Vieną vasaros pavakarę kilo 
triukšmas – auksauodegis gai-

dys giedojo ir rėkė, vištos kuda-
kuodamos parlėkė į kiemą, tik 
mano raibosios nebuvo. Išėjo-
me su mamute į pievas ieškoti. 
Vištelę radome negyvą su išplė-
šyta galvele ir nugara. Verkiau, 
o mamutė vis glaudė, ramino ir 
aiškino, kad tai paukšt vanagio 
darbas, nes vištelė buvo šluba 
ir nespėjo pabėgti nuo jo. Ne-
galėjau suprasti, kodėl reikėjo 
sudraskyti silpnesnę, negalin-
čią pabėgti. Maniau, kad ser-
gančius, sunkiai einančius rei-
kia užjausti ir neskriausti. Ma-
čiau, kaip mamutė slaugė ser-
gantį tėvelį...

Ir vėliau, kai tekdavo sau-
goti sode ančiukus ir žąsiukus, 
danguje vanagai sukdavo ratus. 
Senosios vištos kudakuodavo, 

aš šaukdama mojuodavau rykš-
tele, bet vis tiek kartais jie nu-
gvelbdavo žąsiuką...

Trijų Karalių dieną atskrido 
tikra žiema – su snaigių šokiais, 
su švelniu šaltuku. Už lango – 
apsnigtos eglės, kaip nuotakos... 
Jau po mažą žingsnelį kasdien 
ilgėja dienelės, tik saulutė labai 
retai pasirodo. Paukštvanagiui 
pradingus, lesyklėje lankosi ki-
ti paukšteliai: zylutės, peštukės 
žaliukės, žvirbleliai...

Vis trumpėjančios naktys 
prisipildo paslaptingo laukimo 
šviesos. Neužilgo suskambės 
skaidrūs zylučių ir grįžtančios 
saulės varpeliai...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Autorės nuotr.

Gyvenimas – rojaus 
prieškambaris

kitas „bičiulystės“ numeris išeis vasario 4 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš 
dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė visuo-
menė: iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 tūkst. 
eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Sodo 
svečiai

Sveikiname
                              mėnesį 
gimusius:
Sandrą Ragaišytę – Utenos r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Martyną Poškevičių – Telšių neįgaliųjų ir 
neįgalių pensininkų draugijos pirmininką, 

Janę Stasevičienę – Raseinių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Tatjaną Lastauskienę – Šeduvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Skiriu tetai Jadvygai

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija
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