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Dalios Lūžienės Malijonienės iššūkį Merūnui Vitulskiui pristato iniciatyvos „Stip
resni už virusą“ sumanytoja Žydrė Gedrimaitė.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje – 
įsisenėjusios prieinamumo bėdos

Draugystė stipresnė už visus virusus

nisterijos vyriausiasis patarė
jas Aidas Valys informavo, jog 
anksčiau nebuvo reikalaujama, 
kad kiek vienos įstaigos patal

pose būtų įrengti tualetai. Bu
vo numatyta, kad sanitariniai 
mazgai turi būti kiekviename 
pastato aukšte. Nuo 2020 metų 

pradžios galioja reikalavimas 
pritaikyti ir atskiras patalpas, 
jei yra gautas leidimas jų sta
tybos darbams. 

Vis dėlto Seimo Neįgalių
jų teisių komisija norėjo aiškių 
atsakymų, kaip stiprinti stati
nių priežiūrą ir kaip užtikrinti, 
kad visi statomi ar rekonstruo
jami objektai būtų tvarkomi at
sižvelgiant į universalaus dizai
no principus.

Trūksta esamų pastatų 
naudojimo kontrolės
Aplinkos viceministro Da

riaus Kvedaravičiaus teigimu, 
statinio projektavimo ir jo sta
tybos bei užbaigimo procesai 
yra kontroliuojami gana gerai. 
„Šiuo metu galiojantis regu
liavimas praktiškai nepalieka  

Lietuvoje jau daug metų ga-
lioja teisės aktai, numatantys, 
jog statiniai turi būti pritaiko-
mi negalią turinčių asmenų 
poreikiams, tačiau vis pasitai-
ko atvejų, kad naujai atsida-
riusios įstaigos nėra prieina-
mos. Kita vis dar sutinkama 
situacija – pradėjus eksplo-
atuoti statinį jo pritaikymas 
dingsta. Kodėl taip atsitinka 
ir kaip šias bėdas spręsti, dis-
kutuota Seimo Neįgaliųjų tei-
sių komisijoje. 

Darni aplinka

(nukelta į 3 psl.)

Kelis dešimtmečius ta pati 
problema 

Seimo Neįgaliųjų teisių ko
misijos pirmininkė Monika Oš
mianskienė atkreipė dėmesį į 
jau daugelį metų egzistuojan
čią problemą – net nauji sta
tiniai nėra visiškai prieinami 
negalią turintiems žmonėms. 
M. Ošmianskienė pateikia ke
lis pavyzdžius – trys neseniai 
Vilniaus mieste duris atvėrusios 
maitinimo paslaugas teikiančios 
įstaigos (kavinės) neturi žmo
nėms vežimėliuose prieinamų 
sanitarinių mazgų. 

Šiuos atvejus analizuo
ti ėmęsis Valstybinės teritori
jų planavimo ir statybos ins
pekcijos prie Aplinkos mi

Iššūkį priėmė 15 žinomų 
žmonių 

Iniciatyvos „Stipresni už vi
rusą“ sumanytoja Žydrė Gedri
maitė sako, kad idėja mesti iš
šūkį žinomam žmogui atlikti 
kažką, kas įprasta neįgaliajam, 
tačiau gana sudėtinga negalios 
neturinčiajam, gimė visą pasaulį 
užvaldžius koronaviruso pande
mijai. „Daug kas uždrausta, ne
rekomenduojama, tačiau drau
gauti, susirasti naujų draugų juk 
niekas negali uždrausti“, – bu
vo įsitikinusi intriguojantį nau
jos draugystės būdą sumaniusi 
Žydrė. Tiesa, pandemija padik

tavo savo taisykles – ir iššūkį 
metę, ir jį priėmę žmonės turė
jo patys tapti režisieriais, nufil
muoti visą procesą. 

Šįkart projekte dalyvavo 15 
įvairią (matomą ir nematomą) 
negalią turinčių ir tiek pat žy
mių žmonių. Tarp jų buvo ak
torių, dainininkų, televizijos lai
dų vedėjų, Seimo narys. Penkias 
savaites LRT televizija pristatė 
po tris projekte dalyvaujančias 
poras. Pirmieji ledus pralaužė 
regėjimo negalią turinti Vaida 
Butautaitė ir jos iššūkį skanų 
patiekalą užsirišus akis pasiga
minti priėmęs šokėjas Paulius 
Šinkūnas, Dakaro automobilį į 
neįgaliojo vežimėlį Benediktui 
Vanagui iškeisti pasiūliusi juo 
judanti Ramunė Omolo ir „The 
Roop“ grupės dainininkui Vai
dotui Valiukevičiui originaliai 
nuspalvinti mandalą pasiūliu
si intelekto negalią turinti „Ar
kos“ bendruomenės narė Erika 
Ambrazevičiūtė. 

Ž. Gedrimaitė džiaugiasi, 
kad visi iššūkiai buvo išgirs

ti ir priimti. Iš filmuotų siuže
tų paaiškėjo, kad ne vienas žy
mus žmogus jau ir anksčiau bu
vo susidūręs su negalia: Merū
no Vitulskio močiutė sirgo Par
kinsono liga, tad jam buvo ne
sunku suprasti, ką išgyvena šios 
ligos kamuojama Dalia Lūžienė 
Malijonienė. Garsus dainininkas 
sakė visada sutinkąs dalyvauti 
projektuose, kuriuose jo žino
mumas padeda paskleisti pras
mingą idėją ar mintį. Daininin

kė Evelina Basevičiūtė-Eva pri
sipažino savo koncertais džiugi
nanti ne tik didžiules arenas, bet 
ir globos namų gyventojus, tad 
noriai priėmė ir intelekto nega
lią turinčio Pavelo Kirilovo pa
siūlymą pasivaržyti, kuris rake
te atmuš daugiau kamuoliukų, ir 
vėl apsilankyti globos namuose. 

Galimybė išeiti į viešumą
Utenos rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Sandra 

Ragaišytė projekte „Draugystė 
veža“ dalyvauja jau trečią kar
tą. Pasak Sandros, kaskart prie 
jo prisijungia ne tam, kad žūt
būt laimėtų kelionę į „Eurovi
ziją“, o kad dar kartą pasinau
dotų proga padrąsinti kitus ne
galią turinčius žmones – eiki
me, būkime matomi, kalbėki
me, rodykime, kiek daug mo
kame, sugebame, galime. „Ir 
dar labai noriu pasiųsti žinutę 
visuomenei: mes nesame kito
kie, tik skirtingi, nesibaiminki
te mūsų, įvertinkite ir pasitikė
kite, o prireikus – padėkite“, – 
sako nuo mažens su negalia gy
venanti mergina. 

Pasak Sandros, šis kaskart 
atsinaujinantis projektas atveria 
vis kitas galimybes, skatina sva
joti ir padeda toms svajonėms 
išsipildyti. „Šįkart galėjome 
mesti iššūkį žinomam žmogui, 
paprašyti, kad jis pamėgintų įsi
jausti į mūsų gyvenimą, patirtų 
tai, kuo mes kasdien gyvename. 
Bet tai ne viskas – dar svarbiau,  

Tolerancijos iššūkiai
„Draugystė veža“ komandos 
kartu su Neįgaliųjų reikalų 
departamentu įgyvendina-
ma iniciatyva „Stipresni už 
virusą“ pasiekė finišo tiesią-
ją – jau ateinantį šeštadienį 
paaiškės ne tik Lietuvos at-
stovas „Eurovizijoje“, bet ir 
kas iš neįgaliųjų iškovos tei-
sę vykti į Roterdamą stebėti 
šio koncerto.

(nukelta į 3 psl.)

„Draugystė veža“ nuotr.

unsplash.com nuotr.
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„Sausio mėnesį gavau neį-
galumo išmoką, tačiau ji buvo 
tokio pat dydžio kaip anks-
tesnių mėnesių. Ar išmokos 
nuo šiemet neturėjo didė-
ti?“ – klausia „Bičiulystės“ 
skaitytoja.

I klausimą atsako „Sodros“ 
Komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Malgožata Kozič.

Šalpos pensijos mokamos už 
praėjusį mėnesį, tad jų gavėjai 
sausio mėnesį sulaukė tokio pat 
dydžio išmokų, kaip visus pra
ėjusius metus, o jau nuo vasario 
pajus padidėjimą.

Teisę gauti šalpos neįgalu-
mo pensiją turi asmenys, ku
riems nustatytas sunkus, vidu
tinis ar lengvas neįgalumas arba 
asmenys, pripažinti netekusiais 
45 proc. ir daugiau darbingu
mo iki dienos, kurią jiems suka
ko 24 metai. Taip pat tie asme
nys, kurie dėl ligos ar traumos, 
atsiradusios iki jiems sukako 
24 metai, padarinių, pripažin
ti netekusiais 45 proc. ir dau
giau darbingumo po 24 metų 
sukakties dienos, tačiau ne vė
liau kaip iki dienos, kurią jiems 
sukako 26 metai. Šalpos neįga
lumo pensija mokama, jei žmo
gus neturi teisės gauti didesnės 
arba tokio paties dydžio pensi
jos ar pensinių išmokų.

Šalpos neįgalumo pensijos 
dydis susijęs su šalpos pensijos 
baze, kuri šiemet padidėjo nuo 
140 iki 143 eurų. Šios pensijos 
dydis priklauso nuo neįgalu
mo lygio bei nustatyto netek
to darbingumo lygio. Pavyz
džiui, žmonės, kuriems nusta
tytas sunkus neįgalumas, gau
na 2 šalpos pensijų bazių dy
džio (ŠPB) išmoką. Taigi šiais 
metais jų šalpos pensijos dydis 
sieks 286 eurus.

Gavėjams, kuriems nustaty
tas lengvas neįgalumas, moka
ma 1 ŠPB dydžio šalpos pen
sija – šiemet tai bus 143 eurų 
suma. Tokią pat šalpos pensiją 
gauna ir žmonės, pripažinti ne
darbingais ar iš dalies darbingais 
iki dienos, kurią jiems sukanka 
24 metai arba dėl ligos ar trau
mos, atsiradusios iki 24 metų 
sukakties dienos, nedarbingais 

ar iš dalies darbingais pripažin
ti po 24 metų sukakties dienos, 
tačiau ne vėliau kaip iki dienos 
(įskaitytinai), kurią jiems su
kanka 26 metai, jei jie neteko 
50 proc. nedarbingumo.

Netekto darbingumo pen
siją gali gauti asmenys, netekę 
45 proc. ar daugiau darbingu
mo, jei Neįgalumo ir darbingu
mo nustatymo tarnyba pripaži
no juos nedarbingais ar iš dalies 
darbingais ir jei jie yra sukaupę 
minimalų stažą netekto darbin
gumo pensijai gauti.

Minimalus stažas priklauso 
nuo amžiaus – pvz., 35 metų 
žmogui jis siekia 2,5 metų, 45 
metų žmogui – 7,5 metų ir t.t.

Netekto darbingumo pensi
jos dydis priklauso nuo gavėjo 
darbingumo lygio, įgyto stažo, 
apskaitos vienetų skaičiaus bei 
apskaitos vieneto vertės ir ba
zinės pensijos dydžių.

Jei po pensijos skyrimo ga
vėjas toliau dirbs ar versis kita 
veikla, dėl kurios mokės pensi
jų socialinio draudimo įmokas 
„Sodrai“, tuomet nuo kiekvienų 
kalendorinių metų sausio 1 die
nos netekto darbingumo pensi
jos dydis kasmet bus naujina
mas, įvertinant praėjusiais ka
lendoriniais metais įgytą stažą ir 
apskaitos vienetų skaičių.

Naujas netekto darbingumo 
pensijos dydis apskaičiuojamas 
ir naujo dydžio netekto darbin
gumo pensija pradedama mokė
ti ne vėliau kaip atitinkamų ka
lendorinių metų liepos mėnesį. 
Kartu su naujo dydžio netekto 
darbingumo pensija bus išmo
kamas nuo kalendorinių metų 
sausio 1 dienos susidaręs ne
tekto darbingumo pensijų dy
džių skirtumas.

Tam, kad pensija būtų nau
jinama, prašymų pateikti ne
reikia.

Daugiau informacijos apie 
pensijų dydžius, apskaičiavi
mo principus, jų skyrimo tvar
ką ir t.t. galima rasti interneto 
svetainėje www.sodra.lt. Prisi
jungę prie asmeninės paskyros 
www.sodra.lt/gyventojui matysite 
informaciją apie savo sukauptą 
stažą, taip pat galėsite pateikti 
prašymą skirti pensiją.

Neįgalumo pensijų 
rūšys ir jų dydžiai

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Pagalbos reikia  
ilgai laukti 

Panevėžio rajono neįgalių
jų draugijos pirmininkė Aure
lija Petronienė susirūpinusi – 
per karantiną daugybė nega
lią turinčių žmonių yra sutrikę, 
nes laiku nesulaukia pagalbos, 
o svarbiausia – net nežino, kur 
jos ieškoti. „Į mane kreipėsi il
gametė draugijos narė. Susirgo 
jos vyras. Buvo darbingas, ener
gingas. Staiga nustatė onkolo
ginę ligą. Vėlyvą stadiją. Ką tik 
sveikas buvęs vyras labai grei
tai pradėjo silpti, kentė didžiu
lius skausmus, atsigulė į lovą. 
Artimiesiems – šimtas klausi
mų, kaip jam padėti“, – pasa
koja A. Petronienė. 

Jos teigimu, kai artimasis 
nebesikelia, pradedama ieškoti 
specialios reguliuojamos lovos. 
Deja, ją ne taip paprasta gauti. 
Pirmiausia labai ilgai užtrunka, 
kol nustatoma diagnozė. Nors 
onkologinė liga diagnozuota, 
ją dar turi patvirtinti gydyto
jas onkologas. Prieš tai dar kar
tą atliekami tyrimai. Procedū
ra gali užtrukti mėnesį ir ilgiau. 
Tačiau to neužtenka – kad būtų 
skirta reguliuojama lova, dar tu
ri būti nustatytas slaugos ar pa
liatyviosios pagalbos poreikis. 
O tai taip pat ilgai trunkančios 
procedūros. „Per karantiną vis
kas pasidaro dar sudėtingiau – 
sunku užsiregistruoti pas gydy
toją. Sulaukus dokumentų rei
kia laukti eilėje – lovų trūksta. 
O juk pagalbos reikia čia ir da
bar. Visi norime, kad ligonis kuo 
mažiau kentėtų, kad jo slaugy
mas būtų kuo patogesnis“, – sa
ko A. Petronienė. 

Lovą galima išsinuomoti 
„Norime paneigti mitą, kad 

slaugos lovos nuoma yra sunkiai 
prieinama“, – sako neįgaliųjų 
technikos remontu užsiimančios 
įmonės UAB Kasko Group/Kid-
Man™ importo-eksporto vado
vas Ramūnas Sabaliauskas. Jo 
teigimu, šiais laikais tai nėra nei 
sudėtinga, nei ypatingai brangu. 

Lovos nuoma kainuoja 55 eu
rus per mėnesį, o jei nuomoja
masi 2 ar daugiau mėnesių, kai
na mažėja. „Atkreipsiu dėmesį, 
kad nereikia jokio papildomo 
užstato, į šią kainą įeina ir lovos 
atvežimas bei surinkimas. Ne
svarbu, kur gyventumėte – lo
vos pristatomos ir į tolimiausius 
kaimus“, – sako R. Sabaliauskas. 
Patogu tai, kad žmogui nereikia 
rūpinti jokiais dokumentais, už
tenka pasirašyti sutartį. Tai gali
ma padaryti ir nuotoliniu būdu. 
Lovos pristatomos per 2-3 dar
bo dienas (retais atvejais gali už
trukti iki savaitės). 

Kartu su lova gali būti nuo
mojamas ir nuo pragulų ap
saugantis, skysčiui nepralaidus 
čiužinys. Tuomet prie nuomos 
prisidės dar 10 eurų per mėne
sį. „Tiesa, nemažai žmonių nori 
čiužinį įsigyti. Mūsų įmonė pa
ti gamina čiužinius, dėl to ga
lime pasiūlyti juos su 25 proc. 
nuolaida. Naujas čiužinys nuo
mojantis lovą gali kainuoti apie 
70–80 eurų“, – informuoja 
R. Sabaliauskas. 

Yra išeitis ir sunkiam 
asmeniui 

Kai Marijos (vardas pakeis
tas) sūnus iš ligoninės turė
jo būti perkeltas į reabilitacijos 
įstaigą, paaiškėjo, kad ji negali 
priimti apie 200 kg sveriančio 
jaunuolio, nes neturi tinkamos 
lovos. „Atsidūriau sudėtingoje 
situacijoje – į namus sūnaus ne
galiu vežtis, o į reabilitacijos įs
taigą nepriima dėl lovos. Skam
binau į keletą lovas nuomojan
čių įmonių, nė viena neturėjo 
mano sūnui tinkamos. Negalė
jau suprasti – negi tikrai neįma
noma rasti lovos. Juk Lietuvoje 
yra ir daugiau sveriančių žmo
nių“, – stebisi moteris. Ji sako 
pagalbos sulaukusi tik paskam
binusi į Kid-Man™. „Lova bu
vo pristatyta ir surinkta tuo me
tu, kai reikėjo, – pasakoja mo
teris. – Sūnus taip pat paten
kintas, gali pats valdyti lovą – 
ir pasikelti, ir nuleisti.“ Marija 
džiaugiasi, kad sūnus jau grįž
ta į gyvenimą ir netrukus lovos 
jam nebereikės. 

„Dauguma standartinių lo
vų yra skirtos iki 180 kg sve
riantiems žmonėms, tačiau pa
matėme, kad sunkesni žmonės 
neturi galimybės išsinuomoti 
lovos, tad nusprendėme įtraukti 
į sąrašą tinkančias žmonėms iki 
250 kg. Ir jau turime pageidau
jančių jas išsinuomoti“, – sako 
R. Sabaliauskas. 

Suteikia savarankiškumo
Kid-Man™ atstovas sako 

pastebintis, kad lietuviai dar ne
skuba nuomotis: „Pas mus išduo
tos 30-35, Estijoje – apie 1400 
lovų. Žmonės greičiausiai neži
no apie tokią galimybę arba tu
ri daug mitų, tada renkasi gulė
ti nepatogioje lovoje, kol gaus iš 
valstybės, už kurią, beje, taip pat 
reikia sumokėti užstatą“, – svars
to R. Sabaliauskas. O juk gulint 
specialioje slaugai skirtoje lovoje 
žmogus gali būti kur kas labiau 
nepriklausomas – vienu mygtu
ko paspaudimu galima atsisėsti, 
pasiversti. Sėdint daug patogiau 
valgyti, žiūrėti televizorių, ben
drauti. Lovą galima pakelti ar 
nuleisti į norimą aukštį, yra šoni
niai borteliai, jei slaugomas žmo
gus būtų linkęs iškristi. 

Šiuolaikiška slaugos lova la
bai palengvina slaugymo koky
bę ir artimiesiems. Apversti li
gonį ar pasodinti į reikiamą pa
dėtį gali būti labai sunku, tam 
reikia fizinės jėgos ir įgūdžių, 
yra rizika susižaloti ar sužalo
ti slaugomą asmenį. „Mes, lie
tuviai, dar esame linkę kentėti, 
tačiau to daryti neverta – tikrai 
įmanoma dabar slaugyti artimą
jį kur kas patogiau“, – svarsto 
Kid-Man™ atstovas. 

R. Sabaliauskas sako susi
duriantis ir su dar viena proble
ma – gavus lovą iš Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro 
užtrunka jos pristatymas ir su
rinkimas. „Tai galime padaryti 
mes. Nuvažiuosime, paimsime, 
surinksime. Žinoma, ši paslau
ga mokama, bet matome, kad 
kartais daug svarbiau greičiau 
gauti lovą ir būti kuo savaran
kiškesniam“, – patirtimi dalija
si R. Sabaliauskas. 

Emilija STONKUTĖ

Galime padėti 
slaugomiems 

ligoniams sveikti oriai
Ką daryti, jei artimąjį ten-
ka slaugyti, tačiau gulint 
įprastoje lovoje tai neįmano-
ma? Greičiausias problemos 
sprendimas – slaugos lovos 
nuoma. 

Greičiausias problemos sprendimas – slaugos lovos nuoma.
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galimybių projektuoti viešuo
sius statinius nenumatant jų 
pritaikymo asmenų su negalia 
poreikiams. Suderinti statinio 
nepritarus asmenų su neįgalia 
interesams atstovaujančioms 
institucijoms nėra įmanoma“, – 
teigia aplinkos viceministras. 

D. Kvedaravičius pripažįsta, 
kad silpnoji dalis – jau naudoja
mų statinių kontrolė. Nepakan
kamai dėmesio skiriama ir pri
taikymui neįgaliųjų poreikiams, 
kai atliekami statybos darbai 
keičiant statinių paskirtį. „Tei
sinis reguliavimas numato, kad 
pritaikyti reikia, bet kontrolės 
trūksta“, – sako aplinkos vice
ministras. 

Jo teigimu, šiuo metu stati
nio naudojimo priežiūra rūpi
nasi savivalda. Už tai atsakingi 
vos 1–2 specialistai. „Supran
tame, kad jie sunkiai sugebės 
patikrinti visus pastatus. Daž
niausiai tikrinama rea guojant į 
skundus. Jei negaunamas skun
das, tos patalpos ir nebūna pa
tikrintos“, – situaciją pristato 
D. Kvedaravičius. 

Planuoja sukurti pastatų 
vertinimo sistemą

Aplinkos viceministras in
formavo, kad Aplinkos minis
terija per 2021 m. numato su
kurti pastatų prieinamumo as
menims su negalia vertinimo 
sistemą. Taip pat planuojama 
pagal šią sistemą atlikti vals
tybės ir savivaldybės pastatų 
prieinamumo vertinimą. Na, 
o 2022 m. žadama parengti as
menų su negalia poreikiams ne
pritaikytų pastatų pritaikymo 
veiksmų planą. 

Pasak aplinkos viceminis
tro, matant realią situaciją galėtų 
būti numatytos ir lėšos proble
mai spręsti – tiek valstybės val
domiems statiniams pritaikyti, 
tiek kontrolei užtikrinti. 

„Jei valstybės valdomuose 

statiniuose yra pavyzdžių, kai 
jie nepritaikyti, kokį pavyzdį 
rodome. Turime pradėti nuo 
savęs“, – įsitikinęs D. Kveda
ravičius. 

Taip pat planuojama patiks
linti teisinį reguliavimą, nusta
tantį statinių naudojimo prie
žiūrą vykdančių institucijų 
funkcijas užtikrinant, kad asme
nims su negalia skirti elementai 
būtų išlaikomi visą naudojimo 
laikotarpį. Pavyzdžiui, išduo
dant higienos pasą taip pat gali 
būti žiūrima, ar įstaiga turi ne
įgaliesiems pritaikytus tualetus 
ir informuoti už tai atsakingas 
institucijas. 

Ar neįgaliųjų atstovų 
priežiūra veiksminga?
Šiuo metu statinių, kurie yra 

pripažinti kaip labai svarbūs ne
įgaliesiems, priėmimo darbe da
lyvauja neįgaliųjų atstovai. Sta
tybos įstatymas numato, kad už 

statinių prieinamumą atsakin
gas Neįgaliųjų reikalų departa
mentas arba jo įgaliota institu
cija. Jau ne pirmą dešimtmetį 
pastatų priežiūros konkursą lai
mi Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacija. 
Tam kasmet skiriama apie 169 
tūkst. eurų iš valstybės biudže
to. Deja, neįgaliųjų bendruo
menė kritikuoja šiuo metu ga
liojančią pastatų prieinamumo 
patikros tvarką ir abejoja jos 
veiksmingumu. 

Pasak M. Ošmianskienės, 
Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacija 
neturi pakankamai resursų nei 
visus objektus apžiūrėti, nei tin
kamai juos įvertinti. 

Aplinkos ministerija mano, 
kad neįgaliųjų interesams atsto
vaujančios organizacijos galėtų 
būti labiau įtraukiamos į stati
nių patikrą. 

Neįgaliųjų reikalų departa

mento direktorė Eglė Čaplikie
nė įsitikinusi – pastatų vertini
mo turėtų imtis ekspertai – ar
chitektai, inžinieriai. Tai turė
tų būti nuolatinė funkcija. Pats 
departamentas neturi pajėgumų 
vykdyti šią funkciją, o skelbia
mame konkurse kasmet daly
vauja viena asociacija. 

Prieinamumą vertins 
ekspertai

E. Čaplikienė informavo, 
kad praėjusiais metais Seimui 
buvo pateiktas Statybos įstaty
mo pakeitimo projektas, kuria
me numatoma, kad pastatų pri
einamumą vertintų ekspertai –
Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcija. 

Lietuvos paraplegikų asocia-
cijos teisininkas Egidijus Gri
gonis sako iš esmės pritariantis, 
kad projekto sprendinių atitiktį 
norminiams dokumentams tu
rėtų vertinti ekspertai, tačiau iš
reiškė nuogąstavimą, ar jie stati

nių prieinamumo reikalavimus 
laikys esminiais. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos (LŽNS) atliktas tyri
mas rodo, kad apie 30 tūkst. 
visuomeninės paskirties objek
tų dar nėra prieinami žmonėms 
su negalia. Visiškai prieinamos 
tik penktadalis sveikatos įstai
gų, 66 proc. socialinių paslaugų 
centrų, 18 proc. socialinės para
mos skyrių, 4,5 proc. seniūnijų. 
Nelabai gera padėtis aukštosio
se mokyklose ir kitose ugdymo 
įstaigose. Lietuvoje negalią tu
rinčių žmonių poreikiams pri
taikyta mažiausiai kultūros ir 
turizmo objektų Baltijos šalyse. 

„Nesant pritaikytos aplinkos 
ir neužtikrinant prieinamumo, 
žmonės neturi realių galimybių 
gauti sveikatos, socialinių pas
laugų, dalyvauti darbo rinko
je ar švietime bei socialiniame 
gyvenime“, – įsitikinusi LŽNS 
atstovė Ginta Žemaitaitytė. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje – 
įsisenėjusios prieinamumo bėdos

(atkelta iš 1 psl.)

kad mes išdrįstume šiam iš
šūkiui pakviesti žmones, ku
rie mums imponuoja, kurių ki
tokiomis aplinkybėmis nepa
siryžtumėme užkalbinti, arti
miau susipažinti“, – sako 130 
cm ūgio mergina, metusi iššū
kį aktoriui Mantui Vaitiekūnui. 
Jis atsiklaupęs ir taip ūgiu susi
lyginęs su Sandra pirmą kartą 
gyvenime kepė obuolių pyragą. 
„Paprastai blogiukus vaidinantis 
aktorius atsiskleidė kaip malo
nus ir šiltas žmogus“, – džiau
giasi S. Ragaišytė.

Abejingumas baisesnis už 
virusą

Ž. Gedrimaitės sumanymas, 
kad žymūs žmonės taptų nuo
širdžios draugystės užkrato pla
tintojais, pasiteisino su kaupu. 
Irena Starošaitė susidraugavo 
su nuo vaikystės jos dainomis 
besižavinčiu Izidoriumi Vasi
liausku, televizijos laidų vedė
jas Rytis Zemkauskas į „Pasi
vaikščiojimus“ pakvietė buvu
sią savo studentę Irmą Jokštytę, 
o P. Šinkūnas pažadėjo išmoky

ti V. Butautaitę šokti valsą. Tiek 
neįgalieji, tiek jų iššūkį priėmu
sios įžymybės vieningai sutarė, 
kad šiame projekte užsimezgu
si draugystė stipresnė už bet ko
kius virusus.

Pristatydama nufilmuotus 
vaizdo siužetus, Ž. Gedrimaitė 
projektų dalyvių teiravosi, koks, 
jų nuomone, yra pats baisiausias 
virusas. Televizijos laidų vedė
jas Ignas Krupavičius juo įvar
dijo abejingumą kitam žmogui, 
prodiuseris Edmundas Jakilai
tis – susvetimėjimą, daininin
kas V. Valiukevičius – vidinę 
baimę ką nors daryti, išmokti, 
bendrauti, kartais – net gyven
ti... Šiuos virusus, pasak jų, ga
li įveikti tik empatija, bendrys
tė ir draugystė. 

Nepamirš ir praėjusių metų 
nugalėtojų

Projekto informacinio part-
nerio LRT.lt portale (Draugys
tė veža / LRT) paskelbti visų 15 
porų iššūkių vaizdo įrašai. Ga
lima pasirinkti labiausiai pati
kusią, didžiausią įspūdį pada
riusią porą ir iki vasario 5 d. 

21 val. atiduoti jai savo balsą. 
Šiemet šiek tiek pasikeitė nu
galėtojų poros rinkimo tvarka: 
internetu atiduoti balsai sudarys 
pusę vertinimo, kitą pusę lems 
komisijos (projekto organizato
rių, part nerių ir rėmėjų atstovų) 
balsai. Nugalėtojų pora bus pa
skelbta finalinėje nacionalinės 
„Eurovizijos“ atrankos laidoje. 
Negalią turintis projekto dalyvis 
galės pats nuspręsti, su kuo vyk
ti į Roterdamą – su iššūkį pri
ėmusiu žmogumi ar pasirinktu 
kitu draugu. 

Ankstesniais metais bu
vo renkamos kelios nugalėto
jų poros, šiemet – viena. Prie 
jos prisijungs pernai kelionę į 
„Euroviziją“ laimėjusios, bet 
dėl pandemijos taip ir neiš
vykusios trys projekto „Drau
gystė veža“ poros. Jeigu koro
navirusas koncertą surengti ir 
vėl sutrukdytų, nugalėjusioms 
poroms bus pasiūlytas alterna
tyvus prizas.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Draugystė stipresnė už visus virusus

Kartais ir nedidelė, kitiems nepastebima, kliūtis trukdo patekti į pastatą. 

(atkelta iš 1 psl.) Skubėdami amžinuoju saulės 
ir žemės ritmu, pradėjome 

naujų metų atkarpą. Prieš akis 
4 metų laikai, 11 mėnesių, daug 
dienų ir daug valandų. Labai 
svarbu protingai išnaudoti mums 
skirtą laiką, atsirinkti prioritetus. 
Kartais tenka išgirsti: „Neturiu 
laiko.“ Betgi para visiems vie
noda. Gal nemokame branginti 
skubančio, bet negrįžtančio lai
ko? Laiką galime išnaudoti ar
ba išeikvoti. Tik nuo mūsų pri
klauso, kaip su juo pasielgsime. 

Laiko išeikvojimas – di
džiausias išlaidumas. Ar ne per 
daug laiko praleidžiame tuš
čių kalbėjimų tvane, žiūrėdami 
menkavertes televizijos laidas? 

Niekas negali pasipriešinti 
laikui. Veidrodis kasdien mums 
pateikia tiesioginę ataskaitą apie 
retėjančius plaukus ar didėjančią 
liemens apimtį. Su metais gau
name tarsi naujus akinius, pro 
kuriuos imame žiūrėti į pasau
lį net ir suprastėjus regėjimui. 
Kuo ilgiau gyvename, tuo dau
giau skausmo ir nesėkmių pati
riame, daugiau išminties įgyja
me. Viskas turi savo kainą. 

Šiais visuotinio susvetimė
jimo laikais labai svarbu girdėti 
ir matyti tuos, kurie šalia mūsų 
ir su mumis. Tai gali būti kai
mynas ar geras bičiulis, gyve
nantis už kelių šimtų kilometrų. 
Gal jam tavo skambutis padės 
nesutrikti kasdienybės sumaiš
tyje, nepasinerti į beprasmiškas 
smulkmenas. Verta pagalvoti, 
kaip geriau susiorientuoti laiko 
bėgsme, kad gyventume ne tik 
sau, bet ir kitiems. 

Mūsų kasdienybę juodina 
siautėjantis COVID-19. Atsi
randa „gelbėtojų“ nuo šio viru
so. Išnaudodami sudėtingų situ
acijų, žmonių baimes ir sutriki
mą, gudrūs verteivos siūlo neva 
stebuklingą vandenį nuo šios li
gos. Žadama „įkrauti“ vandenį 
ir nuo erkinio encefalito, gripo 
bei kitokių blogybių. 

Nepasiduokime šioje kvai
lybėje slypinčiam cinizmui ir 
vertelgiškumui. Tikėkime me
dicinos specialistais, tikėkime 
savo jėgomis. 

Tegu šie metai bus sveikesni 
ir viltingesni.

Janina OŽALINSKAITĖ 

Prieš akis – metų kelionė

Didieji prekybos centrai dažnai rodo pavyzdį, kaip projektuoti aplinką, kad 
ji būtų patogi visiems. 
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Visais laikais gyvenimas 
buvo sudėtingas. Toks 

jis ir mūsų dienomis. Žino
ma, dalį grėsmių sukuria
me patys. Norėdami suži
noti, pamatyti, patirti, sku
bame gyventi. Dažnai rizi
kuojame, peržengdami sau
gumo ribas. Rekomendaci
jos gyventi lėčiau, įsiklau
sant į save, į aplinką, pasve
riant savo darbus, dažnai 
suvokiamos lyg pertekliniai 
ženklai kelyje į tikslą. Ir kas 
gali mus įtikinti gyventi ki
taip, sustabdyti? Juk jaučia
mės laisvi, norime patys vis
ką išbandyti!

O gyvenimas ima ir pa
rodo tamsiąją savo pusę. Dar 
visai neseniai didžiausios 
problemos buvo, kaip atsi
sakyti plastiko, kaip išvengti 
ekonominės krizės, kaip su
stabdyti klimato kaitą.

Ir štai tolimoje Kinijo
je į žmonių gyvenimus įsi
veržė nauja grėsmė – viru
sas. Suteikėme jam vardą, 
bet dar nepažinome. Rami
nome save, kad žmogaus ir 
viruso kova vyks toli. Viru
sų aplink mus daug – viskas 
atrodė suvaldoma. Juk tiek 
daug mokslo pasiekimų, tiek 
daug technologijų turime! 
Tačiau nepažinta jėga įžūliai 
ėmė kėsintis į mūsų gyveni
mus, į žmonijos egzistavimo 
pamatus.

Užkratas buvo greitesnis 
už mūsų pastangas jį įveikti. 
Yra mąstančių, kad tokia na
tūrali gamtos atranka – žmo
nių Žemėje jau per daug. Kiti 
gi teigia, kad virusui skiria
me pernelyg daug dėmesio, 
juk jis savo pasekmėmis pa
našus į gripą. Bet tik pana
šus. Ir tai klaidina, o mirčių 
šleifas retina žmonių gretas 
ir augina nerimą. Supranta
me, kad byra pamatai, ku
riuos laikėme saugiais. Na
tūralu, kad ieškome išeities. 
Kartais, neigdami situaciją, 
elgiamės savaip – ir ką jūs 
man?! Tokia būna reakcija 
į stresą. Na, o kiti prisime
na istorines patirtis ir beato
dairiškai nerizikuoja gyveni
mu. Suprantame, kad reikia 
įsiklausyti į tai, ką sukaupė 
žmonijos patirtis. Turime su
stoti, įsiklausyti, pamąstyti. 

Aktorius, režisierius Va
lentinas Masalskis pataria 
tapti nuolankesniais, sako, 
kad „mes turime vieną kar
tą išmokti paklusti tai situ
acijai, į kurią <...> patenka
me.“ Taip, turime paklusti 
reikalavimams, kad išsau
gotume savo ir kitų gyvy

bes. Dar V. Masalskis pataria 
„gerbti ligą ir jai paklusti, <...> 
susitaikyti su tuo ir nebandyti 
jos nugalėti.“ Tačiau ar iš tiesų 
turime prarasti natūralų sieki
mą išgyventi, jeigu liga sura
kina visam gyvenimui? Ma
nau, kad jei yra net ir nedidelė 
sėk mės tikimybė, reikia ieško
ti išeities. Net nesitikint greitų 
pergalių, nereikia nuleisti ran
kų. Kitaip niekada nesužinosi, 
ką gali tu, ką gali dėl tavęs kiti.  

Galime kažko išmokti iš 
bet kurios situacijos, net ir iš 
ligos ar negalios. Kuo daugiau 
apie jų „kaprizingą“ prigim
tį sužinome, tuo drąsiau ieš
kome išeities. Ne visada pa
sveikstame, bet jei randame 
susikalbėjimo su liga būdus, 
pasidžiaukime – laimėjome 
gal pusę mūšio. Po tokios per
galės nesinori verkšlenti. Turi
me ne vieną motyvą gyventi ir 
jau esame sustiprėję tiek, kad 
galime tiesiog pasijuokti (net iš 
savęs) ar pajuokauti, kai sunku 
pripažinti savo klaidas ar ne
sėkmes kelyje į pergalę. Juk ir 
iš jų kažko išmokstame – nu
raminti ir motyvuoti save ar į 
viską pažvelgti iš kitos pers
pektyvos. 

Ateina diena, kai supran
ti, kad gali padėti ne tik sau, 
kai daliniesi savo gyvenimo 
su liga istorija, patarimais. Jei 
esi susidraugavęs su savo li
ga, pasirinkęs savo gyvenimo 
būdą, gali pasitarnauti kitam, 
padėti jam emociškai ir fiziš
kai. Kiekvienam svarbi palai
kymo grupė, kurioje gali būti 
ir tu! Juk jau radai atsakymus 
į savo klausimus, susiforma
vai požiūrį į gyvenimą. Jei vis 
dar kyla abejonių, klausk, juk 
žinai – kvailų klausimų nėra. 

Per jausmus, su kuriais ga
liausiai išmokstame tvarkytis, 
per elgesio motyvus ir ritualus, 
padedami gydytojų ir artimų
jų, galiausiai priartėjame prie 
būsenos, kai jaučiamės paėmę 
ligą į savo rankas. Vis tik vie
name gyvenimo kamputyje ji 
snūduriuoja. Būna kivirčų su 
ja, būna ankšta, būna nepato
gu. Tikiu, kažkada suprasime, 
kaip toli nukeliavome susitai
kymo su savo liga link. Prisi
minkime: kažkada sustojome 
pamąstyti, kaip gyvensime. 
Sustojome, bet nesusitaikėme 
su liga ar negalia, nenusilei
dome jai, o susidraugavome – 
gyvename kartu. Ir kasdien 
ieškome atsakymų, išeičių. 
Toks mūsų gyvenimas!

Violeta NEIMONTAITĖ 

Gyvenimo 
pamokos

Žmones suvienijanti tinklinio aikštelė

šoklus. Čia tu sėdi, negali pa
šokti. Įsivaizduokime, kad yra 
aukštesnis nei 2 metrai ir 160 
cm ūgio žmogus, jie sėdi vienas 
prieš kitą skirtingose tinklo pu
sėse. Šito jau nepakeisi, bet yra 
įvairios strategijos, trenerių dar
bas. Svarbu, kad žmogus norė
tų išmokti. Yra skirtingos pozi
cijos: kėlėjas, puolėjas, gynėjai. 
Kiekvienam žmogui galima pri
taikyti tam tikrą poziciją, pažiū
rėti, kas labiausiai tinka.“ 

Apie paralimpines žaidynes 
galvoti ankstoka 

Lietuvoje yra 4 tinklinio sė
dint komandos – Vilniuje, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Marijam
polėje. Lietuvos čempionė šiuo 
metu – E. Strašunsko vadovau
jama Vilniaus ekipa. „Anksčiau 
buvo komanda Kaune, bet jos 
aktyvumas dabar sumažėjęs. 
Stengiamės įtraukti kauniečius 
bent jau į paplūdimio tinklinį, 
kuriame užtenka trijų žaidėjų. 
Be Lietuvos čempionato, klu
bai dar organizuoja savo varžy
bas, tiek salės, tiek paplūdimio. 
Lietuviai žaidžia Baltijos lygoje, 
vyksta keli tarptautiniai turny
rai, į kuriuos, jei pavyksta, vi
sada keliaujame“, – apie tinkli
ninkų galimybes pasivaržyti pa
sakojo T. Kiveris.

2019 m. Lietuvos vyrų tin
klinio sėdint rinktinė po il
gos pertraukos kovojo Europos 
čempionato A divizione, jame 
užėmė 10-ąją poziciją ir išsau
gojo vietą elite. Pernai Europos 
pirmenybės neįvyko dėl pande
mijos, o kaip bus šiemet – dar 
neaišku. „Priklausys nuo finan
sinių galimybių ir pandemijos. 
Anas čempionatas pridėjo daug 
motyvacijos, todėl labai norėtų
si vėl dalyvauti“, – teigė T. Ki
veris. Jei Europos čempionatas 
įvyks, Lietuvos tinklinio sėdint 
rinktinės tikslas bus neiškristi iš 
elito, o svajoti apie kelialapį į pa
ralimpines žaidynes, T. Kiverio 
nuomone, mūsų tinklininkams 
dar ankstoka.

Povilas STAKUTIS

Sėdima ant žemės
Tiesiogiai su šia sporto šaka 

susidūrę žmonės dažnai neži
no, kaip atrodo tinklinis sėdint. 
T. Kiveris neslepia – jam nere
tai tenka paaiškinti, kad sporti
ninkai sėdi ne vežimėliuose, o 
ant aikštelės dangos. Palyginti 
su tradiciniu tinkliniu, šiek tiek 
skiriasi taisyklės. „Pavyzdžiui, 
galima blokuoti padavimą, o 
sveikųjų varžybose tai drau
džiama. Bet šiaip daug skirtu
mų taisyklėse nėra“, – sakė Lie
tuvos žmonių su negalia tinkli
nio ir badmintono asociacijos 
prezidentas T. Kiveris. 

Tinklinis sėdint žaidžiamas 
mažesnėje nei įprastai (6x10 
m) aikštelėje ir, be abejo, tinklo 
aukštis yra žemesnis nei tradici
niame: vyrų varžybose jis siekia 
1,15 m, moterų – 1,05 m. Sa
lėje vieną komandą sudaro 6, o 
paplūdimio tinklinyje – 3 spor
tininkai. 

Pirmosios oficialios tinkli
nio sėdint varžybos Nyderlan
duose įvyko 1973 m. Paralimpi
nėse žaidynėse tinklininkai vy
rai debiutavo 1980, o moterys – 
2004 m. Lietuvoje tinklinis sė
dint pradėtas žaisti sovietiniais 
laikais. „Sovietų sąjungoje šis 
neįgaliųjų sportas atsirado 1985 
m., vienas lietuvis tinklininkas 
dar spėjo pažaisti SSRS rinkti
nėje. Tai viena seniausių ir viena 
populiariausių neįgaliųjų spor
to šakų“, – teigė Vilniaus miesto 
žmonių su fizine negalia sporto 
klubo „Feniksas“ vadovas, Lie
tuvos rinktinės kapitonas Edu
ardas Strašunskas.

Didžiausi – moterų 
pasiekimai

Nepriklausomoje Lietuvoje 
tinklinio sėdint tradicijos ne
nutrūko. Tarptautinėse varžy
bose moterims sekėsi geriau nei 
vyrams. Lietuvos moterų tin
klinio sėdint rinktinė pelnė si
dabrą 1998 ir 2005 m. Europos 
pirmenybėse bei 1994 m. pa
saulio čempionate. Ji dalyvavo 

2008 m. Pekino paralimpinėse 
žaidynėse, kuriose užėmė šeš
tąją vietą. Deja, ši rinktinė tie
siog išnyko. „Šiuo metu atskiros 
moterų tinklinio sėdint koman
dos neturime, moterys ir vyrai 
žaidžia kartu“, – sakė T. Kive
ris. Žaisti kartu moterys ir vyrai 
gali tiek Lietuvos, tiek tarptau
tinėse varžybose, bet ne pasau
lio ar Europos čempionatuose.

E. Strašunsko nuomone, di
delis pasiekimas jau vien tai, kad 
Lietuva turėjo moterų tinkli
nio sėdint rinktinę: „Neįgaliųjų 
sporte pagrindinė problema yra 
ne rezultatai, o tiesiog surasti 
sportininką. Sportuojančių ne
įgaliųjų Lietuvoje yra 2–3 proc. 
Iš tų vienetų reikia suformuoti 
komandą. Įsivaizduokite, koks 
tai sudėtingas dalykas. Juokau
jame, kad sportininkų yra vie
nas iš milijono, o mes Lietuvo
je sugebėjome netgi daugiau su
rinkti. Moterų komanda – dvi
guba fantastika, nes moterims 
eiti į sportą dar sunkiau psicho
logiškai. Moterų komandų yra 
labai mažai tiek Europoje, tiek 
pasaulyje.“

Prie negalią turinčiųjų gali 
prisijungti ir žmonės be nega
lios. Būtent taip, tiesiog paban
dęs pažaisti, į tinklinį sėdint įsi
traukė ir T. Kiveris. Žmonių be 
negalios skaičius priklauso nuo 
varžybų lygio. „Viskas priklauso 
nuo organizatorių reikalavimų. 
Kai kuriuose renginiuose nors ir 
visa komanda gali būti sudaryta 
iš sveikųjų. Lietuvos čempionate 
aikštelėje vienu metu gali būti tik 
vienas sveikasis. Europos ir pa
sauliniame lygyje žaidžia tik ne
įgalieji“, – paaiškino T. Kiveris.

Žaisti gali bene kiekvienas 
Tradiciniame tinklinyje la

bai daug lemia žaidėjų fizinės 
savybės, visų pirma – ūgis ir 
svoris. Ūgis svarbus ir tinkliny
je sėdint, bet jame, anot T. Ki
verio, savo vietą gali rasti labai 
įvairių fizinių galimybių žmo
nės: „Sveikųjų tinklinyje žaidė
jas gali būti žemesnis, bet labai 

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmin-
tono asociacija (toliau LŽNTBA) 2020 metais vykdė 
projektą „Tinklinio ir badmintono inventoriaus pa-
pildymas profesionalesnėms neįgaliųjų sporto var-
žyboms“ SRF-SIĮ-2020-1-0265. Jis buvo bendrai finan-
suojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Projekto 
tikslas – sudaryti sąlygas didinti neįgaliųjų integraciją 

į visuomenę, gerinti neįgaliųjų fizinį savarankiškumą, 
plėtoti kūno kultūrą ir sportą tarp neįgaliųjų dalyvau-
jant tinklinio sėdint ir parabadmintono varžybose. 
Buvo tikimasi, kad projekte dalyvaus 74 dalyviai, iš 
kurių 50 bus neįgalieji. Vykdant projektą jo veiklose 
dalyvavo ir įsigytu inventoriumi naudojosi 112 pro-
jekto dalyvių, iš kurių 82 neįgalieji. Projekto veiklos 
vyko skirtingose šalies miestuose.

Projekto lėšomis įsigijo sporto 
inventoriaus 

Tinklinis sėdint yra gilias tra-
dicijas turinti, bet kartu ir mo-
derni sporto šaka. Moderni ta 
prasme, kad puikiai tinka ly-
gybę akcentuojančiam XXI 
amžiui. Vienoje aikštelėje su-
sirenka labai įvairūs sporti-
ninkai, žmonės be negalios 
žaidžia kartu su neįgaliaisiais, 
moterys – su vyrais. Pasak 
tinklinio trenerio Tomo Kive-
rio, nereikia ir ypatingų fizi-
nių duomenų.

R. 02-01
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Julija Senavaitienė. 

Negalia nustatoma 
ir per karantiną

Sulaukiame nemažai skaitytojų klausimų apie negalios nustaty-
mą. Į juos atsako Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų 
aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specia
listė Nomeda Pikelytė.

Dviguba pažintis su negalia 
Julijai buvo 28-eri, kai neti

kėtai susirgo meningitu. „Pra
sidėjo baisus galvos skausmas, 
ėmė pykinti. Pakviesta greitoji 
medicinos pagalba iškart išve
žė į ligoninę“, – prisimena mo
teris. Rugpjūtį į Kauno klinikas 
paguldytą namo išleido tik prieš 
pat Kalėdas – gruodžio 23-iąją. 
Bet ir po ilgo gydymo sveikatos 
grąžinti nepavyko – Julija ne
galėjo vaikščioti, pasireiškė pa
ralyžiaus požymiai. Pasak jos, 
kurį laiką tiesiog ropojo, vaikš
čiojo keturiomis, o pritūpusi be 
pagalbos negalėdavo atsistoti. 
„Visko buvo, bet iš paskutiniųjų 
stengiausi, kad pasveikčiau. Pas 
mus tuo metu nebuvo medikų 
rekomenduotų reikalingų vais
tų, tad sesuo juos siuntė iš Sankt 
Peterburgo (tuometinio Lenin
grado) – kas pusmetį susileisda
vau naują jų kursą.“

Vis dėlto liga taip lengvai 
nesitraukė. Po metų Julijai bu
vo nustatytas neįgalumas. Teko 
atsisakyti ir darbo. „Esu baigu
si renginių režisūrą, dirbau Kai
šiadorių rajono Dainių kultūros 
namų direktore, buvau subūru
si nemažai jaunimo, – pasakoja 
J. Senavaitienė. – Iki šiol prisi
menu, kaip sužinoję apie mano 
išėjimą, būrys jaunų žmonių su
sirinko prie namų ir garsiai pra
šė: „Direktore, grįžkit...“

Negrįžo, nes svarbiausia bu
vo pasveikti. Juk namuose augo 
du maži vaikai. „Kai susirgau, 
dukrelei buvo treji metukai, sū
neliui – penkeri, – sako Julija ir 
priduria, kad labiausiai jaudinosi 
dėl sūnaus. – Gintaras gimė su 
cerebriniu paralyžiumi... Juo rei
kėjo labiau rūpintis. Vis nerima
vau – kas be manęs jam padės...“

Vis dar iš ligos gniaužtų be
sivaduojanti Julija dėkingai pri
ėmė pasiūlymą leisti Gintarą į 
specialų savaitinį darželį Kaune. 
Pasak jos, ten dirbo labai šaunūs 
žmonės: ir auklėtojai, ir medi
cinos darbuotojai, kuriais visiš
kai pasitikėjo. Pirmadieniais sū
nų nuveždavo, penktadieniais 
pasiimdavo. Mokyklą Ginta
ras pradėjo lankyti vėliau nei jo 
bendraamžiai. Tada šeima jau 
buvo persikėlusi į Birštoną, tad 
sūnus tapo Prienų specialiosios 
mokyk los-internato mokiniu. 

Draugija – lyg antri namai
Birštone J. Senavaitienė 

apsigyveno 1986-aisiais. An
trą neįgalumo grupę turėjusios 
moters sveikata ir toliau neleido 

dirbti. Julija prisimena, jog čia 
įsikūrusi kreipėsi į tuometį vyk
domąjį komitetą, kad galėtų nu
sipirkti padangas automobiliui – 
tuo metu daugeliui stambesnių 
prekių įsigyti reikėjo gauti ta
lonus. Į negalią turinčios mo
ters, auginančios ir neįgalų sū
nų, prašymą buvo atsižvelgta. 

Tada Julija negalėjo net įtar
ti, kad šis vizitas pakeis visą jos 
gyvenimą. „Po kurio laiko man 
vėl paskambino ir paprašė padė
ti skirstyti talonus kitiems neį
galiesiems. Dalyvaudavau posė
džiuose, siūlydavau prekes neį
galiesiems, bendravau su jais, – 
prisimena ji. – 1991-aisiais pen
kiese susibūrę nusprendėme, kad 
reikia kurti savo draugiją. Važia
vau į Vilnių, tariausi su tuo me
tu jau gyvavusios Lietuvos inva
lidų draugijos pirmininku Jonu 
Mačiukevičium. Buvome kraš
tiečiai: jis kilęs iš Ariogalos, aš – 
iš Betygalos, greitai radome ben
drą kalbą. Jis palaikė mūsų inici
atyvą, šiai idėjai pritarė ir Prie
nų rajono neįgaliųjų pirminin
kas Ramutis Misevičius, atida
vė Birštone gyvenančių neįga
liųjų sąrašus, visada patardavo, 
pakonsultuodavo, dalyvaudavo 
visuose mūsų renginiuose. Rug
sėjį bus 30 metų, kai dirbame.“ 

Nuo 34 steigiamajame susi
rinkime dalyvavusių neįgaliųjų 
šiandien draugija išaugo iki dau
giau nei 300 narių. Pasak pir
mininkės, daugeliui neįgaliųjų 
ji tapo antraisiais namais, ku
riuose visada sulaukia ir atjau
tos, ir pagalbos. 

„Birštono savivaldybė nedi
delė, todėl neįgaliesiems būtinas 
paslaugas galime suteikti čia ir 
dabar, – sako J. Senavaitienė. – 
Tai ypač svarbu per pandemiją. 
Štai paskambino 87-erių močiu

tė – namuose visi (dukra, anū
kas, ji pati) sega COVID-19, ne
gali niekur išeiti, o valgyti rei
kia. Du kartus pati vežiau jiems 
maisto produktus. Ir toks atve
jis – ne vienintelis. Nesvarbu, 
virusas ar pandemija, triskart per 
savaitę vežame žmones į diali
zės centrą, pasirūpiname, kad 
tiems, kam būtina, būtų atlik
ti tyrimai – rimtų problemų tu
rinčio žmogaus be jų nuotoliniu 
būdu joks gydytojas nepagydys.“ 

Negailestingi negalios 
gniaužtai 

Julija neslepia – pastarie
ji mėnesiai jai sunkūs ne tik 
dėl draugijos veiklą suvaržiu
sios pandemijos. Dar stipresni 
gniaužtai sukaustė jos sūnų – 
Gintarui diagnozuota onkolo
ginė liga, jis kenčia sekinan
čias chemoterapijos procedū
ras. 46-erių vyras nejautė jokių 
skausmų, tik skrandį pradėjo 
pūsti. Kai dėl nemalonių pojūčių 
kreipėsi į gydytojus, buvo pa
skirtas skrandžio tyrimas. Kau
no medikai kartu atliko ir biop
siją. Tada ir paaiškėjo sutriku
sios sveikatos priežastis – pikty
binis navikas. Kelioms dienoms 
į namus Gintarą išleido tik susi
ruošti laukiančiam rimtam gy
dymui. „Jau ištvėrė 30 chemo
terapijos seansų – šešis kursus 
po penkias dienas. Prieš pasku
tinįjį buvo bepalūžtantis – la
bai blogai jautėsi, norėjo viską 
nutraukti. Pavyko įkalbėti pasi
kliauti gydytojais, neprarasti vil
ties. Deja, pagerėjimo nėra. Po 
dviejų savaičių pertraukos vėl 
grįžom į Kauno onkologijos li
goninę, tik dabar vaistus lašins 
kartą per savaitę, po procedūros 
galėsim grįžti namo“, – pasako
ja dėl sūnaus sveikatos nerimau
janti motina.

Sužinojusi apie Gintaro ligą, 
praėjusį rugpjūtį po 18 Ameri
koje praleistų metų namo grįžo 
ir dukra. „Lolita, tu grįžai, aš ta
ve pamačiau, dabar galėsiu ra
miai numirti“, – virpančiu bal
su sūnaus žodžius perpasakoja 
Julija. Moteris prisimena, kad 
Lolita nuo vaikystės labai my
lėjo brolį: „Išleidžiu abu laukan 
ir esu rami, kad dukra pasirū
pins broliu. Dėl cerebrinio pa
ralyžiaus Gintaras tik nuo trijų 
metų pradėjo vaikščioti, todėl 
jam reikėjo daugiau dėmesio. 
Ir į darželį kartu eidavo, nie
kam Gintaro skriausti neleido.“ 
Toks šiltas jų ryšys išliko iki šiol.

Net ir itin skaudžios asmeni
nės patirtys Julijai neleidžia pa
miršti Neįgaliųjų draugijos, ji ir 
dabar kasdien skuba į draugiją, 
jos nariams padeda spręsti vi
sus rūpesčius. Tad ir nenuosta
bu, kad birštoniečiai taip J. Se
navaitiene pasitiki, ją gerbia ir 
vertina. Ir Metų žmogaus titu
lo ji tikrai nusipelnė.

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Už trijų dešimtmečių  
bendrystę su neįgaliaisiais –  

Metų žmogaus titulas
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkei Julijai Se-
navaitienei šie metai – neeiliniai. Sausio pradžioje ją pasiekė žinia, 
kad yra išrinkta Birštono krašto Metų žmogumi, šiandien (va-
sario 4 d.) moteris mini gražų savo gyvenimo jubiliejų, artėja ir 
dar viena reikšminga sukaktis – Neįgaliųjų draugijos, kuriai va-
dovauja nuo pat jos įsikūrimo, 30metis. Beveik pusė gyvenimo 
atiduota neįgaliesiems, o į jos pačios, jos šeimos gyvenimą nega-
lia pasibeldė dar anksčiau. 

„Esu darbingo amžiaus, 
bet pastaraisiais metais la-
bai suprastėjo mano sveikata. 
Kreipiausi į šeimos gydytoją 
prašydama, kad ji parengtų 
dokumentus negaliai, specia-
liesiems poreikiams nustaty-
ti. Noriu sužinoti, ar tai gali 
būti atlikta per karantiną, ar 
reikės laukti, kol pandemija 
baigsis“, – klausia „Bičiulys-
tės“ skaitytoja. 

Karantinas neįgalumo ir 
darbingumo lygių, specialiųjų 
poreikių nustatymo nesustabdė. 
Dirbame pilnu tempu tik kiek 
kitaip, labiau nuotoliu. Žmonių 
prašome į NDNT nevykti, o do
kumentus siųsti paštu, elektro
niniu paštu arba palikti prie įė
jimo į NDNT teritorinius sky
rius esančiose pašto dėžutėse. 
Nereikėtų baimintis, kad do
kumentus nesaugu jose palikti, 
dėžutės rakinamos, jas dažnai 
tikriname.

Kaip suprantu, moteris dėl 
negalios nustatymo kreipsis pir
mą kartą. Tokiu atveju pirmiau
sia reikia kreiptis į savo gydantį 
gydytoją, kad jis parengtų siun
timą negaliai nustatyti, t. y. šia
me siuntime pateiktų visą rei
kalingą medicininę informaci
ją. Šį siuntimą skaitytoja su ki
tais reikalingais dokumentais, 
kaip minėjau, gali išsiųsti paštu 
ar palikti prie įėjimo į NDNT 
esančioje pašto dėžutėje. 

Kokie tie kiti reikalingi do
kumentai? 
 Prašymas nustatyti ne

galią (jų formas galima rasti 

NDNT interneto svetainės skil
tyje „Prašymai“);
 asmens tapatybę patvir

tinančio dokumento kopija;
 3x4 cm dydžio nuotrau

ka (jei pageidaujate gauti neįga
lių asmenų automobilių statymo 
kortelę, pateikite 2 nuotraukas);
 išsilavinimą ar kvali

fikaciją pagrindžiančio doku
mento kopija.

Beje, kai kurios gydymo įs
taigos asmenų siuntimus mums 
pateikia elektroniniu būdu, tai
gi žmogui teikiant kitus doku
mentus, siuntimo NDNT pa
teikti jau nebereikia.

Karantinas yra karantinas, 
todėl pačiam žmogui, kaip jau 
irgi minėjau, į NDNT atvyk
ti nereikia. Medicininė dalis, 
kaip įprasta, įvertinama pagal 
gydytojo parengtame siuntime 
pateiktus duomenis, o savaran
kiškumo klausimyną užpildy
sime nuotoliniu būdu. Per 15 
darbo dienų nuo prašymo ga
vimo dienos NDNT darbuoto
jas susisieks su jumis telefonu, 
suderins jums tinkamą laiką ir 
užpildys klausimyną. Su pensi
nio amžiaus asmeniu dėl klau
simyno užpildymo susisieks sa
vivaldybės paskirtas socialinis 
darbuotojas.

Sprendimą dėl negalios iš
siunčiame registruotu paštu 
prašyme nustatyti negalią nu
rodytu adresu.

Labai noriu paraginti skai
tytojus sekti NDNT svetainę ir 
Facebook paskyrą, čia mes nuo
lat atnaujiname aktualią infor
maciją.

„Iš „Sodros“ gavau prane-
šimą, kad baigiasi man nu-
statytas netekto darbingumo 
terminas ir bus nutrauktas 
neįgalumo išmokos mokėji-
mas. Mano sveikata nepage-
rėjo, šeimos gydytoja neabe-
joja, kad negalia bus nustaty-
ta ir toliau. Girdėjau, kad per 
karantiną negalios terminas 
pratęsiamas automatiškai. Ar 
per šį laiką neprarasiu išmo-
kų?“ – teiraujasi laikraščio 
skaitytojas. 

Tiek jums, tiek visiems ki
tiems asmenims, kurių neį
galumo, darbingumo lygio ar 
specialiųjų poreikių nustaty
mo terminas baigiasi karanti
no laikotarpiu ir dar 90 dienų 
jam pasibaigus, nustatytą ne
galios terminą galime pratęsti 
automatiškai iki karantino pa
baigos plius dar 90 dienų jam 
pasibaigus (pagal šiandien ga
liojantį karantino terminą – iki 
gegužės 31 d.). T. y. jei nusta

tytas negalios terminas baigia
si vasario 21 d., tą dieną jį au
tomatiškai pratęsime iki gegu
žės 31 d. Žmogui dėl to pačiam 
rūpintis nereikia. Apie tai, kad 
terminą pratęsėme, žmogų in
formuojame telefonu, o „Sod-
rą“ – iškart per informacinę 
sistemą, todėl pačiam žmogui 
niekur kreiptis nereikia, išmo
kas jis ir toliau gaus. Automa
tiškai pratęsus negalią naujas 
neįgaliojo pažymėjimas neiš
duodamas, iki gegužės 31 d. 
galios senasis, juo galima nau
dotis įprastai, taip nustato tei
sės aktai. 

Daug žmonių ir karanti
no metu pateikia naujus siun
timus, gydytojai juos parengia. 
Tokiu atveju negalios vertini
mą atliekame ir terminą nusta
tome įprasta tvarka. Jeigu nepa
teiksite naujo gydytojo parengto 
siuntimo, terminą iki karantino 
pabaigos ir pratęsime automatiš
kai, ir apie tai jus informuosime 
telefonu.
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depresiją, jeigu užsiima sporti
ne veikla po 30 min. 4 kartus 
per savaitę.

Sportuojant sumažėja nuo-
vargis. Vėžio diagnozė neturėtų 
sustabdyti nuo fizinės veiklos, 
kuri gali padėti įveikti dažniau
sią vėžio gydymo šalutinį povei
kį – nuovargį bei silp numą. Pa
cientai, užsiimantys aktyvia fi
zine veikla, yra fiziškai stipresni 
ir jaučiasi mažiau pavargę. 

Gali apsaugoti nuo os-
teoporozės (kaulų retėjimo). 
Fizinė veikla su svoriais (tuo pa
čiu ir savo kūno svoriu) – bėgi
mas, irklavimas ar bet kokia ki
ta veikla, kurios metu dirba jū
sų kaulai, gali apsaugoti nuo os
teoporozės, kuri kelia susirūpi
nimą daugeliui moterų po me
nopauzės, ypač sirgusioms nuo 
hormonų priklausomu vėžiu, 
kadangi joms negalima skir
ti pakaitinės hormonų terapi
jos kaip prevencinės priemonės 
prieš osteoporozę.

Apribojimai
Žmonėms, sergantiems tam 

tikros rūšies vėžiu ar gaunan
tiems specialų gydymą, vertėtų 
vengti kai kurių fizinio aktyvu
mo veiklų. 

Vėžys, paveikiantis kaulus. 
Jei sergate onkologine liga, kuri 
veikia kaulus, gali padidėti lūžio 
rizika. Dėl to reikėtų vengti per 
daug apkrauti pažeistus kaulus. 
Galima išmėginti plaukiojimą 
ar mankštą vandenyje, kadan
gi vanduo palaiko kūno svorį, 
o kaulų sistema negauna papil
domos apkrovos. 

Silpnas imunitetas. Žmo
nės, kurių imunitetas dėl gy
dymo yra silpnas, turėtų veng
ti viešų sporto salių. Pasitarki
te su savo gydytoju, kada saugu 
pradėti sportuoti sporto salėje 
su kitais žmonėmis. 

Periferinė neuropatija. Kai 
kuriems onkologiniams pacien
tams tenka susidurti su galima 
gydymo pasekme – periferine 
neuropatija, kuri pasireiškia ju
timo pojūčių susilpnėjimu ran
kose bei kojose ar jose atsira
dusiu adatėlių badymo jausmu. 
Sergant periferine neuropati
ja geriau nesirinkti pratimų su 
svarmenimis, o pasitelkti to

kius treniruoklius, kaip stacio
narus dviratis. 

Krūties vėžys. Krūties vė
žiu sergančios moterys gali tre
niruoti viršutinę kūno dalį, ta
čiau tai turėtų būti daroma lėtu 
tempu. Jeigu kyla abejonių, ar 
galite užsiimti kokia nors sporto 
šaka ar veikla, visuomet geriau
sia pasitarti su savo gydytoju.

Kaip pradėti aktyviau 
gyventi?

Pradėkite nuo nedidelių 
pokyčių kasdieninėje rutino
je. Tik riausiai nustebsite, kiek 
veiklų, kurias atliekame kas
dien, galima priskirti prie ak
tyvaus gyvenimo būdo. Tai ir 
greitas ėjimas, šeimos žaidimai, 
namų ruošos darbai, sodinin
kystė. Taip pat į savo rutiną ga
lite įtraukti šokius, jogą, važia
vimą dviračiu ar komandinius 
žaidimus, tokius kaip futbolas 
ar tenisas. 

Net jeigu nebuvote fiziškai 
aktyvus daugelį metų, niekada 
nėra vėlu pradėti. Aktyvumas 
net ir vėlesniame amžiuje vis 
dar gali pagerinti jūsų sveikatą. 

Kai kuriems žmonėms sun
kiau išlikti fiziškai aktyviems 
dėl esamų sveikatos sutrikimų. 
Siūlome keletą dalykų, kurie 
šioje situacijoje galėtų padėti.

Pasikonsultuokite su savo 
gydytoju, kartu galite aptarti, 
kokia veikla užsiimti ir ko ge
riau vengti. 

Pagalvokite, kokias veiklas 
galite atlikti po darbo. Vienas 
iš būdų pradėti aktyviau gyven
ti yra rinktis mažiau intensy
vias veiklas, tokias kaip plauki
mas, vandens aerobika, joga ar
ba Tai Či. 

Norint išlikti fiziškai ak-
tyviems svarbu paskirstyti fi-
zines veiklas. Jei manote, kad 
veiklą atlikti per vieną kartą gali 
būti sunku – padalinkite ją į ke
lias dalis ir užbaikite per tą die
ną ar savaitę. 

Nepamirškite išbandyti 
skirtingų veiklų. Suraskite vei
klą, kuri jums labiausiai tinka 
ir patinka. Jei norite prisijungti 
prie treniruočių grupės, iš pra
džių pabendraukite su instruk
toriumi ir užsiminkite apie pa
galbą, kurios gali prireikti. 

Fizinis aktyvumas – 
nauda visam organizmui

Kaip fizinis aktyvumas gali 
sumažinti vėžio riziką?
Sportuojant sumažėja insu-

lino koncentracija. Esant dide
lei insulino koncentracijai krau
jyje, padidėja žarnyno, krūties ir 
gimdos vėžio rizika, o užsiimant 
aktyvia veikla šio hormono kon
centracija sumažėja.

Maistas greičiau juda 
žarnynu. Aktyvumas užtikrina 
greitesnį maisto judėjimą 
žarnynu, todėl jį trumpiau veikia 
galimai kenksmingos cheminės 
medžiagos. Taip sumažinama 
žarnyno vėžio rizika. 

Sumažėja žarnų patinimas. 
Žarnoms ilgai esant patinusioms 
gali padidėti žarnyno vėžio ri
zika. Aktyvi veikla sumažina 
žarnų patinimą, tuo pačiu ir 
riziką susirgti šios rūšies vėžiu. 

Normalizuojamas svo-
ris. Aktyviai judant, lengviau 
išlaikyti normalų kūno svorį 
ir taip sumažinti 13 skirtingų 
vėžio rūšių atsiradimo riziką. 

Fizinis aktyvumas tai pat ga
li sumažinti krūties, žarnyno, 
gimdos vėžio riziką bei išvengti 
tokių sveikatos problemų, kaip 
diabetas, insultas, širdies ligos.

Aktyvi veikla – saugus ir 
naudingas užsiėmimas 
Sunku pateikti fizinio akty

vumo rekomendacijas, kurios 
tiktų visiems žmonėms, kadangi 
visi esame skirtingi. Dėl to pir
miausia reikėtų pasitarti su sa
vo gydytoju. Dažniausiai gydy
tojai pataria pradėti nuo įvairios 
vidutinio intensyvumo fizinės 
veiklos, pvz., vaikščiojimo bent 
30 min. per dieną, 5 dienas per 
savaitę. Toks fizinės veiklos in
tensyvumas padeda net akty
vaus gydymo metu, tačiau jis 
turi būti pritaikytas pagal kiek-
vieno individualius poreikius, 
atsižvelgiant asmens į fizinę 
būklę, diagnozę ir kitus veiks
nius.

Kaip fizinė veika gali padėti?
Moksliniai tyrimai rodo, kad 

fizinė veikla gali pagreitinti or
ganizmo atsistatymo laiką po 
gydymo, taip pat sumažinti stre
są bei suteikti daugiau energijos. 

Fizinis aktyvumas pageri-
na nuotaiką. Tyrimai rodo, kad 
4 iš  ̌10 moterų patiria depresinę 
nuotaiką net ir praėjus metams 
po krūties vėžio diagnozės. Mo
terys, sergančios krūties vėžiu, 
mažiau linkusios į nerimą ar 

Kas tai yra gydomasis pe-
dikiūras?

Gydomasis pedikiūras – tai 
sergančiajam cukriniu diabetu 
(CD) slaugytojo diabetologo tei
kiama diabetinės pėdos preven
cinė paslauga. Slaugytojas dia
betologas gydomojo pedikiūro 
metu pašalina pėdų nuospaudas, 
hiperkeratozę (suragėjusią odą), 
nukerpa sveikus ir deformuotus 
nagus, deformuotus nagus nu
šlifuoja specialia įranga, prižiū
ri įaugusius ir grybelio pažeis
tus nagus, nušlifuoja padus, ište
pa pėdas odos minkštinamuoju 
kremu. Taip pat teikia informa
ciją kojų priežiūros klausimais. 

Kas gali gauti nemokamą 
gydomojo pedikiūro paslaugą 
ir kokiu dažnumu?

Sveikatos apsaugos ministro 
nustatyta tvarka gydomojo pe
dikiūro paslauga, kurios išlaidos 
apmokamos Privalomojo svei
katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis, teikiama turint šeimos 
gydytojo siuntimą. 

PSDF biudžeto lėšomis gy
domojo pedikiūro paslauga ga
li būti teikiama ne daugiau kaip 
4 kartus per metus sergantie
siems CD, kurių kojų opos pa
gal Wagner klasifikaciją atitinka 
0 laipsnį. Gydomojo pedikiūro 
paslauga taip pat teikiama ser
gantiesiems CD asmenims, vy
resniems nei 65 metai, turin
tiems diabetinę pėdą bei esant 
aklumui. 

Kur paslauga teikiama?
Gydomojo pedikiūro paslau

ga gali būti teikiama ambulato
rinėse ir (ar) stacionarinėse as
mens sveikatos priežiūros įstai
gose, turinčiose įstaigos licenci
ją verstis asmens sveikatos prie
žiūros veikla ir teikti licencijoje 
nurodytas sergančiųjų CD slau
gos paslaugas. 

Ką daryti (kur kreiptis), jei 
šeimos gydytojas nesuteikia 
informacijos arba polikliniko-
je, prie kurios asmuo yra prisi-
rašęs, ši paslauga neteikiama 
(teikiama nekokybiškai)?

Kadangi paslauga yra teikia
ma su šeimos gydytojo siunti
mu, jis turėtų žinoti ir pasiūlyti 
bent 3 įstaigas, kur asmuo ga
lėtų kreiptis. Turintis siuntimą 
asmuo gali pats pasirinkti įstai
gą (sudariusią sutartį su teritori
ne ligonių kasa), kurioje norėtų 
gauti šias paslaugas.

Į „Bičiulystės“ klausimus 
apie gydomąjį pedikiūrą atsa-
ko Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Paslaugų eksperti-
zės ir kontrolės skyriaus vy-
riausioji specialistė Oksana 
Burokienė. 

Gydomasis 
pedikiūras – 

sergantiesiems 
cukriniu 

diabetu būtina 
paslauga

Atsižvelkite į savo galimy-
bes. Jei šiuo metu gydotės ar 
neseniai baigėte gydymą ir jau
čiate, kad galite pradėti užsiim
ti fizine veikla, taip ir darykite. 

Atsižvelkite į savo bendrą 
fizinį pasiruošimą. Nepersi
stenkite. Jeigu anksčiau nie
kada intensyviai nesportavo
te, pradėkite tai daryti pamažu. 
Užsiėmus per daug intensyvia 
ar ilgai trunkančia fizine veikla, 
kitą dieną galite būti labai pa
vargę, jausti raumenų skausmą. 
Negalvokite, kad kiekvieną sykį 
turite padaryti daugiau nei prieš 
tai ir prisiminkite, kad vienomis 
dienomis turėsite daugiau ener
gijos nei kitomis. Svarbiausia – 
pasirinkite tą veiklą, kuri jums 
būtų tinkama. 

Net jei anksčiau nesimankš
tinote ar nesportavote, neleiski
te, kad tai jus stabdytų. Lengvas 
pasivaikščiojimas ar plaukimas 
yra tinkama fizinio aktyvumo 
priemonė beveik visiems žmo
nėms, tad ir jūs galite pamėginti 
užsiiminėti šia veikla ir taip stip-
rėti kiekvieną dieną.

Kaip išlaikyti motyvaciją?
Norint išlaikyti motyvaciją 

padarykite kelis pakeitimus sa
vo dienotvarkėje, kurie padidin
tų fizinį aktyvumą.

Peržvelkite savaitės die-
notvarkę. Pasirinkite laiką, 
kuomet galite pridėti daugiau 
fizinės veiklos – vaikščioti 
ar važiuoti dviračiu visą ar
ba dalį kelio, iki darbo arba 
parduotuvės. Didelė tikimybė, 
kad visa tai taps įpročiu, jei 
veik las atliksite tuo pačiu laiku 
ir toje pačioje vietoje. 

Nusistatykite tikslą ir sekite 
savo progresą. Įrodyta, kad pa
stovus savo veiklos proceso ste
bėjimas gali padėti pasiekti ilga
laikius pokyčius. Atraskite nau
jų būdų, kaip praleisite laiką su 
draugais bei šeima ir palaikyki
te vieni kitų motyvaciją. 

Visada priminkite sau, ko-
dėl norite būti fiziškai aktyves-
ni. Tai galite padaryti užsirašy
dami ant lapelio arba nustatyda
mi kassavaitinį priminimą savo 
telefone.

Fizinio aktyvumo 
intensyvumas

Žinoma, kad kuo fizinis ak
tyvumas didesnis – tuo geriau! 
Jei per savaitę bent 2,5 valan
das skirsite vidutinio sunku
mo fizinei veiklai, sveikatos 
būklė pagerės. Šį krūvį ga
lite paskirstyti per kelis kar
tus, pvz., po 10 min. kelis kar
tus per dieną arba po 30 min. 
5 kartus per savaitę. Viduti
nis fizinis aktyvumas apima 
bet kokią veiklą, nuo kurios 
jūs šiek tiek sušylate, pradeda
te dažniau kvėpuoti, o širdis – 
greičiau plakti. Pradėkite nuo 
vos 10 min. per savaitę ir pa
laipsniui ilginkite šį laiką.

Informacija parengta 
bendradarbiaujant su 
Didžiosios Britanijos 

vėžio tyrimų organizacija 
„Cancer Research UK“. 

Pradėti užsiimti fiziškai ak-
tyvia veikla kai kuriems 
žmonėms gali būti nelengva, 
todėl reikėtų įsiklausyti į sa-
vo kūno poreikius. Pradėkite 
nuo kelių minučių per dieną ir 
palengva ilginkite laiką. Fizi-
nis aktyvumas naudingas vi-
sam organizmui. Sportuoda-
mi sumažinsite vėžio riziką, 
palaikysite sveiką svorį, pa-
gerinsite nuotaiką, padidinsi-
te savo energiją, sumažinsite 
stresą, demencijos ir depresi-
jos, osteoartrito ar kritimo ri-
ziką, socializuositės ir išsiug-
dysite naujų įgūdžių.
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Kadaise svajojo tapti 
mokytoju

Pedagoginės gyslelės nepa
slėpsi. Susiklosčius palankioms 
aplinkybėms būtinai panaudosi 
įgimtą talentą.

Andrejus visuomet mielai su 
kolegomis dalijosi sukauptomis 
žiniomis, tačiau užklupus ligai 
jaunų onkologų chirurgų mo
kymas griežtai suplanuotame 
gyvenimo plane pradėjo užimti 
vis daugiau laiko. Matė chirur
gijos problemas ir jaudinosi, kad 
jos nesprendžiamos. „Chirurgą 
reikia užauginti, kito kelio nė
ra, – sakė Andrejus. – Mokyti 
ir mokyti.“ 

A. Pavlenko įsteigė Prakti
nės onkologijos mokyklą. Ten 
mokė ne abėcėlės, bet labai rim
tų profesinių dalykų, kurių ne
įsisavinę chirurgai operuodami 
gali padaryti labai daug žalos.

Praktinės onkologijos mo
kykla – tik vienas iš daugelio 
darbų, kurių Andrejus ėmėsi 
išgirdęs savo diagnozę. Situaci
jai apmąstyti jam prireikė kelių 

dienų. Mylimai žmonai Anai 
pranešė šią žinią ir atvirai pri
dūrė: mums liko dveji metai. 
Duodamas interviu žurnalis
tams nurodinėjo ir kitus laiko
tarpius: jei viskas klostysis gerai, 
gyvensiu iki 5 metų, o jei blo
gai – nuo 2 iki 4 metų. Tiksliau
sias pasirodė žmonai nurodytas 
terminas – jo skrandyje aptiktas 
auglys jau buvo trečios stadijos.

Mokė ir kolegas, ir ligonius
2 metai – tai labai daug. Ne

žinia, kuo būtų pavirtę mėnesiai 
ir dienos, jei Andrejus būtų už
sidaręs tamsiame kambaryje ir 
depresavęs. Tačiau jis pasiryžo 
nuveikti labai daug. Nors diag-
nozė A. Pavlenko pavertė ligo
niu, jis nenustojo operuoti. Lyg 
iš juodojo humoro: operavo bū
tent skrandžio, žarnyno auglius. 
Išoperavo per 2,5 tūkstančių li
gonių. Likimas Andrejui sutei
kė galimybę pažvelgti į ligą iš 
šokiruoto, nusiminusio pacien
to pusės.

Kartu su kitais ekspertais su
kūrė trumpas instrukcijas ligo
niams. Kaip nebijoti vėžio. Kaip 
pasakyti artimiesiems, kad su
sirgai. Kaip pasiruošti chemo
terapijai. Ką valgyti kovojant 
su onkologija. Šiais patarimais 
stengiamasi nuraminti ligonius. 
Juk svarbiausia – nepanikuoti, 
drauge su gydytoju sudaryti ko
vos su vėžiu planą ir jo laikytis.

Deja, kitus mokyti lengva... 
O pats Andrejus, pajutęs skran
džio skausmus, ne vieną mėne
sį ramino „gastritą“ tabletėmis. 

„Kai skrandyje atsiranda skaus
mų, jau gali būti per vėlu, – 
konstatuoja Andrejus. – Reikia 
nuolat tikrinti rizikos grupes.“ 
Beje, pats Andrejus nebūtų pri
skirtas rizikos grupei.

Tapo žvaigžde
Toks pašnekovas – tikra do

vanėlė žurnalistams. Klausk ko 
nori, provokacinių klausimų ne
bijo. Vienas garsus chamas žur
nalistas populiarioje laidoje pa
klausė: „Ar Jūsų pasakojimai – 
pasiruošimas mirti?“ Andrejus 
atsakė: „Ne, tai apie gyvenimą“. 
Ištvėrė bet kokius klausimus, sa
vo šokiruojančiu atvirumu siekė 
vieno – pakeisti onkologijos si
tuaciją šalyje. Realybė tokia, kad 
Peterburge onkologas apžiūrėti 
ir konsultuoti ligonį turėjo spėti 
per 12 minučių.

„Žmogaus gyvenimas“ – 
taip vadinosi Andrejaus projek
tas, kuris startavo 2018-ųjų pa
vasarį kartu su diagnozės pra
džia. 2020 m. sausio 5 d. An
drejus mirė. Dar metus šį pro
jektą vykdė Andrejaus Pavlenko 
vardo fondas.

2021 m. pradžioje konsta
tuota, kad projektas baigėsi, o 
atnaujintas Andrejaus Pavlenko 
vardo fondas ir toliau gyvuos – 
skleis informaciją apie vėžį. At
rinkti žurnalistų, fotografų, do
kumentalistų teikiamas paraiš
kas padeda Medicinos sprendi
mų fondas, kuriam vadovauja 
artimas Andrejaus draugas Ilja 
Fomincevas. 

Viešumas, kuriam ryžosi 

Andrejus, tikrai pasiteisino. Jo 
vardą dabar žino visa šalis, to
dėl pinigų srautas į jo fondą ne
nutrūksta. Andrejus pasirūpino 
iš anksto: pagal jo nustatytas tai
sykles pusė surinktų pinigų ati
duodami jo žmonai Anai, kuri 
augina jų vaikus – Sofją, Kris
tiną ir Danilą.

Andrejus ne tik pasirūpi
no šeimos finansine gerove. 
Per tuos dvejus metus jis paliko 
daug laiškų, kuriuos jo vaikai 
skaitys dar daug metų. Stengėsi 
duoti kuo daugiau praktinių pa
tarimų ir jaudinosi, kad jo vai
kai pernelyg nepraktiški ir jiems 
šiame pasaulyje bus labai sunku.

Apie gyvenimą ar mirtį?
Nuo diagnozės iki laidotuvių 

šalia Andrejaus buvo fotogra
fė Ksenija Ivanova. Jai anksčiau 
teko fotografuoti neįgalių žmo
nių kasdienybę, bet taip sunku, 

kaip bendraujant su Andrejumi, 
niekada nebuvo. Per tuos dve
jus metus Ksenijai ne kartą teko 
apsilankyti pas psichoterapeutą, 
nes pati nesugebėjo atkurti savo 
dvasinės pusiausvyros.

„Man tai nėra fotoistorija 
apie mirštantį žmogų, – sako 
Ksenija. – Tai istorija apie žmo
gų, kuris kovojo su vėžiu ir nu
tarė tai daryti viešai, nes gyve
na šalyje, kur vėžys iki šiol mi
tologizuojamas. Juk nemažai 
žmonių tiki, kad vėžiu galima 
užsikrėsti prisilietus prie ligo
nio. Kiti gydosi soda ar benzinu. 
Andrejui tai pirmiausia – švie
čiamasis projektas. Tai ir istorija 
apie tai, kad reikia būti pasiruo
šus mirti. Tinkamai suplanuo
ti likusį laiką. Metai ar dveji – 
nėra mažai, galima labai daug 
nuveikti.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

„Žmogaus gyvenimas“ – taip savo projektą 
pavadino mirštantis onkologas

Gerbiama profesore, tyrinė-
jate labai įdomią sritį – šiuo-
laikinį vertimą. Kas paskatino 
imtis šių tyrimų? 

Vertimą pažįstu iš įvairių 
pusių – kaip vertėja, vertimo 
tyrėja ir vertėjų rengimo ins
truktorė. Vertimo moksliniais 
tyrimais susidomėjau pradėjusi 
dirbti KTU, tad labai natūraliai 

mano pagrindiniais moksliniais 
interesais tapo mašininio verti
mo ir teksto kokybės vertinimo 
temos. 2020 m. KTU įkūrėme 
mokslo grupę, kurioje atliekame 
kalbos ir technologijų sąveikos, 
poveikio visuomenei tyrimus, 
gilinamės ir į eksperimentinių 
mokslinių metodų naudojimo 
vertimo tyrimuose galimybes.

Jau keletą dešimtmečių turi
me unikalią patirtį stebėti tech
nologijų pažangą ir džiaugtis jos 
teikiamais privalumais, bet visgi 
pripažįstame, kad dar daug rei
kia nuveikti, siekiant technolo

gijas paversti draugiškomis var
totojams, įgalinti jas tikslingai ir 
paprastai tarnauti žmonių porei
kiams be didelių rizikų. Pande
mija mums atskleidė technolo
gijų trūkumus, bet taip pat ir 
atvėrė naujus tikslus. Nors jau 
iki karantino galėjome naudotis 
daugeliu per nuotolį leidžiančių 
bendrauti programų, to masiš
kai (pavyzdžiui, mokydamiesi) 
tikrai nedarėme. Ši neišvengia
ma patirtis žmoniją verčia ieš
koti geriausių technologinių 
sprendimų, kurti juos.

Man atrodo, svarbu plačiai 
diskutuoti apie dirbtinio inte
lekto galimybes, pritaikymą 
žmonėms. Būtina, kad įvairių 
sričių mokslininkai, technologi
jų vystytojai ir visa visuomenė 
dalyvautų šiame dialoge. Nere
tai galvojama, kad humanitari
niai mokslai nėra tokie svarbūs, 
kad tik technologijų, inžineri
jos mokslų atstovai gali sukur
ti kažką tikrai naudingo. Tačiau 
technologinė pažanga gali būti 
netgi pavojinga, jei ji neveikia 
išvien su humanitariniais ir so
cialiniais mokslais. Turime su
prasti, kad ne visų žmonių suvo
kimas ir žinojimas yra toks kaip 
mūsų. Todėl būtina diskutuoti, 
aiškintis ir edukuoti visuome
nę apie technologijų pažangą 

bei dirbtinio intelekto galimy
bes. Svarbu ne tik suprasti, ką 
šios technologijos gali, bet dar 
labiau tai, ko jos kol kas negali.  

Kodėl atsigręžėte į kurčiųjų 
ir nereginčių problemas? 

Būdama humanitarė tur
būt negaliu išrasti dar vieno ar 
naujesnio, tobulesnio įrankio, 
kuris galėtų pagelbėti kurtie
siems ir regėjimo negalią tu
rintiems žmonėms ar apskritai 
visuomenei, tačiau tikrai galiu 
ir net privalau atkreipti dėme
sį, kviesti visuomenę diskusijai. 
Pavyzdžiui, mašininis vertimas 
dažnai įvardijamas kaip labai 
naudingas visuomenei, nes aki
mirksniu pateikia kita kalba už
rašytą, įkalbėtą tekstą ar net už
fiksuotą vaizdą. Todėl mašini
nis vertimas naudojamas ne tik 
kasdienėse situacijose, bet pa
sitelkiamas ir didelės rizikos ar 
saugumo reikalaujančiose aplin
kose, tokiose kaip sveikatos ap
saugos institucijos, teismai, po
licija ir pan. Visai neseniai pa
sirodė straipsnis apie Australi
jos vyriausybės atstovus, ku
rie naudojosi mašininiu verti
mu komunikuodami daugia
kalbėms bendruomenėms apie 
COVID-19. Taigi akivaizdu, jog 
yra manančių, kad profesiona
lių vertėjų gal ir nebereikia. Bet 

mašininis vertimas nepakeičia 
žmogaus vertimo. 

Ar mes jau tinkamai iš-
naudojame dirbtinio intelekto 
galimybes?

Mes privalome kalbėti ne 
apie dirbtinį, o apie bendradar
biavimu grįstą intelektą, tai yra 
apie sutelktas žmogaus ir dirb
tinio intelekto pajėgas gerovei 
kurti, apie dirbtinio intelekto 
galimybes, leidžiančias žmogaus 
kuriamus produktus lengvai, 
greitai ir kokybiškai patobulin
ti, pritaikyti ir tvariai išlaikyti. 
Iš daugelio programėlių, kurios 
yra sukurtos kurtiesiems ar re
gėjimo negalią turintiems žmo
nėms, didžiausią įspūdį man da
ro tos, kurios yra paremtos ben
dradarbiavimu. Pavyzdžiui, „Be 
my eyes“ ar kitos panašios prog
ramėlės įgalina socializaciją, in
tegraciją, savanorystę, įtraukia į 
tikslo siekimą sveikuosius, ne
galią turinčius žmones ir tech
nologijas. Net jei tokios progra
mėlės ir turi trūkumų, jos su
teikia daug daugiau nei vien tik 
pagalbą negalią turintiesiems. 
Jos suteikia žinojimą, įsitrauki
mą, empatiją. Tik toks sutelktas 
bendradarbiavimas, technologi
jos ir tik atvira, įtrauki ir empa
tiška visuomenė yra tvari.

Eglė KULVIETIENĖ

Dirbtinis intelektas tiesia ranką klausos ir 
regėjimo negalią turintiems žmonėms

Modernūs klausos aparatai 
bei kitos technologijos dar nė-
ra prieinami visiems klausos 
negalią turintiems žmonėms. 
Regėjimo negalią turintie-
siems taip pat reikėtų tobules-
nių ir labiau prieinamų prog
ramų, kurios padėtų geriau 
atpažinti įvairius ženklus. 
Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) Socialinių, hu-
manitarinių mokslų ir menų 
fakulteto profesorė Ramu-
nė Kasperavičienė tyrinėja 
vertėjų galimybes šiuolaiki-
niame technologijų pasaulyje. 
Profesorė tiki, kad technolo-
gijos tobulės, o paprasti, len-
gvai prieinami ir nebrangūs, 
bet išmanūs prietaisai (tokie, 
kaip išmanieji telefonai) žmo-
nėms, turintiems klausos ar 
regėjimo negalią, ateityje gali 
būti puikūs pagalbininkai. Su 
profesore kalbamės apie dirb-
tinio intelekto galimybes.

Peterburgo onkologas chirur-
gas Andrejus Pavlenko bu-
vo vienas geriausių savo ša-
lies specialistų, bet jį pažino-
jo tik kolegos ir ligoniai, ku-
riems pasisekė pas jį patekti. 
Išgarsėjo tada, kai pats su-
sirgo vėžiu. Nutarė likusius 
gyvenimo metus praleisti la-
bai prasmingai ir naudingai 
visuomenei, nors kasdienybė 
tapo panaši į realybės šou. 
Jo šeimai teliko su tuo susi-
taikyti.

Prof. Ramunė Kasperavičienė.

Andrejus ruošia sau lašinę, kuri turi padėti sumažinti šalutinį chemoterapijos 
poveikį. 
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I dalis 

Šiuo sunkiu metu prisimi
niau geometriją. Tiksliau, 

geometrines... Bet apie viską iš 
pradžių.

Dabartinis karantinas dide
lių nepatogumų neatnešė, gal 
todėl, kad pavasarinis praėjo 
tarsi generalinė repeticija. Ta
da sukaupėme kone metines 
kruopų, miltų, cukraus, drus
kos, mėsos bei žuvų konservų 
atsargas. O vasarą juodai dir
bau sode augindama vitaminus 
bei mineralus ir kraudama juos 
į šaldiklį. Už gautus 200 eurų 
nusipirkau knygų ir pasisiūdi
nau elegantišką suknelę Nau
jiems metams. Kad teks sėdėti 
namuose, nesijaudinau. O kur 
dar sėdėti pensinio amžiaus 
personai? Galima ir namuose. 
O taip besėdint, žiūrėk, neti
kėtai ima ir išlenda koks nors 
užslėptas hobis. Maniškis buvo 
„šokis apie puodus“ (taip pava
dino vyras). Kadangi atsargų 
buvo daug, o svečių pasikvies
ti negalėjom, viską tekdavo su
doroti patiems. Papildomi kilo
gramai vyro nejaudino. Gal to
dėl jo amžiaus vyrai taip mėgsta 
sportinius kostiumus. Sportinis 
kostiumas ir nesportuojančiam 
piliečiui suteikia savimi pasiti
kinčio statusą bei nesuvaržytą 
judėjimo laisvę. Aš gi kukliai 
judėjau apibrėžtame kulinarijos 
bei konditerijos pasaulyje ir vis 
tobulinau bei tobulėjau. 

Bet atėję Naujieji priminė 

man geometriją. Elegantiškoji 
suknelė nesutiko įtalpinti mano 
asmenybės. Kritiškai pažvelgiau 
į veidrodį ir nesupratau – gal jis 
neišsimiegojęs, kad taip blogai 
brėžia kontūrus? Tačiau ir kitą 
dieną veidrodis parodė apskri
timą. Štai tada ir prisiminiau 
geo metriją, tiksliau – geomet-
rines figūras. Ausyse suskam
bo klasės siaubo – matemati
kės – balsas: „Taisyklingą kva
dratą dalijame į du lygiašonius 
trikampius...“ O kaip padalyti 
apskritimą? Į šį klausimą galė
jo atsakyti viso to kaltininkas – 
hobis. „Atsargų dar užteks il
gam, bet tu nenusimink ir pa
miršk geometriją. Kodėl tau ne
pasekus vyro pavyzdžiu? Spor
tinis kostiumas – tai ne frakas ar 
smokingas. Juo labiau kad tei
sės ir galimybės, bent jau teo
riškai, – lygios“, – šnibždėjo jis 
man. Sutikau? Aišku, ne. Hobį 
iškeičiau į geomet rinių teore
mų sprendimą. Ypač susikon
centravau į tai, kaip sumažinti 
apskritimo plotą. 

II dalis

Pasirodo, pasaulyje viskas 
paremta skaičiais. Labiau

siai nusipelnę rašomi ant bank-
notų, nes, kaip sako itališka pa
tarlė: „Amor fa molto, il dena-
ro tutto“ (meilė gali daug, pini
gai – viską). 

Sėdėjau kambaryje ir spren
džiau geometrinę teoremą. At
sakymą jau žinojau, tačiau no
rint jį pasiekti reikėjo perduoti 
virtuvės raktus vyrui. Jis pasi

rodė maisto šventovėje apie pie
tus ir labai nustebo radęs tuščius 
puodus. „Tu susirgai?“ – susirū
pino. Papurčiau galvą. „O pie
tūs?“ – į mane žvelgė alkanos 
akys. Mostelėjau ranka į val
giaraštį. „Tu juokauji. Bet šian
dien ne balandžio pirmoji. Vi
suose trijuose patiekaluose tik 
du produktai: vanduo ir šaldy
tos vyšnios. Tai tik angliavan
deniai, o kur baltymai ir gerieji 
riebalai?“ – nesuprato jis. „Rei
kia ištuštinti šaldiklį“, – mečiau 
paskutinę kortą ir ištiesiau rak
tus. Vis dėlto vyras nepasidavė: 
„O tavo hobis?“ Jis, kaip ir vi
si vyrai, nesuprato moteriškos 
logikos, kuri, kitaip nei fizinis 
kūnas, su metais nesensta. Į vy
ro klausimą atsakiau liaudiškai 
medicininiu terminu: „Antsvo
ris“. „Na ir kas?“ – nesuprato 
vyras. „Hipertenzija. Podagra. 
Cukrinis diabetas. Aterosklero
zė. Insultas. Infarktas ir dar visa 
puokštė ligų darželio kandida
čių“, – vardijau.

Erzinti alkaną vyrą – tas pats 
kas erzinti alkaną šunį. Tik kau
lo mano rankose nebuvo. Vyras 
pasiėmė virtuvės raktus ir su
šnypštė: „Kad nenumirčiau ba
du, pasikepsiu lašinukų su svo
gūnais. Ant viršaus pasileisiu 
tris kiaušinius. Bet tik sau, – 
išlaikęs pauzę, pridūrė: – Jeigu 
nori, iškepsiu ir tau.“ Papurčiau 
galvą. Palinkusi prie rašomojo 
stalo skaičiavau kalorijas – ma
žinau apskritimą.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Geometrinės figūros

kitas „bičiulystės“ numeris išeis vasario 18 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.

Humoreska

Štai ir apsisuko metų ratas. Ir vėl 
džiaugiamės per metus nuveiktais 
darbais. 

Esame dėkingi savo ištikimiems 
bičiuliams, siuntusiems savo nuot-
raukas konkursui. Jūsų darbai 
visus metus džiugino skaitytojus. 
Vertiname ir džiaugiamės visų 
atsiųstomis nuotraukomis. 

Padėkos raštus išsiųsime vi-
siems, kurių nuotraukos buvo 
išspausdintos laikraštyje, tačiau 
kadangi skelbiame konkursą, 
turime išrinkti nugalėtojus.

Skelbiame nuotraukų konkurso nugalėtojus
Skaitytojų prizas atitenka Jonui 

Valantiejui. Jo nuotrauka sulaukė 
daugiausiai paspaudimų „patinka“ 
mūsų Facebook paskyroje. 

Redakcijos prizai už ypatingą 
dėmesį gamtos grožiui skiriami 
gražinai kalvaitienei ir stanisla-
vai Juozapaitytei. 

Visas konkurso nuotraukas 
galite apžiūrėti mūsų tinklalapyje 
www.biciulyste.lt, skiltyje „Nuotraukų 
konkursas“.

Jūsų nuotraukų lauksime ir 
šiemet.

kurkite, ieškokite, eksperimentuokite, o mes 
pasižadame geriausius Jūsų darbus išspausdinti. 

„Bičiulystės“ redakcija


