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Vokietijoje sumontuota rankinio valdymo įranga.

Lietuvos neįgaliųjų draugija savo asocijuotų narių vadovams rengia projektų rašymo mokymus, ieško naujų veiklų.

Automobilius vairuojantys neįgalieji 
priversti važinėti nelegaliai 

džetas, skirtas socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektams fi-
nansuoti, buvo padidintas apie 
100 tūkst. eurų (anksčiau sporto 
veikloms skirtomis lėšomis), kar-
tu su jais prie pareiškėjų prisijun-
gė ir sporto klubai. Vis dėlto ne 
viena socialinės reabilitacijos pas-
laugas teikianti organizacija lėšų 

gavo gerokai mažiau nei pagal nu-
simatytas veiklas buvo suformuo-
tas jų poreikis, taip pat ir lyginant 
su pernykščiu finansavimu. 

Praėjusiais metais Vilniaus m. 
savivaldybė finansavo 23 orga-
nizacijas, šiemet lėšas gavusių 
organizacijų padaugėjo iki 34. 
Projektams įgyvendinti numa-
tyta daugiau kaip 1 mln. 140 

tūkst. eurų. „Didžiausia suma, 
kurios buvo galima prašyti, – 
115 tūkst. eurų. Paraiškas mak-
simaliam (arba labai artimam) 
finansavimui pateikė 5 orga-
nizacijos. Mes savo suplanuo-
toms veikloms prašėme 95,387 
tūkst. eurų, – sako Vilniaus m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
J. Rostovskaja. – Į projektą įtrau-
kėme ne vien pasiteisinusių, bet 
ir naujų veiklų: norėjome įkurti 
moterų klubą, pakviesti žmones 
į judesio terapijos užsiėmimus 
ir pan. Deja, gavę 60 proc. ma-
žesnį finansavimą – tik 35,807 
tūkst. eurų (pernai buvo skirta 
51 tūkst. eurų), turėsime atsisa-
kyti ne tik jų, bet mažinti ir kitus 
užsiėmimus – jie vyks ne pen-
kias dienas per savaitę, o tik ke-
turias, sutrumpės ir jų trukmė.“ 

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektus šiemet įgy-
vendins 366 neįgaliųjų orga-
nizacijos visose 60 šalies sa-
vivaldybių. Neįgaliųjų reikalų 
departamento duomenimis, iš 
valstybės ir savivaldybių biu-
džeto jiems skirta 6 mln. 276 
tūkst. 106 eurai. Palyginti su 
praėjusiais metais padaugė-
jo ir šios veiklos pasiryžusių 
imtis neįgaliųjų organizaci-
jų, ir joms skirtas finansavi-
mas. Vis dėlto gautomis lė-
šomis patenkintos ne visos 
pareiškėjos.

Atvira visuomenė

(nukelta į 3 psl.)

Padaugėjo ne tik lėšų, 
bet ir pareiškėjų 

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje 2021 metų projektus 
teikusių organizacijų laukė kele-
tas naujovių: konkursus skelbu-
sios savivaldybės nurodė, kokią 
didžiausią sumą planuojamai 
veik lai gali nusimatyti organi-
zacijos; atsirado keletas priorite-
tinių veiklų; į socialinės reabi-

litacijos paslaugas vėl grąžintos 
sporto veiklos; į aprašą įtrauk-
tos informavimo ir konsultavi-
mo paslaugos. Vis dėlto ne vi-
soms organizacijoms šios nau-
jovės buvo palankios. 

Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja neslepia – nors Vil-
niaus miesto savivaldybės biu-

Važinėja su neįteisinta 
įranga 

Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Saulius 
Rakauskas kelia visiems, vai-
ruojantiems automobilius su 
rankiniu valdymu, aktualią bė-
dą – įteisinti rankinį valdymą 
Lietuvoje labai sudėtinga, dėl to 
žmonės yra priversti važinėti su 
nelegalia įranga. To pasekmės 
gali būti ir labai skaudžios – 
įvykus eismo įvykiui gali būti 
pripažinta, kad važiuojama su 
netvarkingu automobiliu, o tai 
reiškia, jog ne tik negausi drau-

dimo išmokos, bet ir gali tekti 
atlyginti padarytą žalą. 

Apie tai, kad tokios situaci-
jos realios, pasakoja ir klaipėdie-
tis Adolfas Ruškys – negalią tu-
rinčiam vairuotojui už padary-
tą autoįvykį buvo nurodyta at-
lyginti 28 tūkst. eurų žalą. „Tai 
yra didžiulė problema, žmonės 

gali likti ir be namų vien dėl to, 
kad jų automobilyje sumontuo-
ta rankinio valdymo įranga nėra 
įteisinta. Deja, situacija yra to-
kia, kad šiuo metu didžioji dalis 
rankinio valdymo įrangos nė-
ra įteisinta“, – sako A. Ruškys. 
Bene vienintelė įmonė, kurios 
įrangą sumontavus ramiai ga-

lima važiuoti registruoti auto-
mobilio – UAB „Teida“. Tačiau 
ši įranga brangi, ją įdiegus ne-
lieka pinigų automobiliui pirkti. 

Sunku įregistruoti ir naują 
įrangą 

Adolfas pasakoja apie situ-
aciją, su kuria susidūrė – pirko 
naują automobilį ir norėjo, kad 
jame būtų sumontuota tvarkin-
ga, registruota rankinio valdy-
mo įranga. Ta, kurią diegia „Tei-
da“, netiko, be to, ir kaina buvo 
per didelė. Nusprendė atsiųsti 
iš vieno Vokietijos gamintojo. 
Pirma paprašė atsiųsti įrangos 
dokumentus ir su jais nuvyko 
į ekspertizę atliekančią įmonę. 
Čia išgirdo, kad įmontavus šią 
įrangą jos registruoti vis tiek ne-
galės, nes ir darbus turi atlikti 
rankinį valdymą galinti mon-
tuoti įmonė. Po ilgų ieškojimų 
rado tuos reikalavimus daugmaž 
atitinkančią įmonę Kėdainiuo-
se, kuri yra minėto rankinio val-

dymo įrangos gamintojo atsto-
vė Lietuvoje. Kol pagaliau pavy-
ko viską sutvarkyti, reikėjo ke-
letą kartų važiuoti į Kėdainius, 
keletą – pas ekspertus. „Viskas 
baigėsi gerai, tačiau mano praei-
tas kelias parodo, kaip sudėtinga 
įteisinti rankinio valdymo įran-
gą net turint visus dokumen-
tus“, – sako A. Ruškys. 

Su daug didesnėm proble-
mom susiduria tie, kurie nu-
siperka automobilį su naudota 
rankinio valdymo įranga. Ma-
rijampolietis Vytautas Karsokas 
Vokietijoje nusipirkęs automobi-
lį su jau sumontuota, bet naudo-
ta, dėl to dokumentų neturinčia 
rankinio valdymo įranga, pama-
tė, kad Lietuvoje jos įteisinti be-
veik neįmanoma – ekspertizės 
niekas neatlieka. Pasak V. Kar-
soko, žmonės tikrai sumokėtų ir 
100, ir 200 eurų, tačiau eksper-
tai to nesiima daryti. Jau nekal-
bant apie atvejus, kai rankinio 

Tolerancijos iššūkiai
Nuo šių metų padvigubinus 
specialiojo automobilio ar 
jo techninio pritaikymo iš-
laidų kompensaciją negalią 
turintiems žmonėms atsivė-
rė didesnės galimybės įsigyti 
kokybiškesnį automobilį, ta-
čiau vairuotojai kelia kitus 
klausimus. Viena iš prob
lemų – daugelis vairuotojų 
priversti važinėti su nelega-
liai įrengta rankinio valdy-
mo įranga. 

(nukelta į 3 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Socialinės reabilitacijos projektai: 
lėšų skirta daugiau, o paslaugų mažės?
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Tapome dar vieningesni Kaišiadorys:

Valstybė gali daugiau 
reikalauti iš savo įmonių
Susisiekimo ministerijos 

planus pristatė ministras Ma-
rius Skuodis. Jo teigimu, pag
rindiniai ministerijos suplanuo-
ti veiksmai susiję su Valstybės 
kontrolės rekomendacijomis. 
„Pirmas darbas, kurį turime pa-
daryti, yra aiškaus memorandu-
mo parengimas, kuriame būtų 
numatytos transporto pritaiky-
mo žmonėms su specialiaisiais 
poreikiais gairės. Kviestume tą 
memorandumą pasirašyti tiek 
valstybės įstaigas, tiek priva-
taus sektoriaus atstovus“, – sa-
kė M. Skuodis. 

Susisiekimo ministerijai pri-
klauso didelė valstybės valdo-
mų įmonių sritis: geležinkeliai, 
oro uostai, jūrų uostas, keliai ir 
daug kitų. Pasak ministro, yra 
neišnaudotos galimybės valsty-
bės valdomoms įmonėms nu-
statyti tam tikrus tikslus ir lū-
kesčius, įskaitant ir paslaugų 
pritaikymą žmonėms, turin-
tiems specialiųjų poreikių. Jie 
turėtų būti šalia kitų horizon-

talių klausimų (žaliasis kursas, 
inovacijos), kuriems skiriamas 
prioritetas. „Jei valstybė ski-
ria kam nors lėšas (pavyzdžiui, 
viešajam transportui atnaujin-
ti), kartu turi būti nustatyti ir 
konkretūs reikalavimai, ką pa-
slaugos teikėjas turi atlikti, ko-
kius kriterijus atitikti“, – įsiti-
kinęs ministras. 

Planuose – pokyčiai 
viešajame transporte
Ministro teigimu, didžiau-

si iššūkiai yra susiję su viešo-
jo transporto pritaikymu. Pa-
sak M. Skuodžio, ministerija 
yra numačiusi iki III ketvirčio 
pabaigos parengti planą su kon-
krečiais veiksmais, kaip viešasis 
transportas turi būti pritaikytas 
specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms. „Esu nustebęs, kodėl 

toks planas rengiamas tik da-
bar“, – neslėpė ministras. 

Į Vyriausybės programos 
įgyvendinimo priemonių planą 
ketinama įtraukti viešojo trans-
porto pertvarką. Vienas iš jame 
numatytų tikslų – pertvarky-
ti savivaldybių lygmens trans-
portą (jis turėtų tapti regioni-
nio lygmens), kad žmonės ga-
lėtų patogiai nuvykti iš taško A 
iki taško B. „Galėsime numa-
tyti ir kriterijus, kad paslaugos 
būtų prieinamos žmonėms, tu-
rintiems specialiųjų poreikių“, – 
sakė ministras. 

Taip pat M. Skuodis paste-
bėjo, kad savivaldybės neturi 
vieningų ir konkrečių kriteri-
jų, kuriais remiantis būtų pri-
taikomas viešasis transportas. 
Iki metų pabaigos planuojama 
šiuos kriterijus parengti.

Susisiekimo ministerija: prieinamumas turi 
būti tarp prioritetinių klausimų

Seimo Neįgaliųjų teisių komi-
sija daug dėmesio skiria įvai-
rių ministerijų indėliui į vi-
sapusišką žmonių su negalia 
integraciją į visuomenę. Pa-
kviestos į Seimą ministerijos 
pristato numatomus darbus, 
kurie prisidės prie didesnės 
neįgaliųjų teisių apsaugos. 
Pirmoji prisistatė Susisieki-
mo ministerija. Jos planuo-
se – geležinkelio stočių per-
tvarka ir svarstymas nega-
lią turintiems žmonėms leisti 
važiuoti A+ juosta. 

Kad viešojo transporto priei-
namumo problema opi, atkrei-
pė dėmesį ir Seimo Neįgalių-
jų teisių komisijos pirmininkė 
Monika Ošmianskienė. Jos tei-
gimu, miestuose situacija ge-
rėja, tarkim, Vilniuje žmonės, 
judantys neįgaliųjų vežimėliu, 
jau gali važinėti, tačiau nuvyk-
ti į Nemenčinę beveik nėra ga-
limybės. Kita didelė problema 
netgi didžiuosiuose miestuose – 
pavėžėjimas. Šiuo metu neįga-
liojo vežimėliu judantys žmo-
nės beveik neturi galimybės iš-
sikviesti taksi. 

Geležinkelio transportas 
sparčiai keičiasi

Ministro teigimu, bene di-
džiausi pokyčiai vyksta geležin-
kelių transporte. Praeitais me-
tais visuose traukiniuose buvo 
įrengtos vietos neįgaliųjų veži-
mėliams pritvirtinti, padaryti 
užrašai Brailio raštu. 

Taip pat yra parengtas dide-
lis geležinkelio stočių pritaiky-
mo projektas – iki 2024 metų 
bus pritaikytos 26 stotys su lau-
kiamosiomis salėmis ir 129 sto-
tys bei stotelės. Šiuo metu vyks-
ta viešųjų pirkimų procedūros. 
Rengiamas didelis pėsčiųjų tiltų 
modernizavimo projektas, ku-
riame numatytas ir pritaikymas 
negalią turintiems žmonėms. 

Pasak M. Skuodžio, planuo-
jama įrengti naujas informaci-
nes sistemas, kurios būtų pri-
taikytos klausos, regos ir kitokią 
negalią turintiems žmonėms. 
Artimiausiu metu startuos nau-
ja bilietų pardavimo sistema, 

kuri bus pritaikyta specialiųjų 
poreikių turintiems žmonėms. 
Taip pat numatyta, kad visi nau-
jai įsigyjami riedmenys privalo 
atitikti visų asmenų poreikius.

Galimybė A+ juosta važiuoti 
neįgaliesiems

M. Skuodis atkreipė dėme-
sį, kad planuojami ir kelių eismo 
taisyklių pakeitimai. Tarp siūly-
mų – važiavimo A juosta poky-
čiai. Numatyta, kad būtų 2 vie-
šajam transportui skirtos juos-
tos: A ir A+. Pirmąja juosta ga-
lėtų važiuoti tiktai maršrutinis, 
viešasis transportas, o A+ juos-
ta – ir kitos transporto priemo-
nės, įskaitant žmones, turinčius 
specialiųjų poreikių. 

M. Ošmianskienės teigimu, 
svarbu sudaryti galimybes vie-
šojo transporto juosta važiuoti 
įstaigų, kurios veža žmones su 
negalia, transportui. Jos many-
mu, nereikėtų leisti ja važiuo-
ti visiems žmonėms su negalia, 
nes bus sunku sukontroliuoti. 

Neįgaliųjų teisių komisijos 
pirmininkė pasidžiaugė, kad 
Susisiekimo ministerijos pasi-
ryžimas pokyčiams skamba vil-
tingai, vis dėlto ji atkreipė dė-
mesį, jog reikia tinkamai viską 
įgyvendinti. „Labai svarbu, kad 
žmogui būtų sudarytos galimy-
bės kuo savarankiškiau judėti su 
kuo mažiau pagalbos – yra dide-
lis skirtumas, ar traukiniuose yra 
ištraukiamos rampos, ar įvažiuo-
jama tiesiai nuo perono. Tikiuo-
si, kad visi šie dalykai bus sužiū-
rėti“, – sakė M. Ošmianskienė. 

Emilija STONKUTĖ 

unsplash.com nuotr.

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Stanislava Globienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi mintimis apie 
tai, kokia veikla per karantiną užsiima or-
ganizacija.

Eilinė darbo diena mūsų draugijoje – 
savanorės ruošia maisto paketus draugi-
jos nariams. Kartu dalinsime kalendorius, 
kuriuos padovanojo Redutė Varkalienė, ir 

Danos Liktarienės numegztas šiltas koji-
nes. Ačiū joms. 

Esame labai dėkingi ir mūsų savano-
rėms darbštuolėms, kurios per visą ka-
rantiną rūpinasi silpnesniaisiais draugi-
jos nariais, lanko juos namuose. Turime 
nemažai sunkios negalios žmonių, kurie 
nesikelia iš patalo. Aplankę nors trum-
pam praskaidriname jų gyvenimą, sutei-
kiame reikalingą pagalbą ne tik jiems, bet 
ir šeimų nariams.

2021 metų Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektą pavadinome ,,Vieninga neįgalių-
jų draugija“. Ir iš tiesų – pandemijos lai-
kotarpiu tapome dar vieningesni.

Tiesiog džiaugiuosi, kad draugijoje 
turime tiek darbščių tarybos narių sava-
norių. Labai daug palaikymo ir patarimų 
sulaukiame ir iš pačių neįgaliųjų, kurie 
prisideda prie organizacijos veiklos. Šian-
dien draugija vienija 360 narių, su kuriais 
bendraujame ne vien telefono skambu-
čiais, žinome, kokios pagalbos ar patarimo 
kiek vienam reikia. Vien pernai 37 drau-
gijos nariai buvo pavėžėti į gydymo įstai-
gas Kaune ir Vilniuje, 5 neįgaliesiems šios 
pagalbos prireikė jau šiemet. Dalyvauja-
me „Maisto banko“ akcijose, bendrauja-
me su Kauno „Maisto banku“ – taip pasi-
rūpiname mažesnes pajamas gaunančiais 
draugijos nariais. 

Kartu daug nuveikėme. Gal ir pavar-
gome, bet labai didžiuojamės savo veikla. 

„Bičiulystei“ atsiųstame laike Šiau-
lių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio 
pirmininkė Alma Jankauskienė pasida-
lijo gražaus bendradarbiavimo su darželi-
nukais akimirkomis.

Iš didelės širdies į mažą širdelę nutie-
sim takelį... – taip galėtume apibūdin-
ti Kairių lopšeliodarželio „Spindulė-
lis“ mokytojas Almą Šulčienę ir Juginą 
Kaminskę bei „Smalsučių“ grupės ug-
dytinius ir Šiaulių r. neįgalių draugijos 
Kairių padalinio narius siejantį ryšį. Jau 
daugelį metų draugaujame, bendradar-
biaujame su „Smalsučiais“.

Karantinas pristabdė mūsų užsiėmi-
mus būstinėje, todėl darbuojamės nuoto-
liniu būdu. Mokytojai Almai paskambi-
nus ir pasidomėjus, ar negalėtume atnau-
jinti, apipavidalinti laisvalaikio pagalvė-
lių, labai apsidžiaugėme – juk tai įdomus, 

fantazijos reikalaujantis darbelis. Ona 
Grinienė, Zina Urbutienė, Rima Jukne-
vičienė, šių eilučių autorė su džiaugsmu 
jo ėmėmės, tik kiekviena savo namuose. 
Ir darželio vaikučius, ir pedagoges nu-
stebino bei pradžiugino moterų kūry-
bingumas, išradingumas, kruopštumas.

Sukurtos pagalvėlės bus panaudo-
tos vaikų improvizacinei ir kūrybinei 
veiklai, saviraiškai, kalbos lavinimui, 
emocijų raiškai. Iš pradžių mažieji ne-
suvokė, kaip įmanoma kurti istorijas pa-
gal pagalvėlių paveikslėlius, bet moky-
tojoms pradėjus improvizuoti, vaidinti 
prisijungė ir jie patys. Nugalėtojomis iš-
rinktos pagalvėlės „Moliūginė“, „Sagy-
čių“ ir „Kišeninė“.

Nuostabus jausmas, kai ir mes bent 
taip galime prisidėti prie mažųjų „Smal-
sučių“ lavinimo. 

Iš didelės širdies į mažą širdelę
 Šiaulių r.:

Išradingai apipavidalintomis pagalvėlėmis džiaugiasi ir jų autorės, ir darželio vaikučiai. 

Savanorės Birutė Gudačiauskienė, Marijo-
na Venskuvienė ir Regina Linkevičienė ruošia 
maisto paketus draugijos nariams.
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J. Rostovskaja neslepia nu-
sivylimo ir dėl to, kad negalės 
tikslingai panaudoti pernai iš 
gautos subsidijos įsigytų kom-
piuterių. „Buvome numatę reng-
ti nuotolinius darbo kompiute-
riu mokymus. Pandemijos me-
tu žmonėms tai būtų buvę labai 
naudinga, deja, drastiškai suma-
žintas finansavimas sugriovė vi-
sus planus, – sako pirmininkė ir 
priduria: – Mes, kaip ir visi, ei-
name į priekį. Pasikeitė ir neįga-
lieji – jiems reikia ne tik labda-
ros, bet ir kokybiškų paslaugų, 
jie nori kažko naujo išmokti, su-
žinoti. Draugija vienija daugiau 
kaip 1100 neįgaliųjų. Taip, di-
džioji dauguma – ne jaunimas, 
kuriam numatytas prioritetas. 
Bet jauni žmonės mokosi, su-
siranda darbą, o mūsų klien tai 
tie, kurie to jau negali. Negali-
me likimo valiai palikti pagyve-
nusių, dirbti nepajėgiančių žmo-
nių. Jiems reikia užimtumo, ga-
limybės išeiti iš savo uždaro pa-
saulio, pabendrauti. Jiems mes 
labai reikalingi.“

Tenka atsisakyti 
pasiteisinusių veiklų

Šalčininkų rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Danu-
ta Zagorodniaja taip pat kalba 
apie prarastą motyvaciją ir nu-
svirusias rankas. Šioje savival-
dybėje finansuotos visos 5 at-
rankos konkursui pateiktos pa-
raiškos. Neįgaliųjų draugija savo 
veikloms paprašė maksimaliai 
leistinos sumos – 22 tūkst. eu-
rų. Nepaisant to, kad jos projek-
tas surinko daugiausia komisijos 
balų, lyginant su kitais maksi-
malaus finansavimo prašiusiais 
pareiškėjais, neįgaliųjų draugijai 
skirta mažiau lėšų (14,629 tūkst. 
eurų). Pasak D. Zagorodniajos, 
projekto biudžetas buvo supla-
nuotas apgalvotai, visos išlai-
dos pagrįstos. „Pernai sociali-
nės rea bilitacijos projektui buvo 
skirta 19,9 tūkst., sporto projek-
tui – dar per 5 tūkst. eurų. Šie-
met į vieną projektą sujungus abi 
veik las gavome daugiau kaip 10 
tūkst. eurų mažiau. Sporto aps-
kritai gali tekti atsisakyti. Vie-
nintelė viltis – gal pavyks lai-
mėti ES projektą, į kurį įtrauk-
ti šiaurietiško ėjimo, važinėjimo 
dviračiais užsiėmimai“, – svars-
to neįgaliųjų draugijos vadovė.

D. Zagorodniaja labai išgy-
vena ir dėl meno kolektyvo li-
kimo. Daugiau kaip dešimtmetį 
įvairiuose renginiuose lietuvių, 
lenkų, baltarusių kalbomis savo 
repertuarą žiūrovams pristatęs, 
koncertinę aprangą įsigijęs an-
samblis „Dainuok, širdele“, ga-
lima sakyti, lieka be vadovo, nes 
joks profesionalus muzikos spe-
cialistas nesutiks dirbti už visiš-
kai simbolinį atlygį. Jeigu, pa-
sak pirmininkės, savivaldybė 
neras papildomų galimybių pa-
dėti, ansamblio teks atsisakyti. 

Dėl meno kolektyvo „Gi-
ja“ likimo nerimauja ir Grigiš-
kių neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Aldona Voverienė. Dau-

giau kaip 10 metų gyvavusiam 
ansambliui gali tekti baigti sa-
vo veiklą. 

„Mums skirta tik 6,5 tūkst., 
nors savo veikloms buvome su-
planavę 23,5 tūkst. eurų, – sa-
ko A. Voverienė ir priduria, kad 
tokį sumažėjimą sunku palygin-
ti net su praėjusiais metais, kai 
socialinės reabilitacijos paslau-
goms buvo skirta 12 tūkst. eu-
rų. – Visa laimė, kad iš šių pi-
nigų bent nereikia mokėti už 
patalpas, nes tada veikloms vi-
sai nieko neliktų, nors ir dabar 
beliko tik mezgimas, siuvimas, 
vytelių pynimas, individuali 
pagalba ir vairuotojo paslaugos. 
Dalyvaujame „Maisto banko“ 
akcijose, savarankiškai parduo-
tuvėse renkame produktus. Juos 
reikia pristatyti sunkiai besiver-
čiantiems žmonėms. Po 1215 
žmonių per dieną aplankome. Ir 
į ligonines, reabilitacijos centrus 
neįgaliuosius pagal nuomos su-
tartį naudojamu transportu ve-
žame.“ Pasak pirmininkės, nė 
euro neliko kanceliarinėms pre-
kėms, ryšių paslaugoms. Simbo-
linį atlygį gaus ir tik trys drau-
gijoje likę darbuotojai.  

Vyresnioji karta –  
nurašyta

Šiaulių r. neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Elena Kačins-
kienė neslepia – šiemetinis fi-
nansavimas (15,667 tūkst. eu-
rų) vos ne per pusę mažesnis 
nei pernykštis. „Komisija mū-
sų projekte nerado prioritetinių 
veiklų: mes nenumatėme teikti 
paslaugų iš globos namų išėju-
siems ir grupinio ar savarankiš-
ko gyvenimo namuose, apsau-
gotame būste ar savarankiškai 
bendruomenėje gyvenantiems 
neįgaliesiems, į savo veiklas ne-
įtraukėme ir darbo įgūdžių at-
kūrimo ar stiprinimo paslaugų, 
deja, ir negalią turintys vaikai 
bei jaunuoliai mūsų draugijo-
je nesudaro 10 proc. paslaugas 
gaunančios tikslinės grupės“, – 
sako E. Kačinskienė. 

Pasak pirmininkės, Šiaulių 
rajonas didelis, su negalią tu-
rinčiais žmonėmis dirbama net 

7 padaliniuose, gyvuoja 3 vo-
kaliniai ansambliai, teikiamos 
transporto paslaugos. „Nepai-
sant sumažinto finansavimo, ir 
šiemet teiksime 7 paslaugas, bet 
turėsime trumpinti jų trukmę. 
Gaila žmonių: jie nori susirink-
ti, pabūti, pabendrauti, o ne sė-
dėti užsidarę namuose“, – sa-
ko E. Kačinskienė. Pirmininkė 
apgailestauja ir dėl to, kad teko 
mažinti ir taip nedidelius dar-
buotojų atlyginimus. 20 metų 
darbui su neįgaliaisiais atidavu-
si, neseniai širdies operaciją pa-
tyrusi moteris sako už savo dar-
bą niekada negavusi oraus atly-
gio, bet šiemet jis sumažėjo iki 
kelių dešimčių eurų.

Numatytų paslaugų nema-
žins ir Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugija, bet jas teiks ne 12, 
o 10 mėnesių, nes vietoj prašy-
tos pernykščiam finansavimui 
prilygstančios sumos – apie 18 
tūkst., gavo beveik trečdaliu 
mažiau – 12,215 tūkst. eurų. 
„Stipriai sumažėjo ir darbuoto-
jų atlyginimai. Sunku paaiškin-
ti žmogui, kodėl kitur už tą pa-
tį darbą jis gauna du ar tris kar-
tus daugiau, todėl netenkame 
gerų specialistų, būrelių vado-
vų“, – sako draugijos pirminin-
kas Vladas Alsys. Pasak jo, situ-
aciją šiek tiek sušvelnins draugi-
jos įgyvendinamas sociokultū-
rinei veiklai skirtas ES projek-
tas. Tačiau trejų metų trukmės 
veiklos šiemet baigsis ir sunku 
numatyti, kas, tęsiantis finansa-
vimo mažinimo tendencijoms, 
laukia negalią turinčių žmonių. 

Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugijos sąrašuose – dau-
giau kaip 200 narių. Aktyviai 
organizacijos veikloje dalyvau-
ja gerokai mažiau, bet finansavi-
mą gavusiai organizacijai tik rai 
nereikia ieškoti neįgaliųjų, kaip, 
deja, neretai nutinka gerai pro-
jektus parašiusiems, tačiau su 
tiksline grupe nedirbantiems 
pareiškėjams. „Tik gavę finan-
savimą jie pradeda skambinėti, 
ieškoti, kam galėtų pasiūlyti sa-
vo paslaugas“, – sako V. Alsys 
ir priduria, kad šie klausimai 
ne kartą kelti įvairiuose pasita-
rimuose, konferencijose, tačiau 
reikalai į priekį beveik nejuda. 
Jo nuomone, vyresni, fizinę ne-
galią turintys žmonės jaučiasi 
niekam nereikalingi. – Vyres-
nioji karta nurašyta: darbo ne-
gauna, užimtumo – irgi. Sėdi 
namuose, televizorių žiūri ir ant 
visų pyksta.“ 

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems projektai – 
dažnos regioninės nevyriausy-
binės neįgaliųjų organizacijos 
veiklos garantas. Rėmėjų, kitų 
finansavimo šaltinių lėšos tik 
nežymiai papildo jų biudžetus, 
todėl jos atvirai sako, kad nelie-
ka nieko kito, kaip mažėjant lė-
šoms mažinti ir teikiamas pas-
laugas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Socialinės reabilitacijos projektai: lėšų 
skirta daugiau, o paslaugų mažės?

(atkelta iš 1 psl.)

valdymo įrangą sumontuoja ser-
viso meistrai – ekspertai atvirai 
sako nežinantys, kaip įvertinti 
tokią įrangą, ne visi turi pakan-
kamai kompetencijos tą daryti.

Rimtai žiūri į saugumą
„Automobilis su neįgaliam 

žmogui pritaikyta rankinio val-
dymo įranga turi būti saugus 
vairuotojui ir kitiems eismo da-
lyviams. Todėl tiek valstybinės 
institucijos, tiek ir Techninių 
apžiūrų centrai negali atmesti-
nai žiūrėti į automobilių su ran-
kų valdymo įranga eksploatavi-
mą“, – sako Lietuvos transporto 
saugos administracijos (LTSA) 
Komunikacijos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo skyriaus ve-
dėja Eglė Kučinskaitė. 

Jos teigimu, kai rankinio val-
dymo įrangą į automobilį mon-
tuoja įmonė pagal standartą, ku-
rį suderino su LTSA (šiuo metu 
tai UAB „Teida“), tuomet tokiai 
transporto priemonei techni-
nės ekspertizės atlikti nereikia. 
Transporto priemonės valdytojui 
tereikia perregistruoti transporto 
priemonę (VĮ „Regitra“ pateikti 
sumontuotos įrangos pažymą) ir 
atlikti transporto priemonės pri-
valomąją techninę apžiūrą.

LTSA atstovė aiškina, kad 
rankinio valdymo nauja įran-
ga įsigyjama  iš el. parduotuvės 
(kaip pvz., ebay), natūralu, kad 
prekė turi turėti instrukciją bei 
visą gamintojo parengtą infor-
maciją, kurioje detaliai apibū-
dinama, iš ko pagamintos įran-
gos detalės, naudojimo vado-
vas bei  atitikimas kokybės rei-
kalavimams. Sumontavus šią 
įrangą, būtina atlikti transporto 
priemonės su sumontuota ran-
kinio valdymo įranga techninę 
ekspertizę. Jas atlieka techninių 
ekspertizių įmonės. Atliekant 
automobilio techninę ekspertizę 
reikia pateikti ekspertui  trans-
porto priemonę, minėtą gamin-
tojo įrangos aprašymą arba visus 
turimus įrangos dokumentus. 
„Jeigu įranga nauja, pažymėta 
CE ženklu, tinkamai sumon-
tuota, po techninės ekspertizės 
neturėtų būti problema gauti 
teigiamą techninės ekspertizės 
išvadą. Turint teigiamą eksper-
tizės išvadą būtina perregistruo-
ti transporto priemonę su naujai 
pasikeitusiais duomenimis ir at-

likti transporto priemonės pri-
valomąją techninę apžiūrą“, – 
apie galiojančią tvarką pasakoja 
E. Kučinskaitė.

Būtina atlikti ekspertizę
Pasak E. Kučinskaitės, jeigu 

įranga yra perkama panaudota, 
jokių dokumentų asmuo netu-
ri, ir tuo labiau sumontuojama 
atsitiktiniame servise, prieš at-
liekant techninę apžiūrą reikia 
atlikti techninę ekspertizę, ku-
rią atlieka techninės eksperti-
zės įmonės. Techninės eksper-
tizės įmonės ekspertas patikri-
na bei atlieka skaičiavimus, ar 
įranga sumontuota kokybiškai, 
ar ji yra saugi, techniškai tvar-
kinga. „Mūsų žiniomis, šios pa-
slaugos 1 valandos kaina apie 35 
eurai. Patikrinimas gali užtruk-
ti ir kelias valandas, tad galutinė 
kaina gali būti kelis kartus di-
desnė. Po techninės ekspertizės 
išduodamas dokumentas (tech-
ninės ekspertizės pažyma), kurį 
reikia pateikti atvykus į privalo-
mąją techninę apžiūrą“, – sako 
LTSA atstovė. 

S. Rakauskas taip pat sa-
ko susidūręs, kad nors teoriš-
kai ekspertai turi atlikti ranki-
nio valdymo įrangos ekpertizę, 
dažnai to nedaro. Tokius auto-
mobilius vairuojančiųjų, ypač 
regionuose, yra mažai, dėl to 
ekspertai retai susiduria su ran-
kinio valdymo įranga ir neži-
no, kaip ją vertinti. „Dabar si-
tuacija labai sudėtinga. Esame 
neturtingi, kad galėtumėme 
pirkti naują įrangą, o reikalavi-
mai labai griežti, bet nėra siste-
mos, kuri padėtų mums spręs-
ti situa ciją“, – sako S. Rakaus-
kas. Jo teigimu, anksčiau būda-
vo paprasta – rankinio valdymo 
įrangą sumontavęs „Puntukas“ 
išduodavo ir dokumentus. Nors 
ta įranga nebuvo paties aukš-
čiausio standarto, tačiau priei-
nama. Dabar tai daug sudėtin-
giau. S. Rakauskas įsitikinęs – 
šią problemą reikėtų spręsti neį-
galiųjų atstovams susėdus kartu 
su Susisiekimo ministerijos, už 
automobilių techninę ekspertizę 
atsakingų įmonių atstovais, kad 
būtų rastas bendras sprendimas.

Aurelija BABINSKIENĖ
Vytauto Karsoko nuotr.

Automobilius 
vairuojantys neįgalieji 

priversti važinėti 
nelegaliai

Vilniaus miesto neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jadvyga Rostovs-
kaja apgailestauja, kad dėl suma-
žėjusio finansavimo negali teikti 
numatytų naujų paslaugų. 

(atkelta iš 1 psl.)

Vokietijoje pigiau nupirkta gamyklinė rankinio valdymo įranga be doku-
mentų ir sumontuota automobilyje.
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Namai ir darbas – vieni 
svarbiausių dalykų žmo-

gaus gyvenime. Namai – tai 
vieta, kur tau gera ir patogu, 
kur grįžti po dienos darbų ir 
gali jaustis ramus bei saugus. 
Darbas – tai galimybė reali-
zuoti savo potencialą ir, žino-
ma, užsidirbti pinigų, kurie 
suteikia laisvę rinktis. Namai 
ir darbas ypač svarbūs žmo-
nėms, turintiems negalią. Tai 
įgalina juos būti savarankiš-
kais, nepriklausomais nuo ar-
timųjų ar valstybės išmokų, 
daro lygiaverčiais visuome-
nės nariais. 

Aš irgi norėčiau būti sava-
rankiška, dirbti ir nuo nieko 
nepriklausyti. Deja, negaliu. 
Ne todėl, kad neleidžia svei-
kata ar trūksta motyvacijos. 
Aš noriu ir galiu dirbti, turiu 
reikiamų kompetencijų bei pa-
tirties, net žinau, kaip susiras-
ti darbą. Bet jei pradėsiu dirb-
ti, tapsiu... bename. Dabar aš 
gyvenu mažame, bet jaukia-
me butuke, kuris yra pritai-
kytas mano poreikiams, nieko 
nedirbu ir esu statistinė pašal-
pų gavėja. Paradoksalu, tiesa?

Reikalas tas, kad aš gyve-
nu socialiniame būste. Beveik 
prieš 15 metų, kai savivaldybė 
man suteikė teisę gyventi so-
cialiniame bute, aš buvau to-
kia laiminga: pradėjau gyventi 
savarankiškai, nuo nieko ne-
priklausiau, dirbau. Tai tęsėsi 
keletą metų. Gyvenant sociali-
niame būste kas tam tikrą lai-
ką reikia deklaruoti savo turtą 
ir pajamas. Jeigu neviršiji nu-
statytų normų, ramiai gyve-
ni toliau, o jei viršiji – tau pa-
didina nuomos mokestį. Vis-
kas kaip ir logiška – jei dirbi, 
užsidirbi ir didesnei nuomai. 
Ėjo metai, keitėsi įstatymas, 
tvarkos, aprašai, normos ir 
štai prieš kelerius metus buvo 
nuspręsta, kad jei pajamos ir 
turtas viršys nustatytas nor-
mas ilgiau nei trejus metus iš 
eilės, teisė gyventi socialinia-
me būste bus atimta. 

Atrodytų, nereikia viršyti 
nustatytų normų ir viskas bus 
gerai. Tačiau į deklaruojamas 
pajamas yra įtraukiami ne tik 
uždirbami pinigai, bet ir gau-
nama neįgalumo pensija. Tad 
aš galiu užsidirbti ne daugiau 
kaip 300 Eur per mėnesį. Taip, 
tai irgi pinigai, bet aš galėčiau 
užsidirbti keturis ar penkis 
kartus daugiau. Didėtų ma-
no perkamoji galia, pirkčiau 
daugiau paslaugų, mokėčiau 
daugiau mokesčių, taip pat ir 
didesnį nuomos mokestį. Bet 
taip negalima. 

Žinoma, kas nors pasaky-
tų, kad galiu gyventi kitur. 
Tačiau būstui nusipirkti ban-
kai man paskolos neduoda, 
nes negaunu pakankamai pa-
jamų, o nedirbu, nes iš socia-
linio būsto išmes greičiau nei 
užsidirbsiu nuosavam būstui. 
Išsinuomoti irgi negaliu, nes 
koks nuomotojas leis perdari-

nėti butą – platinti duris ar grę-
žioti sienas porankiams? 

Suprantu, kad įstatymas ir 
visi susiję aprašai sudaryti taip, 
kad žmonės negalėtų piktnau-
džiauti valstybės teikiama pagal-
ba. Tačiau tai, kas tinka negalios 
neturintiems žmonėms, kuriems 
nesvarbu, kokiame aukšte jie gy-
vena ar kokio pločio yra durys, 
neturėtų būti taikoma neįgalie-
siems. Ne tik aš, bet ir daugelis 
kitų žmonių, turinčių negalią, 
gyvena socialiniame būste bū-
tent todėl, kad jis yra pritaiky-
tas jų poreikiams, suteikia ga-
limybę laisvai judėti, būti sava-
rankiškiems. Tačiau valdininkų 
suvokimu, galimybė dirbti į sa-
varankiškumo sąvoką neįeina. 

Kartais atrodo, kad sociali-
niai būstai savivaldybėse yra tar-
si kažkoks nesusipratimas ar dar-
bas, kurio niekas negali pabaigti. 
Vilniaus miesto savivaldybė kaž-
kada pastatė visą kvartalą socia-
linių namų, kurių pirmi aukštai 
pritaikyti žmonėms su judėjimo 
negalia. Namus pastatė, o su visu 
kitu susitvarkyti nepavyko... Au-
tomobilių stovėjimo vietos buvo 
sutvarkytos tik po daugybės raš-
tų, rūsiu naudotis galimybės nė-
ra, taip pat ir pažiūrėti elektros 
skaitiklių rodmenų, žiemą net 
šiukšlių išsinešti neįmanoma, nes 
konteinerius perkėlė į kitą gatvės 
pusę, o sniegą nuo takų nuvaly-
ti pamiršo... Tai tiek to savaran-
kiškumo ir integracijos. 

Nors bala nematė tų visų 
smulkių nesklandumų – galiu 
paprašyti kaimynų, kad išneštų 
šiukšles ar nurašytų skaitiklių 
duomenis. Tačiau aš noriu dirb-
ti, noriu važiuoti į darbą, ben-
drauti su žmonėmis, realizuoti 
savo potencialą ir užsidirbti pi-
nigų. Tiek, kiek noriu, o ne tiek, 
kiek galima. Noriu būti savaran-
kiška visomis įmanomomis šio 
žodžio prasmėmis.

Apie problemas, kylančias 
žmonėms su negalia, kurie gyve-
na socialiniuose būstuose, žino 
tiek valstybinės įstaigos, tiek ne-
vyriausybinės organizacijos. Ta-
čiau metai eina, o niekas nesikei-
čia. Suprantu, kad žmonių, susi-
duriančių su panašiomis proble-
momis, tikriausiai yra nedaug, 
tačiau ir problema nėra tokia, 
kuriai išspręsti reikia rengti re-
ferendumą ar keisti Konstituciją. 
Tereikia mažos įstatymo pataisos 
ir keliomis dešimtimis statistinių 
bedarbių bei pašalpų gavėjų būtų 
mažiau. Labai tikiuosi, kad nau-
joji valdžia pagaliau įgyvendins 
pokyčius šioje srityje. 

Virginija DAMBRAUSKAITĖ 

Uždraustas savarankiškumas „Savo galimybes vertinu tik aš pati“ 

sisklendęs vyresnysis sūnus“, – 
atvirauja moteris. 

Tačiau Živilė iki šiol su nuos-
kauda prisimena vieną įvykį. 
Tuomet jos vyresnėliui tebuvo 
dveji. „Į polikliniką atėjome tri-
se: sūnus, jo tėtis ir aš. Laukia-
majame buvo ir vyras su pana-
šaus amžiaus vaiku. Berniukai 
norėjo pažaisti drauge, tačiau to 
berniuko tėtis švelniai, bet tvir-
tai pasistengė nukreipti savo vai-
ko dėmesį kitur, nenorėjo, kad 
vaikai bendrautų. Aš stovėjau 
su ramentu, o mano vyresnėlio 
sūnaus tėtis tiesiog labai žemo 
ūgio. Bet ar netobulumas užkre-
čiamas? Kas būtų įvykę blogo, 
jeigu vaikai keletą minučių bū-
tų kartu pažaidę, o jų tėvai ma-
loniai pasišnekučiavę?“ – iki šiol 
nesupranta moteris. 

Živilė sako, kad neįgalieji 
dar gana dažnai susiduria su to-
kia netikėta diskriminacija. Ar 
žmogus kaltas, kad turi negalią? 
Ar dėl to jis kitoks? Kodėl tėvai 
nesistengia savo vaikams paro-
dyti, kad negalią turintis žmo-
gus yra toks pat kaip ir visi ki-
ti, kad svarbu žmogaus padoru-
mas, o ne jo kūno netobulumas?

Jaunėlis Živilės sūnus turi 
autistiškų bruožų, parduotuvėje 
kartais pradeda lakstyti. Mote-
ris dėkinga kasininkėms ir pir-
kėjoms, kurios ne ima piktintis 
jos sūnaus elgesiu, o stengiasi jį 
suprasti. „Kartą vienai salės dar-
buotojai pabiro servetėlės ir ma-
no berniukas tuojau nubėgo pa-
dėti jų surinkti. Buvau dėkinga, 
kad vaikui darbuotoja padėkojo, 
kad įvertino jo gerus norus, ir jo 
lakstymas po parduotuvę nie-
kam nepasirodė piktybiškas, – 
atvirai kalba moteris. – Man 
pačiai nėra svarbu, kaip mane 
vertina kiti, kokius reikalavi-
mus man kelia. Neturiu jaustis 
taip, kaip kiti įsivaizduoja. Jau-
čiuosi taip, kaip pati vertinu sa-
ve ir savo galimybes.“ Tačiau 
Živilė labai norėtų, kad aplin-
kiniai, sutikę neįgalųjį, mintyse 
nesiteisintų, kad nežino, kaip su 
juo bendrauti, ką pasakyti vai-
kams, o tiesiog bendrautų taip, 
kaip su visais kitais žmonėmis. 

Eglė VARpIOTAITĖ

Pradinukai priėmė 
geranoriškai

Živilę nuo mažumės ka-
muoja reumatoidinis artritas. 
„Į mokyklą pradėjau eiti vėliau 
negu kiti vaikai, 8erių. Tuo 
metu vaikščiojau savarankiš-
kai, tik kiek šlubuodama, tačiau 
sveikata pablogėjo ir į mokyklą 
mane jau atveždavo sėdinčią 
neįgaliojo vežimėlyje“, – sako 
Živilė. Ji prisimena, kad pradi-
nukai buvo nusiteikę geranoriš-
kai ir jokių sunkumų nekilo. O 
ir į mokyklą ėjo ne visada, bu-
vo tokių tarpų, kai sveikata pa-
blogėdavo ir Živilė mokydavo-
si namie. 

Kai mergaitė perėjo į ki-
tą mokyklą ir pradėjo moky-
tis aukštesnėse klasėse, patyčių 
neišvengė. „Praeidami berniu-
kai pasišaipydavo, nužvelgdavo 
kreivais žvilgsniais“, – pasakoja 
Živilė. Ji lig šiolei prisimena tik 
vieną skaudų nutikimą: „Kažku-
ris iš berniukų man pakišo koją.“ 
Mergaitei buvo sunku atsikelti, 
o nenaudėliai bėgo nuo jos kuo 
toliau. Laimei, tokių skriaudėjų 
mokykloje nebuvo daug.

Svarbiausia būti mylinčia 
mama 

Baigusi mokyklą Živilė Rad
viliškyje mokėsi vairuoti ir sėk
mingai išlaikė egzaminą. „Bėdų 
dėl negalios mokantis vairuo-
ti nekilo, nes kartu su manimi 
šiuos kursus lankė ir daugiau 
žmonių, turinčių negalią“, – 
prisimena moteris. O štai grįžu-
si į Panevėžį ėmė jausti įkyrius 
žvilgsnius: „Moteris su ramen-
tu ar neįgaliojo vežimėlyje tuo-
met dar daug kam atrodė ma-
žų mažiausia keistai.“ Tačiau ji 
nenusiminė, mokėsi atlaikyti šį 
dėmesį. „Buvau taip pripratusi, 
kad mane nužiūri, nustebdavau, 
jei niekas neatkreipdavo dėme-
sio“, – prisimena ji. 

Jauną moterį pradėjo skau-
dinti aplinkinių klausimai, kai 
ji pradėjo lauktis vaikelio. „Kai 
gulėjau ligoninėje, gydytoja gi-
nekologė, matydama, kad nega-
liu taisyklingai atsisėsti ant me-
dicininei apžiūrai skirtos kėdės, 
tiesiai šviesiai paklausė: „Kaip 
jūs mylitės?“ Apstulbau. Medi-
kė, ir ne tokia jauna. Kodėl jai 
kyla tokie klausimai? Negi tu-
riu jai aiškintis? Atsimenu, kaip 

tuokart suglumau, bet neišsida-
viau, kad pasijutau pažeminta. 
Nurijau nuoskaudą, ir tiek“, – 
prisimena pašnekovė. 

Skaudu Živilei buvo, kai jos 
sesuo rūpestingai paklausė: „Ar 
tu galėsi pasirūpinti savo vai-
ku?“ „Sesuo neturėjo nė ma-
žiausio noro mane įskaudinti 
ar sumenkinti. Žinojau, kad jai 
rūpiu, ir atsakiau, kad nemany-
tų, jog aš, negalėdama pati ap-
simauti kojinių, negalėsiu ap-
rengti savo vaiko“, – pasakoja 
Živilė. Ar dukra pajėgs augin-
ti ir prižiūrėti savo vaikus, abe-
jojo ir jos mama. O pati Živilė 
nedvejojo nė minutės. Ji žinojo, 
kad bus gera mama, ir neapsi-
riko. Vienam Živilės sūnui jau 
16ka, antram – 9eri. „Kai au-
gini vaikus, labiau reikia ne fi-
zinių jėgų, bet išminties, žodis 
gali daugiau negu veiksmas“, – 
sako Živilė ir pasakoja, jog jos 
vaikams buvo savaime supran-
tama, kad yra dalykų, kuriuos 
mamai padaryti sunku, bet taip 
pat visada žinojo, kad ši juos la-
bai myli. Moteris stengėsi viską 
daryti pati, bet pagalbos prireik-
davo pačiose netikėčiausiose si-
tuacijose. „Kai vaikai buvo ma-
ži, man būtų pravertusi sociali-
nio darbuotojo pagalba, tačiau 
ne todėl, kad jis už mane atlik-
tų namų ruošos darbus, bet kad 
nors pusvalandį pabūtų drauge 
su manimi ir vaiku lauke, kad 
vaikelis galėtų pabėgioti, pavaži-
nėti dviračiu, nes man paskui jį 
bėgioti sunku“, – pasakoja mo-
teris. Tačiau toks Živilės prašy-
mas kitiems atrodė keistas: „Ne-
gali prižiūrėti, neturėk vaikų.“ 

Negalia užsikrėsti negalima
Živilė pasakoja, kad ji nė-

ra patyrusi fizinio smurto, bet 
aplinkinių žodžiai žeidė skau-
džiai. „Išmokau nereaguoti, pa-
ti vertinti savo galimybes. Susi-
tvarkau. Kur galiu, vaikštau su 
ramentu, būna, kad tenka atsi-
sėsti ir į neįgaliojo vežimėlį, ta-
čiau mano vaikai dėl to nesijau-
čia nuskriausti ar kokie nors ki-
tokie. Gal aplinkiniai ir pasako, 
kad jų mama neįgali, bet man 
jie apie tai neužsimena, ypač už-

Ką daryti, kai aplinka ir net 
patys artimiausi žmonės vis 
primena, kad esi neįgali, kad 
nepajėgsi padaryti to, kas ki-
tiems paprasta ir savaime su-
prantama? Ar dažnas primi-
nimas, kad esi kitokia, nė-
ra užslėpta diskriminacija? 
Mūsų pašnekovė Živilė Bag-
donavičiūtė turi judėjimo ne-
galią. Moteris sėkmingai rū-
pinasi savo vaikais, namais. 
Živilė pasakoja, kaip išmo-
ko tvarkytis su gal ir ne spe-
cialiai, bet įkyriai aplinkos 
diegiamu nevisavertiškumo 
jausmu.

Živilė su sūnumi.
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me susitikti gyvai, išnaudojame 
ir tokias galimybes.“ 

Ir tai dar ne viskas. A. Bajo-
rūnas džiaugiasi, kad šiomis die-
nomis jau išlydėjo pirmąją šių 
metų parodą. Šv. Juozapo globos 
namų gyventojų nuotaiką kurį 
laiką skaidrins „Mūsų auginti-
nių“ – kačiukų ir šuniukų por-
tretai. Pasak būrelio vadovo, jų 
fotosesijoms karantinas taip pat 
nesutrukdė. 

Laukia kelionė po Lietuvą
Panevėžio miesto neįgalių-

jų draugijos suburtas fotografi-
jos būrelis gyvuoja jau 8erius 
metus. Per šį laiką keitėsi ir jo 
nariai, ir vadovai – nuo su foto-
grafijos pradžiamoksliu supažin-
dinusio Algio Gibos, vėliau jo 
pa reigas perėmusio tautodaili-
ninko Liongino Skrebės iki nuo 
praėjusių metų būreliui vado-
vauti ėmusio A. Bajorūno. Pasak 
draugijos pirmininkės Stanisla-
vos Arbutavičienės, kiekvienas 
vadovas turi savitą žvilgsnį į fo-
tografiją, todėl gali pasidalyti sa-
vo unikalia patirtimi. 

A. Bajorūnas fotografuoja 
nuo aštuntos klasės. Tiesa, nuo-
latiniu pomėgiu fotografija tapo 
tik prieš 10–15 metų, anksčiau 
šis hobis reiškėsi bangomis – tai 
be fotoaparato iš namų neišei-

na, tai fotografiją tarsi visai pa-
miršta. Ir fotografavo ne su vie-
nu apa ratu – nuo paprasto juos-
tinio iki skaitmeninio veidrodi-
nio, todėl gerai išmano nuotrau-
kų „gimimą“. „Dabar daug kas 
fotografuoja telefonais ir neretai 
padaro visai gerų nuotraukų, ku-
riomis galima dalytis virtualio-
je erdvėje. Vis dėlto jeigu tokią 
nuotrauką reikia atspausdinti ant 
didesnio formato (pvz., A3), kad 
būtų galima eksponuoti paro
doje, sunku išgauti gerą koky-
bę“, – samprotauja A. Bajorūnas. 

Pasak būrelio vadovo, šiais 
metais fotografai nusimatė ne-
mažai veiklos: Pasvalyje, Bir-
žuose, Kėdainiuose ir Kupišky-
je pristatyti „Akimirkų“ parodą, 
iš naujausių nuotraukų paruoš-
ti kelias vietines ekspozicijas, 
rudenį turėtų startuoti pa roda 
„Pagauk akimirką“. 

A. Bajorūnas neslepia – ne-
galią turintys žmonės nėra to-
kie žymūs fotomenininkai, kad 
jiems atsivertų prestižinės erd
vės, bet kiekviena surengta pa
roda kelia būrelio narių saviver-
tę, skatina dar daugiau ieškoti, 
eksperimentuoti, tobulėti. Prie 
to neabejotinai prisidės ir foto-
grafijų parodos „Akimirkos“ ke-
lionė po Lietuvą.

Aldona DELTUVAITĖ

Virtuali fotoparoda – galimybė 
į savo kūrybą pažvelgti iš šalies

Karantinas mus išmokė daug naujo. Į virtualią erdvę persikėlė 
įvairūs mokymai, diskusijos, renginiai. Fotomeno mėgėjams Pa-
nevėžio bendruomenių rūmai atvėrė virtualią Panevėžio miesto 
neįgaliųjų draugijos fotografų nuotraukų parodą „Akimirkos“. 

Pažintį su negalia lydėjo 
empatija

Su L. Mikuta bendravome 
virtualioje erdvėje, tačiau nuo-
tolis nesutrukdė pajusti, kad re-
žisierius visada buvo neabejingas 
negalią turintiems žmonėms. 
Linas pasakojo, kad su negalia 
susidūrė tuomet, kai artimiau 
pažino kaimynus. „Kaimynys-
tėje gyveno berniukas, turintis 
cerebrinį paralyžių. Kiekvieną 
dieną matydavau jo mamos pa-
stangas suteikti sūnui kuo oresnį 
gyvenimą. Mama visur vežioda-
vo savo berniuką, stengėsi, kad 
jis kuo daugiau pamatytų, kad 
jaustųsi aktyvus. Jaučiau didžiu-
lę pagarbą šiai moteriai, nejučia 
gimė empatijos jausmas“, – pri-
simena režisierius.

Vėliau apie kurčiuosius Li-
nui pasakojo jo pažįstama, dir-
banti kurčiųjų mokykloje. Dirb-
damas Operos ir baleto teatre jis 
turėjo progos susipažinti su uni-
kaliu amerikiečių režisieriumi 
Robertu Wilsonu. Ilgai stebėda-
mas, kaip tarpusavyje bendrauja 
kurtieji vaikai, autistai, režisie-
rius sukūrė savitą sceninio ben-
dravimo sistemą, analogų netu-
rintį vaidybos būdą, kurio pag
rindas – mimika, ženklai, ges-
tai. Linui šio režisieriaus darbai 
ir susitikimas su juo Lietuvoje 

padarė didžiulį įspūdį. Tada jis 
dar nežinojo, kad pats kurs fil-
mą apie kurčią žmogų.

Herojams reikėjo 
dokumentų

„Kurdamas filmą „Šaltos 
ausys“ nenorėjau pabrėžti, kad 
mano herojus yra kurčiasis. No-
rėjau parodyti tėvo ir sūnaus ry-
šį, kurčio žmogaus pasaulį“, – 
pasakoja Linas. Režisierių do-
mino kurčiojo gebėjimas jaus-
ti gamtą, aplinką. „Kai žmogus 
negirdi, paaštrėja kitos jo juslės 
ir daugelį dalykų jis jaučia stip
riau negu mes, girdintieji. Tai be 
galo įdomu. Juk taip yra ir ne-
regiams. Jie kitaip girdi pasaulį, 
negu regintieji, nes pažįsta jį iš 
garsų“, – savo įžvalgomis dali-
jasi L. Mikuta. 

Režisierius pasakoja, kad fil-
mui herojų specialiai neieško-
jo. „Kūriau filmą apie gyveni-
mą nykstančiame Lietuvos kai-
me. Norėjau pakalbėti apie tai, 
kaip jaučiasi žmonės, gyven-
dami kaime, kurio greitai ne-
bebus“, – sako pašnekovas. Jis 
pradėjo keliauti po Dieveniškių 
kraštą ir ieškoti įdomių žmonių. 
Vieną dieną išgirdo, kad atokia-
me vienkiemyje gyvena tėvas ir 
jo suaugęs kurčias sūnus. Jiedu 
augina galvijus. 

Linas prisimena, kad vyrai 
iš pradžių net nenorėjo įsileis-
ti filmavimo grupės, jie netu-
rėjo elektros, buvo atpratę nuo 
žmonių. Išgelbėjo seniūnas. Ži-
nodamas, kad tėvo ir sūnaus do-
kumentų galiojimas pasibaigęs, 
seniūnas pasakė, kad filmo kū-
rėjai galės jiems pagelbėti, ir vy-
rai sutiko. Linas pasakoja, kad 
po ilgesnio bendravimo su jau-
nesniuoju herojumi, kurčiuoju 
Valerijum, pradėjo suprasti, ką 
vyras jam sako gestais: „Jis savo 
gestų kalbą labai supaprastino, 
kad aš galėčiau suprasti, bet vi-
sada turėdavo popieriaus skiautę 
ir pieštuką, kad parašyčiau jam, 
ko noriu paklausti.“ Vaikinas 
buvo baigęs specialiąją viduri-
nę mokyklą, žaidė futbolą, tu-
rėjo prisipirkęs visokių žurnalų 
apie futbolą, sekė futbolo čem-
pionato rezultatus, tyrinėdavo 
lenteles, kas su kuo žaidžia. Li-
nui pasidarė gaila, kad vaikinas 
nepamatys futbolo čempionato, 

Girdėti galima ne tik ausų 
būgneliaisLino Mikutos dokumentinis filmas „Šaltos ausys“, pasakojantis 

apie atokiame vienkiemyje gyvenančius du vyrus – tėvą ir kur-
čią jo sūnų, apkeliavo pasaulio dokumentinio kino festivalius, 
sužavėjo žiūrovus ir pelnė daug tarptautinių apdovanojimų. Šį 
kartą su režisieriumi kalbamės ne apie didžiulę filmo sėkmę, bet 
apie tai, ką sužinojo, kokią patirtį sukaupė jaunas žmogus, kur-
damas filmą apie neįgalųjį.

ir prasitarė, kad reikėtų televi-
zoriaus. Valerijaus akys sužibo. 
Filmavimo grupės vyrai nuva-
žiavo į Šalčininkus, nupirko jam 
televizorių, anteną, prijungė ge-
neratorių. „Džiaugiuosi, kad ne 
tik filmą sukūrėme, bet padė-
jome atrasti įdomesnį gyveni-
mą“, – sako Linas. 

Jis pasakoja, kad su tėvu vai-
kinas susikalba pačia papras-
čiausia gestų kalba, daugiau aiš-
kinamąja, vaizduojamąja, nes 
tik ros gestų kalbos tėvas nemo-
ka. Linas stengėsi suprasti, ką tė-
vas ir sūnus žino vienas apie ki-
tą, ką mąsto. „Tėvas nesuprato 
sūnaus, sakė, kad „jo ausys šal-
tos, nes negirdi“. O Valerijus – 
protingas ir gilus žmogus, jis 
girdi garsus, tik kitaip, tie gar-
sai yra vien jo galvoje. Kūrėme 
filmui muziką stengdamiesi su-
prasti, kokius garsus girdi Vale-
rijus, kokia muzika skamba jo 
galvoje“, – filmo užkulisius at-
skleidžia režisierius. 

Valerijus filmą apie save žiū-
rėjo santūriai. Ir Linas nesitikė-
jo, kad „Šaltos ausys“ dokumen-
tinių filmų festivaliuose padarys 
tokį įspūdį žiūrovams. 

Mūsų tik kita kalba 
Jau sukūręs „Šaltas ausis“ 

L. Mikuta žiūrėjo ukrainiečių 
filmą „Gentis“. Filmas pasakojo 
apie kurčiųjų gyvenimą interna-
te. Linui patiko, kad šiame fil-
me kurtieji buvo rodomi ne kaip 
neįgalieji, bet kaip žmonės, kal-
bantys kita kalba. Kartu su juo 
filmą žiūrėjo daug žmonių, tu-
rinčių klausos negalią. Jie reaga-
vo labai gyvai, nes buvo kalba-
ma jų kalba. „Buvo labai įdomu 
kino salėje, skendinčioje tamso-
je, girdėti garsus, kuriais kurtieji 
reagavo į filme rodomas scenas. 
Kurtieji tų garsų negirdėjo. Mes 
girdime save, todėl galime kon-
troliuoti savo garsus, o kurtie-
ji – ne“, – naujomis patirtimis 
dalijosi režisierius. 

Dabar Linas kuria filmą apie 
autistišką berniuką ir jo šeimą. 
Kino juosta pasakoja apie ypa-
tingą vaiką, jo ryšį su išsisky-
rusiais tėvais, apie tai, kokį pa-
saulį jis mato. „Kurdamas šiuos 
filmus mąstau ne apie negalią, 
bet apie žmonių, turinčių ne-
galią, gebėjimą jausti ir supras-
ti daugiau negu mes visi. Iš kur 
tas gebėjimas? Kaip jie įgyja tą 
gebėjimą?“ – samprotauja pa-
šnekovas. Atsakymo režisierius 
L. Mikuta tebeieško. 

Eglė KULVIETIENĖ

Išsiplėtė parodos lankytojų 
ratas

Fotografijų paroda „Akimir-
kos“ Panevėžio bendruomenių 
rūmuose pristatyta pernai rug-
sėjį. „Nesitikėjome, kad jos eks-
ponavimas taip užsitęs. Viską 
pakoregavo karantinas, – sako 
būrelio vadovas Alvidas Bajorū-
nas. – Kadangi keletą mėnesių 
didžiosios salės fojė esančiomis 
nuotraukomis lankytojai nega-
lėjo pasigrožėti, Bendruome-
nių rūmų darbuotojai rado išei-
tį – sugalvojo šią parodą pavers-
ti virtualia. Jie nufilmavo mū-
sų ekspoziciją, pritaikė muziką, 
įkėlė į internetą. Dabar ir patys 

nuotraukų autoriai tarsi iš šalies 
gali pažvelgti į savo kūrybą, į 
virtualią parodą pakviesti savo 
draugus, gimines, kurie kažin 
ar būtų į Panevėžį atvažiavę.“ 

Nuo pat fotografų būrelio 
susikūrimo jo veikloje dalyvau-
janti Stanislava Juozapaitytė ne-
slepia – ši virtuali paroda jai bu-
vo maloni staigmena. Iš A. Ba-
jorūno buvo girdėjusi, kad tokia 
ruošiama, bet kaip viskas atro-
dys, tikrai neįsivaizdavo. „Foto-
grafijų parodoje yra ir keturios 
mano nuotraukos. Pačios fo-
tografuotos, atrinktos, tvarky-
tos, bet virtualioje erdvėje jos 
atrodo kažkaip kitaip, netikė-

tai, įdomiai. Ir dar ta muzika – 
tikrai aukštesnio lygio parodos 
pristatymas“, – džiaugiasi nuo 
mokyk los su fotografija nesi-
skirianti ne vienos fotoparodos 
bendrautore tapusi Stanislava. 

Į kelionę palydėti ir 
„Mūsų augintiniai“ 

Pandemijos sukaustyta me-
tų pradžia panevėžiečių fotogra-
fų nei karantinu, nei stingdan-
čiais žiemos šalčiais neįbaugino. 
S. Juozapaitytė pasakojo ką tik 
grįžusi iš slidžių žygio. „Tokia 
graži diena šiandien, – šypsosi 
moteris. – Reikia ir grynu oru 
pakvėpuoti, vitamino D atsargų 
prisikaupti. Ir vieną kitą nuotrau-
ką padaryti – tokios žiemos kaip 
šiemetinė – jau retenybė. Labai 
gražiai antys Nevėžyje plaukioja, 
ir prie užtvankos taip nuostabu.“

Naujausios S. Juozapaitytės, 
kitų būrelio narių nuotraukos 
netrukus atsiras internete, feis-
buke sukurtoje negalią turinčių 
fotografų paskyroje „Mes esa-
me“. „Dabar bendraujame, savo 
nuotraukomis dalijamės inter-
neto svetainėse, – sako A. Ba-
jorūnas. – Už pastabumą, ori-
ginalų kadrą, puikią kompozi-
ciją vieni kitus pagiriame, kar-
tu pasidžiaugiame ir pastabą ar 
patarimą parašome. Kol negali-

Fotografijų parodos „Akimirkos“ pristatyme – jos autoriai.

Režisierius Linas Mikuta filmavimo aikštelėje.  Asmeninio archyvo nuotr.
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visa tai buvo tik elektroniniu 
paštu paskleisti gandai. Buvo 
teigiama, kad antiperspiran-
tai neleidžia kūnui išprakai-
tuoti toksinų, todėl jie kaupia-
si limfinėse liaukose po ranka 
ir sukelia krūties vėžį. Tačiau 
ši informacija neteisinga. Krū-
ties vėžys prasideda ties krūti-
mi ir tik vėliau plinta į limfi-
nes liaukas. Taip pat kūnas tu-
ri keletą būdų, kaip atsikraty-
ti toksinų, o prakaitavimas yra 
tik vienas iš jų .̨ 

Parabenai ir krūties na-
vikai

Dar vienas mitas, kurį daž-
nai galima išgirsti, yra tai, kad 
krūties navikuose randama 
parabenų. Parabenai yra che-
mikalai, randami ir kai ku-
riuose dezodorantuose. Jie 
panašūs į estrogeną ̨ – žmo-
gaus hormoną, kuris padidina 
krūties vėžio ir kai kurių kitų 
onkologinių susirgimų riziką. 
Tačiau parabenai yra daug sil-
pnesni nei pats estrogenas, ku-
ris užgožia parabenų poveikį. 
Atlikus nedidelį tyrimą, bu-
vo rasta parabenų pėdsakų 
kai kuriuose krūties navikuo-
se. Tiesą sakant, krūties navi-
kuose yra visko, kas patenka į 
mūsų kraują, pėdsakų. Tyri-
mas neįrodė,̇ kad šie parabenai 
atsirado būtent iš dezodorantų, 
o ne iš kitų šaltinių, pavyz-
džiui, maisto. Be to, daugu-
ma šiuolaikinių dezodorantų 
neturi parabenų. 

Dezodorantuose esantis 
aliuminis

Nėra tikslių įrodymų, kad 
ir aliuminis, esantis dezodo-
rantuose, galėtų padidinti vė-
žio riziką gyvūnams ir žmo-
nėms, tačiau kai kurios vėžio 
klinikos pataria moterims prieš 

atliekant krūties patikrą nenau-
doti dezodorantų, turinčių aliu-
minio druskų. Ne todėl, kad 
aliuminio druskos yra pavojin-
gos, tiesiog jos gali pabloginti 
atliekamų tyrimų kokybę. 

Plaukų dažai
Aštuntajame dešimtmety-

je laboratorijoje buvo nustaty-
ta, kad kai kurie plaukų dažų 
komponentai pažeidžia DNR ir 
sukelia vėžį. Tačiau nuo to laiko 
šių cheminių medžiagų naudo-
jimas uždraustas. Buvo mėgin-
ta rasti sąsajų tarp šiuolaikinių 
plaukų dažų ir įvairių vėžio rū-
šių, tačiau aiškių įrodymų rasti 
nepavyko. Jeigu vis dėlto nau-
dojate plaukų dažus ir esate su-
sirūpinę dėl savo sveikatos, ga-
lite paprastais būdais sumažinti 
šių medžiagų poveikį – dažyti 
plaukus rečiau, mūvėti piršti-
nes ir įsitikinti, kad kambarys 
yra vėdinamas. 

Talko milteliai
Kosmetikoje kartais randa-

mas mineralinis junginys, va-
dinamas talku. Keliuose tyri-
muose buvo nagrinėtas talko 
miltelių vartojimo ir kiaušidžių 
vėžio ryšys. Nors vienų tyrimų 
metu nustatyta, kad moterims, 
kurios talką naudoja intymiai 
higienai, kiaušidžių vėžio rizika 
šiek tiek padidėja, tačiau dides-
ni tyrimai šios sąsajos nerado. 

Amžius, vaisingumas ir 
kiaušidžių vėžys

Kaip ir daugumos vėžio 
atvejų, kiaušidžių vėžio rizika 
didėja su amžiumi. Moterims, 
kurių šeimoje buvo sirgusių 
krūties ir kiaušidžių vėžiu, ri-
zika susirgti šiomis ligomis 
taip pat gali būti didesnė. Vai-
singumas ir hormonai irgi ga-
li turėti įtakos kiaušidžių vė-

vaistų nepageidaujamo poveikio, 
bet ir dėl visuomenės neigiamo 
požiūrio. Higienos instituto duo-
menimis (2017 m.) 1 iš 216 ser-
gančiųjų epilepsija bandė žudy-
tis (beveik šešis kartus dažniau 
nei bendroji populiacijos statis-
tika), o 1 iš 1266 nusižudo (be-
veik triskart dažniau)“, – detali-
zuoja „EPILĖ“ vadovė.

Atlikus epilepsija sergančių 
asmenų apklausą paaiškėjo, kad 
dauguma mano, jog visuome-
nės požiūris į juos neigiamas. 
Tai verčia sergančiuosius jaus-

tis atstumtais ir nevisaverčiais 
visuomenės nariais ar net slėpti 
ligą. D. Balčikonienė sako, kad 
prakalbusi apie savo ligą sulaukė 
daugybės palaikančių ir dėkingų 
žinučių iš kitų sergančiųjų. „Šiuo 
metu sakyčiau, kad sergančiųjų 
savijauta dešimtbalėje sistemo-
je verta penkių balų, prieš ke-
lerius metus būčiau rašiusi ma-
žiau. Mūsų visuomenei dar labai 
trūksta informacijos apie šią ligą, 
dėl to ir atsiranda įvairių mitų“, – 
sako D. Balčikonienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Kas sukelia vėžį: mitai ir faktai (1)

Sergantieji epilepsija vis dar susiduria 
su neigiamu visuomenės požiūriu

Ar kosmetikos ir higienos 
priemonės sukelia vėžį?
Iki šiol nėra mokslinių 

įrodymų ,̨ kurie patvirtintų 
šių priemonių kancerogeninį 
poveikį.

Jungtinėje Karalystėje (JK) 
ir Europos Sąjungoje (ES) nu-
statyti griežti saugos reikalavi-
mai kosmetikai ir higienos prie-
monėms, o gamintojai prieš jas 
parduodami turi įsitikinti, kad 
šiuos produktus naudoti saugu. 

Lūpdažiai
Anksčiau buvo nerimauja-

ma, kad švinas, kuris įeidavo į 
kai kurių lūpdažių sudėtį, gali 
sukelti sveikatos problemų,̨ ta-
čiau ES buvo uždrausta naudo-
ti šviną kosmetikos pramonėje, 
taip pat ir lūpdažių gamyboje. 

Drėkinamosios priemonės
Tai pat retkarčiais vis pasi-

girsta gandų, kad drėkinamie-
ji kremai gali sukelti odos vė-
žį. Kai kurie iš šių gandų pa-
grįsti vienu atliktu tyrimu, ku-
riuo buvo nustatyta, kad pe-
lėms, veikiamoms didelėmis 
ultravioletinių (UV) spindulių 
dozėmis, drėkinamieji kremai 
galėjo padidinti ne melanomos 
tipo odos vėžį .̨ 

Dezodorantai ir antiperspi-
rantai

Turbūt girdėjote, kad de-
zodorantai ir antiperspirantai 
gali sukelti krūties vėžį, tačiau 

Vasarį minima Europos epilepsija sergančių žmonių diena. Ją 
jau keletą metų pažymi ir Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjun-
ga „EPILĖ“. Jos parengtas naujausias tyrimas atskleidė, kad 
sergantieji epilepsija Lietuvoje jaučiasi nepalaikomi visuomenės 
ir yra neapsisprendę dėl skiepų nuo COVID19. 

Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santaros klinikų Epilepto-
logijos centro vadovė profeso-
rė habil. mokslų dr. Rūta Ma-
meniškienė sako, kad aplinki-
nių epilepsijos priepuoliai tu-
rėtų negąsdinti. „Turime žinoti 
vos kelis dalykus, kurie leis pa-
dėti sergančiam epilepsija. Jei 
žmogų, esantį šalia jūsų, ištik-
tų priepuolis – nepanikuokite. 
Jam tuo metu neskauda. Už-
fiksuokite laiką, kada priepuolis 
prasidėjo, padėkite žmogui, kad 
jis nesusižeistų ir tiesiog lauki-
te. Paverskite ant šono ir būkite 
šalia. Jeigu praėjo minutė, trau-
kuliai tęsiasi, tik tuomet reikėtų 
pradėti galvoti apie kitus veiks-
mus. Praėjus trims minutėms 
(tokie atvejai ypač reti) – būti-
nai kvieskite medikus. Negali-
ma nieko kišti į burną, negali-
ma versti gerti, negalima versti 
ryti tabletes, reikia tiesiog bū-
ti šalia“, – kaip padėti, paaiški-
na gydytoja R. Mameniškienė.

Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininkė Monika Oš-

mianskienė užsiminė apie esmi-
nes sergančiųjų problemas, ku-
rias tikimasi išspręsti. „Nors ži-
nome, kad daugiau nei 70 proc. 
sergančių epilepsija žmonių ge-
ba kontroliuoti ligą ir gali gy-
venti visavertį gyvenimą, tačiau 
įstatymuose vis dar yra diskri-
minuojami Darbo kodekso“, – 
sergantiesiems kylančias proble-
mas pastebi ji.

Visuomenės požiūris 
keičiasi, bet lėtai

Lietuvos epilepsija sergan-
čiųjų sąjungos „EPILĖ“ vado-
vės Donatos Balčikonienės nuo-
mone, visuomenės požiūris po 
truputį keičiasi į gerąją pusę, ta-
čiau lieka labai daug neatsakytų 
klausimų dėl galimybės patekti į 
ugdymo įstaigas, pasirinkti pro-
fesiją ir kylančių sunkumų įsi-
darbinant, psichologinės pagal-
bos poreikio sergantiesiems bei 
jų artimiesiems.

Ketvirtadalis dalyvavusiųjų 
apklausoje priepuolius patiria 
keletą kartų per mėnesį. „Gali-

me pasidžiaugti, kad panašiam 
procentui asmenų, vartojant gy-
dytojo tinkamai parinktus vais-
tus, priepuolius pavyksta sėk
mingai kontroliuoti. Dažniau-
siai sergantieji epilepsija varto-
ja 1–2 vaistus nuo epilepsijos. 
Deja, neretu atveju, pirmą kar-
tą paskyrus vaistus, ligos ne-
pavyksta sėkmingai sukontro-
liuoti dėl daugybės skirtingų 
ligos formų ir skirtingos orga-
nizmo reakcijos į medikamen-
tus“, – sako D. Balčikonienė ir 
priduria, kad šiuo metu Lietu-
voje trūksta ne mažiau kaip 6 
vaistų nuo epilepsijos, kuriais 
prekiaujama daugelyje Europos 
Sąjungos šalių.

Apklausa taip pat rodo, kad 
sergantieji vertina įvairių specia-
listų paslaugas, didžiausias – epi-
leptologų/neurologų, psichologų 
poreikis. „Apmaudu, kad tik la-
bai mažai daliai sergančiųjų tei-
kiamos psichologo konsultacijos, 
nors jų poreikis – neabejotinas. 
Apie 30 proc. sergančių epilepsija 
asmenų nuolat patiria depresijos 
simptomus ne tik dėl vartojamų 

žio rizikai. Kuo moteris susi-
laukia daugiau vaikų, tuo kiau-
šidžių vėžio rizika mažesnė, 
o hormoninių vaistų, pavyz-
džiui, kontraceptinių tablečių 
ar pakaitinės hormonų terapi-
jos (PHT) vartojimas padidina 
šio vėžio riziką.

Ar mobilieji telefonai, „Wi-
Fi“ ir elektros tinklai sukelia 

vėžį?
Mobilieji telefonai
Mobiliųjų  ̨telefonų naudoji-

mas pastaraisiais dešimtmečiais 
smarkiai išaugo. Jei mobilieji te-
lefonai didintų smegenų navikų 
riziką, vis daugiau žmonių tu-
rėtų jais sirgti. Nuo 1990 m. iki 
2016 m. JK mobiliųjų telefonų 
turėtojų padaugėjo maždaug 
500%, tačiau smegenų vėžio 
atvejų išaugo tik apie 34%. Šį 
padidėjimą  ̨daugiausia lėmė pa-
gerėjusi onkologinių susirgimų 
diagnostika. Vis dar nėra aiš-
kių atsakymų, kaip mobilie-
ji telefonai galėtų sukelti vėžį. 
Jų perduodama ir gaunama ra-
dijo dažnio elektromagnetinė 
spinduliuotė yra labai silpna. 
Ši radiacija neturi pakankamai 
energijos, kad pažeistų ląstelių 
DNR, todėl negali tiesiogiai su-
kelti vėžio. 

„Wi-Fi“
Taip pat nėra pakankamų 

įrodymų, kad bevielis interne-
tas galėtų sukelti vėžį. Nors ži-
niasklaidoje buvo kalbama, kad 
bevielis internetas gali sukelti 
vėžį, tačiau tai nebuvo paremta 
jokiais įrodymais. Kaip ir mobi-
lieji telefonai, „WiFi“ naudoja 
radijo bangas informacijai per-
duoti, tačiau šios bangos yra la-
bai mažos galios, daug mažes-
nės už tas, kurias skleidžia mo-
bilieji telefonai. 

Elektros tinklai
Žinoma, reiktų nepamirš-

ti elektros tinklų linijos sklei-
džiamos spinduliuotės, vadina-
mos ypač žemo dažnio elektro-
magnetiniais laukais. Kai kurie 
tyrimai rodo ryšį tarp elektros 
tinklų skleidžiamų magnetinių 
laukų ir vaikų leukemijos, ta-
čiau tas ryšys yra nedidelis. 
2018 m. atlikto didelio tarptau-
tinio antžeminių elektros tinklų 
ir vaikų leukemijos tyrimo metu 
nebuvo rasta jokių sąsajų. Rizi-
ka nebuvo nustatyta net ir vai-
kams, gyvenantiems 50 m ats-
tumu nuo elektros tinklų linijų .̨

Streso poveikis 
onkologiniams susirgimams

Ar visos ligos „nuo nervų“?
Tam tikru gyvenimo metu 

visi jaučiame stresą ir tai visiš-
kai normalu. Tačiau ilgalaikis 
intensyvus stresas gali sukel-
ti įvairių fizinių bei psichinių 
sveikatos problemų. 

Ar stresas daro įtaką vė-
žio rizikai?

Daugeliu mokslinių tyrimų 
buvo nustatyta, kad stresas ne-
didina vėžio rizikos. Kai kurie 
atskiri tyrimai parodė, kad stre-
sas gali sukelti vėžį, ypač krū-
ties, tačiau surinktų įrodymų 
visuma nerodo rimtų sąsajų. 
Stresas nesukelia vėžio, tačiau 
stresinės situacijos gali paska-
tinti nesveikus įpročius, tokius 
kaip rūkymas, persivalgymas 
ar didelis alkoholio vartojimas. 
Mes žinome, kad žalingi įpro-
čiai gali sukelti vėžį, taigi yra 
tikimybė, kad taip stresas ne-
tiesiogiai padidins vėžio riziką.

Informacija parengta 
bendradarbiaujant su 

Didžiosios Britanijos vėžio 
tyrimų organizacija „Cancer 

Research UK“

Žiniasklaidoje ir interneto 
platybėse dažnai pasigirsta 
informacijos, kad vienas ar 
kitas produktas ar aplinkos 
faktorius sukelia vėžį. Kiek 
šios žinios teisingos, o kiek – 
gandai? Daugiau informa-
cijos suteikia Jungtinės Ka-
ralystės mokslininkų surink-
ti duomenys ir atlikti tyrimai. 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Epileptologijos centro vado-
vė profesorė habil. mokslų dr. Rūta Mameniškienė.
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Gyvenimas 
iki inauguracijos ir po
Liekna mergina, kilusi iš 

vergų, auginta vienišos motinos, 
dabar svajojanti tapti preziden-
te... Būtent taip Amanda save 
apibūdina. Tiesa, su J. Bidenu 
ji nekonkuruos, nes žada kan-
didatuoti tik 2036 metais.

Talentas, natūralumas, cha-
rizma, elegancija, įgimtas žave-
sys – ji per vieną dieną tapo pa-
sauline žvaigžde, ikona, kurios 
kiekvienas ištartas žodis apta-
rinėjamas, o tų pačių modelių, 
kokius ji dėvi, drabužiai išper-
kami. Ji tapo pačiu didžiausiu 
siurprizu inauguracijos progra-
moje ir be jos nuotraukos neap-
siėjo joks reportažas iš iškilmių 
Vašingtone. Kerinti nuotrauka: 
jauna afroamerikietė su ryškiu 
geltonu paltuku ir raudonu lan-

keliu plaukuose. Vieni aptari-
nėjo jos įvaizdį, kiti – eilėraštį, 
parašytą efektingu šnekamosios 
kalbos stiliumi.

Išmoko skaityti vėliau 
už kitus vaikus

Tačiau ne viskas taip pa-
prasta, kaip atrodo. Amanda – 
ankstukė, gimė neišnešiota. Jos 
mama Joana Wicks baiminosi, 
kad dėl gimdymo komplikacijų 
dukrelė turės raidos problemų. 
Netrukus Amandai buvo diag
nozuotas klausos sutrikimas. 
Kiek vėliau išsiaiškinta, kad ji 
turi kalbos artikuliacijos pažei-
dimų, dėl kurių sunku ištarti kai 
kuriuos žodžius ir garsus.

Mama prisimena, kaip sun-
ku buvo klausytis mikčiojančios 
dukrelės. Tačiau ji tikėjo Aman-
dos užsispyrimu ir vylėsi, kad 
įveiks tą kalbos trūkumą. „Kiek
vienas vaikas turi talentą, tie-
siog reikia jį atrasti, – sako ji. – 
Amanda atrado savo gabumus. 
Labiausiai didžiuojuosi dukrelės 
teisingumo jausmu, nuo mažens 
ji buvo labai empatiška.“

Amanda išmoko skaityti vė-
liau nei kiti vaikai, bet kai iš-
moko, tapo aistringa skaitytoja 
ir rašytoja. Būdama maža rašė 

savo išgalvotas istorijas. Vis-
kas pasikeitė trečioje klasėje, 
kai mokytojas ją supažindino 
su poezija, metaforų pasauliu. 
Ji labai greitai suprato, kad ei-
lėraščiai – puikus būdas reikš-
ti idėjoms.

Dėl mikčiojimo Amanda 
ieškojo, kaip kitaip galėtų ben-
drauti su žmonėmis. Taip atra-
do rašymą. Tuo pačiu išsiugdė 
ypatingą kalbėjimą – su savitu 
tarimu, intonacija, veido mimi-
ka, taip pat ir rankų gestais. Be-
je, prezidentas J. Bidenas anks-
čiau irgi yra pasakojęs apie savo 
mikčiojimo problemas...

Kas čia apsišaukėliai?!
Neseniai Amandai teko ben-

drauti su buvusia pirmąja ponia 
Mišele Obama. Abi prisipaži-
no, kad jas vargina apsišaukė-
lio sindromas – tai toks psicho-
loginis fenomenas, kuris kelia 
stiprų nepasitikėjimą ir baimę, 
kad žmogus bus demaskuotas. 
Neva visi asmeniniai pasieki-
mai yra neužtarnauti ir už juos 
tenka dėkoti ne įdėtam darbui, 
o sėkmei, atsitiktinumui. Me-
ryl Streep, Keit Winslet, Mišelė 
Pfeifer taip pat skundžiasi, kad 
jas kamuoja apsišaukėlio sindro-

mas. Atsiranda ir besipiktinan-
čių: koks čia dar sindromas, iš-
sigalvoja visokius niekus iš per 
gero gyvenimo! 

Šis sindromas moteris ka-
muoja kur kas dažniau nei vy-
rus. Beje, Amanda su šiuo su-
trikimu pateko į nuostabių ak-
torių kompaniją. Tie, kas išties 
išgarsėjo atsitiktinai, turbūt ne-
siviešindami džiaugiasi likimo 
dovanomis ir jokie sindromai 
jų nekankina.

Savo būseną Amanda aiš-
kina taip: „Žmogui, turinčiam 
kalbėjimo sutrikimų, apsišaukė-
lio sindromas būnant viešumo-
je visuomet paūmėja, nes nuo-
lat nerimauju: ar tai, ką sakau, 
yra pakankamai turininga? Ar 
tai, kaip kalbu, yra pakanka-
mai gerai?“

Poezija ir politika
Amanda – pilietinė akty-

vistė, feministė, įžvalgi socio-

logė, tad ir jos 5 minučių ei-
lėraštis – lyg programa ne tik 
J. Bideno administracijai, bet 
ir visai Amerikai. Anot poetės, 
komplikuotų prezidento rinki-
mų suskaldytai Amerikai dabar 
svarbiausia susivienyti ir išgy-
ti. Būtent dėl šio tikslo ji priė-
mė pasiūlymą sukurti inaugu-
racijai eilėraštį. Nors ir žinojo, 
kiek daug jos trapiam organiz-
mui kainuos tokio atsakingo ei-
lėraščio rašymas, o kalbėti prieš 
milijoninę auditoriją jai, turin-
čiai kalbėjimo sutrikimų, bus 
tik ras siaubas.

Prieš išauštant dienai mes 
klausiame savęs: ar atrasime švie-
są, kai viską aplink gaubia amži-
nas šešėlis? Inauguracijos daly-
viai ir tiesioginės transliacijos 
žiūrovai visame pasaulyje už-
gniaužę kvapą laukė, ką poetė 
atsakys į savo klausimą. 

pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

JAV vilties simboliu 
tapusi Amanda turėjo 

įveikti savo netobulumą 

Judėjimui grąžinti – 
specialus stuburo smegenų 

implantas 
Prieš kelerius metus para-

lyžiuotus žmones nudžiugi-
no Luisvilio universiteto (JAV) 
mokslininkų atlikti bandymai – 
jiems pavyko stimuliuojant stu-
buro smegenis elektra atkurti 
paralyžiuotų žmonių vaikščio-
jimo funkciją. Neįgaliojo ve-
žimėliu judėjusiam aktyviam 
atletui žemiau traumos vietos 
buvo įdėtas specialus stubu-
ro smegenų implantas. Po ke-
lių mėnesių reabilitacijos jis vėl 
galėjo žengti pats. 

JAV medikai nustatė, kad 
įvykus stuburo traumai nu-
traukiami pagrindiniai nervų 
kanalai, bet periferiniai nervai 
išlieka. Paprastai jų aktyvumo 
nepakanka galūnėms valdyti, 
bet su specialiu stuburo ner-
vų stimuliatoriumi galima grą-
žinti sąmoningo kojų valdymo 
funkciją. 

Luisvilio universiteto moks-
lininkų dėka vaikščioti pradė-

jo trys seniai traumas patyrę 
pacien tai. Nors jų judėjimas ir 
skyrėsi nuo įprasto vaikščioji-
mo, vis dėlto tai buvo reikšmin-
gas proveržis.

Sukūrė nervų ląsteles 
regeneruojantį baltymą
Neseniai žiniasklaidoje pa-

sirodė pranešimų apie vokiečių 
mokslininkų tyrimą, kurio me-
tu jiems pavyko atkurti galimy-
bę vaikščioti po nugaros smege-
nų traumos paralyžiuotoms pe-
lėms. Su šiuo tyrimu galima su-
sipažinti žurnale „Nature Com-
munications“.

Nugaros smegenų sužaloji-
mai – vieni sudėtingiausių. Pa-
žeistos neuronų ataugos (akso-
nai) gali nepajėgti perduoti sig
nalų tarp smegenų ir raume-
nų, todėl tai dažnai lemia apa
tinių galūnių paralyžių. Blo-
giausia, kad šie aksonai negali 
atsinaujinti.

Genų inžineriją pasitelkę 
Ruhr Bochum universiteto 
(RUB) mokslininkai sukūrė 

baltymą hiperinterleukiną6 
(hIL6), kuriuo pabandė atsta-
tyti pažeistus aksonus. Šis bal-
tymas – sintetinė natūraliai at-
sirandančio peptido versija, ku-
ri buvo pritaikyta nervų ląstelių 
atsinaujinimui skatinti. 

Tyrimo metu hIL6 išban-
dytas su pelėmis, kurioms buvo 
sutraiškyti nugaros smegenys ir 
todėl paralyžiuotos jų užpakali-
nės kojos. Mokslininkai įšvirkš-
tė baltymo hIL6 į pelių senso-
motorinę žievę. 

Netoli injekcijos vietos esan-
tys neuronai patys pradėjo ga-
minti hIL6 ir per aksonų šo-
nines atšakas perdavė signalus 
kitiems neuronams, atsakin-
giems už vaikščiojimą. Net po 
vienos injekcijos pelių užpaka-
linių kojų funkcija per kelias sa-
vaites atsigavo.

„Taigi, vos kelių nervų ląs-
telių genetinis poveikis paska-
tino aksonų atsinaujinimą įvai-
riose smegenų nervų ląstelėse 
ir tuo pačiu metu nugaros sme-
genyse“, – sako tyrimo autorius 
Diet maras Fischeris. Jo teigimu, 
tai leido anksčiau paralyžiuo-
tiems gyvūnams, kuriems buvo 
skirtas šis gydymas, po dviejų ar 
trijų savaičių pradėti vaikščioti. 

Vis dėlto tai tik perspek-
tyvaus tyrimo pradžia. Toliau 
dirbti pasiryžę mokslininkai ke-
tina tirti peles, kad įsitikintų, ar 
galima pasiekti panašių rezulta-
tų, jei gydymas pradedamas ne 
iškart po traumos, o praėjus ke-
lioms savaitėms.  

Tikimasi, kad ateityje šių ty-
rimų rezultatai galėtų būti pri-
taikyti ir žmonėms.

parengė Onė pŪKAITĖ

Naujas proveržis 
bandant įveikti paralyžių
Stuburo traumas patyrę žmonės dažnai negaili nei jėgų, nei lai-
ko, kad vėl atsistotų ant kojų. Reabilitacijos centrai, ilgos treni-
ruotės namuose padeda sustiprėti fiziškai, tačiau jeigu nugaros 
smegenų nervai nutraukti, žmogaus gyvenimo neužtenka, kad 
pažeisti neuronai atsinaujintų ir paralyžiuotos galūnės atgytų. 
Vis dėlto mokslas nestovi vietoje – atliekami įvairūs tyrimai, 
bandymai, ieškoma būdų, kaip padėti žmonėms, praradusiems 
galimybę vaikščioti. 

Tą dieną, kai nueinančio pre-
zidento šalininkai veržėsi į 
Kapitolijų Vašingtone, Kon-
greso susirinkimų vietą, 22 
metų Amanda Gorman dar 
teberašė, tebedailino savo ei-
lėraštį, kurį jai buvo pasiūly-
ta perskaityti per 46ojo JAV 
prezidento Joe Bideno inau-
guraciją ten pat, ant Kapi-
tolijaus laiptų. Ir dar nebuvo 
tikra, ar eilėraštis pavyks, o 
jei pavyks, ar pasiseks jį ne-
mikčiojant perskaityti.

LRT bendradarbiaudamas 
su Vytauto Didžiojo univer-
sitetu (VDU), LRT.lt lan-
kytojams pristatė papildo-
mą funkciją, leidžiančią iš-
klausyti visas portale esan-
čias publikacijas. Nuo šiol 
jame įdiegtas moderniausias 
lietuvių šnekos sintezatorius 
(angl. texttospeech), tekstą 
paverčiantis žmogaus šneka. 

„Portalo tobulinimo ribų 
nėra, todėl vis stengiamės jį pra-
turtinti naujomis galimybėmis. 
Bandyčiau spėti, kad ši naujai 
įdiegta funkcija labiausiai tiks 
tiems, kurie negali paprastai 
ir patogiai perskaityti straips-
nio – ar tai būtų dėl regos ne-
galios, ar trikdytų automobilio 
vairavimas, ar kitos priežastys. 
Ši funkcija – tikrai naudinga 
mūsų nuolat skubančiai visuo-
menei. Kiekvienais metais pa-
tys audituojame portalą LRT.lt  
ir peržiūrime funkcijas, kaip 
mūsų portalas ar programėlė ga-
lėtų būti labiau pritaikyta žmo-
nėms su negalia. Džiaugiamės, 
kad šia funkcija praturtinome 
mūsų portalą“, – pasakoja LRT 
interneto departamento vadovas 
Ričardas Baltaduonis.

LRT.lt portale pritaikytas 
šnekos sintezatorius gali būti 
naudojamas ir plačiau. Jo pade-
damas bet koks tekstas paver-

čiamas šneka, tad taip gali būti 
įgarsinami straipsniai, knygos, 
informacija pritaikoma nega-
lią turintiems žmonės. Jiems ši 
technologija gali leisti užrašyti 
ką nors telefone, o mobilus įren-
ginys tai perskaitytų balsu. Pri-
jungus dirbtinio intelekto ele-
mentą, kuris generuoja pras-
mingą atsakymą į užduotą klau-
simą, galima konstruoti maši-
ną, kuri bendrautų su žmogumi 
žmogui įprastu būdu – visaverte 
sąsaja žmogusmašina. Šis sinte-
zatorius sukurtas glaudžiai ben-
dradarbiaujant VDU informati-
kams ir humanitarams. 

Tekstą klausyti galima pa-
spaudus mikrofono ženkliuką, 
kuris yra straipsnio viršuje.  

LRT ir „Bičiulystės“ inf. 

Portale LRT.lt visus 
straipsnius galima ne tik 

skaityti, bet ir klausyti 
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

 

Šeštadienio vakarą miestas gy-
veno įprastu ritmu. Išlipęs iš 

priemiestinio autobuso gatve nu-
skubėjo vaikinas. Staiga už krū-
mų pasigirdo įtartinas bruzde-
sys. Priėjęs arčiau ir pamatęs, kad 
keturi jaunuoliai spardo gulintį 
žmogų, Aurimas puolė jį ginti. 
Dar spėjo pastebėti kažkurio ran-
kose šmėstelint beisbolo lazdą...

Ligoninės palatos tylą trikdė 
tik lašelinės tiksėjimas. Prie lo-
vos sėdėjo pagyvenusi moteris. 
Jau pusę metų Aurimas komoje, 
o ji kasdien prie jo budi. Šalia – 
į sieną atremti moters ramentai. 

Ir – o, stebukle! Vaikinas pra-
merkė akį!

– Mama, aš turbūt dvi paras 
miegojau?

– Pusę metų, sūneli...
Vaikinas dar bandė kažką pa-

sakyti, bet kalbėti jam buvo per 
sunku.

***
Palengva Aurimas pradėjo pri-

siminti...
Mažo Lenkijos miestelio trau-

kinių stotis šaltą sausio naktį bu-
vo tuščia, tik ant prie senovinės 
koklinės krosnies stovinčio suolo 
glaudėsi jaunuolis. Keistai jis at-
rodė: lauke buvo 25 laipsniai šal-
čio, o vaikinas avėjo kedais. Net 
ir vilnonėmis kojinėmis apautos 
kojos šilumos nejautė. Prie savęs 
jis buvo prisirišęs du didelius ke-
lioninius krepšius (kad ilgapirš-
čiai nepavogtų). Ryto laukian-
čio vaikino galvoje sukosi min-
tis: „Kaip gi šitaip? O juk viskas 
taip gerai prasidėjo...“

Į Varšuvą Aurimas atvažiavo 
prekiauti Lietuvoje pirktomis ir 
tuo metu Lenkijoje taip trūksta-
momis prekėmis. Miestas jį pa-
sitiko neoninėmis reklamos švie-
somis. Ypač didelį įspūdį padarė 
ant stiklinio pastato ryškiai švie-
čiantis Casino užrašas. „Oho, – 
pagalvojo jis, – pas mus iki to 
dar toli...“

Pasigrožėjęs svaiginančiu va-
karų pasaulio vaizdu, Aurimas, 
nešinas dviem dideliais kelioni-
niais krepšiais, patraukė tramva-
jaus link. Reikėjo rasti turgų, kur 
galėtų parduoti atsivežtas prekes.

Varšuvos turgus, kuriame pre-
kiavo vietos lenkai bei atvykėliai 
iš Sovietų Sąjungos, buvo įsikū-
ręs futbolo stadiono prieigose. 
Prekeiviai savo prekes išdėstyda-
vo tiesiog ant polietileno, patiesto 
ant žemės. Aplink zujo įvairiau-
sia publika: pirkėjai, vagys, net-
gi duoklę iš prekiautojų renkan-
tys reketininkai. 

***
Pasivaikščiojęs tarp prekiaujan-

čių ir pasidomėjęs kainomis, čia 
įsikūrė ir jaunuolis iš Lietuvos.

Prekyba sekėsi ir dienos pabai-
goje Aurimas jau turėjo šiek tiek 
pinigų pragyvenimui bei lauktu-
vėms. Reikėjo grįžti į stotį ir tęsti 
kelionę į Lenkijos provinciją. Dar 

būdamas Lietuvoje iš vieno Len-
kijos piliečio jis nusipirko auto-
mobilį. Pirkimo dokumentus su-
sitarė sutvarkyti vėliau.

Tramvajaus vagonas buvo sau-
sakimšas. Vos ant kojų pastovintis 
vyriokas vis spaudėsi prie Aurimo 
ir graibėsi, lyg praradęs pusiaus-
vyrą. Vaikinas stovėjo ir kentė, 
rankose spausdamas krepšių ran-
kenas. Pagaliau stotis. Nešinas ne-
parduotų prekių likučiais, išlipo.

„Reiktų užkąsti“, – pagalvojo 
keliautojas ir ėmė dairytis užkan-
dinės. Tik išsitraukęs piniginę su-
prato keistą tramvajaus bendra-
keleivio elgesį. Pinigų – nė kva-
po, visa laimė, kad bent doku-
mentai ir bilietas į Lenkijos pro-
vinciją liko. 

Skambutis į policiją nuvylė. 
Atvykę pareigūnai tik skėsčiojo 
rankomis. Kiek pavežioję po ra-
joną, dairydamiesi įtariamojo ir 
patarę atidžiau saugoti savo daik-
tus, išvažiavo.

Nuotaika nepasitaisė ir pa-
skambinus į namus. Viską pa-
pasakojęs žmonai pasakė namo 
negrįšias, kol neuždirbs visų pa-
vogtų pinigų. Tokių minčių ve-
dinas ir atvyko į mažą miestelį, 
kur jį pasitiko tik šilta krosnis ir 
suolelis geležinkelio stotyje. Ten 
ir prabudo šaltą žiemos rytą.

***
Kavos aromatas kėlė nuotaiką. 

Pagaliau Aurimas susirado žmo-
gų, pas kurį iš Vilniaus važiavo 
tvarkyti automobilio pirkimo do-
kumentų. Tai jo žmona nelaimė-
lį keliautoją dabar vaišino kava.

Lenkijos provincijoje atvykėlis 
praleido pusę metų. Varšuvos tur-
guje prisipirkdavo prekių ir maža-
me miestelyje jas perparduodavo 
brangiau nei pirko. Greitai perpra-
to šio verslo subtilybes, jam sekėsi. 
Išsinuomojo butą. Atsirado verslo 
partneris iš Sankt Peterburgo, su 
kurio kartu dalijosi gyvenamuo-
ju plotu. Aplankė žmona.

Po pusės metų jaunasis „ko-
lumbas“ grįžo namo. Gyveni-
mas vėl ėmė tekėti sena vaga. 
Tačiau neilgai. Aurimas negalė-
jo net nujausti, kad likimas ruošia 
naują išbandymą – puolęs gelbėti 
chuliganų užpulto nepažįstamojo 
pats taps jų auka. 

„Negi man ir vėl taip blo-
gai?“ – šmėstelėjo mintis, kai 
kineziterapeuto prilaikomas iš 
naujo mokėsi vaikščioti. Po pu-
sę metų trukusios komos Auri-
mas buvo pamiršęs ne tik kalbėti, 
bet ir vaikščioti. Ilgos treniruotės 
pareikalavo daug jėgų ir kantry-
bės. Ne kartą krito ir iš skausmo 
sukandęs dantis vėl kėlėsi.

– Eik su ramentais, taip bus 
lengviau! – kineziterapeutas įda-
vė dvi alkūnines lazdas.

– Arba eisiu be ramentų, arba 
visai nereikia, – sviedęs jas šalin 
Aurimas lėtai, bet užtikrintai nu-
krypavo savo kojomis. – Jei jau 
einu pats, vadinasi, man ne taip 
ir blogai, – tarsi kažkas pašnibž-
dėjo į ausį...

***
„Kas toliau? – smelkėsi min-

tis iš naujo žengiant pirmuosius 
žingsnius. – O juk apie tai sva-
jojai, – mintyse sau papriekaiš-
tavo vaikinas. – Sėdėdamas ne-
įgaliojo vežimėlyje svajojai bent 
iki tualeto pats nueiti, ir štai ei-
ni, ko dar reikia? – šaipėsi vidinis 
balsas. – Net medikai šito neža-
dėjo, mamai vis sakydavo: kaip 
Dievas duos.“

Iš reabilitacijos centro namo 
Aurimas grįžo sėdėdamas rate-
liuose. Viena – žengti kelis žings-
nius laikantis lygiagrečių, visai 
kas kita – užlipti į ketvirtą aukš-
tą. O kas toliau? Iš vieno kamba-
rio į kitą, nuo miegamojo lango 
iki svetainės lango? 

Šimtus kartų jis vėl ir vėl įveik-
davo tą atstumą, kaskart pro sve-
tainės langą pažvelgdamas į kie-
me jau daugiau nei pusmetį sto-
vintį savo automobilį ir vis pagal-
vodamas: gal kada nors vėl sėsiu 
prie vairo...

Bėgo laikas. Eisena tvirtėjo. 
Atsirado naujas maršrutas: bu-
tas, laiptai, automobilis. Iš ketvir-
to aukšto nusileisti laiptais buvo 
tik ras iššūkis, užtat apačioje lauk-
davo didžiulis malonumas: atsi-
rakinti automobilį, atsisėdus per-
junginėti pavaras, kojomis spau-
dyti pedalus. Mintyse stebėdavo-
si: „O juk nepamiršau.“

Pasivaikščiojimų atstumams 
ilgėjant eisena vis labiau tvirtė-
jo. „Laikas pradėti vairuoti!“ – 
vieną rytą nusprendė Aurimas. 
Vairuotojo pažymėjimą, kaip ir 
nemažą vairavimo stažą, jis tu-
rėjo. Bet ką daryti taip ilgai ne-
vairavus? Gal pakartoti vairavi-
mo kursą su instruktoriumi? Ir 
tada prisiminė bičiulį, su kuriuo 
susipažino reabilitacijos centre.

***
Arvydas irgi buvo neįgalus. 

Anksčiau jis dirbo inkasatoriu-
mi, bet per apiplėšimą nusikaltė-
liai jam peršovė galvą. Po ilgo gy-
dymo ir reabilitacijų Arvydas vėl 
galėjo vairuoti automobilį. Paka-
ko vieno skambučio, kad supras-
tų, kokios pagalbos reikia bičiu-
liui. Kitą dieną Arvydo automo-
bilis jau stovėjo Aurimo kieme.

– Na ką, važiuojam su vėje-
liu? – paklausė Arvydas, kai bi-
čiuliai įsitaisė automobilio salone.

– Važiuojam, – sėdęs į vairuo-
tojo vietą atsakė Aurimas. 

Automobilis lėtai pajudėjo 
miesto link. Apsukęs keletą ratų 
jis jau žinojo, kad sugebės vai-
ruoti ir netgi galės vežioti kitus.

Vairavimo kursuose sekėsi pui-
kiai. Gyvenimas palengva grįžo į 
įprastas vėžes. 

Bėgo metai. Per juos nutiko 
daug dalykų, bet niekada iš at-
minties neišdilo tie jaunystėje 
patirti įvykiai. 

Kiekvieno žmogaus gyvenime 
gali visko nutikti. O jei atsitik-
tų taip, kaip tam vaikinui, svar-
biausia – labai norėti rasti išeitį. 
Ir nepamiršti padėkoti likimui už 
skirtus išbandymus – išlaikytus 
egzaminus.

Antanas MARČIULYNAS
Vilnius

Sugrįžimas
Sveikiname                            mėnesį 
gimusius:
Juliją Senavaitienę – Birštono sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 

Reginą Slabadienę – Ignalinos r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Bronę Kaleinikovienę – Kupiškio r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Lidiją Morkūnienę – Kauno r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,

Antaną Šiupinį – Palangos neįgaliųjų 
draugijos pirmininką.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Alvido Bajorūno nuotr., Panevėžys

vasario

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

kitas „bičiulystės“ numeris išeis kovo 4 dieną.


