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Dalyvaujant judėjimo „Krembo Wings“ (Izraelis) veiklose gimsta draugystės. 

Raimonda Sprainytė nori grįžti į visavertį gyvenimą.

Taksi išsikviesti gali. O jaustis oriai?

Ateities mokykla – ta, kurioje 
vertinamas vaiko individualumas

venime vyraujančių minčių ne
buvo lengvas. „Iki to nelaimin
go įvykio buvau aktyvi, fiziškai 

stipri, gebanti įveikti visas gyve
nimo kliūtis, – prisimena Rai
monda. – Per avariją automobi
lis vertėsi, o mane smūgio banga 
nusviedė į medį. Nebejausdama 
savo kūno dar šūktelėjau draugės 
vardą ir praradau sąmonę. Vi
si manė, kad mano gyvybė už
ges pakeliui į ligoninę. Vis dėl
to gyva pasiekiau ir Tauragės, ir 
Klaipėdos medicinos įstaigas...“

Mergina ištvėrė ne tik stu
buro operaciją. Po visų reabilita
cijų pas močiutę grįžusi, pati net 
pasiversti lovoje negalinti Rai
monda sužinojo, kokios skaus
mingos gali būti pragulos. „Su
siformavo trys gilios, net kaulus 
siekiančios kumščio dydžio pra
gulos, įsimetė sepsis, prasidėjo 
operacijos. Dvejus metus ligo
ninėse praleidau... – prisime
na pašnekovė ir neslepia buvus 
akimirkų, kai gyvenimas atrodė 
praradęs prasmę. – Turiu brolį, 
kuris irgi negali vaikščioti – jis 
taip pat buvo patekęs į eismo 
įvykį, po kurio jį paralyžiavo, 
gyvena globos namuose. Neno
rėjau tokios lemties.“

Po ketverių metų Raimonda 
išmoko į gyvenimą žvelgti ki
taip – vis dažniau dėmesį atkrei
pia į žmones, kurie nepasidavė 
negaliai, sukūrė šeimas, savo 

verslus, nori būti į juos panaši. 
„Gulėdama lovoje ir savęs gai
lėdamasi to nepasieksiu, – ryž
tą viską suimti į savo neklusnias 
rankas aiškina ji. – Džiaugiuosi, 
kad draugai nuo manęs nenusi
gręžė, kasdien kas nors aplanko. 
Bet ir pati noriu ištrūkti iš na
mų, išvažiuoti į miestą, pabūti 
su drauge kavinėje, apsilankyti 
koncerte, nors be aplinkinių pa
galbos ir negaliu apsieiti.“ 

Tačiau ne tik tai varžo Rai
mondą. Prireikus kur išvažiuo
ti darbo metu kviečiasi Tauragės 
šeimos gerovės centro automo
bilį, o vakare ar poilsio dienomis 
gali kliautis tik draugų pagal
ba. „Labai norėčiau, kaip ir visi 
žmonės, išsikviesti taksi ir pati 

Prireikus išvykti iš namų gana 
dažnai kviečiamės taksi. To-
kia susisiekimo galimybė pa-
togi, neįpareigojanti iš anks-
to susiplanuoti savo keliones, 
šia paslauga galima pasinau-
doti bet kuriuo metu. Apie to-
kią galimybę svajoja ir neįga-
liojo vežimėliu judantys žmo-
nės. Deja, pasikviesti jų porei-
kiams pritaikyto taksi, į kurį 
galėtų patys įvažiuoti ir oriai 
jaustis, vis dar negalima. 

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Elektrinio vežimėlio į 
bagažinę neįkelsi

Per nelaimingą eismo įvykį 
tauragiškė Raimonda Sprainy
tė patyrė sunkią traumą – kak
lo srityje lūžo stuburas. Taura
gės, Klaipėdos, Kauno, Palan
gos medicinos įstaigose, reabi
litacijos centruose porą metų 
praleidusiai merginai nustaty
tas 15 proc. darbingumas. Dabar 
Raimonda gyvena socialiniame 
būste, kiekvieną dieną (išskyrus 
savaitgalius) ją lankanti sociali
nė darbuotoja padeda atsikelti, 
pasodina į vežimėlį, palydi į vo
nią, paruošia pusryčius, pietus... 

Vis dėlto kūno negalia neatė

mė iš Raimondos noro gyven
ti ir džiaugtis kiekviena diena. 
Tiesa, kelias iki šiandien jos gy

Izraelis nori tapti įtraukiojo 
švietimo lyderiu

Adi Altschuler – ne vieną 
apdovanojimą už savo darbus 
gavusi įtraukių mokyklų tinklo 
Inclu Izraelyje įkūrėja ir vado
vė bei judėjimo Krembo Wings 
(skirto negalią turintiems vai
kams ir jaunuoliams) iniciato
rė. Jos teigimu, Izraelis – labai 
įvairus. Šioje palyginti mažo
je šalyje kartu gyvena ultraor
todoksai, ortodoksai, katalikai, 
arabai, etiopai. Tai atskiros ben
druomenės, kurios neretai turi 

atskiras mokyklas. Taigi įvai
rovė – ne tik negalią turinčių 
žmonių įtrauktis, bet ir visos 
Izraelio visuomenės modelis. 
„Kiekvienas vaikas visuome
nėje yra turtas, o ne našta“, – 
tokia filosofija vadovaujamasi 
šioje šalyje. 

Šiuo metu Izraelyje veikia 
5 Inclu tinklo mokyklos, ku
riose mokosi 1400 vaikų, dirba 
300 mokytojų ir kitų specialis
tų, šių ir kitų metų rugsėjį duris 
atvers po 8 naujas ugdymo įstai
gas. „Įtrauki mokykla – tai mo
kykla vaikams su skirtingais ge
bėjimais, galimybėmis ir norais. 
Įprastų gebėjimų vaikai moko
mi kartu su tais, kurie vadinami 
kitokiais“, – sako A. Altschuler. 

Planuojant pamoką galvo
jama, ar užduotys tiks kiekvie
nam klasės vaikui – visi turi 
būti įsitraukę į veiklą ir gebėti 
dirbti savarankiškai. Tam nau
dojami skirtingi mokymo me
todai, darbas grupėse, žaidžiant, 
tyrinėjant. Vaikai skatinami ne 

atsakinėti, ką paaiškino moky
tojas, bet patys klausti ir ieškoti 
atsakymų. Pavyzdžiui, vieno
je klasėje mokosi mergaitė, ku
ri blogai mato, taip pat po vie
ną autizmo spektro sutrikimą ir 
Dauno sindromą turintį vaiką. 
Kad blogai matanti mergaitė ge
riau įsisavintų medžiagą, pamo
koje vaikai raidžių mokosi lip
dydami jas iš plastilino. 

Ne atskirai neįgaliesiems, 
bet visiems 

Pasak A. Altschuler, labai 
svarbu suprasti, kuo įtrauktis 
skiriasi nuo integracijos. Vai
kas turi ne sėdėti klasės gale ir 
gauti atskiras užduotis, bet jaus
tis esantis bendruomenės dalis 
ir patirti sėkmę. 

Labai svarbu matyti vaiką 
kaip visumą. Tai, kad jis turi au

tizmą ar Dauno sindromą, ne
apibūdina jo kaip žmogaus. Tai 
yra jo dalis, bet ne dominuojan
ti savybė. Tokiomis nuostatomis 
vadovaujasi įtraukios mokyklos 
pedagogai. 

Vienos iš Inclu tinklo mo
kyklų direktorė įsitikinusi – kai 
mes išmokome vaikus gyventi 
kartu, paskui jie taip elgiasi ir 
visuomenėje. Ji pateikia pavyz
dį: cerebrinį paralyžių turintis 
berniukas, ilgai vaikščiojęs su 
vaikštyne, po savaitės šioje mo
kykloje ją numetė į šoną – pa
sakė, kad prireikus padės klasės 
draugai. Kai aplinka yra palai
kanti, jis daug drąsiau pats lipa 
laiptais, žaidžia aikštelėje. 

Konferencijos pranešėjai iš 
Šveicarijos, D. Britanijos ir ki
tų šalių taip pat pabrėžė, kad jų 
šalyse integracija – jau praeities 
dalykas. Artėjama prie švieti
mo modelio, kuris leidžia vai
kui būti tokiam, koks jis yra, ir 
sudaryti sąlygas atsiskleisti ir 

Atvira visuomenė
Pranešėjai iš Lietuvos, Dani-
jos, Norvegijos, Estijos, Izra-
elio, JAE, Didžiosios Brita-
nijos, Šveicarijos, Ukrainos 
ir, žinoma, Lietuvos 3 die-
nas susijungę internetu kal-
bėjo apie tai, kaip kurti mo-
kyklą, kurioje būtų priima-
mas kiekvienas, neskirstant 
pagal prigimtinius gebėjimus 
ar fizines savybes. Tarptau-
tinė konferencija „Pasaulis 
man padeda“ surengta mi-
nint Pasaulinę socialinio tei-
singumo dieną.

(nukelta į 3 psl.)
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Vaiko pinigai. Negalią tu
rintiems vaikams, kaip ir gau
sių ar nepasiturinčių šeimų vai
kams, kartu su 70 eurų dydžio 
vaiko pinigais mokama 41 eu
rų papildoma išmoka. Iš viso kas 
mėnesį šie vaikai sulaukia 111 
eurų dydžio išmokos. 

Kur kreiptis: į savo savival
dybę arba prašymą pildyti www.
spis.lt

Netekto darbingumo pensi-
jos. Neįgaliesiems, kurie neteko 
45 proc. ar daugiau darbingu
mo, mokamos netekto darbin
gumo pensijos. Jas gali gauti tiek 
jaunesni, tiek pensinio amžiaus 
neįgalieji, svarbu, kad jie būtų 
įgiję bent minimalų socialinio 
draudimo stažą, kuris priklau
so nuo asmens amžiaus. 

Netekto darbingumo pensi
jų dydžiai skiriasi – didesnę ne
galią turintys žmonės gauna di
desnes pensijas.

Kur kreiptis: į „Sodrą“, www.
sodra.lt arba 1883.

Šalpos neįgalumo pensija. 
Šalpos pensija mokama našlai
čiams, neįgaliems vaikams, nuo 
vaikystės neįgaliems suaugu
siems žmonėms bei kitiems ne
įgaliesiems ir senatvės pensijos 
amžiaus sulaukusiems gyven
tojams, kurie neįgijo stažo so
cialinio draudimo pensijai gauti.

Šiuo metu šalpos neįgalu
mo pensija esant sunkiam neį
galumui siekia 286 eurų, esant 
vidutiniam neįgalumui – 214 
eurų, esant lengvam neįgalu
mui – 143 eurų, netekus dar
bingumo – nuo 143 iki 321 eu
ro. Šalpos senatvės pensijos ne
įgaliuosius slaugiusiems asme
nims bei motinoms, išauginu
sioms 5 ir daugiau vaikų, siekia 
214 eurų. 

Kur kreiptis: į „Sodrą“, www.
sodra.lt arba 1883.

Tikslinės kompensacijos. 
Neįgaliesiems, kuriems nustaty
ti specialieji poreikiai, mokamos 
tikslinės kompensacijos. Slau
gos išlaidų tikslinė kompensa
cija siekia 228 arba 312 eurų, 
o nuolatinės priežiūros (pagal
bos) – 72 arba 132 eurus. Tai – 
papildoma išmoka, kuri gali bū
ti mokama kartu su socialinio 
draudimo arba šalpos pensija. 

Kur kreiptis :
 dėl specialiųjų poreikių 

nustatymo – į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny
bą, www.ndnt.lt;
 dėl kompensacijų – į savi

valdybę arba www.spis.lt.
Kompensacijos automobi-

liui įsigyti ar pritaikyti. Ne
galią turintys suaugusieji, ku
riems yra nustatytas specialusis 
lengvojo automobilio ir jo tech

ninio pritaikymo išlaidų kom
pensacijos poreikis, arba šeimos, 
auginančios negalią turinčius 
vaikus, kuriems yra nustaty
tas specialusis nuolatinės slau
gos poreikis ar visiška negalia 
iki 2005 m. birželio 30 d., vie
ną kartą per 6 metus gali pasi
naudoti kompensacija lengva
jam automobiliui nusipirkti ar
ba pritaikyti. Šeimos gali gauti 
šią kompensaciją ir toliau, jeigu 
neįgaliam vaikui, sukakus 18 
metų, nepertraukiamai nustaty
ta visiška negalia ir (ar) specia
lusis nuolatinės slaugos poreikis. 
Kompensacijos dydis gali siekti 
iki 2 560 eurų, ji išmokama pa
gal konkrečias išlaidas pagrin
džiančius dokumentus.

Kur kreiptis:
 dėl specialiųjų poreikių 

nustatymo – į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny
bą, www.ndnt.lt;
 dėl kompensacijų – į Sod

rą arba www.sodra.lt.
Būsto pritaikymas neįga-

liesiems. Negalią turintys gy
ventojai gali kreiptis į savivaldy
bes dėl būsto pritaikymo ir pasi
naudoti valstybės bei savivaldy
bės parama. Neįgaliajam pritai
komam būstui galioja tam tikri 
reikalavimai. Pavyzdžiui, pri
taikyti galima būstą, kuris nuo
savybės teise priklauso pačiam 
neįgaliajam, kitam fiziniam as
meniui arba savivaldybei. Jame 
turi būti deklaruota ir faktinė 
neįgaliojo gyvenamoji vieta, iš
skyrus atvejus, kai būstas nėra 
visiškai baigtas. 

Kai neįgaliajam yra pritaiko
mos bendrojo naudojimo patal
pos daugiabutyje, tuomet pra
šoma gauti kitų savininkų su
tikimą. Tačiau jeigu kitų butų 
savininkai nepritaria bendrojo 
naudojimo patalpų pritaikymui 
neįgaliajam, teigiamą sprendimą 
gali priimti savivaldybės admi
nistracija. 

Būstas suaugusiems neį
galiesiems gali būti pritaiko
mas, kai: 

1. Neįgaliajam nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis.

2. Neįgaliajam reikia bet ku
rio tipo vežimėlio.

3. Žmogui reikia kitų ju
dėjimo priemonių, pavyzdžiui, 
vaikštynės, ramentų.

4. Asmeniui nustatomas 
specialusis nuolatinės priežiū
ros (pagalbos) I lygio poreikis 
dėl intelekto ar psichosociali
nės negalios.

Būsto pritaikymui (išskyrus 
liftų ir keltuvų pirkimą ir įren
gimą) iš valstybės biudžeto ski
riama 6200 eurų, iš savivaldy
bės biudžeto – ne mažiau kaip 
4133 eurai.

Būstas ir gyvenamoji aplin
ka gali būti pritaikoma ir vai
kams su sunkia negalia. Tam 

(išskyrus liftų ir keltuvų pirki
mą ir įrengimą) iš valstybės biu
džeto skiriama iki 6000 eurų. 
Taip pat yra galimybė finansuoti 
technines pagalbos priemones, 
kai jų nefinansuoja Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centras. 
Tai gali būti įvairios balansavi
mo, vaizdinės stimuliacijos, ju
desius varžančios priemonės, 
lietimo taktilinė, supimo, gar
so slopinimo įranga, automobi
lio kėdutės ar šalmai, apsaugan
tys nuo galvos sužeidimo, išti
kus epilepsijos priepuoliui. Šias 
priemones galima pirkti ir už
sienio valstybėje. Priemonėms 
įsigyti iš valstybės biudžeto ga
li būti skiriama iki 2000 eurų.

Kur kreiptis: į savivaldybę. 
Subsidijos darbo vietų stei-

gimui ir pritaikymui. Jei
gu darbdavys turi pritaikyti ar 
įrengti darbo vietą, į kurią bus 
priimtas žmogus su negalia, jis 
gali pasinaudoti tam skirta para
ma – iki 19,9 tūkst. eurų. Lėšos 
gali būti skirtos, pavyzdžiui, įsi
gyjant kompiuterinę programą, 
kuria naudodamasis aklasis ga
li dirbti kompiuteriu. 

Darbdavys, steigdamas ar 
pritaikydamas darbo vietą, tu
ri prisidėti ir savo lėšomis (už 
kiekvieną neįgalų darbuotoją, 
kuriam nustatytas sunkus ne
įgalumo lygis ar 25 proc. ne
viršijantis darbingumo lygis, – 
20 proc.; už neįgalų darbuoto
ją, kuriam nustatytas vidutinis 
neįgalumo lygis ar 30–40 proc. 
darbingumo lygis, – 30 proc., už 
neįgalų darbuotoją, kuriam nu
statytas lengvas neįgalumo lygis 
ar 45–55 proc. darbingumo ly
gis, – 35 proc.) ir įsteigtą ar pri
taikytą darbo vietą išlaikyti ne 
mažiau kaip 3  metus.

Iš įmonių, steigiančių darbo 
vietas per karantiną ir ekstre
maliąją situaciją (ar) 3 mėnesius 
jam pasibaigus, nebus prašoma 
pateikti banko garantinio rašto. 
Taip pat jo nereikia, jei steigiama 
viena darbo vieta neįgaliajam. 

Kur kreiptis: į Užimtumo tar
nybą.

Subsidija steigti darbo vie-
tą sau. Darbingo amžiaus ne
įgalieji, registruoti Užimtumo 
tarnyboje, gali steigti darbo vie
tą sau labai mažoje įmonėje ir 
gauti iki 19,9 tūkst. eurų dydžio 
subsidiją. Tokia parama galima 
darbuotojams su lengva, viduti
ne ar sunkia negalia ir neįgalie
siems, kuriems nustatytas 055 
proc. darbingumo lygis.

Subsidija gali būti mokama, 
kai darbo vieta sau steigiama 
pirmą kartą. Įsteigus darbo vie
tą sau, galima imtis ir plėtros – 
samdyti naujus darbuotojus.

Siekiant gauti tokią paramą, 
visų pirma tai reikia aptarti su 
Užimtumo tarnybos konsultan
tu, o po to – pateikti paraišką. 

Kur kreiptis: į Užimtumo tar
nybą.

Daugiau informacijos galite 
rasti čia: https://socmin.lrv.lt/lt/
veiklos-sritys/socialine-parama-
kas-man-priklauso

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Socialinė parama: 
kas man priklauso?Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerija primena, ko-
kia parama, kompensacijos 
ar subsidijos priklauso žmo-
nėms su negalia ir kur kreip-
tis, norint jas gauti ar apie tai 
sužinoti plačiau. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje darbą pradėjo 
viceministrė Justina Jakštienė. 

Jos darbo sritis – neįgaliųjų 
socialinės integracijos sistema: 
žmonių su negalia užimtumo 
rėmimas, parama piniginėmis 
išmokomis, medicininės, socia
linės ir profesinės reabilitacijos 
paslaugos, lygių galimybių užtik
rinimas neįgaliesiems ugdymo, 
kultūros, sporto ir kitose srityse. 

„Žmonių su negalia sociali
nės integracijos politika pasta
raisiais metais keitėsi – nuo šal
pos ir palaikymo link pačių neį
galiųjų gebėjimų, savarankišku
mo ugdymo, integracijos į vietos 
bendruomenes, socialinį gyveni
mą. Darbo šioje srityje liko daug, 
nes kol kas tik trečdalis žmonių 
su negalia pasinaudoja sociali
nės integracijos priemonėmis. 
To priežastis dažniau ne lėšų trū
kumas, o nepakankamas paslau
gų prieinamumas, lėta paslaugų 
plėtra tam tikrose savivaldybėse, 
individualizuotos pagalbos stoka, 
galiausiai – visuomenės požiūris 
į žmones su negalia“, – sako so
cialinės apsaugos ir darbo vice
ministrė J. Jakštienė.  

J. Jakštienė iki pradedant 
dirbti viceministre vadovavo 
Socialinės apsaugos infrastruk
tūros projektų skyriui bei Stra
teginio planavimo grupei Cent
rinėje projektų valdymo agen
tūroje, dirbo Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijoje. 
Nuo 1999 m. vadovavo įvai
riems projektams ir organiza
cijų padaliniams, nuo 2004 m. 
buvo atsakinga už įvairaus lyg
mens ES fondų finansuojamų 
programų ir projektų planavi
mą ir valdymą. Viceministrė 
yra įgijusi socialinės demografi
jos magistro laipsnį Vytauto Di
džiojo universitete bei sociolo
gijos magistro laipsnį Vilniaus 
universitete. 

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Nauja socialinės apsaugos 
ir darbo viceministrė bus 

atsakinga už neįgaliųjų sritį

Justina Jakštienė.

Šiaulių rajono savivaldybė in-
formuoja, kad Šiaulių rajono me-
ras Antanas Bezaras ir Kužių se-
niūnijos seniūnė Jolanda Rudavi-
čienė padėkojo ilgametei Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Elenai Kačinskienei, palie-
kančiai šias pareigas.

„20 gražių jūsų gyvenimo 
metų paskirta Šiaulių rajono 
neįgaliųjų bendruomenei – tel
kiant ir buriant rajono neįga
liuosius, organizuojant įvairia
pusę ir labai reikalingą paramą 
ir pagalbą. Jūsų nuveikti darbai 
daugeliui rajono neįgaliųjų bu
vo ramstis bėdoje, ligoje, paguo
da rūpesčių pilname gyvenime. 
Nesavanaudiškai praleistas lai
kas ir nuoširdūs, bendruome
niški darbai žmogaus gyvenimą 
daro prasmingą. Nuoširdžiai dė
koju už jūsų darbą ir laiką, ku
riuos skyrėte Šiaulių rajono ne
įgaliųjų draugijai. Linkiu svei
katos ir sėkmės kasdienybėje, 

džiaugsmo ir prasmės – šventė
se“, – sakė Šiaulių rajono meras 
A. Bezaras.

Kužių seniūnijos seniūnė 
J. Rudavičienė akcentavo, kad 
E. Kačinskienė Šiaulių rajo
no neįgaliųjų draugijai paskyrė 
20 savo gyvenimo metų: 8 iš jų 
Elena vadovavo Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos Kužių pa
daliniui, o 12 metų – visai Šiau
lių rajono neįgaliųjų draugijai.

E. Kačinskienė pasižymė
jo kaip aktyvi ir sumani vado
vė, sutelkusi draugijos kolekty
vą dirbti bendram rajono neįga
liųjų labui. Jos vadovavimo metu 
draugija rengė nemažai projektų 
ir gavo jiems finansavimą. Prieš 
keletą metų Šiaulių rajono savi
valdybė, atsižvelgdama į sutelktą 
kolektyvą, rajono neįgaliųjų po
reikius, skyrė draugijai mikroau
tobusą. E. Kačinskienė deramai 
atstovavo Šiaulių rajono neįga
liesiems ir nacionaliniu mastu.

Padėkota neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei 

 Šiaulių r.:

Elena Kačinskienė (centre) pasižymėjo kaip aktyvi ir sumani vadovė.



2021 m. kovo 4 – 17 d., Nr. 5 (1518), „Bičiulystė“3 psl.

nuvykti, kur reikia, – lūkesčiais 
dalijasi Raimonda. – Namuo
se šiek tiek krutu aktyvaus tipo 
vežimėliu, bet į lauką važiuoju 
elektriniu, su juo jaučiuosi sava
rankiškesnė. Deja, toks vežimė
lis sunkus, į bet kokią bagažinę 
jo neįkelsi, ir aš į saloną persėsti 
negalėčiau. O neįgaliesiems pri
taikytų, keltuvėlį ar bent sude
damas nuovažas turinčių auto
mobilių mieste nėra...“

Norėtų daugiau dėmesio iš 
savivaldybių

Neįgaliojo vežimėlis – ir 
širvintiškės Aldonos Vachmis
trovičiūtės vienintelė judėjimo 
priemonė. Savo automobilio 
šeima neturi, todėl nuolat rei
kia ieškoti, kas pavėžėtų. „Dar
bo dienomis visada naudoja
mės Širvintų socialinių paslau
gų centro automobiliu, poilsio 
dienomis arba po darbo valan
dų prašome pavėžėti kaimynų, 
draugų arba giminių, – sako 
Aldona ir priduria, kad kai ka
da pasinaudoja ir taksi paslau
gomis. – Keletą kartų vykome 
iš Širvintų į Vilnių. Taksi važia
vome ir Palangoje – iš autobusų 
stoties į sanatoriją „Linas“. Vai
ruotojai maloniai padėjo – įkėlė 
ir iškėlė iš automobilio.“

Aldonos teigimu, kviesdama 
taksi visada pasako, kad juda ne
įgaliojo vežimėliu. Taip pat ir tai, 
kad į žemą mašiną padės įlipti 
mama, o į aukštesnę reikės vai
ruotojo pagalbos. Ir, pasak mer
ginos, niekada nesulaukė neigia
mo atsakymo. Tiesa, viena į jo
kią kelionę taksi nevyko – sun
kią negalią turinčią dukrą visur 
lydi mama, tad kokių nors nesu
sipratimų ar problemų nepatyrė. 

„Norėtųsi didesnio dėmesio 
iš rajono savivaldybės derinant 

neįgaliųjų pavėžėjimo klausi
mus ne tik darbo laiku, bet ir po 
darbo, išeiginėmis dienomis“, – 
sako A. Vachmistrovičiūtė. Pa
sak jos, būtų gerai, kad kiekvie
nas rajonas turėtų socialinį tak
si, tada žmonės su negalia galėtų 
jaustis savarankiškesni. 

Socialinį taksi, kaip proble
mos sprendimą, įvardija ir dau
giau neįgaliųjų. Deja, tokia pa
slauga teikiama tik keliuose 
miestuose. Be to, jos paklausa la
bai didelė, o automobilių trūks
ta, todėl savo keliones neįgalieji 
turi suplanuoti ir socialinį taksi 
užsisakyti prieš kelias savaites. 

Pavėžėjimo paslauga turėtų 
pasirūpinti darbdaviai
„Kaip manote, kodėl aš ne

ieškau darbo? – klausia neįga
liojo vežimėliu judanti vilnie
tė Inga Filipovič. – Kaip aš į jį 
nuvažiuosiu, grįšiu namo? Kur 
besikreipi, visur reikia pačiam 
į darbą atvykti.“ Neįgaliesiems 
pritaikytus automobilius turin
čios organizacijos dažniausiai 
įsipareigoja transporto paslau
gas teikti į gydymo įstaigas, dia
lizės centrus, dienos centruose 
organizuojamas veiklas veža
miems žmonėms, todėl į darbą 
jos neveža. 

Ingos nuomone, reikėtų nu
matyti tvarką, kad neįgaliuosius 
įdarbinančios įmonės pasirū
pintų ir pavėžėjimo paslaugo
mis. „Galėtų sudaryti sutartis su 
taksi įmonėmis, dar geriau – su 
turinčiomis neįgaliesiems vež
ti pritaikytus automobilius“, – 
svarsto mergina ir sako jau tu
rinti tokios patirties, kai su Na
cionalinio socialinės integraci
jos instituto projektu „Gyvoji 

biblioteka“ keliavo po Lietuvą. – 
Išvažiuodavome anksti, grįžda
vome vėlai, todėl buvo labai pa
togu, kad nereikėjo sukti galvos, 
kaip rytmetį nusigauti iki sutar
tos vietos ar parvažiuoti namo.“ 

Inga sako, jog kviesdama 
taksi ji visada perspėja, kad at
vyktų automobilis su didesne 
bagažine, į kurią būtų galima 
įdėti neįgaliojo vežimėlį. „Be 
to, prireikus taksi dažniausiai 
skambinu į tą pačią įmonę, kur 
mane jau pažįsta, žino mano 
poreikius“, – pasakoja mergina. 

Prieinamos taksi 
paslaugos – Seimo nario 

akiratyje
Seimo nario Justo Džiuge

lio teigimu, tai, kad nėra žmo
nėms su negalia pritaikytų tak
si paslaugų – labai opi proble
ma. „Statistikos departamento 

duomenimis, Lietuvoje gyvena 
apie 60 tūkst. judėjimo negalią 
turinčių žmonių, tačiau nė vie
na šalies taksi paslaugas teikianti 
įmonė neturi automobilių, pri
taikytų vežti žmones neįgalio
jo vežimėlyje. Dažnu atveju tai 
jiems užkerta galimybę nuvyk
ti į gydymo įstaigą, darbovie
tę, savivaldybę ar kitas būtinas 
paslaugas teikiančias įmones. 
Tai stumia į atskirtį, pasmerkia 
vienatvei ir skurdui. Kas nors 
kartą tai patyrė, žino, kad šie 
žodžiai – ne tuščias postringa
vimas“, – įsitikinęs J. Džiugelis. 
Pasak jo, pasibaigus karantinui 
vėl atsivers galimybės į Lietuvą 
atvykti keliautojams. Tai, kad 
šalyje nėra neįgaliesiems pritai
kytų taksi paslaugų, skaudžiai 
kerta Lietuvos įvaizdžiui. 

„Šią problemą ėmiausi spręs
ti dar prieš pusantrų metų. Sei

me suorganizavau visų suinte
resuotų pusių susitikimą, kuria
me dalyvavo taksi įmonių, sa
vivaldybių, Vyriausybės ir žmo
nėms su negalia atstovaujančių 
organizacijų atstovai. Vežėjams 
priminėme, kad šiuo metu ju
ridiniams asmenims galioja re
komendacija turėti žmonėms su 
negalia pritaikytus automobi
lius. Juolab kad valstybė yra su
kūrusi pagalbos mechanizmą – 
diegiant specialią žmonėms su 
negalia pritaikytą įrangą auto
mobilių savininkams taikoma 
ženkli mokesčių lengvata, ta
čiau taksi įmonės, deja, ja nepa
sinaudoja“, – sako J. Džiugelis. 
Seimo narys prisimena to susi
tikimo metu apeliavęs ir į ben
druomenišką požiūrį, į kiekvie
ną visuomenės narį bei siekį su
teikti jam galimybę džiaugtis vi
saverčiu gyvenimu. 

„Pusmetį laukiau, tačiau re
zultatų nebuvo. Paskui užgriuvo 
pandemija, tad sprendimo įgy
vendinimas ir vėl atsidėjo. Da
bar, skaičiams gerėjant, grįž
tu prie šio klausimo. Praėjusią 
savaitę jau buvau susitikęs su 
susisiekimo ministru Marium 
Skuodžiu. Sutarėme imtis ryž
tingų priemonių, sprendžiant 
pritaikytų taksi paslaugų prob
lemą, – sako J. Džiugelis ir pati
kina, kad artimiausiu metu Sei
me inicijuos susitikimą su taksi 
paslaugas teikiančiomis įmonė
mis, su jomis bus tariamasi dėl 
konkrečių sąlygų, kurios taps 
pagrindu Susisiekimo ministeri
jos rengiamam įstatymo projek
tui. – Neabejoju, kad šią prob
lemą tikrai išspręsime.“

Aldona MILIEŠKIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Taksi išsikviesti gali. O jaustis oriai?(atkelta iš 1 psl.)

augti ne kokioje nors atskiroje, 
specialioje aplinkoje, bet įpras
toje bendruomenėje. 

Laukia dideli iššūkiai
Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos (ŠMSM) Švietimo 
pagalbos skyriaus vedėja Gra
žina Šeibokienė sako, kad šiuo 
metu švietimo sistema Lietu
voje neužtikrina tinkamų sąly
gų kiek vienam negalią ar spe
cialiuosius ugdymosi poreikius 
(SUP) turinčiam vaikui ugdy
tis kartu su savo bendraamžiais 
jam artimiausioje ugdymo įstai
goje. Šiuo metu specialieji ugdy
mosi poreikiai nustatyti 69 480 
vaikų, iš jų 4 420 mokosi ne kar
tu su visais.

Svarbus pasiekimas – praė
jusiais metais Švietimo įstatymo 
pakeitimu įteisintas įtraukties 
švietime principas. Pasak G. Šei
bokienės, pokyčiai įsigalios nuo 
2024 metų, iki to laiko turime 
pašalinti visas kliūtis, vedančias 
prie diskriminacijos, kuri, deja, 
dar egzistuoja mūsų visuomenė
je ir švietimo sistemoje. 

„Problemos, kurios kyla atė
jus SUP turinčiam vaikui į mo
kyklą, yra laikomos jo, o ne mo
kyklos, ne sistemos, su juo dir
bančių specialistų problemomis. 
Jeigu vaikas netinka tai siste

mai, reiškia, reikia jį nukreip
ti ten, kur yra sukurtos sąlygos. 
Dėl to mes turime dar 43 spe
cialiąsias mokyklas ir gana daug 
jose besimokančių vaikų (per 3 
tūkst.)“, – sako ŠMSM Švieti
mo pagalbos skyriaus vedėja. 
G. Šeibokienė įsitikinusi – mo
kyklos turi keistis: „Šiandien 
nepakanka manyti, kad užtenka 
to, ką gavau studijuodamas, kad 
viską gavau. Atvirumas, ieško
jimas, kūryba turi būti kiekvie
noje pamokoje.“

Trūksta specialistų
ŠMSM Švietimo pagalbos 

skyriaus vedėja pabrėžė, kad 
labai trūksta specialistų, ku
rie galėtų talkinti mokytojui. 
„Tų specialistų vaidmuo tu
rėtų kisti. Mes kalbame apie 
komandinį, sutelktą darbą, o 
šiandieninė mūsų praktika ro
do, kad jei turime problemą ir 
nežinome, kaip ją spręsti, ati
duodame specialistui. Turime 
labai gražių pavyzdžių, bet ša
lies mastu situacija dar yra ne

patenkinama“, – dalijasi min
timis G. Šeibokienė. Jos teigi
mu, dideli krūviai, mažas atly
ginimas neskatina eiti dirbti į 
mokyklas. „Net ir turėdami pa
kankamai lėšų, jau keletą metų 
negalime privilioti psichologų 
į kaimiškas vietoves, nes nėra 
patrauklių motyvuojančių kitų 
veiksnių“, – pastebi specialis
tė. Maža to, specialistų trūks
ta ir pedagoginėse psichologi
nėse tarnybose. Nacionaliniu 
lygmeniu taip pat nėra viskas 
gerai, nes kai kurioms sritims, 
tarkim, autistiškiems, įvairia
pusių raidos sutrikimų turin
tiems vaikams nėra stiprios in
formacinės bazės. 

Pokyčiams trukdo ir nepri
taikyta aplinka bei nepakanka
mas finansavimas. „Deklaruo
jame įtrauktį, bet pilnai finan
suojame iš biudžeto specialiąsias 
mokyklas, o bendrosios paskir
ties mokykloms iš biudžeto yra 
skiriamos tiktai ugdymo lėšos. 
Kitą dalį lėšų skiria savivalda. 
Taigi savivaldybės nėra suin
teresuotos, kad išnyktų speci
aliosios mokyklos“, – pastebi 
G. Šeibokienė. 

Pokyčiai įvyks tik pasikeitus 
nuostatoms

Vis dėlto ministerija arti
miausiais metais tikisi prover
žio – parengtas veiksmų planas, 
numatytos lėšos tiek darbo už
mokesčiui, tiek įtraukiųjų klasių 
steigimui, metodinei pagalbai. 
Tikimasi, kad švietimo pagal
ba 2024 metais atlieps 85 proc. 
esamo poreikio (šiuo metu kai 
kuriose savivaldybėse tenkina
ma mažiau nei 30 proc.). Jau šie
met steigiamos 285 papildomos 
mokytojų pareigybės. 

Konferenciją organizavu
sios socialinių pokyčių inkuba
toriaus „Domus solis“ vadovės 
ir įkūrėjos Irenos Blaževičės tei
gimu, apklausa parodė, kad net 
60 proc. švietimo bendruome
nės narių mano, jog problemiš
ki vaikai galėtų eiti į kitas, ge
riau pritaikytas mokyklas. Pa
sak I. Blaževičės, yra daug bai
mės, nežinojimo, nenoro keistis. 
„Nuostatas mes galime pakeisti 
tik kalbėdamiesi. Ne kaltinda
mi, bet bandydami, ieškodami, 
kurdami, nebijodami klysti“, – 
mintimis dalijasi I. Blaževičė. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Ateities mokykla – ta, kurioje vertinamas 
vaiko individualumas

Seimo narys Justas Džiugelis tikina, kad neįgaliesiems pritaikytų taksi prob
lema bus išspręsta. 

(atkelta iš 1 psl.)

„Kiekvienas vaikas visuomenėje yra turtas, o ne našta“, – tokia filosofija va
dovaujamasi Izraelyje.
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Kiekvieną rytą, atidariu
si namo duris, skaičiuo

ju kieme atsiradusius juodus 
lopinėlius. Jie – būsima mano 
galimybė judėti. Labai pasigai
lėjau vasarą neįsigijusi hibridi
nio ar elektrinio varytuvo – šią 
žiemą jis būtų tik rai padėjęs. 

Panašiai įkalinti jautėsi 
ir daugiabučiuose gyvenan
tys judėjimo negalią turintys 
žmonės – apsnigti pandusai, 
keltuvai ir šaligatviai tapo di
džiule kliūtimi. Žinoma, būtų 
netiesa sakyti, kad tokia žie
ma mus užklupo pirmą kartą, 
bet pandemijos karantino fo
ne, kai ribojamas net artimų 
žmonių atėjimas, tokia padėtis 
daug kam buvo tragiška. Praė
jusių dviejų mėnesių situaciją 
aš įvardinčiau trigubu karan
tinu: tai buvo socialinė, me
dicininė ir politinė atskirtis. 

Politinės atskirties laukas – 
tai Vyriausybės priimami apri
bojimai, kurių mums, savo ša
lies piliečiams, privalu laiky
tis. Medicininės atskirties lau
kas labai platus – nuo negau
namų įprastinių paslaugų iki 
visiško COVID19 nesergan
čio žmogaus poreikių ignora
vimo. Na, o socialinė atskirtis, 
be bendravimo tarp giminių, 
pažįstamų bei socialines pas
laugas teikiančių asmenų, api
ma ir minėtą sniego problemą. 
Kaip reikėtų elgtis šioje situa
cijoje: ieškoti kaltų ar bandyti 
pačiam ją spręsti? Turbūt rei
kėtų daryti ir vieną, ir kitą. 
Dauguma mūsų turime arti
mų žmonių, vadinamąją „pa
laikymo komandą“, panašiose 
situacijose jų pagalba ir būda
vo svarbiausia. Deja, karantino 
fone daug kam ji tapo nepasie
kiama. Na, o jei dar esate pri
skirtas prie „rizikos grupės“, 
jūsų nelankyti, jūsų pačių la
bui, buvo pagirtinas elgesys... 

Kadangi viena gyvenu so
dyboje, visus nepatogumus 
patyriau asmeniškai. Nors se
niūnas puikiai žino mano si
tuaciją, nesulaukiau nė vieno 
nei jo, nei seniūnijos socia
linio darbuotojo skambučio. 
Kodėl? Todėl, kad neskambi
nau, neprašiau. Tai tiesa, nes 
dauguma mūsų galvojame, 
kad kažkas savaime mus at
simins, paskambins, pasisiū
lys padėti. Gal kada ir bus to
kia situacija, bet ne šiandien. 
Aš stebiu, kaip gyvena ma
no kaimo socialiai remtini, 
niekur nedirbantys žmonės. 
Jie ne prašo, o reikalauja, nes 
labai gerai žino savo teises. 
Jiems atveža malkų, net tele
fono korteles bei jų papildy
mus nuperka ir t.t.  

O prašyti sunku, nes rei

kia turėti labai stiprią nervų sis
temą, idant sulauktum teigiamo 
atsako. Nesvarbu, ar jūsų namas 
priklauso miesto komunaliniam 
ūkiui ar bendrijai, ten dirban
tys kiemsargiai panduso neva
lys, nes jiems nepriklauso, – taip 
mane informavo komunalinio 
ūkio atstovas. Tą patį patvirti
no aplinkos ir būsto pritaikymo 
asociacijos vadovas – panduso ir 
išorinio lifto priežiūra, neskai
tant jo gedimų, yra paties var
totojo pareiga. 

Pagalbos nesulauksite net jei 
kas mėnesį sąžiningai moka
te už namo aplinkos tvarkymą. 
Atšilus orui nuo stogų šliau
žiančios sniego lavinos krin
ta ant pandusų, atvirų keltuvų 
bei platformų. Ir šioje situacijo
je mes tampame nesusikalbėji
mo bei nenoro matyti situacijos, 
kuri yra viso namo gyventojų 
problema, įkaitais. Viena mote
ris, kurios pandusas nusileidžia į 
šaligatvį, skundėsi, kad nedide
liu traktoriumi valantis šaligatvį 
vairuotojas panduso gale palie
ka didžiausią kalną sniego, o pa
prašytas atkasti užverstą pan
duso galą atšauna: „O man taip 
patogu.“ Ir taip visą žiemą. Pa
našiai valant automobilių aikš
teles sniegu užverčiami ir auto
mobiliai, tarp jų ir neįgaliųjų. 
Taip atsikasinėdamas savo au
tomobilį Vilniuje šią žiemą mi
rė mūsų bendruomenės narys... 

Kita šios problemos pusė yra 
miesto infrastruktūros neprie
žiūra. Nebuvo valomi ir į valsty
bines įmones bei medicinos įs
taigas vedantys pandusai. Dau
guma sunkias kliūtis dėl sniego 
patyrusiųjų privalėjo grįžti atgal 
į namus, nes, kaip visada: įstai
gos budintys nežino, kur raktas 
nuo durų, neturi kastuvo ar nė
ra kiemsargio. 

Įvertinę visas šias situaci
jas, dauguma vyresnio amžiaus 
neįgaliųjų šį snieguotą periodą 
net nebandė važiuoti iš namų. 
Tie keli mėnesiai karantino bei 
sniego arešto labai pablogino vi
sų mūsų psichologinę savijautą. 
Kartą net pati sąmoningai įsi
jungiau dulkių siurblįrobotą, 
kad bent kas judėtų aplinkoje, 
sukurdamas bendrystės jausmą, 
o kai jis dar ir „kalbėti“ pradė
jo, nusišypsojau... 

Nukastas takas ar kieme sto
vintis automobilis, net jei tuo 
metu ir negalite jais pasinaudo
ti, suteikia psichologinį komfor
tą – galimybę. Nesame išpaikin
ti nei likimo, nei aplinkos, tad 
net mažytė smulkmena, jau ne
kalbant apie prie įstaigų nuvaly
tus pandusus, suteikia nedidelę 
viltį, kad mūsų nepamiršo, kad 
esame laukiami...

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Trigubas 
karantinas 

arba sniego 
gniaužtuose

Ar negalią turintys žmonės gali 
gyventi savarankiškai?

ja Violeta Toleikienė vis dėlto 
džiaugiasi, kad pokytis, nors ir 
lėtai, vyksta. Asmenims, kurie 
visą gyvenimą praleido institu
cijose, neretai sunku suvokti, 
kad jie gali gyventi „kaip žmo
nės“, patys planuoti savo gy
venimą. „Turime stengtis, kad 
tokių atvejų kaip Edvardo būtų 
daugiau“, – sako V. Toleikienė.

Lietuvos negalios organiza
cijų forumo prezidentė Dovilė 
Juodkaitė primena, jog svarbu 
žmonėms suteikti visą infor
maciją ir galimybę pasirinkti 
ne tik kur, bet ir kaip gyventi. 
Reikia užtikrinti ir kitas įtrauk
ties galimybes – mokytis, turė
ti turiningą laisvalaikį, reali
zuoti save. 

Pasak SADM Horizontalios 
politikos ir projektų valdymo 
grupės patarėjos Rasos Genie
nės, pradėjus pertvarką vienas 
didžiausių trukdžių buvo pa
čių globos institucijų nenoras 
keistis. Šiandien jau nebereikia 
įrodinėti, kad negalią turintys 
žmonės gali gyventi bendruo
menėje. R. Genienė perspėja, 
kad vis dar kyla transinstitu
cionalizacijos grėsmė – reikia 
stengtis, kad grupinio gyvenimo 
namai nevirstų naujomis insti
tucijomis, kur vadovaujamasi ta 
pačia globos namų ideologija.

Vyks diskusijos ir  
mokymai 

Nuo pat pertvarkos pradžios 
nuolat kyla bendruomenių pasi
priešinimas prieš negalią turin
čių žmonių apgyvendinimą jų 
teritorijoje. VšĮ Psichikos svei
katos perspektyvos direktorė 
Karilė Levickaitė įsitikinusi – 
situaciją galima keisti didinant 
bendruomenių raštingumą, 
griaunant mitus apie negalią. 

Projektas „Pokyčių sparnai“ 
truks dvejus metus. 10yje savi
valdybių vyks psichikos sveika
tos raštingumo mokymai, do
kumentinio filmo peržiūros, 
diskusijos su sprendimų priė
mėjais. Trijuose grupinio gy
venimo namuose ekspertai at
liks žmogaus teisių padėties ir 
standartų vertinimą, teiks re
komendacijas, organizuos per
sonalo mokymus. 

Sigita INČIŪRIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Norėčiau,  
kad visuomenė mane 
pažintų ir pripažintų 

Edvardas pasakoja, kad per
sikėlęs į grupinio gyvenimo 
namus patyrė kultūrinį šoką: 
„Mūsų socialinė įstaiga, kaip 
ir visos panašios įstaigos, buvo 
už miesto, viskas vyko mažame 
suspaustame rutulyje. Kai išei
ni už tų durų, tavo laukas prasi
plečia, nes kaimą gali apžvelgti 
vienu žvilgsniu, o miesto laukas 
visai kitoks. Viskas turėjo nusi
stovėti, kad būtų įmanoma pra
dėti veikti. Tai daugiau vidiniai 
pasikeitimai, o ne išoriniai.“

Nuo 2020 m. liepos E. Ga
sinskas kartu su drauge nau
dojasi apsaugoto būsto paslau
ga ir džiaugiasi galintis gyven
ti beveik savarankiškai. Edvar
dui nustatytas 35 proc. darbin
gumas, bet jis turi daug talen
tų – dainuoja, tapo, savanoriau
ja, moko piešti vaikus. Vis dėlto 
ir jis ieškodamas darbo susidu
ria su diskriminaciniu požiū
riu: darbdaviai išsigąsta išgirdę, 
kad vyras turi psichikos nega
lią. „Norėčiau, kad visuomenė 
mane pažintų ir pripažintų to
kį, koks esu“, – sako Edvardas.

Jis savo patirtimi dalijo
si su diskusijos „360° kampu: 
ar žmonėms su negalia gyven
ti savarankiškai Lietuvoje (ne)
įmanoma?“ dalyviais – eks
pertais, sprendimų priėmėjais, 
nevyriausybinių organizaci
jų atstovais. Diskusija sureng
ta pristatant VšĮ Psichikos svei
katos perspektyvos įgyvendi
namą projektą „Pokyčių spar
nai – žmonių, turinčių intelek
to ir / ar psichosocialinę nega
lią, įtrauktis ir teisių užtikrini
mas Lietuvos regionuose“. 

Pertvarkos tikslas – 
užtikrinti žmogaus teises

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministrė Monika Navickie
nė pastebi, kad vis labiau suvo
kiama, jog deinstitucionaliza
cijos tikslas nėra vien tik dide
lių įstaigų sumažinimas. Insti
tucijų pertvarka visų pirma yra 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatų užtikrini
mo sąlyga.

Ministrė džiaugiasi, kad šiuo 
metu Lietuvoje išbandoma ne
mažai svarbių bendruomenėje 
teikiamų paslaugų – apgyven

dinimo apsaugotame būste ar 
grupinio gyvenimo namuose, 
laikinojo atokvėpio, socialinių 
dirbtuvių, pagalbos priimant 
sprendimus, įdarbinimo su pa
galba, atvejo vadybos. Šios pa
slaugos bandomos įgyvendinant 
projektus, todėl reikia užtikrin
ti išbandytų paslaugų tęstinu
mą, taip pat griauti stereotipus 
apie negalią, didinti visuome
nės atvirumą. 

Sėkmės raktas – įvairių 
institucijų sinergija

M. Navickienės teigimu, sie
kiant užtikrinti lygias žmonių 
teises gyventi bendruomenėje, 
naudotis jos ištekliais kartu su 
visais, kaip teigiama Konvenci
joje, būtina socialinės apsaugos, 
sveikatos priežiūros, švietimo, 
kultūros ir kitų sričių sinergija. 

M. Navickenės mintims pri
taria ir sveikatos apsaugos mi
nistro patarėja dr. Simona Bie
liūnė. Ji pabrėžia, kad sveika
tos paslaugos turi būti vienodai 
prieinamos įvairių poreikių tu
rintiems žmonėms – tai kiek
vieno žmogaus teisė. Taip pat 
reikia keisti psichikos sveika
tos situaciją – būtina psicholo
ginės pagalbos, psichoterapinių 
paslaugų plėtra, asmens sveika
tos priežiūros sistemoje turi at
sirasti atvejo vadybos paslauga. 

Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto direktorius prof. Dai
nius Pūras atkreipia dėmesį į tai, 
kad iki šiol nesprendžiamos psi
chinės sveikatos sistemos prob
lemos atsirado dėl ilgus metus 
klestėjusios sovietinės psichi
atrijos mokyklos, skatinusios 
medikamentinį gydymą ir glo
bos įstaigų sistemos stiprėjimą. 
„Negalią turintys žmonės ir šei
mos iki šiol negauna kompleksi
nės pagalbos, kuri taptų alterna
tyva globos įstaigoms. Sveikatos 
sistema vis dar gamina „pro
dukciją“ globos įstaigoms, o vi
sa atsakomybė permesta socia
linės apsaugos sistemai“, – tei
gia D. Pūras. 

Pokytis, nors ir lėtai,  
vyksta

Šiuo metu didelėse glo
bos įstaigose tebegyvena apie 6 
tūkst. žmonių. SADM Socia
linių paslaugų skyriaus vedė

Tauragiškio Edvardo Ga-
sinsko patirtis rodo, kaip dėl 
globos institucijų pertvarkos 
gali iš esmės pasikeisti žmo-
gaus gyvenimas. Edvardo 
kelias per institucijas prasi-
dėjo kūdikių namuose, vėliau 
jis gyveno keliose globos įstai-
gose, ten neįgijo savarankiško 
gyvenimo įgūdžių. Vis dėlto 
prasidėjus deinstitucionali-
zacijai išdrįso ištrūkti iš sis-
temos ir apsigyventi grupinio 
gyvenimo namuose. 

Edvardo Gasinsko pomėgis – tapyba.
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objektų prieinama negalią tu
rintiems žmonėms. 2017 m. at
liktas tyrimas parodė, kad pri
taikyta tik 16 proc. pastatų, 30 
proc. – iš dalies. „Turime rink
ti duomenis, matyti, kur mes 
esame ir kaip infrastruktū
ros kontekste galime plėsti sa
vo paslaugas, jas pritaikyti tin
kamai“, – sakė viceministras. 
M. Ošmianskienė atkreipė dė
mesį, kad labai svarbu ir tinka
mai pateikti informaciją – nu
rodyti, ar renginys ar objektas 
prieinamas. 

A. Vilčinskas pasidžiaugė, 
kad yra įgyvendinama nemažai 
neįgaliesiems skirtų programų 
muziejuose, archyvuose, biblio
tekose. „Bibliotekos yra savo
tiškos inovatorės – turime tiks
lą aprūpinti žmones informaci
niais ištekliais, įdiegti Brailio 
rašto standartą, bendradarbiau
jant su užsienio bibliotekomis 
modernizuoti visas turimas in
formacines sistemas, kad regos, 
klausos negalią turintys žmonės 
galėtų naudotis internetinėmis 
ir mūsų įstaigų teikiamoms pas
laugomis“, – sakė viceministras. 

Jis taip pat atkreipė dėmesį, 
kad didžioji dalis muziejų pritai
ko savo paslaugas – ekskursijas, 
edukacijas – įvairių poreikių tu

rintiems žmonėms. Taip pat yra 
sveikintinų pavyzdžių teatruo
se, kai spektakliai pritaikomi re
gos, klausos negalią turintiems 
asmenims. 

Kas trukdo pritaikyti 
kultūros objektus?

M. Ošmianskienė uždavė 
abiem ministerijoms aktualų 
klausimą – kodėl iki šiol nepri
taikyti tokie objektai, kaip Tra
kų pilis? 

Lietuvos paraplegikų asoci
acijos teisininkas Egidijus Gri
gonis atkreipė dėmesį, kad nė
ra aiškus Statybos techninio re
glamento ir Kultūros paveldo 
tvarkybos reglamento santykis. 
Iš esmės Kultūros paveldo de
partamentas turi veto teisę bet 
kokiems darbams. Dėl kultū
ros paveldo saugotojų prierašo, 
kad rekonstruojant Laisvės alė
ją rekomenduojama įvažiavimus 
įrengti viduje, visa alėja tapo ne
prieinama. 

„Turime turėti ambicingus 
tikslus. Turime būti prieinami 
visiems. Norėtųsi, kad kultū
ra taptų lyderiu“, – prisistaty
mą baigė kultūros viceminis
tras A. Vilčinskas. 

Emilija STONKUTĖ 
Autorės nuotr.

Sandra Ragaišytė. 

Pažadėta siekti pokyčių 
kultūros ir verslumo srityse

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje prisistačiusios Ekonomikos ir 
inovacijų bei Kultūros ministerijos žada, kad pokyčiai vyks ne-
išskiriant neįgaliųjų grupės atskiromis programomis, bet visose 
šioms ministerijoms pavaldžiose srityse. 

Dvigubas gimtadienis
Sunkių išgyvenimų paty

rę žmonės dažnai sako turintys 
ne vieną, o du ar net kelis gim
tadienius. Paprastai jais tampa 
išsivadavimo iš sunkios ligos, 
pabudimo iš komos ar kokia ki
ta svarbi diena. Sandra viso ši
to nepatyrė, bet vis tiek turi du 
gimtadienius. „Gimiau 1981 m. 
gruodžio pabaigoje, bet užregis
travo mane tik 1982 m. sausio 1 
dieną. Kodėl? Todėl, kad tas ke
lias paskutines gruodžio dienas 
niekas nesitikėjo, kad išgyven
siu. Buvau, kaip tais laikais sa
kydavo, „abortinis vaikas“, šešių 
su puse mėnesių gimusi neišne
šiotukė, – atvirauja mergina. – 
Greičiausiai taip nutiko dėl to, 
kad buvome dviese su sese dvy
ne, kuri, deja, mirė dar negimu
si. O aš išgyvenau...“

Pasak Sandros, kai kurie gy
dytojai mamai tiesiai šviesiai sa
kė, kad mažylės laukia daugybė 
problemų: ji nematys, negirdės, 
atsiliks raida. „Iš visų mane tuo 
metu pažinojusių žmonių tik 
viena gydytoja ir, žinoma, ma
ma tikėjo, kad viskas bus gerai.“ 
Ir, pasak Sandros, to užteko, kad 
ji rastų savyje jėgų kabintis į gy
venimą. Tada mama ją ir pava
dino stebuklu. 

Geriausias laikas –  
vaikystė 

Mergina pasakoja buvusi la
bai ligotas vaikas, augdama per
sirgo visomis įmanomomis vai
kų ligomis. „Kai tėtis sužinojo, 
kad mane vargina ne tik vaikiš
kos ligos, bet ir įgimta achon
droplazija (būdingiausias jos 
bruožas – trumpos galūnės), jis 
mus tiesiog paliko,“ – mintimis 
į tas dienas grįžta pašnekovė.

Dėl savo mažo ūgio vaikys
tėje Sandra neišsiskyrė iš ben
draamžių ir geriausiai jautėsi 
vaikų darželyje. „Visi buvome 
maži ir niekas nepastebėjo ma
no kitoniškumo, gal net nesu
prato, kas ir kaip. Mane visi la
bai mylėjo, ypač darželio vedė
ja, – šypsosi mergina. – Buvau 
tikra pramuštgalvė. Su drau
gu Irmantu net bandėm bėgti 
iš darželio. Toli nenubėgom – 
buvom sugrąžinti ir pastatyti į 
skirtingus kampus... Vaikystė – 
geriausias laikas. Tuo įsitikinau 
pradėjusi lankyti mokyklą...“

Patyčios užaugino  
kietą odą

Pirmoke Sandra tapo bū
dama 8erių, mokėsi tame pa
čiame darželyje. Mama stengė
si kuo vėliau ją išleisti į moky

klą vildamasi, kad dukrelė dar 
nors kiek paūgės. „Neįsivaiz
duojate, kiek kartais gyvenime 
gali reikšti milimetras arba oho
ho – centimetras! Deja, teko su
sitaikyti su tuo, kokia esu, ir vis 
tiek pradėti mokytis“, – pasako
ja Sandra ir priduria, kad ant
rą klasę lankė jau tikroje mo
kykloje.  

O čia jos laukė didžiuliai iš
šūkiai. „Tai buvo tikras košma
ras: kas norėjo, kaip norėjo, taip 
iš manęs tyčiojosi. Turėjau daug 
pravardžių, bet pagrindinė bu
vo „liliputė“. Gal senais laikais 
taip vadino mažus žmones, bet 
man skaudėjo ir dabar skauda. 
Spjaudė, mušė, kitaip užgaulio
jo. O mokytojai visai nekreipė į 
tai dėmesio...“ 

Per porą metų mergaitė už
siaugino kietoką odą, o ir vai
kai pamažu apsiprato, mažiau 
erzino. Niekur nedingo ir dar 
daželyje pasireiškusi mergaitės 

„Mama mane vadino stebuklu“
Coliukiškas – 130 cm – ūgis uteniškės Sandros Ragaišytės gy-
venimui iššūkių nepagailėjo. Sveikatos problemos, patyčios, ne-
sėkmingos darbo paieškos, emigrantės patirtis – ir tai tikrai dar 
ne visas jos patirtų išgyvenimų sąrašas. „Ar kam rūpi, kad esu 
išsilavinusi, plataus akiračio, komunikabili? Ne! Svarbiausias 
dalykas – tie 40 cm, kurių neužaugau“, – dar neseniai taip sa-
vo situaciją apibūdinusi Sandra dabar prisipažįsta vos spėjanti 
suktis – tiek įvykių, naujų patirčių šiandien jos gyvenime!

lyderystė. Vis labiau savimi pa
sitikinti Sandra tapo mokyklos 
prezidente ir pagrindine rengi
nių organizatore.  

Ūgis svarbiau už  
diplomą

Sandra neslepia svajojusi 
apie psichologiją, vis dėlto bai
gusi mokyklą pasiliko gimtaja
me mieste, įstojo į Utenos ko
legiją, pasirinko socialinio dar
buotojo specialybę. Gavusi dip
lomą suskato ieškoti darbo. Pra
sidėjo susitikimai su darbda
viais. Deja, negalia, mažas ūgis 
tapo neįveikiama kliūtimi, nie
kas net neleido pabandyti, pa
žiūrėti, kaip jai sektųsi. 

Viena bėda – ne bėda, sa
ko liaudies išmintis. Taip suta
po, kad tuo pat metu ir mama 
liko be darbo, iš Sandros nega
lios išmokos reikėjo išgyventi 
trims žmonėms – ji dar turi ir 
jaunesnį brolį. 

Švedijoje gyvenusios drau
gės paskatinta mergina pasiry
žo pragyvenimo šaltinio ieškoti 
svetimame krašte. Dirbo auk
le, tvarkė švedų namus, sodus, 
rinko bruknes miškuose, par
davinėjo turguose. Nors ir su
tiko žmonių, siūliusių pasilik
ti Švedijoje, tikinusių, kad čia 
galės jaustis visaverčiu žmogu
mi, namų, artimųjų ilgesys pa
ėmė viršų. 

Vis dėlto per jos emigracijos 
laiką esminių pokyčių gimtinėje 
neįvyko. Diplomą teko pamiršti. 
Toje pačioje kolegijoje, kur jį ir 
įgijo, Sandra įsidarbino budin
čia valytoja. Ir šį darbą, pasak 

merginos, gavo tik todėl, kad 
direktorius augino Dauno sin
dromą turintį sūnų ir suprato, 
jog negalia netrukdo būti atsa
kingu, pareigingu darbuotoju. 

Nauja galimybė
Utenos kolegijoje Sandra 

praleido 5erius metus, kol ne
galią turintys žmonės jai pasiū
lė dalyvauti Neįgaliųjų drau
gijos pirmininko rinkimuose. 
„Buvo tikrai baisu, bet ryžausi. 
Ir laimėjau! Dirbu jau antrą ka
denciją. Būna visko, bet tai juk 
gyvenimas. Svarbiausia, kad aš 
myliu savo darbą ir žmones. Ne 
tik tuos, kuriais kasdien rūpi
nuosi. Myliu visus ir, manau, 
už tai man atlyginta jų meile. O 
tai – pats didžiausias turtas, ko
kį turiu“, – šypsosi S. Ragaišytė. 

Pastaraisiais metais Sandros 
visur pilna – ji dalyvauja įvai
riuose socialiniuose projektuo
se, kartu su iniciatyva „Drau
gystė veža“ keliauja po Lietuvą, 
drąsiai kalba apie negalią, ve
da laidą Utenos radijuje. „No
riu, kad visuomenė negalią tu
rinčius žmones priimtų natūra
liai, be jokių išankstinių nuos
tatų ar baimių. Mes juk esame 
tokie patys, kaip visi, ir neturė
tume gėdytis vieno ar kito sa
vo netobulumo, dėl to jaustis 
mažiau vertingi, – svarsto ji. – 
O bend ro likimo žmones no
riu padrąsinti – nepasiduoki
te kitų įtakai ir nurodymams, 
kaip jums gyventi. Svajokite ir 
atkak liai siekite savo svajonių 
išsipildymo!“ 

Aldona DELTUVAITĖ

Skatins verslumą ir turizmą
Ekonomikos ir inovacijų mi

nistrės patarėjas Karolis Žemai
tis išskyrė 2 sritis, kuriose skirs 
daugiau dėmesio negalią turin
tiems žmonėms: turizmo objek
tų prieinamumas ir socialinis 
verslumas. 

„Turizmo objektų prieina
mumas neįgaliesiems yra vie
nas iš mums svarbių aspektų, 
kuriuos norime išnagrinėti ir 
priimti kadencijos metu“, – sa
ko K. Žemaitis.

Pasak jo, Ekonomikos ir ino

vacijų ministerija planuoja iš
analizuoti ir įvertinti turizmo 
objektų prieinamumą žmonių 
su negalia reikmėms ir teikti iš
vadas savivaldybėms bei valsty
bės institucijoms. 

Kalbėdamas apie verslumo 
skatinimą K. Žemaitis atkreipė 
dėmesį į socialinio verslo pa
ketą. Viena iš jo priemonių – 
„Versli Lietuva“ parengtas vie
šųjų paslaugų perdavimo gidas, 
kuriuo savivaldybės skatina
mos pirkti ne paslaugą, o poky
tį ir taip spręsti opias socialines 

problemas. K. Žemaičio teigi
mu, prie pokyčių galėtų prisi
dėti ir GovTech prog rama – tai 
galimybė sukurti ir įvesti vie
šojo valdymo inovacijas, ku
rios padėtų spręsti ir neįgaliųjų 
klausimus. 

Seimo Neįgaliųjų teisių ko
misijos pirmininkė Monika Oš
mianskienė pasiūlė daugiau dė
mesio skirti negalią turinčių 
žmonių verslumui, jų užimtu
mo skatinimui. 

Kultūra turi būti prieinama
„Vyriausybės programoje 

turime tokius raktinius žodžius: 
įtraukioji kultūra, visiems priei
nama kultūra. Tai ne tik priei
namumas teritoriniu, regioni
niu, socialiniu aspektu, bet ir 
prieinamumas skirtingos nega
lios žmonėms. Visa tai bandome 
daryti ne kokiose nors išskirtose 
priemonėse, bet integraliai, ho
rizontaliai visose mums paval
džiose srityse“, – sakė kultū
ros viceministras Albinas Vil
činskas. 

Jis pabrėžė, kad Kultūros mi
nisterija rūpinasi tiek kultūros 
infrastruktūros gerinimu, tiek 
pačiomis kultūros paslaugomis. 

Viceministro teigimu, nė
ra gerai žinoma, kiek kultūros 

Lino Bražionio nuotr.

Rekonstruojant Hapsalu pilį Estijoje buvo rastas sprendimas, kaip pritaikyti 
ją negalią turinčių žmonių poreikiams – patogus privažiavimas nuo stovėji
mo aikštelės, įrengtas liftas, sanitariniai mazgai.
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 lyties – radiacijos sukelta 
vėžio rizika moterims yra šiek 
tiek didesnė nei vyrams. 

Ar keliaujančius lėktuvu 
veikia radiacija?

Žemę iš kosmoso pasiekia 
daug kosminės spinduliuotės, 
tačiau atmosfera apsaugo mus 
nuo didžiosios jos dalies. Kuo 
aukščiau pakylama, tuo atmos
feros sluoksnis yra plonesnis, to
dėl lėktuve skrendantis asmuo 
gauna daugiau kosminės spindu
liuotės nei esantis ant žemės. Ta
čiau keleivis gauna labai nedidelį 
papildomą radiacijos kiekį, todėl 
mažai tikėtina, kad šis radiacijos 
lygis padidins vėžio riziką net ir 
dažnai skraidant. 

Ar gyvenant šalia atomi-
nės elektrinės gali padidėti vė-
žio rizika?

Remdamasis šiuo metu tu
rimais duomenimis, vyriausy
bės aplinkos radiacijos medici
ninių aspektų komitetas JK pa
darė išvadą, kad nėra įrodymų, 
patvirtinančių padidėjusią rizi
ką vaikams, kurie gyvena prie 
atominių elektrinių, vaikystėje 
susirgti leukemija ar kitos rū
šies vėžiu. 

Branduolinės katastrofos ir 
vėžys

Dėl branduolinių katastro
fų gyventojai gali patirti aukš
tesnį jonizuojančiosios spindu
liuotės poveikį. Tyrimai nustatė, 
kad žmonių, išgyvenusių šiuos 
įvykius, skydliaukės vėžio rizi
ka yra didesnė, ypač jeigu ne
laimės metu jie buvo jaunesni 
nei 18 metų.

Maisto ir vėžio sąsajų mitai 
bei faktai

Žiniasklaidoje dažnai atsi
randa pasakojimų apie tam tik rus 
maisto produktus ar maisto me
džiagas, kurie, kaip manoma, pa
didina ar sumažina vėžio riziką.

Ar plastiko buteliai ir mais-
to indeliai sukelia vėžį?

Internetinėje erdvėje paskli
do sensacinga informacija apie 
dioksinų išsiskyrimą pakartoti
nai užšaldant ar pašildant maistą 
plastikiniuose indeliuose. Buvo 
teigiama, kad plastike esančios 
cheminės medžiagos gali patek
ti į maistą ar gėrimus ir sukelti 
vėžį. Šis gandas buvo ypač ga
jus kalbant apie cheminę me
džiagą, vadinamą bisfenoliu A 
(BPA) ir dioksiną. 

O kaip yra iš tiesų? Tyrimai 
parodė, kad nedideli chemikalų 
kiekiai iš plastikinių indų gali 
patekti į juose laikomą maistą 
ar gėrimus. Tačiau chemikalų 
kiekis bus labai mažas. Per kai 
kuriuos eksperimentus plastiki
niai buteliai buvo daug valan
dų kaitinami aukštoje tempera
tūroje. Net ir esant 60° C tem
peratūrai, į maistą patenkan
čių cheminių medžiagų kiekis 
vis dar buvo labai žemas, daug 
kartų mažesnis už nesaugia 
laikomą ribą. 2015 m. Europos 
maisto saugos tarnyba atliko iš
samią bisfenolio A (BPA) apž
valgą ir nusprendė,̇ kad dabar

tinis BPA poveikis nekelia jo
kio pavojaus bet kurio amžiaus 
žmonėms. Taigi nėra patikimų 
įrodymų, kad plastikinių butelių 
ar indų naudojimas padidintų 
vėžio riziką. 

Akrilamidas
Akrilamidas yra cheminė 

medžiaga, kuri susidaro na
tūraliai, kai daugelis maisto 
produktų, ypač krakmolingų, 
ilgą laiką yra veikiami aukš
tos temperatūros juos kepant ar 
skrudinant. Akrilamido randa
ma tokiuose maisto produktuo
se kaip sausainiai, kava, duona, 
bulvių traškučiai. Tyrimų su gy
vūnais duomenys parodė, kad 
akrilamidas gali sąveikauti su 
ląstelių  ̨DNR, todėl gali būti su
sijęs su vėžiu. Tačiau tyrimų su 
žmonėmis rezultatai atskleidė,̇ 
kad tarp daugumos vėžio rūšių 
ir šios cheminės medžiagos nė
ra sąsajos. Kai kurie tyrimai ro
do didesnę gimdos vėžio riziką, 
tačiau įrodymai yra silpni ir ne
nuoseklūs. Net maisto pramo
nės darbuotojai, kurie yra vei
kiami dvigubai didesnio akri
lamido kiekio nei kiti žmonės, 
nėra linkę dažniau sirgti onko
loginiais susirgimais. 

Pesticidai
Pesticidai plačiai naudoja

mi žemės ūkyje. Didelės kai 
kurių pesticidų dozės gali sukel
ti vėžį  ̨gyvūnams, tačiau mais
to produktuose jų kiekis yra 
griežtai reguliuojamas. Vaisių 
ir daržovių  ̨ paviršiuje kartais 
yra labai nedaug pesticidų, ta
čiau nėra įrodymų, kad šie ma
ži kiekiai padidintų vėžio riziką 
žmonėms. 

Glifosatas
Glifosatas yra plataus veiki

mo piktžolių  ̨ naikintojas. Tai 
yra pagrindinė „Raundapo“ vei
klioji medžiaga, plačiai naudo
jama žemės ūkyje, taip pat dar
žuose ar soduose. Žmonėms, 
kurie yra veikiami itin didelio 
glifosato kiekio, gali šiek tiek 
padidėti tam tikrų rūšių vė
žio rizika, tačiau nėra įrodymų, 
kad nedidelis glifosato naudoji
mas turi kancerogeninį poveikį.

Vitaminų papildai
Vitaminų papildai neturi to

kios naudos, kaip natūraliai iš 
maisto gaunami vitaminai. Ke
li klinikiniai tyrimai aiškinosi 
vitaminų papildų poveikį vėžio 
rizikai. Kai kurie iš jų nustatė, 
kad labai didelės dozės iš tik
rųjų gali netgi padidinti vėžio 
riziką. Geriausias būdas gauti 
visą vitaminų ir mineralų asor
timentą yra sveika, subalansuota 
mityba, kai į ją įtraukiama įvai
rių vaisių ir daržovių.

Informacija parengta 
bendradarbiaujant su 

Didžiosios Britanijos vėžio 
tyrimų organizacija „Cancer 

Research UK“

Kuo svarbus vitaminas D?
Vitaminas D atlieka dau

giau nei 200 fiziologinių funk
cijų, jis taip pat turi hormoninį 
poveikį organizmui. 

Šis vitaminas visame kūne 
selektyviai tiesiogiai ar netie
siogiai reguliuoja apie 3 proc. 
žmogaus genomo. Jis daro įta
ką imuninės sistemos, insu
lino, ląstelės dalijimosi regu
liavimui, fosforo ir kalcio ho
meostazes palaikymui, skati
na ląstelių diferenciaciją ir kt. 
Vit. D dalyvauja daugelyje ląs
telės gyvybinių procesų, todėl 
reikia suprasti jo svarbą – jis ne 
tik palaiko normalią imuninės 
sistemos veiklą ar gerą nuotai
ką, bet atlieka daug platesnes 
funkcijas. 

Kokie yra vitamino D šal-
tiniai?

Natūraliai mūsų organizme 
šis vitaminas gaminasi būnant 
saulės šviesoje, jo gauname su 
maistu arba vartodami specia
lius preparatus. 

Vit. D šaltiniai yra lašiša, 
menkių kepenėlės, silkė, pie
nas, sardinės, tunas, kiaušiniai, 
grybai, grūdai, apelsinų sultys. 
Vit. D dažnai praturtinami žu
vų taukai.

Ar galime pakankamai vi-
tamino D gauti su maistu?

Norint gauti rekomenduo
jamą vit. D paros normą, reikė
tų suvartoti 1 valgomąjį šaukš
tą menkių kepenėlių aliejaus, 
85 g lašišos (neapdorotos ter
miškai), 250 g tuno, 10 kiauši
nių arba net 2,5 kg fermentinio 
sūrio. Vidutinė Vakarų šalių 
dieta užtikrina mažiau nei 10 
proc. vit. D koncentracijos or
ganizme, todėl dažnai išsivys
to hipovitaminozė. Visavertei 
mitybai svarbu skirti dėmesio, 
tačiau vargu ar to pakaks už
tikrinti reikiamą vit. D kiekį.

Kuo skiriasi vitaminas 
D2 ir D3?

Vit. D2 yra augalinės kil
mės, jo šaltiniai yra saulėgrą
žų, alyvų aliejus, įvairūs grū
dai ir kiti augaliniai produk
tai,  o D3 – gyvulinės kilmės, 
jo galima rasti žuvų taukuose, 
gyvuliniuose riebaluose, svies
te, grietinėje, piene.

Kokie požymiai išduoda 
vitamino D trūkumą?

Vit. D trūkumą išduoda lė
tinis skausmas, kaulų skausmas 
(ypač paaugliams, kai kaulai 
auga greitai), raumenų silpnu
mas, pastovus nuovargis, pra
kaitavimas, prislėgta, net de
presyvi nuotaika, blogas žaiz
dų gijimas, odos niežulys, dan
tenų ligos, slenkantys plaukai, 
susilpnėjęs imunitetas, suma

žėjęs kaulų tankis. Šio vitami
no trūkumas taip pat daro įtaką 
hipertenzijai ir širdies ligoms.

Galima teigti, kad Lietuvo
je vit. D trūksta daugumai, nes 
neturime galimybės mėgau
tis saule tiek, kiek pietiečiai. 
Vit. D reikia visiems – kūdi
kiams, paaugliams, suaugusie
siems ir senjorams.

Kiek reikia vitamino D?
Kūdikiams iki 6 mėn. reko

menduojama 400IU, 6–12 mėn. 
kūdikiams – 400–600IU, 1–10 
metų vaikams – 600–1000IU, 
suaugusiems – 2000IU per 
parą. Profilaktiškai pakanka 
1000IU per parą, o sergant ga
lima dozę didinti ir iki 4000IU. 
Šį rodiklį galima matyti ant 
vitamino pakuotės. Jeigu kyla 
klausimų, galima pasikonsul
tuoti su vaistininkais. 

Gydytojai taip pat gali skirti 
receptines vit. D3 formas, ku
rios yra gerokai stipresnes, ta
čiau jos dažniausiai skiriamos 
tik atlikus vitamino D3 krau
jyje tyrimą.

Mano rekomendacija – var
toti mažesnį vitamino D kie
kį, 2000IU, o ne receptines 
formas, nes yra įrodymų, kad 
organizmas nesugeba iš karto 
pasisavinti didelių šio vitami
no kiekių ir jis tiesiog pašali
namas. Vit. D patariama var
toti po valgio, nes riebalai pa
deda geriau jį įsisavinti.

Kartu su maistu beveik ne
įmanoma perdozuoti vit. D, ta
čiau per didelis kiekis juo pra
turtintų maisto papildų gali 
sukelti hipervitaminozę. Apie 
tai dažniausiai išduoda bendras 
silpnumas, pykinimas, vėmi
mas, viduriavimas, troškulys, 
dažnas šlapinimasis.

Kokia forma geriausia 
vartoti vitaminą D?

Vit. D yra sukurta įvairių 
formų – purškiamų, mikrokap
suliuotų, lašiukų, – tačiau ku
rią formą pasirinkti – asmeni
nis žmogaus sprendimas, kiek
vienas gali išrinkti sau tinka
miausią. Aš siūlyčiau rinktis 
mikrokapsuliuotą papildų for
mą, tai geriau pasisavinama 
vit. D forma. 

Per kiek laiko galima at-
statyti vitamino D trūkumą?

Vit. D deficito atstatymo 
trukmė priklauso nuo jo trū
kumo ir organizmo imlumo, 
tačiau įprastai po poros mėne
sių galima tikėtis, kad pavyks jį 
atstatyti. Dažniausiai atliekami 
tyrimai prieš pradedant vartoti 
ir po kelių mėnesių, taip gali
ma įvertinti, kokiomis dozėmis 
tęsti vit. D vartojimą.

„Bičiulystės“ inf.

Kas sukelia vėžį: 
mitai ir faktai (2) Vitaminas, 

kurio Lietuvoje trūksta 
beveik visiems

Dažnai galima išgirsti, kad lietuviams ypač trūksta vitamino 
D. Vis dėlto, kai norima atsargas papildyti, vis tiek ne visada 
aišku, kaip tai daryti ir kodėl. „Eurovaistinės internete“ klien-
tus konsultuojanti vaistininkė Greta Maksimavičiūtė atsako 
į dažniausiai užduodamus klientų klausimus apie vitaminą D.Ar medicininiai tyrimai, 

kelionės lėktuvu ir atominės 
jėgainės kelia pavojų 

sveikatai?
Kas yra jonizuojančioji ra-

diacija?
Jonizuojančioji spinduliuotė 

yra radiacijos rūšis, turinti 
aukštą energijos lygį, galintį pa
veikti mūsų ląsteles, įskaitant 
mutageninį poveikį DNR, ku
ris gali sukelti vėžį .̨ Ši radiacijos 
rūšis nuo nejonizuojančiosios 
spinduliuotės skiriasi tuo, kad 
pastaroji turi mažiau energijos.

Svarbu atsimint i,  kad 
kiekvieną dieną esame veikia
mi natūralių radiacijos šalti
nių, pavyzdžiui, radono dujų, 
esančių žemės grunte. Kosminė 
saulės, žvaigždžių ir kosmoso 
spinduliuotė, maistas, kurį val
gome, vanduo, kurį geriame, 
galų gale žemė, kuria vaikščio
jame, taip pat prisideda prie kas
dien gaunamos natūralioje gam
toje sutinkamos radiacijos. Sie
kiant apsaugoti nuo galimo nei
giamo papildomo jonizuojan
čiosios spinduliuotės poveikio 
sveikatai, bet kokia su tuo susi
jusi žmogaus veikla yra griežtai 
reguliuojama. 

Ar rentgeno spinduliai ir 
medicininiai radiologiniai tyri-
mai gali padidinti vėžio riziką?

Medicininės rentgeno nuot
raukos ir kiti vaizdavimo būdai 
labai svarbūs diagnozuojant 
įvairias, taip pat ir onkologines, 
ligas. Kai kuriuose tyrimuose, 
įskaitant rentgeną ir kompiuteri
nę tomografiją, naudojama joni
zuojančioji spinduliuotė. Tyrimų 
metu gautos radiacijos neigiamas 
poveikis sveikatai palyginti labai 
nedidelis ir paprastai jį atsveria 
teisingos diagnozės bei tinkamo 
gydymo nauda. Nepaisant to, 
yra įrodymų, kad diagnostinių 
rentgeno spindulių poveikis per 
daugelį metų šiek tiek padidina 
tikimybę susirgti vėžiu. Jungti
nėje Karalystėje (JK) maždaug 
6 iš 1000 vėžio atvejų sukelia 
diagnostinė radiacija.

Kiek radiacijos skleidžia 
rentgeno spinduliai?

Įvairūs medicininiai tyri
mai skleidžia skirtingą radiaci
jos kiekį. Gaunamos radiacijos 
rizikos lygis priklauso nuo: 
 diagnostinio tyrimo tipo – 

pvz., krūtinės ląstos rentgeno
grama kelia mažesnę riziką nei 
kompiuterinė tomografija; 
 kūno vietos – pvz., dantų 

rentgeno tyrimas kelia mažesnę 
riziką nei krūtinės ląstos;
 amžiaus – jaunesniems 

pacientams, taip pat ir negimu
siems kūdikiams, rizika yra di
desnė, todėl svarbu pranešti gy
dytojui, jei moteris laukiasi; 

Skraidymas lėktuvais, pesti-
cidai, maistas – galima ras-
ti daugybę informacijos apie 
šių dalykų įtaką vėžio atsi-
radimui. Kaip atsirinkti, ku-
ri informacija teisinga, kuri – 
tik mitas?

unsplash.com nuotr.
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Pratęsiant pristatymą
Dar apie Silvią. Ji dirba Poz

nanės superkompiuterių tinklo 
centre. Kuria interneto parduo
tuves ir svetaines. Penkių kny
gų autorė. Jos tekstai spausdin
ti lenkų, čekų, anglų kalbomis. 
Prozos tematika – nuo pažinti
nių knygelių vaikams iki siau
bo romanų. Tokia jau ji yra, 
vis stengiasi įveikti kokius nors 
barjerus ar stereotipus. Ne kar

tą buvo tapusi tarptautinių kon
kursų finalininke. Silvios dė
mesį patraukia konkursai, ku
rie skatina moteris atrasti naujas 
veiklas ir savo stipriąsias puses.

Sunki negalia bejėgė prieš 
energingą moterį.

Nevengia šokiruojančių 
temų

Be abejo, tokia aktyvistė 
visuomet visuomenės dėmesio 

centre, ji ne tik pati rašo, bet ir 
duoda interviu. Silvia renkasi 
šokiruojančias temas. Rašo apie 
seksą, smurtą, vaiduoklius, ap
gavystes. Kartą žurnalistas jos 
paklausė: „Ar sekso kiekis jū
sų tekstuose atspindi malonu
mų trūkumą dėl negalios?“ Vė
liau Silvia prisipažino: „Norėjau 
užmušti jį. Bent jau popieriuje.“

Be abejo, Silvia ne iškart save 
atrado. Karjeros pradžioje ateitį 
siejo su kompiuteriniais žaidi
mais, tačiau netrukus nuomo
nę pakeitė. Naujos technologijos 
įsiveržė akinančiais žaibais, su
teikė iki tol negirdėtų galimybių. 
Tad ėmėsi rimto programavimo, 
randa laiko ir kitus pamokyti. 

Kovotoja su stereotipais
„Daug yra įvairių stereoti

pų apie neįgaliuosius, – sako 
Silvia. – Kai kuriuos mes patys 
kuriame ir net skatiname, kitus 
sugalvoja mus stebintys ir savas 
išvadas darantys žmonės. Pasta
raisiais metais neįgaliojo įvaiz
dis stipriai pagerėjo, tačiau vis 
tiek nuolat girdime visokių ne
sąmonių apie mūsų reikalus – 
seksą, šeimą, darbą.“

Silvia įsitikinusi, kad neįga
lieji tų nesąmonių išgirstų dar 
daugiau, jos skaudintų dar la
biau, jei negyventų šeimos su
kurtoje komforto zonoje, kur 
juos visaip popina. Ypač Silvia 
jaudinasi, kad ir jos sielos bičiu
liams – kūrėjams – ne visada 
užtenka drąsos atsisakyti glo
bos ir nerti į realų gyvenimą su 
visomis jo rizikomis.

Neįgaliųjų rinkodara
„Daug kūrėjų patys stumia 

save į meno draustinį, – negaili 
kritikos nelaimės draugams gar
sioji poznanietė. – „Neįgali ra
šytoja“, „neįgalus poetas“... Ar 
tokiu pristatymu siekiama sėk
mingesnių knygos pardavimų? 
Iš anksto siūloma gerbti auto
rių, kuris, nepaisydamas nega
lios, nėrė į literatūros vandeny
ną? Taip, viskas taip. Bet dažnai 
už to žavaus marketingo matau 
baimę, kad mūsų kūrinys pats, 
be tokio pristatymo, nesugebės 
rasti vietos po saule.“

Anot tinklaraštininkės, geras 
paveikslas ar gera apysaka egzis
tuoja nepriklausomai nuo kūrė
jo. Tai – lyg užaugęs vaikas, ku
ris paliko tėvų namus ir išvyko 
studijuoti. „Taip ir menas, – tei
gia Silvia. – Jis gyvens ir be mū
sų, ir tada, kai mūsų nebebus.“

Gal ji pasiūlys kūrėjams 
slėpti negalią?! Ne, to daryti Sil
via nesiūlo, bet vis kartoja, kad 
tik neįgaliųjų elgesys lemia, ko
kią nuomonę apie juos susida
rys visuomenė, ar susidomės jų 
kūriniais. Štai toks jos recep
tas: „Daug lengviau bendrauti, 
draugauti, kai mes patys natū
raliai traktuojame savo negalią. 
Tuomet ir kiti ima laisvai elgtis, 
nesistebi ir nesibaimina.“

Ak tie eilėraščių konkursai!
Silvia yra nusiteikusi prieš 

konkursus, jei jie organizuoja
mi vien tarp neįgaliųjų. Spor
te – kita situacija, ten tikrai ga
li lemti dalyvio būsena, bet dai

nuoti ar kurti poeziją tikrai gali 
kartu sveiki ir neįgalūs.

„Jei esi gera rašytoja, netu
rėtum dalyvauti neįgaliems ra
šytojams skirtame konkurse, – 
teigia Silvia. – Iš tiesų gali, ta
vo pasirinkimas, tavo gyveni
mas, bet neverta užsidaryti ta
me stikliniame narvelyje, nors 
ten saugu, ramu, nepasieks svei
kų žmonių pikti žodžiai... Kar
tą žiūrėjau populiarų TV šou. 
Vienas šokėjas sėdėjo vežimė
lyje. Jis labai gerai šoko, visus 
sujaudino. Gerbiu tą šokėją, kad 
jis daug pasiekė šokdamas kartu 
su sveikais šokėjais. Bet gerbiu ir 
žiuri, kuri neleido jam dalyvauti 
kitame šou etape. Jis paliko sce
ną aukštai pakelta galva– įveikė 
savo baimę, pabandė.“

Temų spąstai
Tai tokie simpatiški spąstai, į 

kuriuos patenka nemažai neįga
lių kūrėjų. Jie siužetus pasiren
ka tik iš savo gyvenimo ir savo 
riboto patyrimo. „Tai nėra blo
gai, – ramina Silvia. – Tačiau 
paklauskime savęs, kodėl taip 
elgiamės? Nes tą temą jaučiate 
taip gerai, kad uždusite nepapa
sakoję kitiems? Puiku. O gal dėl 
to, kad neįgalusis tegali apraši
nėti tai, ką mato pro savo lan
gą? Va tuomet – bėda!“

Negailestinga kritikė prime
na, kad menas nekenčia barjerų. 
Pabėk iš schemų, pamatyk visas 
pasaulio spalvas, jei jau vadinie
si menininku.   
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Silvia kviečia menininkus neužsibūti 
stikliniame narvelyje

Maras, cholera, ispaniška-
sis gripas... Ar galėtume su-
rasti istorinių koronaviruso 
analogų?

Įvairūs istoriniai laikotarpiai 
sietini su, galima sakyti, jiems 
„būdingomis“ epidemijomis. 
XIV‒XVIII a. dažna karta patir
davo, kas yra maras. XIX a. bu
vo būdingi choleros protrūkiai. 
XX a. prasidėjo ispaniškojo gri
po pandemija, kurios mastai bu
vo suvokti tikrai ne iš karto. XXI 
amžius, jeigu nenutiks ko nors 
baisesnio, matyt, bus žinomas 
kaip „koronaviruso amžius“.

Bandant ieškoti istorinių ko
ronaviruso pandemijos analo
gų, nepakanka kalbėti vien apie 
daug gyvybių nusinešdavusias 
ar sparčiai plisdavusias epide
mijas. Geriausi pavyzdžiai, sa
kyčiau, yra ne Juodoji mirtis 
XIV a. viduryje, bet cholera ir 
ispaniškasis gripas. Šie protrū
kiai buvo kontroliuojami kitaip 
nei viduramžiais ar ankstyvai
siais naujaisiais laikais. Ir anks
čiau, dorojantis su maru, būdavo 
imamasi prevencinių priemonių 
(karantino, judėjimo ribojimų, 
užsikrėtusiųjų izoliavimo), ku

rios aktualios iki šių dienų. Vis
gi bent jau LDK centrinės val
džios veiksmai nebūdavo tokie 
koordinuoti ir centralizuoti, ly
ginant su XIX ar XX a. Laikui 
bėgant keitėsi ir gydymo specia
listų vaidmuo ‒ nuo daugiau ar 
mažiau epizodinio viduramžiais 
ir ankstyvaisiais naujaisiais lai
kais iki centrinio XIX‒XXI a. 
Be to, choleros ir gripo epidemi
jos buvo panašios į koronaviru
so pandemiją, nes plito greičiau 
dėl vis spartesnio susisiekimo ir 
„mažėjančio“ pasaulio.

Ar daug medžiagos apie 
Lietuvoje siautusias epidemi-
jas randate istoriniuose šal-
tiniuose?

Viskas priklauso nuo laiko
tarpio. Viduramžiais apie epide
mijas būdavo iš esmės tik užsi
menama, tačiau iš vėlesnių laikų 
šaltinių apie jas galime pasaky
ti kur kas daugiau. Jie atspindi 
visuomenės atsaką, suvokimą, 
kas yra epidemija, kodėl ji ki
lo, kaip su ja dorotis. Paskuti
nio maro, siautusio Lietuvoje 
1708‒1711 m., padarinius lei
džia įvertinti ir palyginti gerai 
išlikusios krikšto bei santuokos 

metrikų knygos. Duomenys pa
rodo, kaip greitai ar lėtai atsikū
rė gimstamumas, buvo sugrįžta 
į įprastą gyvenimo ritmą, kiek 
epidemija buvo paveikusi kurią 
nors vietovę. Dar daugiau ži
nių esama apie jau kur kas ge
riau dokumentuotas choleros ar 
gripo epidemijas, bet apie jų po
veikį Lietuvos raidai, tiesa, pa
radoksaliai žinome ne itin daug.

Kuo istoriškai panašios vi-
sos epidemijos? Kokiais ypa-
tumais pasižymėjo ankstesnės 
epidemijos Lietuvoje?

Epidemijos paveikdavo iš es
mės visas gyvenimo sritis, lem
davo ekonominio gyvenimo 
sąstingį, sutrikdydavo įprastą 
žmonių gyvenimą. Tai patiria
me ir patys. Todėl vertėtų mąs
tyti apie epidemijas ne vien kaip 
apie negailestingai objektyvius 
biologinius reiškinius, bet ir 
kaip apie fenomenus, iš esmės 
paveikiančius žmones, jų pa
saulėžiūrą, pamaldumą, išryš
kinančius nelygybę, nevieno
das galimybes atsilaikyti prieš 
užklupusią negandą.

Epidemijos palikdavo ir gi
lius randus kolektyvinėje vi
suomenės atmintyje. Lietuviš
ka medžiaga nedaug teatsklei
džia apie su neganda susidurian
čių žmonių psichologinę būklę 
XVII ar XVIII a. Visgi svarbu 

tai, kad žmonės tikrai ilgai pri
simindavo juos ištikusią negan
dą. Antai praėjus pusei amžiaus 
po paskutinio maro buvo repro
dukuojami pagal Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje esantį paveikslą 
sukurti paveikslėliai, vaizduo
jantys maro Vilniuje scenas ir 
primenantys apie grėsmę. Net 
XVIII a. antrojoje pusėje spaus
dintuose kalendoriuose būda
vo pateikiama trumpų patari
mų, kaip apsisaugoti nuo maro, 
o gretimuose kraštuose vyks
tantys protrūkiai būdavo suvo
kiami kaip maro „sugrįžimas“.

Epidemijos labai gerai paro
do, kokie gyvybingi yra maginio 
mąstymo elementai. Neatsitikti
nai ir šiomis dienomis susiduria
me su sąmokslo teorijomis, įvai
riais nepagrįstais įsitikinimais. 

Be to, epidemijos yra neatsieja
mos nuo kaltininkų (dažniau
siai ne vietinių, nepriklausančių 
bendruomenei) paieškų. XIV a. 
viduryje, Juodosios mirties epi
demijos metu, būta išpuolių 
prieš žydus. XVIII‒XIX a. už
krečiamųjų ligų plitimas sietas 
su skurdu ir „necivilizuotais“ 
vargšais. Tokia elgsena bent iš 
dalies būdinga ir šioms dienoms.

Kaip atsigaudavo žmonės 
po ankstesnių epidemijų? Ar 
istorikas gali prognozuoti epi-
demijas? 

Kiekviena epidemija turė
davo ilgalaikių demografinių, 
ekonominių, socialinių padari
nių. Nebuvo individų socialinį 
ir ekonominį stabilumą užtikri
nančių institucijų, todėl atsiga
vimas po epidemijų būdavo itin 
ilgas ir sudėtingas. Žvelgiant į 
įvairaus pobūdžio šaltinius ma
tyti, kad į normalų gyvenimą 
būdavo sugrįžtama per keletą 
dešimtmečių.

Epidemijų prognozavimas 
yra epidemiologų darbas. Nuo jų 
iš dalies priklauso ir tai, ar atei
tyje neteks susidurti su tokiomis 
negandomis, ar pavyks joms už
kirsti kelią. O istorikai gali prog
nozuoti, koks bus visuomenės 
atsakas, kaip epidemija išryškins 
opias socialines problemas.

Eglė KULVIETIENĖ

Ar išmoksime valdyti pandemijas?
Šiandien mokslininkai kuria vis naujas vakcinas nuo koronavi-
ruso, ieško atsakymo, ar buvo galima išvengti pandemijos kri-
zės. O ką apie pandemiją mąsto istorikai? Kokie jų tyrinėjimai? 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkas dr. Marty-
nas Jakulis sutiko pažvelgti į epidemijų istoriją.

Ji yra viena žymiausių Lenkijos neįgalių nuomonės formuotojų. 
Silvia Blach gyvena Poznanėje. Ji – programuotoja, rašytoja, vi-
suomenės veikėja, tinklaraštininkė. Ir net mados kritikė, nepra-
leidusi progos įvertinti šiuo metu Poznanėje veikiančią iš Nyder-
landų atvežtą futuristinės mados parodą. Ir pati kartais demons-
truoja drabužius scenoje – tik ne užlipa į ją, o užvažiuoja. Silvia 
gimė turėdama spinalinę raumenų atrofiją, todėl juda vežimėliu.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulte
to mokslininkas dr. Martynas Jakulis.

Silvia Blach.
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

 

Ji puikiai žino – nors iki namų 
dar pora gatvelių, kiemo sar

gas jau suklūsta, pastato auseles 
ir išlenda iš būdos, laukdamas 
grįžtančios šeimininkės. Visai 
nesvarbu, kad kartais lašnoja 
įkyrus lietus, pučia žvarbus vė
jas ar ant margo kailio krenta 
šlapdribos kąsniai. Tukas išti
kimas – šeimininkę reikia pa
sitikti bet kokiomis aplinkybė
mis, tad kai niūriai tamsų bes
niegės žiemos vakarą automo
bilio žibintai neapšvietė augin
tinio figūros, Lina nutirpo: ne
jaugi atsitiko nelaimė, nejaugi 
ji liko viena? Moteris kuo sku
biau įvairavo automobilį į ga
ražą, net neuždariusi jo durų, 
puolė prie voljero. Tukas nepa
sirodė. Ji įjungė telefono žibin
tuvėlį ir išvydo rudas, protingas 
akis. „Kas tau atsitiko, gudruti, 
nejaugi susirgai?“ – nejučiomis 
garsiai paklausė, o šuo, tarsi su
prasdamas šeimininkės rūpestį, 
snukučiu mostelėjo būdos gilu
mon. Ji pašvietė toliau. Pačia
me kamputyje už margos nu
garos kiūtojo mažas susivėlęs 
pūkų kamuoliukas. Katinukas 
buvo tikras bėdulis – silpnas, 
pasišiaušusiu kailiuku, ašarų ir 
baimės pilnomis akytėmis, net 
sunku patikėti, kad iš nežinia 
kur atklydęs mažylis sugebėjo 
pasiekti šunelio namus. „Šau
nuolis, Tukai, tu tikras gelbė
tojas, – paglostė juodą galvą. – 
O ką su tavimi, vargšeli, daryti, 
net neįsivaizduoju...“

Po geros valandos gelbėtojas, 
sulaukęs vakarinio skanės

to, budriai snaudė, o išgelbėta
sis, atsargiai nupraustas ir pa
maitintas, saldžiai miegojo pin
tinėje ant seno šeimininkės pal
to kailinės apykaklės.

„Pasilik jį, mama, – para
šė sūnus, pamatęs nusiųstą ka
tinėlio nuotrauką. – Turėsi dar 
vieną draugą, kuris užaugęs taps 
tikru pelių siaubu“, – ir pridė
jo daugybę šypsenėlių. „Leng
va tau pasakyti „pasilik“, o ką 
jis veiks, kai išvažiuosiu į dar
bą? Negaliu palikti Tuko būdo
je, juk neprausiu katinuko kiek
vieną vakarą...“ – ir atsakyda
ma nuspaudė keletą klaustukų. 
„Paltuką pasiūk“, – sulaukė la
koniško patarimo, po kurio se
kė dar viena žinutė: „Mama, 
už geros savaitės grįšiu mokytis 
nuotoliniu, nes remontuos mū
sų bendrabučius, galėsiu prižiū
rėti naująjį augintinį“, – ir vėl 
keletas šypsenėlių. 

Keistas nerimas pasklido vi
su kūnu. Ji pasijuto nusivy

lusi. Tai, kad Lukas ruošėsi stu
dijuoti Sporto universitete, ste
bino ne vieną. Daugelis bandė 
atkalbėti – rinkis informacines 
technologijas, vadybą, nes koks 
gi iš tavęs sportininkas, jei sė

di neįgaliojo vežimėlyje? Vai
kinas buvo atkaklus. Tiesa, ne 
itin sėk mingas matematikos eg
zamino įvertinimas svajonę pa
kabino ant plauko, tačiau atkak
liuosius lydi sėkmė ir tryliktųjų 
mokslo metų rugsėjo 1 d. Lu
kas socialiniuose tinkluose pa
sidalino nuotrauka prie Sporto 
universiteto durų. Vieni aikčio
jo, kiti stebėjosi, treti – nuošir
džiai tikėjo sėkme. Ji buvo tarp 
šių. Nuo pat pirmųjų akimirkų 
tikėjo, kad Lukui seksis. Skati
no domėtis įvairia veikla, daly
vauti renginiuose, neužsisklęsti 
savyje. Jis toks ir buvo – lankė
si sporto salėje, su draugais at
sidurdavo ir mokyklos, ir mies
telio šokiuose, dalyvaudavo lite
ratų renginiuose, krėsdavo ber
niokiškas išdaigas, apie kurias 
mama kartais išgirsdavo praė
jus daug laiko... Tada, kai sū
nui teikė gimnazijos garbės ap
dovanojimą, direktorius nulipo 
nuo pakylos, rankose laikyda
mas diplomą. Visa salė atsisto
jo. Nuošė garsi plojimų banga, o 
ji ir apsidžiaugė, ir šiek tiek nu
liūdo – vienas gyvenimo kelio 
etapas įveiktas. Kas toliau?

Pirmieji studijų metai Lukui 
buvo sėkmingi. Nors taiko

moji fizinė veikla vėliau vaiki
nui pasirodė ne tokia patraukli, 
kaip žadėjo studijų programa, 
jis prisitaikė ir jau svajojo apie 
darbo vietą Jaunimo kūrybos ir 
sporto centre. 

O dabar – netikėta žinia: 
bendrabučiai remontuojami, 
teks grįžti namo. Ieškoti buto? 
Tačiau rasti jį patogų žmogui, 
turinčiam judėjimo negalią, tik
rai nebūtų paprasta... „Nesirū
pink, viskas čia gerai, į sunkes
nes paskaitas iš namų nuvažiuo

siu“, – netrukus pyptelėjo žinu
tė, tarsi nujautusi mamos neri
mą. Beliko tik spustelėti trumpą 
ir įprastą „Ok“.

Rūpestis ant kailinės apykak
lės pramerkė akis, kniauk

telėjo, tačiau vėl paglostytas, su
čepsėjo ir užsnūdo. „Na ką gi, – 
nusprendė Lina, – iš seno Luko 
megztinio siųsim tau paltuką, 
dieną kitą pagyvensi su Tuku, 
o paskui – matysim.“ 

Beje, Tukui naujasis raudo
nas Rainiuko paltukas ne itin 
patiko – ilgokai uostė vakarykš
tį draugą, bandė palaižyti, bet 
megztinis nebuvo skanus. Vis 
dėlto supratęs, kad neturi kito 
pasirinkimo, kaip tik dar vie
nai dienai tapti aukle, šunelis 
mažąjį katinėlį stumtelėjo link 
būdos – atseit, lįsk vidun, pri
žiūrėsiu tave. Dirstelėjęs į pilną 
pieno dubenėlį, supratingai pa
žvelgė į šeimininkę – būk rami, 
užteks abiem.

Už poros dienų namo grį
žo Lukas. Dar po mėnesio 

Sporto universiteto socialinių 
tinklų paskyroje dešimtis patik
tukų ėmė rinkti nuotrauka, ku
rioje nuotoliniu būdu mokėsi du 
studentai – besišypsantis tam
siaplaukis vaikinas ir jo treningo 
gobtuve įsitaisęs rainas katinu
kas. Beje, Rainiukas tapo Tig
ru – taip nusprendė Lukas. „Jis 
užaugs solidžiu, rimtu, mokytu 
šiuolaikiniu katinu, tad ir vardas 
turi būti solidus“, – argumenta
vo sūnus, o Lina tik ramiai šyp
sojosi – ir išdykęs augintinis, 
ir sugrįžęs sūnus iš namų išvi
jo su kiekvienu tamsiu vakaru 
vis labiau bandžiusį įsitvirtinti 
vienat vės jausmą.

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

Kaip iškeliauja vienatvė

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis kovo 18 dieną.

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


