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Socialinio būsto nuoma – 
trumpalaikė socialinė parama?

Įvertino Konvencijos nuostatų 
laikymąsi: reikia dar daug nuveikti

prasidėjo, kai plaunant grindis 
ją persmelkė didžiulis skausmas, 
kurį, kaip vėliau paaiškėjo, su-

kėlė trūkęs stuburo diskas. Su-
sitikimai su medikais tapo nuo-
latiniai. Jai nustatytas 35 proc. 
darbingumo lygis. 

Gyvenimas Aidai rūpesčių 
nepagailėjo. Keturis vaikus už-
auginusi moteris dabar gyvena 
kartu su dešimtoke dukra, kiti 
jau suaugę, gyvena savarankiš-
kai. Ne vienus metus bendrabu-
tyje praleidusi moteris visą laiką 
svajojo apie savo būstą, deja, nei 
gaunamos pajamos, nei sveikata 
šiai svajonei išsipildyti neleido. 
„Nuo 2003 metų stovėjau eilėje 
socialiniam būstui gauti, – pa-
sakoja moteris. – Pagaliau gavau 
žinią, kad mudviem su dukra 
skirtas dviejų kambarių butas. 
Šviesus, suremontuotas butas 
pirmame aukšte. Nereikės lipti 
laiptais, visai šalia atsidarė nauja 
parduotuvė, ir autobusų stotelė 
už 5 minučių kelio.“

Vis dėlto su Kauno m. savi-
valdybės Nekilnojamojo turto 
skyriumi pasirašyta socialinio 
būsto nuomos sutartis Aidai ke-
lia ne vien džiaugsmą, bet ir ne-
rimą. „Ant sutarties man buvo 
liepa ranka parašyti, jog gavau 
sutartyje nurodytas atspausdin-

tas taisykles, susipažinau ir su-
pratau, kad butas išnuomoja-
mas terminuotai 3 metams, po 
3 metų turėsiu išsikraustyti ir 
butą priduoti savivaldybei“, – 
pasakoja moteris ir priduria, kad 
deklaruojant gyvenamąją vietą 
taip pat buvo perspėta, kad su-
ėjus terminui ši deklaracija bus 
automatiškai panaikinta. „Kur 
tada reikės dėtis, kaip gyven-
ti?“ – nerimo neslepia dėl ne-
galios sunkiai judanti moteris. 

Motyvuoja savarankiškai 
pasirūpinti būstu?

Aidos situacija – ne vienin-
telis pavyzdys, patvirtinantis, 
jog Kauno m. savivaldybė socia
linį būstą išnuomoja 3 metams. 

Socialinis būstas daugeliui 
mažas pajamas gaunančių 
jaunų ar būrelį vaikų augi-
nančių šeimų, našlaičiais li-
kusių, negalią turinčių žmo-
nių – tikras išsigelbėjimas. 
Vis dėlto nuomos sutartis nė-
ra garantas, kad būstas visa-
da ir priklausys ją pasirašiu-
siam žmogui. Įstatymas nu-
mato tam tikras sąlygas, ku-
rias būtina atitikti, be to, kai 
kurios savivaldybės sudaro 
terminuotas nuomos sutartis.

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Sutartis su netikėtu 
pasižadėjimu 

Kaunietė Aida Račienė, kol 
sveikata leido, rankų sudėjusi 
nesėdėjo. „Turiu 25 metų dar-
bo stažą. Dirbau sunkius fizi-
nius darbus, – pasakoja mote-
ris. – Gal todėl stuburas neatlai-
kė – ištvėriau keturias operacijas, 
stuburas varžtais, metalinėmis 
plokštelėmis sutvirtintas, kak
le implantas įstatytas, pašalin-
tos 8 išvaržos. Dar laukia alkū-
nės sąnario keitimo operacija – 
magnetinis rezonansas parodė, 
jog artrozė jį taip suniokojo, kad 
negaliu ištiesti rankos, joje visai 
neliko jėgos. Ir judėti sunku – 
laiptai, įkalnės man neįveikia-
mi. Kaklas taip ir liko užspaus-

tas, todėl viena koja atimta, nu-
tirpusi“, – pasiguodžia moteris.

Aida prisimena, kad viskas 

Kokiu žodžiu vadinti? 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (SADM) duomeni-
mis, 2019 m. Lietuvoje sociali-
nio draudimo netekto darbingu-
mo arba invalidumo pensijas ga-
vo apie 170 tūkst asmenų. Nega-
lią turėjo 15 327 vaikai. D. Pū-
ras atkreipė dėmesį, kad Lietu-
voje jiems pavadinti vis dar yra 
vartojamas „invalidumo“ termi-
nas, kuris prieštarauja Konven-
cijos nuostatoms (šis terminas 
sutinkamas neįgalumo nustaty-
mo sistemoje: vis dar yra asme-
nų, pripažintų I, II ir III grupės 
„invalidais“, t.y. jiems nenusta-
tytas darbingumo lygis). Pasak 

D. Pūro, termino „invalidas“ 
turėtų būti atsisakyta. 

Žmogaus teisių stebėsenos 
instituto pateiktoje ataskaitoje 
atkreipiamas dėmesys, kad nu-
asmeninantį terminą „neįgalie-
ji“ vertėtų pakeisti žodžių jun-
giniais „žmonės su negalia“ ar-
ba „žmonės, turintys negalią“. 
Taip pat pasauliniame diskurse 
jau seniai atsisakoma termino 
„specialieji poreikiai“, jis keičia-
mas į „individualius poreikius“.

Pasak D. Pūro, apskritai da-
bartinis negalios vertinimas yra 
orientuotas į tai, ko žmogus 
„negali“, dėl to rekomenduoja-
ma reformuoti visą darbingu-
mo nustatymo sistemą. Svarbu 
daugiau dėmesio skirti žmonių 
įgalinimui, vertinti ir tai, kokių 
paslaugų ir priemonių asmeniui 
gali prireikti tam, kad jis būtų 
įgalintas dirbti.

Moterys su negalia ir 
vaikai – diskriminuojami 
Įvairūs tyrimai rodo, kad 

moterys ir mergaitės su nega-

lia patiria didesnę smurto, iš-
naudojimo ir prievartos, taip 
pat ir prievartinės sterilizacijos, 
abortų ar kontracepcijos riziką. 
Jos patiria diskriminaciją švie-
timo, darbo, socialinės apsau-
gos, sveikatos, šeimos ir kas-
dienio gyvenimo srityse, poli-
tiniame gyvenime ir kitur. Pa-
sak D. Pūro, Lietuvoje pasigen-
dama konkretesnių priemonių, 
skirtų moterų ir mergaičių su 

negalia diskriminacijai panai-
kinti. Jis ragina tam skirti kur 
kas daugiau dėmesio. Profeso-
riaus teigimu, svarbu mokyti 
ne tik specialistus, bet ir pačias 
moteris ir mergaites, kaip atpa-
žinti diskriminaciją ir kaip su 
ja kovoti. Jungtinės Tautos sie-
kiant šio tikslo rekomenduoja ir 
kuo greičiau ratifikuoti Stambu-
lo konvenciją.

Kalbėdamas apie vaikų su 

negalia situaciją, D. Pūras at-
kreipė dėmesį į globos įstaigo-
se gyvenančius vaikus. Jo tei-
gimu, per 2019 m. buvo įsivai-
kinti 5 vaikai su negalia. Deja, 
nė vienas iš jų nebuvo įvaikin-
tas Lietuvoje. „Tai, kad Lietu-
voje gyvenantys žmonės nėra 
linkę įsivaikinti ar globoti vai-
kų su negalia, galėtų būti nu-
lemta įvairių aplinkybių ir Lie-
tuvoje egzistuojančių kliūčių, 
pavyzdžiui, reikalingų ir tin-
kamų paslaugų vaikui su nega-
lia bei garantijų šeimai trūku-
mu, visuomenėje gaji stigma ir 
pan.“, – pabrėžiama Žmogaus 
teisių stebėsenos instituto atas-
kaitoje. D. Pūro teigimu, būti-
na skirti didesnę materialinę pa-
ramą globėjams (rūpintojams), 
globojantiems vaiką su negalia. 
Be to, svarbu didinti psichologi-
nės bei kitos reikalingos pagal-
bos prieinamumą, teikti kvali-
fikuotą pagalbą šeimoms. 

Taip pat, pasak D. Pūro, 
svarbu daugiau dėmesio skirti 

Atvira visuomenė
Žmogaus teisių stebėsenos 
institutas įvertino, kaip Lietu-
voje sekasi įgyvendinti Jung-
tinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatas. Insti-
tuto direktorius prof. Dainius 
Pūras, Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos posėdyje pristatęs Kon-
vencijos ataskaitą, pabrėžė, 
kad dar daug reikia nuveikti 
daugelyje sričių – nuo požiū-
rio į negalią kaitos iki įtrauk-
ties į švietimą ir darbo rinką. 

(nukelta į 3 psl.)

unsplash.com nuotr.
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Kas keičiasi?
Kreipimasis dėl socialinių 

paslaugų. Atsiranda daugiau 
būdų kreiptis dėl savivaldybės 
ar valstybės finansuojamų pas-
laugų. Dėl socialinių paslaugų 
galima kreiptis raštu tiesiogiai 
į savivaldybę, paštu 
ar elektroniniu bū-
du, o jeigu valstybės 
elektroninės valdžios 
sistemoje teikiama 
tokios rūšies elektro-
ninė paslauga – pra-
šymą galima teik-
ti per SPIS sistemą. 
Taip pat numatyta 
nauja galimybė pri-
imti asmens prašy-
mą jo namuose so-
cialinio darbuotojo 
mobiliajame įren-
ginyje. 

Taip pat atsiranda galimybė 
asmeniui ar šeimai, kuriems dėl 
jo ar jos saugumo skubiai rei-
kalingos socialinės paslaugos, 
kreiptis tiesiai į socialinių pas-
laugų įstaigą, kuri tarpininkaus 

pateikiant prašymą savivaldy-
bei. Dėl socialinių paslaugų so-
cialinę riziką patiriančiai šei-
mai ir jos vaikams tarpininkaus 
atvejo vadybininkas.

Asmuo, apsigyvenęs sociali-
nės globos namuose savo lėšo-
mis, gali teikti prašymą dėl so-
cialinės globos, finansuojamos 
savivaldybės ar valstybės biu-
džeto lėšų.

Visais atvejais, jeigu doku-
mentai ar duomenys, kurių rei-
kia nustatant teisę gauti paslau-
gą, yra valstybės ar žinybiniuo-
se registruose, valstybės infor-
macinėse sistemose ar juos sa-
vivaldybė pagal prašymą gauna 
iš valstybės ar savivaldybės ins-
titucijų, įstaigų, įmonių ir orga-
nizacijų, besikreipiantis žmogus 
šių dokumentų ir duomenų ne-
turės teikti dar kartą.

Trumpėja socialinių pas-
laugų skyrimo terminai. Nuo 
šiol asmens (šeimos) socialinių 
paslaugų poreikis bus nustato-
mas per 10 kalendorinių die-
nų (k. d.) nuo prašymo gavimo 

dienos (buvo per 14 k. d.), o il-
galaikės socialinės globos porei-
kis – per 20 k. d. (buvo per 30 
k. d.). Sprendimo dėl socialinės 
priežiūros priėmimas sutrumpė-
jo nuo 14 iki 10 k. d. nuo socia
linių paslaugų poreikio išvadų 
pateikimo, dėl socialinės glo-
bos – nuo 30 iki 20 k. d.

Reglamentuotas socialinių 
paslaugų teikimo nutrauki-
mas ar sustabdymas. Paslau-
gos gali būti nutrauktos asmens 
prašymu ar įstaigos siūlymu tik 
tuo atveju, kai gaunama sociali-
nio darbuotojo išvada, kad socia
linių paslaugų teikimo nutrauki-
mas atitinka asmens (šeimos) so-
cialinių paslaugų poreikius ir in-
teresus. Socialinės paslaugos taip 
pat gali būti sustabdomos asmens 
pageidavimu iki 120 dienų, po 
kurių turi būti pradedamos teik-

ti ne vėliau nei kitą dar-
bo dieną pasibaigus su-
stabdymo laikotarpiui ir 
teikiamos tomis pačio-
mis sąlygomis be atski-
ro sprendimo priėmimo.

Asmenims, kurie 
kreipsis dėl socialinės 
globos nepraėjus pu-
sei metų nuo specia-
liųjų poreikių nustaty-
mo, nustatant sociali-
nės globos poreikį ne-
reikės teikti duomenų 
apie specialiųjų poreikių 
nustatymą ar atsakinėti 

į su tuo susijusius klausimus – 
socialinis darbuotojas įvertins 
turimą informaciją ir, atsižvelg-
damas į asmens pageidavimus, 
pasiūlys tinkamą paslaugą.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Keičiasi socialinių 
paslaugų poreikio 

nustatymas
Nuo balandžio mėnesio įsiga-
lioja naujas asmens (šeimos) 
socialinių paslaugų poreikio 
nustatymo ir skyrimo tvar-
kos aprašas bei atnaujinta 
senyvo amžiaus asmens bei 
suaugusio asmens su nega-
lia socialinės globos poreikio 
nustatymo metodika.
„Tikimės, kad socialinės pa-
slaugos taps labiau prieina-
mos visiems, kuriems jų rei-
kia: ir žmonėms su negalia, 
ir senoliams, ir jų artimie-
siems, ir socialinę riziką pa-
tiriančioms šeimoms su vai-
kais“, – sako socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Mo-
nika Navickienė.

Daug dėmesio skiriama pa-
galbai šeimoms, kurios prižiūri 
negalią turinčius šeimos narius. 
2019 m. įsteigtas socialinės glo-
bos centras „Vilties sodas“, ku-
ris teikia dienos socialines pas-
laugas. Rajone gyvenantys su-
trikusio intelekto asmenys šias 
paslaugas gauna įstaigoje ar na-
muose. Organizuojama trans-
porto paslauga – įstaigos lan-
kytojai net ir iš atokesnių rajono 
vietovių atvežami ir parvežami į 
namus. Ta didžiulė pagalba šei-
mai. Kai šeimos narys įstaigoje, 
tėvai gali dirbti.

Planuojama atidaryti grupi-
nio gyvenimo namus, kuriuose 
negalią turintys asmenys gy-
ventų, dirbtų socialinėse dirb-
tuvėse. 

Vykdydama ESFA finan-

suojamą projektą „Nuo globos 
link galimybių: bendruomeni-
nių paslaugų plėtra“ bendrija 
teikia paslaugas negalią turin-
tiems darbingo amžiaus žmo-
nėms. Labai laukiama laikino 
atokvėpio paslaugos, kuri su-
teiktų galimybę kuriam laikui 
patikėti šeimos narį specialis-
tams. Tuo metu artimieji turėtų 
galimybę pasirūpinti savo svei-
kata, pailsėti.

Tėvai džiaugiasi įstaigos „Vil-
ties sodas“ veikla, jos darbuoto-
jais, jie žino, kad negalią turintis 
vaikas patenka į patikimas ran-
kas, kad juo bus pasirūpinta, kad 
jis bus ugdomas pagal galimybes.

Bendrijai „Radviliškio vil-
tis“ vadovauja sumani, kūrybin-
ga Danutė Janušauskienė. 

Janina OŽALINSKAITĖ

Reikšminga parama 
sutrikusio intelekto 

žmonėms

Kai neįgalus asmuo sulaukia 
pensinio amžiaus, jam nusta-
tomi specialieji poreikiai. Šiuo 
metu jie yra tokie: 
 Didelių specialiųjų po-

reikių lygis, nustatomas asme-
nims, kuriems nustatytas pir-
mojo ar antrojo lygio specialu-
sis nuolatinės slaugos poreikis.
 Vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis, nustatomas as-
menims, kuriems nustatytas pir-
mojo lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros ar pagalbos poreikis.
 Nedidelių specialiųjų 

poreikių lygis, nustatomas as-
menims, kuriems nustatytas an-
trojo lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros ar pagalbos poreikis.

Žmonės, kuriems nustatytas 
didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygis, be kita ko, ga-
li pasinaudoti transporto leng
vatomis ir lengvata nemokėti 
rink liavos gaminantis tapatybės 
kortelę ar pasą. Kadangi norima 
užtikrinti galimybę lengvatomis 
pasinaudoti visiems asmenims, 
kuriems nustatytas specialiųjų 
poreikių lygis, nuspręsta palikti 

tik du iš jų: didelių ir viduti-
nių specialiųjų poreikių. 

Žmonės, kuriems iki įstaty-
mo įsigaliojimo buvo nustaty-
tas nedidelių specialiųjų porei-
kių lygis, bus prilyginami turin-
tiems vidutinių specialiųjų po-
reikių lygį. 

Įstatyme bus numatyti tokie 
specialiųjų poreikių lygiai: 

Didelių specialiųjų porei-
kių lygis. Nustatomas asme-
nims, kuriems nustatytas pir-
mojo ar antrojo lygio specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, arba 
asmenims, kuriems iki senatvės 

pensijos amžiaus sukakties die-
nos nustatytas 0–30 proc. dar-
bingumo lygis.

Vidutinių specialiųjų po-
reikių lygis. Nustatomas asme-
nims, kuriems nustatytas pir-
mojo ar antrojo lygio specialusis 
nuolatinės priežiūros ar pagalbos 
poreikis, arba asmenims, ku-
riems iki senatvės pensijos am-
žiaus sukakties dienos nustatytas 
35–55 proc. darbingumo lygis.

Šią tvarką reglamentuojan-
tys Neįgaliųjų socialinės integ
racijos įstatymo pakeitimai įsi-
galios 2021 metų liepą.

Svarbu

Asmens socialinių paslaugų poreikis bus nustatomas indi-
vidualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes 
savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir 
poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas komplek-
siškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir mo-
tyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti 
ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompen-
suoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendro-
siomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra. 

Asmeniui ar šeimai gali būti nustatytas kelių rūšių bendrųjų 
socialinių ar (ir) socialinės priežiūros paslaugų poreikis.

Visi negalią turintys senjorai galės 
pasinaudoti lengvatomis

unsplash.com nuotr.

„Prieš kelerius metus dėl am-
putuotos kojos man buvo nustaty-
tas netektas darbingumas. Specia-
liojo lengvojo automobilio įsigijimo 
poreikis tuomet nebuvo vertintas. 
Norėčiau išsilaikyti vairavimo eg-
zaminą ir gauti tikslinę kompensa-
ciją automobiliui įsigyti, pritaikyti. 
Noriu sužinoti, ar tam, kad būtų 
nustatytas šis specialusis poreikis, 
turės būti iš naujo įvertintas ir ne-
tektas darbingumas? Kokius doku-
mentus reikia pristatyti, kreipian-
tis dėl šio specialiojo poreikio?“ – 
klausia „Bičiulystės“ skaitytojas. 

Atsako Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Asmenų aptarnavimo 
ir dokumentų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė Nomeda 
Pikelytė.

Kadangi darbingumo lygis 
nustatytas anksčiau, dėl specia
liojo automobilio įsigijimo po-
reikio tokiu atveju reikia kreip-
tis bendra tvarka kaip ir dėl ki-
tų specialiųjų poreikių – būtina 
pateikti naują gydančio gydyto-
jo parengtą siuntimą. Darbingu-
mo lygio iš naujo vertinti nebū-
tina, nes jis galioja iki nustatyto 
termino. Kartu su siuntimu Ne-
įgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybai asmuo turi pateikti 
prašymą nustatyti specialųjį len-
gvojo automobilio ir jo techni-
nio pritaikymo kompensacijos 
poreikį ir asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą.

Nustatant specialųjį poreikį 
darbingumo lygio iš naujo 

vertinti nebūtina

„Radviliškio viltis“ įsikūrė 1997 metais. Didžiausias noras buvo, 
kad visų amžiaus grupių neįgalieji su proto negalia turėtų savo 
įstaigą: vaikai galėtų lankyti darželius, po to – mokyklą, suaugę 
asmenys turėtų kur pabūti, pabendrauti. Bendrijos iniciatyva bu-
vo įsteigtos klasės intelekto sutrikimų turintiems vaikams. Įsteig-
tas Paramos šeimai centras, sukurta savipagalbos grupė tėvams. 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio viltis“ vadovė Da-
nutė Janušauskienė.
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Asociacijos „Savarankiškas gy-
venimas“ prezidentas Ričardas 
Dubickas pasakoja, kad dėl iš 
savivaldybės gauto priminimo, 
jog nuomininkas turi atlaisvin-
ti socialinį būstą ir grąžinti jį 
nuomotojui per 14 kalendorinių 
dienų nuomos sutarčiai pasibai-
gus, į jį kreipėsi dar viena socia
linio būsto nuomotoja. „Visą 
laiką tvarkingai deklaravome 
pajamas, mokėjome mokesčius, 
neturime jokių skolų ar kokių 
kitų nusižengimų. Nepasikeitė 
ir mūsų socialinė padėtis – pa-
jamos nepadidėjo, turto neįgi-
jome. Šeimoje auga trys vaikai, 
vienam dėl nesveikos širdutės 
nustatytas neįgalumas, – pasa-
koja socialinio būsto nuominin-
kė Jolanta (vardas pakeistas). – 
Kai pasiteiravome, kur mums 
reikės dėtis, išgirdome patarimą 
kreiptis į Krizių centrą.“ 

Kauno m. savivaldybės pa-
prašėme pakomentuoti susiklos-
čiusią situaciją. Nekilnojamojo 
turto skyriaus vedėjo Donato 
Valiuko atsakyme teigiama, kad 
nuo 2017 metų socialinis būstas 
Kauno mieste nuomojamas ter-
minuotai, 3 metų laikotarpiui. 
„Siekiame padėti šeimoms sa-
varankiškai pasirūpinti kur gy-
venti“, – rašoma redakcijai at-
siųstame komentare. Panašų pa-
aiškinimą savivaldybė nusiuntė 
ir Jolantos šeimai: „Parama būs-
tui išsinuomoti teikiama vado-
vaujantis Paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti įstatymu siekiant 
didinti asmenų ir šeimų, pagal 
Įstatymą turinčių teisę į para-
mą būstui įsigyti ar išsinuomoti, 
motyvaciją integruotis į darbo 
rinką ir racionaliai naudoti turi-

mus išteklius.“ Rašte taip pat pa-
žymėta, jog miesto savivaldybės 
administracija neturi duomenų, 
kad Jolantos vyras ar ji pati ne-
gali dirbti ir savarankiškai pasi-
rūpinti, kur gyventi. Moteris sa-
ko visą savo laiką skirianti vaikų 
priežiūrai. Per pandemiją nedir-
bo darželiai, todėl ieškotis darbo 
tikrai negalėjo. Karantinas atsi-
liepė ir vyro darbui. 

Prieštarauja socialinio 
teisingumo principui 

Nekilnojamojo turto sky-
riaus vedėjo teigimu, vadovau-
jantis Kauno miesto savival-
dybės būsto ir socialinio būsto 
nuomos tvarkos aprašu, patvir-
tintu Kauno miesto savivaldy-
bės tarybos sprendimu, termi-
nuota sutartis gali būti pratęs-
ta. „Jei asmuo ar šeima pateikia 
argumentuotą informaciją ir/
ar įrodymus, kad negali dirb-
ti ir savarankiškai pasirūpinti, 
kur kitur gyventi, kad dėjo pa-
stangas pagerinti savo situaciją 
(susirasti darbą, nuomotis būs-
tą rinkos sąlygomis ar jį įsigy-
ti išsimokėtinai, ir pan.), tačiau 
dar nepavyko, dar trūksta laiko, 
dar reikia sutarties pratęsimo, jei 
asmuo/šeima yra neįgalūs, pen-
sinio amžiaus – sutartis pratę-
siama“, – teigiama redakcijai at-
siųstame komentare. 

Pasak D. Valiuko, dar pasi-
taiko atvejų, kai paramą būstu 
gauna sveiki darbingo amžiaus 
žmonės, oficialiai nedirbantys 
arba deklaruojantys labai mažas 
pajamas, kad neviršytų nustaty-
tų ribų, žinančių teises, o parei-
gų – ne, gyvenančių iš galimai 
nelegalių pajamų.

Socialinio būsto nuomotojų 

galimybes iškeldinti iš būsto pa-
prašėme pakomentuoti ir Socia
linės apsaugos ir darbo minis-
teriją (SADM). „Vadovaujantis 
Paramos būstui įsigyti ar išsi-
nuomoti įstatymu, asmenys ir 
šeimos teisę į socialinio būsto 
nuomą išlaiko tol, kol atitinka 
reikalavimus, t. y. neviršija nu-
statytų pajamų ir turto metinių 
dydžių, – teigiama SADM at-
sakyme ir pabrėžiama, kad šias 
nuostatas atitinkantis asmuo 
(šeima) negali būti iškeldintas 
iš socialinio būsto ir paliktas be 
gyvenamojo ploto. – Tai prieš-
tarautų tiek Įstatymo nuosta-
toms, tiek Lietuvos tarptauti-
niams įsipareigojimams dėl tei-
sės į būstą užtikrinimo bei sie-
kiui neleisti plisti benamystei.“

SADM taip pat akcentuo-
ja, kad sudaromų terminuotų 
socialinio būsto nuomos sutar-
čių praktika neatitinka Įstaty-
mo normų ir prieštarauja socia
linio teisingumo principui, ku-
ris nustato, kad parama būstui 
įsigyti ar išsinuomoti teikiama 

asmenims ir šeimoms, įverti-
nus jų turimą turtą, gaunamas 
pajamas ir kitus su asmens bei 
šeimos socialine padėtimi su-
sijusius veiksnius. „Šiuo atve-
ju itin svarbus yra savivaldybių 
vaidmuo, nes, visų pirma, sa-
vivaldybės turėtų organizuoti 
pagalbos teikimą asmenims ir 
šeimoms, siekiant juos įgalinti 
savarankiškai apsirūpinti būs-
tu. Tačiau tol, kol asmenys (šei-
mos) negali apsirūpinti būstu sa-
varankiškai, tokiems asmenims 
privalo būti garantuojama tei-
sė į būstą, ką numato ir Lietu-
vos prisiimti tarptautiniai įsipa-
reigojimai“, – teigiama SADM 
komentare. 

R. Dubickas sako gavęs 
SADM patikinimą, kad Jolantos 
šeima iš socialinio būsto nebus 
iškeldinta. „Šią šeimą pavyko 
apginti. Tačiau garantijos, kad 
panašioje situacijoje neatsidurs 
kiti socialinio būsto nuomoto-
jai, nėra. Ar tikrai įstatymams 
vykdyti reikia įtraukti valstybės 
institucijas, nevyriausybines or-

ganizacijas, žiniasklaidą?“ – ste-
bisi „Savarankiško gyvenimo“ 
prezidentas.

Eilės turės judėti greičiau 
D. Valiuko teigimu, asmuo 

(šeima), kai terminuota sutar-
tis nebuvo pratęsta, gali vėl sto-
ti į eilę socialiniam būstui gau-
ti. Tiesa, dabar Kaune sociali-
nio būsto laukia 707 asmenys 
(šeimos). Vienas asmuo būs-
to laukia dar nuo 2003 m., 4 – 
nuo 2004 m., 2 – nuo 2005 m., 
5 – nuo 2006 m. Per metus sa-
vivaldybė išnuomoja 100–120 
socialinių butų. Taigi sociali-
niam būstui įsigyti ar išsinuo-
moti reikalavimus atitinkančiai 
A. Račienei naujo būsto tektų 
ilgai laukti. 

Eilės socialiniam būstui 
gauti ar išsinuomoti ilgos ir ki-
tuose didžiuosiuose šalies mies-
tuose: Vilniuje būsto laukia 
1646, Klaipėdoje – 523, Pane-
vėžyje – 247, Alytuje – 219 as-
menys (šeimos).

Pernai Seimas papildė Para-
mos būstui įsigyti ar išsinuomo-
ti įstatymą ir numatė, kad nuo 
2024 m. sausio 1 d. būtų tai-
komas ne ilgesnis nei 5 metų, 
o nuo 2026 m. sausio 1 d. – 3 
metų socialinio būsto laukimo 
laikotarpis. Taip būtų sudarytos 
prielaidos didinti socialinio būs-
to prieinamumą mažas pajamas 
gaunantiems asmenims ir spar-
čiau vykdyti socialinio būsto 
fondo plėtrą. Belieka viltis, kad 
eilės trumpės ne vienus socia-
linių būstų nuomotojus iškeldi-
nant ir laisvais tapusiuose būs-
tuose apgyvendinant kitus eilėje 
laukiančius žmones. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 

Socialinio būsto nuoma – trumpalaikė socialinė parama?
(atkelta iš 1 psl.)

specialistų kvalifikacijos tobuli-
nimui, kad būtų išvengta nesu-
sipratimų, kai neteisingai įver-
tinus situaciją, vaikas paimamas 
iš šeimos, užuot suteikus jai pa-
galbą. Pasak D. Pūro, jau buvo 
žengtas svarbus žingsnis – pa-
rengtas pagalbos vaikams, ku-
riems diagnozuotas autizmas ar 
kitas raidos sutrikimas, planas, 
tačiau jis visiškai nebuvo parem-
tas biudžetiniais asignavimais. 

Ribotas aplinkos 
prieinamumas 

Ataskaitoje pabrėžiama, kad 
ribotas aplinkos prieinamu-
mas – vis dar didelė problema. 
Neturėtų būti taip, kad tie pa-
tys žmonės ir vertina pritaiky-
tus objektus, ir įgyvendina ste-
bėseną. Siūloma rasti sprendi-
mus, kaip tinkamai vykdyti ne-
priklausomą pastatų pritaikymo 
priežiūrą ir kontrolę. D. Pūras 
pabrėžė, kad daugiau dėmesio 
turėtų būti teikiama universa-
laus dizaino principams – šis 
terminas turėtų atsirasti ne tik 
Statybos techniniame regla-
mente, bet ir susijusiuose teisės 
aktuose. Lyderystės šioje srity-
je galėtų imtis architektai. Atas-
kaitoje raginama daugiau dėme-
sio skirti ir interneto svetainių 
pritaikymui, informacijos gestų 
kalba prieinamumui. 

Su šia sritimi glaudžiai susi-
jęs ir kitas – asmens mobilumo 
aspektas. Pasak D. Pūro, viešo-
sios aplinkos pritaikymas padė-
tų žmonėms, turintiems nega-
lią, savarankiškai judėti viešojo-
je erdvėje. Dėl to svarbu gerinti 
visuomeninių pastatų, šaligat
vių, šviesoforų, viešojo trans-
porto ir pan. pritaikymą žmonių 
su negalia poreikiams. Taip pat 
ataskaitoje raginama peržiūrėti 
Transporto lengvatų įstatymą 
ir įtvirtinti nuostatą, numatan-
čią, kad teisė šeimai į transpor-
to lengvatą išliktų ir tuomet, kai 
vaikas sulaukia pilnametystės ir 
lieka toliau šeimos globoje. Ra-
ginama plėtoti finansiškai priei-
namas pavėžėjimo (socialinio 
taksi) ir palydėjimo paslaugas. 

Gyvenimas savarankiškai – 
dar tik siekis 

D. Pūras negailėjo pastabų ir 
šalyje vykstančiai didelių globos 
institucijų pertvarkai. Nors stei-
giama vis daugiau grupinio gy-
venimo namų, tačiau žmonių, 
apsigyvenusių juose, skaičius 
išlieka labai žemas, lyginant su 
nusiųstų į socialinės globos na-
mus asmenų skaičiumi. 2019 m. 

SADM duomenimis, 30yje biu-
džetinių valstybės socialinės glo-
bos įstaigų gyveno 5 963 suau gę 
asmenys su negalia. Situa cija ne 
ką pasikeitė ir pastaraisiais me-
tais. „Per metus apie 600 žmo-
nių buvo nukreipta į globos įs-
taigas, dalis jų – jauni žmonės. 
Žmonės patenka į tas įstaigas ne 
dėl to, kad jų liga ypatingai sun-
ki, bet todėl, kad jų poreikių ne-
patenkiname. Uždarome žmogų 
kambarėlyje, liepiame gerti vais-
tus metų metais ir stebimės, kad 
jie pradeda elgtis kažkaip ne taip. 
Tai kokias paslaugas teikiame sa-
vivaldybėse, kad jie nepatektų į 
tas įstaigas?“ – retoriškai klau-
sia D. Pūras. 

Nors visuomenės požiūris į 
negalią turinčius žmones gerėja, 

pasipriešinimas grupinio gyve-
nimo namų statymui jų kaimy-
nystėje parodė, kad vis dar eg-
zistuoja itin gilios visuomenės 
švietimo spragos. D. Pūro tei-
gimu, ypatingai svarbu daugiau 
dėmesio skirti visuomenės in-
formavimui visais lygmenimis, 
prioritetą teikiant temoms ir in-
formacijai, susijusiai su žmonė-
mis, turinčiais intelekto ir (arba) 
psichosocialinę negalią.

Laukia daug namų darbų
Ataskaitoje raginama dau-

giau dėmesio skirti paslaugoms 
bendruomenėje. Didinant as-
menų su negalia galimybes įsi-
darbinti siūloma peržiūrėti ir 
parengti žmonių su negalia iš-
silavinimo strategiją (pradedant 
nuo darželių, bendrojo lavini-
mo, aukštųjų ir profesinių mo-
kyklų). Raginama plėtoti nau-
jas paslaugas – įdarbinimo su 
pagalba, darbo asistento, lydi-
mosios pagalbos įsidarbinus ir 
pan. D. Pūras pabrėžė, kad kal-
bant apie švietimo prieinamumą 
didžiausia kliūtis yra tų vaikų, 
kurių elgesys vadinamas agresy-
viu, įtrauktis. Jo teigimu, svarbu 
šiems vaikams užtikrinti tęsti-

nę nemedikamentinę pagalbą. 
Šiuo metu tokia pagalba dažnai 
yra mokama. 

Ataskaitoje aptartas ir ne-
galią turinčių asmenų dalyva-
vimas kultūriniame, politinia-
me gyvenime, galimybė daly-
vauti aktyvaus poilsio veiklose 
ir pan. Teikiant medicinos pas-
laugas raginama prioritetą teik-
ti įvairioms ne biomedicininėms 
paslaugoms: psichologų, socia-
linių darbuotojų, ergo – kinezi-
terapeutų, logopedų, specialiai 
parengtų slaugytojų. Taip pat 
siūloma daugiau dėmesio skirti, 
kad asmenims su negalia būtų 
pritaikomos gydymo (sveikatos 
priežiūros) įstaigos ir medicini-
nė įranga. 

„Ši išsami ataskaita – tai yra 
ir uždavinys, mums visiems pa-
rodantis, kiek mes dar turim nu-
veikti namų darbų, kiek doku-
mentų išanalizuoti, kad situa-
cija pasikeistų“, – teigia Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
prezidentė Rasa Kavaliauskai-
tė. Socialinės apsaugos ir dar-
bo minist rė Monika Navickie-
nė patikino esanti pasiryžusi tų 
pokyčių imtis. Jos teigimu, svar-
bu, kad tai suprastų ir kitos mi-
nisterijos. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Įvertino Konvencijos nuostatų 
laikymąsi: reikia dar daug nuveikti

(atkelta iš 1 psl.)

Prof. Dainius Pūras.

unsplash.com nuotr.
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Reklama yra tapusi neatsie-
jama mūsų gyvenimo da-

limi. Mes ją matome ir girdi-
me visur: televizijoje, per radi-
ją, internete, viešojo transpor-
to stotelėse, stenduose. Daž-
niausiai žmonės mano, kad 
reklamos tikslas – parduoti 
kuo brangiau ar kuo daugiau, 
kad tai tiesiog būdas išvilioti 
iš žmonių kuo daugiau pini-
gų. Aš irgi taip galvojau prieš 
pradėdama studijuoti marke-
tingą ir reklamą. Reklama, 
tokia, kokią ją matome ir gir-
dime, yra palyginti nedidelė 
sudėtingo marketingo proce-
so dalis. Jo principai univer-
salūs, juos panaudoti galima 
labai plačiai. Parduoti galima 
ne tik prekes ar paslaugas, bet 
ir idėjas (ekologiška produkci-
ja yra geresnė ir naudingesnė), 
gyvenimo būdą (vegetarizmas 
yra sveika), politikai prieš rin-
kimus pardavinėja save. Net-
gi socialinės reklamos parda-
vinėja – daro įtaką, keičia tam 
tikrą elgesį ar požiūrį. 

Bestudijuodama ir besigi-
lindama supratau, kad jei ne-
vyriausybinės organizacijos 
savo veikloje naudotų mar-
ketingo principus, žmonių su 
negalia integracija vyktų daug 
sparčiau ir kokybiškiau. Pa-
vyzdžiui, viena iš sudėtinių 
marketingo dalių yra komu-
nikacija. Komunikacija – tai 
ne tik bendravimas su kažkuo 
ar tarp ko nors, bet ir tai, kaip 
organizacija save pateikia vi-
suomenei, kaip atrodo jos in-
terneto puslapis, kaip vieši-
namos veiklos, kaip bendrau-
jama socialiniuose tink luose, 
ką rašo apie juos žiniasklaida, 
kaip dažnai jie yra girdimi, 
kaip bendrauja su savo nariais. 
Pripažinkime, kad labai daž-
nai mes net nežinome, ką vie-
nos ar kitos organizacijos vei-
kia savo narių labui, tik kartais 
išlenda informacija apie kokį 
nors projektą, ypač jei biudže-
te buvo numatytas viešinimas. 
O plačioji visuomenė apie to-
kias organizacijas išgirsta tik 
tada, kai kas nors nutinka arba 
kai surengiamos kokios nors 
eitynės. Taip neturėtų būti. 
Jei organizacijos pakeistų sa-
vo komunikaciją, galėtų prisi-
traukti daugiau aktyvių narių, 
didėtų informacijos skaida vi-
suomenėje, atsirastų galimybė 
rasti rėmėjų.  

Dar vienas marketingo pri-
taikymo būdas – pardavimai. 

Ką gi organizacijos galėtų par-
davinėti? Ogi savo narių dar-
bus. Deja, ne visi negalią tu-
rintys žmonės gali visavertiškai 
dirbti atviroje darbo rinkoje. Tai 
lemia daugybė veiksnių – svei-
kata, amžius, įgūdžiai, gyvena-
moji vieta. Tačiau tokie žmonės 
dažnai būna labai nagingi – jie 
pina, drožia, mezga, siuva, siu-
vinėja, piešia, daro papuošalus, 
neria. Jų darbai būna gražūs ir 
kokybiški. Tik mažai kas apie 
tai žino, juo labiau neaišku, kur 
tuos darbus galima įsigyti. Pre-
kybos porą kartų per metus mu-
gėse tikrai nepavadinčiau rim-
tais pardavimais. 

Funkcionali elektroninė par-
duotuvė, kokybiškos nuotraukos 
ir aprašymai, logistika, vadyba, 
reklama ir galiausiai patenkintas 
pirkėjas – štai kas yra pardavi-
mai. Sudėtinga? O taip. Tam rei-
kia rimtos profesionalų koman-
dos ir viena organizacija su tuo 
nesusidorotų. Bet jei organiza-
cijos susivienytų ir tai padarytų 
kartu, įsivaizduojate, kiek nau-
dos būtų! Kiek neįgaliųjų galė-
tų užsidirbti, o tai pagerintų ne 
tik jų gyvenimo kokybę, bet ir 
psichologinę savijautą. Juk mo-
tyvuotas ir aktyvus žmogus kur 
kas geriau nei gyvenantis depre-
sijoje, ant skurdo ribos. Nauda 
būtų ir organizacijoms – jos ne 
kalbomis, o darbais parodytų, 
kad realiai atstovauja ir pade-
da neįgaliesiems. Geras įvaizdis 
ir viešumas pritrauktų rėmėjų, 
kurie savo ruožtu padėtų įgy-
vendinti dar daugiau gerų idėjų. 
Na, o visuomenė pamatytų, kad 
žmonės su negalia yra ne nelai-
mingi ir viskuo nepatenkinti pa-
šalpų bei lengvatų prašytojai, o 
tokie pat žmonės. Tad gal orga-
nizacijoms reikėtų projektuose 
ir veiklose nusimatyti ne tik so-
cialinius darbuotojus, asistentus 
ar kitokius pagalbininkus, bet 
ir marketingo ar komunikacijos 
specialistus? Gal tada organiza-
cijos tikrai būtų nevyriausybi-
nės, o ne valstybės išlaikomos? 

Graži mano svajonė, tie-
sa? Kaip iš reklaminio filmuko. 
Pabaigoje noriu pasidalyti liau-
dies išmintimi: stovintis vanduo 
genda ir galiausiai virsta pelke. 
Nevyriausybinėms organiza-
cijoms būtų pats laikas nustoti 
virti savo sultyse ir pradėti žiū-
rėti plačiau, ne kasmet štampuo-
ti vienodos projektus, o kurti 
kažką naujo ir vertingo, gal ta-
da ir  mano svajonė virs realybe.

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Nevirskime 
pelke

Autistiški žmonės:  
pažinkime ir priimkime

tizmas – berniukiška diagnozė. 
Mergaičių autizmas tiesiog ma-
žai tyrinėtas, o ir pasireiškia ki-
taip. Be to, jos labiau prisitaiko, 
moka atsitraukti, tarsi pasislėp-
ti šešėlyje. 

Susitikime dalyvavusiai 
skaitmeninių technologijų kon-
sultantei Justei 31eri. Tik kiek 
daugiau nei prieš mėnesį Skan-
dinavijoje autizmo diagnozę 
gavusi mergina neslėpė iki jos 
ėjusi 14 metų. Kūdikystėje Jus-
tė buvo rami mergaitė, tėvams 
nekėlė jokių rūpesčių. Tačiau 
jau vaikystėje gydytojas neuro-
logas pastebėjo didelį jos jaut
rumą įvairiems dirgikliams. Ji 
nesidomėjo bendraamžiais, su-
sibūrimuose visada stengdavo-
si laikytis šalia mamos, slėpda-
vosi nuo žmonių. Tiesa, buvo ir 
užsispyrusi: neklausė tėvų, se-
nelių, darė tai, ką pati norėjo, 
mėgo erzinti kitus. 

Pradėjusi lankyti mokyklą 
dažnai nesuprasdavo mokyto-
jų aiškinimo, abstrakčių sąvo-
kų, užduočių. „Mokykloje mo-
kiausi vidutiniškai, universi-
tete ir kitur – labai gerai. Esu 
įgijusi daug įvairių sričių spe-
cialybių, kelios nebaigtos“, – 
sako nuolat įvairiuose kursuo-
se, mokymuose dalyvaujanti 
mergina.

Autistiškiems žmonėms bū-
dingas sensorinis jautrumas. 
Justė sako esanti jautri kvapams 
(ypač šuns kvapui, kurį užuo-
džia net per duris), šviesai (tu-
ri ketverius skirtingo tamsu-
mo akinius nuo saulės, kuriuos 
nešioja ir vasarą, ir žiemą, net 
lietui lyjant, nes be jų išėjus į 
lauką akyse užtemsta ir nieko 
nebemato), skausmui (reikia 
daugiau nuskausminamųjų), 
garsui, oro drėgmei, tempera-
tūrai. Dėl jautrumo skoniui ir 
poskoniams mergina save va-
dina „mažuoju Užkalniu“, ir 
sako, kad nuo vaikystės galėjo 
įvertinti, kuris restoranas geras, 
o į kurį geriau nė kojos nekel-
ti. Justė jaut ri prisilietimams, 
o ir pati nemėgsta liesti žmo-
nių, kurie nėra artimi. Jai sun-
ku suprasti savo ir kitų emo-
cijas, nebent jos yra labai sti-
prios, aiškiai išreikštos. „Galiu 
pradėti juoktis, kai man baisu, 
ir verkti, kai linksma“, – dar 
vieną neįprastą savo savybę at-
skleidžia mergina. 

Tinkamiausias terminas – 
autistiškas žmogus 

B. Suisse sako dažnai sulau-
kianti klausimų, kaip teisingai 
sakyti: žmogus, turintis autiz-
mo spektro sutrikimų, žmogus 
spektre, žmogus autistas ar au-
tistiškas žmogus? Ji pataria ne-
akcentuoti sutrikimo, diagno-
zės, o kadangi autizmas nėra li-
ga, negalima sakyti ir kad žmo-
gus „serga autizmu“ ar „kenčia 
nuo autizmo“. „Kasdienėje kal-
boje galima drąsiai sakyti: autis-
tiškas vaikas, autistiškas asmuo, 
autistiška moteris ir t.t.“, – siū-
lo Barbora ir dar pataria nieka-
da nesakyti: tu neatrodai au-
tistiškas.

Aldona DELTUVAITĖ

Autizmas – ne liga
Lietuvos autizmo asociacijos 

„Lietaus vaikai“ valdybos narės 
Barboros Suisse teigimu, šian-
dien Lietuvoje autizmas diag
nozuotas 2 tūkst. asmenų. Jeigu 
laikytumėmės bendro pasaulio 
vidurkio (1 proc.), Lietuvoje tu-
rėtų būti apie 28 tūkst. šią diag
nozę turinčių žmonių. Deja, la-
bai ilgai mūsų šalyje autizmas 
buvo nustatomas tik vaikams. 
Pilnametystės sulaukę asmenys 
galėjo „pasirinkti“ – arba netu-
rėti jokios diagnozės, arba įra-
šą „šizoidinio tipo sutrikimai“. 
Autizmo diagnozė suaugusie-
siems įteisinta tik 2015 metais. 
Dar po poros metų paskelbtais 
duomenimis, Lietuvoje buvo 17 
autizmo diagnozę turinčių su-
augusių asmenų. Pasak B. Su-
isse, dar ir dabar kartais gali-
ma išgirsti sakant, kad autizmas 
suaugusiesiems nediagnozuoja-
mas. „Tai netiesa, psichiatras šią 
diagnozę gali nustatyti“, – pa-
brėžia ji. 

Autizmas – ne liga, o visą 
gyvenimą lydinti neurologinė 
būklė, kuriai būdingi įvairūs 
sutrikimai. Emociniai sutriki-
mai (nerimas ir depresija) pa-
sireiškia apie 44 proc., sociali-
nė fobija – apie 29 proc., akty-
vumo ir dėmesio sutrikimai – 
apie 28 proc., bipolinis sutriki-
mas – apie 28 proc., miego sut
rikimai – 53 proc., epilepsija – 
10–25 proc., nerviniai tikai – 
11–26 proc. autistiškų žmonių. 

Autizmas nesirenka nei ly-
ties, nei odos spalvos, nei am-
žiaus. Visi autistiški asmenys yra 
labai skirtingi, kiekvienas turi 
savo iššūkių rinkinį. „Jeigu pa-
žinai vieną autistišką asmenį, tai 
tik vieną ir pažinai“, – raginda-
ma nedaryti apibendrinimų kal-
bėjo B. Suisse.

„Žiūrėkit, kūdikis šneka“
B. Suisse pabrėžia: autiz-

mas – tai spektras. Vienas šią 
diag nozę turintis asmuo gali 
būti labai daug pasiekęs kokio-
je nors srityje, o kitam gali bū-
ti būdingas visiškas nesavaran-
kiškumas. Todėl suformuotas 
įvaizdis, kad visi autistiški as-
menys genialūs, nėra teisingas. 
Savanto sindromą turintys as-
menys, pasižymintys labai ryš-
kiais gebėjimais kokioje nors 
vienoje srityje, bet sunkiai besi-
tvarkantys kitose, sudaro tik 10 
proc. autistiškų asmenų.

„Fantastiškai gera atmintis, 
unikaliai didelis pastabumas, 
ypač smulkmenoms, gebėjimas 
mokytis labai abstrakčiu bū-
du“, – taip savo unikalumą pri-

statė susitikime dalyvavęs VU 
magistro studijas baigęs Asper-
gerio sindromą turintis progra-
muotojas Povilas. Pasak jo, tie 
žmonės, kurie su juo artimiau 
susipažįsta, žavisi jo žiniomis, 
pastabumu, nuoširdumu, tačiau 
jo nepažįstančių žmonių išanks-
tinis požiūris dažniausiai būna 
neigiamas.  

Vaikinas atvirai pasakojo 
apie savo gyvenimo iššūkius. Jie 
prasidėjo dar kūdikystėje. „In-
telektualiai vysčiausi daug spar-
čiau nei kiti tokio pat amžiaus 
vaikai. Kalbos sutrikimo nebu-
vo – atvirkščiai, kalbėti pradė-
jau ypatingai anksti, aplinki-
niai dažnai stebėdavosi: „Žiū-
rėk, kūdikis šneka“, – pasakojo 
Povilas. – Tačiau buityje stipriai 
atsilikau, pavyzdžiui, buvo sun-
ku išmokti savarankiškai valgy-
ti, gerti – kramtyti išmokau tik 
nuo kokių ketverių metų.“

Vaikinas prisimena: sunku 
buvo pritapti prie darželio, mo-
kyklos aplinkos. Tačiau jam pa-
sisekė. „Darželio auklėtoja rado 
ryšį, prisitaikė prie mano kito-
niškumo, neversdavo eiti į už-
siėmimus tuoj pat, išlaukdavo, 
įkalbindavo. Ir pradinių klasių 
mokytoja leido sėdėti vienam, 
rado būdą, kaip patikrinti ma-
no žinias“, – pasakojo Povilas. 
Pasak jo, labai svarbu nemė-
ginti sulaužyti autistiško vaiko, 
įstumti į „normalaus“ vaiko rė-
mus. Deja, vidurinėje mokyklo-
je bendraklasių, pedagogų ge-
ranoriškumą pakeitė patyčios. 
Jeigu ne mamos atkaklumas, 
Povilui būtų net neleidę laikyti 
valstybinių egzaminų. Lengviau 
atsikvėpė tik pradėjęs studijuoti 
universitete. 

Povilas neslepia, kad jam iki 
šiol sunku pirmam užmegzti ry-
šį, bet kai jį užkalbina ar para-
šo, džiaugiasi ir mielai atsako. 
Vaikinas labai baiminasi naujos 
veiklos, aplinkos pasikeitimo, 
naujo kolektyvo. Jis nuolat ieš-
ko, kas galėtų padėti įveikti ne-
pasitikėjimą savimi ir randa ne-
tikėtų sprendimų. Pavyzdžiui, 
vairavimą. „Išlavinau orienta-
ciją aplinkoje, pagerėjo reakcija 
į greitą situacijos keitimąsi, vai-
ravimas mane priverčia priimti 
sprendimą čia ir dabar, – nau-
jais atradimais džiaugiasi vai-
kinas. – Sumažėjo baimių so-
cialinėje aplinkoje, pagerėjo sa-
varankiškumas, orientavimasis 
buityje.“

Gali juoktis, kai baisu, 
ir verkti, kai linksma

Pasak B. Suisse, dar prieš 10 
metų buvo galvojama, kad au-

Balandis – autizmo supratimo mėnuo. 1 proc. visos žmonijos 
populiacijos (arba 77 mln. planetos gyventojų) – autistiški as-
menys. Autizmas kasmet nustatomas vis didesniam žmonių 
skaičiui. Kaip atpažinti jo paliestus žmones, kaip juos priimti ir 
padėti? Apie tai diskutuota Lietuvos autizmo asociacijos „Lie-
taus vaikai“ ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studen-
tų mokslinės veik los tinklo surengtame nuotoliniame susitikime. 
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„Arkos“ bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas su bičiuliais. 

Asmeninis asistentas: svarbiausi dalykai, 
kuriuos reikia žinoti apie šią pagalbą

Nuo liepos 1-osios įsigalios Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-
tymo pataisos, įteisinančios asmeninio asistento pagalbą. Tai bus 
viena iš specialiųjų poreikių rūšių. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja Jurgita 
Čiuladaitė-Pritulskienė paaiškino, kaip bus teikiama ši pagalba.

Draugystė svarbiausia
G. Malinauskas neslepia – 

techniniai mokslai, kuriuos ka-
daise studijavo, jį dusino, vaiki-
nas išgyveno gilią dvasinę krizę: 
„Aš manau, kad Dievas kalba 
mums per kitus žmones, aš ga-
vau ženklą savanorystei.“ 

Savanorystė keitė Gedo su-
pratimą apie pasaulį. Eidamas į 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruo-
menę jis buvo įsitikinęs, kad 
yra stiprus, galės silpnesniems 
padėti. Tačiau čia jo laukė visai 
kitokie iššūkiai. „Vos įėjau į pa-
talpas, Audriukas, turintis Dau-
no sindromą, mane tuojau pat 
stipriai apkabino. Jo apkabini-
mas, noras bendrauti tarsi ma-
nęs klausė: „Ar tu būsi mano 
draugu?“ Draugystė jiems bu-
vo svarbesnė už fizinę pagalbą. 
Tad Gedas ne tik tapo bičiuliu, 
pagalbininku, jam pačiam buvo 
gera su šiais ypatingais žmonė-
mis. „Pajutau, kad sužysta šir-
dis, kai pasijuntu reikalingas“, – 
prisipažįsta jis ir priduria jau ži-
nojęs, kad į techninius mokslus 
nebegrįš – ners į socialinio dar-
bo studijas. 

Nematomi angelai
„Dievas išgirdo mano norą 

artimiau pažinti intelekto nega-
lią turinčius žmones ir atsiradus 
galimybei išvažiavau į Škotijos 
šiaurę, į ten veikiančią nedidelę 
bendruomenę“, – pasakoja Ge-
das. Iš pradžių savanoriui sve-
timšaliui nebuvo lengva. Bu-
vo ir tokių bičiulių, kurie žino-
ma pirštų kombinacija parodė: 
„Važiuok, iš kur atvažiavęs...“ 
Kitas su juo išvis nekalbėjo. O 
štai Džastinas, kurio jau nebė-
ra, savanorį neprastai pradžiugi-
no. Pasikvietęs Gedą į kiemą, jis 

rodydavo savo įsivaizduojamus 
angelus, sėdinčius ant šakos, ir 
tikindavo, kad angelai Gedui 
nori pasakyti, jog jis nuostabus. 
Tokiais momentais vyras pasi-
jusdavo labai laimingas. 

Bendruomenėje visi gyveno 
įprastą gyvenimą. Bičiuliai su 
Gedu darbuodavosi darže, dirb-
tuvėlėse, gamindavosi maistą.

Namuose būti liūdna
Po metų grįžęs į Lietuvą Ge-

das baigė socialinio darbo studi-
jas, sukūrė šeimą, įstojo į dokto-
rantūrą. Tačiau vyro širdyje kir-
bėjo noras nuveikti dar ką nors 
gero, kilnaus. „Žmogaus pri-
gimtyje užkoduota, kad turi da-
ryti gera. Bet jeigu sąžinę nuslo-
pini, orientuojiesi tik į save, tai 
tas prigimtinis troškimas kaip
mat priblėsta“, – sako Gedas. 

Jis bendravo su viena šeima, 
kurioje gyveno intelekto nega-
lią turinti Asta. Mergina nesi-
skundė gyvenimu, važiuodavo 
su savo mama apsipirkti. Jiedvi 
gerai sutarė, kartą per mėnesį 
ateidavo į „Tikėjimo ir šviesos“ 
susibūrimus, tačiau Gedas matė: 
Astai norisi daugiau bendravi-
mo, dažnesnio išėjimo į žmones. 

Per vienas rekolekcijas jis 
išgirdo kvietimą vėl prisiminti 
savanorystę, skirti jai nors dvi 
valandas per savaitę. „Minty-
se ginčijausi su Dievuliu. Juk 
man doktorantūra, šeima, dar-
bas“, – prisipažįsta vyras. Tačiau 
Astai ir kitiems intelekto nega-
lią turintiems žmonėms reikėjo 
padėti išeiti iš namų. Kai min-
tis jau visiškai nebedavė ramy-
bės, Gedas, nuėjęs pas tuometį 
arkivyskupą Sigitą Tamkevičių 
palaiminimo, išgirdo: „Iniciaty-
va graži, patalpas duosime, bet 

dažnai būna, kad žmonės sava-
noriauja kurį laiką ir pasitrau-
kia.“ Arkivyskupas pasiūlė dar 
gerai pagalvoti. Gedas neslepia, 
kad jis tada mąstė apie darbą 
universitete ir neketino visiškai 
atsiduoti bendruomenei. Teko 
rinktis. Tuomet gavo vyskupo 
palaiminimą. 

Aš esu reikalingas
„Mus visus nešė geroji dva-

sia“, – apie bendruomenės kū-
rimą pasakoja Gedas. Iš pradžių 
susitikdavo kartą per savaitę. 
Drauge melsdavosi, valgydavo, 
dirbdavo. Vakare bičiuliai va-
žiuodavo namo. Savanoriauti 
ateidavo nemažai jaunimo, nau-
ja bendrystė patenkino jų eg-
zistencinį troškimą jaustis rei-
kalingiems. Bičiuliai namuose 
buvo įpratę prie savų taisyklių, 
o čia reikėjo perlipti per save, 
todėl kildavo konfliktų. Tai bu-
vo ir džiugesys, ir daug nerimo. 

Jeigu uždarysime neįgaliuosius 
į burbulą, jie nepažins pasaulio, 

o mes nepažinsime jų
Gedas Malinauskas – „Arkos“ bendruomenės vadovas. Jis pa-
sakoja, kad su šios bendruomenės nariais, kuriuos jis vadina 
bičiuliais, ir per karantiną patiria džiugių akimirkų. Visi kartu 
vis labiau įgunda naudotis technologijomis, kasdien per interne-
tą susijungia bendrai maldai ir gyvena gyvų susitikimų ilgesiu.

Kiekvienas savaip jaukinosi 
naują vietą. Renatas labai bijojo 
ateiti. Bet po pusmečio nuosta-
biai atsiskleidė, tapo aktyvus, o 
Kęstutis pusmetį pratylėjo. Kai 
visi išsiruošė į piligriminį žygį, 
einat keliu Gedas jį pasivijo ir 
pradėjo kalbinti. Kęstutis ir vėl 
tylėjo. Gedas nusiminė, kad jo 
taip ir neprakalbins, bet stai-
ga įvyko stebuklas: apsidairęs, 
kad nėra šalia žmonių, Kęstu-
tis prabilo ir ėmė nesustodamas 
pasakoti. Vadovas net apstulbo. 
„Supratau, kad jam sunku, kai 
aplinkui daug žmonių, kad kal-
bėtis su juo reikia vienumoje“, – 
prisimena jis.

Apie „Arkos“ bendruome-
nės kūrimą dar nemąstė, nes 
savanoriai ateidavo ir išeidavo, 
o ir Gedas augino šeimą. „2012 
metais pasivadinome asociacija 
„Šviesos dirbtuvėlės“, – pasako-
ja jis. Išgirdęs, kad kuriasi naujo 
tipo „Arkos“ bendruomenės ir 

pradeda nuo dirbtuvėlių, Gedas 
sukluso. Jis suvokė, kad „Arkos“ 
bendruomenė – labai didelis įsi-
pareigojimas. Teko apsispręsti, 
o paskui atsirado namai Sargė-
nuose (Kaune), kuriuos senutės 
atidavė jėzuitams. „Mums tiko, 
kad namas paprastas, šalia kai-
mynai. Įsirengėme rimtas dirb-
tuves“, – pasakoja Gedas. Bi-
čiuliai šiame name apsigyveno 
2018 metais. Tuomet, kai vie-
nos merginos globėja smarkiai 
pasiligojo ir nebegalėjo jai pa-
dėti. Savivaldybė merginą ruo-
šėsi apgyvendinti didžiuliuose 
globos namuose kitame rajo-
ne. Gedas negalėjo susitaikyti 
su mintimi, kad jų bendruome-
nės narę išveš. Juk jie turi na-
mą! Merginai pažadėjo padėti 
viena savanorė. 

Augo drauge su bičiuliais
Gedas sako, kad yra lai-

mingas dirbdamas šį darbą, o 
ir žmona Gintarė jį labai palai-
ko. Jo vaikai drauge važiuodavo 
į stovyklas, bičiuliai lankosi vy-
ro namuose. „Jeigu uždarysime 
bičiulius į burbulą, jie nepažins 
pasaulio, o ir mes jų nepažin-
sime, – aiškina vyras. – Bičiu-
liai mane sugrąžina prie pačių 
svarbiausių vertybių: atvirumo, 
nuoširdumo, tikrumo. Jie nieka-
da neapsimetinėja, nesistengia 
būti tuo, kuo negali.“ 

G. Malinausko įsitikinimu, 
didžiausia bendruomenės pa-
slaptis – bendrystė. Čia inte-
lekto negalią turintys žmones 
nesijaučia kitokie, išskirtiniai. 
„Juk visi mes trokštame pagar-
bos, oraus žvilgsnio. Pagarba 
visiems padeda atsiskleisti“, – 
įsitikinęs „Arkos“ bendruome-
nės vadovas.

Eglė KULVIETIENĖ

Kas yra asmeninio asisten-
to pagalba?

Asmeninis asistentas gali su-
teikti pagalbą namuose ar viešo-
joje erdvėje. Pavyzdžiui, jis gali 
padėti pasirūpinti asmens higie-
na, maistu, padėti nuvykti į rei-
kiamą vietą, pagelbėti bendrau-
ti, tvarkyti finansinius išteklius, 
orientuotis aplinkoje, organizuo-
ti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir 
padėti nuvykti į darbo pokalbį, 
surasti tinkamą transporto prie-
monę, padėti judėti ten, kur nėra 
pritaikyta aplinka. Svarbiausias 
asmeninio asistento uždavinys – 
ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, 
o atlikti kartu su juo. 

Kas galės pasinaudoti as-
meninio asistento pagalba?

Asmeninę pagalbą galės gau-
ti visi neįgalieji, kuriems šis po-
reikis bus nustatytas, neatsižvel-
giant į amžių, negalios sunkumą 

ar pobūdį. Tokios pagalbos po-
reikį 1 metams nustatys socia-
liniai darbuotojai pagal sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 
nustatytą tvarką.

Kas galės teikti asmeninio 
asistento paslaugą?

Asmeninio asistento paslau-
gą galės teikti fizinis asmuo, ku-
ris su neįgaliuoju nėra susijęs ar-
timais giminystės ryšiais. Asme-
ninis asistentas, prieš pradėda-
mas teikti pagalbą, turės išklau-
syti įžanginius individualaus 
priežiūros personalo mokymus.

Ar tai bus mokama pa-
slauga? 

Jeigu neįgaliojo, kuriam rei-
kalinga asmeninė pagalba, paja-
mos yra mažesnės už 256 eurų, 
už asmeninę pagalbą jam nerei-
kėtų mokėti. Jeigu pajamos di-
desnės, neįgalusis turėtų apmo-
kėti ne daugiau kaip 20 proc. pa-

galbos teikimo kaštų, o asmens 
įmoka neturėtų viršyti 20 proc. 
jo pajamų.

Jei asmuo gauna keletą 
paslaugų, ar už kiekvieną pas-
laugą mokestis bus skaičiuoja-
mas atskirai, ar skaičiuojant 
pajamas bus įvertinta, kad jis 
jau moka už kitą paslaugą (t.y. 
tuomet bendra mokėjimo už 
paslaugas suma neviršytų 20 
proc. asmens pajamų)?

Jeigu asmuo jau gauna socia-
lines paslaugas, už kurias reikia 
mokėti, bus tikrai atsižvelgta, o 
apmokėjimo galimybės už as-
meninę pagalbą bus skaičiuoja-
mos jau atėmus tas išlaidas, ku-
rias asmuo turi sumokėti už ki-
tas paslaugas. Asmens mokėji-
mo už asmeninę pagalbą dydis 
priklausys nuo gaunamų asme-
ninės pagalbos valandų skai-
čiaus ir nuo asmens gaunamų 
pajamų, tačiau mokėtina suma 
neturi viršyti 20 proc. paslaugos 
teikimo kainos. 

Ar asmeninis asistentas pa-
dės ir savaitgaliais, vakarais?

Nustačius asmeninės pagal-
bos poreikį, asmuo ir asmeni-
nis asistentas sudarys pagalbos 
teikimo sutartį, kurioje numa-
tys visas sąlygas, kada ir kokios 
pagalbos asmeniui reikia. Jei as-
meniui reikės pagalbos vakarais 
ar savaitgaliais, ji taip pat turės 
būti teikiama.

Ar bus ribojama asmeninio 
asistento pagalbos trukmė? Jei, 
tarkim, asmuo norės su asme-
niniu asistentu išvažiuoti kele-
tui dienų į kelionę, ar bus ga-
lima gauti šią pagalbą neper-
traukiamai? 

Asmeninė pagalba bus tei-
kiama kiekvienam negalią tu-
rinčiam asmeniui pagal jo in-
dividualius poreikius.

Jei asmeniui teikiama die-
nos socialinės globos ar ana-
logiška paslauga, ar jis galės 
naudotis asmeninio asistento 
pagalba (namuose, leidžiant 

laisvalaikį, lankantis gydymo 
įstaigose ir pan.)? Ar ši pagal-
ba bus teikiama darbo vietoje/
mokykloje/dienos centre? 

Asmeniui, gaunančiam as-
meninę pagalbą, kitų paslaugų 
teikimas nebus ribojamas. Ta-
čiau tokiose įstaigose, kaip mo-
kykla, dienos centras ar darbo 
vieta, pagalbą turėtų užtikrin-
ti ta įstaiga, kurioje asmuo bū-
na. Pvz., jei asmeniui reikia pa-
galbos mokykloje, tokią pagal-
bą asmeniui turėtų suteikti mo-
kinio padėjėjas, jei dienos cent
re – dienos centro darbuotojai, 
darbo vietoje – darbo asistentas.

Kokiam skaičiui asmenų 
bus teikiama ši pagalba? 

Planuojama, kad šiemet as-
meninę pagalbą galėtų gauti per 
600 asmenų, o kitais metais per 
1500 asmenų. Šiemet iš valsty-
bės biudžeto prireiks 2 mln. eu-
rų, o nuo 2022 metų kasmet – 
po 10 mln. eurų.

Kalbėjosi Emilija STONKUTĖ

Asmeninio archyvo nuotr.
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neriebiems pieno produktams.
 Saldumynai ir cukrus. 

Saldumynai ir cukrus ar jo pa-
kaitalai įvairiuose gaminiuose 
gali paskatinti viduriavimą, to-
dėl šiuo periodu rekomenduo-
jama jų vengti. Taip pat nere-
komenduojami ir dirbtiniai sal-
dikliai, bei jų turintis maistas 
(pvz., becukriai ledinukai).
 Prieskoniai. Patiekalus 

gardinkite įvairiomis priesko-
ninėmis žolelėmis, saikingai pi-
pirais bei didesniu nei įprastai 
druskos kiekiu. Venkite aštrių 
prieskonių.
 Skysčiai. Gerkite pakan-

kamai skysčių. Jei pastebėsi-
te, kad daugiau skysčių taip pat 
provokuoja viduriavimą, sten-
kitės gerti nedideliais kiekiais, 
bet itin dažnai. Rekomenduo-
jamas mineralinis negazuotas 
vanduo arba rehidraciniai vais-
tinėje įsigyjami specialūs tirpa-
lai, taip pat nesaldintos žolelių 
arbatos. Venkite kofeino turin-
čių gėrimų: kavos, stiprios juo-
dos ir žalios arbatos, energinių 
gėrimų bei visų saldžių gėrimų.
 Maisto temperatūra. Rin-

kitės vidutinės temperatūros 
maistą ir gėrimus. Venkite karš-
to ir šalto maisto ir gėrimų, nes 
temperatūrų skirtumas gali ak-
tyvinti žarnyno peristaltiką ir dar 
labiau pabloginti viduriavimą. 
 Glitimas. Viduriavimui 

užsitęsus pabandykite iš savo 
dietos eliminuoti glitimo turin-
čius produktus: kvietinių, rugi-
nių ir miežinių grūdų ir jų miltų 
gaminius bei makaronus, kvie-
tines, miežines, perlines, manų, 
kuskuso kruopas.

Esant vidurių užkietėjimui
 Valgymo režimas ir por-

cija. Valgykite ne mažiau nei 6 
kartus per dieną. Pats valgymo 
procesas gali provokuoti tušti-
nimąsi.
 Skaidulinės medžiagos. 

Rinkitės maisto produktus, ku-
riuose gausu maistinių skaiduli-
nių medžiagų: 

Kruopas. Vietoje rafinuo-
tų (valytų) kruopų rinkitės viso 
grūdo kruopas. Avižinius dribs-
nius pakeiskite avižinėmis kruo-
pomis, kviečių dribsnius, ma-
nus, kuskuso kruopas – kvie-
čių ar smulkintomis kvietinėmis 
kruopomis, baltus ryžius – ru-
dais, raudonais, juodais ir lauki-
niais ryžiais, grikių dribsnius – 
grikių kruopomis. Venkite greito 
paruošimo kruopų. Gamindami 
kruopas jų nepervirkite. Kruo-
pas, kurios gali pilnai išbrink-
ti vandenyje nevirus (pvz., gri-
kius), galima tik mirkyti (pvz., 
šaltame vandenyje per naktį).

Duoną ir duonos gaminius, 
miltus. Vietoje rafinuotų miltų 
duonos rinkitės viso grūdo mil-
tų duoną, praturtintą skaldytais 
grūdais ir sėklomis. Ruošdami 
patiekalus naudokite viso grū-
do miltus. 

Daržoves ir ankštines daržo-
ves. Daržovių valgykite daugiau 

nei 200 g per dieną. Prioritetą 
teikite termiškai neapdorotoms 
daržovėms, nenulupkite ode-
lių. Dalį daržovių galite pakeis-
ti šviežiai spaustomis daržovių 
sultimis, ypač morkų, burokė-
lių, moliūgų. Jeigu jaučiate pilvo 
pūtimą, venkite kryžmažiedžių 
daržovių: kopūstų, brokolių, žie-
dinių kopūstų, kininių kopūstų, 
taip pat česnakų, svogūnų, svo-
gūnų laiškų, ankštinių daržovių. 

Vaisius ir uogas. Vaisių ir uo-
gų valgykite daugiau nei 200 g 
per dieną. Dalį vaisių galite pa-
keisti šviežiai spaustomis jų sul-
timis. Jeigu jaučiate pilvo pū-
timą, venkite šviežių obuolių, 
kriaušių, persikų, nektarinų, 
slyvų, abrikosų, taip pat perno-
kusių bananų, trešnių, vyšnių, 
bet kokių prieš valgant nemir-
kytų džiovintų vaisių ir uogų. 

Riešutus ir sėklas. Maistą pa-
gardinkite riešutais ir ypač įvai-
riomis sėklomis: saulėgrąžų, mo-
liūgų sėklomis, linų sėmenimis, 
įvairiomis sėlenomis, čija sėklo-
mis. Rinkitės duonos gaminius, 
praturtintus šiomis sėk lomis. Iš-
bandykite įvairių rūšių granolą.
 Maisto temperatūra. 

Prio ritetą teikite saikingai karš-
tam arba šiltam maistui bei gė-
rimams. 
 Skysčiai. Gerkite daugiau 

nei įprastai skysčių, dažniau 
rinkitės šiltus skysčius. Išban-
dykite vaisių ir daržovių sultis. 
 Tuštinimosi ritualas. 

Susikurkite tuštinimosi reži-
mą – įpraskite tuštintis arba 
stengtis tuštintis tuo pačiu me-
tu tam, kad susiformuotų tušti-
nimosi refleksas. 
 Fizinis aktyvumas. Sten-

kitės pagal individualias gali-
mybes būti fiziškai aktyvus: 
mankštinti pilvo ir juosmens 
raumenis, vaikščioti ar užsiimti 
kita reguliaria fizine veikla.

Nėra specialios vėžio dietos. 
Maitinimosi rekomendacijos 
sergant onkologine liga parem-
tos sveikos subalansuotos mi-
tybos rekomendacijomis – 2/3 
raciono turėtų sudaryti auga-
linės kilmės produktai: grūdai 
ir kruopos, daržovės, vaisiai ir 
uogos, riešutai ir sėklos, o 1/3 
raciono turėtų tekti gyvūninės 
kilmės produktams: paukštie-
nai, žuviai, mėsai, pieno pro-
duktams, kiaušiniams. Griežtai 
nerekomenduojamos moksliš-
kai vėžio gydymui nepagrįstos 
nesubalansuotos dietos: protar-
pinio badavimo, bado, šarmi-
nančios, ketogeninės dietos ir 
pan. Dietologai pataria rinktis 
kuo įvairesnį ir įvairiai paruoštą 
maistą, kad būtų užtikrintas pa-
grindinių maistinių medžiagų, 
vitaminų ir mineralinių medžia-
gų bei antioksidantų poreikis. 

Maitinimosi rekomendacijos 
gali skirtis priklausomai nuo li-
gos eigos ar jos gydymo sukeltų 
šalutinių reiškinių, simptomų. 

Parengta bendradarbiaujant 
POLA ir Lietuvos dietologų 

draugijai 

Pasak psichologės, kiekvie-
nas gali išmokti ir pasirinkti sau 
tinkamiausius būdus emocijoms 
reguliuoti. Meditacijos, orien-
tuotos į dėmesio koncentraci-
ją, yra vienas tokių būdų, itin 
paveikus šiuolaikiniam žmo-
gui – kasdieninis savo emocijų 
bei minčių stebėjimas leidžia ne 
tik susidoroti su stresu ar neigia-
mais potyriais, bet ir padeda ge-
riau pažinti save. 

Svarbu ugdyti meditacijos 
įprotį 

Daugelis žmonių gyvena itin 
aktyvų gyvenimą, kuriame pil-
na iššūkių, įtampos bei nerimo. 
Jeigu ilgesnį laiką sunku suval-
dyti savo minčių tėkmę, prastė-
ja psichologinė būsena, jaučia-
me nemalonias emocijas, pasi-
daro sunku susikaupti, dirbti, 
tampame konfliktiškesni. No-
rint palaikyti pusiausvyrą, ver-
tėtų psichologinei būsenai skirti 
daugiau dėmesio ir laiko. „Jeigu 
remsimės dėmesingumo meto-
dologija, sąmoningumo ugdy-
mui ir palaikymui vertėtų skir-
ti apie 20–25 minutes per die-
ną. Žmonėms, visiškai neprak-
tikavusiems meditacijos, tai gali 
atrodyti neįtikėtinai ilgas laiko 
tarpas. Tokiu atveju rekomen-
duočiau pradėti nuo kelias mi-
nutes trunkančių meditacijų ir 
jas po truputį ilginti. Pastebėta, 
kad kasdienybėje daugiau nei 25 
minutes dėmesingumo prakti-
koms skirti „nebeapsimoka“ – 
pratimo grąža sąmonei nebeat-
perka investuoto laiko“, – teigia 
psichologė.

Pasak specialistės, kiekvie-
nam žmogui naudinga susto-
ti ir įsiklausyti į savo mintis: 
„Viena iš sąmoningumo prakti-
kų – tai stabtelėjimas ir reflek-
sija. Pirmiausia sustojame, pa-
darome pauzę tiek, kiek turime 
tam laiko, ir pajaučiame, kaip 
pamažu ateina kitas etapas – 
refleksija. Tai yra savo minčių 
pastebėjimas, supratimas ir su-
siejimas vieno dalyko su kitu. 
Pavyzdžiui, medituodamas ga-
liu atsekti, iš kur kilo tam tikra 
emocija, kokia tai buvo situaci-
ja, su kuo tai susiję. Pagal dė-
mesingumo ugdymo programą, 

šioms praktikoms išmokti siūlo-
ma skirti apie du mėnesius. Per 
tą laiką susiformuoja įpročiai 
stabtelėti ir reflektuoti.“

Pasitelkite vaizduotę
Tam tikros dėmesingumo ir 

sąmoningumo praktikos siūlo 
pasitelkti vaizduotę, kuri padeda 
įsisąmoninti gyvenimo įvykius 
ir mūsų santykį su jais: „Vaiz-
duotės galią galime pajusti ir 
meditaciniuose pratimuose. Pa-
vyzdžiui, įsivaizduokite kalną, 
kuris dažnam iš mūsų simboli-
zuoja tai, kas stabilu, stipru. Kai 
mums šio jausmo reikia, kai no-
rime pajusti tą stiprybę bei tvir-
tumą savyje, šis pratimas gali pa-
gelbėti. Juk kalnas, kaip simbo-
lis, skirtingais metų laikais kei-
čiasi tik išoriškai, tačiau jo vidus 
beveik nesikeičia. Neabejotinai 
galite susikurti ir kitus, jums tuo 
metu aktualius dalykus simboli-
zuojančius vaizdinius. Buvimas 
„su vaizdiniu“ arba „vaizdinyje“ 
gali būti įtaigos sau darymo bū-
das“, – sako dėmesingumo val-
dymo mokytoja. 

Specialistė ramina, kad prieš 
tai niekada nebandžius atlik-
ti meditacinių pratimų gali bū-
ti sunku susikaupti, tačiau tai 
visiškai normalu: „Susitelkus 
į savo pojūčius, galime pajusti 
ir anksčiau nepastebėtų pojū-
čių, arba pradėti atskirti, dife-
rencijuoti pojūčių subtilumus. 
Taip pat ir su emocijomis, min-
timis – imame vis geriau „gir-
dėti“ save pačius – savo psichi-
kos veikimą.“

Dėmesingumas valant 
namus – taip pat meditacija

Virtualių paskaitų ciklo 
„Rinkis rūpintis savimi“ psicho-
logė siūlo kasdienybėje prakti-
kuoti ne tik formalias praktikas: 
„Galima išbandyti neformalius 
pratimus, pavyzdžiui, dėmesin-
gai atlikti namų ruošos darbus 
arba kasdien pastebėti tam tik
rus įvykius. Šių pratimų laikas 
gali varijuoti nuo kelių akimir-
kų iki keliolikos ar kelių dešim-
čių minučių. Taip pat naudinga 
kartą ar du per metus skirti lai-
ko intensyvioms dėmesingumo 
praktikoms. Tai reiškia – keletą 
dienų pabūti erd vėje su žmonė-
mis, kurie užsiimtų tuo pačiu, 
t.y., psichohigiena, pasirūpini-
mu savimi turint mintyje sielos 
ar psichikos dalykus. Tai dažnai 
vadinama „atsiskyrimu“, nes per 
šias trumpas atostogas išvalome 
savo protą ir mintis nuo pasau-
lio, kuriame veikiame“, – teigia 
psichologė.

„Bičiulystės“ inf. 

Maitinimosi 
rekomendacijos sergant 

onkologine liga (2)
Pavasarį skirkime 

dėmesio ne tik kūnui, 
bet ir sielai

Vienas populiariausių būdų išlieti susikaupusias emocijas – spor-
tas, tačiau psichikos būsenas galime veikti ne tik per sportą, bet ir 
kitais įvairiais būdais. Kaip skiriame laiko kūno priežiūrai, taip 
derėtų pasirūpinti ir savo psichohigiena, įsitikinusi „Rimi“ orga-
nizuojamo virtualių paskaitų ciklo „Rinkis rūpintis savimi“ psi-
chologė, dėmesingumo valdymo mokytoja Eglė Masalskienė. 

Esant viduriavimui
 Valgymo režimas ir por-

cija. Valgykite ne mažiau nei 6 
kartus per dieną. Jeigu kiekvie-
nas valgymas provokuoja vidu-
riavimą, valgymų skaičių galima 
sumažinti iki 3–4 kartų per die-
ną, bet porcijos turėtų būti di-
desnės nei įprastos, kad suvalgy-
tumėte reikalingą maisto kiekį.
 Skaidulinės medžiagos. 

Ribokite maisto produktus, ku-
riuose gausu maistinių skaiduli-
nių medžiagų:

Kruopas. Vietoj viso grūdo 
kruopų rinkitės rafinuotas (va-
lytas) kruopas. Grikius pakeiski-
te grikių dribsniais, avižų kruo-
pas – avižų dribsniais, perlines 
ar smulkintas miežines kruo-
pas – miežių dribsniais, kviečių 
ar smulkintas kvietines kruo-
pas – kviečių dribsniais, ma-
nais, kuskuso kruopomis, ru-
dus, raudonus, juodus ir lauki-
nius ryžius – baltais ryžiais ar jų 
dribsniais. Galima įtraukti ku-
kurūzų kruopas ar jų dribsnius, 
greito paruošimo kruopas be jo-
kių priedų. Ruošiant kruopas jas 
pilnai termiškai apdorokite, ne-
venkite net pervirti.

Duoną ir duonos gaminius, 
miltus. Vietoje viso grūdo miltų 
duonos rinkitės rafinuotų miltų 
vienalytės konsistencijos duo-
ną be skaldytų grūdų ir sėklų. 
Ruošdami patiekalus naudokite 
aukščiausios rūšies miltus. 

Daržoves ir ankštines daržo-
ves. Daržovių kiekį ribokite iki 
200 g per dieną. Prioritetą tei-
kite termiškai apdorotoms dar-
žovėms ir, jeigu įmanoma, nu-
lupkite odeles. Valgykite virtas 
arba orkaitėje keptas bulves be 
lupenos. Viduriuojant bulvės 
vertingos dėl didelio kalio kie-
kio. Venkite kryžmažiedžių dar-
žovių: kopūstų, brokolių, žiedi-
nių kopūstų (kalafijorų), kininių 
kopūstų, taip pat česnakų, svo-
gūnų, svogūnų laiškų, ankštinių 
daržovių. Nerekomenduojamos 
bet kokių daržovių sultys.

Vaisius ir uogas. Vaisių ir uo-
gų kiekį ribokite iki 200 g per 
dieną. Prioritetą teikite termiškai 
apdorotiems vaisiams ir uogoms 
ir, jeigu įmanoma, nulupkite 
odeles. Venkite šviežių neluptų 
obuolių, kriaušių, persikų, nek-
tarinų, slyvų, abrikosų, taip pat 
pernokusių bananų, trešnių, vyš-
nių, bet kokių džiovintų vaisių 
ir uogų. Nerekomenduojamos ir 
vaisių sultys, ypač obuolių.

Riešutus ir sėklas. Venkite 
riešutų ir įvairių sėklų.
 Pieno produktai. Išban-

dykite neriebius pieno produk-
tus be laktozės ir alternatyvas – 
riešutų ar sojų gėrimus.
 Riebalai. Venkite riebaus 

ir riebaluose ruošto maisto. Prio-
ritetą teikite liesai mėsai, žuviai, 

Tęsiame patarimus, kaip mai-
tintis atsiradus vienokiems ar 
kitokiems negalavimams, ku-
rie gali varginti ne tik sergan-
čius onkologinėmis ligomis.

unsplash.com nuotr.
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Pasimatymas pasmerktųjų 
mirti kameroje

Juodu susipažino vieno-
je konferencijoje 2003 metais. 
Abu buvo aktyvūs, dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime, rė-
mė įvairius projektus. Markas, 
žinomas astronautas, buvo išsi-
skyręs, gyveno su dviem paau-
glėm dukrom. Gabi buvo laisva.

Po konferencijos jiedu palai-
kė ryšį, susidraugavo. Pirmasis 
tikras jų pasimatymas įvyko ne 
restorane, bet mirtininkų kame-
roje. Specialiai nuvyko jos ap-
žiūrėti į Arizonos valstijos ka-
lėjimą. Tokį pasirinkimą lėmė 
ne perdėtas originalumas. Tie-
siog senatorė tuo metu domėjo-

si įvairiais mirties bausmės as-
pektais. Ji buvo mirties bausmės 
priešininkė, domėjosi viskuo, 
kas su ja susiję. Paprašė Marko 
atsisėsti į elektros kėdę...

Netrukus pranešė draugei: 
„Man rodos, pagaliau aš jį suti-
kau“. „O, sveikinu, – nudžiugo 
bičiulė. – Aukštas, juodbruvas 
gražuolis, kaip svajojai?“ Gabi 
juokėsi: „Ne, mažesnis už ma-
ne ir plikas!“ Išsirinkti padėjo 
moteriška intuicija – nebuvo 
sutikusi geresnio, nuoširdes-
nio, protingesnio ir ištikimes-
nio vyro, tarsi žinodama, kad 
ateis nelaiminga diena ir jis ją 
išgelbės.

Po vestuvių ji grįžo į Va-

šingtoną, ten buvo jos, senato-
rės, darbovietė, o Markas išvyko 
į Hjustoną, kur įsikūrusi NASA 
skrydžių bazė.

Nugrimzdo į tuštumą
Markas buvo namie, kai 

Gab rielės sekretorė paskambi-
no ir pranešė: jo žmoną nušovė. 
Negali būti, juk prieš pusvalan-
dį su ja kalbėjosi telefonu. Nušo-
vė – vadinasi, negyva? Jautė, kad 
grimzta į tuštumą. Dukros ver-
kė. Marko mama kažką šaukė...

Astronautas užsidarė vonio-
je. Nepamena, ką ten veikė, kiek 
laiko. Išėjo sausomis akimis ir 
vienintele mintimi – kuo grei-
čiau nusigauti iki Gabi. Draugas 
paskolino lėktuvą. Netrukus visi 
buvo kartu. Gabi buvo gyva! Su 
puse galvos, bet gyva. 

Markas tas dienas prisime-
na lyg per rūką. Universitetinė 
ligoninė, žuvusiųjų laidotuvės 
(buvo nušauti šeši šalia Gabrie-
lės stovėję žmonės). Jis miegojo 
šalia Gabi lovos, dienomis sėdė-
jo šalia, laikydamas jos ranką, 
nuolat kartojo, kad myli, skaitė 
laiškus, kuriuos jai siuntė ame-
rikiečiai.

Gabrielės būsena tai gerėjo, 
tai blogėjo. Tos sūpynės emociš-
kai žudė. Prieš daug metų Mar-
kas buvo paskirtas kosminio lai-
vo „Endeavour“ vadu. Artėjo 
šio kosminio giganto paskutinė 
misija. Kol žmona buvo komoje, 
Markas atsisakė dalyvauti skry-

dyje – negalėjo jos palikti. Ko-
legos jį suprato.

Dėl ko supyktų Gabrielė?
Markas nė nesvarstė: priva-

lo būti šalia žmonos, jausti, kaip 
jos organizmas kovoja su trau-
ma. Jam teko priimti svarbius 
sprendimus dėl gydymo. Kartą 
Markas suprato, kad Gabi grįž-
ta. Jis pajuto, kaip žmona pirš-
tais palietė jo sutuoktuvinį žiedą 
ir bandė pasukti. Taip, mieloji, 
aš čia. Tai buvo jos mėgstamas 
žaidimas – žaisti su vyro žiedu, 
nuimti, vėl užmauti.

Markas lengviau atsikvėpė 
ir ėmė svarstyti, gal jau grįžti 
pas kolegas treniruotis ir ruoš-
tis skrydžiui. Žinojo, kaip Gabi 
supyktų supratusi, kad žudikas 
sužlugdė ne tik jos, bet ir vy-
ro karjerą.

Be abejo, niekada nepaleis-
davo mintis apie riziką kosmo-
se. Prieš ankstesnius skrydžius 
jauniausioji dukra visuomet 
verkdavo, o Gabi ją raminda-
vo. Dabar buvo dar neramiau. 
Jei jam kas atsitiks, žmona liks 
viena. 

Markas grįžo į darbą. Skry-
dį kelis kartus atidėjo, visi labai 
nervinosi. Pagaliau. Trečia mi-
sijos diena. Markas stebi du apa
ratus, kurie juda kosmose apie 
28 tūkst. kilometrų per valan-
dą greičiu per 5 centimetrus vie-
nas nuo kito, o tuo metu Žemė-
je operuoja jo žmonos smegenis.

Nebebus taip, kaip anksčiau
Markas labai stengėsi, kad 

jų šeimos gyvenimas panėšė-
tų į tą, koks buvo iki nelaimės. 
Net apsimetinėjo, kad viskas ge-
rai, kad niekas nepasikeitė. Ga-
liausiai pripažino: nebebus taip, 
kaip anksčiau. Reikia mokytis 
gyventi pagal naujas taisykles.

Tyleniui Markui teko pa-
keisti šnekutę Gabi, kuri ištarda-
vo 70 proc. jų namuose skambė-
jusių žodžių. Dabar ji kalba labai 
lėtai, trumpomis frazėmis. Ne-
retai žodžiai taip ir nepasiekia 
lūpų, įstringa kažkur pakeliui. 
Markas užbaigia jos sakinius, 
išplėtoja mintis, nes puikiai ži-
no, ką ji galvoja.

Po šūvio 2011ųjų sausį jų 
gyvenimas labai pasikeitė. Abu 
tapo ne tais, kuo norėjo būti. 
Gabi buvo talentinga politikė, 
jai pranašavo gubernatorės pos-
tą, bet dėl sveikatos būklės te-
ko atsistatydinti iš visų politinių 
pareigų. Išsaugojo svarbiausią 
savo turtą – mylimą vyrą.

Markas tenorėjo skraidy-
ti, bet ir jis pasuko į politi-
ką. Situacija su šaunamaisiais 
ginklais JAV – pasibaisėtina. 
2013 m. juodu įsteigė organi-
zaciją „Giffords Courage“, sie-
kiančią didesnės ginklų kontro-
lės. 2020 m. pabaigoje Arizona 
išrinko Marką senatoriumi. Da-
bar išties galės daugiau nuveikti. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Astronautas atsisakė skrydžio ir tapo 
sunkiai sužalotos žmonos slauge

Kuo mums visiems nau-
dingi išmanieji marškinėliai? 
Kada jie ypač svarbūs?

Išmanieji marškinėliai pir-
miausia naudingi mums pa-
tiems, nes atsiranda galimybė 
stebėti savo širdies veiklą. Taip 
pacientas gauna norimos ir su-
prantamos informacijos tiek iš 
prietaiso, tiek iš kardiologo. Pa-
cientui tai tam tikra savikontro-
lė, grįžtamasis ryšys, o jei rei-
kia – ir kardiologo priežiūros 
galimybė. Gal pacientas pats pa-
stebės, kad pasivaikščiojus tyra-
me ore, gerai pailsėjus sumažėja 
širdies „permušimų“. 

Kaip iš paciento perduoda-
mi signalai medikams?

Beveik visi pacientai tu-
ri mobiliuosius telefonus, todėl 
pasirinkau EKG signalo bevie-
lio perdavimo kelią iš prietaiso 
į serverį per tarpinį mobilųjį te-
lefoną. Mūsų tikslas – tobulinti 

prevencinę pacientų stebėseną, 
derinant išmaniosios tekstilės, 
šiuolaikinių mobiliųjų telefonų, 
biosignalų perdavimo ir duome-
nų bazių galimybes. Šiuo metu 
kardiologas stebėti paciento šir-
dies būklę gali tik tiesiogiai, o 
nuotolinis, taigi ir prevencinis, 
pacientų stebėjimas nėra plačiai 
išvystytas. 

Kokiais jūsų darbų rezul-
tatais šiandien jau galime pa-
sidžiaugti?

Jau yra pagamintas išmanių-
jų marškinėlių, kuriuos vilkint 
galima stebėti širdies veiklą, 
prototipas. Prie šių marškinė-
lių tvirtinamas vos apie 60 gra-
mų sveriantis nešiojamasis kar-
diografas, kuris siunčia signalą 
į mobilųjį telefoną. Iš telefono 
informacija keliauja į duomenų 
bazę serveryje. Šiuo metu bai-
giame kurti programinę įrangą, 
kuri padės kardiologui stebėti 

paciento būklę. Visiškai nesvar-
bu, kurioje pasaulio vietoje bus 
gydytojas ar jo pacientas.

Kodėl ėmėtės šio projekto? 
Gal turėjote asmeninių pas-
katų?

Neslepiu, kad turėjau. Pats 
esu patyręs kelis infarktus. Iš-
tikus pirmam infarktui neži-
nojau, kas man yra ir ką dary-
ti. Jutau skausmą krūtinės sri-
tyje, jaučiau, kad tirpsta ran-
kos. Kenčiau. Tik apie ketvirtą 

valandą nakties nusprendžiau 
paskambinti į greitąją pagalbą. 
Ačiū Kauno klinikų kardiolo-
gams už išgelbėtą gyvybę. Pa-
klausęs gydytojų, ar tai buvo 
mikroinfarktas, sužinojau, kad 
patyriau klasikinį infarktą. Ki-
tą kartą pajutęs panašius nega-
lavimus nelaukdamas kreipiausi 
į medikus. Tada ir šovė į galvą 
mintis – o jei būčiau žinojęs iš 
anksto, jei kas nors mane būtų 
įspėjęs! Kadangi mano moksli-

nis darbas buvo apie biosigna-
lų atpažinimą, nusprendžiau 
sukurti patogų įspėjimo me-
chanizmą. Taip susiklostė iš-
maniųjų marškinėlių idėja, nes 
net prieš 24 valandas iki pirmų-
jų pojūčių daryta kardiograma 
gali parodyti tam tikrus širdies 
veiklos pakitimus. 

Kur bus galima įsigyti to-
kius išmaniuosius marški-
nėlius?

Marškinėliai buvo testuo-
ti Ryšių reguliavimo tarnybo-
je ir visi testai buvo geri. O no-
rint turėti visapusišką įvertini-
mą, reikia atlikti medicininius 
tyrimus. Tai ketiname daryti 
kartu su Marienkrankenhaus 
Kassel (Vokietija) ligoninės kar-
diologais. 

Gauname daug pageidavi-
mų įsigyti išmaniuosius marški-
nėlius, todėl nusprendėme pra-
dėti registruoti visus norinčius 
juos turėti. Tai būtų svarbu nu-
matant būsimas gamybos apim-
tis. Visi norintys gali registruo-
tis elektroniniu paštu info@ge-
di.biz ir nurodyti pageidaujamą 
kiekį išmaniųjų marškinėlių su 
kardiografu. Kai bus atlikti iš-
maniųjų marškinėlių medicini-
niai tyrimai, užsiregistravusieji 
jais bus aprūpinami pirmiausia. 

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr. 

Išmanieji marškinėliai – 
širdies saugotojai

Pandemija mus uždarė namuose, įbaugino. Nuolat patiriamas 
stresas, kamavęs ir prieš pandemiją, vis dažniau tampa širdies 
ir kraujagyslių ligų priežastimi. Mokslininkų nuomone, verti-
nant širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę vieni iš svarbiausių 
yra elektrokardiogramos (EKG) ir kūno temperatūros tyrimai. 
Reguliariai atliekami tyrimai padėtų užkirsti kelią komplikaci-
joms, kurias sukelia širdies ir kraujagyslių ligos. Sprendimo ieš-
koti ėmęsi Lietuvos mokslininkai sukūrė specialius išmaniuosius 
marškinėlius, kurie suteikia galimybę medicinos personalui gauti 
informacijos apie pacientų širdies veiklą ir peržiūrėti EKG duo-
menis ištisą parą.
Kalbiname šio projekto iniciatorių MB „Gedvida“ įkūrėją dr. Ge-
diminą Mikulėną.

JAV astronauto Marko Kely ir senatorės Gabrielės Gifords meilės 
istorija vos nesibaigė katastrofa. Susitikime su rinkėjais politikė 
buvo sužeista šūviu į galvą. Po tokio sužeidimo retas išgyvena, juk 
šūvis ištaškė pusę galvos. Markas apsigyveno žmonos palatoje.

Dr. Gediminas Mikulėnas prie jo išradimą pristatančio stendo.

Markas Kely ir  Gabrielė Gifords.
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Pavasaris atėjo staiga, be per-
spėjimo. Iš vakaro dar balta-

vo laukai, o ryte žaluma ir saulės 
spinduliai šildo žemelę, paukš-
čiai čiulba po langu. Lina atsi-
kėlė šeštą valandą ryto. Šiaip ji 
mėgsta pamiegoti bent iki de-
šimtos. Bet kovo penktosios 
rytas ir visa ši diena buvo kito-
kia – tarsi likimas nutarė iš jos 
pasišaipyti. Nė neįtarė, kad die-
na pasibaigs taip liūdnai, kad ją 
taip įskaudins mylimas žmogus. 

Spinduliai apšvietė kambarį, 
paglostydami ir Linutės veidą. 
Vis kuteno, švietė tiesiai į akis. 
Širdis pradėjo smarkiai plakti 
lyg ką tik prisuktas laikrodis, ne, 
ne laikrodis, bet sekundes skai-
čiuojantis laikmatis. Raivyda-
masi vangiai išlipo iš lovos, nu-
ėjo į dušą. Stovėjo po tekančiu 
vandeniu ir nenorėjo baigti ry-
to procedūros. O prisiminimai 
sukosi galvoje tarsi karuselė...

Linutė draugavo su Viktoru, 
geriausiu Kazimiero jaunys-

tės draugu. Šis lėto būdo bernio-
kas pavergė jos širdį. Tik tas lė-
tumas juos ir išskyrė. 

Kazimieras nuo pat pirmos 
dienos pavydėjo draugui. Jis pa-
siguodė sesei dėl nepasiekiamos 
meilės. Ši tuoj sukurpė planą. 
Intrigų meną ji gerai išmanė. 
Išsiprašė iš tėvų automobilį ir 
moskvičiumi abu jau lėkė Kal-
varijos link. Zita (toks Kazimie-
ro sesers vardas) liepė broliui ty-
lėti ir ja pasikliauti. 

Lina nustebo, kad aplankė 
tokie svečiai. O Zitos apsukru-
mui nebuvo ribų. Vos pravė-
rusi duris paaiškino, kad atva-
žiavo pas Linos mamą. Artėja 
žiema ir ji labai nori rankomis 
megzto šilto šaliko. Mieste skli-
do kalbos, kad Svenckienė pui-
ki mezgėja. 

Svečiai užsibuvo. Gal bū-
tų dar ilgiau užtrukę – kalbėję 
apie orą, gyrę mamuko mezgi-
mą, tik Svenckienė pradėjo žio-
vauti, akių vokai lipte lipo, mie-
gas kaustė jos kūną, kalba pasi-
darė neraiški. Svečiai suskubo 
atsisveikinti. 

Tokie vizitai vis dažnėjo: tai 
siūlų per mažai atvežė, tai 

modelis nepatiko. Ir visada abu, 
kartu su broliu. O vieną vaka-
rą Zita Liną pakalbino vykti į 
Marijampolę, kur bus rodomas 
indų filmas „Drambliai – žmo-
gaus draugai“. Dar pakuždėjo į 
ausį, kad ją kviečia Viktoro pa-
prašyti. Lina apsidžiaugė, kad 
galės susitikti su mylimuoju.

Et, tas jaunatviškas naivu-
mas... Viktoro nebuvo. Paklaus-
ti, kur jis, Kazimieras su sese tik 
gūžčiojo pečiais. Viktoras apie 
filmą nieko nežinojo, tad ir ne-
galėjo čia būti. Zita primokė 

brolį, kad apie šią išvyką Vikto-
ras būtinai sužinotų. Kazimieras 
draugui pasigėrėdamas pasako-
jo, kaip jie žiūrėjo filmą, o kad 
būtų užtikrintas, jog Viktoras 
pavydi, viską gerokai pagražino. 

Pavydo sėkla buvo pasėta, 
ugnis įžiebta. Lina ir Viktoras 
išsiskyrė. Be pykčio, tyliai. Vik-
toras nekvietė jos šokti, nelydėjo 
namo. Nors vienas kitą mylėjo 
be jokių išlygų, bet trūko drą-
sos išsakyti, išsikalbėti, išsiaiš-
kinti, kas slegia. 

Po apsilankymo kino teatre 
Kazimieras su sese nustojo 

lankyti Linutę. Tikslas juk bu-
vo pasiektas. Tačiau vieną vaka-
rą jų moskvičius vėl įsuko į kie-
mą. Mamukas griežtai nužvel-
gė dukrą ir tarė: „Ir vėl tie bera-
zumiai pas tave atvažiavo.“ Dar 
pridūrė, kad niekur negalinti su 
jais važiuoti, jau gana prisiverkė.

Kazimieras atrodė susirūpi-
nęs, gal net išsigandęs, o Zita, 
vos peržengusi slenkstį, verkš-
lendama ėmė pasakoti, kad bro-
lis gavęs šaukimą atlikti karinę 
tarnybą. Atvažiavo Linutės pa-
kviesti į išlydėtuves. Ši pažvel-
gė į mamą, nežinodama sutikti 
ar atsisakyti. Tada prabilo ir ilgai 
tylėjęs Kazimieras. Jis maldavo 
Svenckienės, kad išleistų dukrą. 
Juk nežinia, kur teks tarnauti – 
gal išveš pas baltąsias meškas, 
o gal į Afganistaną. „Jei Linutė 
nori, tegul išlydi“, – nepriešta-
ravo mamukas.

Linutės širdis ėmė smarkiau 
plakti – jai visai nerūpėjo Kazi-
mieras, bet ten gali sutikti Vik-
torą. Sutikusi savo mylimąjį ji 
tikrai netylės, pasakys, kaip jį 
myli ir kad nori būti kartu. 

Tik žmogus planuoja, o Die-
vulis juokiasi. Kazimieras 

jos atvažiavo tuoj po pietų. Pa-
klausus, kodėl taip anksti, Zita 
paaiškino, kad namuose labai 
daug darbo ir kad vėliau nebus 
kam atvažiuoti. Linutė dar ban-
dė prieštarauti, kad vakare va-
žiuoja autobusas ir ji gali pati at-
vykti, bet mama paliepė rengtis 
ir važiuoti kartu. Juk namuo-
se ruošos jau kaip ir nėra, o dar 

vienos rankos ruošiant palydos 
stalą nepakenks. 

Kai pradėjo rinktis kaimo 
jaunimas, Kazimieras su Linu-
te sėdėjo už stalo greta vienas 
kito. Viktoras pro duris įžengė 
su mama ir broliu. Vos pama-
tęs savo mylimąją šalia vaikys-
tės draugo, paraudo lyg kalakuto 
skiauterė. Bet motina, pamačiu-
si savo vyresnėlio veido išraišką, 
sugriebė už rankos ir pakuždėjo 
į ausį: „Tai jos pasirinkimas, bus 
dar tų mergų daug, o vaikystės 
draugas – vienas.“ 

Viktoras atsisėdo šalia Linos, 
ji, įsprausta tarp dviejų draugų, 
jautėsi siaubingai. Norėjo bėg-
ti namo ir niekada daugiau ne-
grįžti į Reketijos kaimą. 

Muzikantams pasiūlius jau-
nimui pašokti, Linutė at-

siduso ir pamanė, kad dabar ji 
pati pakvies Viktorą ir viską jam 
paaiškins. Kaip ji klydo! Tik už-
grojus muzikai Kazimieras stvė-
rė ją į glėbį ir pasileido po kam-
barį valso žingsniu. Kažkas pa-
šnekino Kazimierą, šis truputį 
nusisuko nuo Linutės, bet ran-
kos nepaleido. Ir laikė taip stip
riai, kad ši jau nebejautė nė vie-
no pirštelio. Šiaip ne taip ji išsi-
laisvino iš Kazimiero gniaužtų 
ir parodė jo pirštų įspaudus ant 
gležnų rankų. Šis atsiprašė, vei-
dai nusidažė raudoniu, tik neži-
nia, ar iš gėdos, jog taip stipriai 
laikė, kad tik ji nepabėgtų šias 
paskutines valandas, ar iš bai-
mės, kad draugas gali pavogti 
jo meilę kaip jam priklausantį 
daiktą, nes į mylintį vyrą jis vi-
sai nebuvo panašus. Gal labiau 
į išlepintą vaiką, kuriam žūtbūt 
reikėjo turėti draugo žaislą. Li-
na jautėsi baisiai. 

Jau brėkštant rytui Viktoras 
sugebėjo prieiti prie Linutės ir 
pakviesti šokti. Vos tik pasigir-
dus muzikai, jis piktai paklau-
sė, kaip suprasti šį poelgį ir kaip 
jie čia taip greitai susiuostė? Ir 
dar papriekaištavo, kad ji tai da-
ro specialiai, norėdama išskirti 
vaikystės draugus. Negana to, 
pavadino ją barakuda. 

Linutės veidas užkaito, pyktis 

Kerštas

kitas „bičiulystės“ numeris išeis balandžio 22 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das iš dalies remia projektą „Negalia ir šiuo-
laikinė visuomenė: iššūkiai ir sprendimai“. 
Jam skirta 9 tūkst. eurų dalinė finansinė 
valstybės parama.

nugalėjo sveiką protą. Ji nuspren-
dė nieko nesakyti ir neaiškinti, 
tegul galvoja, ką tik nori. Vis-
kas baigta. Dar muzikantas, tar-
si jausdamas tvyrojusią įtampą, 
uždainavo: „Buvo meilė netikra, 
pūstelėjo vėjas.“ Baigėsi šokis, su 
juo užgeso ir viltis vėl būti kartu. 
Lina priėjo prie Kazimiero ir pa-
bučiavo. Bučinys buvo stiprus ir 
ilgas – taip ji palaidojo savo pir-
mąją meilę. Daugiau apie Vikto-
rą nieko nenori žinoti, jis jai mi-
ręs visiems laikams. Kazimieras 
jautėsi pamalonintas ir vaikščio-
jo pasipūtęs tarsi kalakutas – lai-
mėjo šią kovą.

Pavasaris... Saulėtas kovo 
penktosios rytas... Tik Li-

nutės gyvenime nebeliko nei 
Viktoro, nei Kazimiero. Šiam 
grįžus iš armijos, jie bandė at-
rasti vienas kitą. Mąstė apie ves-
tuves, rengėsi pasakyti tėvams. 
Bet Kazimieras vis atidėliojo. Ir 
tik dabar Lina suprato, kodėl jis 
taip elgėsi. Vis dėlto vestuvių 
data pagaliau buvo numatyta – 
antrą gegužės šeštadienį.

Visos svajonės išblėso per 
penkias minutes. Bildesys į du-
ris ir nieko nežadantis Kazimie-
ro veidas. Nuleidęs akis išpyški-
no tarsi gerai išmoktą pamoką: 
„Vestuvių nebus, tu, kai aš tar-
navau armijoje, lankeisi šokiuo-
se...“ Ir dar visko buvo, daug 
įžeidinėjimų, daug neteisingų, 
melagingų žodžių. Lyg to dar 
būtų buvę negana, pasakė, kad 
jei ves kitą, tai tėvas Kalvarijoje 
jam pastatys dviejų aukštų baltų 
plytų namą su mansarda.

Lina ką girdėjo, ką praleido 
pro ausis, tarsi šie skaudūs žo-
džiai būtų buvę ne jai skirti. Ji 
ir vėl nieko nesakė. Stovėjo lyg 
stabo ištikta. Supratusi, kad liko 
viena, pažvelgė pro langą. Tarsi 
ieškodama išsigelbėjimo. Vaiz-
das lyg per miglą: Kazimieras su 
tėvu lipa į mėlyną moskvičių ir 
dingsta. Dabar jau tikrai viskas 
baigta. Ji pravirko balsu, pirmą 
kartą išraudojo savo dalią. Ver-
kė ne prarasto Kazimiero. Ji vėl 
prisiminė Viktorą. Keikė Kazi-
mierą ir jo seserį, kurie lyg gy-
vatės apnuodijo jųdviejų meilę. 
Norėjo bėgti pas Viktorą, pasa-
kyti, kaip jį myli. Tik ar jis dar 
ją myli, ar dar likę nors mažas 
lašelis jiems skirtos laimės, nors 
maža viltis vėl būti kartu?..

Vilija VILKELIENĖ
Kalvarija


