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Mokymuose „NVO lėšų pritraukimo strategija – organizacijos ateities planas“ kalbėta apie įvairius NVO finansavi-
mo būdus.

Kristinos Liolaitės svajonė netrukus išsipildys. 

Ilgai puoselėta svajonė 
įkvėpė kurti tradiciją

Tvari organizacija – keli finansavimo šaltiniai

nėms iškyla motociklu – ne-
menkas iššūkis. Dažniausiai jie 
nejaučia, nevaldo kojų, dauge-

lio ir rankos ne pačios stipriau-
sios. R. Mickevičius sako, kad 
šios aplinkybės dvejonių kėlė ir 
prie akcijos prisijungti kalbin-
tiems motociklininkams. „Mū-
sų motociklai „lopšių“, kuriuo-
se galima patogiai įsitaisyti, ne-
turi, visiems reikia sėdėti bai-
keriui už nugaros, posūkiuose 
išlaikyti pusiausvyrą, – pasa-
koja Robertas. – Ne visi moto-
ciklai turi ir keleiviams skirtas 
nugaros atramas, įsikibti skirtas 
rankenas.“

Pasak Kristinos, būtent šie 
techniniai niuansai lėmė, kad 
kai kurie prie Tauragės pilies 
miesto šventės dieną atvažiavę 
neįgalieji negalėjo prisijungti 
prie šio smagaus nuotykio ir tik 
išlydėjo juos į kelią. Prie moto-
ciklininkų nugarų prigludo ke-
turi stipresni neįgaliojo vežimė-
liais judantys tauragiškiai: Kris-
tina, Eglė, Algė ir Petras. Kiti 
iškylautojai – lengvesnę nega-
lią turintys žmonės. R. Micke-
vičius pats susisiekė su Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Tauragės rajono ir Pagėgių fili-
alo pirmininku Nerijumi Bar-
dzilausku, pasiūlė ir jiems pri-
sijungti. 

Pagėgių link išrūkusių bai-
kerių koloną lydėjo autobusiu-

kas su jame sukrautais neįgalių-
jų vežimėliais. „Niekada neži-
nai, kas gali nutikti kelyje, – sa-
ko K. Liolaitė. – Gal kuris nors 
neišlaikys, pavargs rankos ar at-
siras kokia kita priežastis, nelei-
džianti tęsti kelionės.“

Tik detalės...
Atgal į vežimėlius persės-

ti nereikėjo nė vienam keliau-
ninkui – neįgaliųjų vežimėlius 
į motociklus iškeitusieji pui-
kiai įveikė šį iššūkį. „Porą die-
nų rankų negalėjau normaliai 
pajudinti, skaudėjo ir nugarą. 
Bet tai – tik detalės... – šypsosi 
Eglė Laurinaitytė, prisipažinda-
ma, kad apie tokį dalyką net pa-
svajoti sau neleidusi. – Pasiro-
do, viskas įmanoma, reikia tik 
turėti drąsos, nutrūktgalvišku-
mo ir noro.“

Tauragės pilies prieigose tą-
dien rikiavosi galingi moto-
ciklai, prie jų – neįgaliųjų ve-
žimėliuose sėdintys žmonės. 
Visi jie ruošėsi neįprastam 
žygiui – bendrai įspūdžių ir 
emocijų kupinai daugiau kaip 
70 kilometrų kelionei. 

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Neįprastas sujudimas 
Šios išvykos iniciatorė Kris-

tina Liolaitė neslepia bene 10 
metų svajojusi apie kelionę mo-
tociklu. „Iki traumos, kai ne-
tekau kojų, ant motociklo bu-
vau sėdėjusi, bet paskui apie 
tai galėjau tik pasvajoti. Pame-
nu, prieš porą metų į Tauragė-
je vykusią šventę buvo suvažia-
vę daug įvairių motociklų. Pri-
važiavau prie vieno baikerio ir 
paklausiau, ar negalėtų manęs 
pavežioti. Jis kategoriškai atsi-
sakė, pasiūlydamas man dar pa-
gyventi ir lyg tarp kito perklau-
sė: „Gal dar per mažai susiža-
lojot?“ Bet ir po tokio perspė-
jimo savo noro neišsižadėjau. 
Kai apie šią svajonę prasitariau 
žurnalistams ir jie ją pavieši-
no, netikėtai sulaukiau baike-
rio Roberto Mickevičiaus ži-
nutės, siūlančios ją įgyvendin-
ti ir kitąmet „prasilėkti“. Dar 
paragino pasivadinti daugiau 
tokiam nuotykiui pasiryžusių 
žmonių su negalia. Taip viskas 
pamažu ir įsibėgėjo“, – neįpras-

to sujudimo priežastis atsklei-
džia Kristina. 

Rateliais judantiems žmo-

Finansavimas – iš įvairių 
šaltinių

Portalo aukok.lt vadovės 
Giedrės Šopaitės-Šilinskienės 
teigimu, tvari organizacija tu-

ri turėti ne mažiau kaip 3 lėšų 
šaltinius. Tai svarbu, kad nete-
kus vieno lėšų šaltinio jai netek-
tų nutraukti veiklos. 

Pasak MB Valdymo inova-
cijų agentūros „Innovate“ va-
dovės Ievos Adomaitytės Su-
bačienės, pagrindinis NVO lė-
šų šaltinis – projektinė veikla 

(projektų rengimas). Tačiau 
taip pat galima pardavinėti sa-
vo paslaugas ar prekes, t.y. imtis 
socialinio verslo ar komercinės 
veiklos, svarbus lėšų šaltinis – 
paramos bei labdaros lėšos. 
I. Adomaitytė Subačienė mo-
kymų dalyviams pristatė įvai-
rius fondus (Europos socia linį 

Sporto rėmimo, Kultūros rė-
mimo ir pan.), kuriems galima 
teikti paraiškas.

Į komandas susiskirstę mo-
kymų dalyviai atliko ir prakti-
nes užduotis – turėjo sukurti 
projekto idėją – patrauklų ren-
ginį. Buvo duota sąlyga: įtraukti 
verslo partnerį. Komandos nu-

matė rengsiančios sporto var-
žybas, blynų edukaciją, vėlimo 
iš vilnos mokymus, protmūšį. 
Beliko tik rasti, kas šias idėjas 
finansuos. 

Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Sandra 
Ragaišytė pristatė projekto, su-
sijusio su vaistažolėmis, idėją. 
Veikla prasidėtų nuo susipaži-
nimo su žolelėmis, su jų nau-
dingosiomis savybėmis – žmo-
nės patys galėtų jas rinkti, rū-
šiuoti, džiovinti (būtų įsigytos 
džiovyklės), paskui būtų gami-
namos pakuotės, daromos ar-
batos. Dalis jų būtų parduoda-
ma, dovanojama. Įgyvendinant 
veiklą galima būtų bendradar-
biauti su „Švenčionių vaistažo-
lėmis“. „Daugelis žmonių, ypač 
turintys negalią, jaučia gana di-
delį COVID-19 pandemijos po-
veikį, jų psichologinė būklė nėra 
labai gera. Įvairios veiklos, už-
imtumas jiems padėtų tas pro-
blemas įveikti“, – sako S. Ra-
gaišytė. 

Atvira visuomenė
Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) savo narius pakvietė 
į mokymus „NVO lėšų pri-
traukimo strategija – orga-
nizacijos ateities planas“. Šie 
mokymai itin aktualūs, nes 
pastaruoju metu vis svarbiau 
rasti papildomų finansavimo 
šaltinių, socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektai ne-
garantuoja, kad užteks lėšų 
organizacijai išsilaikyti. Mo-
kymai surengti įgyvendinant 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
institucinio stiprinimo projek-
tą, finansuojamą Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos lėšomis.

(nukelta į 3 psl.)
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„Žmonių su negalia gero-
vė man yra vienas iš požymių, 
kad gyvename civilizuoto-
je vakarietiškoje valstybėje. Ir 
jei kiekviena ministerija, savi-
valdybė, įstaiga ar įmonė kas-
met įdiegs žmonių su negalia 
atskirčiai mažinti bent po ke-
letą sumanymų, metų pabai-
goje mes būsime arčiau vienas 
kito. Arčiau žmogiškumo, ar-
čiau teisingos Lietuvos“, – sa-
vo metiniame pranešime sakė 
šalies vadovas.

Siekdamas pagerinti žmo-
nių su negalia padėtį šalyje, 
taip pat mažinti pandemijos 
padarinius, Prezidentas ini-
cijavo vienkartines išmokas 
vaikams su negalia, spartes-
nį netekto darbingumo pen-
sijų didinimą, vaistų priemo-
kos padengimą, jo iniciatyva 
priimtas Nedarbo draudimo 
įstatymas.

Prezidentūros rūmuose 
vyksta negalią turintiems žmo-
nėms skirti pokyčiai – keičiant 
infrastruktūrą, aplinką ir pri-
taikant informacijos resursus. 
Jau dabar sumažinti slenksčiai, 
atsirado nauji pandusai ir kel-
tuvai, S. Daukanto aikštėje nu-
imtos grandinės, užtikrinamas 
vertimas į lietuvių gestų kalbą, 
žmonių su negalia poreikiams 
pritaikomos ekskursijos, Pre-
zidentūros interneto puslapis 
naujinamas ir pritaikomas re-
gos, klausos ir intelekto nega-
lią turintiems žmonėms.

„Asmenys su sutrikusiu 
intelektu informaciją gauna iš 
draugų, tėvų, socialinių dar-
buotojų ir jų padėjėjų. Daž-
nai informacija juos pasiekia 
jau po skirtingų interpretaci-
jų, o tai neužtikrina jos tiks-
lumo siekiant priimti svarbius 
sprendimus“, – teigia Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmo-

nių globos bendrijos „Viltis“ 
atstovė Ramunė Lebedytė-
Undzėnienė.

Lietuvoje informaciją 
lengvai suprantama kalba 
šiuo metu pateikia vos kelios 
organizacijos. Pasak bendri-
jos „Viltis“ atstovės R. Lebe-
dytės-Undzėnienės, poreikis 
yra labai didelis, todėl nevy-
riausybinės organizacijos sa-
varankiškai adaptuoja teks-
tus sutrikusio intelekto as-
menims lengvai perskaito-
ma kalba remdamosi užsie-
nio organizacijų patirtimi. 
„Vilties“ atstovė pabrėžia, 
kad daugelyje Europos Są-
jungos valstybių svarbi vie-
šoji informacija jau yra pa-
teikiama lengvai supranta-
ma kalba, pavyzdžiui, Šve-
dijoje tai daroma net nuo 
1968 metų.

Pasak R. Lebedytės-Un-
dzėnienės, lengvai supranta-
ma kalba pateikta informa-
cija galėtų naudotis apie 15 
proc. Lietuvos gyventojų. 
Ši kalba labai svarbi ne tik 
žmonėms su psichikos ne-
galia, bet ir mažiau raštin-
giems, kitakalbiams, imi-
grantams, turintiems dislek-
sijos, regos sutrikimų, vy-
resnio amžiaus žmonėms, 
pagaliau vaikams ir jauni-
mui su įvairiais raidos su-
trikimais, tačiau pritaikant 
viešąją informacinę aplinką 
žmonėms su intelekto ar psi-
chikos negalia žengiami dar 
tik pirmieji žingsniai.

Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausė-
dos metinį pranešimą len-
gvai suprantama kalba (angl. 
easy to read) skaitykite čia: 
https://www.lrp.lt/lt/easyread.

Prezidento  
komunikacijos grupė

Prezidento metinis 
pranešimas pritaikytas 
ir sutrikusio intelekto 

žmonėms

Jau nuo liepos 1 dienos bus skiriama 28 eurų dydžio vienišo as-
mens išmoka. Planuojama, kad prašymą jai gauti bus galima 
pateikti ne tik internetu asmeninėje paskyroje ar atvykus į terito-
rinį „Sodros“ skyrių, bet ir telefonu. 

lrp.lt nuotr.

Šiemet Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 
metinis pranešimas Seime pirmą kartą istorijoje buvo pa-
teiktas ir lengvai suprantama kalba (angl. easy to read). Taip 
raginama ir kitas institucijas bei organizacijas skirti dau-
giau dėmesio žmonių su negalia poreikiams. Pernai Prezi-
dento metinis pranešimas pirmą kartą buvo verčiamas į lie-
tuvių gestų kalbą.

Kaunui atstovavo ilgamečiai 
dalyviai – Kauno krašto neįga-
liųjų integracijos ir sporto klu-
bas „Santaka“, kuris 7 metus 
puoselėja šaudymo tradicijas. 
Galima pasidžiaugti, kad „San-
takos“ klubo atstovams pavyko 
pavasarį išlydėti su dosniais lai-
mėjimais šaudymo iš pneumati-
nio šautuvo ir pneumatinio pis-
toleto rungtyse. 

Pirmąją vietą šiame čempio-
nate užėmė du „Santakos“ na-
riai. Tarp vyrų ir moterų šau-
dymo iš šautuvo (10 m) stovint 
(PnG-R5) rungtyje auksu pa-
sidabino bei taurę iškėlė klu-
bo naujasis veidas Daniil Sini-
cyn. Jaunasis sportininkas, iššo-
vęs 60 šovinių, pademonstravo 

įspūdingą rezultatą – 614,8 taš-
ko. Užfiksavus šį rodiklį paaiš-
kėjo, kad D. Sinicyn šioje rung-
tyje pagerino Lietuvos šaudymo 
sporto sąjungos (LŠSS) rekor-
dą, o tai yra didelis pasiekimas 
22-erių metų debiutantui. Taip 
pat vyrų ir moterų šaudymo iš 
pistoleto (10 m) stovint (PnG-
P5) rungtyje čempione tapo 
daugkartinė prizininkė Graži-
na Mulevičienė. Jos parodytas 
rezultatas, iššovus 40 šovinių – 
335 taškai, o tai leido šaulei už-
sitikrinti svarią pergalę bei pa-
siekti naująjį Lietuvos rekordą. 
G. Mulevičienė gali pasigirti 
ant romis vietomis ir dar dviejo-
se šaudymo iš pistoleto stovint 
rungtyse (PnG-P2 ir Mėgėjai) 

bei trečia vieta bendroje įskai-
toje (vyrai ir moterys). 

Su apdovanojimais grįžo ir 
kiti „Santakos“ sportininkai. 
Vyrų ir moterų šaudymo iš šau-
tuvo (10 m) stovint (PnG-R5) 
rungtyje sidabru pasipuošė Jur-
gita Raulynaitienė (582.7 tšk.), o 
Gintas Ričardas Bazaras iš Aly-
taus parsivežė bronzos medalį. 
Dar klubą nudžiugino antrąją 
vietą iškovojusi Daina Keme-
raitienė, kuri solidžiai pasiro-
dė šaudydama iš šautuvo (10 m) 
stovint (PnG-Mėgėjai). 

Bendroje įskaitoje „Santa-
kos“ komanda šaudant iš pis-
toleto laimėjo sidabro meda-
lius (G. Mulevičienė, M. Boru-
ta, V. Petravičius), na, o šaudant 
iš šautuvo dvi klubo komandos 
užėmė trečiąją (D. Kemeraitie-
nė, G. Kemeraitis, I. Sadaus-
kienė) ir ketvirtąją (D. Sinicyn, 
J. Raulynaitienė, A. Micevi-
čius) vietas.

Kalbant apie Kauno krašto 
neįgaliųjų integracijos ir spor-
to klubą „Santaka“, reikėtų pri-
durti, kad 2021 metų sezoną 
šis klubas pradėjo su atsinauji-
nusiu pavadinimu. Laikinosios 
sostinės klubo bendruomenės 
požiūriu, šis pavadinimas tak-
tiškiau atspindi ne pelno sie-
kiančios organizacijos vertybes, 
misiją ir viziją, nes orientuotas 
ne tik į žmonių su negalia fizi-
nį aktyvumą, bet ir į socialinę 
įtrauktį.

„Bičiulystės“ inf.

1. Kas gali gauti išmoką 
nuo 2021 m. liepos 1 d.?

Tokią teisę turi vieniši asme-
nys, gaunantys:
 šalpos senatvės pensiją,
 šalpos neįgalumo pensi-

ją (išskyrus neįgalius vaikus iki 
18 metų),
 šalpos kompensaciją, jeigu 

ją gauna senatvės pensijos am-
žių sukakęs asmuo ar netekęs 60 
proc. ir daugiau darbingumo,
 socialinę pensiją,
 pensijos priemoką, nes jų 

pensija mažesnė nei 260 Eur. 
Papildomi kriterijai. Dekla-

ruota asmens gyvenamoji vieta 
yra Lietuvoje, žmogus nėra su-
situokęs nei Lietuvoje, nei užsie-
nyje arba santuoka yra nutrūku-
si. Taip pat vienišo asmens išmo-
ką gali gauti našliai, kurių našlių 
pensija šiuo metu yra mažesnė 
nei 28,63 Eur. 

2. Per kiek laiko reikia 
kreiptis į „Sodrą“?

Kreiptis dėl vienišo asmens 
išmokos galima nuo liepos 1 die-

nos, tačiau ne vėliau kaip per 12 
mėnesių nuo teisės gauti šią iš-
moką atsiradimo dienos.

3. Ar reikia ir kur pateik-
ti prašymą? 

Kaip ir visoms mokamoms 
periodinėms išmokoms, taip ir 
vienišo asmens išmokai turi bū-
ti teikiamas prašymas. Tai da-
ryti galima nuo liepos 1 dienos 
keliais būdais: pateikti prašymą 
„Sodros“ asmeninėje pasky-
roje, pateikti užpildytą prašy-
mą „Sod ros“ teritoriniam sky-
riui arba paskambinti „Sodrai“ 
bend ruoju informacijos telefonu 
ir tai padaryti pokalbio metu. 

4. Kur ir kada gausiu pi-
nigus?

Vienišo asmens išmoka mo-
kama kiekvieną mėnesį už eina-
mąjį kalendorinį mėnesį. Jeigu 
prašymą pateiksite tarp liepos 1 
dienos ir spalio 31 dienos, išmo-
ką gausite ne vėliau kaip iki lap-
kričio 30 d. Kartu gausite ir vie-
nišo asmens išmokos nepriemo-
ką, jeigu ji susidarė. Tuos, kurie 

prašymą pateiks po spalio 31 d., 
sprendimas dėl vienišo asmens 
išmokos skyrimo bus priim-
tas ne vėliau kaip per 20 darbo 
dienų nuo prašymo pateikimo. 

Vienišo asmens išmoka pri-
statoma tokia pačia tvarka, kaip 
ir pensija ar šalpos išmoka. Jei-
gu, pavyzdžiui,  šalpos senat-
vės pensija jums pristatoma į 
namus, tai ir vienišo asmens 
išmoka bus pristatyta į namus. 
Jei šalpos neįgalumo pensi-
ją gaunate į asmeninę sąskaitą, 
tai ir šią išmoką gausite į tą pa-
čią sąskaitą.

5. Ar gaunantiems vienišo 
asmens išmoką nebus panai-
kintos kitos kompensacijos?

Nei vienišo asmens išmoka, 
nei našlių pensija neturi įtakos 
kitoms žmogui pagal kitus įsta-
tymus priklausančioms kas mė-
nesį mokamoms išmokoms ar 
kompensacijoms, skiriamai pini-
ginei socialinei paramai ar apmo-
kėjimui už socialines paslaugas.

SADM inf.

5 atsakymai apie 
vienišo asmens išmoką: 

ką reikia žinoti

„Santakos“ sportininkai šaudymo 
čempionate pasirodė puikiai 

Šių metų gegužės 29–30 dienomis Alytuje vyko Lietuvos neįga-
liųjų šaudymo iš pneumatinių ginklų čempionatas. Šioms nacio-
nalinėms pirmenybėms buvo pasirinkta Alytaus sporto ir rekre-
acijos centro šaudykla, kurioje sportininkai rungėsi naudodami 
modernią elektroninę šaudymo įrangą.
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Tiesa, Eglė neslepia iš pra-
džių labai norėjusi, kad jai skir-
tas motociklas būtų su „lopšiu“. 
Sužinojusi, kad tokių apskritai 
nebus, akimirką net svarstė, ar 
ne geriau šio nuotykio atsisaky-
ti. „Mano rankoms trūksta jė-
gos, suėmimo, o čia juk reikės 
stipriai laikytis“, – savo abejo-
nes pagrindžia mergina. Bet tai 
buvo dar ne viskas – greitai pa-
aiškėjo, kad motociklas, kuriuo 
ji turėjo važiuoti, – visai be ran-
kenų, kur būtų galima įsikibti. 
Dar labiau sutriko išgirdusi bai-
kerio pasiūlymą rankas sukišti į 
jo striukės kišenes. „Čia kažkoks 
triukas?“ – pagalvojo Eglė ir tik 
tai padariusi suprato, kad būtent 
specialios aprangos kišenėse bu-
vo į ką įsitverti. 

Smagių akimirkų netrūks-
ta ir Kristinos pasakojime. „Kai 
iš vakaro su Robertu suderino-
me paskutines detales, adrena-
linas trykšte tryško! Atvažiavau 
prie pilies, rankos dreba. Žmo-
nės ėmė klausinėti: „Tu taip bi-
jai?“ „Aš nieko nebijau, – sa-
kiau jiems, – čia adrenalinas iš 
dūšios eina...“ 

Pasak Kristinos, kelyje pa-
tirtas greitis prilygo euforijai. O 
grįžus Tauragėn laukė dar vie-
nas netikėtumas – baikeriai ne 
tik visiems padėjo patogiai įsi-
taisyti ant motociklų (užkėlė, 
parodė, kur laikytis), bet ir grį-
žusius nukėlė. „Tik aš, kaip sė-
dėjau ant motociklo, taip ir likau 
sėdėti. Visi juokiasi: kas užkė-
lė, tegul ir nukelia. O aš juk pa-
ti nuo prie motociklo pristumto 
vežimėlio ant jo perlipau. Užlip-
ti užlipau, o nulipti – negaliu, 

per mažai vietos. Bet problemos 
greitai neliko – apsivijau vieno 
vyruko kaklą rankomis ir vėl at-
sidūriau vežimėlyje...“

Savęs išbandymas – 
nuostabi patirtis 

„Ką čia dar išbandžius?“ – 
tik grįžus iš kelionės galvo-
je besisukančios minties ne-
slepia Eglė. Mergina sako, kad 
labiausiai norisi patirti kažką 
naujo, leidžiančio pasijusti sa-
varankiškai, nepriklausomai. 
Dėl pažeisto stuburo judėjimo 
sunkumų turinti Eglė šią prob-
lemą stengiasi kompensuoti 
įvairiomis techninės pagalbos 
priemonėmis: turi aktyvaus ti-
po neįgaliojo vežimėlį, skuterį, 
elektrinį varytuvą. Jie koncer-
tus, paro das, įvairius renginius 
mėgstančiai merginai suteikia 
daugiau laisvės. „Karantinas 
kuriam laikui apribojo tokius 
renginius, bet tikiu, kad viskas 
grįš į savo vėžes, – sako Eglė ir 
dalijasi kelionių patirtimi: – Su-
žinau, kad Klaipėdoje ar Kaune 
vyksta koks nors koncertas, ki-
tas įdomus renginys, susirenku 
visą įmanomą informaciją, susi-
žiūriu autobusų grafikus, sėdu į 
vežimėlį ir keliauju į nuotykius. 
Toks savęs išbandymas – nuos-
tabi patirtis.“ 

Mergina džiugiai pasakoja ir 
apie smagią savarankišką kelio-
nę iš Tauragės į Klaipėdą – kar-
tu su neįgaliojo vežimėliu į au-
tobuso bagažinę įdėjo ir elektri-
nį varytuvą, o atvykus į uosta-
miestį jį prisitvirtino prie ratelių 

ir savarankiškai nuvažiavo susi-
tikti su drauge, net taksi kvies-
ti nereikėjo. 

Pastaruoju metu tokiose ke-
lionėse ji nusprendė atsisakyti ir 
nakvynių pas giminaičius. Už-
sisako kambarį viešbutyje, kai 
grįžta iš renginio, pernakvoja. 
Eglei tai tampa įprastu dalyku. 

Iššūkiai nuspalvina 
gyvenimą

Naujomis svajonėmis gyve-
na ir Kristina. Moteris įsitikinu-
si, kad iššūkiai nuspalvina gyve-
nimą, ir visada reikia daryti tai, 
ko trokšta širdis. 

„Žinodami mano polinkį 
į ekstremalius nuotykius, bi-
čiuliai ragina išbandyti ir kitus 
adrenalino nestokojančius daly-
kus: šuolį parašiutu ar su guma, 
skrydį oro balionu, – pasakoja 
Kristina. – Ne visi žino, kad su 
parašiutu šokau jau tris kartus. 
Laisvo kritimo pojūtį ne tik pati 
išbandžiau, bet ir draugus pri-

kalbinau pasekti mano pavyz-
džiu. Ir baidarėmis plaukiau, ir 
jodinėjau. Daug kas manė, kad 
dėl to, jog neturiu kojų, kurias 
reikia įkišti į balnakilpes, ne-
galėsiu joti. Bet man pavyko!“

O štai oro balionu Kristina 
dar nebuvo pakilusi. „Tik šitas 
potyris – gana brangus. Bet gal 
jau laikas apie šią svajonę irgi 
garsiai prabilti? – įkvėpta išvy-
kos su motociklais šypsosi mo-
teris. – Dar norėčiau su lynu 
per Nemuną perskristi ir „Snow 
arenos“ pramogas išbandyti. O 
su guma šokti nenoriu, manau, 
kad tai nesaugu.“ 

Svarbiausia – nebijoti 
svajoti

Asociacijos „Lietuvos moto-
ciklistų klubas“ narys R. Mic-
kevičius baikeriams priklauso 
ketverius metus. Nors narystės 
stažas nedidelis, apie nuvažiuo-
tus kilometrus to nepasakysi. 
„Per sezoną įveikiu 15–20 tūkst. 

kilometrų. Esu apkeliavęs Euro-
pą, visą Lietuvą“, – pasakoja jis.

Žmonių su negalia išvyką 
motociklais suorganizavęs Ro-
bertas džiaugiasi, kad pozityvių 
emocijų patyrė ne vien neįgalie-
ji, bet ir baikeriai. Jie neslėpė net 
nesitikėję, kad kažkieno papras-
tos svajonės įgyvendinimas su-
teiks tiek malonių išgyvenimų. 
„Su negalią turinčiais žmonė-
mis beveik nesusitinkame, pra-
važiuodamas pro šalį matai, bet 
bendravimo – jokio. O kai toks 
žmogus atsisėda ant tavo moto-
ciklo, užsimezga ryšys, įsijauti 
į jo situaciją“, – baikerių įspū-
džiais dalijasi Robertas.

Po sėkmingo žygio R. Mic-
kevičius kuria ateities planus. Jo 
nuomone, miesto šventę galėtų 
paįvairinti dar viena graži tra-
dicija – baikerių ir žmonių su 
negalia išvyka. Vyras džiaugia-
si, kad pirmoji kelionė sudomi-
no nemažai žmonių, kurie apie 
galimybę patirti laisvės pojū-
tį, vėjo gūsius, pasimėgauti pro 
akis skriejančiais vaizdais gy-
vai, ne pro automobilio langą, 
nedrįso net svajoti, o jeigu apie 
tai ir pagalvodavo, tai niekam 
neprasitarė. „Svarbiausia – ne-
bijoti svajoti, – sako Robertas, 
neabejodamas, kad atsiras dar 
daugiau tokių žmonių, kuriems 
galės padėti tą svajonę įgyven-
dinti. – Gal į šią akciją pavyks 
įtraukti ir „Lietuvos motociklis-
tų klubą“, sudominti daugiau 
vietinių baikerių.“ 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Ilgai puoselėta svajonė įkvėpė kurti tradiciją(atkelta iš 1 psl.)

Svarbu – organizacijos 
autoritetas

Vis dėlto ne visoms orga-
nizacijoms pavyksta rasti ryšį 
su verslininkais. Ką daryti, kad 
organizacija verslui būtų pa-
traukli? G. Šopaitė-Šilinskie-
nė pabrėžia, kad verslas iš be-
sikreipiančios organizacijos ti-
kisi, kad ji būtų žinoma, turėtų 
gerą reputaciją bendruomenėje, 
labai aiškią veiklos kryptį, bū-
tų matoma, kokias problemas ji 
sprendžia. Jos teigimu, tiek vers-
lo įmonės, tiek privatūs asmenys 
vis noriau aukoja, tačiau atidžiai 
renkasi, ką paremti. 

G. Šopaitė-Šilinskienė pata-
ria pradėti nuo ataskaitų Regis-
trų centrui – jos turi būti pateik-
tos tvarkingos ir išsamios. Atas-
kaitose neturėtų būti nurodomi 
vien tik sausi faktai. Svarbu pa-
brėžti, ką jau esate nuveikę sa-
vo srityje, kokį esminį pokytį 
sukūrėte. 

G. Šopaitė-Šilinskienė pa-
brėžė, kad kalbantis su verslinin-
kais svarbu ne tik prašyti pinigų, 
bet nurodyti labai konkretų tiks-
lą, kam jie bus naudojami. Be to, 
nebūtinai parama turi būti pini-
ginė – tai ir paslaugos, prekės, 
taip pat savanorystė. Labai svar-
bu nepamiršti už paramą padė-
koti, parodyti, kas už ją nuveikta. 

Vienas iš paprasčiausių ir ne 
visada išnaudojamų būdų su-
rinkti lėšų – 1,2 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčio (GPM). 
Net ir nedideli pinigai gali sva-

riai prisidėti prie organizacijos 
veiklos: padėti suorganizuoti 
renginį, apmokėti netikėtai at-
siradusias išlaidas ar pan. Kitas 
paprastas, nieko nekainuojantis 
būdas – renginiuose padėti au-
kų dėžutę ir labai tikėtina, kad 
pavyks surinkti šiek tiek lėšų. 

Aukok.lt prekės ženklo va-
dovė Živilė Pikturnaitė pabrė-
žia, kad sėkmingai rinkti lėšas 
be geros komunikacijos neįma-
noma. Svarbu viešai kalbėti apie 
konkrečius darbus, poveikį vi-
suomenei. Renginys, mokymai, 
stovykla, dalyvavimas darbo 
grupėse savaime nėra rezulta-
tas, reikia rodyti tai, kas pasikei-
tė. Labai svarbu skelbiant įrašus 
socialiniuose tinkluose ar kitaip 
komunikuojant apie savo veiklą 
įvardyti, ką skaitančiajam reikia 
padaryti. Jei norite, kad parem-
tų jūsų veiklą, tai reikia ir nuro-
dyti. Svarbu, kad tai galima bū-

tų padaryti paprastai, negaištant 
savo laiko. 

Lėšų neužtenka veiklai
Birštono savivaldybės neįga-

liųjų draugijos pirmininkė Juli-
ja Senavaitienė sako, kad moky-
mai buvo naudingi – su buhaltere 
grįždamos namo svarstė, kokius 
projektus galima būtų įgyven-
dinti, nes socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektui lėšų skiria-
ma vis mažiau. „Net nesu tikra, 
ar pavyks šiuos metus sėkmin-
gai užbaigti“, – sako Birštono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė. 
Jos teigimu, labiausiai žmonėms 
trūksta konkrečių paslaugų. Kai 
kurie darbuotojai dirba vos porą 
valandų. Jei dirbtų ilgiau, naudą 
pajustų daugiau žmonių. 

Pasak J. Senavaitienės, op-
timistiškai nenuteikia ir naujas 
aprašas, orientacija į draugijos 

narių mokymą. „Fizinės nega-
lios žmonėms reikia tikros pa-
slaugos, o ne mokymų. Pavyz-
džiui, skalbimo paslauga. Turi-
me visus dokumentus, higienos 
pasą, galime padėti žmonėms. 
Argi mokysime suaugusį žmo-
gų skalbti?“ – stebisi J. Senavai-
tienė. Jos teigimu, didžioji dalis 
draugijos narių – seni žmonės. 
Jiems labai svarbu pagelbėti nu-
važiuoti į gydymo įstaigą, dau-
geliui reikia padėti užsiregis-
truoti, palydėti. Jų išmokyti jau 
nepavyks. Labai mėgstami Birš-
tono neįgaliųjų draugijoje flo-
ristikos užsiėmimai: „Žmonės 
labai patobulino savo įgūdžius, 
daugelis pristato darbus į drau-
gijos parduotuvę. Leiskime žmo-
gui pasidžiaugti ta veikla, nenu-
rodydami, ką jie turėtų veikti.“ 

J. Senavaitienė džiaugiasi, 
kad draugija nemažai lėšų su-
renka iš 1,2 proc. GPM. „Prade-

du nuo savo neįgaliųjų, kai ku-
rių vaikai turi gerai apmokamus 
darbus, jie perveda paramą drau-
gijai. Apeiname visus, ir versli-
ninkus. Nė vienas neatsako, da-
lijasi“, – džiaugiasi J. Senavai-
tienė. Jos teigimu, dažniausiai 
šie pinigai yra naudojami rengi-
niams, kuriems neskiriama lėšų. 
Šiek tiek prisideda ir nario mo-
kestis, tačiau jis mažas – vos 1 
euras. Be to, per karantiną, kai 
ateina mažai žmonių, ir tą mo-
kestį sunku surinkti. 

LND projektų koordina-
torė Kristina Vainienė paste-
bi, kad pagrindinis LND asoci-
juotų narių išgyvenimo šaltinis 
yra socia linės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektai. „Planuojama, 
kad nuo 2023 metų dalis drau-
gijų šiuo metu teikiamų paslau-
gų, finansuojamų per Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektus, 
bus akredituojamos 3 metų lai-
kotarpiui ir mes nuogąstaujame, 
kad ne visos mūsų asocijuotos 
narės atitiks reikalavimus – dėl 
patalpų, žmogiškųjų išteklių ir 
pan. Šie mokymai – dar vienas 
priminimas, kad teks ieškoti ki-
tų finansavimo šaltinių, prade-
dant nuo 1,2 proc. GPM ir pa-
čių įvairiausių fondų bei projek-
tų“, – sako K. Vainienė. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Tvari organizacija – keli finansavimo šaltiniai

Eglė Laurinaitytė nori naujų potyrių, 
leidžiančių pasijusti savarankiška.

(atkelta iš 1 psl.)

Mokymų dalyviai kūrė projektų idėjas.

Robertas Mickevičius džiaugiasi pa-
dėjęs įgyvendinti svajonę. 

Portalo aukok.lt vadovė Giedrė Šo-
paitė-Šilinskienė.
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Teisė į savarankišką gy-
venimą negalią turin-

tiems žmonėms yra viena 
pagrindinių ir reikšmingiau-
sių. Jungtinių Tautų neįga-
liųjų teisių konvencijos 19 
straipsnyje įtvirtinta, kad vi-
si žmonės su negalia turi ly-
gias teises gyventi savaran-
kiškai ir būti įtraukti į ben-
druomenę, laisvai priimti 
sprendimus ir kontroliuoti 
savo gyvenimą. 

Savarankiškas gyveni-
mas – tai galimybė naudo-
tis transportu, informacijos 
ir komunikacijos priemonė-
mis, gauti asmeninę pagal-
bą, turėti gyvenamąją vietą, 
kasdienę dienotvarkę, įpro-
čius, tinkamą darbą, asme-
ninius santykius, drabužius, 
mitybą, rūpintis savo higie-
na, gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas, užsiimti religine 
ir kultūrine veikla bei turėti 
lytines ir reprodukcines tei-
ses. Taigi, asmuo turi turė-
ti galimybę spręsti apie vi-
sus savo gyvenimo aspektus. 

Mūsų šalyje vis dar vei-
kia neveiksnumo institutas, 
nors Lietuva yra įpareigo-
ta jo atsisakyti. Neveiksnu-
mas yra diskriminacinė tei-
sinė nuostata, ribojanti as-
menų, turinčių intelekto 
ar psichosocialinę negalią, 
sprendimų priėmimą ir pa-
sirinkimus dėl jų realios ar 
tariamos „nekompetenci-
jos“ – manoma, kad jie ne-
gali priimti „gerų“ ir „teisin-
gų“ sprendimų. Tai reiškia, 
kad už asmenį sprendžia kiti 
žmonės (šeimos nariai, svei-
katos specialistai, socialiniai 
darbuotojai, globėjai). Ne-
veiksniu pripažintas asmuo 
praranda daugelį savo pri-
gimtinių ir pilietinių teisių: 
teisę disponuoti savo turtu 
bei tvarkyti su juo susijusius 
reikalus, teisę į darbą, san-
tuoką, teisę balsuoti, rink-
tis gyvenamąją vietą, kreip-
tis į teismą. Faktiškai toks 
asmuo neturi teisės spręsti, 
kaip tvarkyti savo gaunamus 
pinigus. Intelekto negalią tu-
rintis žmogus negali sudary-
ti jokių sandorių banke. Net 
jei prireikia prasitęsti banko 
kortelės galiojimą, vienas iš 
tėvų (kadangi dažniausiai 
globėju būna paskiriami tė-
vai) turi eiti kartu. 

Tiesa, po 2016 m. Lie-
tuvoje įvykusios „neveiks-
numo reformos“ diskrimi-
nacinis neveiksnumo insti-
tutas šiuo metu „sušvelnin-
tas“ iki dalinio neveiksnu-
mo (nustatomas neveiksnu-
mas tam tikroje srityje, pvz., 

mokant už komunalines pas-
laugas, sudarant paskolų, var-
tojimo kredito sutartis, nekil-
nojamojo turto valdymo, nau-
dojimo, disponavimo sutar-
tis, tvarkant su paveldėjimo 
santykiais susijusius klausi-
mus ir t. t.). 

Iš žmogaus teisių perspek-
tyvos neveiksnumo institutas 
turi būti pakeistas žmogaus 
teisėmis grįsta galimybe as-
menims, turintiems intelek-
to ar psichosocialinę negalią, 
patiems išreikšti savo valią ir 
pageidavimus bei spręsti dėl 
savo gyvenimo teikiant rei-
kiamą pagalbą. Tokią galimy-
bę sukuria pagalbos priimant 
sprendimus modelis, minimas 
Konvencijos 12 straipsny-
je. Čia reikšmingas vaidmuo 
tenka socialiniams darbuo-
tojams. Jie gali padėti surasti 
informacijos šaltinius, objek-
tyviai ir suprantamai pateikti 
informaciją, nukreipti asme-
nį pasitarti su artimaisiais ar 
autoritetais, padėti pasirinkti. 
Teikiant šią pagalbą turi būti 
skiriama dėmesio asmens no-
rams, jis atidžiai išklausomas, 
jam padedama suformuluo-
ti bei išreikšti savo nuomonę. 
Gaudamas tokią pagalbą žmo-
gus su intelekto ar psichoso-
cialine negalia gali lengviau 
susitvarkyti iškilusius rūpes-
čius. Ypač sudėtingi turti-
niai klausimai. Tarkim, daug 
sprendimų tenka priimti, jei 
miršta kažkuris iš tėvų: reikia 
spręsti dėl laidotuvių, dėl tėvų 
skolų, buto pardavimo ir pan. 
Pagalbininkai gali suskaidyti 
sudėtingus sprendimus į ma-
žesnius ir paprasčiau supran-
tamus, padėti susidaryti planą 
ir nuosekliai jį vykdyti.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
pradėta teikti pagalba pri-
imant sprendimus bandomo-
jo projekto rėmuose. Tačiau 
akivaizdu, kad nesukūrus me-
chanizmo, ypač nepanaikinus 
diskriminacinių Civilinio ko-
dekso nuostatų, jokio sistemi-
nio pokyčio pagalbos priimant 
sprendimus srityje tikėtis ne-
verta. Teisingumo ministeri-
ja planuoja visiškai atsisakyti 
neveiksnumo tik 2023 metais.

Kristina DŪDONYTĖ

Neveiksnumas – orumą 
žeminanti nuostata

Gera kaimynystė – 
misija (ne)įmanoma?

jai įsiliejo į bendruomenę, lanko 
būrelius, renginius, susidrauga-
vo su kaimynais, kviečiasi juos 
į svečius.“ 

Laukia sunkus nuolatinis 
darbas

Adakavo socialinių paslaugų 
namų direktorė Kristina Anulie-
nė pasakoja taip pat turinti įvai-
rios patirties. Pasak jos, būta vis-
ko: kuriant pirmuosius grupinio 
gyvenimo namus kontaktas su 
kaimynais užsimezgė jau įsigi-
jus namą, jie naujakurius priėmė 
palankiai. Ruošiantis antrų na-
mų statybai bendruomenė apie 
tai buvo informuota vos nusi-
pirkus sklypą, ir iš karto pasipy-
lė klausimai, ar bus užtikrintas 
aplinkinių žmonių saugumas. 

„Baiminamasi, kad kaimy-
nystėje apsigyvenę negalią tu-
rintys žmonės padarys kažką 
bloga, nors statistika rodo visai 
ką kita. Jau 20 metų dirbu glo-
bos namuose ir per tą laiką pas 
mus nebuvo nė vieno nusikal-
timo, – tvirtina K. Anulienė. – 
Tikriausiai pradėdami daryti 
ką nors naujo turime suprasti, 
kad nebus lengva. Turime dirb-
ti kryptingai ir suvokti, kad lau-
kia sunkus nuolatinis darbas ir 
su darbuotojais, ir su bendruo-
mene, ir su mūsų gyventojais.“  

G. Baltrūnas sako, kad 
bend ro recepto, kaip išveng-
ti bendruomenės pasipriešini-
mo, nėra. Jo nuomone, tam tik-
ra visuomenės dalis nusiteiku-
si prieš bet kokius pokyčius. Jis 
prisimena pirmajame susitikime 
su Žiežmarių bendruomene iš-
sakytą keistą pasiūlymą: „Patys 
padarykit jiems gerą darbą, pa-
siimkit juos į savo namus.“ 

„Manau, tai rodo menką 
mūsų visuomenės psichinės 
sveikatos raštingumą, – kons-
tatuoja pertvarkos ekspertas. – 
Ar galima apšviesti tą, kuris ne-
supranta, kad tai – ne kačiukas, 
ne kilnojamas daiktas, o žmo-
gus, kuriam reikia rūpesčio ir 
priežiūros. Jei yra gilus neno-
ras suprasti, neveikia jokie ar-
gumentai. Situacija pasikeis ta-
da, kai negalią turintys žmonės 
sugrįš į bendruomenes.“ 

Sigita INČIŪRIENĖ
Visagino socialinių globos namų 

archyvo nuotr.

Bendruomenės nenori 
įsileisti neįgaliųjų

Miestuose ir gyvenvietėse 
ėmus steigti grupinio gyveni-
mo namus kilo didelis kai ku-
rių bendruomenių pasipriešini-
mas. Ypač plačiai nuskambėjo 
atvejis Žiežmariuose – 2018-
ųjų vasarą Kaišiadorių rajone 
įsikūrusio miestelio bendruo-
menė sukilo prieš planus staty-
ti grupinio gyvenimo namus, į 
kuriuos turėjo persikelti 10 ša-
lia Žiežmarių įsikūrusių Strė-
vininkų globos namų gyven-
tojų. Žiežmariečiai teigė bi-
jantys intelekto negalią turin-
čių žmonių kaimynystės, o kai 
kurie buvo įsitikinę, kad neįga-
lieji apskritai neturėtų gyventi 
bendruomenėje. 

Projekto „Nuo globos link 
galimybių: bendruomeninių 
paslaugų plėtra“ koordinuo-
jantis ekspertas Gytis Baltrū-
nas sako, kad Žiežmarių atve-
jis buvo anaiptol ne vieninte-
lis – bendruomenės nepasi-
tenkinimas kyla beveik visur, 
kur statomi grupinio gyveni-
mo namai. 

Eksperto teigimu, apsaugo-
to būsto paslauga besinaudo-
jantys asmenys tokio bendruo-
menės pasipriešinimo nesulau-
kia. Šiai paslaugai nuomojami 
butai – dažniausiai daugiabu-
čių kaimynai vienas kito net 
nepažįsta, o gerais kaimynais 
laikomi tie, kurie nešiukšli-
na ir naktimis netriukšmauja. 
Tiesa, G. Baltrūno tvirtinimu, 
būta nemažai atvejų, kai nuo-
ma besiverčiantys asmenys at-
sisakė nuomoti butus, suži-
noję, kad juose gyvens nega-
lią turintys žmonės. „Baimė 
ir pasipriešinimas kyla dėl to, 
kad intelekto ir psichosocialinę 
negalią turintys žmonės ilgus 
metus buvo uždaryti toli nuo 
visuomenės, jų tiesiog niekas 
nematė, nesutikdavo gatvėse, 
parduotuvėse. Viskas pasikei-
čia, kai visuomenės nariai ga-
li juos „pačiupinėti“ – kai pa-
mato ir įsitikina, kad jie jokios 
grėsmės nekelia“, – įsitikinęs 
G. Baltrūnas.

Bendruomenės nuomonė 
pasikeitė po metų

Visagino socialinės globos 
namų direktorė Vida Meškėnie-
nė pasakoja, kad Dūkšto mieste-
lyje greitai bus baigti statyti ant-
rieji grupinio gyvenimo namai. 
Kitais metais į juos persikels 10 
globos namų gyventojų. Direk-
torė džiaugiasi, kad kol kas vis-
kas vyksta sklandžiai, visai ki-
taip nei 2018 metais, kai buvo 
steigiami pirmieji grupinio gy-
venimo namai. Juos nuspręs-
ta įkurti dviejuose sujungtuose 
penkiaaukščio butuose. „Sulau-
kėme didelio namo gyvento-
jų pasipriešinimo, – prisimena 
direktorė. – Organizavome su-
sitikimus su namo gyventojais, 
į kuriuos iš pradžių planavom 
vežtis ir būsimuosius tų namų 
gyventojus, bet supratom, kad 
jiems tai gali tapti didele trau-
ma – jeigu supras, kad jų nenori, 
patys nenorės ten apsigyventi.“ 

Pasak V. Meškėnienės, or-
ganizuoti ne tik susitikimai su 
gyventojais. Ji pati bendravo 
su savivaldybės atstovais, da-
vė ne vieną interviu vietinei ži-
niasklaidai. Visagino sociali-
nės globos namai netgi surengė 
savo gyventojų portretų paro-
dą, kurią pristatė ne tik vietos 
bendruomenei, bet ir aplinki-
nių rajonų gyventojams, atvežė 
ir į sostinę. 

Direktorė prisimena, kad 
jau po to, kai grupinio gyveni-
mo namuose įsikūrė gyventojai, 
jai ne kartą skambino visagi-
niečiai – parduotuvėje ar kitoje 
viešoje vietoje pastebėję keistai 
besielgiančius asmenis manyda-
vo, kad jie – grupinio gyvenimo 
namų naujakuriai. „Pati vykda-
vau į vietą aiškintis, bet spėjimai 
nė karto nepasitvirtino – mūsų 
gyventojai nebuvo įsipainioję 
nė į vieną panašią istoriją, – sa-
ko V. Meškėnienė. – Kad bend-
ruomenė artimiau susipažintų 
su mūsų žmonėmis, juos prista-
tėme vietinėje spaudoje. Pama-
žu viskas aprimo, o jau po me-
tų nuomonė apie mūsų žmones 
visiškai pasikeitė – kaimynai 
džiaugiasi, kad jie gyvena ra-
miai ir tvarkingai, nes iki tol jų 
kaimynystėje apgyvendindavo 
statybininkus, kurie naktimis 
triukšmaudavo. Mūsų gyvento-

Nuo 2014 metų Lietuvoje 
įgyvendinama institucinės 
globos namų pertvarka, ku-
ria siekiama atsisakyti dide-
lių globos namų, o intelekto 
ir psichosocialinę negalią tu-
rintiems žmonėms sudary-
ti galimybę gyventi bei jiems 
reikalingas paslaugas gau-
ti bendruomenėje. Vykstant 
pertvarkai žmonės, kurie iki 
šiol gyveno globos namuose 
arba buvo globojami artimų-
jų, gali gyventi grupinio gy-
venimo namuose arba nau-
dotis apsaugoto būsto pa-
slauga. Grupinio gyvenimo 
namuose apgyvendinama iki 
10, o apsaugotame būste – 
iki 4 asmenų. Lietuvoje jau 
veikia 30 grupinio gyveni-
mo namų, juose gyvena apie 
300 žmonių, dar apie 150 
naudojasi apsaugoto būsto 
paslauga.

Grupinio gyvenimo namų gyventojai džiaugiasi iškyla gamtoje.
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aparatu“ aptaria Ona Trepuilai-
tė-Virginavičienė ir Jonas Lau-
rinavičius. 

Ši V. Žemaičio paroda – ne 
pirmoji. Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centre buvo eksponuojama fo-
toparoda apie Bakaloriškių kai-
mą „Sudeginto kaimo aidai“, 
Seime vyko paroda apie gamtą 
„Skiriu jums tylą“.

Fotografija yra tylos me-

nas, teigia autorius. Parodos 
„Sustok, akimirka žavinga!“ 
žiūrovą jis kviečia akimirkai 
sustoti, apsidairyti, pamąstyti. 
Įsižiūrėti ir įsiklausyti į gamtą 
ir į save. Šią parodą V. Žemai-
tis dovanoja visiems, išsiilgu-
siems gamtos ramybės, išmin-
ties bei grožio. Tiesa, pats au-
torius dėl negalios parodos ap-
lankyti negalėjo. 

Aušra GIRDZIUŠIENĖ

Mantas Stabačinskas repetuoja su Šilo mokyklos mokiniais.

Fotoparodoje – sustabdytas 
akimirkos žavesys

Birželį Lentvario gyventojus džiugins Vytauto Žemaičio, jų 
kaimyno iš Senųjų Trakų, fotografijos paroda „Sustok, aki-
mirka žavinga!“, eksponuojama Lentvario bibliotekoje. Lan-
kytojai pamatys fotografijose sustabdytų gamtos vaizdų gro-
žį ir ramybę. 

Leiskite pabandyti 
ir nustebsite

„Tada buvau tik pradėjęs 
šokėjo karjerą. Į „Auros“ fes-
tivalį atvažiavo šokio trupė iš 
Ang lijos. Mėnesį dirbome kar-
tu, mūsų bendras projektas bu-
vo su žmonėmis, turinčiais fi-
zinę negalią. Tuomet buvau dar 
labai jaunas, neįsivaizdavau, ką 
gali neįgalieji, todėl daug kas 
stebino. Greit pradėjau suvok-
ti, kad šie žmonės gali daugiau, 
negu mes iš jų tikimės, tačiau 
stengiausi savo šokėjų neper-
spausti, o tik skatinti juos pa-
daryti tai, ką gali“, – pasako-
ja Mantas. 

Po trejų metų jis jau dirbo 
su šokio teatru „Dansena“. Tada 
„Dansena“ gavo pasiūlymą sta-
tyti spektaklį su Šilo mokyk los 
mokiniais. Mantas neslepia – 
naujas darbas jam buvo iššūkis. 
„Kai pradėjome repetuoti, mo-
kytojai vis sakydavo, kad vienas 
vaikas negali padaryti to jude-
sio, kitas kito, trečias bijo...“ – 
prisimena jis. Bet Mantas prašy-
davo: „Leiskite mums pabandy-
ti!“ Ir visi nustebdavo, nes ne-
buvo vaikų, kurie negalėtų šok-
ti. „Mokytojai stebėjosi, kad vi-
si vaikai ir gali, ir nori šokti, tik 
svarbu žinoti, kaip jiems tą šokį 
pateikti, – pasakoja choreogra-
fas. – Kai vaikas turi cerebrinį 
paralyžių ir sėdi neįgaliojo ve-
žimėlyje, skatinu jį judinti gal-
vą arba rankas ir įsivaizduoti, 
kad rankos yra jo kojos. Ir jam 

patikdavo atlikti tokius, tegu ir 
nesudėtingus, judesius.“ 

Mantas sako, kad šiuolaiki-
nis šokis tuo ir geras, kad yra 
laisvas, o laisvė suteikia galimy-
bę šokti visiems: „Mums nėra 
svarbu tiksliai padaryti vienokį 
ar kitokį judesį, svarbu judėti.“ 
Choreografui reikėdavo atras-
ti kiekvieno šokėjo galimybes, 
suprasti, kaip jis gali judėti. Ir 
jam padėti. 

Trys supergalių turinčiosios 
stebina ir moko

Prie negalią turinčių žmo-
nių Mantas priartėjo dar labiau, 
kai „Pojūčių teatro“ režisierė 
Karolina Žernytė pakvietė jį, 
kaip choreografą, drauge statyti 
spektaklį su trimis fizinę nega-
lią turinčiomis moterimis. „Jos 
visos trys buvo nuostabios“, – 
prisimena Mantas ir pasakoja, 
kad negalėjo atsižavėti tų mo-
terų ištverme, kūrybingumu. 
„Kiekviena iš jų atėjo su savo 
istorija. Irma nuo gimimo ne-
regė. Ji kūrė dainas, vaidino te-
atre, mokėjo daug užsienio kal-
bų, keliaudavo po pasaulį. Ais-
tė sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje, 
bet ji – moteris transformeris, 
vežimėliu gali išvystyti 30 km 
per valandą greitį, puikiai vai-
ruoja automobilį, yra įkūrusi 
papuošalus gaminančią įmonę, 
yra „stand-up“ komikė. Ernesta, 
nuo gimimo turinti cerebrinį 
paralyžių, mokėjo laipioti sieno-
mis, kalnais, dar vaidino panto-

mimos teatre. Ją vadina mote-
rimi vovere“, – pasakoja Man-
tas. Anot jo, visos moterys buvo 
tokios aktyvios, jog jis nustebo 
supratęs, kad iš šių savo aktorių 
pats daug ko gali pasimokyti. „Iš 
mažo etiudo išaugo spektaklis, 
kurį pavadinome „Supergalio-
mis“. Mąsčiau, ar tikrai turėtu-
me šias moteris vadinti neįgalio-
mis. Jos rodo tikras supergalias! 
Tad ar ne per dažnai sakome – 
neįgalieji, turintieji negalią? Ar 
mes juos pažįstame?“ – svarsto 
Mantas ir priduria manąs, kad šį 
spektaklį turėtų pamatyti moki-
niai, valdžios žmonės ir visi tie, 
kurie prisikūrę stereotipų apie 
žmones su negalia. 

Centro „Korys“ lankytojai 
nori į sceną

„Jau buvau dirbęs su vaikais 
ir suaugusiais, turinčiais fizinę 
negalią, tačiau su kompleksinės 
negalios žmonėmis nebuvo tekę 
susipažinti“, – apie savo susiti-
kimą su centro „Korys“ bend-
ruomene ima pasakoti Mantas. 

Šiuolaikinio šokio kūrėjas: „Noriu 
dar geriau pažinti šių žmonių galias“Mantas Stabačinskas – šokėjas, choreografas, Auksinio scenos 

kryžiaus laureatas, šiuolaikinio šokio kūrėjas, išrinktas įsimin-
tiniausiu praėjusių metų Kauno menininku. Didžiausiu atradi-
mu Mantui tapo darbas su neįgaliaisiais. Per repeticijas, pasi-
rodymus jis atrado, kad žmonės, turintys kompleksinę negalią, 
turi mažiau kompleksų negu mes visi. 

Vyras prisipažįsta, kad idėją su-
brandino per pirmąjį karantiną. 
„Buvo liūdnų, tuščių dienų, bet 
galvoje vis sukosi įvairios min-
tys. Prisiminiau ankstesnes pa-
tirtis ir supratau – noriu kurti so-
cialinį šokį, dirbti su žmonėmis, 
kurie turi fizinę negalią. Noriu 
dar geriau pažinti šių žmonių 
galias, suprasti, kaip jas auginti, 
atskleisti. Žinojau, kad Londo-
ne yra net valstybinė šokio tru-
pė „Candoco“, kur pusė artistų 
yra profesionalūs šokėjai, o ki-
ti – turintys fizinę negalią. Jeigu 
neklystu, jie prieš kurį laiką yra 
dalyvavę festivalyje „Naujasis 
Baltijos šokis“, – apie kilusį su-
manymą pasakoja choreografas. 

„Korio“ bendruomenei ir jos 
vadovams idėja patiko ir taip 
atsirado Manto Stabačinsko ir 
talentingos menininkės šokė-
jos Vasaros Visockaitės jude-
sio laboratorija. Kodėl labora-
torija? „Visi mokomės, kasdien 
atrandame ką nors naujo, – sa-
ko Mantas. – Konkretaus tiks-
lo sukurti spektaklį neturėjome. 

Tiesiog dirbome, eksperimenta-
vome, kaskart įgydavome nau-
jos patirties. Buvo žmonių, ku-
rie sakė, kad nė už ką neišstovės 
scenoje. Agnė sunkiai vaikšto, 
daug laiko praleidžia neįgalio-
jo vežimėlyje, tačiau išdrįso at-
sistoti ir pati nustebusi kartojo: 
„Aš visą pamoką išstovėjau sce-
noje ir šokau. Negaliu patikėti!“ 

Mantas pasakoja, kad šokan-
čiųjų būrys kas savaitę didėjo. 
Prie projekto prisijungė ir pro-
fesionalūs šokėjai. „Smagu, kad 
jie pasisiūlė prisidėti prie mūsų. 
Dirbome su užsidegimu, – sa-
ko jis. – Nors iš pradžių ir pasi-
girsdavo: „Negaliu, man neišei-
na“, bet greitai nuotaikos skaid-
rėdavo.“ O kiek buvo džiugesio, 
kai Kaune šokėjai per atvirą pa-
moką parodė visuomenei, ką yra 
nuveikę. „Tas pasirodymas buvo 
kaip spektaklis, nors tokio tiks-
lo neturėjome“, – sėkme dalija-
si choreografas. 

Mantas kupinas ateities su-
manymų, vienas jų – sukur-
ti šokio laboratoriją neregiams. 
Jau turi entuziastų. „Noriu, kad 
per šokį jie pajustų, kaip jų kū-
nas gali judėti. O gal šis suma-
nymas išsivystys į spektaklį?“ – 
apie naują idėją prasitaria cho-
reografas. 

„Visi mano šokėjai kupini 
supergalių, – sako Mantas. – Ža-
viuosi jais. Mes tiek daug turime 
iš jų pasimokyti. Kompleksuoja-
me, kad nesame tobuli, ne tokie, 
kokių iš mūsų tikisi aplinkiniai, 
norime įtikti kitiems. Norėčiau, 
kad iš mano šokėjų mokytumė-
mės, kaip atsikratyti kompleksų 
ir būti savimi.“

Eglė KULVIETIENĖ

Šią parodą, anot V. Žemai-
čio, surengti paskatino asmeni-
niai jubiliejai, taip pat tai auto-
riaus 55 metų, skirtų žurnalisti-
kai ir fotografijai, sukakties pa-
minėjimas. 

Autoriaus širdžiai artimiau-
sia tema – Lietuvos, ypač Tra-
kų krašto, gamta. V. Žemaičio 
nuotraukomis ne tik iliustruo-

jami leidiniai – jos pasirenka-
mos ir knygų viršeliams. Nuot-
raukas galima pamatyti J. Tin-
favičienės knygoje „Saulė nu-
sileido už Trakų pilies“, J. Bučo 
monografijoje „Trakų istorinis 
nacionalinis parkas“, V. Vilki-
šiaus knygoje „Laisvės kibirkš-
tėlė“, Trakų krašto literatų kū-
rybos almanachuose.

Autoriui patinka rodyti ne 
tik gamtos grožį. V. Žemaičiui 
artimas ir portreto žanras, nes 
įdomu atskleisti žmogaus cha-
rakterį. Jam teko fotografuo-
ti ir pasaulyje garsius asmenis: 
Nyderlandų karalienę Elžbietą 
II, Lenkijos Respublikos prezi-
dentą Lechą Kačynskį, Lietuvos 
Respublikos prezidentus Valdą 
Adamkų ir Algirdą Brazauską 
bei kitus. 

Architektūros fotografi-
ja, ypač bažnyčių – dar vie-
nas mėgstamas žanras. Nema-
žai įdomių kadrų autorius už-
fiksavo ir stebėdamas istori-
nius įvykius. Savo nuotraukas 
V. Žemaitis dažnai papildo ei-
lėmis, kurias rašo jau daug me-
tų. Juokaudamas autorius sako, 
kad poezija ir fotografija jam yra 
tarsi antra žmona. 

Vytauto darbai nelieka ne-
pastebėti. 2010 m. už indėlį į 
Trakų krašto kultūrą ir meną 
V. Žemaitis buvo apdovanotas 
garbinga Kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo nominacija, II laipsnio 
diplomu ir medaliu. Jo kūrybą 
knygelėje „Gyvenimas su foto-

Dainiaus Bu nuotr. 

Parodos „Sustok, akimirka žavinga!“ nuotrauka. 

Parodos „Sustok, akimirka žavinga!“ nuotrauka. 
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Nauji protezai pacientams 
papildomai nieko nekainuos – 
visą kainą apmokės ligonių ka-
sos. Kompensuojamojo mio-
elektrinio dilbio protezo bazi-
nė kaina sieks 17,6 tūkst. eurų.

„PSDF lėšomis kompensuo-
jami tik kokybiški galūnių pro-
tezai, skiriami pacientams pagal 
kliniškai pagrįstas indikacijas. 
Todėl pacientai turėtų būti ap-
mokomi šiais protezais naudo-
tis – tai pagerintų jų socialinį 
gyvenimą, psichologinę ir emo-
cinę būklę, suteiktų galimybę 
dirbti“, – sako Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) Me-
dicinos priemonių kompensa-
vimo skyriaus vedėjas Giedrius 
Baranauskas.

Pasak jo, mioelektrinis dil-
bio protezas valdomas paciento 
valia įtempiant raumenis, todėl 
atsiranda tam tikras natūralu-
mo pojūtis. „Atsižvelgiant į tai, 
viena iš sėkmingo šio protezo 

pritaikymo sąlygų yra paciento 
motyvacija ir rašytinis įsiparei-
gojimas naudotis protezu pagal 
ortopedo technologo rekomen-
dacijas“, – sako G. Baranauskas.

Mioelektrinius dilbio pro-
tezus pacientams galės gaminti 
ir pritaikyti tik tos ortopedijos 
įmonės, kuriose dirbs ortope-
das technologas, turintis Vals-
tybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
suteiktą spaudo numerį ir ap-
mokytas šį protezą gaminti ir 
pritaikyti.

Šiuo matu VLK taip pat 
kompensuoja šlaunies (aukš-
čiau kelio) protezus su hidrau-
liniu kelio sąnariu ir blauzdos 
(žemiau kelio) protezus su va-
kuuminio tvirtinimo sistema.

2021 m. PSDF biudžete or-
topedijos techninėms priemo-
nėms kompensuoti skirta 16,6 
mln. eurų.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Reikšminga žinia: 
kompensuos naujus 

protezus
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis prade-
dami kompensuoti nauji – mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) 
protezai, skelbia ligonių kasos. Esant poreikiui, jie gali būti ski-
riami suaugusiems ir vaikams, patyrusiems galūnės amputaciją. 
Tai reikšminga ir ilgai laukta žinia. Svarbus postūmis šiems po-
kyčiams įvykti buvo Lietuvos neįgaliųjų draugijos surengta kon-
ferencija ir po to parengtas kreipimasis dėl mioelektrinių prote-
zų kompensavimo. 

Pusiausvyros 
pratimai aktyvina 
smegenų veiklą

Kineziterapeutės teigimu, 
su amžiumi žmogus vis mažiau 
juda. Judesiai darosi atsargesni, 
lėtesni. Kai kurie savo judėji-
mą apriboja minimalia buto er-
dve: atsikelia, nueina į virtuvę, 
į vonią ir atgal. Kasdien tas pats 
maršrutas. Daugiau pajuda tie, 
kurie turi sodus, sodybas. Ir tai 
suprantama: vyresnio amžiaus 
žmogaus orientacija erdvėje pa-
sidaro lėtesnė, atsiranda baimė 
į ką nors atsitrenkti, nebelie-
ka vikrumo. Jei tik pasikeičia 
sąlygos, atsiranda kita danga 
(naujas kilimas, po lietaus šla-
pia žemė), žmogus gali prarasti 
pusiausvyrą, tad padidėja tiki-
mybė nugriūti ir patirti traumą. 
Dažniausiai griūvant lūžta rie-
šo, peties, klubo sąnariai, pati-
riamos galvos traumos. Ypač tai 
aktualu, jei žmogus turi kraujo-
takos sutrikimų, kitų ligų, yra 
patyręs insultą. Pasak kinezi-
terapeutės, dažnai tenka pa-
stebėti, kad žmonės po insulto 
tampa priklausomi nuo aplin-
kinių – nepasitiki savo jėgomis, 
baiminasi vieni išeiti iš namų 
Kaip jaučiasi toks žmogus, ga-
lime įsivaizduoti, jei užsimer-
kę bandysime susiorientuoti 
aplinkoje. 

Vis dėlto vaikščioti labai 
naudinga. Kad pasivaikščioji-
mas būtų saugus, vyresnio am-
žiaus žmogui svarbu lavinti pu-
siausvyrą ir orientaciją aplinko-
je (tai, kaip mes savo kūną su-
prantame erdvėje, vadinasi lo-
komotorika). 

Sumažinti tikimybę nu-
griūti gali paprasti pusiausvy-
rą lavinantys pratimai. Jie pa-
deda aktyvinti galvos smege-
nų veiklą, orientuotis aplin-
koje, sumažina riziką griūnant 
(žmogus išmoksta pajusti, kada 
gali kristi). Visi judesiai, kurie 
skatina pajusti erdvę kitaip nei 
įprastai, yra puiki Alzheimerio 
ligos profilaktika (skatina la-
biau įdarbinti smegenis).

Patarimai, kaip lavinti 
orientaciją aplinkoje 

už namų sienų 
Eikite kitu keliu. Eidami 

pasivaikščioti ar į parduotuvę 
išsukite iš įprasto kelio. Sens-
tant susiformuoja daug šablo-
ninių elgesio modelių (tai va-
diname patirtimi). Vaikščioji-
mas vis kitu keliu skatina sme-
genis dirbti, gali suteikti nau-
jų patirčių.

Vaikščiokite atbulomis. 
Tyrimas parodė, kad vaikščio-
jimas atbulomis skatina galvos 
smegenų veiklą dvigubai labiau 
negu paprastas ėjimas. Taigi 
Alzheimerio profilaktikai už-
tenka atbulomis nueiti dvigu-
bai trumpesnį atstumą. Toks 
vaikščiojimas ypač naudingas 
sveikstant po insulto, patyrus 
galvos traumą. 

Parengė  
Emilija STONKUTĖ 

Valakupių reabilitacijos 
cent ro kineziterapeutė Jur-
gita Veliulytė toliau dalija-
si patarimais, kaip ilgiau 
išlikti judriems ir savaran-
kiškiems. 1 pratimas. 

Stovime tiesiai. Neskubė-
dami statome pėdą už pėdos. 

Stengiamės, kad pėdos būtų 
tiesios. Galime laikytis sienos 
ar kėdės, jei pavyksta – nesi-
laikome. Jei galime, pabando-
me nesilaikydami pasidairyti 
į šonus. Stovime vieną minu-
tę. Tada pailsime, apkeičiame 
kojas. Kartojame 3-5 kartus.

Pastaba. Iš pradžių prati-
mas atrodo nesunkus, bet iš-
stovėjus minutę ir ilgiau pra-
deda aktyviai dirbti raumenys 
ir sąnariai. Pratimas lavina pu-
siausvyrą, koordinaciją, gerina 
orientaciją aplinkoje.

3 pratimas.
Ištiesę rankas į šonus apsi-

sukame pusę rato aplink save. 
Sustojame ir grįžtame į buvu-
sią padėtį per kitą pusę. Sun-
kesnis variantas – tą patį pra-
timą atlikti užsimerkus. Prati-
mą kartokite 1-3 ratus į kiek-
vieną pusę. Įsitikinkite, kad 
praradę pusiausvyrą turėsite 
kur atsiremti.

2 pratimas. 
Stojame prie sienos. Lai-

kydamiesi už sienos pakelia-
me vieną koją, paskui kitą. 

Pratimą galima atlikti lai-
kantis viena ranka, abiem ran-
kom ar iš viso nesilaikant (pa-

gal galimybes). Svarbu pajus-
ti, kad stovite ant vienos kojos. 
Atlikdami pratimą stenkitės 
stovėti tiesiai. Pratimą karto-
kite 5-10 kartų kiekviena ko-
ja pakaitomis. 

Mioelektrinis dilbio protezas.

Pacientui pirmą kartą arba 
po 12 mėnesių pakartotinai pa-
skyrus vaistą, jis galės rinktis 
ne tik pigiausią kompensuoja-
mąjį vaistą, bet ir kitą, įrašytą 
į Kompensuojamųjų vaistinių 
preparatų kainyną.

Kainynas bus keičiamas nuo 
sausio ir nuo liepos – tik du kar-
tus per metus, o ne keturis, kaip 
buvo iki šiol. 

Be kita ko, nuo šių metų lie-
pos įsigalios nauja tvarka, kaip 
iš Kompensuojamųjų vaistinių 
preparatų kainyno vaistai būtų 
išbraukiami. Tai galės būti aš-
tuoniais atvejais: kai panaikin-
tas jų registracijos pažymėjimas, 
tiekimas rinkai nebeatitinka nu-
statytų reikalavimų, nustoja ga-

lioti leidimas laikinai tiekti pa-
kuotėmis užsienio kalba, ben-
drinis pavadinimas išbraukia-
mas iš Ligų ir kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų joms gydy-
ti sąrašo ar Kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų sąrašo. 

Iš Kompensuojamųjų vais-
tinių preparatų kainyno bus ša-
linami ir tie vaistai, kurių tie-
kimas  sutriks arba vaistai už-
draudžiami tiekti ar iš rinkos 
atšaukiami.

Dabar kompensuojamus 
vaistus nemokamai gauna 75 
metų ir vyresni mažas pajamas 
gaunantys pensininkai ir neįga-
lieji – jiems priemokas kompen-
suoja valstybė. 

BNS ir „Bičiulystės“ inf. 

Bus galima rinktis 
ir ne pigiausią vaistą

Nuo 2022-ųjų sausio keisis kompensuojamųjų vaistų išdavimo 
reikalavimai – Seimas leido skyrus pirmąkart rinktis ne tik pi-
giausią, kaip reikalaujama dabar, bet ir kitą vaistą, sumokant 
tik priklausančią priemoką. 
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Tenkino visus skonius – kam 
velnias, kam angelas

Eurovizijos konkurse Kipro 
dainininkė siekė pergalės mels-
damasi velniui, Norvegijos atsto-
vas Andreas Haukeland, visiems 
žinomas sceniniu vardu TIX, pa-
sirodė apsirengęs baltu angelu. 

Andreas šių metų pradžioje 
dalyvavo nacionalinėje atran-
koje „Melodi Grand Prix“, ten 
ir pelnė kelialapį į Euroviziją. 
1993 metais gimęs dainininkas 
atliko, kaip pats pavadino, pop-
muzikos baladę „Fallen Angel“ 
apie nelaimingą meilę. Daino-
je panaudojo įvairius biblinius 
motyvus ir metaforas.

„Silpnybę paverčiau 
stiprybe“

TIX – jaunas populiarus 
norvegų muzikantas, prodiuse-
ris ir dainų autorius. Jo sukurtos 
dainos padėjo išgarsėti kitiems 
dainininkams. Savo šalyje TIX 
yra labai populiarus. Nešioja 
tamsius akinius, nes jį nuo ma-

žens kankina Tureto sindromas, 
kuris pasireiškia nekontroliuo-
jamais nerviniais tikais (tics). 
Šio sutrikimo kilmė aiškinama 
įvairiai: stresas, išgąstis, geneti-
ka. Jis neturi įtakos intelektui ar 
gyvenimo trukmei. Dažnai su-
augus tikai dingsta, bet norve-
gui taip nenutiko. 

Vaikystėje jis sulaukdavo pa-
šaipų ir pasityčiojimų, bet turė-
jo valios pasipriešinti. „Silpnybę 
paverčiau stiprybe, – sako daini-
ninkas. – Pats pasivadinau TIX, 
taip kitiems tapau nebeįdomus 
kaip auka. Šiuo vardu pradėjau 
ir muzikinę karjerą. Pusfinaly-
je ir finale akimirkai nusiėmiau 
akinius ir parodžiau publikai sa-
vo tikus. Dar niekada to neda-
riau scenoje. Visi veido raume-
nys ėmė trūkčioti, akys, atrodė, 
sprogs. Paskui vėl užsidėjau aki-
nius. Mano žinia: mes visi esa-
me netobuli, tokie ir būsime. Ir 
tai gerai!“ 

Nuo paskutinės iki 
pirmosios vietos

Norvegija Eurovizijoje, pa-
čiame populiariausiame dai-
nų konkurse visame pasauly-
je, dalyvauja nuo 1960 metų. 
Tris kartus laimėjo – 1985 m., 
1995 m. ir 2009 m., kai balta-
rusių kilmės norvegas Aleksan-
dras Rybakas, nepaleidžiantis iš 
rankų smuikelio, gavo rekordinį 
balų skaičių.

Beje, 11 kartų norvegams te-

ko pasikankinti paskutinėje vie-
toje, 4 kartus nepelnė nė vie-
no balo. Šiemet TIX užėmė 18 
vietą. Beje, jis laimėjo Barbaros 
Dex Award įsteigtą humoristi-
nę premiją už blogiausią sceni-
nį kostiumą...

Užtat sekasi meilėje!
Dar prieš finalą TIX atkreipė 

dėmesį į energingą Azerbaidža-
no atstovę Samirą Efendi ir ėmė 
visaip rodyti jai dėmesį – siun-
tė gėles, dovanėles. Kilusi aistra 
net tiką įveikė. Kai žurnalistai 
juos filmavo sėdinčius kavinė-
je, norvego veidas, neslepiamas 
akinių, nė kiek netrūkčiojo.

Ar čia reklaminė akcija, ar 
tikri jausmai, nesuprasi. Lyg ty-
čia, S. Efendi atliko dainą „Ma-
ta Hari“ – apie moterį, kuri pri-
galvodavo visokių intrigų, o 
Azerbaidžanas kažkuriais me-
tais net sugebėjo organizuoti 
masinį balsavimą už savo šalį. 
Bet prieš išsiskirdami juodu pa-
žadėjo daug skaityti apie myli-
mojo/osios šalį ir netrukus at-
vykti aplankyti. Net kalbama, 
kad gali gimti duetas Efentix, 

kuris dar pasirungs kitoje Eu-
rovizijoje. 

Belaukiant naujų  
iššūkių

TIX kuria ir atlieka alterna-
tyvią popmuziką ir hiphopą. Jis 
ypač populiarus socialiniuose 
tinkluose, o kaip dainininkas iš-
garsėjo prieš penkerius metus. Jo 
dainos nuolat atsiduria tarp pa-
čių geriausių ir populiariausių.

Pernai TIX buvo pripažintas 
populiariausiu norvegų atlikėju 
muzikos platformoje „Spotify“. 
Savo populiarumą TIX panau-
doja stengdamasis padėti liki-
mo broliams, kuriuos irgi kan-
kina Tureto sindromas. Jis palai-
ko organizaciją „Mental Helse“, 
kuri rūpinasi psichikos prob-
lemomis. Norvegas viešumoje 
daug kalba apie psichinę svei-
katą, vienišumo jausmą, atsklei-
džia, kad ir jį buvo aplankiusios 
mintys apie savižudybę.

Įdomu, ar pažintis su gražią-
ja azerbaidžaniete turės įtakos 
jo kūrybai, gyvenimo planams?

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Eurovizijos atlikėjas TIX: 
trūkumą pavertė privalumu 

Kraitis – septyni medaliai
Jei valstybė nori paralimpi-

nių žaidynių medalių, jai rei-
kėtų skirti kuo daugiau dėme-
sio lengvajai atletikai – tai pa-
tvirtina visa Lietuvos žmonių su 
negalia sporto istorija nuo ne-
priklausomybės pradžios. Iš 33 
žaidynėse iškovotų medalių 27 
mūsų šaliai pelnė būtent lengva-
atlečiai. Ši tendencija išryškėjo 
dar 1992 m. Barselonoje, kur 
lengvaatlečiai iškovojo visus 7 
Lietuvos delegacijos apdovano-
jimus – 4 sidabro ir 3 bronzos. 

Tokia tendencija išliko ir 
2016-aisiais Rio de Žaneire. 
Ten du iš trijų Lietuvos meda-
lių pelnė Mindaugas Bilius. Sa-
vo pajėgumą lietuviai patvirti-
no ir birželio 1–5 d. Bydgoščiu-
je vykusiame Europos žmonių 
su negalia lengvosios atletikos 
čempionate, kuriame pelnė 7 
medalius.

Donatas Dzundzys iškovojo 
sidabrą disko metimo ir bronzą 
rutulio stūmimo rungtyse. Du 
medalius parsivežė ir vežimė-
lių lenktynėse dalyvavęs Kęs-
tutis Skučas, kuris pelnė sidab-
rą važiuodamas 1500 metrų ir 
bronzą – 400 metrų nuotolius. 

Jonas Spudis pridėjo sidabrą ie-
ties metimo rungtyje.

Visgi geriausiai iš lietuvių 
pasirodė A. Skuja, jo kraitis – 
auksas ir sidabras, pelnyti F46 
neįgalumo klasės varžybose. 
Auksą 28-erių šiauliečiui garan-
tavo 47,84 m numesta ietis. Šis 
rezultatas – Europos čempio-
natų rekordas. Stumdamas ru-
tulį A. Skuja užfiksavo 15,01 m 
rezultatą, pagerino asmeninį re-
kordą ir pasipuošė sidabru.

„Prieš čempionatą vietų ne-
planavau, važiavome gerinti as-
meninių rezultatų. Žinoma, ti-
kėjomės medalių, nes tai jau 
trečias mano Europos čempio-
natas ir visuose sekėsi. Rezul-
tatai neblogi, nors truputį nusi-
vyliau ieties metimu. Be abejo, 
džiaugiuosi pirmąja vieta, bet 
tikėjausi mesti geriau, daugiau 
kaip 50 metrų. Ir treneriai to 
tikėjosi, bet jaudulys darė savo. 
Juolab kad tarptautinių startų 
šiemet buvo mažai. Bet apskri-
tai viskas gerai“, – pasirodymą 
čempionate įvertino A. Skuja.

Lengvas pasirinkimas
Vertinant tik medalių spal-

vą, šios pirmenybės trenerių 

Deimanto Jusio ir Tolvydo Ska-
liko auklėtiniui buvo pačios 
sėk mingiausios. 2016 m. Euro-
pos čempionate jis pelnė auksą 
rutulio stūmimo ir bronzą ieties 
metimo, 2018 m. – auksą ieties 
metimo ir bronzą rutulio stū-
mimo rungtyse. Šiemet bronza 
pakeista sidabru.

Tokie pasiekimai stebina ži-
nant, kad rimtai sportuoti su ne-
pilnai išsivysčiusiu peties sąna-
riu gimęs jaunuolis pradėjo tik 
prieš 5-erius metus. Tai nulėmė 
susitikimas su D. Jusiu. „Nors 
augau su negalia, apie paralim-
pinį sportą iki tol nieko nebuvau 
girdėjęs. Tačiau turėjau labai 
gerus, aktyvius draugus. Nuo 
mažens su jais žaidžiau futbo-
lą, krepšinį. Truputį subrendus, 
atsirado noras užsiimti kažkuo, 
susijusiu su jėga. Kadangi turiu 
rankos negalią, norėjosi ją treni-
ruoti. Išbandžiau sunkiąją atle-
tiką, bet tada atsirado treneris ir 
užsikabinau lengvojoje atletiko-
je“, – pasakojo Kuršėnuose už-
augęs, o dabar Šiauliuose gyve-
nantis sportininkas. 

Lengvoji atletika – demok-
ratiška sporto šaka, nes joje sau 
tinkamą rungtį gali rasti ir sun-
kus, ir lengvas, ir stiprus, ir grei-
tas. 203 cm ūgio tvirtai sudėtam 
jaunuoliui nebuvo sunku pasi-

rinkti. „Man tikrai netiktų ilgų 
nuotolių bėgimai, šuoliai į tolį 
ar trišuolis. Buvo aišku, kad už-
siimsiu metimais. Atėjęs į sportą 
išbandai viską, nes reikia ir grei-
čio, ir ištvermės, ir jėgos. Tačiau 
neverta išradinėti dviračio. Sve-
riu 150 kg, todėl pats suprantu, 
kad nebėgčiau ilgų atstumų“, – 
juokėsi lengvaatletis.

Profesionalus požiūris
Neretai girdime nuomonę, 

kad žmonės su negalia neina 
sportuoti, nes vengia viešumos. 
A. Skuja psichologinio barje-
ro nejautė. „Pradėjus sportuoti 
aplinka žiūrėjo skeptiškai, tačiau 
aš visą gyvenimą buvau akty-
vus ir šiuo atveju nieko neklau-
siau. Net negalvojau, be kalbų 
įšokau į sportą. Visada svajo-
jau, kad atsiras būdas išnaudo-
ti mano duomenis. Dabar tikrai 
džiaugiuosi, sportas tapo mano 
gyvenimo dalimi. Pabaigiau kū-
no kultūros edukologijos magis-
tratūrą Šiaulių universitete, ga-
liu dirbti treneriu, padedu sa-
vo treneriams“, – sakė Europos 
čempio nas. Prieš pasukdamas į 
sportą jis įgijo bakalauro laips-
nį Klaipėdos socialinių mokslų 
kolegijoje ir dirbo vadybininku.

Dabar Andrius yra sporti-
ninkas profesionalas. „Aš spor-

tą laikau darbu, į kurį eini kiek-
vieną dieną ir net negalvoji 
„nusiplauti“ nuo treniruotės, – 
svarsto A. Skuja. – Iš pradžių į 
treniruotes eidavau dukart per 
savaitę, paskui – tris. O kai už-
sikabinome ir supratome, kad 
galime pasiekti gerų rezultatų, 
dirbome po 5 ar 6 dienas per 
savaitę. Jokie rezultatai neatei-
na iš niekur“.

Motyvuojantis pavyzdys
A. Skuja nespėjo įšokti į 

2016 m. paralimpinių žaidynių 
traukinį. Nors Andrius – Eu-
ropos čempionas, dar nėra ga-
rantijos, kad jis gaus kelialapį 
ir į Tokijo žaidynes, vyksian-
čias rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 
5 d. Lengvaatletis yra nusitei-
kęs optimistiškai: „Viskas turė-
tų paaiškėti birželio pabaigoje, 
bet aš tikiu, treneriai irgi tiki, 
šansai patekti į Tokiją yra dide-
li.“ Jei pavyks patekti į žaidynes, 
šiauliečio netenkins tik dalyva-
vimas. „Bet kokiame čempio-
nate – ar Lietuvos, ar Europos, 
ar pasaulio, ar net miesto čem-
pionatėlyje norisi būti prizinin-
ku, čempionu“, – sako A. Skuja.

Europoje iškovoti titulai jau 
dabar padeda įtraukti į spor-
tą žmones su negalia. A. Sku-
ja tikisi, kad ateityje jo pavyz-
dys užkrės dar daugiau poten-
cialių sportininkų. „Mes ir da-
bar su klubu „Šiaulietis“ akty-
viai ieškome negalią turinčių 
žmonių. Aišku, viskas priklauso 
nuo žmogaus. Kai kuriuos sun-
ku prikalbinti, ypač jaunus. Kita 
vertus, auginamės pamainą, tu-
rime savo sportininkų Lietuvos 
jaunimo rinktinėje. Matant pa-
vyzdžius, kad ir Šiauliuose yra 
čempionų, jiems taip pat nori-
si išvažiuoti į varžybas, sudaly-
vauti, būti geriausiais“, – teigia 
Europos čempionas.

Povilas STAKUTIS

Sportas pakeitė milžino 
iš Šiaulių gyvenimą

Lengvaatletis Andrius Skuja rodo pavyzdį, kaip greitai atkak-
lus darbas treniruotėse sportininką mėgėją gali paversti Euro-
pos čempionu. Profesionaliai sportuoti pradėjęs tik 2015-aisiais, 
po metų 203 cm ūgio atletas iškovojo savo pirmąjį titulą tarp-
tautinėje arenoje. Neseniai Lenkijoje vykusiame Europos žmo-
nių su negalia lengvosios atletikos čempionate A. Skuja pasiro-
dė geriausiai iš Lietuvos lengvaatlečių. Dabar jis viliasi patekti 
į paralimpines žaidynes ir ten taip pat pasipuošti medaliu. Kitas 
tikslas – savo pavyzdžiu įkvėpti žmones su negalia, kad jie taip 
pat pradėtų sportuoti.

Norvegų dainininkas TIX Eurovizijos scenoje Roterdame aki-
mirkai nusiėmė tamsius akinius, visiems parodydamas savo ne-
valingai trūkčiojantį veidą. Rodos, ko daugiau... Tačiau intri-
ga tik prasidėjo!

Europos čempionas Andrius Skuja su treneriu Deimantu Jusiu. 

Andreas Haukeland, visiems žino-
mas sceniniu vardu TIX.

LPOK nuotr.
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(Iš ciklo „Juzefos rūpesčiai“)

Jau nuo vidudienio ore sklan-
do muzikos garsai, kviečian-

tys tiek jauną, tiek seną prie Jo-
no kalnelio švęsti: pašokti, pa-
silepinti gardėsiais, įsigyti dai-
lių papuošalų ir kitokio gero. Po 
karantino žmonės jaučiasi lyg 
ištrūkę iš narvų, net iš užsie-
nio sugrįžusių nemenkas pul-
kas. Seniai kaimas nematė tiek 
veidų, negirdėjo pasisveikini-
mo šūksnių, nuoširdaus juoko. 

Ir Juzefa jaučiasi lyg žaltys, 
pakeitęs skūrą. Svarsto, ar eiti į 
šventę. Eitų, bet saulė kepina 
be gailesčio, liepia troboje lin-
dėti. Senoji pamažu nutipena į 
kiemą, apsižvalgo. Muzika pa-
siekia, suvirpina ir ją: armonika 
pasakoja apie meilę.... Dar pa-
siklauso ir šypteli: būgnus mu-
ša Antaniukas. Kiek jis motinai 
puodų sugadino, katilui dugną 
išmušė, bet užaugo muzikorius. 
O dūdą pučia Liudvikas. Tik 
mažai spėkos beturįs: tai dū-
da skerdžiamo ožio balsu sucy-
pia, tai visai nutyla – nepataiko 
Liud vikas į natą, o koks gražuo-
lis buvo, atsidūsta ji. 

Bijo į žmones išeiti ir dėl 
sveikatos: akys nelaiku užra-
soja, žvelgi lyg pro miglą, rei-
kia ir stipresnio klausos aparato, 
bet vis neprisiruošia. Ir kojelės 
taip brūkši pažemiui, nepama-
čius didėlesnio žolių kuokšto tik 
bumt ir guli ant žemelės. Ir na-
muose pasitaiko, kad pamiršta 
padus aukščiau pakelti skubė-
dama. Vėliau, trindama sumuštą 
vietą, klausia savęs, ko skubino-
si. Kas laukia? Sumedėjo, sun-
kiai lankstosi kauleliai.

Grįžta vidun, dvejoja, bet 
Liudviko dūda prabyla tie-

siai dūšion ir kviečia į šventę. 
Nutaria: keliaus, paveizės mu-
gėje į pažįstamus veidus ir nu-
sipirks sūrį. Naminį, kmynais 
barstytą, šviežiu pienu kve-
piantį. O kuo pasidabins? Spin-
ta pražioja burną ir Juzė ima 
traukti spalvotas sukneles, sijo-

nus bei bliuzeles. Ištraukia visą 
kalną, pavarto ir išsirenka mė-
lyną baltais žirniukais nutaš-
kuotą suknelę. Užsivilkusi ren-
kasi skarutę. 

Išgirsta, kaip sargis ima pa-
šėlusiai loti, bet greit nutyla ir 
piktą lojimą pakeičia džiaugs-
mingas cypimas, tarsi pasitin-
kant seną draugą. Kas apsireiš-
kė? Juzė atsargiai kyšteli nosį 
prie laukujų durų, pažvelgia ir 
vos širdis neiššoka iš krūtinės. 
Vajetau, ar tik nepasivaideno? 
Kaimynas Algis sugrįžo? 

Palikęs besidžiaugiantį šunį, 
prie durų artinasi vyras. Pama-
tęs išlindusią šeimininkę, pa-
meta laikomą krepšį, pasilei-
džia šuoliais, griebia ją į glėbį ir, 
sukdamas ratu, dainuoja: sveika, 
Juzele, sveika, saulele, aš sugrį-
žau. Senoji dūsta iš laimės, net 
akis patrina, kad gerai pamaty-
tų. Paleidęs Juzę griebia atsineš-
tinį ir abu nuskuba į vidų. 

Po tų visų nuotykių Juzefa 
klesteli ant sofos, nusibrau-

kia išrasojusią kaktą ir žiburiuo-
ja lyg nasturta. Algelio lūpose 
jos vardas – Juzelė – medum 
tepa: ne senelė, ne močiutė, o 
sava Juzelė. Ji murkia lyg soti 
katė: „Na, Algeli, ir nudyvinai. 
Prašiau Dievo dar nors kartelį 
gyvą pamatyti. Ir pamačiau. Ir 
dar per Jonines. Jaučiuosi lyg pa-
parčio žiedą radusi.“ Kaimynas 
neskubėdamas iškrauna krepšį, 
iš kurio ant stalo išsirikiuoja ke-
palaitis ruginės duonos, naminis 
sūris, dešros rinkutės, geltono 
sviesto veideliai ir pyragų py-
ragėlių stebuklai, barstyti aguo-
nomis, besipuikuojantys liukro 
kepurėlėmis. „Juzele, papartinių 
užgriebiau. Pasmulkink, pasiil-
gau tikro lietuviško valgio“, – 
gražiai paprašo svečias. Nuste-
binta senoji pliaukšteli ranko-
mis: „Mislijau eiti, labai norė-
jau sūrį nusipirkti, o sūris pats 
lept ir ant stalo besąs, kaip ko-
kioj pasakoj. O kam tiek išsilei-
dai, būt sūrio užtekę“, – pirš-
tu pagraso. „Jei švęsti, tai švęsti 

mano sugrįžtuves ir Jonines“, – 
ramina Algis. 

Juzė tiesia baltutėlę staltiesę, 
atbogina lėkštes, smulkina 

Dievo dovaną. „Gal kavos pa-
ruošti? Ne? Anūkai kai buvo 
apsilankę prašė kavos“, – pa-
klausia ji. „O man gardžiausia 
kava – Juzelės raugta gira“, – 
uždainuoja Algis. Senoji skuba 
į rūsį, glėbia kiek telpa butelai-
čių ir rikiuoja tarp lėkščių, kry-
žiaus ženklu perbraukia Joninių 
valgius ir abu imasi darbo, kaip 
įvardija senoji. Algis kanda ma-
žai, bet gardžiuojasi gira. „Jau 
ko pasigedau svetimam krašte, 
tai tamstos skanios giros. Ne 
gėrimas, o vaistas“, – giria kai-
mynas. Neskubėdami užkan-
da ir Juzė paklausia: „Ar ilgam 
parvykai?“ Žvelgdamas tiesiai 
jai į akis atsako: „Visam laikui. 
Atgal nebegrįšiu“. „O...“, – nu-
tęsia senoji, nežinodama, kaip 
neužgavus paklausti, ir gauna 
atsakymą: „Ji liko ten, nepano-
ro grįžti.“ Ir vėl užbėga Juzefai 
už akių: „Nebuvau vedęs, gy-
venom susimetę, vaikų netu-
rėjom.“ – „Na, to gero yra ir 
čia, – lengviau atsidūsta Juzė,– 
o ką misliji veikti?“ Algis galvo-
ja, pirštai sukioja tuščią stiklinę, 
pagaliau ištaria: „Turiu pasitau-
pęs, manau ūkininkauti, tik že-
mės mažoka, gal žinai kas nuo-
moja?“ Juzė ramiai atsako: „Ži-
nau, – beda pirštu sau į krūti-
nę, – aš nuomoju.“ – „Betgi tu 
Daumantukui, ar ne?“ – „At-
sakiau jam. Vis akis užsipylęs. 
Klapatas, o ne darbas. Gali kad 
ir rytoj pradėti“, – dėsto senoji. 

Sujaudintas kaimynės ge-
rumo, Algis sugriebia jos 

ranką, pakšteli ir paklausia: „O 
kaipgi tavo daržas, Juzele, žinau, 
kad pirktinės bulvės nevalgai. 
Ir kas trešnes padėjo nuskin-
ti?“ Juzefa nuoširdžiai kvatoja: 
„Bulvės pačios pasisėjo, maty-
si, o trešnes nulesė paukščiai, ko 
tik manęs neužpuolė. Kad atbil-
dėjo didžiausias debesis, tai ir 
nuskuto uogas švarutėliai. Ban-
džiau su šluota kariauti, ką ten 
viena prieš šimtus ir dar aukš-
tai. O pernai šalnos pasidarba-
vo, tai ir paukščiams nedaug te-
ko.“ – „Dabar jau aš pakariau-
siu“, – pažada Algis ir abu su-
klūsta, nes Sargis pradeda pa-
siutusiai loti, žvangina grandinę 
ir Juzefa eina pažiūrėti, kas vėl 
prašosi į svečius. „Ogi perkūnas 
tokius ir nešioja“, – apmaudžiai 
vypteli, pažinusi buvusį kolūkio 
brigadininką Jurgį. 

Nedidukas, į kuprą sulinkęs 
Jurgis piktai bara šunį, o 

pamatęs šeimininkę, juokais ir 
ją pamoko, kam tokį pikčiur-
ną laikanti. „Man šuo reikalin-
gas sargauti, vaikšto čia visokie, 
o tamsta kokį reikalą turi, kad 
atsibeldei?“ – supykusi klausia, 
mat nemėgsta to žmogaus. Vi-
sų nemėgstamas. Tačiau buvęs 

Piršlybos

kitas „bičiulystės“ numeris išeis liepos 8 dieną.

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

birželioSveikiname                             mėnesį gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
birželio mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Teresą Špakovą – Švenčionių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 
Saulių Rakauską – Šakių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką, 
Vilhelminą Dubnikovą – Zarasų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 
Daivą Latvytę – Alytaus m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

brigadininkas į Juzefos žodžius 
atsako saldutėle šypsena, tiesina 
kuprą ir prašosi į vidų, turįs di-
delį reikalą. Surūgusi Juzė mos-
teli vidun. Viduje radęs seniai 
matytą Juzės kaimyną Algį lyg 
ir susinepatogina, tačiau, pasta-
rajam ištiesus ranką, pasisveiki-
na, šypteli ir klausia: „Svečias 
nebuvėlis. Musėt atvykai tėvų 
trobą parduoti? Kiek nori?“ 

Juzė pastumia Jurgiui kėdę, 
padeda lėkštutę ir paragina vai-
šintis. Šis mielai sutinka, tačiau 
paragavęs giros nusivilia: „Ska-
nus vandenėlis, bet be laipsnių.“ 
Mirktelėjęs Juzei Algis pastebi: 
„Į svečius eidamas turi padėti 
ir ant stalo, o ne imti.“ Tačiau 
Jurgis pakreipia ausį ir pasiskun-
džia blogai girdįs. 

Žiūrėdama į nykstančias nuo 
stalo gėrybes ir gelbėda-

ma aguonų vyniotinį, Juzė gar-
siai rikteli Jurgio ausin, kokiu 
reikalu šis atvykęs? Vos nepa-
springęs dešrigaliu, įsikiša pas-
tarąjį kišenėn, pakyla nuo kėdės 
ir iškilmingai pareiškia: „Pirštis 
atėjau“. Kaimynai susižvalgo, o 
Jurgis dėsto lyg skaitytų iš raš-
to: Juzefa garbingo amžiaus, jai 
reikalinga globa, jos artimie-
ji gyvena užsienyje. Jis gerokai 
jaunesnis, tad ir pasirūpins ja... 
Sutrikusi senoji žiūri į kaimyną. 
Algio žandai pradeda rausti ir 
vidury Jurgio argumentų jis pa-
šoka nuo kėdės, trinkteli kumš-
čiu į stalą ir pergalingai sušun-
ka: „Pavėlavai“. Buvęs brigadi-
ninkas nutyla. „Aš imu Juzelės 
globą, jau ir popierius sutvar-
kėm, – rimtu veidu aiškina Al-
gis. – Ko, manai, grįžau iš už-
sienio? Jos sūnus parašė.“ 

Senoji užmerkia akis, bet 
širdyje atleidžia šventą melą, nes 
sūnus seniai ilsisi kapinėse, bet 
tą žino tik kaimynas. „Tad gal 
būsit toks mandagus ir nevar-
ginsite Juzelės?“ – grėsmingai 
žiūri į Jurgį. Subilda kėdė, ne-
kviestas svečias atsistoja, kaž-
ką murmteli po nosimi ir išei-
na sargio piktų šunažodžių pa-
lydėtas. 

Patylėjęs Algis pasisuka į 
Juzę ir prabyla: „Atleisk, kad 
įskaudinau, bet tas brudas nebū-
tų atstojęs.“ Senoji šypteli: „Lai-
ku grįžai. Labai laiku grįžai.“

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava


