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Nacionalinio socialinės integracijos instituto steigėjas, programų vadovas Arū-
nas Survila įsitikinęs: dabar palankus metas inovacijoms kurti. 

Į prie Tapelių ežero surengtą stovyklą susirinko per pusšimtis vaikų, antra tiek – juos atlydėjusių suaugusiųjų. 

„Gamtoje be kliūčių“ – misija įmanoma!

Socialinis verslas – ateities galimybės 
neįgaliųjų organizacijoms 

gal originalų receptą virė ne bet 
kas, o žuvienės virimo čempio
nas Antanas Emery. Ankstų ry
tą užkaistame 120 litrų katile 
kunkuliavo taip pat rėmėjų pa
dovanoti šeši šamai bei kiti tik 
Antanui žinomi ingredientai. O 
katilui nuo ugnies nukelti prirei
kė ir galiūno Vido Blekaičio pa
galbos. Žuvienės ragavimas tapo 
baigiamuoju šventės akcentu, o 
dar prieš tai renginio rėmėjai per 
100 žmonių vaišino kibinais ir 
picomis, saldumynais ir vaisiais, 
mineraliniu vandeniu ir kitais 
gaiviaisiais gėrimais.

Neatsitiktinai pasirinktas ir 
Tapelių ežeras. Prisiekęs žve
jys A. Kosteckas patikino: šis 
vandens telkinys tikrai žuvin
gas, jame gausybė įvairių rūšių 
žuvų, čia nardo net 27 kilogra
mus sveriantis karpis. O svar
biausia – yra įrengtas patogus 
lieptas neįgaliesiems, leidžian

tis saugiai jaustis rateliais judan
tiems žvejams. 

Pakvietė visus vaikus
Į renginį atvykusi Seimo na

rė, Neįgaliųjų teisių komisijos 
pirmininkė Monika Ošmians
kienė nusistebėjo: „Važiavau į 
kelių vaikučių mažą dienos sto
vyklėlę, o atvykusi pamačiau 
didžiulį renginį, visą festivalį.“ 
Pasak jos, dar nuostabiau, kad 
renginį organizavo patys neį
galieji, panorę nuveikti ką nors 
gero ir pirmiausia pagalvoję apie 
vaikus, kurie vis dar neturi ga
limybių išeiti į gamtą, ja pasi
mėgauti. 

Asociacijos „Savarankiš
kas gyvenimas“ prezidentas 
Ričardas Dubickas sako, kad 
nors iš pradžių buvo ketinta į 
šią stovyk lą kviesti tik negalią 
turinčius vaikus, planas greitai 
pasikeitė. „Negalėjome atsaky

ti neįgalaus vaiko broliukams 
ar sesutėms, o paskui nuspren
dėme, kad kviečiame visus no
rinčius dalyvauti vaikus, nes tai 
puiki proga geriau vieniems ki
tus pažinti, susidraugauti, – pa
sakoja renginio dalyviais, trans
portu jiems atvežti rūpinęsis vy
ras. – Skelbimus apie būsimą 
renginį buvome iškabinę Pilai
tės mikrorajono, kuriame gyve
na daug negalią turinčių žmo
nių, prekybos centruose, lankė
mės jų gyvenamosiose vietose. 
Nemažai būsimų stovyklautojų 
apie renginį sužinojo iš sociali
nių tinklų – prie Tapelių ežero 
atvyko daugiau kaip pusšimtis 
vaikų ir antra tiek jų tėvų.“

„Žinutę apie šią stovyklą 
perskaitėme feisbuke ir iškart 
apsisprendėme – važiuojam, – 
pasakoja du negalią turinčius 
vaikus auginanti ukmergiškė 
Aušra Četrauskienė. – Pas mus 
tokių renginukų vaikams nė
ra.“ Cerebrinį paralyžių turintis 
Deividas į stovyklą atvyko neį
galiojo vežimėliu, nors namuo
se dažniau naudojasi vaikštyne.  

Kaune vykusiuose mokymuo-
se ir socialinio verslo dizaino 
mąstysenos dirbtuvėse nevy-
riausybinių organizacijų at-
stovams diskutuota apie tai, 
kaip savo organizacijos veiklą 
pasukti socialinio verslo link, 
kaip rasti organizacijai stiprė-
ti padedančių inovacijų. Mo-
kymai surengti įgyvendinant 
projektą „Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos institucinis stipri-
nimas“, kuris finansuojamas 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos lėšomis

Atvira visuomenė

(nukelta į 5 psl.)

Dosni ir geranoriška žvejų 
bendruomenė 

„Didelis ačiū! Sūnus vakar 
nuėjo miegoti su meškere ir 
šiandien nepaleidžia iš rankų. 
Iš pačio ryto užsikabino meda
lį ir linksmai bėgioja visą die
ną, – tokia žinute kitą dieną po 
renginio socialiniuose tinkluo
se pasidalijo LARA prezidentas 
Aleksandras Pacevičius. – Dėl 
tokių dalykų tikrai verta judė
ti į priekį.“

Mintis surengti stovyklą 
„Gam toje be kliūčių“ kilo ga
na spontaniškai. Vieno iš „Asis
tentinio taxi“ įkūrėjų Vaido Ku
liausko bei jo į žvejybą dažnai pa
vėžėjamų A. Pacevičiaus, Auri
mo Kostecko galvose gimė idė
ja ir negalią turintiems vaikams 
suteikti galimybę pabūti gam
toje, pasimėgauti žvejyba, para
gauti tikros žuvienės. „Norėjosi 
ištraukti juos iš namų, suteikti 
džiaugsmo“, – sako Aleksandras. 

Vaidas pasakoja gerai prisi
menantis, kaip pats jautėsi, kai 

po nesėkmingų maudynių eže
re, būdamas vos 10ies, atsisėdo 
į neįgaliojo vežimėlį. Jo bendra
amžiai vasarą važiuodavo į sto
vyklas, o neįgaliems vaikams 
jų niekas nerengė. Ne vienus 
metus Vaido pasaulis apsiribo
jo namų sienomis. O taip norė
josi kažką nuveikti su draugais, 
susirasti naujų.

„Ši stovykla nebuvo įtrauk
ta į jokias projektines veiklas. Ją 
surengėme vien geranoriškų rė
mėjų dėka, – sako A. Pacevičius 
ir pasidžiaugia, kad vos ėmus 
tartis su žvejyba užsiimančiais 
žmonėmis, įmonėmis, žinutė 
apie neįgaliems vaikams ren
giamą stovyklą nuvilnijo per jų 
bendruomenę ir jos nariai patys 
siūlė paramą. Vieni skyrė meš
keres, kiti maistą žuvims, masa
lą, treti pasirūpino dovanomis – 
žvejybos įranga visiems stovyk
los dalyviams. Net žuvienę pa

Palankus metas veikti 
Nacionalinio socialinės integ

racijos instituto steigėjas, prog
ramų vadovas, „Inovatorių slė
nio“ direktorius Arūnas Survila 
ragina nebijoti eksperimentuoti, 

ieškoti naujovių ir skirtingų or
ganizacijos finansavimo šaltinių. 
Jo teigimu, dabar palankus me
tas pradėti ką nors naujo. „Nie
kada nebuvo taip palanku gauti 
finansavimą“, – sako A. Survi
la. Jo teigimu, vienas iš būtų or
ganizacijai išlikti stipriai – im
tis socialinio verslo. Šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 150 oficialiai 
įregistruotų socialinių verslų, 
bet galima būtų priskaičiuoti ir 
1000. Miesto laboratorija, Lo
bių dirbtuvės, Orūs namai, Pir
mas blynas, Penki pojūčiai, Au
kok.lt – tai tik keletas sėkmingų 
pavydžių. 

„Neužtenka turėti idėją – 
reikia pradėti veikti“, – sako kita 

mokymų vadovė, Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto 
direktorė Monika Stankevičiū

tė. Jos teigimu, problemų socia
linėje srityje yra labai daug, visi 
gali rasti sau veiklos.  

Suburti miesto 
bendruomenę

Svarbiausia socialinio vers
lo misija – prisidėti prie vienos 
ar kitos socialinės problemos 
sprendimo. Mokymų dalyviai 
skirtingai mato esamas proble
mas ir jų sprendimo būdus. Pa
siskirstę komandomis jie buvo 
pakviesti sukurti galimą būsimo 
socialinio verslo modelį. Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos ko
manda svajoja apie vietą, kurioje 
būtų ne tik neįgaliųjų draugijos 
būstinė, bet ir neįgaliųjų tech
nikos – vežimėlių, vaikštynių 
remonto dirbtuvės. Čia galima 
būtų susitvarkyti ir paspirtukus, 

(nukelta į 3 psl.)

Šalia Vilniaus tyvuliuojančio 
Tapelių ežero pakrantė aidė-
jo nuo vaikų juoko, džiugių 
šūksnių pirmą kartą gyve-
nime pagavus žuvį, muzikos 
ir dar gausybės įvairių pra-
mogų – čia Lietuvos akty-
vios reabilitacijos asociacijos 
(LARA), „Asistentinio taxi“, 
asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ ir daugybės en-
tuziastingų rėmėjų dėka su-
rengta stovykla vaikams. 

Darni aplinka
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Garliavos neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Šarma“ vadovė 
Violeta Traškevičienė pasida-
lijo įspūdžiais iš respublikinio ne-
įgaliųjų meno kolektyvų festivalio 
„Dainų tiltai-2021“.

Garliavoje, Kaimynystės 
parke, jau antrus metus kiek
vieną ketvirtadienį galima iš
girsti muziką. Čia dažnai kon
certuoja Garliavos kultūros ir 
sporto centro kolektyvai, vyks
ta jaunimo dainų festivaliai, 

modernaus šokio vakarai. 
Garliavos neįgaliųjų draugi

ja (pirmininkas Eugenijus Se
novaitis) dar pavasarį ėmė gal
voti apie renginį neįgaliesiems 
šioje erdvėje. Padedant gerano
riškiems žmonėms ir įmonėms 
svajonė tapo tikrove. Liepos 22 
dieną į šį parką rinkosi respubli
kinio neįgaliųjų meno kolekty
vų festivalio „Dainų tiltai2021“ 
dalyviai. Sveikinimo žodį tarė 
ir festivalio dalyvius palaimino 

Garliavos Švč. Trejybės parapijos 
kunigas Kęstutis Stankevičius. 
Nuostabus oras, žavi aplinka ir 
žiūrovų plojimai lydėjo kiekvie
ną ansamblio pasirodymą. Dai
nininkai atvyko iš Alytaus ir 
Kaišiadorių, Kėdainių, Ukmer
gės, Šakių rajonų bei Garliavos 
neįgaliųjų draugijų. Skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, roman
sai, lietuvių kompozitorių kūri
niai. Kiekvieno kolektyvo pasi
rodymą vertino ir žiūrovai, kul
tūros ir sporto centro darbuotoja 
matavo decibelų stiprumą. 

Daina lydėjo dainą, atskleis
damos kiekvieno ansamblio sa
vitumą, stebindamos žiūrovus 
įdomiu repertuaru ir nuoširdžiu 
kūrinių pateikimu. Festivalio 
partneriai – Garliavos sporto 
ir kultūros centro darbuotojai, 
maloniai sutiko įgarsinti ir pra
vesti renginį. Kol buvo skai
čiuojami žiūrovų balsai, ruo
šiami padėkos prizai, koncerta
vo festivalio svečiai – „Šypsnis“ 
iš Kačerginės (vadovė J. Stan
kūnienė) ir Garliavos Trečiojo 
amžiaus universiteto ansamb
lis „Ežiuolė“ (vadovė V. Traš
kevičienė). 

Žiūrovų prizas iškeliavo į 
Šakių rajoną, jį išsivežė ansamb
lis „Siesartis“ (vadovė Asta Gri
gaitienė). Renginio rėmėjų do
vanos, nuostabios puokštės bu
vo įteiktos visų ansamb lių va
dovams, kurie po sunkaus ka
rantino laikotarpio subūrė žmo
nes, paruošė dainas ir puikiai 
jas atliko. 

Festivaliui pasibaigus prie 
įspūdingo fontano dar ilgai ne
tilo dainos, muzika ir juokas. 
Telydi jus visus per gyvenimą 
daina, tebūna širdyje lengva ir 
džiugu!

Dainų tiltai sujungė neįgaliuosius Garliava:

„Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Albina Balodienė pasa-
koja apie sporto užsiėmimus ir įgy-
vendinamą projektą.

Ventos socialinių globos na
mų (VSGN) grupinio gyvenimo 
namų padalinys „Akmeniečiai“ 
kartu su Akmenės rajono neį
galiųjų draugija vykdo projektą 
„Fizinis aktyvumas karantino 
laikotarpiu“.

Nuo liepos 21 dienos kas
dien vykdavo mankšta bei įvai
rūs atrakcionai. VSGN namų 
auklėtiniai aktyviai žaidė žaidi
mus, dalyvavo sportinėse rung
tyse. Jie varžėsi strėlyčių meti
mo į taikinį, lipimo kopėčiomis, 
sunkaus maišo metimo į lankus, 
baudų mėtymo rungtyse, žaidė 
žaidimą „Pataikyk į prizą“.

Dažniausiai nugalėdavo 
draugystė! Vaikinukų nuotaika 
buvo labai pakili. Su jais sporta
vo ir rungtis atliko sporto trene
rė Eugenija Laukienė, jai talki
no VSGN namų auklėtoja Ali
na Lalienė.

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai buvo pakviesti 
į kartu su Sablauskių padalinio 

moterimis suruoštą susitikimą 
„Pabūkime kartu“.

Renginį vedė Akmenės pa
dalinio vadovė Vida Veignorie
nė. Dalyvavo Akmenės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin
kė Zofija Švažienė bei Naujo
sios Akmenės kaimiškosios se
niūnijos seniūnas Zigmantas 
Stankus. Labai gaila, kad Sab
lauskių kaimo seniūnaitė nera
do laiko apsilankyti savo kaimo 
sueigoje, dauguma žmonių tu
rėjo jai klausimų...

Akmenės rajono neįgalių
jų draugijoje prasidėjo projek
tas „Fizinis aktyvumas mūsų 
gyvenime“. Apie emocinę ir 
fizinę sveikatą paskaitą skaitė 
ir pamokė, kaip atsipalaiduoti 
bei teisingai kvėpuoti draugi
jos sporto trenerė E. Laukienė. 
Už aktyvų įsijungimą į Akme
nės neįgaliųjų padalinio veiklą 
padėkos žodžių nusipelnė Sab
lauskių padalinio moterys Re
gina Runkauskienė ir Stefanija 
Gedgaudienė. 

Gražias dainas dainavo ir vi
sus linksmino sablauskietė Rū
ta Šimienė. Neįgaliųjų draugijos 

moterys parodė spektaklįmini 
komediją „Pliotkai“. Visiems 
jubiliatams buvo sugiedota „Il
giausių metų“.

Vakaras praėjo linksmai ir 
draugiškai, su šokiais ir dai
nomis. 

Vasarą veikla nesustoja
 Akmenės r.:

Jaunuoliai aktyviai dalyvavo įvai-
riose rungtyse ir žaidimuose.

Scenoje – respublikinio neįgaliųjų meno kolektyvų festivalio „Dainų til-
tai-2021“ dalyviai.

Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanislava 
Maslinskienė parašė apie atas-
kaitinį organizacijos susirinkimą.

Į draugijos patalpas susirin
ko nemažas būrys neįgaliųjų 
bendruomenės narių bei svečių.

Renginyje dalyvavo Širvintų 
rajono savivaldybės merės pata
rėja Vaida Valkauskienė, tarybos 
narė Daiva Puzinienė, Sociali
nių paslaugų centro direktorė 
Neringa Lubytė, Aklųjų ir silp
naregių sąjungos Širvintų sky
riaus pirmininkė Aldona Urbo
navičienė ir kt. 

Susirinkimo pradžioje tylos 
minute buvo pagerbti Anapilin 
išėję neįgaliųjų bendruomenės 
nariai. Išklausę pirmininkės ir 
revizijos komisijos ataskaitas 
draugijos nariai gerai įvertino 
atliktą darbą.

Šventės metu buvo pasvei
kinti neįgaliųjų bendruome
nės jubiliatai: 30mečio pro
ga – Mindaugas Tamašauskas, 
50mečio – Saulius Stundys, 
60mečio – Sigita Snitkienė, 
Jonas Meilūnas, Nijolė Valai
šienė, Stanislovas Bieliauskas, 
70mečio – Jadvyga Romaš

kienė, Stasė Bartulienė, Janina 
Šaluchnskienė, Alberta Ruskan, 
80mečio – Elena Pakalnie
nė, Vladė Balsienė, Veronika 
Vaičiulienė, Romualdas Dam
brauskas.

Atvykę svečiai visiems lin
kėjo sveikatos, įteikė gėlių. Susi
rinkusiuosius pasveikino drau
gijos pradininkas, ilgametis an
samblio dalyvis Nikodemas Ki
sielius. 

Neįgaliųjų bendruomenė di
džiuojasi turėdama tokias na
res kaip Veroniką Masiukie
nę – aktyvią visuomenininkę, 
dalyvaujančią įvairiuose būre
liuose, išleidusią savo kūrybos 
knygą, Džiuljetą Rutkauskienę, 
irgi išleidusią dvi knygeles. Joms 
buvo padėkota už triūsą, įteikti 
suvenyrai ir gėlės. Padėkota ir 
buvusiam ilgamečiam draugi
jos vairuotojui Donatui Paup
liui, draugijos narei Leonorai 
Aldonai Radzevičienei.

Svečius linksmino neįgalių
jų draugijos ansamblis „Viltis“ ir 
jo vadovas Jonas Romaška. Vi
si susirinkusieji vaišinosi arbata, 
kava bei saldumynais, diskutavo 
apie laukiančius darbus.

Aptarti draugijos darbai
 Širvintos:

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos veikla įvertinta gerai.

Daugiau fizinę negalią turin-
čių žmonių galės kreiptis dėl 
skuterio įsigijimo išlaidų kom-
pensavimo, geresnės galimybės 
pasikeitus asmens sveikatos 
būklei ar fiziniams duomenims 
rinktis ar gauti kitą judėjimo 
techninės pagalbos priemonę. 

Žmogus su negalia turi tei
sę kreiptis dėl skuterio įsigiji
mo išlaidų kompensacijos skyri
mo, jei jam nustatytas specialio
jo leng vojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai
dų kompensacijos poreikis. Iki 
šiol tokios galimybės nebuvo, dėl 
skuterio įsigijimo išlaidų kom
pensavimo asmenys galėjo kreip
tis tik pagal nustatytą ligų sąrašą. 

Atsisakoma ir reikalavimo 
kreipiantis dėl skuterio įsigiji
mo išlaidų kompensacijos pa
teikti asmens sveikatos priežiū
ros įstaigos fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojo išrašą iš 
medicinos dokumentų. Asme
niui pakaks pateikti Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tar
nybos išduotą specialiojo len
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos poreikio nusta
tymo pažymą arba asmens svei
katos priežiūros įstaigos šeimos 
gydytojo ar kitos atitinkamos 
srities gydytojo specialisto išrašą 
iš medicinos dokumentų, kuris 
patvirtintų, kad asmeniui nusta
tyta bent viena iš ligų ar svei
katos aplinkybių, kuri atitinka 
kriterijus norint gauti skuterio 
įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Taip pat numatyta galimybė 
asmenims, kurie gavo judėjimo 
techninės pagalbos priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensaci
ją, nepasibaigus šios priemonės 
naudojimo laikotarpiui, kai pa
sikeičia asmens sveikatos būklė 
ar fiziniai duomenys, ir grąži
nus Techninės pagalbos neįga
liesiems centro išmokėtos kom
pensacijos už savo lėšomis įsigy
tą techninės pagalbos priemonę 
likutinę vertę, tiesiogiai propor
cingą priemonės panaudojimo 
laikui, kitą judėjimo techninės 
pagalbos priemonę, atitinkan
čią asmens sveikatos būklę ir fi
zinius duomenis gauti ne tik iš 
minėto centro, bet ir įsigyti pa
čiam bei gauti šios priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensaciją.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Daugiau žmonių 
galės įsigyti skuterius
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Pakvietė panirti į teatrą: 
kiekvienas čia gali rasti vietą

riedučius ir pan. Šioje erdvėje 
darbo vietą galėtų išsinuomoti 
ir individualia veikla, tarkim, 
smulkios elektronikos remontu 
užsiimantys žmonės (pageidau
tina – negalią turintys), čia veik
tų kavinė, neįgaliųjų technikos 
parduotuvėnuomos punktas, 
būtų mokymų centras ir pan. Ši 
vieta būtų atvira visiems, žmo
nės čia galėtų užsukti išgerti ka
vos, pabendrauti, dalyvauti Neį
galiųjų draugijos veiklose ir pan.

Idėją palaikė ir mokymų va
dovai – toks centras būtų nau
dingas ne tik žmogui, bet ir or
ganizacijai, jos įvaizdžiui. Pra
dėjus veikti, siūlyti erdves nuo
mai, gali atsirasti ir daugiau ini
ciatyvų, panorusių prisijungti. 

Atrasti darbuotojui ir 
darbdaviui vienam kitą 
Viena dažniausiai mokymų 

dalyvių įvardytų problemų – 
neįgaliųjų nedarbas. 

Klaipėdos miesto neįgalių
jų draugijos pirmininkas Vla
das Alsys kartu su Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugijos va
dovė Vale Masiliūniene kūrė 
neįgaliųjų įdarbinimo modelį. 
V. Alsio įsitikinimu, viena di
džiausių dabarties problemų – 
vyresnio amžiaus negalią turin
čių žmonių nedarbas. Nors at
siranda juos norinčių įdarbinti 
įmonių (skandinaviško kapita
lo įmonės įpareigotos tai daryti), 

žmogui dažnai sudėtinga prisi
taikyti prie jų reikalavimų (pvz., 
negali dirbti visa dieną ar imtis 
fizinio darbo), be to, trukdo ri
bota kvalifikacija, ne visiškai 
objektyvus savo galimybių ver
tinimas, o svarbiausia– trūksta 
motyvacijos. Jos nedidina ir tai, 
kad atlyginimas yra labai nedi
delis. Neįgaliųjų draugija galėtų 
sukurti pagalbos sistemą, kuri 
apimtų visą paslaugų spektrą – 
nuo konsultavimo, psichologi
nės pagalbos, motyvacijos kėli
mo iki pagalbos darbo vietoje, 
pavėžėjimo ir pan. 

Panašias problemas norėtų 
spręsti ir Marijampolės savival
dybės neįgaliųjų draugijos pir
mininkė Irma Kavaliauskienė. 

Jos teigimu, būtų realu sukurti 
neįgaliųjų įdarbinimo agentū
rą, kuri ieškotų darbdavių, no
rinčių įdarbinti negalią turin
čius žmones. 

I. Kavaliauskienės teigimu, 
Užimtumo tarnyba su žmogum 
dirba mažai, jei ateina žmonės 
su fizine negalia, dažnai leidžia
ma suprasti, kad jam nėra dar
bo vietos. Tačiau tikrai yra ge
ranoriškai nusiteikusių darbda
vių, kuriems nesvarbu, ar žmo
gus turi negalią, ar ne. Irma sa
ko pažįstanti ir jaunų, norinčių 
dirbti žmonių. Jie puikiai galė
tų dirbti su kompiuteriu. Svar
bu jiems padėti atrasti vieniems 
kitus. Šiai veiklai didelių inves
ticijų nereikia, o už pagalbą bū

tų imamas mokesti tiek iš darb
davio, tiek iš darbuotojo. 

Lėšos – ne iš vieno šaltinio
VšĮ „Tapk laisvas“ atstova

vusi Vaiva mano, kad viena di
džiausių šių dienų problemų – 
ribotos galimybės psichikos ne
galią turintiems žmonėms, no
rintiems išeiti iš institucijų ir 
gyventi savarankiškai, rasti būs
tą. Patys jie to padaryti negali, 
o socialinių būstų nepakanka. 
Vis dėlto gerų pavyzdžių jau 
yra – moterys iš globos institu
cijų sėkmingai įsidarbina ir pa
mažu įsitvirtina visuomenėje. 
VšĮ „Tapk laisvas“ padėtų su
rasti joms namus, pereinamuoju 
laikotarpiu būtų teikiama pagal
ba. M. Stankevičiūtė įsitikinu
si – tokių namų kūrimu turėtų 
būti suinteresuotos savivaldy
bės – jos institucinei globai iš
leidžia didžiulius pinigus.  

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvik
lienė svajoja apie dienos vieš
butįkavinę negalią turintiems 
žmonėms. Tai būtų jauki vie
ta, kur žmonės galėtų bendrau
ti, ateitų užsiimti rankdarbiais, 
pasportuoti, dainuoti, pavargus 
pailsėti. Pasak Z. Kviklienės, 
būtų puiku, kad šioje vietoje su

sitiktų ir geriau vieni kitus pa
žintų jauni ir vyresnio amžiaus 
žmonės. Uždirbti būtų galima 
iš čia gaminamo maisto – būtų 
siūlomi pietūs išsinešti, užkan
džių padėklai ir pan. 

Z. Kviklienė neslepia – nors 
minčių bei norų daug, vis dėlto ir 
klausimų kyla nemažai. Labiau
siai baimina lėšų stygius. Pasak 
A. Survilos, pradedant socialinį 
verslą galima būtų kooperuoti 
keleto šaltinių lėšas – projekti
nes, privačias (klientų užmokes
tį), taip pat „parduoti“ savo idė
ją savivaldybei – parodyti, kad 
veikla prisidės prie savivaldybės 
socialinių problemų sprendimo. 

„Kiekvieni mokymai kažką 
duoda, galų gale save geriau pa
žįsti. Išmokau tiksliau įvardinti 
savo idėją“, – mintimis dalijasi 
Z. Kviklienė. 

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos projektų vadovės Li
nos Arlauskienės, šių mokymų 
tikslas – suteikti galimybę mąs
tyti plačiau, paskatinti organiza
cijas nebūti priklausomoms vien 
tik nuo projektų. „Akivaizdu, 
kad socialinis verslas – viena iš 
ateities galimybių“, – sako mo
kymų iniciatorė. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Socialinis verslas – ateities galimybės 
neįgaliųjų organizacijoms 

Šventojoje vyko nuotykių ir kūrybiškumo stovykla „Būti ar nebūti“.

(atkelta iš 1 psl.)

Prie apskritų stalų diskutuota apie galimybes imtis socialinio verslo ir ino-
vacijų. 

Šiais metais tradicine tapusi negalią turinčių vaikų ir paauglių 
stovykla Šventojoje skirta teatrui. Stovyklos dalyviai buvo pa-
kviesti į nuotykių ir kūrybiškumo iššūkį „Būti ar nebūti“. 

Susipažino su aktoriaus 
duona

„Šios stovyklos metu susipa
žinome su teatro, muzikos, kino 
ir šokio subtilybėmis, kartu su 
vaikais kalbėjome apie spektak
lius, jų užkulisius, susipažinome 
su etiudais, patys juos kūrėme, 
kartu muzikavome, dainavome, 
o galiausiai viską sujungėme į 
vieną gražų didingą baigiamą
jį pasirodymą“, – pasakoja vie
na iš stovyklos vadovių aktorė 
Agnė Levickaitė.

Dovydas Mikaliūnas šiai 
stovyklai vadovauja ne pirmus 
metus. Kartu su Agne jie dir
ba trupėje „Gyvi teatre“, kuri 
jau kelerius metus organizuoja 
teatro stovyklas vaikams. Ki
lo mintis šią patirtį pritaikyti ir 
su negalią turinčiais vaikais. „Į 
teatrą stengėmės žiūrėti plačiai. 
Teatras padeda išsilaisvinti, tada 
vaikai išmoksta savo ypatumus 
priimti šiek tiek lengviau“, – pa
sakoja Dovydas. 

„Teatre ne kiekvienas turi 
būti geras aktorius. Vienas gali 
būti dainininkas, kitas – rekvi
zitorius, labai gerai piešti deko
racijas“, – pasakoja D. Mika
liūnas. Jo teigimu, dažnai ma
noma, kad jei vaikas nekalba, į 
teatrą negali patekti. „Bet jei iš
moksti valdyti savo kūną, net ir 
nemokėdamas kalbėti gali labai 
daug padaryti. Tai irgi yra ta
lentas“, – apie įvairias galimy
bes pasakoja stovyklos vadovas. 

Jam pritaria ir A. Levickai
tė: „Labai džiugu, kad vaikai 

atsiskleidė. Kai jie pamato, kad 
ir tu gali būti keistas, juokin
gas, atsipalaiduoja ir nebesijau
dina, kaip atrodys. Džiugu, kad 
ir mamos atsivėrė. Per uždary
mo vakarą labai drąsiai lipo ant 
scenos“. Stovyklos uždarymo 
vakarą išties galima buvo pasi
justi lyg teat re – ir vaikai, ir tė
vai, ir vadovai parodė įspūdin
gus pasirodymus, kurie ir aša
rą nubraukė, ir šokti pakvietė. 

Su kompanija smagiau
Rapolas Kukė į stovyklą iš 

Kybartų atvyko su visa šeima. 
„Retai pasitaiko proga pabūti vi
siems gryname ore, nes stovyk
lų tokiems vaikams nėra. Buvo 
pramoga pajusti, kas yra ta sto
vykla“, – sako Rapolo mama 
Ingrida. Jos teigimu, tarp svei
kų vaikų Rapolui būtų sunku – 
ten veikla būna aktyvi. 

Rapolas sako, kad jam svar
biausia buvo bendravimas. Jis 
čia gerai jautėsi, susirado nau
jų draugų, nemažai sužinojo. 
Na, o stovyklos vadovai gyrė 
berniuko kūrybiškumą. Mama 
priduria, kad didelį įspūdį sūnui 
paliko naktinis žygis – jis pir
mą kartą dalyvavo naktiniame 
pasivaikščiojime. Stovyklos da
lyviai pėsčiomis nešini deglais 
keliavo iki Monciškių, suradę 
meno gijas ir įveikę jų skirtas 
užduotis, nuo apžvalgos aikš
telės pasigrožėję naktine jū
ra, grįžo atgal. „Su kompanija 
smagiau ir lengviau įveikti net 
ir didelį atstumą“, – Rapolas sa

ko žygyje nė kiek nepavargęs.
Saturnas Ramaška į žygį ke

liavo su skuteriu. Jis džiaugėsi, 
kad Monciškėse gali patekti iki 
pat jūros, pakilti ant kopos, nuo 
kurios atsiveria nuostabus vaiz
das. Deja, Šventojoje tokios ga
limybės nėra. Saturnas net su
sigraudina kalbėdamas apie tai, 
kad negali išsimaudyti jūroje. Jo 
mama Jelena apgailestauja, kad 
trūksta ne tik neįgaliesiems ve
žimėliuose pritaikytų vietų, bet 
ir informacijos apie prieinamus 
paplūdimius. Saturnas mėgsta 
iššūkius, greitį, bet nevaikštan
čiam jaunuoliui nėra labai daug 
galimybių. Jis išbandė Šventosios 
mokymų ir reabilitacijos centre 
įrengtas sūpynes, kuriose gali
ma suptis sėdinti neįgaliojo ve
žimėlyje. 

Daug sužinojo
Aistė Oleškevičiūtė labai su

sidomėjo teatru. Ji norėtų rude
nį pradėti lankyti Agnės vado
vaujamą studiją „Gyvi teatre“. 

„Man labai patinka viskas, kas 
susiję su scena. Buvo labai įdo
mu sužinoti apie teatrą, išban
dyti jį. Scenos baimės neturiu, 
bet dėl savo ligos nesu buvu
si ant scenos. Vaidinti manęs 
niekada nepriimdavo“, – Aistė 
džiaugiasi nauja patirtimi. 

Kasparas nenorėjo atsisvei
kinti su stovyklos draugais – 
jis kas rytą linksmindavo vi
sus giedodamas Lietuvos him
ną, užkrėsdamas gera nuotaika 
ir energija. 

Ieva Mačiukaitė stovyklo
je dalyvavo jau ketvirtą kar
tą. Jos močiutė Irena Labutie
nė džiaugiasi, kad Ieva čia labai 
gerai jautėsi – ir vaikai, ir va
dovai tapo lyg šeimos nariais. 
Namuose ji neturi daug draugų, 
mažiau juda – varžo judėjimo 
negalia. O bendravimo visiems 
vaikams labai reikia. Be to, sto
vykloje Ieva nemažai išmoko. 
„Labai įdomios temos. Plečia
si akiratis, įgyja žinių. Kasmet 
būna vis įdomiau“, – įspūdžiais 

dalijasi I. Labutienė. Ji neslepia, 
kad stovykla naudinga ir šeimos 
nariams – visiems reikia pakeis
ti aplinką, ypač auginant vaiką 
su negalia. 

Džiugu, kad žmonės 
atsiskleidžia 

Viena iš stovyklos vadovių 
psichologė Vidutė Ališauskai
tė džiaugiasi, kad kasmet į sto
vyklą atvažiuojantys vaikai ir jų 
tėvai jaučiasi kaip viena šeima. 
Šiemet prisijungė keletas nau
jų šeimų, kurios puikiai įsilie
jo į būrį. V. Ališauskaitė įsitiki
nusi – pirmiausia pagalbos rei
kia negalią turinčius vaikus au
ginantiems tėvams. Jei jie gerai 
jausis, labiau galės padėti ir vai
kams. Kiekvieną dieną po 2 va
landas mamoms vykdavo užsi
ėmimai, kuriuose jos atvirai pa
sakodavo apie savo patirtis, nere
tai kildavo audringos diskusijos. 

V. Ališauskaitė sako pastebė
jusi, kad mamos labai nori išsi
sakyti, pasipasakoti – kiekvie
nam svarbu būti išklausytam be 
vertinimo ir smerkimo. 

V. Ališauskaitė apgailestauja, 
kad kai kuriems vaikams (kar
tais ir mamoms) ši stovykla – 
vienintelė vieta, kur jie gali būt 
savimi, pasireikšti, pasirodyti, 
kur nevertinama jų išvaizda ar 
kiti ypatumai. 

„Mūsų širdys laimingos, nes 
mūsų vaikai čia yra laimingi, 
kad jie gali skleistis“, – stovyk
los vadovams dėkojo Kasparo 
mama Beata Klimavičienė. 

Emilija STONKUTĖ 
Autorės nuotr. 
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Socialinė įtrauktis – tai 
neįgaliojo teisė būti vi

sapusiškai pripažintam. Ta
čiau dalis neįgalių asmenų 
vis dar yra atskirtyje ar socia
linėje izoliacijoje. Per mažai 
jų dalyvauja visuomenės gy
venime ne tik dėl negalios, 
bet ir dėl žmonių nuostatų: 
netikima neįgalaus asmens 
prigimtine teise visapusiškai 
įsitraukti į bendruomenę, ne
pripažįstama jo skirtumų. Vis 
dar skirstoma: mes normalūs 
ir sveiki, jūs – kita visuome
nės grupė, turintys sveikatos 
problemų. Negalios paliesti 
asmenys susiduria su skurdu, 
nedarbu, nepritaikyta aplin
ka. Aplinkos pritaikymas nė
ra kažkoks ypatingas reikala
vimas, bet būtinybė ir teisė, 
kad negalios paliestas žmogus 
taip pat galėtų patekti į kir
pyklas, kavines, kultūrinius 
renginius ir kt. Galimybės 
naudotis įvairiais ištekliais 
nebuvimas ir kitos proble
mos – esminis veiksnys, izo
liuojantis negalią turinčius 
žmones nuo visos bendruo
menės ir socialinės veiklos. 

Neįgalių asmenų socia
linė įtrauktis į visuomenę ar 
bendruomenę yra ir gali būti 
sėk mingai plėtojama per ne
įgaliųjų organizacijų (NVO) 
veik las. NVO atlieka tarpinin
ko tarp negalios paliestų as
menų ir visuomenės vaidme
nį. Įvairūs tyrimai atskleidė, 
kad daugelis neįgaliųjų orga
nizacijų geriau atstovauja ir gi
na visuomenės interesus, negu 
tam tikros valstybės instituci
jos. NVO veiklos siekis – ne 
tik mažinti visuomenės susi
priešinimą, nesusikalbėjimą, 
bet tiesiog matyti paprastą 
žmogų. Kiekviena NVO yra 
stipri tiek, kiek sugeba padėti 
negalios paliestajam.

NVO teikia pagalbą, ku
rią numato projektinės veik
los, vykdo ir daug į projektus 
neįtrauktų veiklų. Neįgaliųjų 
palydėjimas į įvairias institu
cijas, lankymas namuose, su
teikiama teisinė pagalba yra 
tam tikras neįgaliųjų įgalini
mas, šių paslaugų gavėjai jau
čia, kad jais rūpinamasi. Ne 
mažiau svarbios ir užimtumo 
veiklos, meninių gebėjimų 
lavinimas, dalyvavimas savi
pagalbos grupėse, mokymasis 
savarankiškai spręsti kasdie
nes problemas: ieškoti pagal
bos, prisitaikyti prie naujų si
tuacijų, užmegzti ir palaiky
ti ryšius su artima aplinka ir 
kt. Šios veiklos suteikia gali
mybę ištrūkti iš namų aplin

kos, išsibandyti, įsivertinti sa
vo gebėjimus, pasijusti reika
lingiems. 

Vis dėlto NVO neturėtų 
pamiršti ir tų neįgaliųjų, kurių 
nėra jų veiklų sąrašuose. Dia
logas su jais taip pat būtinas ir 
privalomas.

Su kokiais sunkumais ar iš
šūkiais tenka susidurti NVO, 
atstovaujant neįgaliųjų inte
resams? Vienas jų – neįgalių
jų problemų nesupratimas, ne
gatyvios nuostatos jų atžvil
giu. Deja, bet negalios paliestų 
žmonių interesai vis dar laiko
mi nepakankamai reikšmingais 
ir svarbiais. 

Socialinę politiką formuo
jantys ir ją vykdantys valdžios 
atstovai vis dar neturi pakan
kamai žinių apie neįgaliuosius 
ir jų problemas bendruomenėje 
ar galbūt nesigilina, kaip padė
ti NVO ir stiprinti jas finansiš
kai. Kasmet mažėjantis NVO 
veik lų finansavimas atspindi 
socia linę politiką formuojančių 
ir ją vykdančių valdžios atsto
vų nuostatas į tai, kiek svarbu 
spręsti neįgaliųjų problemas ir 
teikti jiems pagalbą. 

Einama prie NVO akredi
tacijos, joms keliami tokie pa
tys reikalavimai, kaip akredi
tuotoms valstybinėms, biudže
tinėms įstaigoms (pvz., socia
linių paslaugų centrams). Taip 
parodomas nepasitikėjimas 
NVO. Kuriamos sistemos nu
galins neįgaliųjų organizacijas, 
jų ateityje labai mažės. 

Tikriausiai niekam nekelia 
abejonių, kad finansinė pagal
ba leidžia kryptingiau plėtoti 
NVO veiklas. Norinti tai užtik
rinti būtinas neįgaliųjų organi
zacijų ir vietos valdžios bendra
darbiavimas. Kompetentingai 
bendradarbiauti su vietos val
džia, bendruomenėmis, turėti 
savo organizacijos idėjas, pro
jektų strategijas ir jas kompe
tentingai vykdyti, aktyviai da
lyvauti vietos savivaldos poli
tikos formavime padeda NVO 
vadovų išsilavinimas ir patirtis. 

NVO – viena iš socialinės 
atskirties įveikos priemonių. 
Tai ne tik neįgaliųjų gyvenimo 
sąlygų gerinimas, bet ir dides
nės socialinės įtraukties siekis. 
Negalios paliestų asmenų so
cialinė įtrauktis prasideda ta
da, kai tenkinami jų poreikiai, 
atstovaujama jų interesams, o 
svarbiausia – keičiamas požiū
ris ir nuostatos į juos. Pirmiau
sia reikia puoselėti žmogišku
mo santykį, būti labai jautriam, 
empatiškam, nes tai visų pagal
bos formų pagrindas. 

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ

NVO – 
socialinės 
atskirties 

įveikos 
priemonė 

„Nemanau, kad negalia  
man trukdo būti žmogumi“ 

augusiaisiais lygiai taip pat ban
dome ieškoti galimybių visiems. 
Ir tai veikia. Jei žmogus girdi tik 
teorijas, istorijas iš televizijos, 
susidaro nuomonę, tačiau ji gali 
būti visai kitokia pačiam tai pa
tyrus. Tad po tokių susitikimų 
galime pasidžiaugti, kad vyksta 
ne tik žmonių mąstymo, bet ir 
aplinkos prieinamumo pokyčiai. 

Tadas keičia vyrų požiūrį į 
santykius, šeimos kūrimą. Aš 
labai tikiu, kad vyrai permąsto, 
jog negalia nėra trukdis kurti ir 
puoselėti šeimą. 

Šiuo metu su mumis akty
viai dalyvaujanti Miglė daug 
padeda edukacijose su vaikais, 
vyksta į susitikimus. Ji labai jau
čia aplinką, analizuoja, kur ge
riau statyti automobilį, kad bū
tų patogu visiems. 

„Delfi Metų moters“ rin-
kimus pavadinai žaidimu. O 
kokį pripažinimą laikai svar-
biausiu?

Šeima yra aukščiausiais pri
pažinimas – kad esu jos dalis, 
kad tokią sukūriau, kad tapau 
mama ir žmona. Žinoma, be 
galo malonus kiekvienas įverti
nimas, kiekvienas gražus žodis, 
palinkėjimas. Titulas – irgi. Ta
čiau veikiu ir viską darau tikrai 
ne dėl jų, o dėl žmonių gerovės, 
švietimo ir supratimo. Ir visa 
tai mes darome kartu su šeima.

Kokius projektus dar bran-
dini mintyse? 

Minčių yra daug, tačiau dar 
bijome jas paleisti, nes viskas 
priklauso nuo pandemijos ei
gos ir ribojimų. Tačiau žinome 
viena – turime atsarginį planą 
išleisti knygutę šeimai su ilius
tracijomis ir pamokėlėmis, kaip 
namuose pasigaminti žaisliukus, 
kurie suvienytų bendrai veiklai. 
Beje, šios idėjos autorė yra mū
sų Miglė. 

O visi kiti darbai nuolat ma
tomi feisbuke – apsilankykite 
paskyroje „Spanguolės Dirb
tuvėlės“. 

Kalbėjosi
Aldona MILIEŠKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.

Rūta, kaip sutikai žinią, 
kad esi įtraukta į „Delfi me-
tų moters“ rinkimus? Kam ši 
iniciatyva priklauso?

Norinčios dalyvauti šiuose 
rinkimuose moterys gali teikti 
savo kandidatūrą arba pasiūly
ti kieno nors kito. Mane, man 
nieko apie tai nežinant, nomina
vo draugė Reda Aurylaitė. Tie
siog ryte prabudusi gavau žinu
tę: „Tavęs nepaklausėm, bet no
minavom.“ Na, o kai jau tai įvy
ko ir prasidėjo balsavimai, drau
gai dalijosi šia žinute, ragino pa
laikyti. Manęs nepažįstantiems 
daugiau informacijos suteikė 
Delfi portale paskelbtas interviu. 

Stebėjau balsavimo rezul
tatus, o patekusi į antrą etapą, 
kuriame į „Metų moters“ titulą 
pretendavo premjerė Ingrida Ši
monytė, žurnalą senjorams lei
džianti be galo energinga ir op
timizmo pilna trijų vaikų mama 
Laura Balčiūtė (jos idėjos ir dar
bai labai stiprūs ir verti dėme
sio) ir aš, tikėjausi būti trečia... 
Vis dėlto šioje nominacijoje su
laukiau didžiausio palaikymo. 

Kiekvienas laimėjimas – la
bai didelis įvertinimas, nes ži
nau, kiek mano draugų balsavo, 
kiek ragino, palaikė. Tai laimėji
mas, kuris parodo stiprius drau
gystės ryšius. Tai laimėjimas vi
sų tų, kurie balsavo.

Šiuose rinkimuose buvai 
vienintelė nominantė, turin-
ti negalią. Nebe pirmą kartą 
pramini takus į naują visuo-
menės matomumo, žinomu-
mo, edukavimo erdvę. Koks 
tai pojūtis?

Išties nesijaučiau, kad ten 
man vieta, tarp moterų, kurios 
yra žinomos, girdimos, mato
mos. Bet laikui bėgant pamačiau 
nerealų palaikymą iš negalią tu
rinčių moterų, kurios dėl aplin
kos neprieinamumo, požiūrio ir 
kitų dalykų vis dar yra šiek tiek 
nuvertinamos arba dar vis nepa
sitiki savimi. Todėl suprantu, kad 
nešu didelę atsakomybę ir žinutę, 
jog negalia yra tik įsivaizduoja
ma kliūtis, kurią galima įveikti. 
Manau, visos nominantės ir vi
sos moterys yra vertos titulo – 
savito, skirtingo, unikalaus.

Aš nedarau nieko išskirti
nio, tiesiog gyvenu ir mėgau
juosi savo jėgomis, būdu, gyve
nimu. Galbūt turiu daug drąsos 
ir pasitikėjimo savimi, nes ne

manau, kad negalia man truk
do būti žmogumi. Tai labiau 
trukdis kitiems, ne man. O aš 
kaip keliavau gyvenimo keliu, 
taip ir keliausiu. Ir jei didžiausia 
kliūtis man yra laiptai, tai, lai
mei, visi karantinai ir ribojimai 
atvėrė langus į virtualų pasaulį, 
kai buvo nelabai svarbu, kokiu 
sijonu vilki ar kokiuose rateliuo
se už ekrano sėdi ir dalijiesi ty
romis mintimis be išankstinio 
vertinimo. Tik taip galima žmo
nėms leisti susipažinti, pažinti ir 
pakeisti tą nusistovėjusią nega
lios etiketę. Vertinkime žmones 
ne pagal tai, kaip jie atrodo, o ką 
malonaus jie suteikia. 

Neabejotina, kad už tave 
balsavo daug neįgaliųjų ben-
druomenės narių, vis dėlto 
vien jų balsų, ko gero, nebū-
tų pakakę pelnyti „Metų mo-
ters“ titulą. Prie to prisidėjo 
vis labiau besiskleidžianti ta-
vo ir visos jūsų šeimos – vyro 
Tado, dukrelės Miglutės – so-
cialinė-edukacinė veikla, ėji-
mas į visuomenę, prisistaty-
mas jai. Kokiais savo projek-
tais labiausiai džiaugiesi, ku-
rie daugiausiai prisideda prie 
požiūrio į negalią kaitos?

Taip, tai tiesa, mes su Tadu 
įkūrėme socialiai atsakingą šei
mos verslą, kuris su projektais 
po truputį juda į priekį. Kaip ir 
kiekvienas besikuriantis verslas, 
taip ir mes, keitėme jo koncep
ciją, tačiau išlikome prie idėjos, 
kad per edukacijas vaikams, pa
tirtinius susitikimus su suaugu
siaisiais leisime pajausti nega
lią. Supažindinsim su įvairiomis 
negalios subtilybėmis per pozi
tyvumą, darbą ir veiklą kartu. 
Mūsų projektuose dalyvaujantys 
vaikai vos per vieną dieną susi
pažįsta su klausos, regos, judėji
mo negalia, mes leidžiame jiems 
pabūti neįgaliais. Nepatikėsite, 
kokių įžvalgų po susitikimo jie 
pateikia, kiek idėjų, piešinių par
sivežame – būtų galima eiti pas 
garsiausius Lietuvos architektus, 
kurie net viena ausim nėra girdė
ję apie galimybes visiems! Su su

Beveik du mėnesius vykę ne 
pirmus metus rengiami „Del-
fi Metų moters“ rinkimai 
Marijampolėje gyvenančiai 
Rūtai Kupčinskaitei pateikė 
ne vieną staigmeną. Pirmiau-
sia ji netikėtai sužinojo, kad 
buvo pasiūlyta į šių rinkimų 
nominantes, vėliau – kad su-
laukė didelio portalo skaityto-
jų palaikymo ir pateko į an-
trąjį rinkimų etapą, ir galiau-
siai – pelnė „Delfi Metų mo-
ters“ titulą. 

Rūta Kupčinskaitė su vyru Tadu.
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Judita Gavenonienė jau beveik 10 metų dirba su specialiųjų poreikių turin-
čiais vaikais.

„Gamtoje be kliūčių“ – misija įmanoma!

Bijome, nes nesuprantame
„Kai augau, pažinojau ber

niuką, turintį intelekto nega
lią. Dabar man keista, kodėl aš 
jo tuomet labai bijojau. Gal dėl 
to, kad suaugusieji nepasišnekė
jo su manimi, nepaaiškino, kad 
jis truputį kitoks negu kiti mano 
pažįstami vaikai. Kitokį vaiką 
tiesiog reikia suprasti“, – min
timis dalijasi moteris.

Antrasis susitikimas su spe
cialiųjų poreikių turinčiais vai
kais prasidėjo tuomet, kai Judita 
tapo dailiųjų keramikos dirbinių 
profesijos mokytoja Kauno tai
komosios dailės mokyklos Aly
taus filiale. Prisimindama savo 
pirmąją pamoką, ji sako visada 
norėjusi dirbti su vaikais, ta
čiau nesitikėjo, kad gaus grupę 
intelekto sutrikimų turinčiųjų. 
„Pirmas dvi savaites savo mo
kinius tik stebėjau ir stengiau
si pažinti, klausiausi, apie ką jie 
tarpusavyje kalbasi...“ – pasako
ja ji. Prisimena, kad iš pradžių 
klasėje jautėsi svetima, net ne
įsivaizdavo, kaip priartėti prie 
mokinių. Tačiau taip buvo tik 
iš pradžių. Dirbdama su kito
kiais vaikais, keitėsi ir ji pati, ir 
jos požiūris į tikrąsias vertybes. 

Svarbiausia – meilė
„Kai vaikai mokėsi amato, aš 

iš jų mokiausi tikrumo, papras
tumo“, – atvirauja Judita. Mo
kytoja šiltai prisimena pirmuo
sius savo mokinius Vainių, Vai
dutę. Mergaitė turėjo ir kalbos 
sutrikimą. Judita pamažu išmo
ko iš gestų ir veido išraiškos su

prasti, ką mergaitė nori pasaky
ti. Vaidutė buvo ypatingai tvar
kinga, kiekvieną molio gabalėlį 
susivyniodavo į atskirą skudu
rėlį, susitvarkydavo savo dar
bo vietą. Dirbdavo lėtai, bet la
bai kruopščiai. Vainius pradėjo 
lipdyti iš rutuliukų nuostabias 
vazas. „Mano mokiniai neretai 
prasčiau pasijausdavo, jų nuotai
ka svyruodavo, bet aš greitai su
pratau, kad kiekvienam iš jų rei
kia individualaus dėmesio – vie
nam pokalbio, su kitu kažką pa
veikti, paklausyti muzikos, nu
lipdyti darbelį iš molio“, – pa
sakoja ji. Pasak Juditos, su šiais 
vaikais negali dirbti tas, kas jų 
nemyli. O mylėti reikia natūra
liai, priimant kiekvieną vaiką 
tokį, koks jis yra. 

Judita neslepia – nustebo pa
mačiusi, kad specialiųjų porei
kių turintys vaikai yra be galo 
smalsūs, imlūs, juos nesunku 
sudominti, jie nebijo, kad ne
pasiseks ar nepasieks tobuly
bės. „Pirmiausia juos supažin
dinau su moliu, tiesiog žaidė
me su juo, o paskui ir užduo
tėlę atlikdavome“, – pasakoja 
Judita. Pasitaikydavo ir tokių 
dienų, kai jos mokinukai būda
vo išsiblaškę, nervingi. Tuomet 
mokytoja sakydavo: „Vaikai, pa
veikiam šiandien ką nors kita.“ 
Padėję molį į šalį, eidavo į gam
tą, rinkdavo nukritusius lapus, 
klijuodavo...

Individualus dėmesys 
svarbus kaip oras

Mokytoja neslepia: sunku

mų buvo ir nemano, kad jų 
daugiau nepatirs. Mokiniai la
bai emocingi, tekdavo suvaldy
ti ir agresijos priepuolius. „Nesu 
psichologė, bet man pasisekda
vo ramiai pasikalbėti su vaiku, 
parodyti jam dėmesį. Išmokau 
svarbią pamoką – nė vienam 
ugdytiniui neturi pritrūkti dė
mesio. Negali užsigalvoti, per 
pamokėlę mintimis persikelti 
kur nors kitur ar pernelyg daug 
dėmesio skirti kuriam nors vie
nam mokiniui, – sako Judita. – 
Darbas su moliu vaikus labai 
ramina, tačiau negalima saky
ti: jūs dirbkite, o aš kažką rašy
siu ar panašiai. Kiekvieną rei
kia pagirti, paskatinti kad ir už 
menkiausią pasiekimą.“

Nuotolinis darbas 
neišgąsdino

Kai prasidėjo pirmasis ka
rantinas, Judita buvo suneri
musi. „Ar mano mokiniai su
gebės dirbti nuotoliniu būdu? 
Ar jų per stipriai nepaveiks stre
sas?“ – dvejojo ji. Vaikai labai 
nenorėjo pasilikti namuose, bet 
tėvų padedami pradėjo dirbti ir 
per nuotolį. Judita sukūrė me
sendžerio grupę ir visi sėkmin
gai prisijungdavo, vėl bendravo 
tarpusavyje, o tai jiems buvo la
bai svarbu. 

Pijus dėl karantino ilgai dir
bo nuotoliniu būdu. Jis labai są
žiningai atliko visas užduotis, 
užsidegęs pasakojo apie savo ka
tiną, apie namų šventes. Judi
ta sako, kad šis berniukas ir ki
ti mokiniai išmokė ją džiaugtis 
pačiomis mažiausiomis smulk
menomis: „Pavyko darbelis, 
vienas kitam nupiešė atviruką, 
įteikė dovanėlę ir džiūgauja. O 

Ypatingi vaikai mane išmokė rasti 
džiaugsmą mažuose dalykuose Judita Gavenonienė – dailiųjų keramikos dirbinių vyresnioji pro-

fesijos mokytoja, dirbanti Kauno taikomosios dailės mokyklos 
Alytaus filiale. Jau beveik 10 metų Judita užsiima su specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais, o šie nepaliauja jos stebinti. Juditos 
pažintis su negalią turinčiais žmonėmis prasidėjo dar vaikystėje.

mums visko vis maža, norime 
viską turėti bet kokia kaina.“ 

Judita prisipažįsta, kad mo
kiniai ją išmokė ir subtilios kri
tikos: „Norėdama juos pabar
ti ar pareikšti pastabą visuomet 
gerai pagalvoju, kaip tai turėčiau 
padaryti. O juk mes taip esame 
įpratę tiesiog išsilieti ant kitų...“

Turime mokytis pažinti kitą
Pasak Juditos, jų mokyklo

je nėra patyčių. Vaikai, turintys 
intelekto negalią, nori bendrauti 
su kitais mokiniais, o šie mielai 
pradeda juos globoti. Ypač daug 
dėmesio kitokiems vaikams pa
rodo mergaitės. Po darbo į mo
kyklą ateina ir suaugusieji, no
rintys mokytis keramikos, pra
šosi į specialiąją klasę. Judita 
sako puikiai suprantanti kodėl: 
„Mūsų klasėje nėra įtampos, nė
ra lenktyniavimo, nėra to, kad 
daugiau padaryti yra geriau.“

J. Gavenonienė trejus me
tus dirba su klase, kurios mo
kiniai turi specialiųjų poreikių. 
„Matau, kaip jie keičiasi, tampa 

vis savarankiškesni, o kai ateina 
naujokai – vėl nauja pradžia. Ir 
visada šiek tiek nerimo, bet kas
met vis mažiau. Anksčiau nie
kada nesusimąstydavau apie tai, 
kad vaikai patys supranta, jog 
jie kitokie, o mano užduotis – 
suteikti jiems pasitikėjimo, kad 
nejaustų savo negalios“, – pasa
koja Judita. 

Moteris turi 13 metų dukrą. 
„Kai pradėjau dirbti su negalią 
turinčiais vaikais, jai buvo treji. 
Dukrelė bendravo su mano mo
kiniais kaip ir su kitais vaikais: 
kartu lipdė, žaidė. Vėliau, kai jos 
bendraklasis patyrė emocinių su
trikimų, mano dukrytė sugebė
davo jį nuraminti: atsisėsdavo ša
lia, piešdavo, kalbėdavosi su juo, 
nes nuo mažumės pažinojo kito
kius vaikus“, – pasakoja Judita.

„Aš vis dar mokausi pažinti 
kitokius žmones ir manau, kad 
mokytis pažinti ir suprasti kitą 
turime kiekvienas“, – atsisvei
kindama pokalbį apibendrina 
mokytoja.

Eglė KULVIETIENĖ

Edukacinėse dirbtuvėse žuvys „kibo“ geriau nei ežere.

(atkelta iš 1 psl.)
Tai ilgo ir kantraus darbo rezul
tatas. „Sūnus ištvėrė tris kojų 
operacijas – anksčiau tik gulė
jo, o dabar jau ir pasėdi, ir pa
vaikšto“, – sustiprėjusiu berniu
ku džiaugiasi mama ir priduria, 
kad kol kas vieno į jokią stovyk
lą išleisti negali, o kadangi pati 
dirba, tiesiog negali su juo ilges
niam laikui kur nors išvažiuo
ti. Deividas žvejojo pirmą kar
tą. Nors laimikis ir neužkibo, 
namo tuščiomis negrįš – žuve
lę edukacinėse dirbtuvėse jam 
„pagavo“ sesė. 

Nepagavai – pasisiūk!
Edukacinė erdvė, kur taip pat 

galėjai pagauti, tiksliau – pasisiū
ti žuvelę, vaikus traukė ne ma
žiau nei žvejybai parengtas liep
tas su meškerėmis. „Spanguolės 
dirbtuvėlių“ sumanytojai ir įkū
rėjai Rūta Kupčinskaitė, Tadas 
Bartaševičius ir jų dukrelė Miglė 
šiam susitikimui rengėsi iš šir
dies – paruošė net 100 įvairiau
sių žuvelių ruošinukų – tereikėjo 
juos išsiversti, pripildyti minkš
tutėlio kamšalo, užsiūti pilvelį ir 
akių vietoje prisiūti sagas. Buvo 
paruošta ir per pusšimtį bambu
kinių meškerykočių.

„Tokia edukacinė veikla vai
kams labai patinka, – šypsojosi 

Rūta ir džiaugėsi, kad per 5 va
landas stovyklautojai „sužvejojo“ 
net 88 žuveles. – Vos spėjom aiš
kinti, rodyti, kaip žuvelę pasiūti. 
Buvo gera stebėti, kaip mama su 
sūnumi siuvo žuvytę jį ramin
dama, glostydama, bet suteik
dama galimybę siūti pačiam. O 
kaip blizgėjo vaikų akys, kokie 
jie buvo laimingi, pirmą kartą 
gyvenime patys pasisiuvę žaislą.“

„Ir mes daug galim“
Abejingų nepaliko ir pra

moginė renginio dalis. Scena 
virtusioje pievelėje vienus re
ginius keitė kiti. Vaikams la
bai patiko iliuzionisto Jurijaus 

Majausko pasirodymas, buvo 
sunku atitraukti akis nuo pro
tingo policijos šuns Echo, klus
niai vykdančio įvairias koman
das, stovyklautojai galėjo išgirs
ti atsakymus į Dakaro dalyviui 
Arūnui Gelažninkui užduotus 
klausimus apie jo pomėgį lenk
tynėms ir motociklams. 

Pramoginė renginio dalis ta
po ir puikia proga patiems neį
galiesiems pademonstruoti savo 
talentus. Susirinkusiesiems savo 
kūrybos dainas pristatė regėjimo 
negalią turinčios Irma Jokštytė ir 
Dainora Laukžemytė, į orą pa
kėlęs vežimėlį ant rankų vaikš
čiojo Viktoras Topolis, daina

vo Danielius Jurevičius, kuriam 
muzika, vaidyba padėjo grįžti į 
gyvenimą. Renginyje dalyvavęs 
atlikėjas Andrius Pojavis nuošir
džiai stebėjosi tokia žmonių su 
negalia aistra muzikai. 

Prie Tapelių ežero atvykusi 
Valerija Borisova taip pat sakė 
besistengianti mesti iššūkį ne
galiai ir sau bei kitiems įrodyti, 
kad labai daug gali. Su cereb
riniu paralyžiumi nuo vaikys
tės gyvenanti mergina jau ket
verius metus žaidžia neįgaliųjų 
tenisą, dalyvauja tarptautiniuo
se turnyruose. Mokyklą baigusi 
Valerija ruošiasi kriminologijos 
studijoms Vilniaus universitete: 
„Reikia griauti stereotipus ir ei
ti į priekį, įrodyti, kad neįgalie
ji irgi viską gali, o negalia nėra 
kliūtis siekti savo tikslų.“ 

Į iškylą kvies ir kitąmet 
Dauno sindromą turinčio 

Rapolo mama Jūratė Leikaitė 
Aškinienė, animacinių filmų 
kūrėja, pati su vyru rengia sto
vyklas negalią turintiems vai
kams, todėl gerai žino, kiek dar
bo ir energijos pareikalauja tokie 
renginiai. Ji labai džiaugėsi šia 
švente. Laimingas buvo ir Ra

polas. Labiausiai judriam ber
niukui patiko dovanos. Ir tai, 
kad čia susirado naują draugą. 
Mama neslepia: sūnaus diagno
zė šeimą buvo labai sutrikdžiu
si, niekas nežinojo, ar berniu
kas vaikščios, ar kalbės. Raida 
vėlavo, bet dabar Rapolas sava
rankiškas, lanko dienos centrą, 
gimnastikos studiją. „Kur tik 
pakviečia, visur važiuojam – dėl 
jo, kad matytų įvairius vaikus, 
kad ką nors darytų pats.“

„Toks renginys yra visuo
menės, kurioje gerbiami ir pri
imami visi, kūrimo ženklas. 
Jūs esate visuomenės sąmonė
jimo ašis.<...> Dėkoju renginio 
organizatoriams už puikią ini
ciatyvą ir tikiuosi, kad ji tęsis, 
tapdama ilgamete tradicija“, – 
Dianos Nausėdienės linkėjimus 
stovyk los dalyviams ir jos orga
nizatoriams perdavė preziden
tūros atstovas.

„Įsitikinome, kad tokia sto
vykla tikrai reikalinga, todėl ža
dame ją rengti ir kitais metais. 
Ir nebūtinai Vilniuje, ji galėtų 
keliauti po Lietuvą“, – žadėjo 
A. Pacevičius.

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.
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kių – kaip toliau po gydymo gy
venti kokybiškai. Vyrai susidu
ria su gydymo komp likacijomis 
ar ligos simptomais, tokiais kaip 
šlapimo nelaikymas. Vyrus ka
muoja nerimas, kaip su tuo to
liau gyventi. Kas dešimtas vy
ras susiduria su šlapimo nelai
kymu, tačiau apie tai kalbėti yra 
sunku, nedrįstama ieškoti pagal
bos, neretai žmogus tiesiog izo
liuojasi“, – sako gydytoja J. Mi
sevičienė. 

Šlapimo nelaikymas, atsi
randantis po prostatektomijos 
ir spindulinio gydymo (brachi
terapijos), vadinamas jatrogeni
niu šlapimo nelaikymu. Šiaurės 
šalyse atlikta sergančiųjų šlapi
mo nelaikymu apklausa parodė, 
kad 41 proc. jaučia gėdą dėl šio 
susirgimo, trečdalis prisipažįsta, 
kad pablogėjo seksualinis gyve
nimas, ketvirtadalis apklaustųjų 
sako, jog ima savęs negerbti, o 
maždaug penktadalis jaučia liū
desį ir depresiją. 

Kurti tolesnio gyvenimo 
strategiją

„Žmona labai kantriai ir su
pratingai nešė informaciją apie 
gyvenimą su šlapimo nelaiky
mu. Spausdino visokius straips
nius iš interneto, nupirko įklotų 
ir tokias užmaunamas kelnaites. 
Dvi dienas į jas žiūrėjau, kol ry
žausi užsimauti. Perskaičiau or
ganizacijos Inkocentras tinklala
pyje apie kvapą, kurio turintys 
šlapimo nelaikymą labai greitai 
ima nejausti. Supratau, kad turiu 
tą padaryti ir dėl savo šeimos na
rių. Nespėjau grįžti į darbą, pra
sidėjo karantinas ir aš, žinokit, 
lengviau atsikvėpiau. Gavau dar 
kelis mėnesius. Dar kelis mėne
sius galėjau slėptis namuose ir 
niekas nesužinojo apie mano šla
pimo nelaikymą“, – dalijasi savo 
išgyventais jausmais Bronius. Jo 
teigimu, iki tos gydytojo minė
tos pusės metų pabaigos liko vi
sai nedaug. Nepanašu, kad šlapi
mo nelaikymas gerėja. Situacija 
išlieka tokia pati, kaip po opera
cijos ir dėl to labai neramu. „Kol 
vieni laukė karantino pabaigos, 
aš laukiau, kad man baigtųsi šla
pimo nelaikymas. Žmona pasiū
lė pradėti galvoti apie planą B – 
jeigu šlapimo nelaikymas išliks 

po pusmečio ar net ir po metų. 
Kaip aš gyvensiu, jeigu šlapimo 
nelaikymas taps mano lėtine li
ga? Skaitau knygas, žmonių, su
sidūrusių su šlapimo nelaikymu, 
istorijas – tai labai padeda kurti 
tą strategiją“, – mintimis dalija
si Bronius. 

Penktadaliui šlapimo 
nelaikymas išlieka

Gydytojų vertinimu, 20 proc. 
pacientų po prostatos vėžio gy
dymo operacijos ima nelaikyti 
šlapimo, 80 proc. šių pacientų 
per metus šlapinimosi funkcija 
atsistato, penktadaliui pacientų 
šlapimo nelaikymas išlieka iki 
gyvenimo pabaigos. 

„Skaičiuojama, kad mū
sų šalyje per metus 75 vyrams 
šlapinimosi funkcija neatsista
to“, – sako J. Misevičienė. Anot 
jos, šiems vyrams teks išmokti 
naudotis šlapimą sugeriančio
mis priemonėmis, tinkamai jas 
užsidėti, pasirinkti jiems tinka
miausio sugeriamumo laipsnio 
gaminius. 

Gydytoja sako vis negalin
ti pamiršti vieno organizacijai 
atsiųsto žmogaus laiško. „Vyras 
rašė, kad susidūręs su šlapimo 
nelaikymu pasirinko gyvenimą 
nuošalesnėje sodyboje. Jis su
prato, kad dėl nuo jo sklindan
čio šlapimo kvapo negalės lik
ti darbo rinkoje. Tai labai klai
dingas įsitikinimas. Šlapimo 
nelaikymui gydyti yra įvairių 
priemonių, pradedant vaistais 
ir baigiant įvairiomis chirurgi
nėmis priemonėmis. Šlapimo 
kvapą puikiai sugeria šiuolaiki
nės šlapimą sugeriančios prie
monės“, – sako J. Misevičienė.

Karantino pasekmė – 
užmiršta prevencija

Kaip skelbia Sveikatos ap
saugos ministerija, koronavi
ruso pandemija gerokai suma
žino profilaktinių patikrinimų 
apimtis. Pernai priešinės liau
kos vėžio prevencinėje progra
moje pasitikrino 43 proc. ma
žiau vyrų nei užpernai. VšĮ In
kocentras vadovė J. Misevičienė 
įsitikinusi – sugrįžusi vyrų bai
mė eiti į gydymo įstaigas greitu 
laiku pademonstruos pasekmes. 
„Nediagnozuotos prostatos ligos 

vaistininkas rekomenduoja pa
vartoti reguliariai – kasdien 
keletą savaičių.

V. Milašius atkreipia dėme
sį, kad magnį rekomenduoja
ma vartoti vakarais, po valgio, 
nes kai organizme yra daugiau 
mag nio nei reikia, galite pradė
ti viduriuoti. Būtent šis požy
mis išduoda apie magnio per
dozavimą.  „Tuomet galbūt ne
reikėtų kitą dieną iškart varto
ti magnio, galite padaryti kelių 
dienų pertrauką, tačiau magnio 
perteklius organizme neužsi
būna, todėl po kelių dienų, kai 
susinormalizuos žarnyno veik
la, vėl galima pradėti varto
ti“, – sako vaistininkas.

Renkantis magnio prepa
ratus naudinga pasikonsultuo

ti su vaistininku, nes magnio 
dozavimas gali skirtis priklau
somai nuo šių preparatų sudė
tyje esančios magnio druskos – 
vienos jų įsisavinamos geriau, 
kitos – prasčiau. Pasak vais
tininko, į tai pažiūrėti tikrai 
reikėtų atidžiai, nes kai kurių 
magnio preparatų gali prireikti 
ir aštuonių tablečių per dieną.

Magnio preparatai gali būti 
milteliai, kurie tirpinami van
denyje arba pilami tiesiai į bur
ną. Taip pat dažnai vartojamos 
įprastos arba šnypščios magnio 
tabletės bei geriamos ampulės. 
„Magnio galima rasti įvairių 
formų, tiek pagardintų skoniu, 
tiek ir be skonio“, – apibendri
na vaistininkas.

„Bičiulystės“ inf.

Prostatos vėžio gydymo sukeltas šlapimo 
nelaikymas. Kaip su tuo gyventi?

Mineralas, kurį vasarą 
galima vartoti ir kasdien
Traukiantį mėšlungį ar raumenų tikus, ko gero, bent kartą yra 
pajutęs kiekvienas. Vaistininkai sako, kad apie šiuos simptomus 
klientai dažniausiai užsimena vasarą, o sprendimo jiems įveikti 
toli ieškoti nereikia, čia gali padėti magnio preparatai.

Onkologinės ligos 
pasekmės

Prieš pusantrų metų Bronius 
išgirdo diagnozę – prostatos vė
žys. Kova su vėžiu prasidėjo dar 
prieš pirmąjį karantiną, kuriuo 
vyras sako labai džiaugęsis, jis 
leido likti namie, nes nesinorė
jo būti tarp žmonių. 

„Aš turėjau daug laiko viską 
apmąstyti – nuskambėjusią vė
žio diagnozę, visą išgyventą gy
dymą ir naujus sunkumus, ku
rie vis iškyla. Vėžio diagnozė – 
tai tik pradžia kovos. Iš pradžių 
kartu su medikais kovoji už sa
vo gyvybę, už teisę dar kurį lai
ką gyventi. Paskui organizmas 
stengiasi išlikti stiprus ir pakelti 
visą tekusį gydymo krūvį. Ta
da lieki namuose ir kovoji su sa
vo emocijomis, mintimis, bai
mėmis dėl ateities. Tuo pačiu 
metu tenka kovoti ir su gydy
mo pasek mėmis. Mano atve
ju tai – prasidėjęs šlapimo ne
laikymas“, – pasakoja Bronius. 

Jo teigimu, gydytojas sakė, 
kad šitam simptomui duodamas 
pusmetis, per tiek laiko viskas 
gali atsistatyti ir šlapimo nelai
kymo nelikti. 

Prostatos vėžys 
Naujų prostatos vėžio atve

jų per metus registruojama apie 
3 500. Lietuvoje gyvena maž
daug 18 000 vyrų, išgirdusių 
prostatos vėžio diagnozę. „Šiuo 
metu ši liga gerai valdoma, išgy
venamumo trukmė po šios di
agnozės yra gana ilga, tad ser
gantiesiems ir jų artimiesiems 
kyla naujų iššūkių. Vienas iš to

Kasmet tūkstančiai žmonių 
išgirsta onkologinės ligos di-
agnozę, praeina nelengvu gy-
dymo keliu ir lieka gyventi su 
gydymo sukeltomis pasekmė-
mis. Vyrai po prostatos vėžio 
gydymo dažniausiai susidu-
ria su šlapimo nelaikymu ir 
tai tampa ne mažesniu iššū-
kiu nei onkologinė diagnozė. 
VšĮ Inkocentras vadovė, gy-
dytoja Jurga Misevičienė ra-
gina sergančiuosius drąsiau 
kalbėti su medikais apie šla-
pimo nelaikymą, nes tik tada 
bus gauta reikiama pagalba, 
gydymas ir galimybė koky-
biškai gyventi.  

reiškiasi šlapimo nelaikymu, vė
lyvesnių prostatos vėžio stadijų 
gydymas neretai sukelia šlapi
mo nelaikymą“, – sako gydy
toja J. Misevičienė.

Sveikatos apsaugos minis
terijos duomenimis, pernai 
48 000 vyrų, galėjusių suda
lyvauti prevencinėje priešinės 
liaukos (prostatos) ankstyvosios 
diagnostikos programoje, nu
sprendė likti namuose. 2020 m. 
storosios žarnos vėžio diagnos
tikos programoje dalyvavo 33 
proc. mažiau, širdies ir krauja
gyslių ligų prevencinėje progra
moje – 26 proc. mažiau žmonių.

„Pastaruosius kelerius metus 
stebėjome pokytį – vyrai noriau 
dalyvavo prevencinėse patikrų 
programose. Dėka įvairių in
formacinių kampanijų, paskai
tų, susitikimų su gyventojais, 
žmonės ėjo ir tikrinosi. Prosta
tos vėžio draugija savu laiku ap
važiavo mažiausius ir atokiau
sius Lietuvos kampelius – vežė 
vyrams profilaktinius prostatos 
testus. Švietėm, mokėm, rodėm 
ir dabar toks įspūdis, kad atėjo 
kovidas ir dingo visos kitos li
gos. Taip pat ir prostatos vėžys, 
ir šlapimo nelaikymas. Ir vėl visi 
užmiršo, kur kreiptis“, – apgai
lestauja VšĮ Inkocentras vadovė.

Vyrai, išdrįskite būti drąsūs
„Vyrai turi didelį privalu

mą – jie gali matyti savo šlapi
mo srovę ir patys įvertinti anks
tyvus pokyčius. Šlapinantis vy
rai mato savo šlapimo srovę ir 
bet koks jos pokytis jau yra rau
dona lemputė, raginanti skubėti 
pasikonsultuoti pas gydytoją“, – 
sako VšĮ Inkocentras vadovė.

Trūkčiojanti šlapimo srovė, 
pasikeitusi šlapimo srovės tra
jektorija, naktinis noras pasišla

„Eurovaistinės“ vaistinin
kas Vygintas Milašius sako, 
kad magnio preparatų klientai 
dažniausiai ieško pajutę simp
tomus, profilaktiškai juos var
toja vis dar palyginti retai, ta
čiau, anot jo, tikrai verta šio 
mineralo preparatų turėti sa

vo vaistinėlėje. „Įprastai mag
nio vaistinėje ieškoma tik ta
da, kai užklumpa simptomai, 
profilaktiškai nepasitaiko daug 
atvejų, bet vasarą rekomen
duojame turėti jo. Aš ir pats 
visada turiu namuose“, – sa
ko vaistininkas.

Magnio trūkumą dažniau
siai išduoda mėšlungis. Pasak 
vaistininko, daugelį atvejų, kai 
klientai skundžiasi užklum
pančiu mėšlungiu, išsprendžia 
mag nis. Taip pat apie šį mi
neralą tenka priminti ir tada, 
kai klien tus kankina raume
nų tikai – dažniausiai trūkčio
ja akies raumuo, be to, jis tei
giamai veikia ir nervų sistemą.

Neprireikia kasdien
Pasak vaistininko, jeigu 

magnį pasirinkome tik profi
laktiškai, nebūtina jo vartoti 
kiekvieną dieną, pakanka du 
ar tris kartus per savaitę.

Vis dėlto, jeigu jaučiate 
simptomus, išduodančius mag
nio trūkumą, šiuos preparatus 

pinti – tai požymiai, išduodan
tys, kad prostatoje jau yra poky
čių. Kai yra pokyčių prostatoje, 
vyras gali matyti, kad šlapimas 
labai nedideliais kiekiais išteka 
nuolat. Tai vadinamasis persipil
dymo šlapimo nelaikymas, kai 
šlapimas varva lašeliais.

„Būtinai kreipkitės į šeimos 
gydytoją, jis gali nukreipti pas 
urologą, nes reikės atlikti PSA 
tyrimą. Reikėtų specialisto kon
sultacijos, kad jis įvertintų iš
gydymo galimybes. PSA tyri
mą gali skirti ir šeimos gydy
tojas“, – aiškino J. Misevičienė. 

Šlapimą sugeriančios 
priemonės

Pasak specialistės, informa
ciją apie įklotus vyrai gali gauti 
bet kurioje vaistinėje, jeigu ne
drąsu apie tai kalbėtis akis į akį, 
galima skambinti Inkocentro te
lefonu, gausite nuotolinę nemo
kamą konsultaciją. 

„Raginu vyrus atrasti savy
je drąsos pasirūpinti savo svei
kata – sudalyvauti prevencinė
se patikros programose. Ir nėra 
gėda turėti šlapimo nelaikymą, 
gėda – nieko su tuo nedaryti, – 
sako VšĮ Inkocentras vadovė 
J. Misevičienė. – Svarbu žino
ti, kad esant šlapimo ar išma
tų nelaikymui, kai nustatoma 
tokia diagnozė, jūs turite teisę 
gauti kompensuojamas slaugos 
priemones. Apie tai reikia kal
bėtis su savo šeimos gydytoju.“  

Turintys šlapimo ir/ar išma
tų nelaikymą (patvirtintą me
dikų suteikiant ligos kodą), tu
ri teisę gauti kompensaciją slau
gos priemonėms įsigyti:
 esant vidutinio laipsnio 

šlapimo nelaikymui gauna 60 
vnt. įklotų per mėnesį; 
 esant sunkiam – nuo lie

pos 1 d. kompensuojama 60 vnt. 
sauskelnių per mėnesį;
 jeigu yra ir išmatų nelai

kymas, papildomai gaunama 
kompensacija 45 vnt. sauskel
nių įsigyti;
 priemoka vaistinėse ne

taikoma senjorams, sulauku
siems 75 m., ir neįgaliesiems bei 
sulaukusiems senatvės pensijos, 
jei turi draudžiamųjų pajamų 
mažiau nei 244,15 eur/mėn.

Daiva AUSĖNAITĖ
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Limoje – be finalų
Tarptautinių varžybų sto

ką R. Bučinskytė pajuto dėl tos 
pačios priežasties, kaip ir dau
gelis sportininkų – COVID19 
pandemijos. Buvo viltis sugrįžti 
į tarptautinę areną balandį, bet 
Vroclave (Lenkija) turėjęs vykti 
pasaulio taurės etapas buvo at
šauktas, vėlgi dėl pandemijos.

„Startų laukiau 18 mėnesių. 
Fizinę formą turėjau tikrai gerą, 
bet šaudyme svarbesnė psicho
logija, tai – proto žaidimas. Turi 
60 šūvių ir juos turi atlikti labai 
susikaupusi. Tarsi 60 mažų, bet 
atsakingų startų. Iš pradžių bū
na starto jaudulys, bet po pusės 
valandos smegenys jau sako: už
teks to jaudulio, perdegimo, nes 
išmuš saugiklius. Ateina apati
ja, kai nebegali susikaupti. Ar
ba piršto judesys būna ne toks, 
arba akys ne ten pažiūri, ir taip 
atsiranda klaidos. Po tokios ilgos 
pertraukos man buvo sunku su
sitvarkyti psichologiškai“, – apie 
psichologinius sunkumus grįž
tant į varžybas pasakojo R. Bu
činskytė. 

Sugrįžimas įvyko Peru sosti
nėje Limoje. Ten šauliai varžėsi 
pasaulio taurės etape, kuris kar
tu buvo ir atranka į Tokijo pa
ralimpines žaidynes. Pagrindi
nėje savo rungtyje – šaudymo iš 
10 metrų pneumatiniu pistoletu 
varžybose – lietuvė surinko 543 
taškus ir liko 16ta. Iki finalo jai 
pritrūko 11 taškų. Šaudymo iš 
25 metrų mažo kalibro pisto
letu rungtyje Raimeda surin
ko 541 tašką, užėmė 22 vietą ir 
į finalą taip pat nepateko. Abie
jose rungtyse kelialapius į To
kiją gavo po vieną sportininkę. 

Kelionė su nuotykiais
„Viskas buvo komplikuota 

nuo pat pradžios. Ten nuvykus 
buvo trims dienoms dingęs la
gaminas su visais daiktais, rū
bais, amunicija. Jis kažkur skrai
dė po pasaulį. Lengvas šokas, 
kai atvažiuoji į treniruotę, bet 
neturi nei šovinių, nei akinių, – 
kelionę į Peru prisiminė R. Bu

činskytė. – Antras niuansas bu
vo 8 valandų laiko skirtumas. 
Mano šaudymas būdavo antrą 
valandą nakties. Aš jau namie 
truputį koregavau režimą, eida
vau miegoti labai vėlai vakare, 
naktį. Tačiau organizmas naktį 
vis tiek nori miegoti ir per ke
lias dienas sunku perjungti re
žimą. Be abejo, ir jaudulys darė 
savo. Nesakau, kad blogai su
šaudžiau. Mano rezultatas pa
kankamai geras, bet padariau 
keletą klaidų, kurios ir neleido 
man patekti į finalą.“

Į Limą šaulė vyko su nau
ju treneriu Jurijumi Noninu, 
bet, pasak sportininkės, reikia
mas kontaktas neužsimezgė: 
„Gal tikėjausi truputį daugiau 
pagalbos, nes pirmą kartą į to
kias svarbias varžybas važiavau 
su nauju treneriu. Norėjosi, kad 
būtų žmogus, kuris pastovėtų 
už nugaros, matytų, kada da
rau klaidas, laiku sustabdytų.“

Varžosi su negalios 
neturinčiais

Po atrankos varžybų buvo li
kusi galimybė patekti į Tokiją – 
Lietuvos paralimpinis komite
tas paprašė šaulei suteikti var
dinį kvietimą. Deja, nepavyko. 
„Tai, ką galėjau padaryti per pa
siruošimo laikotarpį, padariau, 
todėl savęs labai negraužiu. Pa
prasčiausiai dirbu toliau“, – tei
gė sportininkė.

Neseniai Raimeda dalyvavo 
„Baltic Cup“ varžybose Rokiš
kyje. „Esu labai dėkinga orga
nizatoriams, kad pakvietė, nes 
tai yra sveikųjų varžybos. Net 
ne visi norintys sveikieji gali čia 
patekti, bet aš gegužę pasiekiau 
labai gerą rezultatą, patekau į fi
nalą, todėl mane priėmė. Neįga
liųjų šaulių varžybos Lietuvoje 
per metus būna tik vienos – ša
lies čempionatas. Tačiau aš labai 
noriu siekti kuo geresnio rezul
tato, tapti elitine sportininke. 
Todėl reikia papildomų varžy
bų ir aš ieškau, prašau. Pradžio
je buvo sudėtingiau. Atseit, čia 
sveikųjų sportas, o atvažiuoja 

dalyvė su vežimėliu. Tačiau da
bar ir teisėjai, ir treneriai priima 
mane kaip lygiavertę. Nemato 
mano ratų, vertina tik pagal re
zultatus. Tai suteikia norą ir to
liau stengtis, tobulėti“, – sakė 
R. Bučinskytė.

Šaulė akcentuoja, kad po 
patirtų nesėkmių negalima il
gai liūdėti: „Yra kaip yra, gy
venimas tęsiasi. Tai spyris sau 
stengtis dar labiau. Po varžybų 
Limoje buvo neigiamų emoci
jų – skaudu, gėda. Svarbu neį
kristi į tą emocinį liūną, nes tai 
gali užsitęsti ilgam. Reikia save 
įvertinti iš naujo, sudaryti sau 
naujus planus, pažiūrėti, kaip 
galbūt pakeisti treniruočių gra
fiką. Keletą dienų paliūdėjau, 
pasinervinau, o paskui grįžau 
dirbti toliau.“ 

Į vežimėlį Raimeda atsisė
do būdama 15os, po motocik
lo avarijos. Kulkiniu šaudymu 
šiaulietė pradėjo užsiiminė
ti 2013 m.

Gyvenime – kaip šaudyme
Vienas iš jos tikslų – susirasti 

trenerį. Sportininkė teigia, kad 
tai sudėtinga: „Šiauliuose yra 
tik šautuvo treneriai, pistole
tų – nėra. Labai gera trenerė yra 
Vilniuje, svajoju kaip nors pas 
ją patekti, bet tai komplikuo
ta. Ji – Vilniuje, aš Šiauliuose, 
o pas ją šaudykloje dar ir daug 
laiptų. Be to, jai ir savų spor
tininkų netrūksta. Labai noriu 
ateityje turėti trenerį, kuris pa
dėtų. Nes sportininkui tobulė
ti vienam yra labai sudėtinga.“ 

Nors nepavyko gauti kvie
timo į Tokiją, paralimpinė sva
jonė nedingo, tik atidėta iki 
2024ųjų. „Tikiu, kad vieną 
dieną pasieksiu savo. Kiti šau
liai irgi nėra kažkokie super
herojai, jie tikslų pasiekia tik 
darbu. O aš darbo nebijau“, – 
patikino R. Bučinskytė.

Šaudymas iš jos gyvenimo 
niekur nedingtų. „Per šaudymą 
galiu augti kaip asmenybė. Tai 
yra gyvenimo dalis. Nėra taip, 
kad atėjai į šaudyklą, sušaudei, 
išėjai ir viskas. Turi dirbti psi
chologiškai, palaikyti ir fizinio 
aktyvumo grafiką, ir aiškų pro
tą, ir ramią širdį. Negali būti 
nervingas, bambėti ant kitų. Tu
ri išmokti save kontroliuoti, ra
miai priimti visas situacijas net 
ir kasdieniniame gyvenime. Nes 
tai neatsiejama. Jei negali savęs 
kontroliuoti kasdieniniame gy
venime, juo labiau nesugebėsi 
šaudyme“, – teigė sportininkė.

Povilas STAKUTIS

Nesėkmė nesužlugdė šaulės svajonių

Parateam.lt nuotr.

Sportas suvienijo 
neįgaliuosius 

Kauno kolegijoje rinkosi sporto entuziastai iš Kauno, Kaišiado-
rių ir Garliavos. Čia surengtos atrankinės varžybos į rudenį vyk-
siančias Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes. 

Maždaug pusantrų metų tarptautinėse varžybose negalėjusi daly-
vauti šaulė Raimeda Bučinskytė į jas grįžo birželio viduryje. De-
ja, Peru vykusiose atrankos varžybose nepavyko pasiekti tikslo – 
kelialapio į netrukus prasidėsiančias Tokijo paralimpines žaidy-
nes. Sportininkė sako, kad po nesėkmių svarbu nepasiduoti sa-
vigraužai, o nuo jos gelbsti darbas, nauji planai. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas pasveikino varžybų 
dalyvius.

Raimeda Bučinskytė ir treneris Jurijus Noninas.
Bene daugiausiai žmonių su

stojo į eilę prie smiginio lentos – 
ši rungtis viena prieinamiausių 
negalią turintiems žmonėms ir 
viena jų mėgstamiausių. Smigi
nio rungtyje varžytis galima ir 
neturint jokių įgūdžių. Neblo
gai strėlytes mėtyti sekėsi net 
ir pirmą kartą jas paėmusiems 
į rankas. 

Kita negalią turintiems žmo
nėms puikiai pažįstama sporto 
šaka – bočia. Mėtyti nesunkius 
bočios kamuoliukus gali visi. 
Žaidynėse varžėsi ir neįgaliųjų 
vežimėliuose, ir sunkiau judan
čiųjų, ir turinčių intelekto nega
lią komandos. 

Kiek daugiau įgūdžių reikia 
mėtant kamuolį į krepšį. Na, 
bet čia jėgas taip pat galėjo iš
bandyti visi norintys, taip pat 
ir judantys neįgaliųjų vežimė
liais. Regina Margevičienė jau
nystėje aktyviai žaidė krepšinį, 
turėjo sportinį atskyrį. Ištekė
jus sportą teko pamiršti. Dabar 
moteris gyvena JAV, ten persi
kėlė visa jos šeima. Retkarčiais 
grįžusi į Lietuvą Regina džiau
giasi galimybe pabendrauti su 
žmonėmis, įsitraukti į neįgaliųjų 
draugijos veiklą, prisiminti tu
rėtus sportinius įgūdžius. Var
žybose ji rinkosi baudų mėtymo 
į krepšį rungtį.  

Šaškių rungtis visada užsitę
sia – ir šiose varžybose netrūko 
norinčių pamiklinti protą prie 
juodų ir baltų langelių lentos. 

Varžybų dalyviai neslėpė –
svarbiausia atvykus į žaidynes – 
gera nuotaika ir bendravimas. 
Kauno miesto neįgaliųjų drau
gijos nariai keletą kartų per sa
vaitę treniruojasi – mėto bočios 
kamuoliukus, žaidžia smiginį, 
šaškėm. Treniruotės dažniau
siai vyksta draugijos kiemelyje. 
Draugijos narė Angelė Budina
vičienė sako, kad jai svarbiau
sia – bendravimas, kurio per ka
rantiną labai pasiilgo. Žinoma, 
svarbi ir proga pajudėti – vien 
išėjimas iš namų suteikia gerų 
emocijų. „Pamatai, kad žmonės 
su daug silpnesne negalia spor
tuoja, vadinasi, ir mes galim, ir 
mes norim“, – sako A. Budina
vičienė.  

Nepanorusi savo pavardės 
sakyti Zita neseniai atrado Kau
no krašto neįgaliųjų integracijos 
ir sporto klubą „Santaka“. Mote
ris džiaugiasi, kad čia gali išban
dyti jai labai patinkančias sporto 
šakas – šaudymą iš lanko, arba
leto, jau pamėgino šaudyti ir iš 
pistoleto. Rudenį Zita planuoja 
pradėti lankyti orientavimosi už
siėmimus – jaunystėje šį sportą 
buvo neblogai įvaldžiusi. „Sėdėti 
negaliu – skauda išvaržos, reikia 
veiklos, judesio“, – sako mote
ris. „Santakos“ trenerisasisten
tas Andrius Latakas patvirtina: 
pas juos tikrai galima rasti kuo 
užsiimti, reikia tik ateiti. 

Pasak varžybas organizavu
sios Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Lauros 
Žiūkienės, į renginį susirinko 
per 280 žmonių iš įvairių Kauno 
miesto neįgaliųjų organizacijų, 
Kaišiadorių, Garliavos. Jos tei
gimu, žmonės labai nori rengi
nių, yra labai pasiilgę bendravi
mo. Tiesa, ne visi turi galimybių 
pasus. Dalis yra nusistatę prieš 
skiepus, tačiau kiti, nors ir pa
siskiepiję, neturi galimybių pa
są išsiimti. „Tai buvo gera proga 
jiems padėti pagilinti informaci
nių technologijų žinias“, – sako 
L. Žiūkienė. 

Organizatorė džiaugiasi, kad 
varžybomis susidomėjo nema
žai Kauno organizacijų ir įstai
gų: tai ir negalią turinčių as
menų centras „Korys“, ir Sutri
kusio intelekto žmonių globos 
bendrija Kauno „Viltis“, prisi
jungė „Vilties žiedas“, Kartų na
mai, Samariečių bendrija. Pasak 
L. Žiūkienės, buvo galimybė į 
varžybas atvežti negalinčius sa
varankiškai čia atvykti žmones, 
bet visi atvyko patys. 

L. Žiūkienė džiaugėsi, kad 
varžyboms ruoštis padėjo gau
si savanorių komanda, atsirado 
nemažai rėmėjų. Varžybas parė
mė Lietuvos neįgaliųjų draugi
ja, įgyvendinanti projektą „XIII 
Lietuvos neįgaliųjų sporto žai
dynės“, bendrai finansuojamą 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, 
kurį administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.

Emilija STONKUTĖ Raimedos Bučinskytės šūvis.
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Atleisk man. Pamiršau, kad 
atlaidai,

Kad apyniais rugpjūtis vėl 
pakvipo.

Šventoriuj tolimam seni vardai –
Pranciškaus, Ambraziejaus ir 

Pilypo.
(Jonas Strielkūnas, „Pamiršti atlaidai“)

Nedidelis, skurdus šeštojo 
dešimtmečio miestelis ma

žos mergaitės akimis atrodo la
bai didelis, nes aplink jį sukasi 
visas jos negudrus gyvenimas. 
Ji, kaip ir visos mažos mergai
tės, skuba užaugti: galės avėti 
aukštakulnius batelius, lankys 
šokius ir giedos bažnyčios chore. 

Nedidelė miestelio aikš
tė grįsta akmenimis. Viename 
jos šone, lyg pakylėta ant pa
aukštinimo, stovi kukli medi
nė, melsvai dažyta bažnytėlė. 
Mūrinė tvora juosia šventorių su 
senais kapeliais. Tarsi kareiviai 
tvoros pakraščiuose seni klevai 
saugo mirusiųjų ramybę, ošda
mi pavėjui.

Didžiausia vasaros šventė 
miestelyje – Žolinė. Jau prieš 
gerą savaitę švarinami namai, 
kiemai šluojami ir barstomi 
gelsvu smėliu. Tvarkoma baž
nytėlė, pinami vainikai jai pa
puošti, repetuoja choras, visas 
miestelis su tyliu džiugesiu lau
kia Šv. Mergelės Marijos ėmi
mo į dangų šventės. Kiekvie
no kiemo garbės reikalas pasi
kviesti kuo daugiau svečių – gi
minių, draugų, vienišų kaimy
nų, o moteriškių – surišti dailią 
žolynų puokštę, kurią reikės pa
šventinti. Tą iškilią dieną mies
telio aikštė banguote banguoja: 
viename šone skirta vieta sta
tyti ark liams su vežimais, kita
me šurmuliuoja kermošius, tie
siai, senutėliam pastate, įsikūru
si „Užkandinė“ vilioja limona
du, alumi, šnapsu ir saldainiais. 
Šventės pradžioje visi skuba į 
bažnytėlę. Pramogos paskui.

Aš esu ta maža mergaitė ir 
nuoširdžiai pavydžiu daug 

vyresnėms sesutėms. Jos abi 
gieda bažnyčios chore. Tačiau 
šiemet ir man nusišypso laimė: 

barstysiu gėles. Eisiu procesijos 
priekyje ir iš krepšelio bersiu gė
lytes. Mamai nematant repetuo
ju prieš veidrodį. Deja, bet nuo
taiką sugadina... batukai. Ma
no avimi sandaliukai pasiūti iš 
šiurkščios rudos dirbtinės odos. 
Jų nosys gerokai nudrengtos. 
Kaip juos avėsiu prie baltos dai
liai pasiūtos suknutės? Mamytė 
nuvažiuoja į Kauną, bet atveža 
dar vienus baisiuosius sandalus. 
Jie – raudoni. Nejau stypčiosiu 
kaip gandras? Verkiu. 

Močiutė puikiai supranta, 
kas man neduoda ramy

bės. Ji parašo trumpą laiškelį, 
suvynioja baisiuosius sandalus į 
laikraštį ir siunčia mane pas bat
siuvį poną Jaroslavą. Jis gyvena 
gana toli. Numynusi penketą ki
lometrų pasiekiu mažą nameliu
ką plynoje vietoje. Tiek jam teli
kę iš tėvų palivarko. Nepapras
tai mandagus ponas Jaroslavas, 
perskaitęs močiutės laiškelį, il
gai galvoja. Liepia ateiti po kelių 
dienų. Jis padarys, ką gali. Džiu
giai lyg drugelis skrendu namo. 
Mano širdelė trokšta tokių bate
lių, tiksliau sakant – baleto bate
lių, kuriuos mačiau viename fil
me. Tokiais apsiavusi skrisčiau 
lyg angelėlis procesijos priekyje. 

Ponas Jaroslavas padarė ste
buklą – sandalai iš raudonų pa
virto baltais. Tūpteliu padė
kodama ir skubu namo ruoš
tis šventei. 

Išvakarėse mane įkiša į skar
dinę vonią, gerai išmuilina ir 

prausia prausia. Muilas ėda akis, 
bet kenčiu. Ilgus šlapius plaukus 
supina į daug kasyčių ir liepia 
eiti miegoti. Bet kaip užmigti? 
Girdžiu, kad ilgas maldas pa
baigusi močiutė nemiega. Nu
jaučiu, kokios bėdos spaudžia 
jos seną širdį. Gailiu balsu pra
šau papasakoti apie jos gyveni
mą Varšuvos mergaičių pensio
ne. Ji tyli lyg bandydama mano 
kantrybę, bet prabyla ir kaip di
džiausią paslaptį, lyg draugei iš
duoda, kaip meilė privertė ją su
grįžti į Lietuvą. „Ten nuostabios 
bažnyčios“, – atsidūsta močiu
tė ir prisiminimų takeliais veda 

mane jomis pasigrožėti. Nepa
juntu, kada užmiegu. 

Rytas pažadina arklių prunkš
timu, varpų skambėjimu, 

vežimų, riedančių per akmeninį 
grindinį, tratėjimu. Šoku iš lo
vos – ar nepramiegojau? Dailiai 
susišukavusios, pasipuošusios 
seserys, nešinos kvapnia puokš
te, išskuba į bažnyčią. Nury
ju pavydo kirminą: kada aš už
augsiu? Mano geroji močiutė iš
pina kaseles, iššukuoja, užvelka 
suknelę. Baltos kojinaitės kiek 
paslepia sandalų gremėzdišku
mą. Atsisakau pusryčių, neno
riu valgyti. Su močiute skuba
me į Dievo namelius. 

Aikštė pasitinka garsais, 
kvapais, šūksniais. Visi skuba į 
bažnytėlę. Laukiu savo valan
dos. Ji ateina. Einu su kitomis 
mergaitėmis barstydama gėles. 
Mano širdelė kupina džiaugsmo 
ir maldos. Po procesijos bandau 
patekti į vidų, bet žmonių – lyg 
jūroje smilčių. Kelios moterys 
priglobia mane šventoriuje. 

Iš bažnyčios pasklinda tyras 
nuostabus balsas, šlovinantis 

Dievo Motiną. Gieda vyriausio
ji sesuo. Jai pritaria vargonai ir 
choristai. Maldoje Švenčiausios 
Mergelės prašau sveikatos mo
čiutei ir jos sūnui – dėdei Vla
dui, kuris vargsta tremtyje. Jau
čiu, kaip karštas gumulas kyla 
gerkle, kutena širdį ir nelauktai 
apsižliumbiu. Gerokai paverkus 
pasidaro ramu ir giedra. Staiga 
pajuntu, kaip nepažįstama ran
ka paglosto galvą ir švaria no
sine nušluosto ašaras. Pakeliu 
galvą ir mano akys susitinka su 
vienos mane priglobusios mo
ters akimis. Ji irgi verkė. Abi 
nusišypsome...

Kermošius vilioja ilgais ku
tuotais saldainiais, laikrodžiais, 
apyrankėmis ir kitais valgomais 
stebuklais. Trumpas pinigėlis 
leidžia įsigyti prašmatnų krak
molinį laikrodį. Pasipuošusi 
rankos riešą skubu namo, nes 
neįmanoma surasti savų. Šven
te esu labai patenkinta.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Mano vaikystės Žolinė


