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Pažintis su kaniterapiniams užsiėmimams parengtais šunimis.

Lietuvos paralimpinės rinktinės išlydėtuvės į Tokijo žaidynes. 

Į paralimpines žaidynes – įrodyti 
valios pergalę prieš negalią

Šunys – ne tik gyvenimo 
džiaugsmui, bet ir sveikatai

reikalingų varžybų, čempiona-
tų. „Bet aš žinau, kad sporti-
ninkai iš savęs išspaudė mak-
simumą, – patikino jis. – Fini-
šo tiesioji jau arti ir aš linkiu ją 
kirsti užtikrintai.“

Iškilmingoje žaidynių ati-
darymo ceremonijoje Lietu-

vos komandos priešakyje žengs 
leng vaatletis A. Skuja – jam 
patikėta nešti mūsų trispal-
vę. „Tai – garbė ir atsakomy-
bė. Visos komandos vardu pa-
žadu, kad Tokijuje už trispalvę 
atiduosime visas jėgas. Penke-
rius metus ruošėmės šioms žai-

dynėms ir aš tikiu, kad nenuvil-
sime Lietuvos žmonių“, – sakė 
rinktinės kapitonas. 

Iškilmingame išlydėtuvių 
renginyje Prezidentui ir į Japo-
niją išlydimiems sportininkams 
M. Bilius įteikė Tokijo vasaros 
paralimpinių žaidynių meda-
lius. „Šis medalis – simbolinis, 
bet nuojauta man sako, jog iš 
Tokijo komanda atveš Lietuvai 
paralimpinių apdovanojimų“, – 
viltimi pasidalijo Paralimpinio 
komiteto prezidentas. Vis dėlto 
sportininkams jis linkėjo ne tik 
siekti medalių, bet ir mėgautis 
kiekviena akimirka paralimpi-
nėse žaidynėse, simbolizuojan-
čiose žmogaus valios pergalę 
prieš negalią. 

Rugpjūčio 24-ąją Tokiju-
je prasidės XVI vasaros pa-
ralimpinės žaidynės. Tarp 
4400 negalią turinčių atle-
tų – ir 11 Lietuvos rinktinės 
narių. Prezidentūroje sureng-
tose iškilmingose išlydėtuvėse 
Prezidentas Gitanas Nausėda 
rinktinės vėliavnešiui Andriui 
Skujai įteikė Lietuvos trispal-
vę ir patikino, kad visi atidžiai 
seksime jų kovas.

Judėjimo galia

(nukelta į 5 psl.)

Finišo tiesioji jau arti
„Jūs jau esate laimėtojai, ku-

rie savo valia ir ryžtu įrodėte, 
kad galima pasiekti tokių aukš-
tumų. Žmogaus orumas ir už-
sispyrimas geba padaryti neį-
manomus dalykus – galime tuo 
tik žavėtis. Išlydime su pačia ge-
riausia nuotaika ir jaudindamie-
si už jus“, – į Prezidentūros Ko-
lonų salėje susirinkusius para-
limpiečius kreipėsi G. Nausėda.

Lietuvos paralimpinio ko-
miteto prezidentas, olimpinis 
čempionas Mindaugas Bilius, 

į prieš penkerius metus Rio de 
Žaneiro žaidynes vykęs kaip 
komandos narys ir jose iško-
vojęs du medalius, neslėpė, kad 
pasirengimas šioms žaidynėms 
buvo kitoks nei įprastai – pan-
demija, užsivėrusios valstybių 
sienos privertė atsisakyti taip 

Šunys rodė savo gebėjimus
Šventojoje visą vasarą lan-

kysis Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto (LSMU) kinolo-
gijos centro Profesionalios kani-
terapijos tarnybos specialistai su 
šunimis. Pernai jų specialiai te-
rapiniam darbui paruošti augin-
tiniai džiugino negalią turinčių 
vaikų stovyklos dalyvius. Šie-

met šia šaunia draugija gali pasi-
džiaugti Šventosios mokymų ir 
reabilitacijos centre besiilsintys 
neįgaliųjų organizacijų nariai. 

Čia jau apsilankė borderko-
lių veislės Mūza, Briuselio gri-
fonas Mukas, darbštuolis Dodis, 
dobermanas Argas ir kiti šunys. 
Na, o Munio išskirtinumas – jo 
nepilnai išsivysčiusi koja. Ne-
paisant savo negalios šuniukas 

puikiai prisitaikė ir jau 5 metus 
su pertraukom dirba kanitera-
pijos srityje. 

Per užsiėmimus žmonės ne 
tik sužino daugiau informaci-
jos apie šunis, elgesį su jais, bet 
gali ir pabendrauti su gyvūnais: 
susipažinti, duoti skaniuką, pa-
glostyti, palaikyti ant kelių. Jie 
įtraukiami ir į įvairius sporti-
nius žaidimus – išskėstos kojos 

tampa tuneliu, palenktos nuga-
ros – tiltu, kurį turi įveikti šu-
nys. Augintiniai parodo, kad 
puikiai moka atrasti paslėptą 
skaniuką, paklusti komandoms 
ir, be abejo, smagiai žaisti. To-
kiuose užsiėmimuose turbūt 
nelieka nė vieno, kuris nenusi-
šypsotų, nepasidžiaugtų. Susiti-
kime dalyvavę žmonės neslėpė 
savo gerų emocijų ir susižavėji-
mo šunimis. 

Teigiamai veikia sveikatą
LSMU kinologijos centro 

vadovas Mindaugas Paleckaitis 
sako, jog mokslas jau ne kartą 

įrodė, kad bendravimas su šu-
nimis teigiamai veikia žmogaus 
nuotaiką, netgi sveikatą. Ypač 
tai svarbu turintiems kokį nors 
sutrikimą. Pasak M. Paleckai-
čio, biocheminiai tyrimai pa-
rodė, kad bendraujant su šuni-
mi žmogaus organizme susida-
ro vadinamasis laimės hormo-
nas oksitocinas. Pirmas 40 mi-
nučių per susitikimą šio hormo-
no stipriai daugėja, paskui jis iš-
nyksta. „Oksitocinas nesusidaro 
tik jaunų, tvirtų vyrų organiz-
me. Taigi galima sakyti, kad jų 
kaniterapija neveikia. Bet jei tas 

Atvira visuomenė
Šiais metais Šventosios mo-
kymų ir reabilitacijos centre 
besiilsintys neįgalieji kviečia-
mi ne tik sportuoti, bet ir pa-
sidžiaugti užsiėmimais su šu-
nimis. Tokią galimybę sutei-
kia Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, įgyvendindama projek-
tą „#SportasVisiems“,  fi-
nansuojamą Sporto rėmimo 
fondo lėšomis, kurį adminis-
truoja Švietimo mainų para-
mos fondas. 

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų keltuvai
keltuvo su montavimu kaina – 5800 eurų. 
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Sporto šventėje pralaimėjusių nebuvo
 Kazlų Rūda:

Į Kazlų Rūdos sporto sa-
lę rinkosi bendravimo pasiil-
gę sportininkai, norintys iš-
bandyti jėgas įvairiose rungty-
se. O pasirinkti, kur dalyvau-
ti, tik rai surado visi, nes buvo 
galima žaisti ir savo jėgas pasi-
tikrinti šaškių, šachmatų, bo-
čios, smiginio, krepšinio 3x3, 
baudų metimo ir rankų lenki-
mo rungtyse. Sporto entuziastų 
komandos atvyko iš Marijam-
polės I grupės, Kalvarijos, Vil-
kaviškio krašto neįgaliųjų drau-
gijų, Marijampolės sporto klu-
bo „Siekis“. Žaidynėse dalyva-

vo ir Kazlų Rūdos sportininkai: 
be Neįgaliųjų draugijos sporto 
entuziastų ir didžiulė Sociali-
nės paramos centro komanda. 
Kvietėme gerokai daugiau neį-
galiųjų organizacijų, bet ne vi-
si galėjo atvykti. 

Visus atvykusius į sporto 
šventę pasitiko Lietuvos neį-
galiųjų draugijos pirmininkas 
Ignas Mačiukas. Renginio da-
lyvius pasveikino Kazlų Rūdos 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Justinas Kazla, administra-
cijos direktorė Regina Zasienė, 
Kultūros centro direktorius Val-

das Andriuškevičius, linkėjimus 
perdavė ir meras Mantas Varaš-
ka. Kiekvienam dalyviui buvo 
skirti maisto paketai.

Sporto varžybose užvirė at-
kakli kova – visi norėjo kuo ge-
riau pasirodyti. Esame labai dė-
kingi Sporto centro kolektyvui, 
vyriausiajai teisėjai Loretai Ar-
minienei už teisėjavimą – darbo 
jiems tikrai netrūko. Kol buvo 
suvedami rezultatai, visi buvo 
pavaišinti sportine koše.

Atsigavę po varžybų visi rin-
komės į rikiuotę. Na, o tada ir 
pabiro medalių bei taurių lietus. 
Komandinėse varžybose nuga-
lėtojais tapo Kazlų Rūdos ko-
manda, II vietą laimėjo Kalva-
rijos neįgaliųjų draugija, o III – 
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos komanda. Nors ir iš-
dalinome apdovanojimus, ta-
čiau pralaimėjusių tikrai nebu-
vo – visus lydėjo gera nuotaika, 
draugiškas bendravimas.

Kazlų Rūdoje vykusi šventė 
buvo pasirengimas Kaune vyk-
siančioms respublikinėms neį-
galiųjų sporto žaidynėms. 

Ramutė SARAPINAVIČIENĖ
Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė

Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduotoja 
Irena Vilniuvienė dalijasi išvy-
kos į Telšius įspūdžiais.

Grupė Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos narių ap-
lankė Žemaitijos sostinę Telšius. 
Turizmo centre mus pasitiko du 
gidai, kurie padalino ekskursijos 
dalyvius į dvi grupes ir pradėjo-
me pažintį su vis dar gražėjan-
čiais Telšiais. Nustebino mažo-
sios architektūros objektų gau-
sa. Kai kas bandė pasimatuoti 
„Meškos pėdą“, ieškojome „žy-
dukų“ medalių, kurie „įleisti“ 
pastatų plytose, ir trynėme jiems 
nosis (sakoma, kad tai gali atneš-
ti pinigų ir išminties). Susipaži-
nome su Telšių žydų istorija. Su-
stojome prie „Žemaitijos gaub
lio“, prie garsaus šulinio, pama-
tėme „Lietuvių skaliką“. Suži-
nojome, kad skalikų veislė bu-
vo beišnykstanti ir kad ją atkūrė 
telšiškis Z. Goštautas. Apžiūrė-
jome ir rūpestingumą simboli-
zuojančią skulptūrą – „Meški-
nas su savo ir žmonių vaikais – 
našlaičiais“. Sako, kad meškinas 

pildo visų norus, jei paglosty-
si jo nosį (pabandėme tai pada-
ryti). Apsilankėme ir prie Insu-
los kalvos, prie Žemaičių žemės 
sienos su meninėmis plokštėmis, 
kuriose įamžinti svarbiausi Že-
maitijos įvykiai. Aplankėme di-
dingą Antano Paduviečio kated
rą, požemius. 

Paskui važiavome apžiūrė-
ti Žemaitijos kaimo ekspozici-
jos. Ekskursijos dalyvių dėmesį 
traukė ne tik senovę primenan-
tys pastatai, bet ir įvairių gyvu-
lių gausa.

Po ekskursijos Pakapių kai-
me įsikūrusioje sodyboje mūsų 

jau laukė jos šeimininkė Graži-
na. Žemaitiškų tradicijų ir ku-
linarinio paveldo puoselėjimas 
yra neatskiriama sodybos gy-
venimo dalis. Buvome iš anks-
to sutarę, kad norime dalyvau-
ti žemaitiškų valgių edukaci-
joje ir degustacijoje. Daugeliui 
ekskursijos dalyvių ne tik pa-
tiekalų skonis, bet ir jų pavadi-
nimai skambėjo keistai – cibu-
lynė asocijavosi su cepelinais. 
Sodybos šeimininkė papasako-
jo, kaip gaminami žemaitiški 
patiekalai, paaiškino, kaip juos 
valgyti. Papietavę, pasigrožėję 
sodybos parku, grįžome namo. 

Džiugia žinute su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais dalijasi Stanis-
lava Dijokienė. 

Gruzdžiuose buvo organi-
zuota sakurų sodinimo talka, į 
kurią pakviestos miestelio įstai-
gos, organizacijos ir gyventojai. 
Talkoje dalyvavo ir Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos Gruz-
džių padalinio nariai. Šiaulių
Draugystės gatvių sankryžoje, 
prie sporto aikštyno pasodinta 

20 sakurų ir 8 klevai, J. Šliupo 
gatvėje – 8 šluotelinės horten-
zijos. Pirmąją sakurą pasodino 
senjorai Vytautas Pilvinis, Ade-
lija Grubliauskienė ir Stanislava 
Julija Dijokienė. Džiaugiamės, 
kad medžius sodino ir jauniausios 
Gruzdžių gyventojos. Tikime, 
kad šis skverelis bus puiki vieta 
bendruomenės laisvalaikiui orga-
nizuoti, o sakurų žiedai džiugins 
miestelio gyventojus ir svečius.

Gruzdžiuose 
pasodintos sakuros

 Šiaulių r.:

Sakurų sodinimo talka.

Išvyka į Žemaitijos sostinę Radviliškis:

Išvykos dalyviai prie skulptūros „Meškinas su savo ir žmonių vaikais – naš-
laičiais“.

Nugalėjusių komandų vadovėms – LND pirmininko Igno Mačiuko sveikinimai. 

Greitai pritapo
Pakruojiškės Emos Stanke-

vičienės patirtis rodo, kad bū-
na ir kitaip. Jau metus ji yra ap-
saugoto būsto paslaugos atvejo 
vadybininkė, atliekanti sociali-
nio darbuotojo funkcijas. Pasak 
Emos, prieš metus Pakruojyje 
apsaugotame būste apsigyvenę 
keturi jos klientai bendruome-
nėje pritapo labai greitai. 

Socialinio darbuotojo pro-
fesiją Ema pasirinko neatsitik-
tinai: „Negalią turinčių žmo-
nių turiu artimoje aplinkoje, be 
to, esu empatiška, noriu padė-
ti žmonėms.“ Šiaulių kolegijoje 
baigusi socialinio darbo specia-
lybę ji 6erius metus Klovainių 
sutrikusio intelekto jaunuolių 
centre dirbo socialinio darbuo-
tojo padėjėja. Įstaigai įsitraukus į 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kuruojamą projek-
tą „Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų plėt
ra“, E. Stankevičienei patikėtos 
apsaugoto būsto paslaugos atvejo 
vadybininkės pareigos. 

Projektu siekiama išbandy-
ti paslaugas, kurios intelekto ir 
psichosocialinę negalią turin-
tiems žmonėms kuria galimybę 
gyventi bendruomenėje kartu su 
visais. Viena iš tokių yra apsau-
goto būsto paslauga.

Rado pašaukimą
Šiaulių regiono pertvarkos 

ekspertė Eglė Jurkutė Emos 
darbu labai patenkinta – sako, 
kad jos kuruojamos apsaugoto 
būsto paslaugos tikriausiai taps 
pavyzdžiu, iš kurio galės moky-
tis kiti. Pasak jos, Ema – žmo-
gus, keičiantis likimus. 

Pati Ema daugiau pasakoja 
ne apie save, o apie keturis savo 
klientus. Eglė (28 m.) ir Sonata 
(29 m.) gyvena pačiame miesto 
centre, Irmantas (43 m.) ir Vy-
tautas (59 m.) apsigyveno kiek 
tolėliau, prie upės. Skausmingos 
visų jų gyvenimo istorijos. Eglė 
ir Sonata globos įstaigose pralei-
do visą savo gyvenimą, prieš at-
sikraustydamos į apsaugotą būs-
tą gyveno savarankiško gyveni-
mo namuose Linkuvoje. Irman-
tas iki tol gyveno su tėvais, po 
traumos jis juda su vaikštyne ir 
neįgaliojo vežimėliu. Vytautas į 
apsaugotą būstą persikėlė iš lai-
kinojo gyvenimo namų.

„Pirmieji metai ir man, ir 
jiems buvo adaptaciniai. Labai 
stengiausi, kad jie kuo greičiau 
pritaptų naujoje vietoje. Ėjom į 
namo gyventojų susirinkimus, 
prisistatėm kaimynams. Visi 
jie mano klientus priėmė be iš-
ankstinių nuostatų“, – pasakoja 
atvejo vadybininkė. Pasak jos, 
vienas geranoriškas kaimynas 
merginoms padeda, kai dings-
ta elektra ar užsikemša kriauk

lė. Gerai su kaimynais sutaria 
ir vyrai. Žmonės ypač dėkingi 
Vytautui, kuris visą žiemą kie-
me nukasdavo sniegą.

E. Stankevičienė sako nuo-
lat jaučianti Pakruojo rajono sa-
vivaldybės dėmesį: „Startavus 
projektui apsaugoto būsto gy-
ventojus aplankė administracijos 
direktorė Ilona Gelažnikienė ir 
Socialinės rūpybos skyriaus ve-
dėja Daiva Rutkevičienė. Nauja-
kuriams jos atvežė ir įkurtuvių 
dovanų.“ Taip pat Ema džiaugia-
si Klovainių sutrikusio intelek-
to jaunuolių centro direktorės, 
projekto vykdytojos Aušros But
norienės pagalba ir patarimais.

Aktyvūs ir energingi  
Ema savo klientus stengiasi 

įtraukti į vietos bendruomenės 
socialinį ir kultūrinį gyvenimą. 
„Bendradarbiaujam su asociaci-
jomis „Pakruojo viltis“, „Aš ga-
liu“, taip pat su Klovainių sutri-
kusio intelekto jaunuolių centru. 
Vykstam visur, kur mus kviečia. 
Šiemet jau dalyvavom dviejo-
se neįgaliųjų sporto žaidynėse, 
ruošiamės trečioms. Mano kli-
entai yra labai aktyvūs, įsitrau-
kiantys“, – pasakoja pašnekovė. 

Šią vasarą ji su trimis sa-
vo klientais dalyvavo projekto 
„Draugystė veža“ iniciatyvoje 
„Mums pakeliui“. „Projekto ko-
manda ėjo per Pakruojį, tad pri-
sijungėm ir juos palydėjom kele-
tą kilometrų“, – pasakoja Ema. 

Atvejo vadybininkė džiau-
giasi, kad jos ketvertuką noriai 
šefuoja Pakruojo rajono savi-
valdybės Juozo Paukštelio vie-
šosios bibliotekos darbuoto-
jai. Visi baigė čia organizuotus 
kompiuterinio raštingumo kur-
sus. Kompiuterio galimybėmis 
labiausiai domisi Vytautas. Be 
to, jis labai mėgsta skaityti, yra 
nuolatinis bibliotekos klientas.

Kiekvienas Emos klientas 
turi savo individualių norų ir 
pomėgių. Irmantas – aistringas 
žvejys, Sonata mėgsta vaikščioti 
su šiaurietiškomis lazdomis – šį 

Keičiasi požiūris, keičiasi 
ir žmonių likimai

Užsibrėžus Lietuvoje pertvarkyti globos įstaigas nesitikėta, kad 
intelekto ir psichosocialinę negalią turinčių žmonių grįžimas į vi-
suomenę sulauks tokios bendruomenių baimės ir pasipriešinimo. 

Ema (dešinėje), Sonata ir Eglė su 
Lėja. Asmeninio archyvo nuotr.
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užsiėmimą jai padėjo atrasti 
Ema. Vadybininkė „atrado“ ir 
užslėptą Eglės talentą – per ka-
rantiną pastebėjo, kad ji gražiai 
piešia. „Nupirkau drobės, guašo 
dažų ir pasiūliau pabandyti ką 
nors nupiešti. Eglė nupiešė rau-
donas aguonas – piešinys buvo 
tiesiog nuostabus“, – džiaugiasi 
Ema. Ji Eglę skatino piešti to-
liau, dabar ji net užsakymų su-
laukia. Šiuo metu mergina ruo-
šiasi miesto šventei, savo pieši-
nius pardavinės mugėje. 

Eglė augina dukrytę. Lėjai 
dabar 4eri, ji lanko Pakruojo 
lopšelįdarželį „Saulutė“. „Gra-
žu matyti, kaip Eglė rūpinasi 
dukryte. Tai pastebėjo ir „Sau-
lutės“ administracija – su darže-
liu bendradarbiaujantys užsienio 
partneriai kasmet remia vieni-
šas mamas, šiemet parama skir-
ta Eglei“, –savo kliente didžiuo-
jasi Ema. Drabužėlių ir žaislų 
mergaitei dovanoja ir kaimynai.

Pasak E. Stankevičienės, ap-
saugoto būsto paslauga skirta 
tiems, kurie nori gyventi sava-
rankiškai, atvejo vadybininko 
užduotis – kai reikia, jiems padė-
ti, patarti, bet nieko nedaryti už 
juos. „Mano klientai patys gami-
nasi maistą, tvarkosi, užsiregis-
truoja į gydymo įstaigas. Kai rei-
kia, visada gali į mane kreiptis – 
ir po darbo valandų, ir savaitga-
liais, – laiko tikrai neskaičiuoju. 
Norisi, kad per trejus projekto 
metus jie pasiektų savo užsibrėž-
tus tikslus – susirastų darbą, gau-
tų socialinį būstą, – sako Ema. – 
Juokais save vadinu mokytoja – 
mokysiu mokysiu, o po to išleisiu 
į savarankišką gyvenimą.“ 

Nori dirbti
Pašnekovės teigimu, visi jos 

klientai labai nori dirbti, deja, 
nedideliame mieste darbo susi-
rasti sunku. Užimtumo tarnyba 
kol kas nieko negali pasiūlyti, 
darbo paieškos privačiose įstai-
gose taip pat nebuvo sėkmingos. 
Emai kilo mintis kreiptis į Pak
ruojo seniūną Svajūną Mikne-
vičių. Seniūnas darbo pasiūly-
ti negalėjo, bet Eglei ir Sonatai 
pasiūlė savanoriškais pagrindais 
prisijungti prie Pakruojo mies-
to gėlynų ir želdinių tvarkytojų. 
Merginos jau beveik pusę me-
tų du kartus per savaitę padeda 
tvarkyti aplinką. 

„Man tas darbas labai patin-
ka, – sako Sonata. – Jeigu kas 
nors neaišku, pasiklausiu. Dirbti 
nenusibosta, daug įdomiau negu 
namuose sėdėti.“ 

„Mums ir pačioms smagu 
matyti švarų miestą, parką. Ma-
nau, kad žmonės irgi pastebi, kai 
eina pro šalį, atrodo laimingi“, – 
priduria Eglė.

Ema labai norėtų, kad ki-
tais metais Eglei ir Sonatai bū-
tų skirta bent etato dalis. Ji ti-
kisi, kad vis daugiau darbdavių 
supras, jog šie žmonės gali atsa-
kingai dirbti. Juk jie mažai kuo 
skiriasi nuo kitų – taip pat nori 
bendrauti, gyventi savarankiš-
kai, būti naudingais. Be to, jie 
kitus gali daug ko pamokyti – 
pavyzdžiui, nesureikšminti gy-
venimo smulkmenų arba išmok-
ti pasakyti „Ne“.

Sigita INČIŪRIENĖ

(atkelta iš 2 psl.)

ryti, galima ir iškristi“, – įspū-
džiais dalijasi Jūratė, bet iškart 
pasidžiaugia, kad visiems buvo 
duotos gelbėjimosi liemenės, 
be to, visą laiką netoliese buvo 
kateris su padėti pasiruošusiais 
instruktoriais.

Patyręs buriuotojas A. Spei-
čys sako, kad neįgaliesiems pri-
taikyti HANSA 303 laiveliai la-
bai paprasti ir saugūs. Juos ap-
versti reikia daug pastangų – jie 
taip sukonstruoti, kad plaukiant 
ribotų galimybių žmonėms ne-
kiltų problemų, kad netektų iš-
lipus iš laivelio jį atversti. „Ir 
vairininkui čia nereikia šokinėti 
nuo borto ant borto. Valtelė val-
doma vairalazde ir dviem virvu-
tėm. Ja gali palaukti ir vienas, ir 
du žmonės. Kai plaukia valtelės 
valdyti negalintis žmogus, gre-
ta jo sėda instruktorius“, – pasa-
koja jachtų klubo vadovas, bu-
riuotojų vadinamas komandoru. 
Pasak jo, per atvirų durų savai-
tę buvo tik pora žmonių, kurie 
jau anksčiau buvo buriavę, vi-
siems kitiems tai buvo visiškai 
nauja patirtis. „Kai registravo-
me neįgaliųjų centro „Klaipėdos 
lakštutės“ lankytojus, vadovėms 
buvo kilę abejonių, ar jų atlydė-
ti žmonės nebijos lipti į valteles, 
plaukti, ar nereikės jų kažkaip 
ypatingai įkalbinėti, – pasakoja 
A. Speičys. – O po valandos jie 
visi vaikščiojo iš paskos ir pra-
šė paplaukioti dar.“

Rado, kaip išspręsti 
technines kliūtis

A. Speičys neslepia, kad nėra 
specialiai pasiruošę priimti ne-
galią turinčius žmones, bet yra 
radę būdą, kaip išspręsti tech-
nines kliūtis. „Kadangi turime 
kraną jachtoms kilnoti, esame 
prisitaikę, kad kablys kabėtų 
virš tos vietos, kur reikia įsodin-
ti žmogų. Turime ir vadinamąją 
bocmano kėdutę, kuria žmogus 
jachtoje keliamas į stiebo viršų, 
tai neįgalusis atsisėsdavo ant tos 
kėdutės, mes jį pakeldavom ir 
nuleisdavom į laivelį, lygiai taip 
pat ir iškeldavom iš jo, – pasa-
koja jachtų klubo vadovas ir pri-
duria, kad tokios pagalbos pri-
reikė ne visiems. – Buvo kele-
tas vaikinų labai stipriomis ran-
komis – jie kaip tarzanai įsikib-
davo už virvės, patys pakildavo, 
patys nusileisdavo.“ 

Tiesa, neįgaliųjų apsilanky-
mo dieną buvo labai vėjuota. 
„Instruktoriai sakė, kad galėtų 
būti ramiau, o mums kaip tik 
norėjosi pajusti tą vandens ir vė-
jo stichiją“, – pasakoja J. Dumša. 
„Vėjas buvo toks, kad mažiems 
laiveliams jau nerekomenduoja-
ma plaukti, bet sumažinus bu-
ringumą (burės plotą), saugu 
plaukti ir prie didesnio vėjo, – 
patikina A. Speičys ir sako, kad 
tik vieną kitą į nendres įplauku-
sį ir prieš vėją negalėjusį paju-
dėti laivelį teko ištraukti. – Bu-
riuotojams tai įprastas dalykas.“

Buriavimas – sporto šaka
A. Speičys sako, kad dar 

visai neseniai buriavimas bu-
vo paralimpinė sporto rungtis, 
vykdavo tarptautinės varžybos, 
Europos, pasaulio čempio natai. 
Labiausiai šioje sporto šakoje 
pažengusi Australija – jų gamy-
bos ir šie laiveliai. Lenkai turi 
apie 20 tokių laivelių, prancū-
zai – apie 60, neįgaliųjų buria-
vimas populiarus ir Vokietijo-
je. „Mes pradėjome nuo keturių 
laivų, estai dar kelis turi – jau 
galime rengti Baltijos šalių čem-
pionatą“, – juokauja A. Speičys. 

Jeigu atsirastų norinčių bu-
riavimu užsiimti kaip sportu, 
A. Speičys drąsina: tai nėra la-
bai sudėtinga, nors ir specifinė 
sporto šaka. Žinoma, reikia įgū-
džių, patirties, būtina žinoti ne-
mažai niuansų. Pavyzdžiui, tai, 
kad net medis, didesnis krū-
mas ar pastatas gali pakeisti vėjo 
kryptį, todėl reikia būti pasiren-
gusiam tokiems netikėtumams. 

Minijos kaime galima būtų 
rengti treniruotes, jeigu buria-
vimu susidomėję neįgalieji pa-
tys čia atvažiuotų (visuomeni-
niu transportu šios vietos pa-
siekti neįmanoma). „Galėtume 
sukomplektuoti laivelius, nu-
leisti juos į vandenį, parodyti, 
kaip vyksta procesas. Žinoma, 
reikėtų ir profesionalaus trene-
rio. Mes esam buriuotojai, ne 
pedagogai, ne treneriai, buria-
vimo principus galim parodyti 
tik kaip instruktoriai“, – svarsto 
A. Speičys ir priduria, kad tokiai 
veiklai būtinai reikėtų ir finan-
sinės paramos, vien „Marių bu-
rių“ entuziazmo tam nepakaktų. 

Idėja sporto projektams
„Marių burių“ komandoras 

sako sulaukęs nemažai skambu-
čių ir prašymų važiuoti, surink-
ti žmones iš visos Lietuvos, atsi-
vežti, pamokyti buriuoti. „Ka-
dangi esame visiškai visuome-
ninė organizacija, patys save iš 
savo pajamų finansuojame, no-
rėtume, kad tie, kas domisi, no-
rėtų išbandyti buriavimą į Mi-
nijos kaimą atvyktų patys. Mes 
turime bazę, techniką, turime, 
kas instruktuotų, bet neturime 
jokių darbuotojų, viską darome 
savo laisvalaikiu ir savo lėšo-
mis“, – neslepia A. Speičys. Pa-
sak jo, yra norinčių tokius mo-
kymus surengti Platelių, Tra-
kų, kituose ežeruose, tačiau tai 
irgi susiję su papildomomis iš-
laidomis, kurias kažkas turėtų 
padengti. J. Ruškė svarsto, kad 
neįgaliųjų buriavimas su pro-
fesionalu galėtų tapti viena iš 
sporto veiklų, kurias būtų ga-
lima įtraukti į nevyriausybinių 
organizacijų rašomus projektus. 

J. Dumša sako besitikįs, kad 
Kintų buriavimo mėgėjų klubo 
„Marių burės“ iniciatyva galėtų 
tapti pavyzdžiu ir kitiems jach-
tų klubams. „Dabar labai popu-
liaru į įvairias veiklas įtraukti ir 
žmones su negalia, galima pa-
rengti projektą, gauti finansa-
vimą. Panevėžio jachtų klubo 
nariai buriuoja Kauno, Kuršių 
mariose. Kodėl negalėtų įsigyti 
vieną kitą žmonėms su negalia 
pritaikytą valtelę? Nusiunčiau 
jiems informaciją, kad pama-
tytų, jog yra galimybė įtrauk-
ti ir žmones su negalia, – sako 
J. Dumša. Ir dar patikina: – Mes 
nenorim būti žiūrovais, norim 
patys visa tai patirti.“ 

Žengę pirmą žingsnį su-
stoti nežada ir „Marių burės“. 
„Sulaukę tokio didelio neįga-
liųjų organizacijų bei pavienių 
asmenų susidomėjimo ir toliau 
žadame tęsti pradėtą darbą – iš 
anksto suderinus 4–5 asmenų 
grupėmis mielai ir toliau pri-
imsime norinčius tai išbandyti, 
pamatyti kas tai yra buriavimas, 
kaip gyvena buriuotojai“, – sako 
Kintų buriavimo mėgėjų klubo 
„Marių burės“ entuziastai.

Aldona DELTUVAITĖ
Panevėžio krašto žmonių su negalia 

sąjungos archyvo nuotr.

Buriuoti pabandę neįgalieji: nenorim būti 
žiūrovais, norim patys visa tai patirti

„Pajuskite vėją, bangas ir tą 
jaudulį, kai prisipildo burės 
ir laivas jus neša pirmyn!“ – 
susipažinti su buriavimu neį-
galiuosius kvietė Minijos kai-
me (Šilutės r.) įsikūręs Kin-
tų buriavimo mėgėjų klubas 
„Marių burės“. Per atvirų 
durų savaitę į šį kvietimą at-
siliepė ir įsimintinų įspūdžių 
patyrė apie 40 negalią turin-
čių žmonių. 

Emocijos – pačios geriausios 
Tarptautinį projektą „Baltic 

for all“ („Baltija visiems“) kartu 
partneriais iš Vokietijos ir Len-
kijos įgyvendinusi Šilutės rajono 
savivaldybė keturis įsigytus spe-
cialiai neįgaliesiems pritaikytus 
HANSA 303 laivus dar pernai 
vasaros pabaigoje pagal panau-
dos sutartį perdavė Kintų buria-
vimo mėgėjų klubui „Marių bu-
rės“. „Buvome šio projekto sa-
vivaldybės partneriai ir vienin-
telis Šilutės rajone klubas, kuris 
užsiima buriavimu, – pasakoja 
„Marių burių“ vadovas Arūnas 
Speičys. – Kai gavome šiuos lai-
velius, keli klubo nariai važiavo 
į seminarus Lenkijoje, kur para-
limpinės komandos nariai juos 
mokė, kaip dirbti su negalią tu-
rinčiais žmonėmis.“

Kintų buriavimo mėgėjų 
klubas turi savo teritoriją, infra
struktūrą, prieplauką, keturis 
laivelius, tad A. Speičys su ko-
lega Dainium Juršėnu nuspren-
dė organizuoti atvirų durų sa-
vaitę, paskleisti žinutę apie nau-
ją įdomią veiklą, su ja supažin-
dinti įvairią negalią turinčius 
žmones. 

„Buvo labai smalsu apžiūrė-
ti tuos laivelius, juos išbandyti, – 
sako į kvietimą atsiliepęs ir kartu 
su būreliu bendraminčių čia ap-
silankęs Panevėžio krašto žmo-
nių su negalia sąjungos pirmi-
ninkas Jonas Dumša. – Dvivie-
čiais laiveliais plaukėme kartu su 
patyrusiu buriuotoju – instruk-
toriumi. Pasitaikė vėjuota diena, 
todėl pačiam valdyti laivelį buvo 
nedrąsu – juk pirmas kartas. Vi-
sų emocijos – pačios geriausios.“ 

Laiveliai paprasti ir saugūs
Uostamiestyje įsikūrusios 

viešosios įstaigos „Likimo laip-
tai“ narius į šį nuotykį pakvie-
tusi Jūratė Ruškė pasidžiaugė, 
kad atsiveria daugiau aktyvaus 
laisvalaikio galimybių. Pasak 
jos, ši sritis gerokai apleista – 
paprastas turistas gali rasti, kur 
pasiplaukioti, o žmonėms su ne-
galia tai iššūkis. 

„Plaukiau su kitu negalią tu-
rinčiu žmogumi. Nė vienas ne-
turėjome panašios patirties. Į 
priekį plaukėme puikiai, o grįž-
tant laivelis sukosi ratais, pri-
reikė pagalbos – mus partempė 
su kateriu. Negalios neturintys 
buriuotojai pusiausvyrą išlaiko 
balansuodami savo kūno svo-
riu, o mums tai sunku pada-

Vėjo ir vandens stichiją panoro išbandyti nemažas naujų potyrių ieškančių 
žmonių su negalia būrys.

Valtyje su patyrusiu buriuotoju – ir 
drąsiau, ir saugiau. 
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Lietuva 2010 m. ratifikavo 
Jungtinių Tautų neįgalių-

jų teisių konvenciją (Konven-
cija), pagal kurią įsipareigojo 
išlaikyti, stiprinti, paskirti ar 
sukurti struktūrą, prireikus 
apimančią vieną ar kelis ne-
priklausomus mechanizmus, 
skirtus skatinti, apsaugoti ir 
kontroliuoti šios Konvencijos 
įgyvendinimą. 2019 m. liepos 
1 d. kaip nepriklausomas me-
chanizmas Lietuvoje įsteigta 
Žmonių su negalia teisių ste-
bėsenos komisija (Komisija). 
Ji nuolat tikrina, kaip įgy-
vendinama Konvencija; Sei-
mui, Vyriausybei, valstybės 
ir savivaldybių institucijoms 
ir įstaigoms, lygių galimybių 
kontrolieriui bei kitiems fi-
ziniams ir juridiniams asme-
nims, kitoms organizacijoms 
ir jų padaliniams teikia reko-
mendacijas dėl Konvencijos 
įgyvendinimo; rengia Kon-
vencijos įgyvendinimo stebė-
senos ataskaitas. Komisija tu-
ri teisę gauti iš fizinių, juridi-
nių asmenų, kitų organizaci-
jų ir jų padalinių informaciją, 
būtiną jos funkcijoms atlikti; 
pasitelkti ekspertus, siūly-
ti lygių galimybių kontrolie-
riui atlikti tyrimus, sudaryti 
darbo grupes; teikti nuomo-
nę bei pastabas dėl galiojan-
čių teisės aktų ir jų projektų 
atitikties Konvencijai.

Komisija stebi ir vertina 
konkrečius įvykius bei po-
kyčius žmonių su negalia ir 
jų šeimų gyvenime, tačiau 
kol kas svarbių Konvenci-
jos nuostatų įgyvendinimo 
pasiekimų fiksuoti negali, 
tai pateikta ir jos darbinėse 
veiklos ataskaitose. Komisi-
jos nariai dalyvavo daugely-
je susitikimų dėl netinkamo 
deinstitucionalizacijos pro-
ceso ir atsakingoms institu-
cijoms pateikė rekomenda-
cijas dėl Socialinių paslaugų 
katalogo atitikties Konven-
cijai, tačiau kaip jos bus įgy-
vendintos ir kokios tam bus 
taikomos priemonės, atsaky-
mo iki šiol negavo. 

Komisija inicijavo susiti-
kimą su Seimo kontrolieriu-
mi ir siūlė atlikti bendrą tyri-
mą dėl galimos prievartos so-
cialinės globos įstaigose, ta-
čiau nors konkretaus atsaky-
mo negavo, vis dėlto ataskai-
toje apie situaciją Aknystos 
socialinės globos namuose 
buvo atsižvelgta į jos pastabas 
ir, vykdant socialinės globos 
namų stebėseną, įtrauktas ir 
negalios aspektas – kaip so-
cialinės globos namai užtik
rina negalios poreikius pagal 
Konvencijos nuostatas. 

Siekdama pristatyti Kon-
vencijos neįgyvendinimo pa-
sekmes, Komisija inicijavo su-
sitikimus su atsakingais valsty-
bės asmenimis: Prezidentu, Vy-
riausybės atstovais ir Premjere, 
Pirmąja ponia ir kitais, kuriuo-
se buvo išsakyti argumentai ir 
pastabos dėl netinkamai vyk-
domo globos namų pertvar-
kos proceso; statistikos pagal 
negalios pobūdį trūkumo; šei-
mų, kuriose gyvena žmonės su 
negalia, padėties sudėtingumo 
(pagalbos stokos, skurdo rizikos 
dėl socialiai prieštaringo teisės 
aktų reglamentavimo, neužti-
krintų sąlygų mokytis visą gy-
venimą, užimtumo ir kt.).

Šiais metais Komisija orga-
nizuoja tikslinius susitikimus 
su savivaldybėmis, kuriuo-
se dažnai paaiškėja, kad apie 
Konvencijos nuostatų įgyven-
dinimą kalbėtis sudėtinga, nes 
apie šį teisės aktą girdima vos 
ne pirmą kartą.

Komisija taip pat teikia pa-
siūlymus dėl įstatymų projektų 
atitikties Konvencijai (dėl asme-
ninės pagalbos, šalies strategi-
nio valdymo įstatymo papildy-
mo, negalios strategijos) ir akty-
viai dalyvauja Seimo komitetų 
posėdžiuose; kreipiasi į įvairias 
institucijas dėl lygių galimybių 
užtikrinimo asmenims su nega-
lia ir jų šeimų nariams visose vi-
suomenės gyvenimo srityse. Jos 
iniciatyva buvo sparčiau atlik-
tas JT Neįgaliųjų teisių komiteto 
visų Bendrųjų pastabų vertimas 
į lietuvių kalbą ir kt. 

Pasitelkusi mokslininkus 
ir ekspertus nuo 2020 m. Ko-
misija atlieka tyrimą apie šei-
mų, kuriose gyvena slaugomi/
prižiūrimi/globojami žmones 
su negalia, situaciją, karanti-
no metu valstybėje paskelbus 
griežtus ribojimus. Pradėtas ir 
antras tyrimas dėl žmonių su 
negalia mokymosi visą gyve-
nimą užtikrinimo, nes tai turi 
įtakos asmens galimybėms ly-
giai su kitais dalyvauti visose 
gyvenimo srityse. Abiejų ty-
rimų duomenų ir medžiagos 
pagrindu bus parengtos ir pa-
teiktos rekomendacijos atsakin-
goms valstybės įstaigoms.

Deja, dėl neužtikrinto tin-
kamo Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos finansavi-
mo nuo 2020 m. Komisijos pa-
jėgumai sumažėjo trečdaliu, 
t. y. netekome dviejų žmonių: 
sekretoriaus ir teisininkės, tad 
iki šiol vienas iš Komisijos na-
rių priverstas nuolat atlikti šias 
pareigas, o tai gerokai apsun-
kina Komisijos darbą ir funk-
cijas, numatytas Lygių galimy-
bių įstatyme.

Kristina DŪDONYTĖ

Negalios 
žmonių teisių 

stebėsena – 
atsakingas 

darbas

Neatpažinusi ligos medikė 
vertė bėdą alkoholiui

draugai, netikėtai išgirdę ligos 
diagnozę. „Jie užsisklendžia sa-
vyje, jaučiasi nemylimi, žmonių 
ir likimo atstumtieji“, – sako ji. 
Moteris pasakoja, kad savo išgy-
venta patirtimi nuoširdžiai dali-
jasi su likimo draugais. „Mums, 
sergantiems nepagydomomis li-
gomis, mažiausiai reikia aplin-
kinių gailesčio. Kai kiti žmonės 
pradeda mūsų gailėtis, pasijun-
tame tokie menki, netinkantys 
visuomenei, kurioje visi sten-
giasi būti tobuli. Gailestis, daž-
nai perdėtas, rodomas ne vieto-
je – tai veikiau savitas psicholo-
ginis smurtas, žeminantis žmo-
gų“, – tikina moteris. 

Šiuo metu Danutė atstovauja 
Akromegalija ir hipofizės ligo-
mis sergančiųjų draugijai „Auš-
vis“. „Aš manau, kad kalbė-
ti apie savo ligą būtina, o apie 
akromegaliją žmonės labai ma-
žai žino ar iš vis nežino“, – sa-
ko ji ir priduria, kad asociacijos 
„Aušvis“ nariai stengiasi vienas 
kitam padėti, patarti. 

Asociacija „Aušvis“ vienija 
ne tik sergančiuosius, bet ir jų 
artimuosius, savanorius. „Mūsų 
tikslas – šviesti visuomenę, kad 
žmonės kuo daugiau žinotų apie 
retas ligas. Manau labai svar-
bu, kad žmonės viešai kalbėtų 
apie savo ligą, nebijodami, kad 
jų nesupras, šalinsis ir gailėsis. 
Televizijoje, interneto portaluo-
se dominuoja grožio kultas. O 
derėtų kviestis visus žmones – 
nesvarbu: jaunas, senas, ligos ar 
negalios paženklintas“‚ – sam-
protauja moteris. Jos teigimu, 
visuomenė jau keičiasi, tampa 
geranoriškesnė, atviresnė. Svar-
bu būti ne tobulam, bet laimin-
gam ir jaustis oriai.

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Apkaltino ligų ieškojimų
Danutė pasakoja, kad pir-

muosius ženklus sunki, nepa-
gydoma liga pradėjo siųsti, kai 
jai buvo vos per 30. Anksčiau 
ji niekada nesiskundė sveikata. 
„Buvau sukūrusi šeimą, augi-
nau dvi dukras, ir staiga pradė-
jau jausti silpnumą, tapau labai 
jautri, nuotaikos mainėsi, daž-
nai pildavo prakaitas. Medikai į 
mano nusiskundimus dėl padi-
dėjusio prakaitavimo nekreipė 
dėmesio“, – pasakojo ji. 

O bėdų tik daugėjo. Danu-
tė negalėjo miegoti naktimis, 
skaudėjo sąnarius, pakilo krau-
jospūdis, priaugo svorio. Gydy-
toja nusiuntė pas endokrinolo-
gą, šis paskyrė tyrimus, tačiau 
jie nerodė jokių ligos požymių. 
O Danutei vis labiau trūko jė-
gų, dažnai apimdavo liūdesys. 
Moteris jautė – kažkur slepiasi 
liga, tačiau medikai jos nema-
tė. Ir ne tik nematė. Eilinį kar-
tą atėjusi pas gydytoją Danutė 
išgirdo: „Esi dar jauna, sveika. 
Ko čia vaikštai? Ko ieškai ligų?“ 

Moteriai buvo labai skaudu. 
Dirbo širdžiai mielą darbą, tu-
rėjo mylimą ir ją mylinčią šei-
mą, todėl pas gydytojus eidavo 
ne iš nuobodulio ar smalsumo. 
„Nenormalu taip blogai jaus-
tis“, – sakydavo pati sau, tačiau 
vengdavo pakartotinai kreiptis į 
medikus. Baiminosi, kad ją vėl 
tiesiog išvarys iš kabineto ir dar 
apšauks apsimetėle. 

Danutei darėsi vis blogiau, 
ji gydėsi pati. Didžiausiu atra-
dimu tapo kinų medicina, aku-
punktūra. Gydėsi ir įvairių žo-
lelių arbatomis, tačiau savijauta 
negerėjo. Pasak moters, anuo-
met medikai patys nelabai ką 
žinojo apie retą endokrininę li-
gą – akromegaliją, todėl ir ne-
kreipė dėmesio į Danutės nega-
lavimus. Ligos diagnozę ji suži-
nojo tik po 17 metų.

Buvo skaudu pažvelgti į 
veidrodį

Prasidėjo didžiuliai nugaros 
skausmai, padidėjo pėdos, pa-
sikeitė ir išdidėjo apatinis žan-
dikaulis, nosis, vidaus organai. 
Oda tapo gruboka, veidas pa-
raudonavęs. Tačiau atėjusi pas 
gydytoją gavo tarsi šlapiu sku-
duru per veidą, nes išgirdo repli-
ką: „Matyti, kad piktnaudžiauji 
alkoholiu!“ 

Danutė pasakoja, kad jai pa-
čiai buvo skaudu žiūrėti į veid
rodį, o aplinkiniai, nieko neži-
nantys apie tokią ligą kaip akro-
megalija, šnabždėjosi, kad mo-
teris, ko gero, įniko į alkoholį. 

„Man pasisekė, nes mano vyras 
ir visa šeima mane suprato ir pa-
laikė“, – pasakoja ji.

Vyras neleido Danutei pasi-
duoti, ragino ieškoti specialis-
tų. „Džiaugiuosi ir dėl to, kad 
jis nepuolė manęs pernelyg sau-
goti ir globoti, tačiau skatino ne-
nuleisti rankų, kovoti, ir aš sie-
kiau, kad mano liga būtų atpa-
žinta, kad gaučiau pagalbą“, – 
atvirai kalba moteris. 

Ji prisipažįsta norėjusi, bet 
kartu ir labai bijojusi sužino-
ti ligos diagnozę. Bandė įteigti 
sau, kad negalavimai vieną die-
ną praeis... Tačiau po ilgų kon-
sultacijų ir daugybės atliktų ty-
rimų endokrinologai vis dėlto 
nustatė, kad ji serga reta, nepa-
gydoma liga. „Kai išgirdau diag
nozę, patyriau dvilypį jausmą: 
maniau, kad ši diagnozė – tik 
klaikus sapnas, iš kurio tuojau 
pabusiu. Norėjosi bėgti, rėkti, 
kad tik greičiau atsikratyčiau to 
košmaro. Tačiau kita mano pu-
sė sakė: žinai, kuo sergi, gausi 
gydymą“, – pasakoja moteris. 

Aš nesu liga
„Liga mane paskatino gi-

lintis į save, suprasti, kad aš pa-
ti nesu liga, kad savo viduje aš 
nepasikeičiau ir negaliu leisti 
ligai atimti manęs iš manęs pa-
čios. Mąsčiau ir apie tai, ar gy-
venu taip, kaip pati norėčiau? 
Ar puoselėju tai, ką savyje turiu 
geriausio? Baigiau daug kursų 
ir tobulėdama iš naujo pažinau 
save, – mintimis dalijasi Danu-
tė. – Tad galiu pasakyti: anks-
čiau augo tik kūnas, o liga pa-
skatino auginti pačią save. Iš-
mokau priimti save tokią, kokia 
esu, o taip pat ir kitus.“

Danutė sako puikiai supran-
tanti, ką išgyvena kiti jos likimo 

Klastinga liga prie Danutės 
Puchovos-Ledniovės sėlino 
pamažu, apgaulingai slėp-
dama savo diagnozę. Moterį 
ilgai slėgė nežinomybė ir už-
gaulūs aplinkinių bei medikų, 
vis negalinčių nustatyti ligos 
diagnozės, įtarinėjimai.

Danutė Puchova-Ledniovė: svarbu būti ne tobulam, bet laimingam.
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Žaidynių išvakarėse – žinia 
apie sumažėjusią rinktinę

Tokijo vasaros paralimpinė-
se žaidynėse Lietuvai atstovaus 
11 sportininkų: 3 lengvosios 
atletikos, po vieną plaukimo ir 
dziudo atstovą bei golbolo rink-
tinė, kurioje 6 žaidėjai. 

Dar 2019 m. Londono ma-
ratone pirmoji kelialapį į Tokijo 
paralimpines žaidynes iškovojusi 
maratonininkė Aušra Garunkš-
nytė į Japoniją, deja, nevyks. Li-
kus šiek tiek daugiau nei porai sa-
vaičių iki žaidynių pradžios pa-
aiškėjo, kad dėl sportininkei nu-
statyto stresinio dubens kaulų lū-
žio varžybose ji negalės dalyvau-
ti. M. Biliaus teigimu, tai didelis 
smūgis ne tik pačiai sportinin-
kei, bet ir visai rinktinei. A. Ga-
runkšnytė turėjo tapti pirmąją 
moterimi iš Lietuvos paralim-
pinių žaidynių maratono rung-
tyje. Su ja buvo siejamos ir gali-
mo paralimpinio medalio viltys.

XVI paralimpinėse žaidynė-
se su stipriausiais pasaulio atle-
tais Lietuvos sportininkai varžy-
sis 3 lengvosios atletikos rung-
tyse: Oksana Dobrovolskaja ir 
Donatas Dundzys mes diską, A. 
Skuja ir D. Dundzys stums rutu-
lį, A. Skuja dar mes ir ietį. Visi 
šie lengvaatlečiai paralimpinėse 
žaidynėse dalyvaus pirmą kartą. 

Paralimpinių žaidynių plau-
kimo takelis laukia tris aukso 
medalius gegužę Portugalijo-
je vykusio Europos žmonių su 
negalia plaukimo čempionate iš-
kovojusio Edgaro Matako. Ant
rosiose savo paralimpinėse žai-
dynėse regėjimo negalią turin-
tis 22 metų plaukikas dalyvaus 
50 metrų laisvu stiliumi ir 100 
metrų krūtine rungtyse. 

Tarptautinio paralimpinio 
komiteto vardinio kvietimo su-
laukusiam dziudo imtynininkui 
Osvaldui Bareikiui šios žaidy-
nės taip pat bus antrosios. Rio 
de Žaneire debiutavęs sporti-
ninkas jose iškovojo 5ąją vietą.

Čempiono vardą apginti 
sunkiau nei iškovoti

Tituluočiausi Lietuvos at-
stovai – golbolo komanda. Pa-
ralimpinėse žaidynėse Mantas 
Brazauskis, Nerijus Montvydas, 
Artūras Jonikaitis, Genrik Pav-
liukianec, Justas Pažarauskas ir 
Marius Zibolis gins Rio de Ža-
neire iškovotą čempionų titulą. 
Valdo Gecevičiaus treniruojama 
Lietuvos rinktinė kelialapį į To-
kijo žaidynes iškovojo 2019 m. 
JAV vykusiame atrankos turny-
re, kur tapo varžybų čempione.

Šeštą kartą paralimpinėse 
žaidynėse Lietuvos vardą gar-
sinsiantys sportininkai jau yra 
iškovoję tris medalius: 2000 m. 
Sidnėjuje ir 2008 m. Pekine ko-

manda pelnė sidabro, o 2016 m. 
Rio de Žaneire – aukso meda-
lius. Sportininkai sako, kad tap-
ti čempionais lengviau negu šį 
titulą apginti. Juolab kad ruo-
šiantis paralimpinėms žaidy-
nėms labai trūko varžybų pa-
tirties. 

Į Tokiją atvyks 10 stipriau-
sių aklųjų riedulio komandų. Jos 
varžysis dviejose grupėse. Lie-
tuvos golbolistai pateko į A gru-
pę, o jos varžovėmis tapo Bra-
zilijos, Alžyro, JAV ir Japonijos 
ekipos. B grupėje varžysis Vo-
kietijos, Belgijos, Ukrainos, Ki-
nijos ir Turkijos komandos.

Golbolininkų tvarkaraštis – 
pats įtempčiausias. Jau kitą die-
ną po iškilmingo žaidynių ati-
darymo jų komanda stos į dvi-
kovą su Brazilijos aklųjų riedu-
lininkais. Be grupės varžybų, jų 
laukia ir ketvirtfinalių, pusfina-
lių bei finalų kovos. 

Paralimpinių žaidynių 
transliacija 

Daugiau kaip iš 150 pasaulio 
šalių į Tokijo vasaros paralim-
pines žaidynes susirinkę spor-
tininkai varžysis 22 sporto ša-
kose: lengvosios atletikos, plau-
kimo, golbolo, dziudo, irklavi-
mo, šaudymo, šaudymo iš lan-
ko, žirgų sporto, badmintono, 
bočios, baidarių, dviračių treko, 
dviračių plento, aklųjų futbo-
lo, tinklinio sėdint, stalo teniso, 
tekvondo, triatlono, vežimėlių 
krepšinio, fechtavimo vežimė-
liuose, vežimėlių regbio ir veži-
mėlių teniso. Mūsų atletai daly-
vaus lengvosios atletikos, plauki-
mo, dziudo ir golbolo rungtyse. 
Lietuvos paralimpinis komitetas 
siekė pailginti mūsų sportinin-
kų atstovaujamų rungčių sąrašą 
ir Tarptautiniam paralimpiniam 
komitetui buvo pateikęs prašymą 
skirti vardinius kvietimus šaulei 
Raimedai Bučinskytei ir triatlo-
nininkui Ernestui Česoniui, nes 
šiose sporto šakose savo atstovų 
Lietuva dar nėra turėjusi. Deja, 
pastariesiems sportininkams rei-
kės laukti po trejų metų Pary-
žiuje vyksiančios paralimpiados.

Lietuvos sportininkai para-
limpinėse žaidynėse yra iškovo-
ję 37 medalius: 8 aukso, 13 si-
dabro ir 16 bronzos. Kaip jiems 
seksis šįkart, galėsime sužinoti 
rugpjūčio 24 – rugsėjo 5 d. Ja-
ponijoje vyksiančias vasaros pa-
ralimpines žaidynes stebėdami 
tiesiogiai – pirmą kartą istorijo-
je jas transliuos LRT televizija.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Į paralimpines žaidynes – įrodyti 
valios pergalę prieš negalią

(atkelta iš 1 psl.)

vyras susirgs, susitikus su šuni-
mi jo organizmas tuoj pat pradės 
gaminti oksitociną. Įdomiausia, 
kad tas laimės hormonas susi-
daro ne tik žmogaus, bet šuns 
organizme“, – sako kinologas. 

Jis atkreipia dėmesį ir į dar 
vieną aspektą – bendraujant su 
šunimis organizme mažėja stre-
so hormono kortizolio, adrena-
lino, noradrenalino lygis. „Svar-
biausia, kad tas gydomasis po-
veikis yra biochemiškai įrody-
tas. Anksčiau niekas nežinojo, 
kodėl žmogus taip gerai jaučiasi 
su šunimi – visi linksmi, šypso-
si. Dabar tyrimai parodė, kad jie 
turi tą laimės hormoną“, – pa-
sakoja M. Paleckaitis. Pasak ki-
nologo, panašius tyrimus atlie-
ka ir LSMU. Vienas tyrimas bu-
vo skirtas išsiaiškinti, kokią įta-
ką bendravimas su šunimis turi 
diabetu sergančių vaikų cukraus 
lygio svyravimams. Paaiškėjo, 
kad apie 80 proc. vaikų rezul-
tatas buvo teigiamas. Jų cuk raus 
lygis kraujyje sumažėjo 10 proc. 
„Vis dėlto svarbu suprasti, kad 
šunys patys negydo, jie tik asis-
tuoja gydant. Gydymas yra rim-
tas darbas ir vyksta tik koman-
doje: gydytojas, psichologas, 
specialusis pedagogas (pagal po-
reikius), šuo, kinologas ir tas as-
muo, kuriam reikia pagalbos“, – 
pabrėžia Profesionalios kanite-
rapijos tarnybos vadovas. 

Saugo nuo vienatvės 
Pasak M. Paleckaičio, svar-

bu ir tai, kad žmogus, bendrau-
damas su šunimi, gali lengviau 
atlikti vienus ar kitus prati-
mus. „Kai mes einame į kani-
terapijos seansus dirbti su vai-
kais, pavyzdžiui, turinčiais ce-
rebrinį paralyžių, pastebime, 
kad jiems daug įdomiau ka-
muoliuką mėtyti šuniukui, nei 
mamai. Savotiškai gerąja pras
me apgaudinėdami tuos vai-
kus, priverčiame mankštintis, 
dirbti“, – pasakoja kinologijos 
specialistas. 

Jo teigimu, šunys dažnai 

naudojami ir darbui su vyresnio 
amžiaus žmonėmis, senelių na-
mų gyventojais: „Bendravimas 
kartais veikia stebuklingai – su 
terapiniais šunimis apsilankė-
me Muniškių senelių namuose. 
Viena moteris su manim kal-
bėjosi apie vaikystę, jaunystę, 
prisiminė, kaip turėjo šunį. Ir 
aš matau, kaip plečiasi direkto-
riaus akys. Sako, ji net savo var-
do neatsimena...“

Kinologo teigimu, šunys la-
bai rekomenduotini seniems, 
vienišiems žmonėms. Auginti-
niai gali padėti atsikratyti liūd
nų minčių, vienatvės jausmo: 

„Šuo visada ką nors išprašys – 
ar dėmesio, ar išeiti į lauką, ati-
trauks nuo kompiuterio. Ben-
draudamas su šunimi žmogus 
niekada nesijaučia vienišas.“ 

M. Paleckaitis pasakoja apie 
Anglijoje atliktą tyrimą: mote-
ris savaitę ėjo į parką su šunimi, 
kitą savaitę – be šuns. Kai ėjo 
viena, buvo užfiksuoti 3 kon-
taktai su kitais žmonėmis, kai 
su šunimi – 90! „Aš pats matau, 
kaip žmonės šypsosi, kai einu su 
šunimi“, – pasakoja kinologas.

Tokie susitikimai  
neša gėrį

Užsiėmimuose aktyviai da-
lyvavo Prienų rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai. Jos pirmininkė 
Irena Valatkevičienė džiaugė-
si, kad žmonės buvo labai pa-
tenkinti, kai kurie aktyviai įsi-
traukė į žaidimus su šunimis, o 
ir informacijos nemažai sužino-
jo. „Tokios terapijos labai reika-
lingos. Žmonės atsipalaiduoja, 
išlieja savo emocijas, pamiršta 
negalią. Smagu, kad tokie užsi-
ėmimai džiugina ne tik žmogų, 
bet ir patį šunį“, – mintimis da-
lijasi I. Valatkevičienė.

Ypač susitikimu su šuni-
mis džiaugėsi Aleftina Mirono-

va: „Kur šunys, ten mano širdis 
dainuoja. Nepraeisiu pro šunį jo 
nepakalbinus. Buvau labai lai-
minga, galėdama pabūti, pa-
bendrauti, pažaisti. Nepapras-
tai gera buvo, praskaidrino nuo-
taiką“, – emocijų neslėpė mote-
ris. Itin didelį įspūdį jai paliko 
Munis, kurio koja nepilnai išsi-
vysčiusi. „Jo tokios geros akys, 
o tos mergaitės, kur juo rūpi-
nasi, nuoširdumas... Pasiėmė tą 
šuniuką iš prieglaudos. Matosi, 
kad šie žmonės tikrai visa širdi-
mi atsiduoda gyvūnams“, – kal-
bėjo A. Mironova. 

Moteris pati jau 13 metų au-
gina šunį. Ji įsitikinusi – tai ne 
tik augintinis, o ir šeimos narys, 
kuris daug ką supranta, jaučia. 
Pasak jos, yra žmonių, kurie bijo 
šunų, bet ir jie glostė šuniukus, 
džiaugėsi jais. A. Mironovos įsi-
tikinimu, tokie susitikimai neša 
gėrį, šilumą, dalija meilę. Žmo-
nėms reikia tokio bendravimo. 
„Galbūt grįžę namo bus geres-
ni“, – svarstė moteris. 

Su šunimis Šventosios mo-
kymų ir reabilitacijos centro 
lankytojai galės bendrauti vi-
są vasarą. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Šunys – ne tik gyvenimo 
džiaugsmui, bet ir sveikatai

Prezidentas Gitanas Nausėda paralimpinės rinktinės kapitonui Andriui Sku-
jai įteikė Lietuvos trispalvę. 

(atkelta iš 1 psl.)

Bendravimas su šunimis atpalaiduoja, mažina stresą, suteikia gerų emocijų.

Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. 
LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

LR Prezidento kanceliarijos nuotr.
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padidėjo tiktai 11 proc. Augi-
mas galėjo siekti 24 proc., kaip 
2019 metais, arba dar daugiau, 
nes jau turėjo išryškėti informa-
vimo kampanijos rezultatai. Dėl 
užsidariusių gydymo įstaigų ne-
maža dalis šių pacientų tiesiog 
neturėjo galimybės kreiptis į 
specialistus ir gauti diagnozę. 

Kalbant apie gyvenimo ko-
kybę, reikia kalbėti apie tuos, 
kurie negavo diagnozės, ir apie 
tuos, kurie jau turi diagnozę ir 
gauna kažkokią pagalbą: kom-
pensuojamas šlapimą ir išma-
tas sugeriančias priemones ar-
ba medikamentinį, chirurgi-
nį gydymą. Pirmu atveju – tai 
labiausiai nukentėję asmenys. 
Diagnozė neabejotinai leidžia 
žmogui tikėtis tolesnio medikų 
konsultavimo, kažkokių spren-
dimų jo ligai kontroliuoti ar iš-
gydyti. Be diagnozės jie ir šlapi-
mą sugeriančias priemones turi 
pirkti iš savų lėšų. Antru atve-
ju – nukentėjo labiausiai tie, ku-
riems buvo suplanuotos šlapimo 
nelaikymo chirurginės gydymo 
operacijos.

Pacientų, gaunančių slaugos 
priemones, statistiniai pokyčiai:
 2018 m. liepos mėn. iš 

esmės pasikeitė šlapimą suge-
riančių priemonių kompensa-
vimo sistema ir kompensavi-
mo pagrindu tapo šlapimo ne-
laikymo diagnozė. Tuomet bu-
vo 42,5 tūkst. pacientų, gau-
nančių kompensuojamas šlapi-
mą sugeriančias priemones. Per 
dvejus metus net 35 proc. išaugo 
pacien tų, gaunančių kompensa-
ciją šlapimą sugeriančioms prie-
monėms, skaičius; 
 Ligonių kasų duomenimis, 

2019 m. 24 proc., 2020 m. – 
11 proc. padidėjo gaunančių 
kompensuojamas šlapimą ir iš-
matas sugeriančias priemones. 
Per dvejus metus 35 proc. ar-
ba apie 15 tūkst. žmonių išdrį-
so kreiptis į medikus, įvardyti, 
kad turi šlapimo nelaikymą ir 
sulaukti valstybės paramos. 

Kaip vertinate šį pacientų 
augimą?

Teigiamai. Tai rodo, kad po-
kytis diagnostikoje leido iš po-
grindžio išlįsti anksčiau nemato-
miems pacientams. Iki 2018 m. 
buvusi šlapimo priemonių kom-
pensavimo sistema matė tik ke-
lias diagnozes ir siejo jas su šlapi-
mo ar išmatų nelaikymu. Įvykęs 
pokytis leido valstybės pagalbos 
tikėtis pacientams po įvairių on-
kologinių ligų gydymo, vyresnio 
amžiaus žmonėms, kuriems šla-
pimo nelaikymas prasideda dėl 
gretutinių ligų ar tiesiog fiziolo-
ginių pokyčių. Šlapimo ir išmatų 
nelaikymas buvo pripažintas li-
ga. Manau, tai buvo didelis pro-
veržis šių pacientų ir jų artimųjų 
gyvenimuose. 

35 proc. – tai labai reikš-
mingas augimas, įvertinus tai, 
kad 2020 metai buvo „covidi-
niai“. Beveik metus buvo su-
dėtinga patekti pas gydytojus. 
Aš stebiuosi ir džiaugiuosi, kad 
11 proc., t. y., apie 6 tūkst. žmo-
nių visgi kreipėsi į gydytojus, 
gavo diagnozę ir pasirūpino sa-

vo gyvenimo kokybe.
Turime įvertinti, 

kad 35 proc. – tai au-
gimas per metus ir po-
rą mėnesių, nes karan-
tino metu kreipimasis 
į medikus buvo su-
laikytas. Tas augimas 
mums sako, kad dau-
gybė žmonių buvo už-
ribyje. Jeigu ne 2020 
metų karantinas, mes 
būtume išvydę rekor-
dišką kilimą naujai 

diag nozuotų atvejų. 

Pokytis – nuo liepos 1 d.
Nuo šių metų liepos 1 dienos 

turintys sunkų šlapimo nelaiky-
mo laipsnį gauna daugiau kom-
pensuojamų sauskelnių – jau 60 
vnt. per mėnesį. 

„Dar iki sistemos pasikei-
timo šlapimą ir išmatas suge-
riančių priemonių kompensavi-
mui būdavo išleidžiama apie 5 
mln. eurų. Net ir trukdant ka-
rantinui, kompensavimas išau-
go trečdaliu. Tas tik įrodo, kad 
tai labai opi problema. Ir jei ne 
karantinas, nežinia, kiek papil-
domų valstybės lėšų būtų parei-
kalavę naujai diagnozuoti asme-
nys ir didesni kompensuojamų 
priemonių kiekiai. Iš to, kaip iš-
augo kompensavimui skiriama 
suma galima daryti paprastą iš-
vadą – priemonių poreikis yra 
didelis“, – sako J. Misevičienė. 

Paprastai šios grupės ligos 
neprasideda staiga, o į pradi-
nius simptomus žmonės nekrei-
pia dėmesio. „Dažniausiai skun-
džiamasi kelių sąnarių traškėji-
mu lipant laiptais, atsitupiant. 
Jei kartu su šiuo nusiskundimu 
jaučiamas skausmas fizinio krū-
vio metu ar iš karto po jo, ne-
žymus ir praeinantis rytinis są-
narių sustingimas, tikrai verta 
kreiptis į gydytoją, nes tai ga-
li būti artrozės pradžia. Ligai 
progresuojant, sąnarius skauda 
nuolat“, – akcentuoja „Gintari-
nės vaistinės“ vaistininkė Kris-
tina Šnirpūnienė.

Ji pataria ypatingai atkreip-
ti dėmesį tuo atveju, kai žmo-
gus yra vyresnio amžiaus, turi 
antsvorio, mažai juda, yra turė-
jęs sąnarių traumų, taip pat ri-
zikos grupei priskiriami sporti-
ninkai, sunkų fizinį darbą dir-
bantys žmonės, kurių sąnariams 
tenka didelė apkrova.

Kodėl traška sąnariai?
Pasak „Sporto klinikos“ 

sporto medicinos gydytojos 
Mig lės Baranauskaitės, sąnariai 
gali traškėti dėl daugybės prie-
žasčių. Vienos jų yra gerybinės, 
nesukeliančios rimtų sveikatos 
problemų, o kitos gali signali-
zuoti ir apie rimtesnius sveika-
tos sutrikimus. 

„Gerybinis sąnarių traškėji-
mas yra neskausmingas, nesu-
keliantis diskomforto, netruk-
dantis judėti. Sąnario traškė-
jimas, kuris sukelia skausmą, 
trukdo judėti, sukelia sąnario 
strigimą, gali rodyti ir rimtesnį 
susirgimą. Gerybinius sąnarių 
traškėjimus reikėtų stebėti, kad 
jie netaptų patologiniais. Gery-
binio sąnario traškėjimo prie-
žastys dažniausiai yra nulemtos 
neteisingo kaulų judėjimo vie-
nas kito atžvilgiu. Patologinio 
traškėjimo priežastys gali būti ir 
sąnarinės kremzlės pažeidimas, 
kitų sąnarinių struktūrų, raiščių 
pakitimai“, – aiškina medikė.

Jauniems žmonėms sąnario 
traškėjimas dažniausiai būna 
gerybinis ir nesignalizuoja apie 
rimtesnę patologiją, tai dažnai 
atsiranda spartaus augimo me-
tu. Jei traškėjimas skausmingas 
ar trukdo judėti, reikėtų kreip-
tis į gydytoją. Jeigu jaunuolis ak-
tyviai sportuoja ir jaučia sąnarių 
traškėjimą – dažniausiai tai būna 
kelio sąnarys – derėtų pasikon-
sultuoti su specialistu, kad pa-
vyktų skausmui užbėgti už akių.

Kaip sau padėti?
Vaistininkė sako, kad visas 

sąnarių ligas galima suskirstyti 
į dvi dideles grupes: artritus – 
uždegimines sąnarių ligas ir ar-
trozes (osteoartritus) – sąnarių 
paviršius dengiančios kremzlės 
degeneracinius pažeidimus.

„Pagrindiniai artrito simpto-
mai: sąnarių skausmas, patini-
mas, paraudimas, šiomis ligomis 
gali sirgti įvairaus amžiaus žmo-
nės, net vaikai. Šio tipo ligas su-
kelia paveldimi, autoimuniniai 
susirgimai, medžiagų apykai-
tos sutrikimai, darbas šaltose, 
drėgnose patalpose, dažnos, iki 
galo neišgydytos infekcijos“, – 
vardija K. Šnirpūnienė.

Traškėjimas gali atsirasti, kai 
sąnaryje sumažėja sąnario skys-
čio, jis tampa tirštesnis, taip pat 
dėl slėgių skirtumų sąnario iš-
orėje bei viduje.

„Kuo mažiau judame, tuo la-
biau mažėja sąnario skysčio kie-
kis, kol jo nebelieka ir dėl trinties 
pradeda dėvėtis sąnario kremz-
lė, prasideda artrozė. Todėl pir-
ma pagalba traškant sąnariams 
yra mankšta. Labai tinka plau-
kimas, važiavimas dviračiu ly-
gia vietove, vaikščiojimas, kas-
dien 15 min. atliekami tempimo 
pratimai. Tokios mankštos metu 
stiprinami raumenys, o sąnariai 
nepatiria krūvio. Netinka bėgi-
mas, pritūpimai. Sąnarių traš-
kėjimu gali skųstis ir paaugliai, 
būna nusiskundimų, kad traška 
kaklas. Tai taip pat rodo, kad bū-
tina mankšta stuburui ir nuga-
ros raumenų stiprinimas“, – re-
komenduoja vaistininkė.

Anot jos, vaistinėse yra la-
bai daug maisto papildų, skir-
tų sąnariams: gliukozaminas, 
chondroitinas, įvairių tipų ko-
lagenai, hialurono rūgštis. Šios 
veikliosios medžiagos dalyvau-
ja sąnario kremzlinio paviršiaus 
atsinaujinime, sąnario skysčio 
gamyboje.

„Aktyviai sportuojantiems, 
greitai augantiems paaugliams 
naudinga reguliariai vartoti kal-
cio, magnio, vitamino D prepa-
ratus, ypač jei dar papildomai 
jaučiami raumenų skausmai, 
mėšlungis. Vis tik ne visada ir 
ne visiems maisto papildai pa-
deda, todėl šalia papildomai vi-
sada rekomenduoju subalan-
suoti mitybą, mažinti antsvorį, 
neapkrauti sąnarių per dideliais 
krūviais, kasdien mankštintis. 
Taip pat būtų gerai pasikonsul-
tuoti su gydytoju, kuris atliks 
papildomus tyrimus ir jei rei-
kės, nukreips pas reabilitologą ar 
fizioterapeutą“, – pataria „Gin-
tarinės vaistinės“ vaistininkė 
K. Šnirpūnienė.

Anot sporto medicinos gy-
dytojos M. Baranauskaitės, esant 
gerybiniam traškėjimui dažnai 
užtenka įvertinti kaulų – rau-
menų būklę bei skirti specia
lius fizinius pratimus sutriki-
mams koreguoti. Patologiniams 
traškėjimams taip pat paprastai 
užtenka fizinių pratimų, tačiau 
kartais gali prireikti ir trauma-
tologo konsultacijos.

„Bičiulystės“ inf.

Slaugos priemonių 
prieinamumas gerėja, 

bet labai lėtai
Traška sąnariai. Ką daryti?
Pagal ligų paplitimą pasaulyje sąnarių ligos užima trečią vietą. 
Nors pavojaus gyvybei jos nesukelia, ilgalaikiai lėtiniai sąnarių 
skausmai pablogina žmogaus gyvenimo kokybę, o vaistų skaus-
mui malšinti vartojimas tampa kasdienybe. Dėl šios priežasties 
labai svarbu laiku pastebėti pirmuosius sąnarių ligų simptomus 
ir užkirsti kelią šių ligų progresavimui.

Pandemija sustabdė
Prieš 2 metus pavyko įdieg-

ti reikšmingus pokyčius sergan-
čiųjų inkontinencija gyvenime. 
Po 9 metų sąstingio ir tokių pa-
cientų „nematymo“ šie susirgi-
mai buvo pripažinti ligomis ir 
visi pradėjo gauti kompensaciją 
slaugos priemonėms. 

„Dabar atrodo, kad keliems 
metams gerieji pokyčiai sustos. 
Manau, tai bus vėl sąstingio me-
tas. Tam yra objektyvios prie-
žastys – buvusi pandemija ir jos 
nulemti iššūkiai sveikatos sek-
toriui. Tačiau yra ir kitos prie-
žastys: nuolatinis noras taupyti, 
kuris galiausiai virsta tuo, kad 
žmonėms reikia mokėti priemo-
kas, ir dar dėl to, kad šlapimo 
nelaikantys žmonės visuomet 
yra užribyje, ir apie juos pagal-
vojama pačius paskutinius“, – 
sako VšĮ Inkocentras 
vadovė J. Misevičienė. 

Pasak jos, Svei-
katos apsaugos mi-
nisterijoje įkurta dar-
bo grupė buvo paren-
gusi ilgalaikį planą, 
kaip kasmet bus daro-
mi pokyčiai, kad Lie-
tuvos pacientai, tu-
rintys inkontinenciją, 
galėtų oriai gyventi. 
„Mes siekėme 3 kom-
pensuojamų priemo-
nių per parą turintiems šlapi-
mo nelaikymą. Dabar gi mato-
me, kad kova su koronos virusu 
visus kitus pacientus pastūmė į 
šoną. Sergantieji inkontinenci-
ja visuomet kaip pacientų grupė 
buvo užribyje, gerą dešimtme-
tį niekas jų nematė ir nesisten-
gė pagerinti jų gyvenimo. CO-
VID19 ir kova su SARSCoV2 
virusu, o gal tiesiog atrasta prie-
žastis šio viruso pavidalu, leis 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos valdininkams stabdyti pra-
sidėjusių pokyčių procesą, ar-
gumentuojant, kad pinigų nėra, 
nes viskas išleista kovai su viru-
su“, – įsitikinusi J. Misevičienė.

Kaip vertinate COVID-19 
poveikį jūsų sričiai – kaip pa-
sikeitė pacientų gyvenimo ko-
kybė?

2020 metais pacientų, ku-
rie gauna šlapimą ir išmatas su-
geriančias priemones, prieaugis 

Skaičiuojama, kad Lietu-
voje gyvena apie 300 tūkst. 
pacien tų, turinčių vienokio 
ar kitokio laipsnio šlapimo 
ir išmatų nelaikymą, dar ki-
taip vadinama inkontinenci-
ja. Šis susirgimas labai grei-
tai nustumia tokius pacien-
tus į užribį – atsiriboja vi-
suomenė, o ir patys sergan-
tieji izoliuojasi. Jų gyvenimo 
kokybei didžiausią įtaką da-
ro slaugos priemonių priei-
namumas. Turint diagnozę 
yra galimybė gauti valstybės 
kompensuojamų priemonių. 
Apie šlapimą ir išmatas su-
geriančių priemonių prieina-
mumą, šioje srityje įvykusius 
pokyčius kalbamės su VšĮ 
Inkocentras vadove, gydyto-
ja Jurga Misevičiene. 

Šlapimo nelaikymas žmonių  
gyvenimuose: 

 mažiausiai 1 iš 3 suaugusių moterų ir 1 iš 5 vyrų patiria 
šlapimo inkontinenciją;

 moterys prieš kreipdamosi pagalbos vidutiniškai laukia 
3,5 metų;

 tai antroji pagal dažnumą priežastis, kodėl senyvas žmo-
gus atiduodamas į senelių namus.
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Sunku dirbti biure
„Mano bėda – lengva pro-

sopagnozijos, kitaip tariant, 
aklumo veidams, forma. Turint 
šį sutrikimą, dažniausiai sieja-
mą su autizmu, sunku įsiminti 
žmonių veidus. Tai reiškia, kad 
stresinėse situacijose dažnai ne-
galiu susieti žmogaus veido su jo 
vardu ar net negaliu prisimin-
ti, ar esu jį kada nors sutikusi. 
Kai dirbau biure, kolegos, kurie 
manęs nesuprasdavo, įsižeisda-
vo“, – pasakoja „The Guardian“ 
žurnalistė Angela Lašbruk.

Tai tik vienas iš daugelio ne-
malonumų, kuriuos žurnalis-
tė patirdavo biure, todėl jai da-
rėsi sunku siekti karjeros. Pa-
sak A. Lašbruk, kai prieš trejus 
metus pradėjo dirbti iš namų, jai 
ėmė labiau sektis, pradėjo pasiti-
kėti savimi ir apskritai tapo lai-
mingesniu žmogumi.

Žmonės, kurie turi nemato-
mą negalią, įskaitant neurolo-
ginio vystymosi sutrikimus, to-
kius kaip autizmas, aktyvumo, 
dėmesio sutrikimas, jau daugelį 
metų siekia, kad jiems būtų su-
darytos sąlygos gerai atlikti sa-
vo darbus. Viena pagrindinių 
sąlygų – galimybė dirbti iš na-

mų. „Daugeliui mūsų nuotolinio 
darbo era, kuriai įsivyrauti padė-
jo COVID19, pakeitė gyveni-
mus į gerąją pusę, nepaisant pan-
demijos sukelto sielvarto ir neri-
mo“, – mintimis dalijasi žurna-
listė. Jos teigimu, dabar, kai pan-
demijos sugriežtinta tvarka ima 
laisvėti ir biurai praveria duris, 
daugelis baiminasi, kad nuoto-
linio darbo era eina į pabaigą ir 
jie neteks galimybės dirbti iš na-
mų, kur jaučiasi patogiausiai, yra 
produktyvūs ir saugūs.

Darbovietės nelankstumo 
kultūra

„Atliktas tyrimas parodė, 
kad darbas iš namų yra viena 
dažniausiai pageidaujamų sąlygų 
tarp žmonių su įvairiomis nega-
liomis“, – sako Toronto univer-
siteto Darbo ir sveikatos institu-
to komandos, tyrinėjančios pri-
eigos prie darbo vietos proble-
mas, narė Arif Jetha. Pasak jos, 
šis poreikis taip pat yra vienas 
rečiausiai patenkinamų, kadan-
gi darbovietės yra nelanksčios.

Kai kurie darbdaviai reika-
lauja darbuotojų kaskart vis iš 
naujo pateikti prašymą dirbti 
nuotoliniu būdu, tačiau jis daž-

nai būna atmetamas. Darbuo-
tojai taip pat dažnai susiduria 
su išankstiniais kolegų nusista-
tymais ir prielaidomis, kad dėl 
savo negalios jie nesugebės at-
likti darbo. Kiti jaučiasi nepato-
giai turėdami atskleisti savo di-
agnozes darbdaviams, nors tai 
neturėtų jokios įtakos jų atlie-
kamoms pareigoms.

Darbo ir sveikatos instituto 

tyrėja įsitikinusi, kad tokią nusi-
stovėjusią tvarką galima pakeisti 
įgyvendinant universalius priei-
namumo principus darbovietė-
se, pavyzdžiui, sudarius nuoto-
linio darbo galimybes.

Teigiama pandemijos 
pasekmė

Galimybė pasirinkti dirbti 
nuotoliniu būdu naudinga vi-

siems. Tėvai gali likti namuose 
su sergančiais vaikais. Sudėtin-
gą asmeninį laikotarpį išgyve-
nantys darbuotojai gali rinktis 
nevykti į biurą, tačiau nepraleis-
ti darbo dienos. Toli nuo darbo 
vietos gyvenantys darbuotojai 
gali likti namuose mieste su-
sidarius didelėms automobilių 
grūstims arba jei jie paprasčiau-
siai neturi energijos ilgai kelio-
nei į darbą.

„Tikėkimės, kad viena iš 
teigiamų pandemijos pasekmių 
bus ta, jog organizacijos supras, 
kad yra daug būdų atlikti savo 
darbą“, – sako Kornelio univer-
siteto Įdarbinimo ir neįgalumo 
instituto direktorė Siuzanė Ma-
rie Bruyere.

A. Lašbruk įsitikinusi – pan-
demijos metu tapo aišku, kad 
žmonės kuo puikiausiai gali at-
likti savo darbą ir iš namų. Įmo-
nės, norinčios palaikyti savo 
darbuotojus – ir ne vien tuos, 
kurie atitinka standartą, – gal-
būt suvoks, kad įgyvendinus 
nuotolinio darbo politiką galima 
sukurti laimingesnę, produkty-
vesnę darbo jėgą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Vaida BLAŽYTĖ 

Pandemijos atradimas – 
darbas iš namų

Kodėl ėmėtės kurti prietai-
są, padedantį būtent inkstų li-
gomis sergantiems žmonėms? 

Kurti prietaisą būtent šiems 
pacientams mus paskatino iš-
girsta nuomonė apie inkstų li-
gomis sergančius, dializuojamus 
žmones: neva jie socialiai nura-
šyti, todėl jiems skirtų inovacijų 
kūrimas ir tyrimai yra rizikingi, 
o finansavimas – menkas. Ma-
nome, kad tokia nuomonė abe-
jotina ir neetiška. Mes parengė-
me mokslinio projekto paraišką 
„Personalizuotos dėvimos tech-
nologijos gyvybei pavojingoms 
sveikatos būsenoms įvertinti lė-
tine inkstų liga sergantiems pa-
cientams (KidneyLife)“ ir ji bu-
vo patvirtinta.

Kokias technologijas siekė-
te sukurti šiuo projektu? 

Klinikose pacientą prižiū-
ri daug sudėtingos ir brangios 
įrangos bei medicinos persona-
las, o namuose jis dažniausiai 
paliekamas tik su termomet
ru ar kraujospūdžio matuokliu. 
„KidneyLife“ projektu siekiame 
sukurti ir ištirti pacientui ne-
trukdančias neinvazines gyvy-
bei pavojingų būsenų atpažini-
mo technologijas, kurias jis ga-
lėtų naudoti ir namuose. 

Mūsų projekto tikslas – pa-
dėti inkstų ligomis sergantiems 
ir hemodialize gydomiems pa-
cientams, nes jie dažnai patiria 
įvairių sveikatos komplikacijų, 
įskaitant staigią mirtį, dėl pavo-
jingų širdies aritmijų – skilve-

lių tachikardijos ir bradikardi-
jos. Galutinės inkstų ligos sta-
dijos pacientai gydomi taikant 
hemodializę 3 kartus per savai-
tę, todėl savaitgalį laiko inter-
valas tarp procedūrų pailgėja 
1,5 karto. Apie 50 proc. gyvy-
bei pavojingų aritmijos epizo-
dų įvyksta paskutinę ilgojo in-
tervalo dieną, o tai siejama su 
elektrolitų koncentracijos dis-
balansu (ypač kalio koncen-
tracijos padidėjimu), todėl jo 
kitimo stebėsena tarp dializių 
namuose leistų atkurti norma-
lų elektrolitų balansą dar prieš 
pasireiškiant aritmijoms. Deja, 
elektrolitų balansas vertinamas 
invaziniu kraujo tyrimu, ku-
ris atliekamas tik gydymo įs-
taigose. Užkirsti kelią staigiai 
mirčiai dėl gyvybei pavojin-
gų arit mijų gali implantuojami 
prietaisai, taip pat užtikrinan-
tys ilgalaikę nepertraukiamą 

aritmijų stebėseną. Tačiau jie 
retai naudojami, nes brangūs, 
gresia infekcijos. Reikalingos 
netrukdančios, ilgalaikio dė-
vėjimo komfortą užtikrinan-
čios technologijos. 

Kokią technologiją siūlote 
jūs ir jūsų kolegos?

„KidneyLife“ projekte mes 
sukūrėme ant riešo dėvimo 
prietaiso prototipą, biooptinio 
jutiklio dėka galintį ilgą laiką 
stebėti širdies veiklą, o taip pat 
patogiai registruoti trumpalai-
kę elektrokardiogramą. Bioopti-
nis jutiklis leidžia atpažinti arit
mijas, o elektrokardiograma – 
elektrolitų disbalansą. Padidė-
jusi kalio koncentracija atpažįs-
tama netiesioginiu būdu mūsų 
sukurtu specialiu elektrokar-
diogramos analizės algoritmu. 
Pavojingų aritmijų atpažinimo 
algoritmas taip pat yra origina-
lus, remiasi dirbtinio intelekto 
principais. Mūsų komanda ti-
ki, kad ši technologija leis įgyti 
naujų žinių apie aritmijų pasi-
reiškimo dažnį ir jų priežastinį 
ryšį su elektrolitų svyravimais, 
o tai sudarytų sąlygas individu-
aliam pacientui prognozuoti li-
gos eigą, personalizuoti hemo-
dializės procedūrą ir įvertinti 
staigios mirties riziką.

Kada šis prietaisas bus 
prieinamas inkstų ligomis ser-
gantiems žmonėms?

Inkstų ligomis sergantys li-
goniai dažniausiai yra senyvo 
amžiaus, jie mažiau susipažinę 
su technologijomis: dėvimais 
prietaisais, mobiliaisiais telefo-
nais, programėlėmis. Tokie li-

goniai taip pat serga daugeliu 
kitų ligų: diabetu, širdies nepa-
kankamumu, kurios daro didelę 
įtaką stebėsenos parametrų pati-
kimumui. Be mūsų grupės, šio-
je srityje pasaulyje intensyviai 
dirba dar keletas mokslininkų 
grupių: Bolonijos (Italija), Sara-
gosos (Ispanija), Karlsrūjės (Vo-
kietija) universitetuose bei gar-
siosiose Mayo klinikose (JAV). 
Vyksta tam tikros lenktynės su 
šiomis grupėmis, kuri anksčiau 
technologiją komercializuos. 
Atlikti tyrimus mums sutruk-
dė COVID19 pandemija ir pa-
skelbtas karantinas, nes mūsų 
klinikinis partneris LSMU Nef-
rologijos klinika negalėjo regis-
truoti duomenų. Pastaruoju me-
tu gyvenimas sugrįžta į norma-
lią vagą, o duomenys vėl prade-
dami rinkti.

Kaip dar ateityje mums pa-
dės biomedicininė inžinerija?

Pastaruoju metu pažanga 
vis labiau spartėja. Elektroni-
kos, įvairių jutiklių miniatiū-
rizacija leidžia kurti mažus, il-
gai dėvėti patogius prietaisus. 
Jie leis objektyviai stebėti žmo-
gaus organizmo būklę ir ją tes-
tuoti pačiam žmogui netgi ne-
dedant specialių pastangų. Pa-
vyzdžiui, galima automatiškai 
atpažinti žmogaus veiklas, lai-
kytinas natūraliais organizmo 
testais (kiekvieną spartų ėjimą 
arba lipimą laiptais), ir vertinti 
širdies bei viso organizmo reak-
cijas į juos. Aptikus nukrypimą 
nuo normos (anomalijas) žmo-
gui galima rekomenduoti keisti 
elgseną, gyvenimo būdą ar at-

likti išsamesnį tyrimą klinikoje. 
Tokios ir panašios technologijos 
pamažu padės sveikatos priežiū-
rai pereiti nuo gyvybių su už-
leistomis ligomis gelbėjimo prie 
prevencijos, t.y., užbėgti už akių 
ligai dar jai nepaguldžius žmo-
gaus į palatos lovą. 

Dirbtinis intelektas jau įro-
dė savo subtilią galią, kai nese-
niai buvo pademonstruotas jo 
gebėjimas atpažinti žmogaus ly-
tį vien tik iš akies dugno nuot
raukų arba tik iš elektrokardio-
gramos formos. To negali atlikti 
joks gydytojas žmogus ir kol kas 
neaišku, kuo remiantis mašina 
daro teisingus sprendimus. Šiuo 
metu atliekama daug mokslinių 
tyrimų siekiant pasiūlyti gy-
dytojams į pagalbą apmokytus 
dirbtinio intelekto algoritmus. 
Skirtingai nuo žmogaus, kol kas 
mašinai apmokyti reikia daug 
pavyzdžių ir duomenų rinkinių. 
Kalbant metaforomis, trimetis 
vaikas, vieną kartą palietęs karš-
tą krosnį, jos daugiau nelies, o 
dirbtiniam intelektui tą „kros-
nį“ reikia paliesti iš kito šono, 
iš viršaus ir apačios... Žmonės, 
pacientai kiekvienas yra unika-
lus ir serga vis kitaip, todėl kuo 
daugiau duomenų bus pateikta 
dirbtinio intelekto algoritmui, 
tuo tikslesnes diagnozes jis da-
rys. Todėl nereikėtų bijoti da-
lytis su mokslininkais savo nu-
asmenintais medicininiais duo-
menimis ir biosignalais. Galbūt 
nuo jų priklausys kito žmogaus 
gyvybė.

Eglė KULVIETIENĖ 
Asmeninio archyvo nuotr.

Sergantiems inkstų ligomis 
pagelbės išmanioji apyrankė

Lietuvos mokslininkai pasiruošę padėti sergantiems sunkiomis 
lėtinėmis inkstų ligomis. Profesoriaus Vaidoto Marozo vado-
vaujama mokslininkų grupė įgyvendina projektą „KidneyLife“. 
Koks šis projektas ir kaip jis padės ligoniams? – pasiteiravome 
profesoriaus.

Nematomą negalią turintys žmonės jau seniai domėjosi galimy-
bėmis dirbti iš namų. Tada prasidėjo pandemija... 

unsplash.com nuotr.

Profesorius Vaidotas Marozas.
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Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

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.

 

Visi turime savo vaikystės 
medį. Manasis buvo gluos-

nis. Augo jis mūsų sodyboje šalia 
tvenkinio, pas mus „prūdu“ vadi-
namo, iki pusės užžėlusio šven-
drais. Tie švendrai ant ilgų kotų 
išaugindavo tokias rudas burbuo-
les, kurios vėlai rudenį suirdavo, 
paskleisdamos minkštus pūkus.

Sakoma, kad gluosnis – sva-
jotojų medis. Keltų legendose jis 
siejamas su poezija, kerais, apža-
vėjimais. Gilioje senovėje žmo-
nės gluosnio medienos gabalė-
lį nešiodavęsi kaip talismaną, 
tikėdami, kad jis padės įveikti 
liūdesį ar iškęsti sielvartą.

Mano gluosnis buvo senas, 
storu, žaibo perskeltu ka-

mienu, žemyn nusvirusiomis ša-
komis, tamsiai žaliais lapais, ku-
rių apatinė pusė padengta balsva 
spalva. Nebodamas kažkada jį 
ištikusios tragedijos, gyvavo sau 
toliau, tik jau padalintas į dvi da-
lis. Jo mediena viduje jau buvo 
sutrūnijusi, virtusi pūzrais, užpil-
dančiais atsiradusią tuščią ertmę. 

Pro perskelto kamieno ply-
šius galėjai įsisprausti į gluosnio 
vidų ir ant tų trūnėsių įsikūrus, 
tarsi ant minkšto pakloto, ste-
bėti, kas vyksta aplinkui. Ge-
resnės vietos pasislėpti niekur 
nerastum. Čia mėgdavau tūnoti 
valandų valandas, kol kas nors 
pasigesdavo ir imdavo ieškoti. 
Net lietui lyjant tankios šakos, 
lyg skėčiu apgaubusios, saugojo 
nuo vandens čiurkšlių. Ir nuo 
viso aplinkinio pasaulio. Jau-
čiausi nuo jo atsiskyrusi ir saugi.

Toje priedangoje gal iš nuo-
bodulio, o gal gluosnio kerų 

apžavėta, pradėjau rašyti eilėraš-
čius. Iš sąsiuvinio lapų, juos su-
karpiusi, pasidariau mažytę už-
rašų knygelę, kurią slėpdavau 
drevėje. Rašiau cheminiu pieš-
tuku, kad popieriui sudrėkus 
raidės neišbluktų. Gal iš tiesų 
tas medis žadino vaizduotę, kad 
eilės man liete liejosi. Buvau dar 
tik pradžios mokyklos mokinu-
kė, o rašiau apie meilę Tėvynei, 
apie jos laisvę. Tomis akimir-
komis man tiesiog svaigo gal-

va nuo minties, kad esu niekam 
nežinoma „poetė“ ir rašau apie 
reikšmingus dalykus. Jaučiausi 
lyg pakylėta į kitą pasaulį, daug 
gražesnį, didingesnį. O ir aš pa-
ti sau tada atrodydavau suaugusi, 
svarbi. Supratau, kad „kūrybą“ 
laikyti namuose būtų neatsargu. 
Mano gluosnis tam labai tiko. 
Iš ten galėjau matyti, kas vyksta 
sodyboje, pati būdama nepaste-
bima. Ir nežinau, kas man buvo 
svarbiau: patsai rašymas, ar ži-
nojimas, kad niekas apie šį ma-
no užsiėmimą nė nenutuokia.

Gluosnyje gimė sumanymas 
imtis didesnės apimties kū-

rinio – romano. Buvau ką tik 
perskaičiusi V. M. Putino „Al-
torių šešėly“ pirmąją dalį, kuri 
man padarė nepaprastą įspūdį. 
Ypač tas Aušrakalnio aprašymas. 
„Kodėl negalėčiau ir aš apie tai 
parašyti? – mąsčiau. – Juk pie-
vose prie Milupės – šitiek grožio! 
O katpėdėlės už mūsų beržyno 
auga tokios pat, kaip Liudo Va-
sario Aušrakalnyje. Tik stebėk ir 
aprašyk. O tų meilės istorijų ga-
lima kokių tik nori prigalvoti.“

Po kurio laiko romano pra-
džia buvo parašyta. Taip įsileis-
davau į tas fantazijas, kad mamai 
pašaukus ir paliepus iš vasaro-
jaus parvaryti žąsis, negalėdavau 
atsitokėti: iš kur tos žąsys atsira-
do? Jų mano svajonėse nebuvo.

Pabaigus pradžios mokyk
lą ir išvykus tęsti mokslų į 

miestelio septynmetę, savo kū-
rybą palikau senajame gluosny-
je. Kuo toliau, tuo rečiau ją be-
prisimindavau, kol ilgainiui iš-
vis pamiršau. Kai po poros de-
šimtmečių mūsų sodybą, o kartu 
ir mano gluosnį vertė didžiulis 
traktorius, tada vadinamas „sta-
linecu“, buvau toli nuo ten. Gal 
ir gerai. Gaila būtų tų širdžiai 
brangių vietų ir to mano vaikiš-
kų paslapčių saugotojo. Tikriau-
siai tai buvo trapusis gluosnis. Jo 
šakelės, papūtus stipresniam vė-
jo gūsiui, lūždavo ir krisdavo ant 
žemės. Surinkdavau jas ir sudė-
davau į krūvelę šalia malkinės, 
kad turėtume pakurų krosniai.

Senasis gluosnis, galingos 
technikos verčiamas, tur-

būt visas šakas susilaužė. Tik 
niekas jų nebesurinko. Kaip ir 
mano eilėraščių, paslėptų me-
džio drevėje. Prisiminiau juos 
tik po daugelio metų, leisdama 
savo pirmąją knygelę. Nežinau, 
kas ištiko tuos mano vaikiškus 
kūrinėlius. „Gal išpustė juos vė-
jas, ar lietūs išplovė, gal pavir-
to jie židinio plėnimis?“ – spė-
liojau. Tik žinau, kad tie gluos-
nio kerai tebelydi mane lig šiol.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Gluosnio kerai

kitas „bičiulystės“ numeris išeis rugsėjo 9 dieną.

Sveikiname                                   mėnesį  
gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
rugpjūčio mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Janiną Žekienę – Vilkaviškio r.  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Algį Veikšį – Rokiškio r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,
Zitą Kviklienę – Ukmergės r.  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Danutą Zagrodniają – Šalčininkų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 
Rolandą Petronienę – Šiaulių m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

rugpjūčio

„Vilties paukŠtė“ Vėl skleidžia sparnus 
LND rengiamas neįgaliųjų meno kolektyvų  

konkursas-koncertas ,,Vilties paukštė“ šiemet tęsia praėjusiais 
metais nutrūkusius atrankinius koncertus ir ruošiasi baigiamajai 
šventei Anykščiuose. Kolektyvų programose skambės muzikos 

kūriniai, apdainuojantys Lietuvos etnografinius regionus.

atrankiniai koncertai vyks:

  rugsėjo 8 d.  Šiaulių r. savivaldybės kultūros centre,
  rugsėjo 16 d.  Rokiškio kultūros centre, 
  rugsėjo 21 d.  Kazlų Rūdos kultūros centre,
  spalio 7 d.  Ukmergės kultūros centre.

Iš kiekviename atranki-
niame koncerte pasiro-
džiusių dalyvių bus  
išrinktas geriausias  
kolektyvas, kuris daly-
vaus Anykščių kultūros  
centre vyksiančiame  
baigiamajame „Vilties 
paukštė 2021“ koncerte. 

Muzikos ir dainos šventėse kviečiame dalyvauti ne vien neįgaliųjų 
draugijų, bet ir kitų neįgaliųjų organizacijų meno kolektyvus. 

Paraiškas prašome pateikti  iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.  
el. paštu saule@draugija.lt. Daugiau informacijos telefonu 8 618 00338.

Lietuvos neįgaliųjų draugija


