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Velomaratono dalyviai startui pasiruošę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos surengtų žolynų pynėjų kūrybinių dirbtuvių dalyvės ir jų darbai.

Žolynų magija užbūrė 
kūrybinių dirbtuvių dalyves

Į velomaratoną „Įveikti save“ – 
ir su neįgaliųjų vežimėliais 

dėtingesnes vietas ir kiekviena 
daro tai, ką diktuoja jos fanta-
zija“, – pasakoja 25-erius me-
tus žolynams atidavusi tauto-
dailininkė. Gintvilė prisipažįsta 
bandžiusi nuo jų atsitraukti, pa-
mėginti kažką naujo, bet, pasak 
jos, „nei aš tos žolės paleidžiu, 

nei ji manęs“. Tautodailininkės 
darbai jau apkeliavo kone visą 
pasaulį. Ją pasiekiantys atsilie-
pimai liudija: daugeliui tautiečių 
šie darbai asocijuojasi su šiltais 
tėviškės prisiminimais, paliečia 
sielą. O ir pati Giedražolė ne-
slepia: „Kartais pasidedi darbą, 

sėdi, žiūri, kyla visokių minčių, 
galima net išgirsti giluminį at-
sakymą į kokią bėdą, problemą. 
Ši veikla padeda išsimedituoti.“

Ilgesnė edukacija 
pasiteisino

G. Giedraitienės vedami 
edukaciniai užsiėmimai papras-
tai trunka tris-keturias valandas. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos su-
rengta savaitės trukmės stovykla 
tapo išbandymu ne tik jos daly-
vėms, bet ir pačiai vadovei. 

Dvi kūrybinių dirbtuvių da-
lyvės – telšiškė Vilija Jocienė ir 
radviliškietė Elena Stankevičie-
nė – pinti žolynus jau buvo iš-
bandžiusios. „Žinojau Giedra-
žolės darbus, buvau jos puslapio  

Šventosios mokymų ir reabili-
tacijos centras jau senokai yra 
tapęs kūrybingų neįgaliųjų su-
sibūrimo vieta. Šią vasarą jo-
je surengta pynimo iš žolynų 
kūrybinė stovykla. Tautodai-
lininkės Gintvilės Giedraitie-
nės, pasivadinusios Giedra-
žole, vadovaujamos moterys 
iš miško viksvų, kitų žolynų 
pynė dailius ornamentus, pa-
puošalus, miniatiūrinius so-
dus. Kūrybinę stovyklą pri-
mins ir Šventojoje likęs bend
ras darbas – žolynų pano. 

Atvira visuomenė

(nukelta į 3 psl.)

„Nei aš tos žolės paleidžiu, 
nei ji manęs“

Žolynų pynimas, pasak 
G. Giedraitienės, – nesudėtin-
gas kūrybinis procesas. Svar-
biausia – pasirūpinti tinkama 
žaliava. Pynimui tinka varpučio, 
eraičino, lendrūno žolė, motie-
jukai, miško viksvos. Geriausia 
augalų prisipjauti iki žydėjimo, 
o tokie jie būna iki Joninių, tin-
ka ir jų atolas. Tiesa, miško žoles 
galima pjauti visą vasarą ir net iš 
po sniego išsipešti. 

Pavėsyje išdžiovintą žo-
lę prieš pinant reikia sudrėkin-
ti – tada ji būna minkšta, švel-
ni. Dar reikia pasirūpinti ir li-
nų gijų žolei surišti, apvynioti. 

Į kūrybinę stovyklą vadovė at-
sivežė ir smiltyninio šlamučio 
žiedelių, džiovintų šermukšnio 
uogų, linų galvučių – viskas la-
bai tiko papuošalams pagražinti. 
„O toliau viskas labai paprasta – 
parodau kelias jungtis, kaip aš 
vynioju, atkreipiu dėmesį į su-

Trečias kartas  
nemelavo

Tauragiškis Petras Kasana-
vičius velomaratone dalyvavo 
jau trečią kartą. Kurį laiką judė-
ti padedančius varytuvus skep-
tiškai vertinęs vaikinas pasta-
ruoju metu be jo neįsivaizduo-
ja nei tolimesnių kelionių, nei 
dalyvavimo ekstremalesniuo-
se renginiuose. Tad ir veloma-

Tolerancijos iššūkiai
Jau tapo gražia tradicija prieš
paskutinį vasaros savaitgalį 
dviračių entuziastams susi-
tikti Vilniuje ir leistis į sma-
gių įspūdžių žygį. 12 kartą 
surengtame IKI velomaratone 
„Įveikti save“ 10, 20 ir net 30 
kilometrų distanciją pasiryžo 
įveikti ir negalią turintys žmo-
nės. Vieni jų į trasą leidosi ne-
įgaliųjų vežimėliais su prie jų 
pritvirtintais varytuvais, kiti 
sėdo ne tik ant įprastų, bet ir 
ant dviviečių dviračių. (nukelta į 4 psl.)

Neįgaliųjų 
keltuvai

tel. +37068523826   sales@hidrotiltai.lt    www.hidrotiltai.lt

keltuvo su 
montavimu kaina – 

5800 eurų. 

ratonas jam atrodo vis mažes-
nis iššūkis. 

Ir šįkart Petras į Vilnių atvy-
ko, jo žodžiais tariant, šiek tiek 
prasivažiavęs: dalyvavo dviračių 
lenktynėse Panevėžyje ir Šiau-
liuose. Panevėžyje vyko kal-
nų dviračių maratono etapas, 
lenktynių trasa driekėsi miško 
takais, tik neįgaliesiems ji buvo 
palengvinta – rateliais judantie-
ji turėjo įveikti tris ratus po 600 
metrų, t. y. nepilnus 2 kilome-
trus. Šiauliuose lenktynės bu-
vo rimtesnės – teko įveikti apie 
7 kilometrų trasą. Nors dvirati-
ninkai važiavo miesto gatvėmis, 
kalvotas reljefas pareikalavo ne-
mažai jėgų. 

„Šįkart tikrai važiuosiu visus 
tris ratus“, – prieš startą patikino 
sportiškai nusiteikęs tauragiškis. 
Pasak jo, ryžto netrūko ir anks-
tesniais metais, bet vis kas nors 
sutrukdydavo, tačiau šįsyk ne-
pasiduos ir trečią ratą įveiks net 
jeigu tektų važiuoti vienam. – 
Iš principo norisi viską prava-

žiuoti.“ Ir trečias kartas neme-
lavo – Petras pasiekė savo užsi-
brėžtą tikslą.

Distancija vis ilgėja
Tris ratus sėkmingai įvei-

kė ir trečią kartą velomaratone 
dalyvavęs kaunietis Raimondas 
Dabužinskas. Dėl aukšto stu-
buro pažeidimo sunkią negalią 
turintis vyras anksčiau naudo-

tą mechaninį varytuvą pakeitė 
į hibridinį. „Visai kitas važiavi-
mas“, – šypsojosi Panevėžio ir 
Šiaulių dviračių trasas taip pat 
sėkmingai įveikęs vaikinas.

Tiesa, R. Dabužinskas puo-
selėjo viltį šiemet dalyvauti ne 
velomaratone, o paralimpinėse 
žaidynėse. Trejus metus trenira-
vosi, mėtė kuokelę, skynė per-
gales. Viskas pasikeitė po skry-
džio į Italiją, kur pagal tarptau-
tinius reikalavimus turėjo bū-
ti nustatyta neįgalaus sporti-
ninko klasė. „Tikėjausi 51 kla-
sės, bet nustatė aukštesnę – 52.  
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Išsirinko pirmininkę
 Šiaulių r.:

Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gija pasidalijo žinia apie išrinktą 
naują organizacijos vadovę. 

Rugpjūčio 26 d. neįgalieji 
rinkosi į Kuršėnų kultūros cent-
rą, kur vyko Šiaulių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininko rin-
kimai. Susumavus balsus, pa-
aiškėjo, kad naująja pirmininke 
tapo Kairiuose gyvenanti Alma 
Jankauskienė. Ją sveikino padali-
nių vadovai, į rinkimus atvykusi 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos tei-
sininkė Evelina Kelmelienė.

Marius Glinskas su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais pasidalijo įsi-
mintinos išvykos įspūdžiais.

Kas dar nesilankė XIX a. iš-
kilusiame Pakruojo dvare, tas 
nepatyrė dvasios ir kūno atgai-
vos. Neseniai tuo įsitikino pus-
šimtis Jonavos rajono neįgalių-
jų, apsilankę festivaliu „Vasar-
vidžio nakties sapnas“ traukian-
čiame dvare. 

Įspūdingas tas pasivaikščio-
jimas šimtmečiais dvelkiančio-
mis kadaise baronų von Roppų 
įrengtomis erdvėmis, pakran-
tėmis, stebėjimasis gėlių arko-
mis, susitikimas su V. Šekspy-
ro dramų herojais, o savo ranko-
mis palietęs mūsų senolių bui-

tyje naudojamus darbo įrankius, 
mašinas, paragavęs šio krašto 
gėrimų, pasijunti it tikras dva-
riškis. Malonų šiurpuliuką pa-
junti stabtelėjęs prie žonglierių, 
kojūkininkų, oro akrobatų, čia 
pat išgirdęs F. Mendelsono mu-
ziką ir klasikų poezijos sonetus, 
rodos, bent valandėlei tampi ki-
tu žmogumi – be negalių, nevi-
savertiškumo kompleksų, poli-
tinio nihilizmo. 

Žvakių šviesos ir krištolo 
šviestuvų apsuptyje vieni vaiši-
nosi gėlių žiedlapių arbata, kiti 
kramsnojo dūmų aromatu dvel-
kiančius poniškus grilio patieka-
lus, treti ragavo aukso medaliais 
apdovanotus stipresnius gėrimus. 

Laima Gorpinič su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi turinin-
gos vasaros įspūdžiais. 

Neįgaliųjų poilsis Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos centre 
jau tapo gražia tradicija. Liepos 
viduryje į Šventąją vyko ir 44 
Zarasų rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai iš Dusetų ir Zarasų. 
Čia mus svetingai pasitiko po-
ilsio namų administratorė Dai-
va Abromienė. Skubėjome pa-
sisveikinti su jūra. Kokia didin-
ga ir graži mūsų Baltija!

Dauguma Zarasų rajono ne-
įgaliųjų draugijos narių čia at-
vyksta jau ne pirmą kartą. Visas 
poilsio dienas džiaugėmės saule 
kopose, braidėme jūros pakran-
te, grožėjomis bangomis, kvėpa-
vome gaiviu pušų oru.

Mums poilsiaujant katalikai 
šventė Žolines. Su iš lauko pie-
vų surinktais žolynėliais ir mes 
apsilankėme Šventosios Švč. 
Mergelės Marijos Jūrų Žvaigž-
dės bažnyčioje. 

Šventojoje poilsiautojams  
sudarytos visos sąlygos turinin-
gai leisti laiką. Galima žaisti šaš-
kėmis, šachmatais, pasivaikščio-
ti su šiaurietiškomis lazdomis, 
pažaisti biliardą, pasportuoti 
su treniruokliais. Draugijos na-
riai turėjo galimybę dalyvau-
ti mankštoje ir išbandyti jogą. 
Sportuoti bet kokiam amžiuje 

yra naudinga, o su bendramin-
čiais – ir smagu.

Tikrai dauguma esate gir-
dėję apie Panevėžio rajone, Ka-
kūnų kaime, įkurtą šluotelinių 
hortenzijų parką. Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai savo 
akimis pamatė ryškiaspalviais 
žiedais svyrančias hortenzijas. 
Vienas už kitą gražesni krū-
mai stebino žiedų dydžiu, for-
momis, besikeičiančiomis spal-
vomis. Parke puikuojasi 500 
gražuolių hortenzijų. Lanky-
tojų patogumui pastatyti suo-
liukai, kur galima nusifotogra-
fuoti, pasėdėti, pamedituoti ar 
tiesiog grožėtis žiedais. Čia pat 
yra ir medelynas, kur galima 
įsigyti ne tik šluotelinių sodi-
nukų, bet ir įvairių tujų, kal-
napušių, dekoratyvinių mede-
lių, daugiamečių gėlių. Kelio-
nės dalyviai neatsispyrė pagun-

dai įsigyti hortenzijos krūmelį.
Užsukome ir į Bistrampolio 

dvarą. Ši dvarvietė egzistavo jau 
nuo XV a. pab. Bistramai dva-
rą valdė iki 1940 m. Vėliau jis 
buvo nacionalizuotas, apleistas.

Šiuo metu dvare įkurtas 
viešbutis, aplink žalia, gražiai 
sutvarkyta teritorija. Čia yra 
parkas, žirgynas, mini zooso-
das, kur auginami danieliai, al-
pakos. Dvare veikia restoranas, 
galima išgerti puodelį kavos, 
pavalgyti. Aplankėme Bistram-
polio knygnešių koplyčią, kurią 
įkūrė dvaro gaivintojas kunigas 
Rimantas Gudelis. Pagrindinis 
koplyčios akcentas – išsaugotas 
autentiškas kryžius, kurį apsika-
binęs 1918 m. sausio 17 d. mirė 
garsiausias Lietuvos knygnešys 
Jurgis Bielinis.

Keliaujant diena prabėga 
greitai, lieka tik prisiminimai. 

Albina Balodienė papasa-
kojo apie Akmenėje surengtą spor-
to šventę. 

Akmenės rajono neįgalių-
jų draugija organizavo sporto 
varžybas, kurios vyko aikštelė-
je prie neįgaliųjų centro. Neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Zofi-
ja Švažienė pasveikino visus at-
vykusiuosius.

Susirinko gana nemažas bū-
rys sportininkų bei žiūrovų. 
Dalyvavo sportininkai iš Sa-
blauskių bei Papilės padalinių, 
Ventos socialinės globos na-
mų grupinio gyvenimo namų 

„Akmeniečiai“. Pasikvietėme 
svečių ir iš Šiaulių mokytojų-
pensininkų klubo „Šviesa“. Jie 
ne tik dalyvavo sporto rungty-
se, bet ir prisistatė eilėmis, dai-
nomis, mini spektakliu.

Sporto trenerė Eugenija 
Laukienė išrikiavo sportinin-
kus, aidint maršo garsams visi 
dalyviai įžygiavo į sporto aikš-
tę. Prasidėjo varžybos. O pas-
kui „pabiro“ medalių bei padė-
kos raštų lietus. 

Per varžybas spėję praalkti 
renginio dalyviai buvo pavaišinti 
čeburekais, arbata, saldumynais.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė rašo apie Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų olimpiadą ir ki-
tas sportines veiklas. 

Rugpjūčio mėnesį Vilkaviš-
kio sporto ir pramogų centre 
vyko rajono neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų sporto 
šventė „Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų olimpiada“. 

Pasveikinti neįgaliųjų ir pa-
sidžiaugti jų iniciatyva atvyko 
rajono meras Algirdas Neiber-
ka. Prie sveikinimų prisidėjo ir 
kiti renginio svečiai. 

Po oficialiosios dalies prasi-
dėjo sporto rungtys. Olimpia-
dos dalyviai varžėsi 6 rungty-
se: šaškių, smiginio, baudų me-
timo, bočios, žiedų mėtymo bei 
bato metimo. 

Daugelis Vilkaviškio kraš-
to neįgaliųjų draugijos klubo 
„Draugai“ narių dalyvavo vi-
sose rungtyse, iškovota nemažai 
prizinių vietų. Pats jauniausias 
mūsų narys 11-metis Domas 
Vikšraitis varžėsi su suaugusiais 
vyrais mėtydamas kamuolį, iš-
kovojo trečiąją vietą. Genovaitė 
Skinkienė buvo nepralenkiama 

metu vyksime į Marijampolės I 
grupės neįgaliųjų draugijos or-
ganizuojamą kasmetinę sporto 
šventę „Olimpinė mylia“. Rug-
sėjį ir lapkritį planuojame su-
rengti du kasmetinius sporto 
renginius. Matome, kad esame 
reikalingi ir naudingi negalią tu-
rintiems žmonėms. Karantinas 
ir pandemija sujaukė daugelio 
planus, pakoregavo gyvenimą, 
bendravimą. Įvairiose situacijose 
pagal išgales gebėjome ir geba-
me padėti. Organizacijos nariai 
džiaugiasi galėdami vėl dalyvau-
ti projektinėse veiklose. 

Turininga zarasiškių vasara Zarasai:

Zarasiškiai aplankė hortenzijų parką.

lankų metimo rungtyse. Algir-
das Kulvinskas, G. Skinkienė ir 
Dana Mikalajūnienė geriausiai 
pasirodė žaisdami bočią. Anta-
nas Jotautas žaisdamas šaškėmis 
užėmė ketvirtą vietą. Mūsų or-
ganizacijos nariai liko patenkin-
ti savo rezultatais. 

Kiekvienam dalyviui buvo 
įteikti olimpiados medaliai, lai-
mėtojams – ir padėkos raštai. 

Šiais metais buvome pa-
kviesti į Kazlų Rūdos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos sporto 
šventę. Čia iškovojome koman-
dinę 3-iąją vietą. Artimiausiu 

Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninke išrinkta A. Jankauskienė.

Gėlių ir atrakcijų terapija
 Jonava:

Smagią išvyką vainikavo įspūdinga nuotrauka. Valerijos Lopetienės nuotr.

Šventė suvienijo  Akmenės r.:

Akmenės neįgalieji atvyko į sporto šventę.

Vilkaviškiečiai aktyviai 
dalyvauja sporto veiklose

 Vilkaviškis:

Vilkaviškiečiai aktyviai sportuoja. 

Rugsėjo 3 d. Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos ataskaiti-
nėje-rinkiminėje konferencijoje 
naująja organizacijos vadove iš-
rinkta Laura Bigėlytė-Žiūkienė.

Konferencijoje dalyvavo ir 
išrinktą pirmininkę pasveikino 
buvęs ilgametis Kauno neįga-
liųjų draugijos vadovas, dabar 
LND pirmininkas Ignas Mačiu-
kas. Jam draugijos nariai padė-

kojo už miesto neįgaliųjų labui 
nuveiktus reikšmingus darbus.

Konferencijoje atnaujinti 
draugijos įstatai, išrinkti tarybos 
bei revizijos komisijos nariai. 

Oficialiai daliai pasibaigus 
skambiais muzikiniais pasirody-
mais susirinkusiuosius džiugino 
draugijos ansamblis „Atgaiva“ 
bei kapela „Šaltinis“. 

„Bičiulystės“ inf.

Kauno neįgalieji turi naują vadovę Kaunas:

Laura Bigėlytė-Žiūkienė.



2021 m. rugsėjo 9 – 22 d., Nr. 17 (1530), „Bičiulystė“3 psl.

(atkelta iš 1 psl.)

Irena Vilniuvienė pasakoja 
apie radviliškiečių pergales sporto 
varžybose. 

Radviliškio r. neįgaliųjų 
draugijos nariai buvo pakviesti 
į sporto šventes Bauskėje (Latvi-
ja) ir Klovainiuose (Pakruojo r.). 
Bauskėje dėl COVID-19 pande-
mijos ribojimų nebuvome dvejus 
metus. Buvo labai malonu su-
sitikti su seniai matytais drau-
gais. Į šventę nuvykome 5 spor-
tininkai. Na, o rezultatai prano-
ko visus lūkesčius. Parsivežėme 
13 medalių – 11 aukso, po vieną 
sidabro ir bronzos. Mūsų mote-
rys (Birutė Tamonienė, Gitana 
Čepienė ir Angelė Šimatonie-
nė) tapo bočios žaidimo čempio-
nėmis. Be šio medalio G. Čepie-
nė dar dvi pirmas vietas užėmė 
šaudymo ir baudų metimų rung-
tyse. B. Tamonienė savo amžiaus 
grupėje tapo čempione bėgimo 
rungtyje, o šuolio į tolį sektoriu-
je užėmė antrą vietą. A. Šimato-
nienė aukso medalį pelnė „kopė-

čių“ rungtyje. Irena Vilniuvienė 
50+ metų amžiaus grupėje bu-
vo pirma bėgimo ir šuolio į tolį 
varžybose, o mėtydama kimšti-
nį kamuolį liko trečia. Marius 
Matuzevičius taikliausiai mėtė 
krepšinio baudas ir toliausiai nu-
metė kimštinį kamuolį.

Į Klovainius važiavome 12 
sportininkų. Renginys organi-
zuotas gražioje vietoje, gam-
toje. Buvo 7 sportinės rungtys: 
šaškės, šachmatai, bočia, kimš-
tinio kamuolio metimas, smigi-
nis, „kopėčios“ ir baudų į krepšį 
metimas. Mūsų komandos na-
riai parsivežė 18 medalių – 9 
aukso, 6 sidabro ir 3 bronzos. 
Bočios rungtyje antroji mūsų 
komanda (A. Šimatonienė, Vy-
tautas Rančys ir Romaldas Ny-
deris) tapo čempionais. Susu-
mavus rezultatus, radviliškie-
čiai tapo komanda nugalėtoja ir 
buvo apdovanota pirmos vietos 
taure. Smagu, kad mūsų treni-
ruotės duoda rezultatų. 

Vasarai skaičiuojant pasku-
tines dienas Biržų rajono neį-
galiųjų draugijos literatų klubas 
„Svajokliai“ suskubo sureng-
ti poezijos ir draugystės šventę. 
Ji vyko Biržų pilyje, viešosios 
bib liotekos salėje. Šiemet šventę 
pavadino „Žvilgsnis į rudenį“. 
O į jį pažvelgti kvietė renginio 
vedėjai: klubo pirmininkas Egi-
dijus Saldys ir Ona Varnienė.

Į šventę atvyko literatai iš Pa-
nevėžio, Anykščių ir Mažeikių. 
Neaplenkė pilies ir biržiečiai.

Šventė prasidėjo Vytauto 
Mačernio paminėjimu. Apie 
jaunąjį poetą, jo gyvenimą ir 
kūrybą papasakojo mokytoja 
Vlada Balberienė.

Renginio dalyvių pasvei-
kinti atvyko Biržų rajono me-
ras Vytas Jareckas ir jo patarėja 
Joana Kvedaravičienė. Dėme-
sys, teigiamas požiūris į kūry-

binę veiklą atsispindėjo ne tik 
svečių sveikinime – klubo pir-
mininkui buvo įteiktas didelis 
tortas ir obuolių pintinė. 

„Svajoklių“ klubas išleido 
jau ketvirtą almanachą „My-
liu kiek vieną dieną“. Jį trum-
pai pristatė V. Balberienė. Re-
daguodama šią knygą ji atidžiai 
skaitė kiekvieną kūrinį, užrašė 
pastebėjimus. E. Saldys šventė-
je apdovanojo visus, prisidėju-
sius prie almanacho atsiradimo.

Į svečius buvo pakviestas Pa-
nevėžio rajono Krekenavos kul-
tūros centro Naujarodžio padali-
nio moterų ansamblis „Žėlupė“. 
Skambėjo dainos, aidėjo nuošir-
dūs plojimai. Poezijos posmais 
visus džiugino ir jauniausias sve-
čias Albinas Batavičius. Užteko 
visiems dovanų ir dėmesio.

Daiva BATAVIČIENĖ
„Svajoklių“ klubo narė 

Pilyje – poezijos 
ir draugystės šventė

 Biržai:

Poezijos šventę primins bendra nuotrauka.

Išvykose – 
sportininkų pergalės

 Radviliškis:

Bočios komanda varžybose Klovainiuose tapo čempionais.

Žolynų magija užbūrė 
kūrybinių dirbtuvių dalyves

socia liniuose tinkluose sekėja. 
Pieš porą metų Šiauliuose da-
lyvavau ir jos vedamuose edu-
kaciniuose mokymuose. Tąkart 
iš žolynų rišome kalėdinį pa-
puošimą – saulutę su į jos vidų 
įkomponuotu paukštuku, – pri-
simena Vilija ir priduria, kad tri-
jų valandų tokiai kūrybai per-
prasti – mažoka. – Buvo daug 
skubos: vadovė rodė, mes da-
rėm kartu. Šįkart nereikia gal-
voti, kad tik spėtum, gali ir pa-
kartoti, ir pasiklausti. Tada pasi-
darytas paukščiukas man nepa-
tiko. Labai džiaugiuosi, kad ga-
lėsiu jį ištaisyti, nes dabar žinau, 
kaip tai padaryti. Tikriausiai jis 
taps kito, naujo darbo dalimi.“ 

Galimybe labiau įsigilinti į 
kūrybinį procesą patenkinta ir 
E. Stankevičienė. „Biblioteka 
vykdė projektą ir Gintvilė atva-
žiavo mūsų pamokyti. Tai buvo 
pirmasis mano prisilietimas prie 
žolės. Norėjosi dar kartą tai pa-
kartoti, daugiau išmokti. Ir ma-
no svajonė išsipildė, – pasako-
ja sparčiai žolinius ornamentus 
komponuojanti Elena. – Pag-
rindinės detalės panašios, bet 
jungimas, mintis – nenuspėja-
mi dalykai. Žolynų pynimas – 
tai kartu ir susikaupimas, ir at-
sipalaidavimas.“

Užburia ir procesas, ir 
rezultatas

Įvairius rankdarbius mėgs-
tanti, floristika besidominti rad-
viliškietė Rima Danylienė nesle-
pia iki šiol apie žolynų ornamen-
tiką neturėjusi jokio supratimo. 
„Net internete vadovės darbus 
apžiūrėjus niekaip neatė jo į gal-
vą mintis, kaip taip galima pada-
ryti, – pasakoja moteris. – Buvo 
truputį neramu – ar sugebėsiu, 
gal čia labai sudėtinga. Bet paaiš-
kėjo, kad viskas įmanoma. Sma-
giausia, kad pradėdama dirbti net 
negali nuspėti, koks bus rezulta-
tas. Atrodo, sugalvojai vienaip, o 
bedirbant kyla daugybė minčių 
ir pirminę idėją visai pamiršti. 
Kaip sako vadovė, žolė gyva, tu-
ri savo įnorius ir ne visada pasi-
duoda tavo sumanymui.“

Užburiančiu kūrybiniu pro-
cesu džiaugėsi ir panevėžietė 
Stanislava Juozapaitytė. „Esu 
bandžiusi iš šieno daryti pa-
prastus elniukus, kitus gyvūnė-
lius, bet iš špagatu surištos žolės 
jie būdavo dideli, grubūs – jo-
kio grožio. O čia visai kas kita, 
darbai dailūs, juvelyriniai. Pa-
grindines jungtis išmokom ir ri-
šam žolę pagal savo išmonę: de-
di vieną detalę prie kitos, kaip 
mozaiką, o kas išeis – nežinai. 
Patinka toks netikėtumas. Labai 
gerai, kad vadovė šalia, gali pa-
klausti jos nuomonės, pasitarti.“ 

G. Giedraitienė neslepia – ją 
maloniai nustebino moterų iš-
radingumas: „Jos pridarė tokių 
detalių, kokių aš nesu dariusi.“ 
Pasak vadovės, dirbant atsisklei-
džia žmogaus charakteris – vie-
nas stengiasi viską tobulai, skru-
pulingai padaryti, kitas turi dau-
giau vidinės laisvės, vienas labiau 

stengiasi techniką atkartoti, kitas 
daugiau kuria“, – pasakoja vidinę 
laisvę itin branginanti Gintvilė. 

Limpa prie širdies
Iš Šakių rajono į Šventąją 

atvykusi Genutė Bučiūnienė – 
tikra auksarankė. Moteris sako 
pabandžiusi daugiau nei dešim-
tį amatų, bet ne visi prie širdies 
limpa. Daugiausia laiko karpy-
mui, grafikai skirianti tauto-
dailininkė neslepia, kad molis 
jos netraukia, o čia išglostytos 
žolės, ko gero, nepaleis. „Toks 
jausmas, kad čia – mano, – sako 
Genutė. – Miške gyvenu, žalia-
va nebus didelė problema. Lim-
pa man šitas darbas, tik reikia 
kantrybės. Esu lėtadarbė, man 
viską reikia kruopščiai apčiupi-
nėti, sudėlioti.“ Dailų papuoša-
lą iš žolynų nusipynusi mote-
ris džiaugėsi, kad jis labai tiks 
prie lininių jos drabužių: „Eisiu 
į kokią šventę, pasipuošiu. To-
kio originalaus papuošalo nie-
kas neturės.“

Kūrybinėje stovykloje įgy-
tų įgūdžių nežada pamiršti ir 
kėdainiškė Loreta Virbickienė. 
Moteris pasakoja dalyvavusi 
LND organizuotose šiaudinių 
sodų rišimo, karpinių kūrybi-
nėse stovyklose. Vasarą kvietru-
gių stiebų prisipjovusi iki šiol į 
ažūrinius ornamentus juos su-
varsto – draugams, giminėms 
dovanoja. Ir atvirukų šventėms 
neieško – pati ką nors iškarpo. 
Loreta džiaugiasi, kad išmoku-
si vieno meno, gali jį priderinti, 
prijungti prie kito. „Prie šiaudi-
nių sodų labai tinka paukščiu-
kai. O man jie nelabai išeidavo – 
dabar išmokau, kaip juos daryti, 
labai pravers, – šypsosi moteris 
ir priduria: – Gražiai padaryti 
nelengva, bet tikrai bandysiu.“ 

Imlios naujovėms
Naują įdomią veiklą džiau-

giasi atradusi ir alytiškė Ire-
na Kaškonienė. Per savo 35-ąjį 
gimtadienį dėl supūliavusio stu-
buro paralyžiuota moteris metus 
praleido ligoninės lovoje, kol vėl 
atsistojo ant kojų. „Viskuo gy-
venime reikia domėtis, nes nie-
kada nežinai, kas rytoj gali nu-
tikti, – sako Irena. – Tokie su-
krėtimai išmoko džiaugtis kiek-
viena diena.“ Taip ji ir stengiasi 
daryti: mezga, išmoko pinti ka-
lėdinius vainikus, pabandė pin-
ti iš vytelių, gaminti dekoraty-
vinius muiliukus, dabar pani-
ro į žolynų magiją. Irena prisi-
pažįsta labiau mėgstanti tokius 
rankdarbius, kur, pasak jos, ne-
reikia ilgai kapstytis, kur greitai 
gali pamatyti rezultatą. „Žoly-
nų pynimas – kaip tik toks už-
siėmimas, be to – dar ir puiki 
meditacija“, – tikina ji.

Rankdarbiai patinka ir ki-
tai alytiškei – Irenai Krickie-
nei. „Jeigu tik atsiranda proga 
ką nors naujo išbandyti, sten-
giuosi jos nepraleisti, – sako 
moteris. – Ne viską galiu, nes 
daugiau nei pusę gyvenimo tu-
riu negalią (sisteminis jungia-
mojo audinio susirgimas pažei-
dė ir sąnarius, ir vidaus orga-
nus – visą organizmą), bet vis 
tiek nenuleidžiu rankų.“ Pasak 
moters, žolynų pynimas jai pa-
liko labai didelį įspūdį ir net ne-
sitikėjo, kad pati tokias grožy-
bes išmoks kurti. „Buvau ma-
čiusi, kaip per šventes degina iš 
šieno, šiaudų padarytas gyvūnų 
skulptūras, bet nė neįsivaizda-
vau, kaip jie padaryti. O tokių 
juvelyrinių darbų iš žolynų Aly-
tuje nesu net mačiusi.“

„Kiekvienais metais savo na-
riams stengiamės pasiūlyti kaž-
ką naujo, įdomaus, – sako LND 
projekto vykdytoja Saulė Vėje-
lienė. – Esame išbandę nemažai 
įvairių menų, šiemet į šią mo-
zaiką įtraukėme žolynų pyni-
mą. Vadovė visoms kūrybinių 
dirbtuvių dalyvėms pristatė tas 
pačias taisykles, o moterų kū-
riniai – visi skirtingi, įdomūs, 
unikalūs. Dalį jų padovanosi-
me meno kolektyvų konkurso-
koncerto „Vilties paukštė“ daly-
viams, – taip ne tik menai pa-
pildys vienas kitą, bet susilies ir 
LND renginiai.“

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Žolynų pynėjoms Giedražolė patarimų negailėjo.

Su savo darbu – Stanislava Juoza-
paitytė. 
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Kalbėkim ne apie 
negalią, o apie žmogų

Į velomaratoną „Įveikti save“ – 
ir su neįgaliųjų vežimėliais 

Starto linija kirsta, priekyje – ir įkalnės, ir nuokalnės.

Mes visi – su negalia arba be jos – lygiai taip pat esame žmonės, 
visuomenės ir šeimos nariai, draugai, darbuotojai. Tokia svar-
biausia Neįgaliųjų reikalų departamento inicijuotos visuomenės 
informavimo kampanijos „Jokio skirtumo“ mintis. 

MO muziejaus kiemelyje buvo galima pabendrauti su menininku A. Gatavecku. 

(atkelta iš 1 psl.)

Jai priskiriami sportininkai, val-
dantys liemenį, pirštus. Mano 
pirštai vos vos sujudėjo – viskas, 
priskyrė prie stipresnių. Niekas 
nežiūri, ar yra sugriebimas, ar 
yra tvirtumas, – pasakojo nu-
svylimo neslepiantis Raimon-
das. – Treji metai darbo, o kiek 
finansų, sveikatos padėta...“ 

Dabar vaikinas save išbando 
kitoje sporto šakoje – mėto dis-
ką. Jis viliasi, kad po metų pada-
ryta klaida bus ištaisyta. O kad 
neprarastų sportinės formos, iš-
naudoja visas galimybes. 

Iššūkis įveiktas!
O štai Agnė Žulkutė į velo-

maratoną atvyko pirmą kartą. 
Telšių rajone gyvenanti mergi-
na pasakojo jau prieš keletą me-
tų atkreipusi dėmesį į šį rengi-
nį, o šiemet, palankiai susiklos-
čius aplinkybėms, pasiryžo at-
važiuoti į sostinę. Dėl įgimtos 
stuburo išvaržos Agnė vežimė-
liu juda nuo vaikystės. „Visus 26 
metus“, – sako mergina. Pasak 
jos, ko gero, lengviau būti to-
kiai gimusiai nei neįgalia tap-
ti po traumos. – Viskas įprasta: 
išmoksti, prisitaikai ir gyveni...“ 

Į velomaratoną Agnė išrie-
dėjo su mechaniniu varytuvu. 
Juo mergina naudojasi ir ju-
dėdama namų aplinkoje – sa-
vo kaime. Pašnekovė pasakoja 
mokyklą baigusi kartu su savo 
bendraamžiais. Atsiradus neįga-
liojo vežimėliu judančiai moki-
nei prie jos poreikių prisitaikė ir 
pagrindinė mokykla, ir gimna-
zija. „Padarė įvažiavimus, o pa-
mokos vykdavo pirmame aukš-
te“, – sako Agnė. Sėkmingai 
baigusi mokyklą, į verslo pro-
cesų vadybos studijas Klaipė-
doje įsikūrusioje Lietuvos vers-
lo kolegijoje gilinosi nuotoliniu 
būdu. Ir darbą susirado nuotoli-
nį. Tokius pasirinkimus iš dalies 
lėmė neprieinama aplinka. „Ne 
visur pritaikyta, ne visur gali-
ma patekti“, – sako Agnė. Bet, 
pasak jos, daug kas priklauso ir 
nuo požiūrio. Pagal savo gali-
mybes maksimumo siekti nu-
siteikusi mergina ir apsispren-
dė dalyvauti velomaratone. Jos 
negąsdino ir 10 kilometrų trasa. 
„Žinau, kad bus visokios dan-
gos, įkalnių, bet įdomu save iš-
bandyti“, – sakė telšiškė. Lydi-
ma dviračiu važiavusio draugo 

ji šį iššūkį puikiai įveikė. Net-
gi buvo beapsisprendžianti suk-
ti dar vieną ratą, bet vis dėl-
to nutarė, kad debiutui užteks 
ir vieno.

Aklumas – ne priežastis 
nustoti gyventi 

Dviviečiu dviračiu į veloma-
ratono trasą leidosi regėjimo ne-
galią turinti Virginija Šilkinytė 
ir nuo vaikystės su cerebrinio 
paralyžiaus diagnoze gyvenantis 
Juozas Valiukevičius. „Šis dvi-
ratis labiau pritaikytas regėjimo 
negalią turintiems žmonėms, – 
aiškina Juozas. – Juo važiuo-
ja vienas matantis, o kitas visai 
neregintis žmogus. Man tenka 
ved lio funkcija. Ypatingų įgū-
džių juo važiuoti nereikia, svar-
bu tik abiem sinchroniškai min-
ti jo pedalus.“

Juozo ir Virginijos tandemas 
į velomaratono trasą leidosi jau 
ketvirtą kartą – antrąsyk starta-
vo žmonių su negalia grupėje, 
dar porą kartų – bendrame mė-
gėjų sraute. Su daugiau kaip 10 
metų turimu dviračiu Virgini-
ja ir Juozas dalyvauja ir kituose 
žygiuose. „Prieš kelerius metus 
per visą Lietuvą – nuo Kupiškio 
iki Vilkaviškio važiavom, – pri-
simena moteris. – Mėgstu judė-
jimą, greitį, nepraleidžiu ir pa-
sivažinėjimų motociklais, į ku-
riuos kviečiami neregiai.“

Virginijos regėjimas silpo 
pamažu. Įgimta glaukoma ku-
rį laiką dar leido pasimėgauti ją 
supančiais vaizdais ir spalvomis, 
bet paskui jos akių šviesa užge-
so. „Visai nematau, bet aklumas 
gyvenimo džiaugsmo iš manęs 
neatėmė. Svarbiausia – noras 

gyventi. 80 proc. viską įmano-
ma padaryti. Tik paskaityti ir 
mažų plonų blynelių išsikepti 
negaliu“, – šmaikštavo pozity-
viai nusiteikusi moteris. 

Jų tandemas sėkmingai įvei-
kė du velomaratono ratus. 

Panevėžiečiai – nuolatiniai 
velomaratono dalyviai
Sostinėje vykstančio velo-

maratono nepraleidžia ir pane-
vėžiečiai: Žilvinas Kliopmanas 
į jį atvažiavo antrą kartą, Jonas 
Dumša yra praleidęs vos vieną, 
kai iš tuo pačiu metu vykstančių 
dviejų renginių pasirinko Balti-
jos kelio žygį ir keliavo nuo Vil-
niaus iki Talino. „Šiemet palydė-
jome šio žygio dalyvius nuo sos-
tinės iki Panevėžio, tad galėjome 
dalyvauti ir velomaratone, – sa-
ko Jonas. – Atvažiuojame ir su-
sitikti su bendraminčiais, paben-
drauti – tokie renginiai vienija. 
Tiems, kurie nori pasportuoti, 
pajudėti, čia sudarytos puikios 
sąlygos. Ir visuomenė pamato, 
kad mes ne tokie jau klipatos.“ 

„Svarbiausia, kad žmonės 
juda, o ne sėdi ir verkia, kaip 
viskas blogai, – pokalbį tęsia 
Žilvinas ir pasakoja, kaip ban-
dė prikalbinti kartu važiuoti 
dar vieną rateliais judantį žmo-
gų. – Ir varytuvą turi, ir būtu-
me atvežę, bet niekaip nepavy-
ko įkalbinti. Sako: „Aš paskui 
tave nespėsiu.“ Bandžiau įtikin-
ti, kad čia ne lenktynės, jis ga-
lės važiuoti pirmas, o aš paskui 
jį. Deja... Kas nori – ieško būdų, 
kas nenori – ieško priežasčių.“

Visą velomaratono trasą nu-
filmavęs ir socialiniuose tink-
luose šiuo įrašu bei daugybe 
nuotraukų pasidalijęs J. Dumša 
viliasi, kad galbūt ši vaizdo me-
džiaga sudomins ir daugiau ne-
galią turinčių žmonių. „Kasmet 
visuomenė į mus žiūri vis gera-
noriškiau, – pasidžiaugė jis. – 
Šiemet jutome ypatingą empa-
tiją – nė vienas dviratininkas 
nesistengė užkirsti kelio, kaip 
nors sukliudyti. Atvirkščiai – 
visi praleido, pakeliui žmonės 
mojavo rankomis – taip rodė 
palaikymą. Kuo dažniau esa-
me su visais, tuo žmonės natū-
raliau mus priima, tuo patys la-
biau jaučiamės esantys lygiaver-
čiai visuomenės nariai.“

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.Pirmą kartą velomaratono trasą įveikė Agnė Žulkutė.

Reikia keisti visuomenės 
nuostatas

Rudeniop prasidėjusia kam-
panija „Jokio skirtumo“ atkrei-
piamas dėmesys, kad negalią 
turintis žmogus, kaip ir visi kiti 
visuomenės nariai, nori bei gali 
dirbti, keliauti, sportuoti, daly-
vauti profesiniame, kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime. 

„Turime kiekvienas padaryti 
viską, kad visuomenės nuostatos 
keistųsi, kad aplinkos – tiek fi-
zinės, tiek emocinės, tiek socia-
linės – būtų pritaikytos“, – MO 
muziejuje pristatydama kampa-
niją sakė socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Monika Navic-
kienė. Ji pasidžiaugė, kad tokios 
akcijos prisideda prie šių nuos-
tatų keitimo. MO muziejus ini-
ciatyvai pristatyti pasirinktas ne 
atsitiktinai – pernai jis negalią 
turinčių žmonių buvo įvardintas 
kaip vienas geriausiai prieinamų. 

„Kai manęs klausia, kaip 
bendrauti su žmonėmis su ne-
galia, pirmiausia aš sakau atsi-
palaiduoti, žiūrėti kaip į žmo-
gų, o ne kaip į kažkokį objek-
tą, su kuriuo reikia žinoti kaip 
elgtis“, – sakė viena iš renginio 
moderatorių Aistė Krušinskaitė. 

Žmonių su negalia teisių 
stebėsenos komisijos pirminin-
kė Kristina Dūdonytė atkrei-
pė dėmesį, kad segregacijos ir 
žmogaus teisių pažeidimų Lie-
tuvoje dar yra daug. Pradėti ji 
ragina nuo termino „integraci-
ja“ (kai žmogus turi prisitaiky-
ti prie visuomenės), kurį siūlo-
ma keisti žodžiu „įtrauktis“ (pa-
ti visuomenė turi keistis ir tapti 
patogesne visiems). 

Kalbėtis kvies suolelis
Vienas iš akcijos simbolių – 

bendravimo suolelis. Neįgalių-
jų reikalų departamento direk-
torė Eglė Čaplikienė papasako-
jo, kad šis universalaus dizaino, 
t. y. ir žmonėms neįgaliųjų ve-
žimėliuose patogus suolelis per 
artimiausius kelis mėnesius ke-
liaus po skirtingas Vilniaus ir 
Lietuvos vietas. 

Kiekvienoje vietoje suolelis 
skleis tam tikrą žinutę, kvies kal-
bėtis ne apie negalią, o apie tai, 
apie ką bendrauti yra įdomu. Pa-
vyzdžiui, MO buvo galima pa-
sišnekėti apie meną, prie Balto-

jo tilto – pabendrauti apie sportą, 
prie Vilniaus universiteto – apie 
išsilavinimą, traukinių stotyje – 
apie keliones. Suolelis aplankys ir 
5 kitus Lietuvos miestus. Utenoje 
bus kalbama apie turizmą, Aly-
tuje – apie intelektualų laisva-
laikį, Klaipėdoje – apie muziką, 
Šiauliuose – apie pramogas, Tau-
ragėje – apie veiklas ir verslumą. 

Pasak E. Čaplikienės, vie-
nas iš iniciatyvos tikslų – paro-
dyti, kad universalus dizainas, 
įtrauki aplinka yra esminė sąly-
ga įtraukčiai. Taip pat kampani-
ja kviečia darbdavius, didžiąsias 
įmones, valstybines įstaigas pri-
sidėti, kad daugiau negalią tu-
rinčių darbuotojų galėtų dirbti. 
Jie raginami darbo skelbimuo-
se bei Facebook puslapio profi-
lio nuotraukose užsidėti specia-
lų „Jokio skirtumo“ rėmelį, taip 
parodydami, kad įsipareigoja su-
daryti sąlygas negalią turintiems 
žmonėms įsidarbinti. 

Prabils ir skulptūros 
Akciją vainikuos gruodžio 

3-iąją, Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną, prabilsiančios garsiausios 
sostinės skulptūros. Jos pasipuoš 
atributais, kuriuos dažniausiai 
naudoja žmonės su negalia. Tar-
kim, Jonas Basanavičius bus su 
baltąja lazdele. Pasak E. Čapli-
kienės, taip norima atkreipti dė-
mesį, kad ar žmogus su baltąja 
lazdele, ar be, nėra jokio skir-
tumo, svarbiausia – žmogus ir 
unikalūs jo gebėjimai, pomėgiai.

Per akcijos pristatymą, MO 
kiemelyje prisėdus prie suolelio, 
norintieji galėjo pakalbėti apie 
meną su dailininku Algirdu Ga-
tavecku. Šio susitikimo labai lau-
kė Jokūbas iš „Arkos“ bendruo-
menės. Jis mėgsta lankstyti ori-
gamius, domisi brolių Gataveckų 
kūryba, tad vos tik sužinojo apie 
galimybę su jais susitikti, nekan-
triai laukė šios progos. Norinčių 
parodyti, net parduoti savo pieši-
nius, arba tiesiog pasikalbėti apie 
savo pomėgius su garsiu meni-
ninku tą dieną buvo ne vienas. 
Kitas susitikimas prie šio suolelio 
įvyko Kudirkos aikštėje „Sosti-
nės dienų“ metu. Čia su daini-
ninku Jurgiu Brūzga ir su nacio-
naliniu „Spalvų muzikos“ orkes-
tru kalbėta apie muziką. 

Aurelija BABINSKIENĖ
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deburgo teisių suteikimo Jurbar-
ko miestui 410-ąsias metines, 
surengė didelę šventę. Su rajo-
no vadovais preliminariai buvo 
aptarusi galimybę vieną dieną 
skirti neįgaliesiems, pasirūpin-
ti jų maitinimu. „Mums reikia 
išeiti į visuomenę, būti kartu su 
visais, prisijungti prie bendrų 
švenčių, o ne tik vieni kitiems 
dainuoti“, – apgailestaudama, 
kad ši idėja nesulaukė palaiky-
mo, sako V. Pieniutienė. 

Daugiau švenčių – geriau
Lazdijų rajono neįgaliųjų 

draugijos ansamblio „Atjauta“ 
dainininkai Raseinių šventėje 
„Lik sveika, vasara“ dalyvavo 
jau antrą kartą. Draugijos pirmi-
ninkė Onutė Černiauskienė sa-
ko, kad ansambliečiams ji labai 
patiko, jie noriai ruošėsi naujam 
pasirodymui ir su renginio orga-
nizatoriais atsisveikino tardami 
„Iki kitų metų.“ Pasak draugi-
jos pirmininkės, smagu ir save 
parodyti, ir kitų kolektyvų atlie-
kamomis dainomis pasidžiaugti.

Jau antri metai, kaip dėl ne-
skiriamo finansavimo neįgalie-
ji negali dalyvauti tradicinėje 
šventėje „Tau, Vilniau!“, o susi-

tikti, pasižmonėti, iš savo aplin-
kos ištrūkti labai norisi. „Į savo 
projektą buvome įtraukę kelio-
nę į „Sostinės dienas“, bet su-
žinoję, kad mūsų nepriims, pa-
rašėme savivaldybei raštą, pa-
koregavome savo projektą, ir 
šias lėšas panaudojome kelionei 
į Raseinius“, – pasakoja O. Čer-
niauskienė ir pasidžiaugia, kad 
ansambliečiams nereikėjo mo-
kėti nei už kelionę, nei už mai-
tinimą. Pasak jos, tokių rengi-
nių esmė – bendrystė. Visi su-
važiuoja, pasimato, pasibūna. 
Ansambliečiai jau pažįsta vieni 
kitus, džiaugiasi susitikę. „Jeigu 
atsirastų, kas dar organizuoja – 
važiuotume ir ten, nesvarbu, 
kokiame Lietuvos kampelyje tai 
vyktų. O Raseiniai visus svetin-
gai sutinka, priima. Atvažiuosi-
me čia ir kitais metais.“ 

Respublikinės neįgaliųjų 
dainų šventės dalyviai atsisvei-
kino „Giminių“ daina. „Neap-
sakomas jausmas, kai visi susto-
ję ją dainuojame – tikrai jaučia-
mės esantys giminės“, – sako 
J. Stasevičienė. Šventės organi-
zatorė neslepia, kad ją iki širdies 
gelmių sujaudino ir visos publi-
kos skanduotas „Ačiū!“. 

Neįgaliųjų meno kolektyvai 
netrukus ir vėl susitiks LND 
rengiamos „Vilties paukštės“ 
koncertuose.

Aldona MILIEŠKIENĖ 

Aktorius Justas Tertelis.

Augo kartu su „Saulutės“ 
pacientais

Justo tėtis Jonas Tertelis dir-
ba Druskininkuose, sanatorijo-
je „Saulutė“. Jis – fizinės medi-
cinos ir reabilitacijos gydytojas, 
vaikų neurologas. Justas nuo 
pat vaikystės lankydavosi šio-
je sanatorijoje, matydavo, kaip 
jo tėtis bendrauja su cerebrinio 
paralyžiaus paženklintais vai-
kais. „Tėtis man nuo mažumės 
įteigė, kad vaikai ir suaugusieji, 
turintys judėjimo negalią, yra 
tokie patys kaip visi jų amžiaus 
žmonės – gabūs, smalsūs, kū-
rybingi, – prisimena Justas ir 
pasakoja, kaip jį, dar vaiką, vė-
liau paauglį, jaunuolį stebinda-
vo neįtikėtinos istorijos. – Ei-
dami su tėčiu gatvėje sutikda-
vome žmonių, kurių negalėjau 
pavadinti neįgaliais, jeigu jie ir 
turėjo kokią nors negalią, ji bu-
vo plika akimi nematoma. Bet 
tėtis pasakodavo, kad pažinojo 
tą žmogų vaikystėje, kai jis dar 
buvo iš dalies paralyžiuotas. Sa-
vo ir medikų pastangomis, at-
kakliai treniruodamasis, jis pa-
siekė neįtikėtinų rezultatų. Tė-
tis sakydavo, kad iš šių žmonių 
verta pasimokyti atkaklumo ir 

ištvermės. Ir aš supratau, kodėl.“
Justas pasirinko menininko 

kelią, bet tėvo pamokos išliko 
visam gyvenimui. „Niekada ne-
žiūrėjau į neįgalų žmogų kaip į 
silpną, reikalaujantį pagalbos ir 
užuojautos. Atvirkščiai – žavė-
jausi neįgalaus žmogaus valia ir 
ištverme, noru gyventi visavertį 
gyvenimą“, – pasakoja jis. 

Tėvo pamokas Justas perduo-
da ir savo vaikams. Kartą jo sū-
nelis paklausė, kaip mokosi vai-
kai, kurie negirdi. Tuomet Justas 
paklausė sūnaus: „O jeigu į tavo 
klasę ateitų kurčias vaikas, kaip 
manai, ar jis galėtų kartu su ta-
vimi mokytis?“ Sūnus susimąs-
tė, o tėvas jam priminė viešna-
gę užsienyje, kai ir jis nemokėjo 
užsienio kalbos, bet puikiai susi-
kalbėjo su vietiniais vaikais. Jie 
žaidė bendraudami gestais, mi-
mika, šypsenomis. „Manau, kad 
švietimo sistema turėtų skatinti 
negalią turinčių vaikų integraci-
ją į bendrojo lavinimo mokyk-
las. Ir ne tik dėl neįgalių vaikų, 
bet dėl visų! Bendras mokyma-
sis turėtų tapti įprasta kasdieny-
be, o ne tik pažintimi“, – sako 
Justas ir tęsia savo pasakojimą. 
Šį kartą jau apie teatrą.

Norėjo, kad žiūrovas 
patikėtų kuriamu personažu 

Kai prieš gerą dešimtmetį re-
žisierius Agnius Jankevičius pa-
kvietė Justą spektaklyje „Miego 
brolis“ suvaidinti Zefą, neįga-
lų pražuvusio muzikos genijaus 
Johaneso Elijo Alderio tėvą, ak-
torius pajuto didelę atsakomybę: 
„Nebuvau turėjęs tokio vaid-
mens. Zefas yra vidutinio am-
žiaus, be to, iš dalies suparaly-
žiuotas.“ Ši aplinkybė Justui nuo 
pat pradžių pasirodė tikras profe-
sinis iššūkis. Jis ilgai mąstė, kaip 
surasti būdą jautriai suvaidinti 
žmogų su negalia, kad tai nebūtų 
„neskanu“, perdėm graudu. Įsi-
gilinęs į kūrinį suprato, kad tu-
ri pats „susišildyti“ šį personažą, 
tik tada įtikins žiūrovus, kad čia 
svarbiau ne kūnas, o pats žmo-
gus, jo istorija, jo pozicija. 

„Galvodamas apie vaidme-
nį stengiausi emociškai suvok-
ti, kaip tas žmogus galvoja, kaip 
gyvena, kai negali pajudėti nuo 
kėdės, – prisimena Justas. – 
Scenoje sėdėjau centre ir viskas 
sukosi aplink mane. Pabandęs 
pabūti toje būsenoje mąsčiau, 
kiek daug emocijų išgyvena tas 
žmogus. Bandžiau susivokti, 
kaip jis užaugo, ar negalią turė-
jo nuo vaikystės, ar susirgo, ar 
kas nutiko vėliau. Bijojau nusi-
piginti, suvaidinti abstrakčiai, 
norėjau, kad žiūrovas susimąs-

Svarbu ne kūnas, 
o žmogus ir jo istorija Dramaturgas, režisierius, teatro ir kino aktorius Justas Terte-

lis spektaklyje „Miego brolis“ suvaidino iš dalies paralyžiuoto 
pjesės veikėjo Zefo vaidmenį. Paklaustas, ką pajuto pirmą kar-
tą kurdamas tokį jam neįprastą vaidmenį, aktorius atsakė, kad 
dar būdamas mažas berniukas jau buvo arti žmonių, turinčių 
judėjimo negalią.

tytų: ar čia vaidyba, ar toks esu 
iš tikrųjų.“ 

Justo personažas Zefas yra 
vyras, tėvas, kuris labai mažai 
kalba, bet daug jaučia, supran-
ta, mato... „Tylėti scenoje man 
nebuvo labai sudėtinga – veiki, 
klausaisi, viduje reaguoji. Bet 
didžiulis iššūkis yra fizinis ap-
ribojimas, negalėjimas pajudė-
ti, mizanscenos tokiu atveju yra 
labai ribotos. Išorėje nejudėjau, 
bet viriau viduje“, – pasakoja 
aktorius. Justas neslepia, kad jau 
tuomet giliau pajuto, kas vyksta 
negalinčio judėti žmogaus vidu-
je, jam kilo daug minčių.

Teatre kalbasi sielos
Po to buvo daug kitų vaid-

menų, tačiau prisiminęs Zefą, 
Justas visada pagalvoja, kad daž-
nai matome žmogaus su nega-
lia išorę, bet nepažvelgiame į jo 
sielą. „Mes galime turėti skir-
tingus kūnus, skirtingas gali-
mybes judėti, matyti, girdėti, 
tačiau visi turime sielas, mus 
jungia gebėjimas jausti, mąsty-
ti, mylėti. Žiūrėdami spektaklį 
visi „įsijungiame“ vaizduotę, 
humoro jausmą ir daugelį kitų 
bendrų dalykų. Emocija, kurią 
išgyvename teatre, mus sujun-
gia, gimsta ypatingas ryšys“, –
samprotauja jis. 

Justas labai išgyvena, kad 
dar yra vietų, į kurias judėjimo 

negalią turintys žmonės nega-
li patekti, nes nėra liftų, pan-
dusų, pėsčiųjų nuolydžių neį-
galiesiems. „Keistuolių teatre“ 
prieš kokius 15 metų nebuvo 
lifto, tuomet mes patys žmo-
nes, sėdinčius neįgaliojo veži-
mėlyje, užnešdavome laiptais 
į žiūrovų salę, – prisimena ak-
torius. – Esu pats vienas nešęs 
laiptais rateliuose sėdintį žmo-
gų. Drauge džiaugėmės, kad jis 
pamatys spektaklį. O juk teat-
re drauge žiūrime vieną istori-
ją ir dažnai be žodžių dalijamės 
emocijomis, potyriais.“

Ką tik pasirodė Justo dainų 
kompaktinė plokštelė. „Noriu, 
kad visi manęs klausytųsi širdi-
mi, pamiršdami dideles ar ma-
žesnes negalias, liūdesį, nusivy-
limą. Kad klausytųsi ir džiaug-
tųsi“, – sako J. Tertelis.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Tradicijos neatsisakys
Raseinių rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Janė Sta-
sevičienė patenkinta – pernai 
duotas pažadas į Maironio par-
ką kasmet sukviesti muzikuo-
jančius neįgaliųjų kolektyvus 
tesėtas. „Davėme šiai šventei 
pradžią, norime, kad ji tęstųsi. 
Tam pritaria ir Raseinių rajono 
meras, – sako ji. – Padedant sa-
vivaldybei, mūsų partneriui – 
Kultūros centrui, miesto seniū-
nui bei nemažam būriui rėmėjų, 
renginiui turėjome ir puikią sce-
ną, ir profesionalų įgarsinimą.“ 

Šventės organizatorė pasi-
džiaugė, kad šiemet į Raseinius 
susirinko dar daugiau dainos, 
muzikos ir šokio mėgėjų iš vi-
sos Lietuvos. „Pernai buvo at-
vykę 20 kolektyvų, šiemet – 25. 

Smagu, kad švente susidomėjo 
ir pirmą kartą joje dalyvavo Jur-
barko, Garliavos, Elektrėnų ne-
įgaliųjų draugijų meno kolekty-
vai, prie mūsų prisijungė Šiaulių 
širdininkų klubo dainininkai.“ 

Į dainų šventę atvykę ko-
lektyvai atliko po du savo pasi-
rinktus kūrinius. „Kvietime ne-
nurodėme jokios temos, – sako 
J. Stasevičienė ir priduria: – Čia 
juk ne konkursas, siūlėme pasi-
rinkti širdžiai mieliausias dai-
nas, nes kas liejasi iš širdies, la-
biau jaudina ir žiūrovus, ir pa-
čius dainininkus.“

Į renginį įsitraukė ne vien 
dainuojantys, bet ir vaidinan-
tys, šokantys kolektyvai. Links-
mą toną šventei uždavė Kretin-
gos rajono neįgaliųjų draugijos 
spektakliukas „Bėdų turgus“, 

publiką išjudino Mažeikių ra-
jono neįgaliųjų centro šokėjos. 
Pasak J. Stasevičienės, visi su-
kluso stebėdami, kaip jaunuolis 
iš Palangos dainą atliko gestų 
kalba. „Tokiuose susibūrimuo-
se geriau vieni kitus pažįstame, 
suprantame“, – sako ji.

Galėtų keliauti per Lietuvą
Jurbarko rajono neįgaliųjų 

draugija šioje šventėje dalyva-
vo pirmą kartą. „Draugystės“ 
ansamblis joje atliko porą dai-
nų, rankdarbių mėgėjai atsivežė 
savo darbelių. Vis dėlto draugi-
jos pirmininkė Vida Pieniutie-
nė norėtų, kad šventė neapsi-
stotų vienoje vietoje, o keliautų 
per Lietuvą, juk tiek gražių vie-
tų turime. „Vienais metais galė-
tume susirinkti Žemaitijoje, ki-
tais – Aukštaitijoje, apsilanky-
tume ir Dzūkijoje, ir Suvalkijo-
je“, – svarsto ji ir priduria, kad 
tuomet į tokias šventes važiuo-
tų ne tik ansambliečiai, bet ir 
kiti draugijos nariai, galėtų pa-
sižvalgyti po Lietuvą, įspūdžių 
pasisemti. Pasak jos, kai susi-
renka daug kolektyvų, ansam-
blis tegali atlikti vos porą dainų. 
„Ar tikrai dėl tiek verta važiuo-
ti šimtus kilometrų?“ – klausia 
draugijos vadovė ir svarsto, ar 
nevertėtų rengti mažesnių re-
gioninių švenčių. 

V. Pieniutienė sako siūliusi 
neįgaliuosius šiemet sukviesti į 
Jurbarką. Miestas minėjo Mag-

Nuoširdžiai užjaučiame Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Zitą Kviklienę dėl mylimos Mamos mirties.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Dainų šventėje – Garliavos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šarma“.

Raseinių padangėje –  
skambiausios dainosRaseinių Maironio parkas ir vėl skambėjo nuo dainų – čia su-

rengta jau antroji respublikinė neįgaliųjų meno kolektyvų dainų 
šventėkoncertas ,,Lik sveika, vasara“. 
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statytas žemas Bartelio indeksas 
(t. y. jie negali apsitarnauti), taip 
pat asmenys po aktyvaus gydy-
mo ligoninėje. 

Šiai paslaugai gauti reikia 
šeimos gydytojo siuntimo. Ją 
gali rekomenduoti ir staciona-
ro gydytojas, tarkim, po opera-
cijų, matydamas, kad pacientui 
dar reikia pagalbos. 

„Svarbu tai, kad pagalbos 
namuose paslaugą galima gau-
ti bet kurioje pirminės sveika-
tos priežiūros įstaigoje, nebūti-
nai toje, prie kurios asmuo yra 
prisirašęs“, – atkreipia dėmesį 
I. Šakienė. 

Jos teigimu, nors įsakymas, 
numatantis kompleksinės slau-
gos namuose paslaugos teiki-
mą, įsigaliojo nuo liepos 1 d., 
iki gruodžio 3 dienos yra perei-
namasis laikotarpis, kai leidžia-
ma paslaugą teikti senąja tvarka 
(t. y. kai pagalbą namuose teikia 
viena slaugytoja). Nuo sausio 
1 d. visos sveikatos priežiūros 
įstaigos turės teikti kompleksi-
nes slaugos namuose paslaugas. 

Be to, teikiant šią paslaugą tu-
ri būti užtikrinta ir socialinė pa-
galba. T. y. jei šeimos gydytojas 
duoda siuntimą paslaugai į na-
mus, ją teikianti specialistų ko-
manda turi informuoti ir socia-
lines paslaugas teikiantį centrą, 
kad jie lanko tokį pacientą. Tuo-
met socialinis darbuotojas atei-
na į namus ir įvertina, gal žmo-
gui reikia ir socialinių paslaugų. 

Asmeniui gali būti teikiamos 
104 slaugos namuose paslau-
gos per metus, tai yra maždaug 
2 vizitai per savaitę. Ši paslau-
ga apmokama iš PSDF fondo ir 
pacien tui nieko nekainuoja. So-
cialinių paslaugų dalis apmoka-
ma įprasta tvarka – paties asmens 
ar valstybės biudžeto lėšomis.

Siuntimas į NDNT 
Viena iš šeimos gydytojo 

funkcijų yra nukreipti pacientą 
į Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybą (NDNT). Tar-
nyba nustato neįgalumo (asme-
nims iki 18 metų), darbingumo 
(asmenims nuo 18 metų iki pen-
sinio amžiaus) ar specialiųjų po-
reikių (pensinio amžiaus asme-
nims) lygį. Taip pat ir nustačius 
neįgalumą gali būti papildomai 
nustatomi specialieji poreikiai, 
t. y. vertinama, kiek ir kokios 
pagalbos asmeniui reikėtų. 

I. Šakienė atkreipia dėmesį, 
kad negalia asmeniui nustato-
ma, kai būklė yra galutinai iš-
tirta, išnaudotos visos gydymo 
galimybės, baigta reabilitacija, 

t. y. kai yra aišku, kad būklė ne-
gerės. Tais atvejais, kai sveika-
ta blogėja, darbingumo ir spe-
cialiųjų poreikių lygis gali bū-
ti peržiūrimas anksčiau nei su-
eis NDNT nustatytas terminas. 

SAM specialistė pabrėžia, 
kad siuntimas į NDNT yra išra-
šomas ne paciento pageidavimu, 
o remiantis tyrimais, medicini-
nėmis indikacijomis. Žmogus 
gali atėjęs pas gydytoją išsakyti 
abejones dėl savo sveikatos būk-
lės. Šeimos gydytojas tuomet 
gali pacientą nusiųsti pas gydy-
tojus specialistus, kurie objekty-
viai įvertins sveikatos būklę. Jei 
gydytojai matys, kad tikrai yra 
pokyčių ir galės juos pagrįsti do-
kumentais, tuomet gali pacien-
tą siųsti į NDNT. Vien tik atsi-
žvelgdamas į pageidavimus, gy-
dytojas to padaryti negali. 

Jei šeimos gydytojas atsisa-
ko siųsti į NDNT ar tolesniems 
tyrimams, jis, remdamasis turi-
mais tyrimais, turi konkrečiai 
paaiškinti pacientui atsisakymo 
priežastį. Atsisakyti neargumen-
tuodamas gydytojas neturėtų. 

Jei pacientas yra nepaten-
kintas dėl gydytojo sprendimo, 
jis gali skųstis administracijai. 
Tuomet paciento būklę ir tai, 
ar gydytojas pagrįstai atsisakė 
išduoti siuntimą į NDNT, gali 
įvertinti gydytojų komisija arba 
kitas gydytojas. 

Siuntimas – ne visada 
Pasak I. Šakienės, kai kada 

pacientai skundžiasi, kad gydy-
tojas neišduoda siuntimo į treti-
nio lygio gydymo įstaigą. Ji at-
kreipia dėmesį, kad gydytojas 
siųsti į tretinio lygio medicinos 
įstaigą gali tik tuomet, kai yra 
atlikti tyrimai, įrodantys, jog 
paslaugos nebuvo galima suteik-
ti žemesniame lygyje. 

Svarbu žinoti, kad šeimos 
gydytojo siuntimas kito lygio 
specialisto konsultacijai galioja 
visoje Lietuvoje. Pacientas gali 
rinktis paslaugą bet kurioje ša-
lies poliklinikoje – ir toje pačio-
je įstaigoje, prie kurios yra pri-
sirašęs, ir kitame mieste. 

Taip pat pacientas turi tei-
sę išklausyti kitą nuomonę. Jei, 
tarkim, chirurgas siūlo operuo-
ti, pacientas gali kreiptis į kitą 
specialistą ir tik tuomet priimti 
sprendimą. 

I. Šakienė pabrėžia, kad vis 
daugiau paslaugų stengiamasi 
priartinti prie paciento ir teikti 
jas taip, kad asmuo kuo ilgiau 
galėtų likti savo namuose. 

Emilija STONKUTĖ

Šiuolaikinis žmogus girdi 
prasčiau

Anot gydytojos otorinolarin-
gologės Jovitos Karanauskienės, 
klausos sutrikimai, dar vadina-
mi neprigirdėjimu, skirstomi pa-
gal savo pobūdį. „Tai priklauso 
nuo ausies anatomijos, kuri susi-
deda iš trijų dalių: yra vidinė, vi-
durinė ir išorinė ausis. Kiekvie-
noje iš šių dalių atsiradęs sutriki-
mas gali sukelti neprigirdėjimą. 
Šie sutrikimai taip pat gali būti 
skirstomi pagal savo pobūdį, li-
gos ūmumą ir atsiradimo kilmę: 
gali būti tiek įgimti, tiek įgyti.“

Gydytoja atkreipia dėmesį, 
kad šiuolaikinio žmogaus klau-
sa patiria daugiau iššūkių nei 
bet kada anksčiau – per pasta-
rąjį dešimtmetį triukšmo lygis 
išaugo maždaug dešimčia deci-
belų. „Mūsų klausą silpnina ke-
letas veiksnių. Pirmiausia – tam 
tikros ligos, ūminiai uždegimai, 
infekcijos. Tačiau šiandien ypač 
aktualūs išoriniai faktoriai: pro-
fesinė veikla, darbas triukšmin-
goje aplinkoje (pramoninėse 
įmonėse, technikos srityje, oro 
uostuose), taip pat – laisvalaikio 
veikla: ausinukai, triukšmingi 
klubai, diskotekos, važinėjimas 
motoroleriais, keturračiais.“

Daugėja jaunų pacientų
Gydytoja J. Karanauskie-

nė pastebi, kad, nors su klausos 
problemomis susiduria visų am-
žiaus grupių pacientai, sparčiai 
auga jaunų asmenų su klausos 
sutrikimais skaičius. „Maždaug 
15 proc. paauglių yra nustato-
mi klausos pažeidimai, kuriuos 
sukelia triukšmingi koncertai, 
dažnas ausinių naudojimas, bu-
vimas triukšmingose aplinkose. 
Taip pat jauname amžiuje vis 
dažniau atsiranda ir ausies ūže-
siai, kurių kilmė sunkiai išaiš-
kinama“, – problemas vardija 
pašnekovė. 

Siekiant išvengti klausos su-
trikimo, gydytoja otorinolarin-
gologė ragina savo aplinkoje kaip 
įmanoma sumažinti triukšmo ly-
gį. „Triukšmo riba nėra visiems 
universali, tačiau teigiama, kad 
stipresnis nei 85 decibelų triukš-
mas jau pavojingas. 88 decibelai 
maždaug po 4 valandų mums ga-
li sukelti negrįžtamus pokyčius. 
Siekiant tausoti savo klausą, ra-
ginu daugiau laiko leisti tylioje, 
ramioje aplinkoje, mažinti ausi-
nukų naudojimą. Įvairių tyrimų 
duomenimis, ausinukai mūsų 
patiriamą triukšmą į ausies lan-
dą sustiprina vidutiniškai net 9 
decibelais. Tai jau gali sukelti 
sveikatos bėdų“, – teigia medikė.

Delsti negalima
Neretai klausos nusilpimą 

lydi ūžesys, skausmas, galvos 
svaigimas, pykinimas, vėmi-
mas. Kartais sutrikimai atsi-
randa ankstyvame amžiuje, kai 
vaikas pats negali pasakyti, kad 
patiria klausos nusilpimą. „Nu-
statyti sutrikimus mažiesiems 
pacientams gali būti sunkiau, 
tačiau tėvai ir darželio auklė-
tojai greitai pastebi, kad vaikas 
nereaguoja į garsus, neguguo-
ja, nesivysto kalba. Vyresnia-
me amžiuje dažniausiai įvyksta 
senatvinis klausos nusilpimas, 
o štai jaunesni pacientai klau-
sos netekti gali dėl ūminių su-
sirgimų, uždegimų, infekcijų, 
galvos traumų“, – konstatuoja 
medikė. Pasak gydytojos, pa-
vojingiausia yra klausos nervo 
pažeidimas: jeigu šis nervas nu-
trauktas, klausa nebeatsistatys.

Jeigu susidūrėte su klausos 
silpimu, delsti laiko nebėra. Bū-
tina kuo skubiau atlikti profesio-
nalią klausos patikrą. „Ji prasi-
deda nuo ausies landos ir būg-
nelio apžiūros otoskopu arba mi-
kroskopu. Po to seka nuodug-
nūs klausos tyrimai, kurie nė-
ra skausmingi ir padeda tiksliai 
diag nozuoti problemą. Svarbiau-
sia – pas gydytoją apsilankyti lai-
ku“, – įspėja gydytoja otorinola-
ringologė J. Karanauskienė.

Siūlo veiksmingą išeitį
Klausos protezavimo specia-

listė Justina Mickutė-Žilėnienė 
tikina, kad nors su klausos nu-
silpimu susiduria vis daugiau 
žmonių, juos gelbsti šiuolaikinės 
technologijos. Šiandien klausos 
reabilitavimui naudojami klau-
sos aparatai, kuriuose integruo-
ti pažangūs mini kompiuteriai. 
„Tai itin jautrūs mikrokompiu-
teriai, kurių užduotis – akusti-
niame fone atpažinti esminius 
garsus, pritaikyti juos prie indi-
vidualių žmogaus klausos gali-
mybių ir į ausies landą paduo-
ti maksimaliai aiškų bei malo-
nų garsą“, – tikina specialistė. 

Modernūs klausos apara-
tai džiugina ne tik puikiu garso 
atkūrimu, bet ir papildomomis 
galimybėmis: klausos aparatas 
atlieka belaidės ausinės, telefo-
no laisvų rankų įrangos funk-
cijas, turi tiesioginio televizijos 
garso transliavimo galimybes. 
Šiuolaikiniai klausos aparatai 
yra beveik nepastebimi ir tinka 
bet kokiam gyvenimo būdui. Jie 
puikiai prisitaiko, nekrenta net 
bėgiojant ar užsiimant kitu ak-
tyviu sportu.
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Šeimos gydytojas: 
ko gali tikėtis pacientas Klausos sutrikimai 

šiandien – ne nuosprendis
Gydytojai pastebi: modernus žmogus gyvena kone nuolatinia-
me triukšme. Deja, netylantis automobilių gaudimas, kurtinan-
tys koncertai ir diskotekos, triukšmingi darbai statybų aikštelėse 
turi savo pasekmes. Su klausos problemomis susiduria vis dau-
giau žmonių. Tai lemia negrįžtamus procesus. Negydomas klau-
sos nusilpimas gali tapti ir kitų problemų priežastimi – prade-
dant socialine atskirtimi, stresu ar nerimu, baigiant depresija ar 
net demencija. Yra ir gera žinia: šiuolaikinės technologijos siūlo 
veiksmingą išeitį. Kokia ji?

Gydytojas turi aplankyti 
namuose 

Pasak I. Šakienės, šeimos 
gydytojo funkcija – pasirūpinti 
prie jo prisirašiusiu pacientu. Jis 
atlieka tai, kas yra nurodyta šei-
mos gydytojo medicinos normo-
je, t. y. teikia bazines pirminio 
lygio medicinos paslaugas: bū-
tinąją medicinos pagalbą, tiria, 
diag nozuoja ir gydo ligas, būkles 
bei sveikatos sutrikimus ir pan. 

SAM specialistė atkreipia 
dėmesį – jei pacientas turi ne-
galią ir negali atvykti pats pas 
gydytoją, šeimos gydytojas turi 
vykti pas jį į namus. 

Namuose paslaugos teikia-
mos naujagimiams; sergantiems 
vaikams iki metų; vaikams, ku-
riems yra nustatytas sunkus neį-
galumo lygis; negalią turintiems 
asmenims, kuriems nustatytas 
nuo 0 iki 25 proc. darbingumo 
lygis arba specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis. Taip pat gydy-
tojas turi pacientą apžiūrėti na-
muose, jei jam ūmiai sutriko ju-
dėjimo funkcija, jei stipriai karš-
čiuoja (38,50 C) ir temperatūra 
nekrenta vartojant vaistus, taip 
pat jei karščiuojat atsiranda bė-
rimų. Tokiais atvejais gydytojas 
pas asmenį vyksta į namus jau 
vien tam, kad jis neužkrėstų ki-
tų pacientų. 

Jei gydytojas atsisako ateiti 
pas tokius pacientus į namus, jie 
gali raštu kreiptis į gydymo įs-
taigos administraciją. Jei vis tiek 
nepavyksta išspręsti klausimo, 
tuomet pacientas gali kreiptis į 
Valstybinę akreditavimo svei-
katos priežiūros veiklai tarny-
bą prie SAM, pridėti ankstes-
nį kreipimąsi į gydymo įstaigą, 
kaip įrodymą, kad problemos 
nepavyko išspręsti.  

Naujiena – kompleksinės 
slaugos paslaugos namuose 

I. Šakienė atkreipia dėmesį, 
kad nuo liepos 1 dienos įsigalio-
jo nauja slaugos paslaugos teiki-
mo namuose tvarka. Nuo šiol 
paslaugą teikia specialistų ko-
manda: 2 slaugytojai, 2 slaugy-
tojo padėjėjai ir kineziterapeu-
tas. Pacientui namuose gali bū-
ti teikiama labai daug paslaugų: 
nuo prausimo, pragulų profilak-
tikos iki stomų priežiūros, žaiz-
dų perrišimo, dirbtinio plaučių 
ventiliacijos aparato priežiūros.

Pasak SAM patarėjos, anks-
čiau pagalbą namuose galėjo 
gauti tik tie, kuriems yra nusta-
tyti specialieji poreikiai. Dabar 
šis sąrašas išplėstas: tai ir vaikai 
su sunkia negalia, ir vyresnio 
amžiaus žmonės, kuriems nu-

„Jokia asmens negalia neturi 
būti kliūtimi gauti reikiamas 
sveikatos priežiūros specialis-
to paslaugas“, – sako Svei-
katos apsaugos ministerijos 
(SAM) Asmens sveikatos de-
partamento Pirminės sveika-
tos priežiūros ir slaugos sky-
riaus patarėja Ilona Šakienė. 
Skaitytojų prašymu ji „Bičiu-
lystei“ pasakoja apie tai, ko-
kios pagalbos pacientas ga-
li tikėtis iš savo šeimos gy-
dytojo. 

unsplash.com nuotr.
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Orientavimosi sporto (OS) 
takais disciplina buvo sukurta 
ir pritaikyta specialiai neįgalie-
siems ir Tarptautinės orientavi-
mosi sporto federacijos pripažin-
ta kaip lygiateisė ir savarankiš-
ka disciplina tarp orientavimosi 
bėgte, slidėmis ir kalnų dvira-
čiais disciplinų. Varžybos vyk-
domos „Para“ grupėje, kur da-
lyvauja tik neįgalieji, turintys 
atitinkamus negalią patvirtinan-
čius sertifikatus, ir „Atviroje“ 
grupėje, kurioje gali dalyvauti 
visi norintys be jokių apriboji-
mų. Masiniuose orientavimosi 
takais renginiuose tose pačiose 

trasose gali dalyvauti neįgalieji 
ir negalios neturintieji, vaikai, 
suaugusieji ir senjorai, vyrai ir 
moterys. Šie renginiai turi dide-
lę socialinę naudą, nes skirtingų 
grupių dalyviai gali palyginti sa-
vo rezultatus. 

Trasose akcentuojami tech-
niniai sugebėjimai: labai tiks-
lus ir greitas žemėlapio skaity-
mas bei strateginis ir taktinis 
užduočių sprendimo pasirin-
kimas įveikiant trasą vietovė-
je per nustatytą laiką ir spren-
džiant užduotis. Paprastai trasos 
parengiamos gamtoje: miške ar 
atviroje vietovėje su gerai pra-

Orientavimosi sportas – įtrauki veikla 

Klaipėdoje vykusiame sporto festivalyje buvo galima išbandyti įvairias rungtis.

XIII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių atrankiniai turai tęsia 
kelionę po Lietuvą. Varžybos jau įvyko ir Klaipėdoje bei Telšiuose. 

Surengti 3 orientavimosi sportui skirti seminarai.

einamais takais, kad jais galėtų 
judėti fizinę negalią turintys as-
menys su neįgaliųjų vežimėliais. 

Buvo surengti 3 seminarai-
mokymai Klaipėdoje ir Palan-
goje, kuriuose dalyvavo 32 as-
menys iš 9 skirtingų vietovių 
(Vilniaus, Kauno, Marijampo-
lės, Klaipėdos, Rokiškio, Šiau-
lių, Tauragės, Telšių, Šalčinin-
kų), atstovavusių 12 skirtingų 
sporto klubų ar organizacijų. 
Net 20 dalyvių – neįgalieji ir ne-
įgaliųjų sporto organizacijoms 
atstovaujantys asmenys. Moky-
mų metu buvo paruošti renginių 
organizatoriai, gebantys organi-
zuoti OS takais užduotis savo 
klubų ar miestų sporto šventė-
se, kituose renginiuose, o klubas 
„Falco“ įgijo potencialių kvali-
fikuotų padėjėjų organizuojant 
masinius OS takais renginius. 8 
dalyviai po mokymų įgijo orga-
nizatoriaus-instruktoriaus kva-

lifikaciją, jie buvo įvertinti kaip 
gebantys savarankiškai organi-
zuoti renginius, turinčius OS 
takais disciplinos elementų. Su-
kurta metodinė seminarų me-
džiaga organizatoriams apmo-
kyti ir ateityje.

Visi mokymai vyko su prak-
tinėmis užduotimis lauko sąly-
gomis. Parengti OS takais už-
duotis – tai ne tik turėti teori-

nių žinių, tai ir gebėti sudaryti 
sportinį žemėlapį, parengti už-
duotis vietovėje. Tai reikalauja 
ir gana intensyvios fizinės veik-
los. Visi mokymų dalyviai gi-
lino ne tik teorines žinias, bet 
taip pat atliko ir fizines užduo-
tis vietovėse.

Andrius JOVAIŠA
Orientavimosi sporto klubo „Falco“ 

direktorius

Orientavimosi sporto klubas „Falco“ sėkmingai įgyvendino pro-
jektą „Orientavimosi sporto takais renginių organizavimo ir deri-
nimo su kitomis sporto disciplinomis patirties perėmimas ir perda-
vimas“, bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, ku-
rį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo 
mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Ketvirtus metus Klaipėdo-
je organizuojamas ir jau tradici-
ja tapęs Žmonių su negalia va-
saros sporto festivalis šiemet bu-
vo dar įvairesnis ir sportiškesnis. 
Į Klaipėdos lengvosios atletikos 
mokyklos organizuojamą rengi-
nį šiemet įsiliejo ir LND organi-
zuojamų XIII Lietuvos neįgaliųjų 
sporto žaidynių atrankinis turas. 
Festivalyje surengtas ir bėgimo su 
triračiais Lietuvos čempionatas. 

Festivalio dalyvius pasvei-
kino Klaipėdos meras Vytautas 
Grubliauskas ir LND vadovas 
Ignas Mačiukas. Sportininkai 
varžėsi badmintono, paplūdi-
mio tinklinio, šaudymo iš lanko, 
sunkumų kilnojimo, lengvosios 
atletikos (bėgimo, važiavimo 
vežimėliais, kamuoliuko meti-
mo), diksgolfo, orientavimosi 
takais varžybose. Vyko mankš-
tos su trenere kineziterapeute 
Oksana Simaitiene. 

XIII Lietuvos neįgaliųjų 
sporto žaidynių varžytuvėse 
buvo rungtyniaujama šaškių 
ir šachmatų, smiginio rungty-
se, vyko bočios, krepšinio 3x3, 
krepšinio baudų mėtymo, ran-
kų lenkimo varžybos. 

Žmonių su negalia vasaros 
sporto festivalis – nuotaikinga 
sporto ir gerų emocijų šventė. 

Regioninės Lietuvos neįga-
liųjų sporto žaidynių varžybos 
vyko ir Telšiuose. Į jas sporto 
mėgėjus iš Žemaitijos sukvie-
tė Telšių neįgaliųjų ir neįgalių 
pensininkų draugija. 

Į Telšių sporto ir rekreacijos 
centrą atvyko svečiai iš Kretin-
gos ir Rietavo. Šventėje dalyva-
vo ir neįgalieji iš įvairių Telšių 
organizacijų: klubo „Atletas“, 
VšĮ „Soneima“, Telšių LASS. 

Buvo varžomasi smiginio, 
baudų metimo, rankų lenkimo, 
šaškių ir šachmatų rungtyse. 
Renginio dalyviai galėjo išban-
dyti savo jėgas žaisdami stalo 
tenisą ir šaudydami iš lazerinių 
šautuvų. „Visi labai susidomė-
jo šaudymu, siūlysiu jį įtrauk-
ti į žaidynių nuostatus. Įrangą 
pažadėjo paskolinti Telšių spor-
to ir rekreacijos cent ras“, - sakė 
varžybų organizatorius Marty-
nas Poškevičius. Telšiškiai jau 
ruošiasi spalio mėnesį vyksian-
čioms žaidynių finalinėms var-
žyboms Garliavoje.

Projektas „XIII-osios Lietu-
vos neįgaliųjų sporto žaidynės“ 
bendrai finansuojamas Spor-
to rėmimo fondo lėšomis, kurį 
administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
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Žemaitijoje ir pajūryje – 
sportinės nuotaikos 

Tokijuje užgeso dvi savaites 
liepsnojusi XVI vasaros pa-
ralimpinių žaidynių ugnis. 
Lietuvai jose atstovavo 11 
sportininkų. Iš tolimosios Ja-
ponijos paralimpiečiai grįžo 
iškovoję 3 bronzos medalius.

Antrosiose žaidynėse – ant 
apdovanojimų pakylos
Jau pačioje žaidynių pradžio-

je sporto aistruolius nudžiugino 
ir sportininkus atkaklioms ko-
voms įkvėpė jauniausias rink-
tinės narys – 22 metų plauki-
kas Edgaras Matakas. 50 metrų 
laisvu stiliumi rungtį sprinteris 
įveikė per 26,38 sek. ir pirma-
sis iš lietuvių iškovojo bronzos 
medalį. Asmeninį rekordą spor-
tininkas pagerino ir 100 metrų 
krūtine rungtyje, kurioje užė-
mė 5 vietą.

Savo pirmąjį paralimpi-
nį bronzos medalį iškovojo ir 
27-erių dziudo imtynininkas 
Osvaldas Bareikis. Rio de Ža-
neire regėjimo negalią turintis 
sportininkas buvo užėmęs 5 vie-
tą. Osvaldas neslėpė labai norė-
jęs šį rezultatą pagerinti ir atka-
kliai to siekė. 

Kolekcijoje – visų spalvų 
paralimpiniai medaliai 
Daugiausiai įtampos ir jėgų 

pareikalavo golbolo rinktinės ko-
vos. Paralimpiados pradžia lietu-
viams nebuvo sėkminga – pir-
mosiose varžybose jie nusileido 
pasaulio čempionams brazilams, 

Bronzinės paralimpinės žaidynės 

lygiosiomis sužaidė su Alžyro 
komanda, pralaimėjimo kartėlį 
patyrė ir dvikovoje su japonais. 
Vis dėlto grupės etapą mūsiškai 
baigė pergale – sutriuškino JAV 
rinktinę ir pateko į ketvirtfina-
lį. Jame Valdo Gecevičiaus tre-
niruojama komanda įveikė Bel-
gijos ekipą ir iškovojo teisę žaisti 
pusfinalyje. Deja, jame komanda 
antrą kartą pralaimėjo brazilams 
ir kovą tęsė dėl bronzos medalių. 
Atkaklioje finalinėje kovoje re-
zultatu 10:7 jie įveikė JAV ekipą 
ir iškovojo bronzą. 

Tokijo paralimpinėse žai-
dynėse Lietuvos vyrų golbolo 
rinktinė galutinai sukomplekta-
vo savo laimėtų medalių kolek-
ciją: 2016 m. Rio de Žaneire jie 
laimėjo auksą, o 2000 m. Sid-
nėjuje ir 2008 m. Pekine – si-
dabrą, Tokijuje pasipuošė bron-
zos medaliais. 

Pirmosios žaidynės įkvėpė 
dar daugiau dirbti

Trims rinktinės lengvaatle-
čiams Tokijo paralimpinės žai-
dynės buvo pirmosios jų sporti-
nėje karjeroje. F37 klasės rutu-
lio stūmimo rungtyje debiutavęs 
alytiškis Donatas Dundzys įran-
kį nusviedė 13,86 m. Jis užėmė 6 
vietą ir pagerino savo asmeninį 
rezultatą. Disko metimo rung-
tyje D. Dundzys iškovojo 7 vie-
tą. 44,98 m diską nuskraidinęs 
sportininkas pasiekė geriausią 
asmeninį šio sezono rezultatą. 

Kitas paralimpinių žaidynių 
debiutantas 29-erių Andrius Sku-
ja rutulio stūmimo rungtyje už-
ėmė 7 vietą. F46 klasės sporti-
ninkų varžybose šiaulietis rutulį 
nustūmė 14,76 m. Ieties metimo 
sektoriuje šio sportininko paleis-
tas įrankis nuskriejo iki 45,09 m 
žymos. Lietuvos rinktinės kapito-
nas šioje rungtyje buvo devintas. 

Tokijo paralimpinėse žaidy-
nėse debiutavo ir regėjimo nega-
lią turinti Oksana Dobrovolskaja. 
25-erių mergina dalyvavo disko 
metimo rungtyje. 29,50 m nu-
skriejęs jos paleistas diskas Ok-
sanai lėmė 8 vietą. Savo sporti-
nės karjeros pradžią paralimpinė-
mis žaidynėmis pažymėjusi spor-
tininkė tikisi varžytis ir 2024 m. 
Paryžiuje vyksiančiose žaidynėse.

Onė PŪKAITĖ
Dainiaus Ožalo/LPAK nuotr. 

Golbolo rinktinės nariams – bronzos medaliai.

Su bronzos medaliu – Ed-
garas Matakas.

Vardinį kvietimą gavęs Osvaldas Bareikis juo 
patikėjusių nenuvylė.
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Kūrybos laboratorija

 

Į dailininkų drobes 
sugulė lietuviškų 
švenčių motyvai

kitas „bičiulystės“ numeris išeis rugsėjo 23 dieną.

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

Kūrybinių dirbtuvių „Paprotinės lietuvių šventės drobėje“ dalyviai sukūrė gražių paveikslų.

Puiki kūrybinė  
aplinka

Į Molėtų rajone, Inturkė-
je, įsikūrusiame „Bendrys-
tės slėnyje“ surengtą kūry-
binę stovyklą susirinkusios 
tautodailės mėgėjos, vado-
vaujamos primityviosios ta-
pybos puoselėtojos Genovai-
tės Adiklienės, tapė lietuvių 
šventes. Į drobes sugulė įdo-
miausių lietuviškų tradicijų 
akimirkos, kurias dar šiemet 
bus galima pamatyti Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos ga-
lerijoje Vilniuje. 

Panevėžietei Lidijai Dai-
lidėnienei dailės plenerai 
nėra naujiena, tačiau sulau-
kusi kvietimo į LND ren-
giamas tautodailininkų kū-
rybines dirbtuves, labai ap-
sidžiaugė. „Nuostabi aplin-
ka, nuostabūs žmonės, to-
kia kūrybinė atmosfera, vi-
si dirbome nuo pirmos mi-
nutės“, – įspūdžiais dalijasi 
L. Dailidėnienė. Ji pasirin-
ko piešti Jonines. „Tai vaiz-
das iš gyvenimo – mano vy-
ras Jonas, kiekvienais metais 
su anūkais keliaudavome po 
laukus, pririnkdavome vais-
tažolių, žolynų ir visada per 
Jonines uždegdavome žva-
kutę, leisdavome vainikė-
lius ežere.“ Tautodailininkės 
nutapytame paveiksle maty-

ti Inturkės bažnyčia, lauža-
vietė – perteikiama Joninių 
šventės atmosfera. Moteris 
sako piešusi 3 dienas be per-
traukos – ne juokai užpildy-
ti tokią didelę drobę. Be to, 
dažniausiai tapo su aliejiniais 
dažais, pastele, o šį kartą iš-
bandė akrilą. 

L. Dailidėnienės teigimu, 
tokie plenerai kūrėjams būti-
ni. „Kai užsidarai kambary, 
„iš savęs“ labai sunku kur-
ti. O čia viena kitai patarė-
me. Buvo labai produktyvus 
seminaras. Tikiuosi, kad vi-
sos liko patenkintos“, – įspū-
džiais dalijasi dailininkė. Jos 
teigimu, ne mažiau nei tapyba 
džiugino ir bendravimas. „La-
bai svarbu ir pokalbiai po dar-
bų, dainavimas dirbant, viena 
kitos palaikymas... “ – prisi-
mena tautodailininkė. 

Pasak L. Dailidėnienės, 
ypač naudingas buvo Lietu-
vos tautodailininkų sąjungos 
pirmininko Jono Rudzinsko 
apsilankymas. Jis kiekvieną 
darbą apibūdino, pasidalijo 
mintimis apie tapybos tech-
niką – šiuos dalykus galima 
kartoti ir kartoti, kiekvieną 
kartą vis ką nors naujo suži-
nai. L. Dailidėnienė džiaugia-
si, kad J. Rudzinskas jos dar-
bą pagyrė – esą naktį paišyti 
sunku, bet jai pavyko. 

Turininga bendrystė
Uteniškė Regina Eidžiu-

lienė taip pat tapė Jonines. 
Jos teigimu, tai labai graži 
gamtos, o ir žmogaus, virs-
mo šventė, kurioje persipina 
ir pagoniškos, ir katalikiškos 
tradicijos. 

R. Eidžiulienė sako daug 
dalyvavusi Joninių šventėse, 
tad norėjo perteikti jos dva-
sią. Paveiksle turėjo būti ir 
tautinis drabužis, ir armoni-
ka, be kurios neįsivaizduoja-
ma ši šventė, ir vainikai. Mo-
teris pirmą kartą išdrįso ta-
pyti žmones – paprastai pie-
šia peizažus, natiurmortus. 
„Man seminaras buvo nau-
dingas ne tiek kaip tapytojai. 
Susirenkame neįgalieji, tu-
rintys panašių bėdų, proble-
mų, esame artimi, pasikalba-
me. 5 dienos buvo labai tur-
tingos bendryste, o ir didelius 
darbus visos padarė“, – prisi-
mena moteris. 

R. Eidžiulienė – mokyto-
ja. Kai dėl negalios nebegalė-
jo dirbti, tapyba jai labai pa-
dėjo saviraiškai. „Kur einu, ką 
pamatau, vis stebiu. Atrodo, 
kol nenutapai, negali ramiai 
gyventi. Va ir dabar grįžau iš 
lauko – tokie gražūs šermukš-

niai“, – dalijasi mintimis tau-
todailininkė. 

Laukia parodos
Uteniškė Birutė Valiukie-

nė taip pat ne pirmus metus 
dalyvauja pleneruose. Ir In-
turkėje jai labai patiko. „Čia 
labai gerai jaučiuosi: gera au-
ra, visi mes vienodi, vienas 
kitą palaikome. Tikrai atsiga-
vau“, – pasakoja moteris. 

B. Valiukienė sako, kad 
plenerui ruošėsi iš anksto – 
tema buvo duota, tad apgal-
vojo, kad nori pavaizduoti 
derliaus pabaigtuves. Jos su-
kurtame paveiksle – rugiai, 
linai, laukas. Pabaigtuves iš-
duoda į sieną atremtas grėblys 
ir dalgis, dvi moterys, taisan-
čios gubas. „Mėgstu senas so-
dybas: karpytos užuolaidėlės, 
pelargonijos ant lango, raš-
tuotos marškos, rankšluos-
čiai. Senobiškai taip“, - sako 
moteris. 

Įdomi buvo ir edukacinė 
programa „Karalienės Bonos 
Sforcos legenda atgyja“. Se-
minaro dalyvės ne tik suži-
nojo apie garsios moters ryšį 
su Inturke, bet ir pasivaišino 
pačių pagamintais senoviniais 
patiekalais. Pasak moterų, tai 
buvo gera proga nors trum-
pam atsitraukti nuo tapybos – 
juk kai atsisėdi prie molberto, 
norisi daugiau padaryti. 5 die-
nos prabėgo nepastebimai – 
norint baigti darbus reikėjo 
įtemptai dirbti. 

Dabar seminaro dalyviai 
laukia parodos, kuri bus su-
rengta Lietuvos tautodailinin-
kų sąjungos galerijoje. „La-
bai noriu, kad paroda įvyktų, 
gal susitiksime dar kartą“, – 
mintimis dalijasi B. Valiu-
kienė. „Norėtųsi, kad paroda 
pakeliautų, kad daugiau žmo-
nių ją pamatytų“, - pritaria ir 
L. Dailidėnienė. 

Aurelija VILUCKYTĖ 

Vasarai baigiantis Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) pa-
kvietė į kūrybines dirbtuves „Paprotinės lietuvių šventės dro-
bėje“. 10 negalią turinčių dailininkų tapė Lietuvos tautinio 
paveldo buitį, paprotines šventes. Dirbtuvės surengtos įgy-
vendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą. 

Uteniškė Birutė Valiukienė piešė senojo kaimo realijas. 


