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Mokymuose kalbėta apie tai, kaip geriau atliepti negalią turinčio asmens po-
reikius. 

Monika Ošmianskienė dažnai susitinka, bendrauja su negalią turinčiais žmonėmis. Asmeninio archyvo nuotr.

Nenuleiskime rankų gindami savo teises 
ir gyvenimas pasiūlys naujų galimybių

Atvejo vadyba padės geriau 
suprasti žmogaus poreikius 

Antras be galo svarbus klau
simas yra švietimas plačiąja 
pras me. Kiekvienas turi gebėti 
susirasti reikiamą informaciją, 
žinoti savo teises, pastebėti at
sirandančias galimybes.

Neįgaliųjų teisių komisijos 
posėdžiai tapo daug dažnesni, 
į juose nagrinėjamus klausi-
mus žvelgiama plačiau, savo 
įžvalgomis kviečiami pasida-
lyti ir atsakingų institucijų, ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Tačiau kad proble-

mos būtų sprendžiamos, ne-
gana vien aptarti situaciją. Ar 
grįžtate prie iškeltų klausimų, 
domitės jų tolesne eiga?

Be abejo. Daug Seimo nario 
darbo vyksta užkulisiuose – pa
sitarimai, raštai, laiškai. Yra daug 
klausimų, kuriuos stebiu, judinu: 
tai ir vaistai epilepsija sergan
tiems, nacionalinis krizių centras 
autistiškiems asmenims, aplinkos 
prieinamumas, susisiekimas, tu
rizmas, teisinės pagalbos priei
namumas žmonėms su negalia.

Neįgaliųjų teisių komisijos 
posėdžiuose pavyko geriau išsi
gryninti, kas kurioje ministeri
joje vyksta, priminti, kad žmo
nės su negalia yra ir jų darbo 
lauko sritis, identifikuoti, kad 
kai kurie anksčiau pasirašyti 
memorandumai, planai, susita
rimai neturi „šeimininkų“, to
dėl „dulka stalčiuje“. Ketinu ak
tyviai vesti parlamentinę kont
rolę dėl Vyriausybės numatyto 
pasirengimo proceso 2024 me
tams, kai įsigalios Švietimo įsta
tymo pataisos dėl vaikų su spe
cialiaisiais ugdymosi poreikiais 
bendrojo ugdymo mokyklose. 
Taip pat dėl Memorandumo, ku
riuo savivaldybės ir Vyriausybė 
įsipareigojo kiekvienais metais 
visavertiškai pritaikyti bent po 
vieną švietimo ir sveikatos įs
taigą kiekvienoje savivaldybėje.

Seimo narei, Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkei Moni-
kai Ošmianskienei iššūkiai, 
su kuriais susiduria žmonės 
su negalia, buvo žinomi ir iki 
tampant Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos nare, o ne-
trukus – ir parlamentare. Ak-
tyvi neįgaliojo vežimėliu ju-
danti moteris, vadovaudamasi 
nuostata „Eini, darai, keičia-
si“, buvo atkreipusi atsakingų 
institucijų dėmesį į ne vieną 
žmones su negalia jaudinan-
čią problemą, paskatinusi im-
tis pokyčių. Jau beveik metai 
Monika – Seimo narė. Pasi-
teiravome, kaip čia jai sekasi 
ginti žmonių su negalia teises.

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Tapus Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininke Jums atsi-
skleidė gerokai platesnis žmo-
nių su negalia gyvenimo vaiz-
das. Kas kelia didžiausią neri-
mą? Kokių problemų sprendi-
mo, Jūsų nuomone, atidėlioti 
jau nebegalima? 

Pati opiausia ir labiausiai 
sprendimo reikalaujanti proble
ma yra artimųjų išlaisvinimas 
nuo slaugos ir nuolatinės prie

žiūros. Kiekvienas žmogus pri
valo turėti savo gyvenimą, ga
limybę dirbti, ilsėtis, lavintis, 
pramogauti. Deja, bet šiandien 
sunkų ligonį ar neįgalų asme
nį šeimoje turintieji dažnai pa
aukoja savo gyvenimą slaugai, 
taip ir save pasmerkdami skur
dui, emociniam bei fiziniam iš
sekimui. Slauga, globa, ilgalaikė 
priežiūra – klausimai, kuriuos 
pagaliau reikia išspręsti. Jie ak
tualūs ir žmonėms su negalia, ir 
senstančiai visuomenei. 

Pagalba - individuali 
ir kompleksinė

Mokymus vedė Valakupių 
reabilitacijos centro (VRC) dar
buotojos. Pasak VRC projektų 
koordinatorės Marijos Marki
nos, LND kreipėsi prašydama 
pravesti mokymus apie atvejo 
vadybą teikiant įdarbinimo pas
laugas, tačiau dėliojant progra
mą paaiškėjo, kad nevyriausy
biniam sektoriui dar labiau ak
tualus atvejo vadybos taikymas 
socialiniame darbe. 

M. Markinos teigimu, VRC 

atvejo vadybą taiko daug metų, 
yra parengta metodika, kaip in
dividualiai dirbti su klientu. Ta 
praktinė patirtis ir žinios buvo 
perteikta mokymų dalyviams. 
„Nevyriausybinis sektorius turi 
konkrečius reikalavimus, kokias 
ataskaitas reikia pildyti įgyven
dinant projektus, bet standarti
zuoto arba įforminto asmens pa
žangos ir rezultatų sekimo nėra. 
Vienas iš būdų tai daryti galė
tų būti atvejo vadybos metodo 
taikymas“, – sako VRC projek
tų koordinatorė. 

Socialinė darbuoja Dovilė 
Kuzmaitė mokymų dalyviams 
pristatė atvejo vadybą dirbant 
su negalią turinčiais žmonėmis. 
Jos teigimu, šio metodo esmė – 
individuali ir kompleksinė pa
galba, padedanti spręsti asmens 
individualias problemas, susiju
sias su negalia. Pirmiausia reikia 
įvertinti žmogaus poreikius. Jie 
gali būti susiję su įvairiomis so

cialinėmis paslaugomis: išsiaiš
kinama, ar žmogus gali nuvyk
ti, pavyzdžiui, į socialinės para
mos centrą, ar gali savarankiškai 
parašyti prašymą, ar moka pats 
surasti reikalingą informaciją, ar 
jam reikia pagalbos kasdienėje 
veikloje ir pan. „Nevyriausybi
nė organizacija gali padėti ne tik 
išsiaiškinti tuos poreikius, bet ir 
atstovauti asmeniui, pasirūpinti, 

kad jis gautų tą pagalbą“, – sako 
D. Kuzmaitė.

Net ir nedideli pokyčiai 
yra svarbūs

Pasak socialinės darbuotojos, 
poreikiai gali būti vertinami raš
tu, pildant klausimyną, arba žo
džiu. Pagal tai yra sudaromas pa
galbos asmeniui planas. Gali bū
ti ir žodiniai susitarimai, kokios 

pagalbos reikėtų. Tai neturi būti 
kažkokie labai sudėtingi darbai ir 
planai – sunkios negalios žmo
gus nepradės vaikščioti. Galima 
nusimatyti teikti užimtumo pas
laugas, padėti žmogui kreiptis dėl 
techninės pagalbos priemonių ir 
pan. D. Kuzmaitės teigimu, pa
lydėjimas, atstovavimas, pagalba 
žmogui kažką gauti taip pat yra 
rezultatas. Jei nebūtume padėję, 
žmogus tų dalykų neturėtų ir jo 
gyvenimo kokybė būtų bloges
nė. Galbūt galime siekti palaikyti 
gebėjimus tam tikroje srityje ar
ba šiek tiek sustiprinti juos. 

Po kurio laiko reikia pasi
žiūrėti, ar pavyko tai padary
ti, jei nepavyko – tai kodėl. Pa
sak D. Kuzmaitės, socialiniame 
darbe rezultatus pamatuoti sun
kiau negu kitose srityse. Čia jie 
nebus labai tikslūs ir konkrečiai 
pamatuojami. Jei pavyko nors 
šiek tiek pagerinti situaciją arba 
jei žmogaus būklė nepablogėjo 
ir tai jau yra rezultatas. Tarkim, 
asmuo visus metus dalyvavo už
imtumo veiklose ir jam nepa
vyko 100 proc. visko išmokti. 
Jei nors kažkas pavyko, tai jau 

Atvira visuomenė
Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) savo asocijuotus na-
rius sukvietė į mokymus „In-
dividualizuotas požiūris į ne-
įgaliųjų įdarbinimą – tvarios 
integracijos įdarbinimą atvi-
roje darbo rinkoje link“. Šie 
mokymai vyko įgyvendinant 
projektą „Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos institucinis stiprini-
mas“, finansuojamą Sociali-
nės apsaugos ir darbo minis-
terijos lėšomis.  

(nukelta į 3 psl.)
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Trečias „Vilties paukštės“ 
konkurso etapas neįgaliųjų 
kolektyvus sukvietė į Kazlų 
Rūdos savivaldybės Būdos 
kultūros namus.

Vyko rudenėlio puota
 Tauragė:

Rudenėlio šventės dalyviai.

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos saviraiškos ir kūrybiš-
kumo lavinimo būrelio narė Ele-
na Girdvainienė „Bičiulystės“ 
skaitytojams pasakoja apie rude-
nišką šventę. 

Graži šventė vyko Taura
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
saviraiškos ir kūrybiškumo la
vinimo būrelyje. Dalis būrelio 
narių tapo vienos dienos akto
riais – vaidino mini spektakly
je „Rudenėlio puota“, kurį re
žisavo mūsų saviraiškos būrelio 
vadovė Danutė Norgailienė, o 
scenarijaus autorė buvo šių ei
lučių autorė. Mini spektakliu
kas tikrai pavyko. Pagrindinį 
vaid menį – Rudenėlį – suvai
dino Birutė Vaivadienė, kiti bū
relio nariai tapo įvairiais rudens 
derliaus personažais. 

Patalpas papuošė amatų bū

relio vadovė B. Vaivadienė su 
amatų būrelio nariais.

Vaišinomės savo pasiruošto
mis rudens gėrybėmis, todėl ir 
spektakliuko pavadinimas buvo 
„Rudenėlio puota“. Būrelio va
dovė Danutė buvo pasiruošusi 
daug įvairiausių užduočių, ku
rios buvo tikrai labai įdomios.

Nė vienas nelikome be pri
zo, dar ir dabar tebesidžiaugiu 
dovanotu gražiu baravyku, ku
rį gaila suvalgyti.

Grįžome iš šventės patenkin
ti, laimingi, pamiršę, kad gyve
name tokiu sunkiu laikotarpiu.

Ačiū mūsų būrelio vadovei 
Danutei, kuri negaili nei savo 
laiko, nei išminties ir stengiasi, 
kad mums būtų ir gera, ir įdomu. 
Kad šitas būrelis veikia, turime 
būti dėkingi Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkui Kęstučiui Petkui.

Šventę pradėjo Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugijos kolektyvas 
„Sidabrinė gija“. Jie konkurse 
nedalyvavo, renginio dalyvius 
pasveikino svečių teisėmis. Pa
sirodymą surengė ir Būdos kul
tūros namų folkloro ansamblis 
„Gandružis“. Per pertrauką, kol 
komisijos nariai tarėsi, svečius 
linksmino Kazlų Rūdos kultū
ros centro folkloro ansamblis 
„Sūduonia“. 

„Vilties paukštės“ konkur
se dalyvavo net 10 kolektyvų: 
folkloro ansamblis „Gija“ (Ma
rijampolės sav.), ansamblis „Vil
tis“ (Kalvarijos sav.), vokalinis 
ansamblis „Pagairė“ (Klaipė
da), moterų vokalinis ansam
blis „Griežlė“ (Kauno r.), voka
linis ansamblis „Dzūkijos at
gaiva“ (Alytaus m.), meno ko
lektyvas „Draugystė“ (Jurbar
kas), dainos ansamblis „Šarma“ 
(Garliava), vokalinis ansamblis 
„Kraštiečiai“ (Vilkaviškis), an
samblis „Svaja“ (Tauragė) ir vo
kalinis ansamblis „Vaivorykštė“ 
(Vilniaus r.). 

Šventę organizavusi Kaz
lų Rūdos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Ramutė Sarapina
vičienė džiaugiasi, kad šiemet 
kolektyvai buvo labai gerai pa

siruošę. Visi sustiprėję, dau
gelis sužavėjo puikiu sceniniu 
įvaizdžiu. Kiekvienas kolekty
vas turėjo pristatyti savo kraš
tą. Džiugu, kad jie atsakingai 
tam ruošėsi.

Pasak R. Sarapinavičienės, 
komisijos pirmininkė Onutė 
Matusevičiūtė sakė buvusi nu
stebinta, kad neįgaliųjų organi
zacijose yra tiek gerai dainuojan
čių kolektyvų, kai kurie galėtų 
varžytis bet kokiame konkurse. 

Šį kartą geriausiu buvo pri
pažintas Alytaus miesto neįga
liųjų draugijos vokalinis ansam
blis „Dzūkijos atgaiva“. Šis ko
lektyvas gerai įvertinamas jau 
ne pirmą kartą. Ansamblis ne 
tik nepriekaištingai dainuoja, 
bet savo dainomis sugeba ir su
jaudinti žiūrovus. 

Vis dėlto R. Sarapinavičie

nė sako, kad nėra lengva išskirti 
vieną kolektyvą, norėtųsi apdo
vanoti visus. Juk kiekvieną yra 
už ką pagirti. Vieni gražiai dai
navo, kitų buvo puikus sceninis 
įvaizdis, tretiems pavyko kokią 
nors dainą gerai atlikti. Žinoma, 
nė vienas neišvažiavo be dova
nėlės ar alkanas. Renginio daly
viai buvo pakviesti pasivaišinti 
ne tik kava, arbata, bet ir suval
kietiška šiupinine. 

Iš viso šventėje dalyvavo 
apie 150 žmonių. R. Sarapina
vičienės teigimu, buvo stengia
masi, kad kolektyvai nesigru
puotų, būtų išlaikyti atstumai.

Renginius organizuoja Lie
tuvos neįgaliųjų draugija, finan
suoja Neįgaliųjų reikalų depar
tamentas prie SADM ir Lietu
vos kultūros taryba. 

Emilija STONKUTĖ 

„Vilties paukštė“ 
užsuko į Kazlų Rūdą

Šį kartą geriausiu buvo pripažintas Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos vo-
kalinis ansamblis „Dzūkijos atgaiva“.

Disleksiją lydi sunkios 
emocinės patirtys 

Lietuvoje skaitymo sutriki
mai  pastebimi pradėjus lankyti 
mokyklą, tačiau tėvams ir mo
kytojams labai stinga informaci
jos, kaip ugdyti disleksiją turin
tį vaiką. Švietimo pagrindas – 
tekstai, o šie disleksiją turin
tiems vaikams, nepaisant aukš
to intelekto, sunkiai įveikiami: 
skaitant raidės pasikeičia, susi
keičia vietomis, „pabėga“, pai
niojasi skiemenys. Nors Lie
tuvoje dar nėra duomenų apie 
disleksijos paplitimą, pasaulinė 
statistika griežta: disleksija bū
dinga bent 10 proc. visuome
nės. Vadinasi, Lietuvos mokyk
las lanko net 32 tūkst. mokinių, 
turinčių disleksiją!  

„Apie tai, kaip jaučiasi dis

leksiją turintys vaikai, mes gali
me tik numanyti, – sako „Dys
lexia centro“ įkūrėja ir disleksi
ją turinčio vaiko mama Jurgita 
Pocienė. – Nepateisindami tėvų 
ir mokytojų lūkesčių, šie vaikai 
patiria nuolatinį nesėkmės jaus
mą, yra įsitempę, laukdami eili
nio negatyvaus vertinimo rau
donu rašikliu sužymėtų klaidų 
sąsiuvinyje. Kol užuot matę vai
ką, praradusį pažinimo džiaugs
mą, matysime tik skaitymo su
trikimą, ar, dar blogiau – kvai
lumą ir tingėjimą, turėsime di
delius vaikų depresijos skaičius. 
Negalintys skaityti įprastai nėra 
nei kvaili, nei tinginiai.“

„Disleksiją turintys vaikai 
vieną dieną nusivilia... Jie ne
benori, nebegali, jiems nebeįdo
mu, nebetiki, kad pavyks, – pri
taria Jurgitai viena iš MYC „La
birintas“ įkūrėjų Asta Blažins
kienė. – Todėl svarbu ne tik pa
dėti patiems vaikams gyventi ir 
susidraugauti su disleksija, bet 
ir edukuoti jų aplinką – tėvus, 
draugus bei mokytojus.“

„Nė vienas vaikas 
mokykloje neturėtų patirti 

tokių patyčių“ 
Prieš tris dešimtmečius ir 

Švedijos Karalystės princui 
Carlui Philipui pradėjus lan
kyti mokyklą teko patirti pa
tyčių dėl neva tinginystės ir 
kvailumo. Šiandien jau žino
ma, kad princas turi disleksi
ją, kuri Švedijoje diag nozuota 
apie 700 tūkstančių gyventojų. 
Jis pats apie šį savo bruožą su

žinojo būdamas 14 metų. Prin
cas C. Philipas viešuose pasisa
kymuose nesyk išsakė savo pa
laikymą patiriantiems skaitymo 
ir rašymo sunkumų ir teigė, jog 
nė vienas vaikas mokykloje ne
turėtų patirti tokių patyčių, ku
rias teko iškęsti jam. 

„Palaikančios, suprantančios 
bendruomenės parama teikia ži
nojimą, kad esi ne vienas, susi
dūręs su disleksija, ir atskleidžia 
žmonijos įvairovės grožį“, – sa
ko Švedijos Karalystės ambasa
dorė Lietuvoje Inger Buxton. 

Svarbu ugdyti ir 
akademinius, socialinius bei 

emocinius įgūdžius  
Disleksija nėra išgydoma, 

iš jos nėra „išaugama“. Tačiau 
pritaikius ugdymo programą, 
sudarius sąlygas patirti sėkmę, 
ugdant gebėjimą žodžiais reikšti 
mintis ir atpažinti kitų žmonių 
jausmus, nuolat palaikant ir pa
drąsinant, disleksiją turintiems 

vaikams atsiveria platūs savire
alizacijos horizontai. 

„Logopedo pagalba ypač 
veiksminga 7–11 metų vaikams: 
specialistas padeda lavinti skai
tymo techniką bei trumpalai
kę atmintį, kuri itin svarbi žo
džio atpažinimo procese, – sako 
J. Pocienė. – Specialusis pedago
gas padeda vaikui išmokti „pa
siimti“ informaciją kitaip – gal
būt jam tinka minčių žemėlapio 
technika, gal struktūravimas ar 
esminių žodžių pasižymėjimas. 
Šio specialisto funkcija – išmo
kyti vaiką mokytis taip, kad in
formacija liktų galvoje.“  

Disleksiją turintys vaikai 
dažnai patiria emocines perkro
vas ir praranda motyvaciją mo
kytis. Čia labai svarbi psichologo 
ir / ar kvalifikuoto meno (dai
lės, muzikos) terapeuto pagalba.  

Tobulėjant mokslui ir tech
nologijoms, galime padėti savo 
vaikams ir namie. „Yra kelios 
pasaulyje plačiai naudojamos 

lavinamosios priemones, su ku
riomis galima dirbti kompiute
riu ar įsigijus reikalingą įrangą. 
Tokiu būdu savu tempu galima 
lavinti kognityvinius gebėjimus, 
kurie ypatingai svarbūs skaity
mo sutrikimą turintiems vai
kams, – akcentuoja A. Blažins
kienė. – Svarbu suteikti vaikams 
(ir suaugusiems!) jiems reikia
mas ir tinkamas kompensaci
nes priemones, kurios sušvelni
na patiriamus sunkumus ir pa
deda lengviau prisitaikyti. Tai 
specialios skaitymo liniuotės, 
sąsiuviniai, klaviatūros lipdukai 
ir t.t.“ Pastebėta, kad disleksiją 
turintys vaikai geriau supranta 
kitų perskaitytą tekstą arba gar
sines knygas. 

Disleksijos 
PažinimoSavaitė2021
Disleksijos pažinimo savaitė 

vyksta raudonos spalvos fone. 
Būtent tokios spalvos rašikliu 
žymimos klaidos, o disleksiją 
turintys vaikai įpratę savo sąsiu
viniuose matyti begales raudo
nų taisymų. Raudonos spalvos, 
kaip ir disleksijos, nereikia bijoti! 

Iniciatyva „Go Red for 
Dyslexia“ prasidėjo 2015 m. 
Australijoje ir jau tradiciškai vi
same pasaulyje rengiama kas
met pirmąją spalio mėnesio sa
vaitę. Iniciatyvos tikslas – „nu
ginkluoti“ raudoną spalvą, iš
ryškinančią klaidas mokykloje, 
skatinti visuomenę atkreipti dė
mesį į skaitymo sunkumų pati
riančius vaikus. 

LAB ir „Bičiulystės“ inf. 

Raudona spalva – ne tik klaidoms ryškinti
Lietuvoje jau antrus metus 
vyksta iniciatyva „Go Red 
for Dyslexia“, kuri yra skir-
ta didinti visuomenės žinoji-
mą apie disleksiją bei palai-
kyti ir padrąsinti vaikus, su-
siduriančius su šiuo skaity-
mo sunkumu.  Lietuvos aklų-
jų biblioteka (LAB), teikianti 
paslaugas visiems, negalin-
tiems skaityti įprastai, inicia
tyva „Dyslexia centras“ ir 
Mokymosi ypatumų centras 
(MYC) „Labirintas“ spalio 
4–10 dienomis organizuoja 
įvairias nemokamas veiklas 
ir renginius. Disleksijos paži-
nimo savaitę globoja Švedijos 
ambasada Lietuvoje.  

Disleksiją turintiems vaikams atsiranda vis daugiau galimybių. 
Renatos Drukteinytės nuotr.

Saulės Vėjelienės nuotr.
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Seimo nariais tapus neį-
galiojo vežimėliu judantiems 
žmonėms, atsirado proga re-
aliai įvertinti Parlamento pri-
taikymą kitaip judantiems as-
menims. Vis dėto nei paties 
pastato, nei jo aplinkos pritai-
kymu Seime apsilankę žmonės 
su negalia nesidžiaugė. Kokių 
pokyčių pasigedote Jūs, kad 
prieinama būtų ne tik Seimo, 
bet ir visa aplinka? 

Seime buvo atlikti minima
lūs pakeitimai, kad būtų išvis 
įmanoma judėti, bet visavertiš
ko prieinamumo nėra, nors čia 
nuolat lankosi žmonių su nega
lia organizacijų atstovai, vyks
ta ekskursijos, parodos ir kiti 
renginiai. Labai svarbus daly
kas kiekvienam žmogui, kurio 
pasigedau, buvo tualetai. Vie
nintelis šiuolaikinius standar
tus atitinkantis sanitarinis maz
gas buvo prie pat išėjimo iš Sei
mo, tad norint juo pasinaudoti, 
kiekvieną kartą tekdavo leistis 
keltuvu žemyn ir eiti pro ap
saugą. O ir ten dažniausiai sto
vėdavo grindų valymo mašina. 
Tad kreipiausi į Seimo kance
liariją ir pateikiau sąrašą būtinų 
stambesnių ir smulkių pakeiti
mų. Paprašiau įsivertinti Seimo 
prieinamumą naudojantis Ne
įgaliųjų reikalų departamento 
parengtu universalaus dizaino 
įrankiu. Tačiau esminis mano 
kreipimosi punktas buvo prašy
mas užsakyti visavertišką Seimo 
prieinamumo žmonėms su ne
galia projektą pas profesionalius 
projektuotojus. Jį turint galima 
būtų planuotis biudžetą bei pa
keitimus ateityje. 

Galiu pasidžiaugti, kad Sei
mo kanceliarija atsakingai pa
žiūrėjo į keliamą problemą ir 
didžioji dalis pateiktų trūku
mų yra ištaisyta. Pradėta ir pri
einamumo projekto pirkimo 
procedūra.

Visai nesenai dar papildo
mai kreipiausi dėl Seimo po
sėdžių vaizdo medžiagos titra
vimo, kad vaizdo turinys tap
tų suprantamas ir prieinamas 
žmonėms su klausos bei regos 
negalia. 

Vis nepavyksta sutarti, 
kaip išspręsti žmonių su ne-
galia užimtumo problemas. 
Pasak Jūsų, Lietuva yra įstri-
gusi „nedarbo spąstuose“, kai 
žmonės tiesiog renkasi nedirb-
ti. Turite viziją, kaip perkirsti 
šį Gordijaus mazgą? 

Šiuo metu žmonėms, ypač 
regionuose, pasiskaičiavus išlai
das transportui, o dar jei gauna 
šildymo išlaidų ar kitas kom
pensacijas, tikrai gali būti visai 
nepatrauklu dirbti. Manau, kad 
sprendimas tam – neapmokesti
namų pajamų dydžio (NPD) di
dinimas. Taip atsirastų didesnis 
pajamų skirtumas tarp įvairių 
socialinių išmokų ir atlyginimo. 

Kita opi problema yra susi
siekimas – nuvykimas iki darbo 
vietos. Tai itin skaudu kalbant 

apie žmones su negalia. Drau
ge su Susisiekimo ministerija 
pasirašėme Memorandumą dėl 
transporto infrastruktūros pri
taikymo individualių poreikių 
turintiems žmonėms. Susisie
kimo ministerija įsipareigoja 
iki 2027 m. įgyvendinti viešojo 
transporto pertvarką – viešojo 
transporto priemones ir jomis 
keliauti reikiamą infrastruktūrą 
pritaikyti žmonėms, turintiems 
negalią, ir tam tikslui investuo
ti ne mažiau kaip 0,5 mlrd. eu
rų. Prie Memorandumo tikslų 
nuolat kviečiame jungtis įvairias 
organizacijas bei savivaldybes.

Prie Memorandumo prisi
jungė ir VšĮ „Socialinis taksi“ 
bei didžiausia Lietuvoje pavėžė
jimo paslaugas teikianti įmonė 
„Bolt“, kurios paslaugų spektre 
jau atsirado ir žmonėms su ne
galia prieinami automobiliai bei 
asistavimo paslauga. VšĮ „So
cialinis taksi“ bando kurti mo
bilumo tinklą visoje Lietuvoje, 
bandomieji projektai neužilgo 
turėtų startuoti keliose savival
dybėse. Na, o aš kuo galiu pa
laikau politiniame lygmenyje 
ir linkiu visokeriopos sėkmės.

Neįgalieji palankiai vertina 
Jūsų pastangas išplėsti sąrašą, 
pagal kurį skiriamos kompen-
sacijos automobiliui įsigyti. 
Tikriausiai yra ir daugiau ini-
ciatyvų, kurios jau prasisky-
nė kelią?

Pirmasis simbolinis pasieki
mas yra tai, kad Neįgaliųjų tei
sių komisija dabar Seimo statu
te įtvirtinta kaip nuolatinė, todėl 
galės tęsti savo darbą nepriklau
somai nuo politinių vėjų Seime. 

Sąrašas dėl automobilių 
kompensavimo jau yra pakore
guotas žmonėms, kuriems sun
ku judėti, atsisakant kojų stipru
mo vertinimo balais, mat buvo 
situacija, kai net sunkiai judant 
ir turint progresuojančią ligą 
automobilio kompensacija ne
būdavo skiriama. Dabar išlindo 
dar viena spraga dėl žemaūgių 
žmonių. Todėl labai svarbu ne
nuleisti rankų, kalbėti ir veik

ti. Nepatingėti skųsti NDNT 
sprendimą, jei jis neteisingas. 
Pradžioje reiktų skundą pateik
ti pačiai NDNT, o po to ir Gin
čų komisijai prie Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos. Jei 
vis dar gaunate neigiamą atsa
kymą, bet jaučiate neteisybę – 
rašykite man. 

Taip pat pavyko pasiekti, 
kad būtų skiriami elektriniai 
vežimėliai vaikams, ko iki šiol 
nebuvo.

Pavasario sesijoje buvo svar
bių Statybos įstatymo pakeiti
mų. Vietoje Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo aso
ciacijos, kurios darbas žmonių 
su negalia bendruomenės ne
tenkino, statybos projektus tik
rins ir savo parašą ant statybos 
projektų dės ekspertai. Tikimės 
aukštesnės kokybės. Taip pat ko
reguojant projektą ir aplinkos 
prieinamumui keičiantis staty
bų eigoje, bus privaloma pakar
totinė ekspertizė. Aplinkos pri
einamumas, įskaitant aplinkos 
atitiktį specialiesiems žmonių su 
negalia poreikiams, taps viešuo
ju interesu statyboje – nebelie
ka teisinių spragų ir erdvės in
terpretacijoms, ar aplinkos pri
einamumas žmonėms su nega
lia yra viešasis interesas. 

Taip pat pavyko „prastum
ti“ įstatymo pataisas, kurios leis 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems ir pagal socialinių 
įgūdžių ugdymo programą be
simokantiems mokiniams, ku
riems tekdavo praleisti moks
lus dėl ligos, mokytis iki moks
lo metų pabaigos ir iki 23 me
tų. Iki šiol, sukakus 21iems, jie 
būdavo išprašomi iš mokyklos 
net mokslo metams nesibaigus.

Žmonių su negalia gyveni-
me netrūksta ir pozityvių da-
lykų, teigiamų pokyčių. Kas 
džiugina Jūsų širdį?

Labai jaučiu vykstantį poky
tį Lietuvoje ir tai tikrai džiugi
na. Net ir priešiškai nusiteikę as
menys (o tokių Seime netrūksta) 
jau nebedrįsta taip drąsiai pasi
sakyti žmonių su negalia įtrauk
ties klausimais. Tačiau Lietu
voje daug daugiau empatiškų ir 
norinčių padėti bei prie poky
čių prisidėti žmonių, tereikia su 
jais kalbėtis, parodyti, įvardyti.

Tapus Seimo nare tenka su
tikti nemažai įvairių žmonių 
su negalia. Mane labai džiugi
na, kai sutinku aktyvius, vei
kiančius, dirbančius ir net savo 
verslus, nepaisant sunkios nega
lios, kuriančius žmones. O to
kių tikrai yra!

Labai noriu kreiptis į tuos, 
kurie įstrigę namuose, kuriems 
atrodo, kad jau nieko jų gyve
nime naujo negali būti. Nepa
siduokite, yra internetas, junki
tės prie kokios nors asociacijos 
ar į grupes. Susipažinkite. Bū
tinai mokykitės ko nors naujo 
ir patys nepastebėsite, kaip gy
venimas atneš naujų galimybių.

Kalbėjosi Aldona MILIEŠKIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Nenuleiskime rankų gindami 
savo teises ir gyvenimas pasiūlys 

naujų galimybių
(atkelta iš 1 psl.)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos 
pirmininkė Monika Ošmianskienė.

Atvejo vadyba padės 
geriau suprasti 

žmogaus poreikius
yra pokytis. Saviraiškos būrelių 
tikslas – kad žmogus pabūtų su 
kitais, gautų emocinį palaiky
mą, nebūtų užsidaręs namuose. 
Taigi rezultatas bus didesnis as
mens įsitraukimas į bendruome
nę, mažesnis uždarumas. Trans
porto paslaugos suteikimas taip 
pat jau yra rezultatas. Jei žmogus 
nebūtų gavęs paslaugos, jis ne
būtų patekęs pas gydytoją ir tu
rėtų sveikatos problemų.  

Atvejo vadybininkas yra or
ganizatorius, koordinatorius, 
kuris padeda susikalbėti su ki
tomis įstaigomis, atstovauja, tar
pininkauja, palydi. Nevyriausy
binės organizacijos ir gali dary
ti šį darbą. Jei organizacija pati 
turi kelis specialistus, atvejo va
dybininkas gali padėti žmogui 
susiorientuoti, kokias paslau
gas jis gali gauti: galbūt tai bū
tų psichologo pagalba, meninio 
užimtumo būrelis ir pan. Taip 
pat atvejo vadybininko darbą 
galima sieti ir su darbo rinka – 
jis gali tiek parengti gyvenimo 
aprašymą ar motyvacinį laišką, 
tiek palydėti į pokalbį, padėti su
prasti pasirašomus dokumentus. 

„Daug dalykų dabar yra da
roma, tik reikia nebijoti tai įvar
dyti kaip atstovavimą žmogui, 
tarpininkavimą, įvertinti tai 
kaip indėlį į žmogaus gyveni
mą“, – mintimis dalijasi VRC 
socialinė darbuotoja. 

Tarpininkai ir darbo rinkoje 
VRC medicinos psichologė 

Eugenija Danieliūtė pristatė re
miamo įsidarbinimo metodą, ku
rį VRC perėmė iš patirties ben
dradarbiaujant tarptautiniame 
LEAD projekte ir sėkmingai tai
ko savo darbe su neįgaliais asme
nimis. Jo pagrindinė mintis – kad 
kiekvienas žmogus, nesvarbu, 
kokia bebūtų jo sveikatos būklė, 
gali dirbti. Asmuo yra lydimas vi
sais etapais – pradedant nuo pa
galbos išsiaiškinti, ko jis šiuo me
tu nori, iki pagalbos darbo vieto
je. Neįgaliųjų organizacijos galėtų 
būti vieni iš tų tarpininkų.  

Kitoje mokymų dalyje buvo 
kalbama apie motyvaciją – kaip 
rasti pasitenkinimą tuose daly
kuose, už kuriuos negauname 
žodinio ar materialaus atlygio. 
Jos teigimu, dirbant bet kokį 
darbą svarbu savyje pastebėti ir 
vidinę motyvaciją: rasti kažkokį 
elementą, aspektą, kuris gali būti 
asmeniškai įdomus. Dirbant su 
neįgaliais asmenimis svarbu leis
ti jiems patirti sėkmę, pasirink
ti, patiems priimti sprendimus.  

Mokymai naudingi 
Vilniaus miesto neįgalių

jų draugijos pirmininkė Jadvy

ga Rostovskaja džiaugėsi, kad 
mokymai buvo labai naudingi, 
sužinojo daug konkrečios in
formacijos. „Mums reikės tuos 
įvertinimus daryti. Labai ge
rai papasakojo, ką po ko da
ryti, koks pirmas žingsnis, an
tras, trečias, kaip pildyti popie
rius“, – pasakoja J. Rostovskaja. 

Pasak jos, kai žmogus ateina 
į draugiją, iš pradžių reikia suži
noti, kas jis, iš kur, kuo domi
si – tai ir darys atvejo vadybi
ninkas. Svarbu, kad jis ir paskui 
palaikytų ryšį su neįgaliaisiais. 
Būna žmonių, kurie depresuo
ja, gėdijasi, tas bendravimas pa
dės palaikyti ryšį su jais, paska
tins įsitraukti į draugijos vei
klą. „Svarbiausias dalykas, kurį 
supratau – kad nereikia bijoti, 
viską mes sugebėsim“, – sako 
J. Rostovskaja.

Marijampolės neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Lina Eže
rinskienė taip pat sakė sužino
jusi nemažai naudingų dalykų. 
Jos teigimu, bendraujant su ne
įgaliaisiais labai svarbu bendra
vimo kultūra – reikia žmonėms 
leisti išsikalbėti, išklausyti, ne
pertraukinėti. „Kaip mes jį su
tiksim, kiek išklausysim, taip ir 
bendrausim, – sako L. Ežerins
kienė. – O gal besikalbant kils 
naujų minčių veikloms.“ 

Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rūta Nor
vilienė vadovauti draugijai pra
dėjo dar visai neseniai. Ji džiau
gėsi ir tuo, kad mokymuose ne 
tik įgijo žinių, bet ir susipažino, 
pasidalijo įspūdžiais, daug pir
mininkų pasisiūlė padėti. Na, 
o žinias bus galima pritaikyti 
darbui. R. Norvilienei svarbūs 
pasirodė patarimai, kaip padėti 
žmonėms įsidarbinti, kaip juos 
nuteikti. 

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Alma Jan
kauskienė taip pat sako, kad mo
kymai buvo naudingi. Parsivež
tas žinias ji perdavė visų 7 drau
gijos padalinių vadovams. 

LND projektų vadovės Linos 
Arlauskienės nuomone, neįga
liųjų draugijos turėtų būti kaip 
tarpininkai tarp žmogaus ir val
džios institucijų, paslaugų įstai
gų. Atėjus žmogui į draugiją jie 
galėtų užsiimti atvejo vadyba ir 
pasiūlyti paslaugų paketą, pa
teikti informaciją, kokios jam 
priklauso paslaugos ar išmokos, 
kur jas gauti. Svarbu realiai išsi
aiškinti, ko žmogau reikia, kokie 
jo poreikiai, ir pagal tai pasiū
lyti paslaugas, ir nebūtinai tas, 
kurias teikia pati organizacija. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
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Atkūrus Lietuvoje neprik
lausomybę, Vakarų Eu

ropos šalys bei Amerika labai 
noriai pradėjo teikti mums 
ekonominę ir politinę para
mą. Į Palangos reabilitacijos 
ligoninę keliavo neįgaliesiems 
skirtos siuntos: vežimėliai, kė
dės ir net... automobiliai. Tuo 
metu reabilitacinis, sveika
tą grąžinantis gydymas (ski
riamas po traumos) tęsdavosi 
iki 105 dienų. Šis laikotarpis 
daugumai neįgaliųjų, o ypač 
patyrusiems sunkias stuburo 
traumas, buvo tam tikra iš
gyvenimo mokykla. Palangos 
reabilitacijos ligoninėje buvo 
galima aptarti neįgaliųjų pa
dėtį Lietuvoje, pasidalyti sa
vo patirtimi, pasiklausyti ten 
dirbančių ir jau užsienyje pa
buvojusių gydytojų.

Iš pradžių veikė vienintelė 
fizinę negalią turintiems žmo
nėms skirta organizacija – Lie
tuvos invalidų draugija (pirmi
ninkas Jonas Mačiukevičius). 
Suprantama, kad viena orga
nizacija negalėjo atstovauti vi
sų Lietuvos neįgaliųjų intere
sams. Minėtų diskusijų Palan
gos reabilitacijos ligoninėje re
zultatas – 1995 metais įregis
truotos net trys fizinę negalią 
turinčiuosius vienijančios or
ganizacijos: Lietuvos žmonių 
su stuburo pažeidimais asocia
cija (LŽSPA, prezidentė Janina 
Pažėraitė), Lietuvos paraplegi
kų asociacija (LPA, preziden
tas Stanislovas Kutkevičius) ir 
Lietuvos žmonių su negalia są
junga (LŽNS, prezidentė Rasa 
Kavaliauskaitė). 

Po stuburo traumos besi
gydantis S. Kutkevičius į stei
giamąjį LPA susirinkimą Pa
langos reabilitacijos ligoninė
je sukvietė apie 20 vežimėliais 
judančių žmonių. Ši asociaci
ja buvo sukurta spręsti išim
tinai žmonių su stuburo pa
žeidimais problemas, bet į jos 
veiklą įsitraukė ir poliomielitu 
bei kitomis judėjimo funkciją 
ribojančiomis ligomis persir
gę žmonės. Pavadinimas aso
ciacijai buvo duotas remian
tis Šveicarijos paraplegikų 
asocia cijos pavyzdžiu. Kauno 
Dainavos poliklinikoje LPA 
buvo skirtas kambarys bei 
keturi koordinatorių etatai. 
Prasidėjo konkretus darbas: 
neįgaliųjų sąrašų sudarymas, 
prob lemų registravimas, lab
daros paieškos, projektų ren

gimas, tarptautinių ryšių už
mezgimas, sudaroma galimybė 
iš bet kurio Lietuvos kampelio 
atvykusiems neįgaliesiems per 
dieną pasitik rinti sveikatą pas 
visus reikiamus specialistus.

Turbūt dar ne vienas pame
name 1996 m. Lietuvos televi
zijos reportažą iš Monciškių, 
kuriame prezidentas Algirdas 
Brazauskas per viksvas bei smė
lį stumia neįgaliojo vežimėly
je sėdintį S. Kutkevičių. Prezi
dentas tariasi su šalia einančiu 
Klaipėdos apskrities viršininku, 
kad ši vieta labai tiktų neįgalių
jų vasaros stovyklai įrengti. Taip 
buvo pasirašyta šios vietos nuo
mos sutartis LPA bendruome
nei 99 metų laikotarpiui ir pra
sidėjo LPA Landšafto terapijos ir 
rekreacijos centro (LTRC) kūri
mas. Pirmieji neįgalieji į Mon
ciškes atvyko jau 1996 m. vasa
rą. Gyventi pajūryje, kur nebu
vo nei palapinių, nei pandusų, 
stovėjo stulpas su viena elektros 
rozete, vienas vandens čiaupas, 
iš lentų sukaltas tualetas, buvo 
tiktas iššūkis. Pirmoji į šią vie
tą su keliais neįgaliaisiais atvy
kusi LPA koordinatorė Graži
na Lekavičienė optimistiškai 
prisimena tuos laikus. Žiūrint 
į tuo metu padarytas fotogra
fijas šiurpuliukai nugara eina. 
Bandžiau užjausti pirmųjų sto
vyklų dalyvius ir, kaip sakoma, 
gavau sprigtą per nosį. „Ką jūs 
kalbate, mes pagaliau išsiveržė
me iš keturių savo namų sienų. 
Bendraminčiai, laužai ir iki ryto 
juose kepamos bulvės, šalia jū
ra – nuostabus buvo laikas“, – 
paneigė mano žodžius vienas iš 
entuziastų. 1998–2000 metais 
šalia palapinių miestelio atsirado 
centrinis LTRC pastatas. 

Kaip centras atrodo šian
dien, nėra prasmės aprašinėti: 
kiekvienas LPA narys turi gali
mybę kartu su savo šeimos na
riais čia pailsėti, dalyvauti įvai
riuose projektuose. Pastarai
siais metais centro veikla labiau 
koncentruojama į savarankiškų 
įgūdžių ugdymą neseniai trau
mas patyrusiems, aktyvios rea
bilitacijos bei fizinio aktyvumo 
skatinimą. 

Šiemet Landšafto terapijos 
ir rekreacijos centras paminė
jo savo ketvirčio amžiaus jubi
liejų. Sėkmės istorija – kitaip ir 
nepavadinsi. O viskas prasidėjo 
nuo aktyvių, ateities viziją tu
rinčių žmonių. 

Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Svarbiausia –  
ateities vizija 

Mokiniai tokių mokytojų 
neturėtų matyti?..

laisvo staliuko. Į valgyklą sugu
žėjo dešimtokai ir, visų moky
tojų nuostabai, pasiėmę maistą, 
susėdo ratu, apsupdami Loretą. 

Baigę mokyklą buvę Lore
tos mokiniai susitikę dėkoja, 
kad pakeitė jų gyvenimą, padėjo 
atrasti tikėjimo tiesas. „Tikintis 
Dievu žmogus yra drąsus. Ne
bijodamas pasitikėti Dievu, jis 
jaučiasi stiprus ir saugus“, – sa
ko Loreta ir pasakoja apie savo 
pomėgį kurti atvirukus.

Mano dvasinė užuovėja
„Kai vaikystėje gulėdavau li

goninėse, kurdavau drabužėlius 
popierinėms lėlėms, karpydavau 
ornamentus. Vėliau savo darbe
lius pamiršau, o po 30 metų per
traukos vėl pradėjau draugauti 
su popieriumi ir daryti atviru
kus. Pasinėrusi į kūrybą pajutau, 
kad tampu laisvesnė, pamirštu 
nepasitikėjimą savimi, vidines 
baimes“, – prisipažįsta mote
ris. Ji ryžosi iššūkiui – kelti sa
vo darbus į internetą. Atsirado 
žmonių, kurie pamatę atviru
kus Loretos svetainėje, juos kri
tikavo, bet ji nekreipė dėmesio 
ir dirbo toliau. „Nelaikau savęs 
menininke, bet į kiekvieną dar
bą įdedu daug širdies, meilės“, – 
sako ji. Loreta daro ir kvietimus, 
stalo korteles, daug kitų gražių 
dalykų. Moteris džiaugiasi, kad 
ją visada palaiko vyras.

Dėkoja Dievui už dovanas
Su vyru Rimvydu Loreta su

sipažino studijų metais. „Jis ži
nojo, kokia liga sergu, bet mano 
negalia neišgąsdino“, – sako mo
teris. Jiedu jau 24 metus drauge. 
Šeima susilaukė dvynių. Dukra 
ir sūnus jau studentai. Vyras ir 
vaikai padeda tvarkytis namuo
se, tačiau Loreta pati savarankiš
kai atlieka visus namų ruošos 
darbus. „Kai dirbu, pamirštu sa
vo negalią, – sako ji. – Nesu fi
ziškai labai stiprus žmogus, bet 
stipri dvasia. Tikiu ir pasitikiu 
Dievu. Ir niekada nemąstau, kad 
esu kitokia, kad esu netobula.“

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Tu vis tiek nedirbsi 
mokykloje!

Vaikų gerbiama ir mylima 
tikybos mokytoja seniai išmo
ko gyventi su savo negalia. Tie
sa, pasiekti to, ką turi šiandien, 
nebuvo lengva. Loretai buvo 
ketveri, kai medikai diagnoza
vo nepagydomą ligą. Mergaitė 
dažnai gulėjo ligoninėse, mo
kėsi savarankiškai. Mokykloje 
taip pat nebuvo paprasta. „Bu
vau paauglė, kuri vaikščiojo su 
specialiai jai pagamintais batais, 
šlubavo. O paaugliai negailes
tingi. Berniukai juokdavosi iš 
mano batų, vėliau keistai žvelgė 
į lazdą, su kuria vaikščiojau“, – 
prisimena Loreta. Liūdesys ap
imdavo, kai draugės eidavo į šo
kius, žaidė tinklinį, kitus sporti
nius žaidimus, o Loreta galėda
vo tik stebėti. „Vaikščioti ir da
bar man nėra paprasta, ‒ prisi
pažįsta moteris. ‒ Kojos kryps
ta į išorę, aviu specialią avalynę. 
Vaikštau pasiremdama lazdele. 
Ji man leidžia išlaikyti pusiaus
vyrą ir nepargriūti. Labai sun
ku užlipti ant statesnio šaligat
vio bortelio...“

Nuoskaudų Loreta patyrė ne 
tik paauglystėje. Kai stojo į Vil
niaus pedagoginį universitetą, 
vienas komisijos narys per sto
jamuosius egzaminus kaip kir
viu nukirto: „Baigsi universi
tetą, bet vis tiek mokytoja ne
dirbsi!“ „O aš jau daugiau nei 
25 metus tai darau“, – sako Lo
reta ir šiltai prisimena ją besą
lygiškai palaikiusią tuometinę 
Istorijos fakulteto dekanę Vidą 
Kniūraitę. Ji sakydavo: „Tu stip
ri. Viską gali. Tik niekada nenu
leisk rankų!“ 

Keitė mokyklas, bet ne 
mokytojos darbą

Loreta yra dirbusi kelio
se mokyklose. Ji nenori minėti 
pavardžių, mokyklos pavadini
mo, bet nutylėti, ką tą kartą iš
gyveno, sunku. „Buvau moti
nystės atostogose. Vieną dieną 
mokyk los, kurioje dirbau, di
rektorė man paskambino ir pa
sakė, kad tokie mokytojai kaip 
aš jos mokykloje neturėtų dirb
ti. Aš ir panašūs į mane galė
tų darbuotis nebent kaime, kad 
kuo mažiau vaikų matytų neį
galumą“, – prisimena Loreta ir 
priduria atsakiusi, kad ne ji pasi
rinko ligą, kad taip gali atsitikti 
kiekvienam. Vis dėlto toje mo
kykloje ilgiau nebedirbo. „Su
pratau, kad mokyklos direkto
rė tiesiog nėra dvasiškai pajėgi 
priimti neįgalaus žmogaus. Ne

grįžau į tą mokyklą, nes ir sąly
gos ten man buvo pernelyg sun
kios“, – sako moteris,

Kitoje mokykloje Loreta 
dėstė tikybą ir istoriją, norė
jo tapti istorijos vyr. mokytoja, 
tačiau mokyklos direktorius jos 
nepalaikė. Jam buvo nepriimti
na, kad moteris su negalia nesi
tenkina tuo, ką turi. Mokytojų 
kolektyvas Loretą palaikė, bet 
buvo sunku. Moteris vėl ryžosi 
keisti mokyklą, bet ne pedago
gės darbą. Laimei, ne visi mo
kyklų vadovai buvo nusiteikę 
prieš negalią turinčius mokyto
jus. Loreta iki šiol dėsto tikybą 
ir nepaliauja stebinti kolegų sa
vo gebėjimu sutarti su vaikais.

Paaugliai nori būti išgirsti
„Gal kam nors atrodys neį

tikėtina, bet aš labai sutariu su 
paaugliais. Per pirmąsias tiky
bos pamokas susėdame ratu ir 
tiesiog kalbamės apie gyvenimą. 
Nepatikėsite, net berniukai atsi
veria, dalijasi savo išgyvenimais 
ir taip pamažu artėja prie tikė
jimo tiesų“, – pasakoja Loreta. 

O pirmosios mokytojavimo 
dienos buvo labai nelengvos. 
„Vaikai nebuvo pratę, kad juos 
mokytų žmogus su negalia. Jau
dinausi, buvau pasiruošusi jų 
nuostabai, o ir patyčių galėjo 
būti, bet nebuvo. Vaikai mane 
priėmė geriau negu kai kurie su
augusieji“, – prisimena Loreta. 

Pradinukai ir dabar paklau
sia: „Mokytoja, kodėl jūs su laz
da?“ O Loreta jiems atsako, kad 
yra įvairių žmonių, ne visi tobu
li, bet reikia matyti sielą. Paaug
liai tokių klausimų neužduoda, 
o ji stengiasi priimti juos tokius, 
kokie šie iš tikrųjų yra. „Pame
nu vieną dešimtokų klasę. Mo
kytojai bardavo mokinius, jais 
skųsdavosi kolegoms, tėvams. 
O aš iškart pajutau, kad jie nori 
kalbėtis ir kalbėdavomės be galo 
atvirai. Nebūtinai pagal progra
mą“, – pasakoja Loreta. 

Jos mokiniai nustebindavo 
ir kitus pedagogus. Vieną dieną 
valgykloje mokytojų stalas bu
vo užimtas, tad ji atsisėdo prie 

Loreta Petrauskienė – peda-
gogė, tikybos mokytoja, hu-
manitarinių mokslų magis-
trė, sugebanti atrakinti net 
labiausiai užsisklendusių 
paauglių širdis. Moteris nuo 
vaikystės serga neuralgine 
raumenų atrofija. Sunki liga 
yra pažeidusi ne tik jos kojas, 
bet ir rankas, tačiau Loreta 
niekada nepasiduoda. Tikė-
jimas Dievu, meilė žmonėms 
ir kūryba jai padėjo įveikti 
baimes, abejones ir siekti sa-
vo tikslų.

Jau beveik ketvirtį amžiaus Loreta ir Rimvydas kartu. 
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Danielė Streikutė.

Neįgaliesiems sunkiau 
atskleisti savo dovanas
„Trijų jaunų žmonių, daly

vavusių mūsų stovykloje, ne
galėčiau pavadinti neįgaliais. 
Jie nebuvo išskirtiniai, tiesiog 
kaip ir mes visi turi savo do
vanas, kuriomis apdovano
jo Aukščiausiasis“, – pasakoja 
Danielė. Ji mano, kad neįgalie
siems tiesiog sunkiau. Kodėl? 
Jie bijo, kad visuomenė nesup
ras. „Stovykloje mes visi neį
galiuosius priėmėme natūraliai, 
kaip visaverčius grupės narius. 
Mūsų buvo nedaug, tad gyve
nome kaip viena šeima. Galė
jome daug laiko skirti vieni ki
tiems, susipažinti. Manau, kad 
ne tik aš, bet ir visi pamatė, ko
kie puikūs žmonės yra tie trys 
mūsų stovyklautojai, palies
ti negalios“, – pasakoja Danie
lė. Jos teigimu, į stovyk los gy
venimą jie įnešė ne tik meilės, 
džiugesio, bet ir nuoširdaus pa
prastumo. Jonas, turintis cereb
rinį paralyžių, atvažiavo su ne
įgaliojo vežimėliu, lydimas sa
vo močiutės. Jiedu abu nuošir
džiai džiaugėsi, kad gali įsilieti 
į stovyklos gyvenimą. Jonas jo
je dalyvavo visavertiškai, daug 
bendraudavo. Vaikinas negalė
jo įsitraukti į judrius sportinius 
žaidimus, tačiau dalyvavo aki

mis, emocijomis. Visa širdimi 
sirgo už pasirinktą komandą, 
juokėsi iš mūsų pokštų, reaga
vo į kiekvieną judesį. Neliūdė
jo, kad negali bėgioti, bet darė 
tai, ką galėjo. „Mus džiugino 
jo džiaugsmas, juokas. Jautėme 
ir matėme – Jonas yra kartu su 
mumis ir jam dėl to smagu!“ – 
prisimena Danielė.

Nebijo būti nesuprasti
„Kad viena mūsų renginio 

dalyvė turi intelekto negalią, aš 
iš pradžių net nesupratau. Man 
ji atrodė tik drovesnė už kitus. 
Dar buvo maždaug 20ties metų 
vaikinukas. Nors ir su intelek
to negalia, tačiau jis turėjo savo 
pareigų – patarnavo mišiose, 
šlovino Dievą. Šią tarnystę la
bai gerbė ir gerai jausdavosi at
likdamas savo pareigą“, – pasa
koja Danielė. 

„Paskutinį vakarą stovykloje 
mes turėjome išlankstyti laive
lį iš lapo su maldomis. Jis atėjo 
prie manęs ir paprašė: „Gal ga
lėtum man išlankstyti?“ Mane 
sužavėjo vaikino paprastumas. 
Jis nepradėjo aiškinti, kad ne
moka, kad jam per sudėtinga, 
bet tiesiog paprašė“, – pasakoja 
mergina. Jos teigimu, mes daž
nai baiminamės, kad nesame to
buli, išgyvename, kuo mus pa

laikys kiti, jeigu ko nors papra
šysime, ar paprasčiausiai bijo
me, kad atsisakys mums padėti. 

Priimti netobulumą mokė 
šeima

Danielė mano, kad gilus ki
toniškumo supratimas turi atei
ti iš šeimos. „Mūsų kieme augo 
berniukas, turintis intelekto ne
galią. Augo jo kūnas, jis jau at
rodydavo kaip suaugęs vyras, o 
žaisdavo su mumis kaip vaikas. 
Aš jo nevengiau, nors netapau 
artima drauge, – prisimena mer
gina ir pasakoja, kad jos mama 
dirbo internatinėje mokykloje, 
o ten gyveno vaikai, kurie ne

Nebijokime būti su savo silpnumu
Menininkė, Romos Katalikų Bažnyčios bendruomenės narė Da-
nielė Streikutė šią vasarą dalyvavo Tarptautinės evangelizaci-
jos mokyklos organizuotoje stovykloje Kretingos rajone. Danielė 
pasakoja, kad stovykloje gerosios patirties ji pasisėmė iš bend
raminčių, tarp kurių buvo ir žmonių su negalia. Bendravimo at-
radimai skatino Danielę dar kartą permąstyti tai, ką patyrė ir 
naujai suprato.

turėjo tėvų, buvo ir turinčių in
telekto ar fizinę negalią. – Ma
mos darbe būdavau nuo vaikys
tės, ji veždavosi ir į renginius, o 
globotiniai užsukdavo pas mus 
į namus. Buvau maža, bet su
pratau, kad jiems sunkiau pri
sitaikyti visuomenėje, trūksta 
įgūdžių.“

Vaikystės pamokos Danielei 
padėjo priimti žmogaus kitoniš
kumą. „Kartu supratau, kad būti 
tokiam kaip visi daug lengviau. 
Kai vaikystėje kažkuo skiriesi 
nuo daugumos, nepritampi prie 
kitų. Pats nežinai, kaip elgtis, 
kiti taip pat nežino, kaip su ta
vimi bendrauti. Taip atsiranda 

atskirtis, kuri laikui bėgant vis 
stiprėja, – mergina sako ieškanti 
atsakymo į klausimą, kaip elg
tis, kad atskirtis ištirptų.

Negali pasislėpti  
po kauke 

Daug negalią turinčių žmo
nių ji sutinka bažnyčios bend
ruomenėje. „Pamačius nau
ją žmogų norisi padrąsinti įsi
traukti į veiklas, bendruome
nę, tačiau ne visada tai papras
ta. Žmonės užsisklendžia savo 
negalioje, jie bijo gailesčio“, – 
pasakoja Danielė ir priduria 
mananti, kad toks žmogus ir 
pats turi padėti rasti raktą nuo 
jo širdies. 

Danielė turi draugių, bend
raminčių su fizine negalia. Mer
ginas vienija bendra veikla, ti
kėjimas Dievu ir visos daro tai, 
ką geriausiai moka. Danielę jau
dina žema pačių neįgaliųjų sa
vivertė. „Mes nesugebame, bi
jome ar tiesiog nenorime paro
dyti ir pasakyti žmogui, kad jis 
mums labai svarbus, nuoširdžiai 
pasidžiaugti jo gerosiomis savy
bėmis, gebėjimais, sėkme. Gal 
tiesiog pamirštame, kad tai tu
rime daryti ne tik dėl kitų, bet 
dėl savęs“, – įsitikinusi mergina. 
Danielė sako, kad kito žmogaus 
netobulumo mes dažnai nepri
imame tuomet, kai savyje paste
bime kokią nors ydą. Tačiau mes 
galime užsidėti kaukę ir neparo
dyti, kas mumyse netobulo. Ne
įgalieji pasislėpti po kauke ne
gali. Todėl galime iš jų mokytis 
tiesiog būti su savo silpnumu. 

Eglė KULVIETIENĖ

Būsto šildymo išlaidų kom-
pensacija teikiama nepriklau-
somai nuo šildymo būdo, t. y. 
nėra skirtumo, ar būstas šil-
domas centralizuotai, ar  ki-
tos rūšies kuru (malkomis, 
anglimi, dujomis ar pan.).

Kas siūloma. Padvigubin
ti valstybės remiamų pajamų 
(VRP) dydį, taikomą būsto 
šildymo išlaidų kompensacijai 
apskaičiuoti, ir nustatyti, kad 
nepasiturintiems gyventojams 
kompensuojama mokesčio už 
būsto šildymą dalis, viršijan
ti 10 proc. skirtumo tarp šei
mos ar vieno gyvenančio as
mens pajamų ir 2 VRP dydžių 
(256 Eur) kiekvienam šeimos 
nariui arba 3 VRP dydžių (384 
Eur) vienam gyvenančiam as
meniui.

Pavyzdžiui, jeigu šeima au
gina 2 vaikus, o tėtis ir mama 
uždirba tik minimalią mėnesinę 
algą, šeimai kompensacija būs
to šildymui pagal išankstinius 
skaičiavimus priklausytų. To
kios sudėties šeimai kompen
sacija už būsto šildymą taip pat 
priklausytų, jeigu vienas iš tė
vų uždirbtų vidutinę mėnesinę 

algą, o kitas neturėtų darbo ir 
būtų bedarbis. 

Seimui pritarus, pakeitimai 
įsigaliotų nuo 2022 m. sausio 
1 dienos.

Kaip yra dabar. Nepasi
turintiems gyventojams kom
pensuojama mokesčio už būs
to šildymą dalis, viršijanti 10 
proc. skirtumo tarp šeimos ar 
vieno gyvenančio asmens pa
jamų ir VRP dydžio. Iš šeimos 
gaunamų pajamų „į rankas“ per 
mėnesį atimamas 1 VRP dydis 
(128 Eur), padaugintas iš šeimos 
narių skaičiaus, o iš vieno gy
venančio asmens gaunamų pa
jamų per mėnesį atimama 1,5 
VRP dydžio (192 Eur).

Kompensacijai apskaičiuoti 
taikomas naudingojo būsto plo
to normatyvas: 

• kai būste gyvenamąją vietą 
deklaruoja (būstą nuomoja) vie
nas gyvenantis asmuo – 50 m2; 

• kai būste gyvenamąją vie
tą deklaruoja (būstą nuomo
ja) šeima: pirmam šeimos na
riui – 38 m2; antram – 12 m2; 
trečiam ir kiekvienam paskes
niam – 10 m2.

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 
4 asmenų šeimai būtų kompen
suojamos būsto šildymo išlaidos 

už ne didesnį nei 70 m2 naudin
gąjį būsto plotą. 

Kur kreiptis dėl 
kompensacijų skyrimo?
Gyventojai dėl būsto šildy

mo, karšto ir geriamojo vandens 
išlaidų kompensacijų skyrimo 
gali kreiptis į savo gyvenamo
sios vietos savivaldybę (prašymai 
priimami ir seniūnijose), taip pat 
elektroniniu būdu www.spis.lt.

Paprasčiausias būdas sužino
ti, ar priklauso būsto šildymo iš
laidų kompensacija ir prelimina
rų jos dydį – pasinaudoti Socia
linės paramos šeimai informaci
nėje sistemoje www.spis.lt esan
čia Būsto šildymo išlaidų kom
pensacijos skaičiuokle. 

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Vyriausybė pritarė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos 
siūlymui du kartus padidin-
ti valstybės premijas sporti-
ninkams ir jų treneriams už 
2021 m. Tokijo paralimpinė-
se žaidynėse pasiektus aukš-
to meistriškumo sporto lai-
mėjimus.

Rugpjūtį Japonijoje vyku
siose paralimpinėse žaidynėse 
Lietuvos aklųjų riedulio rinkti
nė, plaukikas Edgaras Matakas 
ir dziudo imtynininkas Osval
das Bareikis pelnė bronzos me
dalius.

Vyriausybei pritarus ŠMSM 
siūlymui už šiuos paralimpiečių 
pasiekimus individualių sporto 
šakų sportininkams ir jų trene
riams bus skirtos daugiau nei 18 
tūkst., o golbolo komandai – 73 
tūkst. eurų premijos. Pagal iki 
šiol galiojusį Vyriausybės nuta
rimą už tokius laimėjimus indi
vidualių sporto šakų atstovams 
ir jų treneriams būtų skirtos 
daugiau nei 9 tūkst. eurų premi
jos, o golbolo komandai – dau
giau nei 36 tūkst. eurų valsty
bės premijos.

Lėšos padidintoms premijos 

bus skiriamos iš ŠMSM asig
navimų.

„Tai palankus ir sąžiningas 
premijų padidinimas. Kita ver
tus, siekiant ilgalaikių sprendi
mų, dar šiemet iš esmės peržiū
rėsime visą sportininkų premi
javimo sistemą ir teiksime Vy
riausybei svarstyti pakeitimus, 
tad teigiamų pokyčių numato
me daugiau“, – sako švietimo, 
mokslo ir sporto ministrė Jurgi
ta Šiugždinienė. Šie sprendimai 
buvo suderinti ir su Lietuvos pa
ralimpiniu komitetu.

Siekdama padidinti spor
tininkams su negalia skiria
mų valstybės premijų dydžius, 
ŠMSM įsipareigojo iki šių me
tų gruodžio peržiūrėti ir siste
miškai įvertinti visų valstybės 
sportininkams skiriamų premijų 
dydžius ir pateikti Vyriausybei 
pakeitimų siūlymus. Ieškodama 
geriausių sprendimų, ŠMSM ke
tina šį klausimą aptarti su sporti
ninkams su negalia atstovaujan
čiomis sporto organizacijomis.

Iš viso už sportininkų pa
siekimus 2021 m. Tokijo pa
ralimpinėse žaidynėse premi
joms bus skirta daugiau nei 110 
tūkst. eurų.

„Bičiulystės“ inf. 

Vyriausybė nusprendė: 
premijos paralimpiečiams 

didėja du kartus
Kam priklauso kompensacija 

už būsto šildymą?

Svarbu 

 Primename, kad karantino ir 
ekstremalios situacijos metu bei 
6 mėnesius po jų atšaukimo ne
pasiturintiems gyventojams krei
piantis dėl piniginės socialinės pa
ramos (t. y. socialinės pašalpos ir 
būsto šildymo, karšto ir geriamojo 
vandens išlaidų kompensacijų) jų 
turimas turtas nevertinamas.

Asmeninio archyvo nuotr.
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mo skysčių pusiausvyra, ypač 
vandens kiekis kraujyje. Per 
dieną organizmui reikia tik 
apie ⅛ arbatinio šaukštelio 
druskos. Gausus druskos var
tojimas yra vienas iš padidėju
sio kraujospūdžio rizikos veiks
nių. Rekomenduojama suvarto
ti ne daugiau kaip 5 g druskos 
per dieną.

Kad su maistu gautumė
te kuo mažiau druskos, išmo
kite mėgautis nesūdytu mais
tu. Gaminamą maistą sūdyki
te saikingai, pagaminto valgio 
stenkitės papildomai nesūdyti, 
venkite sūrių maisto produktų: 
sūdytų riešutų, sūrių marinuo
tų daržovių, mėsos konservų.

Joduotosios druskos  
svarba

Jodas – vienas iš 15 nepakei
čiamųjų mikroelementų, reika
lingų žmogaus organizmui kas
dien po truputį. Organizme jo
das kaupiasi skydliaukėje. Svei
ko žmogaus skydliaukėje, sve
riančioje 15–20 g, susikaupia 
iki 20–30 mg jodo.

Pagal sveikos mitybos tai
sykles su maistu būtina gauti 
atitinkamą kiekį visų reikalin
gų medžiagų: riebalų, anglia
vandenių, baltymų, vitami
nų, makro ir mikroelementų. 
Mik roelementų trūkumo orga
nizmas gali iš karto ir nepajus
ti. Lietuvos gyventojams mik
roelemento jodo trūksta, nes 
jo stinga gėlame vandenyje ir 
dirvožemyje, taigi ir maiste.

Pasaulio sveikatos organi
zacija (PSO) pripažino, kad jo
do trūkumas maiste yra vie
nas svarbiausių veiksnių, da
rančių įtaką sveikatai, ir suke
lia organizme nemažai sutriki
mų. Jodas reguliuoja medžiagų 
ir energijos apykaitą, psichikos 
ir fizinę raidą.

Jodas užtikrina norma-
lią skydliaukės veiklą. Trūks
tant jodo, sumažėja skydliaukės 
hormonų – tiroksino ir trijodti
ronino – sintezė ir sek recija, 
todėl skydliaukės veiklą regu

liuojanti posmegeninė liauka 
pradeda aktyviai išskirti skyd
liaukės augimą stimuliuojantį 
hormoną, dėl to padidėja tiek 
skydliaukės ląstelių dydis, tiek 
jų skaičius. Taip skydliaukė su
veša ir susiformuoja gūžys. Gū
žys – ne tik kosmetinis defek
tas. Jis gali užspausti trachėją, 
stemplę, pažeisti gerklų nervus, 
dėl to žmogus užkimsta.

Jodo šaltiniai
Pagrindinis jodo šaltinis yra 

maisto produktai. Net iki 94 
% reikiamo jodo žmogaus or
ganizmas gali gauti su maistu 
(58 % su augaliniu, 32 % su gy
vūniniu, 4 % su vandeniu), o su 
įkvepiamu oru tik 2 %. Tačiau 
Lietuva yra endeminėje zonoje, 
kurioje jodo beveik nėra, todėl 
mūsų šalies gyventojai su įpras
tu maistu jodo negauna.

Vienas efektyviausių bū-
dų užtikrinti pakankamą jo-
do kiekį organizme – vietoj 
įprastos valgomosios druskos 
vartoti kokybišką joduotą val-
gomąją druską. Druską pradė
ta joduoti 1920 m. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Šveica
rijoje ir dabar tai rekomenduo
jama daryti visose šalyse, kurių 
gyventojams trūksta jodo.

Jodo kiekis druskoje kiek
vienoje šalyje skiriasi. Jo gausa 
druskoje nereiškia, kad ji labai 
vertinga. PSO griežtai nenuro
do, kiek pridėti jodo, ir reko
menduoja kiekvienai šaliai įsi
vertinti, ar šalies gyventojams 
jodo trūksta.

Joduotosios druskos nerei
kėtų vartoti daugiau nei įpras
tos. Kaip minėta, druskos re-
komenduojama suvartoti ne 
daugiau kaip 5 g per parą. 
Tiek joduotosios druskos vi
siškai patenkina jodo poreikį ir 
nėra per daug. Joduotąją drus
ką saugu vartoti net ir labai 
mažiems vaikams, ligoniams. 

Kartais manoma, kad, jei esi 
teismo paskirtas globėjas ar rū
pintojas, o globotiniui Neįgalu
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba (NDNT) yra nustačiusi 
specialųjį nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikį (nuolat pri
žiūrintieji namuose neįgalų as
menį teikia šiam asmeniui pa
galbą namuose), reikia NDNT 
pažymą pristatyti į teritorinę li
gonių kasą ir bus suteiktas PSD 
valstybės lėšomis.  

Panevėžio TLK atkreipia dė
mesį, jog kol kas valstybės lė
šomis draudžiami tik tie teis
mo paskirti globėjai ar rūpinto
jai, kurių globojamam asmeniui 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis.

Gyventojus klaidina tai, 
kad pagal Valstybinio sociali
nio draudimo įstatymo nuos
tatas valstybės lėšomis pensijų 
ir nedarbo socialiniu draudimu 
draudžiami (jiems skaičiuoja
mas darbo stažas)  ir tie globėjai 
ar rūpintojai, kurie slaugo neį
galų asmenį su nustatytu specia
liuoju nuolatinės slaugos porei
kiu, ir tie, kurių slaugomas as
muo turi specialųjį nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikį. 
Tačiau sveikatos draudimas ir 
socialinis draudimas nėra vienas 
ir tas pats. Draudžiamųjų PSD 
registrą tvarko ligonių kasos, o 
darbo stažo apskaičiavimu, ne
darbo socialiniu draudimu rū
pinasi „Sodra“.

Vyriausybė yra inicijavusi 
Sveikatos draudimo ir Valstybi
nio socialinio draudimo įstaty
mų nuostatų suvienodinimą bei 
pasiūliusi, kad PSD valstybės 
lėšomis galėtų būti draudžiami 
ir asmenų, turinčių specialų
jį nuolatinės priežiūros (pagal
bos) poreikį, globėjai ar rūpin
tojai, tačiau kol kas tokios teisės 
šie asmenys neturi.

Panevėžio TLK primena: 
globėjai ar rūpintojai, kurie 
slaugo neįgalų asmenį su nu
statytu specialiuoju nuolatinės 
slaugos poreikiu, norėdami pa
tvirtinti PSD valstybės lėšomis, 
turi teritorinei ligonių kasai pa
teikti teismo nutartį, kuria yra 
pripažinti tokiais asmenimis, ir 
NDNT pažymą, patvirtinančią 
globojamam asmeniui nustatytą 
specialųjį nuolatinės slaugos po
reikį. Tėvai, slaugantys nepilna
mečius vaikus, turi pateikti tik 
vaiko neįgalumą patvirtinančius 
dokumentus.

Panevėžio TLK  
ir „Bičiulystės“ inf.

Kuo gardinti maistą, 
kad nepakenktume sau? 

PSD valstybės 
lėšomis – 

slaugantiesiems 
globotinius tik 
su specialiuoju 

nuolatinės 
slaugos poreikiu

Panevėžio teritorinė ligonių 
kasa (Panevėžio TLK) paste-
bi, kad gyventojai, slaugan-
tys neįgalius asmenis, neretai 
painioja, kuriais atvejais jie 
gali būti drausti privalomuo-
ju sveikatos draudimu (PSD) 
valstybės lėšomis.

Pasaulinė cukraus industrija 
šiandienos vartotojui siūlo 

gana didelę cukraus įvairovę.
Kristalinis cukrus. Cuk

raus pramonėje jis žinomas nuo 
1840 m. Cukrus iš tikro yra 
gelsvas ir turi daug priemaišų, 
todėl yra pakartotinai tirpina
mas, kristalizuojamas ir rafi
nuojamas (gryninamas). Tarp 
įvairių pasaulio cukraus gamy
bos įmonių visais laikais vyko 
konkurencinė kova – pagamin
ti kuo baltesnį, švaresnį ir gry
nesnį produktą. Kad būtų kuo 
baltesnis, cukrus būdavo ne 
tik rafinuojamas, bet ir spalvi
namas žydru dažu. Tai suteik
davo cuk rui baltumo iliuziją. 
Taip rafinuotas produktas pa
mažu tapo kone grynu chemi
niu reagentu, kurio 99,7 % su
daro sacharozė.

Miltelinis cukrus. Tai jau 
XX a. pradžios produktas. Jo 
kokybę lemia grūdelių smul
kumas ir laikymo sąlygos, nes 
šis cukrus yra labai higrosko
piškas, greitai kietėja ir sušoka 
į gabalus. Kad taip neatsitiktų, 
turi būti laikomas sandarioje 
pakuotėje.

Geltonasis, arba rudasis, 
cukrus. Šis ne visai išgrynintas 
cukranendrių cukrus ne toks 
saldus kaip rafinuotas. Jo sko
nis panašus į melasos (ji sutei
kia jam rudą spalvą) ir švelnios 
karamelės.

Baltasis cukrus neturi nei 
vitaminų, nei mineralinių ar 
kitų biologiškai aktyvių me-
džiagų, kurios būtinos žmo-
gui. Tačiau jis yra būtinas 
žmogui, nes teikia energi-
jos visoms organizmo ląste-
lėms. Patekęs į kraują, cukrus 
(gliukozės pavidalu) greičiau
siai suteikia energijos visoms 
mūsų kūno ląstelėms. Statisti
niai duomenys rodo, kad gry
nojo cukraus žmogus vartoja 
daugiau, negu jo reikia energi
nėms reikmėms tenkinti. Tada 
jis tampa antsvorio ir su juo su
sijusių ligų kaltininku.

Geltonajame, arba rudajame, 
cukruje yra gamtinių biologiš
kai aktyvių medžiagų: per 200 
įvairiausių mineralinių ir orga
ninių junginių, tarp jų mikro 
ir makroelementų bei vitaminų.

Valgomoji druska
Valgomoji druska (natrio 

chloridas) – tai mineralinė me
džiaga, kurios mūsų organiz
mui, nors ir mažai, bet labai rei
kia. Nuo jos priklauso organiz

Jodas nekeičia maisto skonio, 
kvapo, spalvos. Ją tinka naudo
ti ir ruošiant maistą, ir konser
vuojant. Kasdien vartojant jo
duotosios druskos galima apsi
saugoti nuo sunkių ligų, kurias 
lemia jodo trūkumas.

Prieskoniai
Prieskonius galima suskirs

tyti į dvi dideles grupes: klasi
kinius ir vietinius, tai yra lie
tuviškus. Šiuolaikinis mitybos 
mokslas teigia, kad priesko
niai – būtinas mitybos kom
ponentas. Jie ne tik pagardi
na maistą, bet ir yra naudin
gi sveikatai: suaktyvina orga
nizmo medžiagų apykaitą, taip 
pat turi baktericidinių ir anti
oksidantinių savybių. Skanus 
maistas geriau virškinamas, 
lengviau įsisavinamos mais
tinės medžiagos. Prieskoniai 
skatina virškinimo liaukų 
veiklą, virškinimo sulčių ir 
fermentų aktyvumą, gerina 
apetitą.

Prieskoniuose yra labai ne
daug maistinių, bet gausu aro
matinių ir skoninių medžiagų, 
kurios pagerina maisto skonį.

Prieskoniuose vertingiau
sios medžiagos yra eteriniai 
aliejai, gliukozidai ir alkaloidai. 
Eteriniai aliejai suteikia pries
koniams (cinamonui, gvazdi
kėliams, anyžiams) būdingą 
aromatą. Dėl alkaloidų (pipe
rino ir piperidino juoduosiuose 
pipiruose, kapsaicino – aitrio
siose paprikose) ir trigliukozi
dų (garstyčiose ir krienuose) 
prieskoniai yra aštrūs ir degina.

Ypač gausiai vartojami 
prieskoniai gali sutrikdyti virš
kinimą, suerzinti virškinamojo 
trakto gleivinę, sukelti gastri
tą, stipriai sudirginti centrinę 
nervų sistemą, galvos smege
nis, inkstus, kepenis. Pagyve
nusiems, ateroskleroze sergan
tiems žmonėms daug priesko
nių vartoti nepatartina.

Prieskoniai vartojami apdo
roti: fermentuoti, valyti ir būti
nai išdžiovinti, sausi, dėl to juos 
galima ilgai išlaikyti ir trans
portuoti, jie išlieka stipraus, pa
tvaraus aromato.

Rimantas STUKAS
Iš knygos  

„Mitybos mokslininko užrašai“ 

Svarbu 

 Cukraus teikiama energija netu
rėtų viršyti 10 % visų dienos kiloka
lorijų. Kaip rodo tyrimai, Lietuvos 
gyventojai iš cukraus jų gauna kur 
kas daugiau – maždaug 14–17 % 
paros energijos normos. Per metus 
suvalgoma vidutiniškai 36 kg cuk
raus. 6 kg jo gaunama vien tik su 
įvairiais saldumynais, gaiviaisiais 
gėrimais. Taigi per dieną suvarto
jama apie 20 arbatinių šaukštelių 
cuk raus. Cukrus yra maisto pirami
dės viršūnėje, taigi jo reikėtų vartoti 
kuo mažiau.

Patarimas 

 Atsisakykite įpročio sūdyti mais
tą dar neparagavę. Pradėjus ma
žiau sūdyti maistą, sūrus maistas 
ilgainiui tampa nebeskanus.

Patarimai 

 Druską derėtų laikyti sanda
riuose induose, nes jodas – lakus 
elementas. Atvirame inde laikant 
druską, jodas gali suirti.

 Maistą joduotąja druska reikėtų 
sūdyti baigus virti ar kepti arba gar
dinti ja patiekalą lėkštėje, nes jodas 
nuo karščio skyla.

Naudinga žinoti 

 Maistas apkarsta, jeigu pries
konių į jį dedama daugiau, negu 
rekomenduojama, arba jais gar
dintas jis ilgai verdamas ir kaitina
mas.
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Galėjo eiti kur nori
Iš Vinčesterio kilusiam Pe

teriui mėgstamiausia moks
lo metų diena būdavo gegužės 
29oji. Tą dieną mokyklose pa
prastai vykdavo įmantri Angli
jos monarchijos atkūrimo šven
tė – moksleiviai apsirengdavo 
geriausiais drabužiais, giedoda
vo himnus lotynų kalba, o mo
kytojai postringaudavo apie tai, 
kaip teisingai gyventi. Tačiau 
Peterio mokykla buvo kitokia.

„Pagiedojus himną mus iš
prašydavo iš mokyklos ir ra
gindavo eiti kur tik akys mato 
(sveiko proto ribose, žinoma, 
nors niekada negirdėjau mo
kytojų to sakant). Gal tai ir ne
skamba įspūdingai, jei nežinai 
fakto, kad mūsų mokykla bu
vo skirta akliesiems arba regos 
negalią turintiems vaikams“, – 
prisimena P. White.

Jis sako besidžiaugiantis, kad 
su draugais turėjo galimybę pa
tirti tiek nuotykių ir mano, kad 
dabar, praėjus 60 metų, toks li

beralumas aklų vaikų atžvilgiu 
būtų neįmanomas. 

Neregiai sumanė vairuoti
Pirmaisiais metais per An

glijos monarchijos atkūrimo 
šventę, kai Peteriui buvo 11, trys 
regos negalią turintys mokiniai 
kažkaip sugebėjo patys rasti ke
lią iki Dadlio zoologijos sodo. 
„Spėju, kad važiavome trauki
niu. Sunkiai pamenu, kaip ra
dome kelią, tačiau atvykę į zo
ologijos sodą pripuolėme prie 
narvų, kuriuose buvo laikomi 
laukiniai šunys dingai, – prisi
mena Peteris. – Kadangi buvau 
pamišęs dėl gyvūnų ir ilgėjausi 
savo šuns (mokiausi internatinė
je mokykloje), persisvėriau per 
grotas kuo arčiau jų. Nors pats 
neįkritau, bet pamečiau kepu
rę, į kurią dingai aršiai suleido 
dantis. Taršomos nekenčiamos 
mokyklinės kepurės garsas iš
kilmingai vainikavo šią šlovingą 
pabėgimo iš mokyklos dieną.“

Praėjus dviem metams nere

giai draugai anarchistai sugrįžo 
į Dadlio zoologijos sodą. Tačiau 
šįkart 13mečiai nusprendė iš
bandyti atrakcionus. Pasivaži
nėjimas mašinytėmis pasirodė 
patraukliausia mintis. Juk šios 
pramogos esmė – netikėtai at
sitrenkti vieniems į kitus. Nie
ko nematantys vairuotojai susė
do į mašinytes, tačiau atrakcio
nų parko darbuotojams tai ne
pasirodė puiki mintis. Berniu
kai mandagiai, bet griežtai bu
vo išprašyti iš zoologijos sodo.

100 mylių – autostopu 
„Visgi mano paskutinioji 

Monarchijos atkūrimo diena bu
vo pati drąsiausia. Kartu su vi
siškai aklu draugu nusprendėme 
autostopu nukeliauti į mano na
mus iš Vusterio į Vinčesterį – ge
rokai daugiau nei 100 mylių. Bu
vau tikras, kad pasivaišinę malo
niai nustebintos mamos sutep
tais sumuštiniais, tą pačią dieną 
spėsime ir sugrįžti. Bėda ta, kad 
apie šį vizitą pamiršau perspėti 
mamą“, – pasakoja laidų vedėjas.

Kai berniukai atvyko, mama 
riebalais ištepta prijuoste stovėjo 
ant kopėčių ir, kaip vėliau pati 

teigė, vaikus išvydusi vos nuo 
jų nenukrito. Kai atsigavo, vis
gi pavaišino berniukus keptomis 
dešrelėmis, kiaušiniais ir bulvy
tėmis, tačiau ties tuo malony
bės ir baigėsi. „Pavalgius mums 
buvo griežtai pasakyta tučtuo
jau nešdintis, kol nesugrįžo tė
vas – kitaip bus bėdų“, – prisi
mena Peteris. 

Vaikinų kelionė atgal vyko 
gana sklandžiai, kol pravažiavus 
Oksfordą ėmė temti, tad žmonės 
nebebuvo taip entuziastingai 
nusiteikę pavėžėti dviejų aps
murgusių vaikigalių su balto
mis lazdelėmis. Tačiau, laimei, 
jie rado kelią iki policijos nuo
vados, kur malonūs pareigūnai 
ne tik pavėžėjo Peterį ir jo bi
čiulį iki pagrindinio kelio, bet ir 
už juos stabdė automobilius, kol 
rado pavežėją tiesiai į Vusterį.

„Į mokyklą grįžome vi
durnaktį, nusiteikę, kad dabar 
mums galas. Tačiau mūsų di
delei nuostabai mokyklos di
rektorius, nors kiek ir suirzęs, 
pasveikino mus už tai, kad pa
rodėme iniciatyvą būti savaran
kiškais“, – prisiminimais dalija
si laidų vedėjas.

Peteris įsitikinęs, kad šios 
gyvenimo pamokos išėjo į ge
rą: „Nors mokyklos laikai tik rai 
nebuvo tobuli, tačiau mokyk
la puikiai atliko savo pareigą – 
padėti pasirengti negalią turin
tiems vaikams susidoroti su gy
venimo sunkumais“. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Vaida BLAŽYTĖ

Gyvenimo pamokos: namo iš aklųjų 
mokyklos – autostopu

Per plauką nuo 
paralimpiados

Plaukimas, deja, nėra itin po
puliarus tarp fizinę negalią tu
rinčių žmonių. Ir tai, kaip teigia 
Lietuvos plaukimo daugkartinė 
čempionė savo klasėje Gabrielė 
Čepavičiūtė bei jos trenerė Ra
sa Mažutaitienė, labiausiai gali 
pakeisti neįgaliųjų aplinka – tė
vai, artimieji, giminės. „Bet ko
kia sporto šaka, kartu ir plauki
mas (turint omenyje sportą, o 
ne sveikatingumo, laisvalaikio, 
socializacijos priemonę neįga
liajam) – darbas visiems jo arti
miesiems. Sportas tampa visos 
šeimos disciplina, rutina, supra
timu ir palaikymu. Tėvai turėtų 
su vaiku pradėti domėtis visomis 
sporto šakos ypatybėmis“, – sa
ko trenerė Rasa.

G. Čepavičiūtė savo, kaip 

plaukikės, kelią pradėjo būdama 
vos ketverių ir jau 11 metų tę
sia tai su didžiausiu atsidavimu, 
meile bei milžiniškomis pastan
gomis nugalėti ne tik save, bet ir 
varžovus baseine. Gabrielė, tre
nerės Rasos padedama, įvykdė 
paralimpinį normatyvą, deja, to 
neužteko šiemet patekti į žaidy
nes Tokijuje. Bet tai tik dar la
biau sustiprino motyvaciją ge
rinti savo rezultatus ir po ket
verių metų pagaliau „plukdyti“ 
Lietuvos vėliavą paralimpinių 
žaidynių baseine.

Gabriele, kokia tavo ne-
galia? Kokią įtaką ji turi ta-
vo, kaip sportininkės, karjerai?

Aš gimiau su fizine negalia, 
kuri pažeidė mano kojas, tačiau 
tai visai netrukdo man siekti re
zultatų plaukiant.

Kodėl plaukimas, o ne ki-

ta sporto šaka? Kokia buvo to 
pradžia? 

Vos kelių mėnesių mama 
mane nunešė į naujagimių ba
seiną. Kai sukako ketveri, pra
dėjau plaukti pas savo pirmą
jį trenerį Romaldą Bičkauską. 
Pradžioje plaukiau, nes tai bu
vo naudinga fizinė veikla kūnui 
stiprinti, o tik vėliau pradėjau 
siekti rezultatų. Taigi plaukimo 
„karjeros“ pradininke laisvai 
galiu vadinti savo mamą. Penk
toje klasėje pradėjau treniruotis 
pas savo trenerio dukrą R. Ma
žutaitienę. Jaučiu, kad mes abi 
esame labai stipri komanda, o 
gera trenerė visada yra didelė 
pagalba sportininko kelyje. 

Ką jau esi pasiekusi plau-
kime? Kokie tikslai ir planai 
ateičiai?

Nuo 2014 m. esu Lietuvos 
žmonių su negalia čempionatų 
prizininkė, o 2016 m., 2018 m. 
ir 2019 m. tapau ir čempione. 
Taip pat 2018 m. ir 2019 m. bu
vau prizininkė ir čempionė tarp
tautinėse neįgaliųjų plaukimo 
varžybose IDM Berlyne, Vokie
tijoje. Nuo 2020 m. esu Lietuvos 
paralimpinės plaukimo rinkti
nės narė, atstovavusi šaliai dau
gelyje tarptautinių čempionatų, 
kur įvairių nuotolių varžybose 
ne kartą pasiekiau asmeninius 
ir Lietuvos rekordus, iškovojau 
prizines vietas. 2020 m. gegu
žės mėnesį Madeiroje (Portuga
lija) Europos neįgaliųjų plauki
mo čempionate savo pagrindi
nėje rungtyje pavyko  iškovoti 
6 vietą iš 8 sportininkių ir page
rinti asmeninį bei šalies žmonių 
su fizine negalia rekordą. Taip 
pat esu įvykdžiusi paralimpi
nį A normatyvą ir Lietuvos pa
ralimpinio komiteto pripažin

ta kaip „2020 metų neįgaliųjų 
sportininkė“. 2021 m. Pasaulio 
paralimpinio plaukimo reitinge 
esu 8 vietoje, o Europos – 7oje. 

Ateities planai – žinoma, to
liau tobulėti ir pasiekti dar di
desnes plaukimo arenas, tokias 
kaip pasaulio čempionatas Ma
deiroje 2022 m. ir paralimpi
nės žaidynės 2024 m. Paryžiuje.

Ko, tavo manymu, trūksta, 
kad daugiau tavo bendraam-
žių pradėtų sportuoti? 

Manau, kad daugelis bijo iš
mėginti kažką naujo. Bet kar
tais pakanka tiesiog nueiti į pir
mą treniruotę ir „užsikabinti“. 
Tada natūraliai atsiranda noras 
tapti geresniam ir siekti aukštes
nių rezultatų. Taip atsiranda pa
sitikėjimas savimi ir meilė spor
tui, kuri veda pirmyn.

Ką galėtum pasakyti vi-
siems, kas nedrįsta pradėti 
sportuoti? 

Sportas padeda stiprėti ne tik 
fiziškai, bet ir augina kaip žmo
gų. Tai puiki galimybė išbandy
ti save. Per kiekvieną treniruotę 
būna sunku, bet peržengus save, 
didėja galimybių ribos. Toks at
sidavimas ugdo valią ir stiprybę, 
kuri labai svarbi ne tik sporte, 
bet ir kasdienybėje.

Svarbiausia – atkaklumas 
ir noras tobulėti

R. Mažutaitienės patirtis 
su neįgaliaisiais nebuvo didelė. 
Gab rielė tapo pirmąja jos fizinę 
negalią turinčia auklėtine. Tačiau 
tai ne tik netrukdė siekti aukštu
mų, bet tapo galimybe tobulėti ir 
pačiai Rasai. Ir, pasak jos, tas to
bulėjimas nesustoja iki šiol.

Rasa, kodėl pasirinkote 
darbą būtent su fizinę negalią 
turinčiais žmonėmis? 

Su neįgaliųjų sportu susipa
žinau netiesiogiai – mano tėtis, 
R. Bičkauskas, yra neįgaliųjų 
plaukimo pradininkas Kaune. 
Juo tapo labiausiai todėl, kad 
po nesėkmingo šuolio į upę jo 
sūnus tapo neįgaliu. Baseinas 
buvo ta vieta, kurią mūsų šei
ma pažįsta labiausiai profesine 
prasme – mes visi esame plau
kimo treneriai: aš, mano tėvai, 
tetos, buvęs vyras. Gabrielei be
sitreniruojant su tėčiu ir rodant 
didžiulį progresą, meilę vande
niui, optimizmą, atkaklumą, jis 
prieš keletą metų manęs papra
šė padėti jam, prisidėti su pata
rimais ir treniruočių metodika.

Ką galėtumėte pasakyti 
apie Gabrielę?

Apie Gabrielę, kaip sporti
ninkę, geriausiai kalba jos pasie
kimai. O man didžiausią įspūdį 
daro jos nenuilstamas atkaklu
mas ir ryžtas treniruotis bei to
bulėti. Didžiuojuosi ja, kad įvei
kė paralimpinį normatyvą, kad 
visomis išgalėmis stengiasi su
tramdyti begalinį varžybų jau
dulį, kad tiki ir pasitiki.

Ko, jūsų manymu, labiau-
siai trūksta, kad Lietuvoje sėk
mingai plėtotųsi neįgaliųjų 
plaukimas?

Neįgaliųjų sportas Lietu
voje dar tik skinasi kelią, daug 
kur dar tenka susidurti su kliū
timis – trūkumų turi ir orga
nizacija, finansavimas, sporto 
bazių ir transporto pritaikymas 
neįgaliesiems. 

Sportuoti gali ne kiekvienas, 
sportininką auginti gali (ištve
ria) ne kiekviena šeima. Bet ak
tyviai leisti kelias valandas per 
dieną nesiekiant rezultatų tikrai 
gali ir privalo visi!

Paulius GLASKA

Vandenyje – lyg sveika
Plaukimas – bene sveikiausia sporto šaka, turinti mažiausią 
traumų riziką ir naudinga kiekvienam. Negalią turinčiam žmo-
gui plaukimas padeda geriau suvokti savo kūną ir jo galimybes, 
gerina nuotaiką, savijautą. Vanduo veikia raminančiai ir pade-
da atsipalaiduoti, todėl gali sušvelninti kai kurių ligų ar pažei-
dimų simptomus. 

Mokytojo dieną ne vienas prisimename ir savo mokyklą. Kam 
džiugūs, o kam niūrūs – mokyklos laikai visiems įsimintini. Re-
gos negalią turintis britų radijo ir televizijos laidų žurnalistas ir 
didžėjus Peteris White dar iki šiol prisimena, kaip akliesiems 
skirtoje mokykloje mokėsi savarankiškumo.

Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė su savo trenere Rasa Mažutaitiene.

Peteris su savo broliu Kolinu.
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Kūrybos laboratorija

 

Humoreska

Vis girdžiu skundžiantis: 
„Karantinas, karantinas“... 

Žinoma, rūpesčių dėl to visiems 
daugiau... 

Dabar jau geriau, galima po 
lauką be antsnukio, kaip liau
dyje vadiname tas kaukes, pasi
vaikščioti. O anksčiau kaukėtas 
eidavai gatve ir nelabai ką galė
jai pažinti,  nebent iš balso. Ma
ne dažniau kiti pažindavo: padė
davo kompleksija ir plikė, kurią 
kasdien žmona „nuravi“. Taigi 
eini sau ramiai gatve, o prieky
je kokia nors persona, dažniau
siai moteriškos giminės, tipena. 
Siluetas atrodo pažįstamas, bet
gi nesi tuo tikras. Mandagiai, 
kaip džentelmenas, pasisveiki
ni ir viskas. Mandagumas kau
lų nelaužo, o kartais gali ir pra
versti – taip susipažinti galima... 

Be kaukės išėjęs į gatvę pa
sijuntu geriau: ne tik visus iš to
lo matau, kiek regėjimas leidžia, 

bet galima ir į valias pasikalbė
ti. O kalbėtis yra apie ką. Da
bar žmonės dalijasi į dvi grupes: 
vieni pasiskiepiję, kiti – ne. Abi 
grupės turi bendrą bruožą: yra 
įsitikinę, kad priešingai mąstan
tys individai tikriausiai išmirs. 

– Kodėl nesiskiepiji? – klau
siu užkietėjusio antivakserio.

– Skiepai – nuodai, čipai, 
per kuriuos mus visus nori  kon
troliuoti. Nė nepajusi, kaip tave 
nevaisingu padarys...

– Nuodai ne nuodai, bet kai 
iš vakaro išgėręs litrą spalvoto
sios paskui tris  dienas negali at
sigauti, tai nieko, ar ne? Kodėl 
pagiriomis geri aktyvuotą anglį? 
Ar tau nekyla klausimas, kas ją 
užaktyvavo ir kokiu tikslu? Ką, 
tu vaikų susilaukti būdamas 70 
metų dar ruošies? – susijaudi
nęs baigiu savo tiradą.

– Nepainiok! Dėl malonumo 
galima ir pakentėti, o dėl šalu
tinių požymių – ne. Štai mano 
kaimynė pasiskiepijo „Akropo

lyje“, paskui apsižvalgė – viskas 
pabrangę. O tu sakai – skiepykis.

– Pagalvok, kas tavęs lau
kia! – aiškinu kitai antivakse
rei. Dabar plinta indiška atmai
na. Jeigu tau nuo neplautų braš
kių vidurius paleido, tai kas bus, 
kai tokia atmaina pateks į tavo 
nosį?.. Juk jie ten į savo upes vi
saip dergia, skalbia, mėto apde
gusius lavonus. Brrr...

– O aš  pasislėpsiu kaime, 
niekur nė kojos! – atkerta pa
šnekovė.

– Tai ir indiška atmaina mo
ka slėptis, – vėl aiškinu. – Ji nuo 
saulės į pavėsį lenda, o iš baimės 
net šoka, matei, ką indiškuose 
filmuose išdarinėja. 

Iš visos antivakserių retori
kos mane labiausiai stebina įsiti
kinimas, kad visų pasaulio vals
tybių vadovai prieš juos yra su
simokę. Kaip jie bendrą kalbą 
rado – neįsivaizduoju.

Jonas KATKEVIČIUS
Kaišiadorys

Ir vėl karantinas

kitas „bičiulystės“ numeris išeis spalio 21 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.

Aušo rytas. Paukščiai budi
no saulę, bet ji dar neno

rėjo kilti – laukė, kad žemė nu
simestų balzganą nakties apda
rą. Vasara riedėjo į pakalnę, to
dėl rytai būdavo ūkanoti, vė
jyje draikėsi voratinklių gijos. 
Anksti pakirdusi Akvilė sėdėjo 
balkone ir stebėjo, kaip tirpsta 
rūkas ir pro medžių šakas raus
vais spinduliais skverbiasi sau
lė. Žemėn krito vaiskūs perre
gimi spinduliai. Žydru dangu
mi lėtai plaukė vienas kitas de
besėlis. Linksmai griežė žiogai. 
Siela prisipildė ramybės ir nos
talgiškų vaizdinių. 

Vyras dar miegojo, tad ji ga
lėjo pasinerti į prisiminimų jū
rą... Žiūrėjo į plaukiančius pu
rius debesų kamuolius, įkvėp
dama gaivaus, jau rudeniu kve
piančio oro ir mintimis nuke
liavo į jaunystę, į studijų laikus, 

kai su universiteto draugais vy
ko į kalnų ir upių apsuptą Ar
mėniją – į sveikatingumo sto
vyklą. Toje gražioje, svetingo
je šalyje susipažino su armėnų 
kilmės vaikinu. Pamilo, manė, 
kad vienas kitam yra skirti. Vė
liau bendravo laiškais. Po metų 
Narekas pakvietė Akvilę atvykti 
susipažinti su tėvais ir seserimis. 
Jo tėvas buvo kategoriškai nusi
teikęs prieš vedybas su kitatau
te. Net ir Dievas nebūtų galėjęs 
paaiškinti, kas dėjosi jos sieloje. 
Į gimtinę Akvilė sugrįžo viena. 
Jai dar ilgai sapnavosi nuosta
baus grožio gamtos apsupta Ar
mėnija, gyventojų svetingumas, 
krikščionybės paminklai, tautos 
simbolis legendinis Ararato kal
nas ir jis – tamsaus gymio vai
kinas Narekas.

Po kelerių metų susipaži
no su dabartiniu vyru iš Sibi

ro platybių, ištekėjo. Bėgo die
nos ir metai: užaugo vaikai, 
baigė mokslus, sukūrė šeimas. 
Akvilė darniai ir ramiai gyve
no su vyru.

„Visa tai buvo prieš dauge
lį metų, bet protas vėl grįžta 
atgal: atrodo, taip neseniai vis
kas įvyko, lyg ranka galėtum 
pasiekti. Kodėl meilė, uždegu
si širdis, palieka jas degti atski
rai?“ – svarstė ji.

Prieš keletą metų Akvilė 
dalyvavo Kernavėje vykusioje 
konferencijoje, kurioje susipa
žino su iš Armėnijos atvykusia 
profesore. Išsikalbėjo. Paaiškė
jo, kad ji pažinojo Nareko sese
rį. Sužinojo, kad jis vedė tėvo iš
rinktą armėnų tautybės moterį, 
užaugino vaikus. Akvilė užrašė 
savo elektroninio pašto adresą ir 
paprašė, kad profesorė jį perduo
tų buvusio mylimojo seseriai. 

Po kelių mėnesių ji gavo 
elektroninį laišką, kuriame Na
rekas rašė apie savo gyvenimą, 
vaikus ir anūkus, pasiskundė dėl 
ligų. Jiedu susirašinėjo dar me
tus. Akvilei atrodė, kad jo laiš
kai – tarsi seno bambeklio, be
siskundžiančio įvairiomis ligo
mis ir kitomis bėdomis. Taip ir 
parašė Narekui, bet atsakymo 
nesulaukė... Gal įsižeidė, kad 
buvo nesuprastas, neužjaustas... 
Gal abu suprato, kad ne laikas 
gręžiotis į praeitį... Gal žmogus 
tik vieną kartą gyvenime pati
ria tikrą meilę...

Saulė jau buvo aukštai pa
kilusi. Akvilė grįžo iš savo pri
siminimų rūmų ir nuėjo ruoš
ti pusryčių.

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Akvilė

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

Nuotraukų konkursas


