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VU surengta diskusija „Skirtingi, bet lygūs“. 

„Vilties paukštės 2021“ nugalėtojas – Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos kvartetas „Kartos“ su koncertmeistere 
Audra Bernadišiene (kairėje). 

„Vilties paukštė“ atvėrė muzikos gelmes

ramą „Kartos“ pradėjo negir-
dėta Ukmergės krašto liaudies 
daina „Neseniai, neilgai“, ku-
rią atliko acapella. Nauja buvo 
ir daina „Neklausk manęs ko-
dėl“, o „Vilties valanda“ iš se-
nosios programos taip pat ne-
paliko abejingų žiūrovų. 

„Užtenka trijų dainų, kad at-
siskleistume, paliestume žmo-
nių širdis, – sakė ilgiausiai ko-
lektyve dainuojanti Leonora Ja-
sinavičienė. – Tom trim dainom 
parodėme, kad galim džiaugtis, 
mylėti, liūdėti ir galim dainuoti 
iš širdies. Ne be reikalo juk sa-

vo programą pavadinome „Dai-
nuoju gyvenimą...“ 

„Kartų“ moterys dainuo-
ja ne iš natų, o iš klausos, – sa-
ko vadovė Z. Kviklienė, – bet 
tai joms netrukdo kūrinį atlikti 
net keturiais balsais.“ Tai įverti-
no ir konkurso žiuri, ukmergiš-
kes paskelbusi šiemetinės „Vil-
ties paukštės“ laimėtojomis. Šis 
apdovanojimas moterims – tar-
si 10 metų veiklos įvertinimas. 

Prizinės vietos – netikėta 
staigmena

Koncerto-konkurso progra-

mą paįvairinusi ir publiką sma-
giai nuteikusi Dusetose įsikūrusi 
Zarasų rajono neįgaliųjų draugi-
jos liaudiška kapela „Ežerija“ – 
dar gana jaunas, vos trejus metus 
gyvuojantis kolektyvas. Pasak 
draugijos pirmininkės Vilhel-
minos Dubnikovos, jo nariams 
staigmena buvo ir atrankiniame 
ture Rokiškyje laimėta pirmo-
ji vieta, ir finaliniame konkur-
se pelnyta prizinė antroji vieta. Į 
programą „Ir graži ta mūs šnek-
ta“ kolektyvo vadovė etnografė 
Sigita Gudonienė įtraukė lietu-
vių liaudies dainą „Tu gegute“, 
dzūkų dainą „Iškasiau šulnelį“, 
o savo pasirodymą užbaigė tran-
kia „Andželino polka“. 

„Ežerija“ daug metų buvo 
žinoma kaip vokalinis ansamb-
lis, tačiau draugijai iš Zarasų 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND) rengiama meno kolek-
tyvų šventė „Vilties paukštė“ 
baigė dar vieną savo kelionę. Į 
Anykščių kultūros centrą su-
sirinko dėl pandemijos dvejus 
metus vykusių regioninių tu-
rų laimėtojai – penki meno 
kolektyvai iš Ukmergės, Za-
rasų (Dusetų), Alytaus, Pa-
nevėžio ir Elektrėnų. Profe-
sionali vertinimo komisija šių 
metų „Vilties paukštės“ nuga-
lėtoju paskelbė Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos mo-
terų kvartetą „Kartos“. 

Atvira visuomenė

(nukelta į 3 psl.)

Nugalėtojų titulas – 
jubiliejinė dovana

Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos moterų kvartetas 
„Kartos“ gyvuoja jau 10 metų. 
Nuo trijų skirtingoms kartoms 
atstovaujančių dainininkių sa-
vo veiklą pradėjęs kolektyvas 
per šiuos metus gerokai pasikei-
tė. Pasak jo meno vadovės Zi-
tos Kviklienės, „Kartų“ sąstatas 
keičiasi kas treji metai. Nesikei-
čia tik kolektyvo credo – „Dai-
nuok, kol širdis dainuoja...“

Teisę pasirodyti finaliniame 
koncerte–konkurse ukmergiš-

kės laimėjo dar pernai Elektrė-
nuose vykusiame atrankiniame 
ture. Nors, atrodo, laiko pasi-
rengti baigiamajam koncertui 
buvo sočiai, viską pakoregavo 
kovido epidemija. Vis dėlto ne-
paisant pandemijos, karantino, 
klastingą ligą įveikusios daini-
ninkės sugebėjo netgi atnaujin-
ti konkursinę prog ramą. „Labai 
atidžiai rinkau repertuarą“, – 
finalinio pasirodymo sėkmės 
paslaptį atskleidžia Z. Kviklie-
nė. Iš atrankiniame ture atlikto 
repertuaro kvartetas paliko tik 
vieną dainą. Šįkart savo prog-

Renginių įvairovė
Savaitė prasidėjo nuo inter-

viu su negalią turinčiais stu-
dentais apie studijų prieinamu-
mą Vilniaus universitete. Kal-
binti studentai sakė, kad studi-
jos jiems prieinamos, dėstytojai 
geranoriški, galima susitarti dėl 
priimtinos atsiskaitymo ir mo-
kymosi formos. Daugiau sunku-
mų sukelia nevisiškai pritaiky-
tos VU erdvės. Pasak regos ne-

galią turinčios studentės Glori-
jos, jai kyla sunkumų susirasti 
auditorijas. 

Taip pat pristatytas Lietuvos 
aklųjų bibliotekos išleistas žo-
dynėlis „Žmogus su negalia ir-
gi gali“, kuriame supažindina-
ma su svarbiausiais su negalia 
susijusiais terminais. Žodynė-
lis skirtas vaikams, tačiau jį įdo-
mu pavartyti ir suaugusiesiems. 
Galima sužinoti, ką reiškia to-
kie žodžiai, kaip afazija (sutriki-
mas, kai žmogui sunku šnekėti 
ir suprasti kalbą), celiakija (liga, 
kai kviečių, miežių ar rugių bal-
tymai sukelia plonosios žarnos 
uždegimą), bliss simbolių kalba 
(kalba, kurioje naudojami sim-
boliniai ženklai, ja dažniausiai 
naudojasi žmonės, turintys kal-
bos negalią).

Už savo teises kovojo patys 
žmonės

Nacionalinėje dailės galeri-
joje vyko pasaulinį pripažinimą 
pelniusio dokumentinio filmo 
„Crip Camp“ peržiūra. Tai istori-
ja apie judėjimo už negalią turin-

čių žmonių teises pradžią Jungti-
nėse Amerikos valstijose (JAV). 
Žmonių su negalia stovykloje gi-
męs laisvos dvasios gūsis paska-
tino šiuos žmonės kovoti už ga-
limybes keliauti viešuoju trans-
portu, patekti į pastatus, mo-
kytis, dirbti. Susibūrę žmonės 
blokavo eismą gatvėse, savaitė-
mis gyveno valdininkų korido-
riuose, kol pagaliau buvo priimta 

diskriminuoti draudžianti įstaty-
mo pataisa. Deja, džiaugsmas dėl 
pokyčių ilgai netruko – po kele-
rių metų pasirodė, kad situacija 
keičiasi per lėtai, tad kovoti dar 
reikės ilgai. Panašią istoriją gali-
ma būtų papasakoti ir apie Lie-
tuvą, tik skirtumas tas, kad JAV 
neįgaliųjų judėjimas prasidėjo 
1971-aisiais, maždaug 20 metų 
anksčiau nei Lietuvoje. 

Straipsnių ciklas „Nugalė-
ti negalią“, skirtas aptarti para-
limpiečių padėtį Lietuvoje, pra-
sidėjo nuo interviu su buvusia 
lengvaatlete Irena Perminiene. 
Socialiniame tinkle Facebook 
pristatyti garsūs negalią turintys 
nuomonės formuotojai. Ameri-
kietė Abby Lynn dalijasi ne tik 
veido ir kūno dažymo menu, 

Tolerancijos iššūkiai
Vilniaus universiteto (VU) 
studentų atstovybė, įgyven-
dindama programą „Be eti-
kečių“, pristatė renginių ir 
projektų ciklą „Negalios sa-
vaitė“. „Be etikečių“ – nuo 
2010-ųjų VU studentų at-
stovybės vykdoma programa, 
aktyviai veikianti socialiai 
pažeidžiamų grupių integ-
racijos ir žmogaus teisių sfe-
rose. Šį kartą visą savaitę dė-
mesys buvo skirtas negaliai. 

(nukelta į 3 psl.)

Vilniaus universitete savaitę kalbėta apie negalią
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Dar 2018 metais pareiškėja 
bendrajam priėmimui skirto-
je elektroninėje sistemoje galė-
jo pasirinkti vos vienos profesi-
jos programą. Ji buvo pakviesta 
sudaryti sutartį, tačiau priimta 
mokytis nebuvo, nes ugdymo 
įstaiga neužtikrino pagal pa-
reiškėjos negalios pobūdį būti-
nų mokymosi sąlygų. 

Bylos atsakovė – ministeri-
ja – aiškino, kad esamas teisi-
nis reglamentavimas nepažei-
džia lygių galimybių principo. 
Jos atstovų teigimu, Švietimo 
įstatymas numato, kad specia-
lioji pedagoginė ir specialio-
ji pagalba asmenims teikiama 
tik iki 21 metų amžiaus. O tai, 
pagal ministerijos poziciją, yra 
pakankama priežastis profesi-
nio ugdymo įstaigai pareiškėjai 
nesudaryti jos poreikius atitin-
kančių mokymosi sąlygų. 

Pareiškėja ir jos mama bylo-
je rėmėsi Jungtinių Tautų neį-
galiųjų teisių konvencija (Kon-
vencija), kitų galiojančių teisės 
aktų nuostatomis bei tarptautine 
teismų praktika dėl diskrimina-
cijos atvejų. Trečiuoju suintere-
suotu asmeniu byloje dalyvavo 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba (LGKT). Institucija pa-
laikė pareiškėjų reikalavimą dėl 
diskriminacijos pripažinimo. 

Išnagrinėjęs visas aplinky-
bes LVAT konstatavo, kad Švie-
timo, mokslo ir sporto ministeri-
ja, nustatanti profesinio mokymo 
tvarką, neužtikrino individualių 
ugdymosi poreikių turinčios pa-
reiškėjos galimybės mokytis pro-
fesinio ugdymo įstaigose. Teis-
mas taip pat pripažino, kad mi-
nisterija diskriminavo pareiškė-
ją dėl jos negalios ir pažeidė Ly-
gių galimybių įstatymą. Šis įsta-
tymas numato, kad valstybės ir 
savivaldybių institucijos bei įstai-
gos privalo užtikrinti, jog visuo-
se teisės aktuose būtų įtvirtintos 
lygios teisės ir galimybės nepai-
sant lyties, negalios, amžiaus ir 
kitų asmens tapatybės požymių. 

Pareiškėjų nuomone, ši byla 
turėtų paskatinti asmenis su ne-
galia ir jų šeimos narius aktyviai 
ginti savo teises, o atsakingas 

institucijas – sparčiau įgyven-
dinti prieš daugiau nei dešimt-
metį prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus (t. y. tinkamai 
laikytis Konvencijos nuostatų). 

Lygių galimybių kontrolie-
rė Birutė Sabatauskaitė džiau-
giasi LVAT nutartimi ir viliasi, 
kad profesiją įgyti norintiems 
asmenims su negalia bus suda-
rytos tinkamos ugdymosi sąly-
gos. „Jau daugybę metų kalba-
me apie įtraukties stoką ir pro-
fesinio ugdymo neprieinamumą 
žmonėms su negalia. Nė vienas 
žmogus neturėtų savo teisės į 
mokslą įrodinėti teisme. Esama 
diskriminacinė sistema yra ne-
garbinga ir pažeidžia žmonių su 
negalia orumą. Todėl viliuosi, 
kad šis teisminis procesas išju-
dins realius pokyčius“, – sako ji. 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių komiteto vicepirmininkas 
prof. Jonas Ruškus teigia, kad 
Konvencijos šalys (Lietuva yra 
viena jų) švietimo srityje pri-
valo užtikrinti žmonių su nega-
lia lygybę ir nediskriminavimą. 
Švietimas turi būti prieinamas 
negalią turintiems asmenims, 
o ugdymosi sąlygos privalo bū-
ti tinkamai pritaikytos pagal in-
dividualius ugdymosi poreikius. 

„Teismo nutartis atskleidžia, 
kad nebuvo sistemiškai pasiruoš-
ta žmonėms su negalia užtikrinti 
profesinio rengimo sistemos pri-
einamumo. Ugdymosi sąlygos 
nebuvo pritaikytos ir konkrečiu 
nukentėjusiosios atveju. Lietuvo-
je, nepaisant praėjusių vienuoli-
kos Konvencijos ratifikavimo 
metų, nebuvo atlikta reikšmin-
gų pertvarkų, jog būtų įgyvendi-
nama nuostata dėl nediskrimina-
vimo negalios pagrindais, lygių 
profesinio mokymo ir mokymosi 
visą gyvenimą galimybių, tinka-
mo ugdymosi sąlygų pritaikymo. 
Pareiškėjos patyrė tiesioginę dis-
kriminaciją dėl negalios bei aso-
cijuotą diskriminaciją. Tikiuosi, 
kad šis teisminis precedentas pa-
skatins sisteminį įtraukaus pro-
fesinio rengimo proveržį Lietu-
voje, negalią turinčių žmonių ly-
gybės ir nediskriminavimo švie-
timo sistemoje užtikrinimą, es-
mines žmogaus teises“, – sako 
prof. J. Ruškus.  

Konkrečios profesinio rengi-
mo įstaigos, nesudariusios sąly-
gų mokytis, atsakomybė toliau 
nagrinėjama teisme. Aprašyta 
byla buvo nagrinėta neviešuo-
se posėdžiuose. Atsižvelgiant į 
tai, tam tikros detalės, įskaitant 
pareiškėjų tapatybes, nėra at-
skleidžiamos. 

LGKT ir „Bičiulystės“ inf.

Teismas: už profesinį 
rengimą atsakinga 

ministerija diskriminuoja 
žmones su negalia

Vlada Balbierienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi lite-
ratūrinio renginio įspūdžiais.

Šį renginį norisi prisiminti 
kaip vaikystės ilgą mėtinį sal-
dainį – jį lyžtelėdavai ir vėl pa-
sidėdavai kitiems kartams, kad 
ilgiau galėtum mėgautis. Nori-
si prisiminti šį renginį nuo ke-
lionės į jį šiugždant po kojomis 
geltoniems medžių lapams iki 
grįžimo tarsi atbulomis, minty-
se mojuojant pasiliekantiems su 
gražiu žodžiu ir praskaidrėjusia 
siela. Mojuojant jiems, nes vis 
dar sklinda Biržų r. Savarankiš-
ko gyvenimo namuose (SGN) 
vykusios literatūrinės popietės 
„Auksinio rudenėlio lapams 
šnarant“ šviesių literatūrinio 
atsivėrimo akimirkų virpesiai. 

Ten, SGN, pirmąkart nuo 
namų įkūrimo buvo organi-
zuotas literatūrinis renginys, 
skirtas poezijai. Jo sumanyto-
ja Biržų r. Socialinių paslaugų 
centro direktorės pavaduotoja 
Sigita Stapulionytė pasiūlė gy-
ventojams susipažinti su rajono 

literatais. Ji ir pasitiko Biržų r. 
neįgaliųjų draugijos literatų klu-
bo „Svajok liai“ atstovus. 

Prie jaukiai plazdenančios 
žvakės liepsnos susibūrę SGN 
poezijos mėgėjai susidomėję 
klausėsi klubo pirmininko Egi-
dijaus Saldžio pasakojimo apie 
klubo renginius, kūrybos sklai-
dą ir ryšius su kitų rajonų lite-
ratais. Egidijus pasidžiaugė prieš 
beveik metus išleistu klubo na-
rių kūrybos ketvirtuoju alma-
nachu ,,Myliu kiekvieną dieną“. 
O kai klubo narė Danutė Bal-
bierienė skaitė savo humoristi-
nius eilėraščius, klausytojai ir 
juokėsi, ir plojo, ir vėliau smal-
siai sklaidė jos dovanotą knygą 
,,Metų karoliai“. 

Klubo narė Onutė Varnienė 
pasidalijo mintimis, kaip atsi-
randa poreikis bent pačiam sau 
pripažinti savo darbą (šiuo atve-
ju – eilėraščius), drąsa jo rezul-
tatais dalintis su kitais. Kalbėto-
ja pateikė pluoštelį lyrinių, dai-
nuojamajai poezijai artimų ei-
lėraščių iš jos neseniai išleistų 

Poezijos skonis rudenį – 
su atradimais ir pasikartojimais

 Biržai:

Literatūrinėje popietėje ,,Auksinio rudenėlio lapams šnarant“ kalbėjo literatų 
klubo pirmininkas Egidijus Saldys.

knygų „Svajonių plaštakės“ ir 
„Tik upės neteka atgal“. Tai ei-
lėraščiai apie žmogaus santykį 
su laiku, apie atradimus ir pra-
radimus. Buvo matyti, kad ne 
vienam klausytojui jie sukėlė 
įvairių emocijų antplūdį. 

Egidijaus skaityti kūriniai 
iš jo debiutinės knygos ,,Išgirsk 
gyvenimą“, o ypač pats ilgiau-
sias jo kūrybinėje istorijoje ei-
lėraštis ,,Trys minutės“ nė vie-
nam nepabodo, priešingai, net-
gi sukėlė ūpą, kuriam pasireikšti 
buvo skirta kūrybinė valandėlė. 
Joje panoro dalyvauti visi rengi-
nio dalyviai. Kiekvienam reikė-
jo pasakyti išsitrauktame lape-
lyje parašytoje citatoje praleistą 
žodį ir jos autorių. Pasirodė, kad 
visi puikiai susipažinę su lietu-
vių poetų kūryba ir tautosaka. 
Atsakymus pateikdami dalyviai 
šmaikštavo, komentavo, netgi 
uždainavo. Pleveno artumo, at-
sivėrimo atmosfera.  

Joje išsiskleidė nauja gėlė – 
SGN gyventoja Dalia Šernie-
nė nedrąsiai paskaitė keletą sa-
vo netradicinės formos, ,,atviro 
nervo“ eilėraščių. Plojimai, pa-
kvietimas į literatų klubą – tai 
nelengvo likimo bičiulės palai-
kymas ir pirmąkart viešai pa-
teiktos kūrybos šiltas priėmimas. 

Renginio dalyvius pradžiu-
gino svečių dovanotos autorinės 
knygos. Prisireikė ir autografų, 
ir pokalbių prie Dalios išaugin-
tų mėtų arbatos. 

Užsimezgusi bičiulystė tuo 
nesibaigė. Mat visi gavo namų 
darbų užduotis – iki kito ren-
ginio sukurti akrostichą pagal 
savo vardą.

Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos dainuojamosios poezijos 
literatų būrelio narė Vitalija Pra-
skorienė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais dalijasi pasakojimu apie kė-
dainiečių sumanymą aplankyti 
gimtąsias vietas. 

Kiekvienas metų laikas sa-
vaip gražus ir žavus. Ruduo – 
išskirtinis, nes tik šiuo laiku 
gamta nuspalvinama įvairiomis 
spalvomis. Jau tapo tradicija, 
kad Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos dainuojamosios poe-
zijos literatai lanko savo gimti-
nes. Šios idėjos iniciatorės bū-
relio „Likimo palėpė“ vadovės 
Selestinos Rimavičienės gimti-
nė – Skuodo rajone, Kaukolikų 
kaime. Jį ir aplankėme pirmąjį. 
Mus pasitiko seno sodo svyruo-
jančios obelų šakos, o trobesio 
nė vieno nelikę. 

Literatų Petro ir Modestos 
gimtinės vietoje plyno plačiau-
si laukai, o sodybos vietą išduo-
da vienišas medis vidury lau-
kų. Žemaitijoje, Telšių rajone, 
buvusios literatės Rūtos tėviš-
kės – nė žymės. Tik laukai, lau-
kai... ir miškelio ruožas, prime-
nantis gimtąsias vietas. Daino-
rėlės Beatos gimtieji namai bu-
vo prie Kruosto upelio, tačiau ir 

čia nė pamatų nebėra. Jaunimui 
galbūt tai yra nereikšminga, vy-
resniam – neįkainojami prisi-
minimai ir vertybės. Žvelgdami 
vienas į kitą, pamatėme, kaip ne 
vienam nuriedėjo ašara ir nukri-
to ant žolės, kur kadaise buvo 
takas, vedęs į gyvenimo kelią.

Literatės Danutės gimtas na-
mas Jonavos rajone, Naujasody-
je, tebestovi. Ošia senas sodas, 
girgžda šulinio svirtis. Muzi-
kanto Broniaus gimtinė laukia 
švytinčiais langų stiklais. Jis 
atvykusiems svetingai atrakino 
duris. Atrodė, lyg žmonės čia 
gyventų ir tik trumpam kažkur 
išėję būtų.

Literatės Vitalijos namas te-
bestovi vaizdingoje vietovėje – 
ant Šušvės kranto, kur tyvu-
liuoja Angirių užtvanka. Vie-
nišas toks, užrakintais varte-
liais. Sename sode krenta vėly-
vieji obuoliai, kurių jau niekas 
neateis surinkti.

Kiekvienoje būrelio narių 
gimtinėje sustoję sudainuoja-
me savo kūrybos dainas, prita-
riant Leono armonikai, Ramu-
tės akordeonui, dunksint Bro-
niaus būgnui.

...Nepamirškite, nepames-
kite aprūdijusios spynos raktų. 
Raskite laiko peržengti gimto 
namo slenkstį...

Nepameskit seno rakto... Kėdainiai:

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos dainuojamosios poezijos literatai kartu 
lanko savo gimtines.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskun-
džiama nutartimi patvirtino, kad Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija, atsakinga už profesinio mokymo ir mokymosi visą gyve-
nimą politiką, diskriminavo jauną moterį dėl jos negalios. Žmo-
nių su negalia teisių ekspertai mano, kad ši precedentinė byla gali 
paskatinti pokyčius įtraukaus profesinio ir tęstinio ugdymo srityje. 
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persikėlus į Dusetas, iš esmės 
pasikeitė ir meno kolektyvas. 
V. Dubnikova pasakoja, kad su-
burti 6 žmonių kapelą nebuvo 
labai sunku. „Pirmiausia sutarė-
me su vadove – kažkada esame 
kartu vaikų darželyje dirbusios, 
kur Sigita mažuosius mokė mu-
zikos, tad greitai radome ben-
drą kalbą. Vadovė pati pakalbi-
no žmones, pakvietė juos drauge 
pamuzikuoti. Ir, matyt, užkrėtė 
savo meile lietuvių liaudies dai-
nai“, – pasakojo V. Dubnikova. 
Ji neslepia, kad pirmieji metai, 
kol žmonės apsiprato, buvo sun-
koki, mat anksčiau Dusetose to-
kių dalykų nebuvo, viskas vyko 
Zarasuose. 

O kapelai sekasi išties puikiai: 
žmonės noriai lanko repeticijas, 
aktyviai dalyvauja bendruome-
nės kultūriniuose renginiuose, 
mielai atsiliepia į kvietimus nu-
vykti į kitų rajonų šventes. Ir sce-
noje gerai jaučiasi – patys mė-
gaujasi atliekama muzika ir šiuo 
jausmu dalijasi su žiūrovais. 

Tarp prizininkų – trečią 
kartą 

Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Dzūkijos 
atgaiva“ į „Vilties paukštės“ kon-
certo–konkurso finalą buvo pa-
tekęs jau triskart, o 2018 ir 2019 
metais nuo nugalėtojų atsiliko 
vos žingsniu. „Blogas kareivis, 
kuris nenori būti generolu“, – 
paklaustos, su kokiomis viltimis 
atvažiavo į Anykščius, juokavo 
ansamblio dainininkės Irena Si-
daravičienė ir Saulutė Vaitkevi-
čienė. Moterys neslėpė, kad ko-
vido epidemija kolektyvą buvo 
gerokai praretinusi, vienu metu 
vos trise repetuodavo. Ir į finali-
nį koncertą atvažiavo šešios, nors 
paprastai dainuoja septynios. 

Į atgimusį „Dzūkijos atgai-

vos“ kolektyvą, kuriam vado-
vauti ėmėsi Kęstutis Baranaus-
kas, Saulutė atėjo prabėgus vos 
metams nuo jo gyvavimo pra-
džios, o dar po metų ir Ireną 
prisišnekino. „Meilė muzikai iš 
bet kokios negalios prikelia, – 
sakė moterys. – Mūsų kolekty-
vas – lyg tikra šeima. Jeigu kurį 
laiką nesimatome, pasiilgstame 
vieni kitų. Labai laukėme, kad 
greičiau ta pandemija baigtųsi.“

„Dzūkijos atgaiva“ žiūro-
vus žavi ne tik puikiu sceniniu 
įvaizdžiu, bet ir darniu kūrinių 
atlikimu. „Labai reiklus mūsų 
vadovas – ir pats iš savęs daug 
reikalauja, ir mums kartelės ne-
nuleidžia, – šypsojosi I. Sida-
ravičienė. – Iš mūsų atliekamų 
dainų būtų galima bent porą 
programų sudėlioti.“ Šįsyk aly-
tiškių programoje „Tiesiog gy-
vent, tiesiog mylėt...“ nuskam-
bėjo trys dainos: „Tau, Alytau“, 
„Rudens naktis sustojo“ ir „Ant 
bangos“. Pasak moterų, dainas 
siūlo ir vadovas, ir jos pačios: 
„Vadovas visada klausia mūsų 
nuomonės – ar norim, ar tiks. 
Parodo, kaip skamba dainos ori-
ginalas, kas jį atlieka.“ Iš pra-
džių visos dainos atrodo sun-

kios, bet kantrus darbas pade-
da viską įveikti. Šių metų „Vil-
ties paukštės“ komisija „Dzūki-
jos atgaivai“ skyrė trečią vietą.

Svarbiausias laimėjimas – 
bendrystė 

Finaliniame „Vilties paukš-
tės“ koncerte pasirodžiusius ko-
lektyvus sveikino LND pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas ir Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Aldona Šerėnienė. 
„Jūs visi esate laimėtojai, – sakė 
I. Mačiukas. – Su daina leng viau 
gyventi, ji pakelia ūpą ir atitoli-
na visas negandas.“ A. Šerėnie-
nės nuomone, svarbiausias „Vil-
ties paukštės“ laimėjimas – visus 
vienijanti bendrystė, galimybė 
susitikti, pasidžiaugti vieni kitų 
kūrybingumu. 

Vis dėlto „Vilties paukštė“ – 
ne vien koncertas ir smagus su-
siėjimas, bet ir konkursas. Tad 
vertinimo komisijos, kurią suda-
rė Anykščių kultūros centro di-
rektorė, Lietuvos kultūros centrų 
asociacijos prezidento pavaduo-
toja Dijana Petrokaitė ir chor-
meisterės Rūta Aglinskienė bei 
Jurgita Baldauskienė, laukė ir at-
sakingas darbas. Jos ne tik mėga-

vosi klausydamos, bet ir įdėmiai 
vertino kūrinių atlikimo techni-
ką, kolektyvų sceninį įvaizdį ir 
kultūrą, repertuaro sudėtingu-
mą, kūrinių atlikimo ansambliš-
kumą ir programos originalumą. 

Daugelį metų LND rengia-
ma „Vilties paukštė“ kaskart vis 
kitokia. Pasak už šį renginį atsa-
kingos Saulės Vėjelienės, kasmet 
keičiama „Vilties paukštės“ tema 
skatina atnaujinti repertuarą, o 
meno vadovus paieškoti naujų 
dainų, atitinkančių kolektyvų 
galimybes. Smagu, kad sceno-
je atliekami kūriniai nesikarto-
jo. Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Jovaras“ 
atliko kolektyvo meno vadovo 
Rimanto Švaplio sukurtas dai-
nas, o jau 26 metus gyvuojantis 
ir su trečiu meno vadovu mu-
zikuojantis Elektrėnų neįgalių-
jų draugijos vokalinis ansamb-
lis „Žara“ savo programą paį-
vairino karine–istorine liaudies 
daina. Originalia programa žiū-
rovus pamalonino ir 2019 metų 
„Vilties paukštės“ nugalėtojas, 
Rasos Zelbienės vadovaujamas 
Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gijos Meškuičių padalinio mo-
terų vokalinis ansamblis ,,Viltis“. 

Tiesa, pasak S. Vėjelienės, 

paskelbus, kad šįkart į progra-
mas konkurso dalyviai turėtų 
įtraukti savo kraštui būdingą 
kūrinį, tikėtasi, jog baigiama-
jame koncerte išgirsime visų 
šalies regionų dainų pynę. Vis 
dėlto gyvenimas pakoregavo 
šiuos lūkesčius – dėl pandemi-
jos sumažėjo konkurso dalyvių 
(regio niniuose turuose dalyvavo 
46 kolektyvai), o kadangi atran-
kiniuose turuose geriausiai se-
kėsi Aukštaitijos regiono kolek-
tyvams, tad etnografinės įvairo-
vės Anykščiuose atskleisti nepa-
vyko. Be to, ne visi kolektyvai 
šiam nuostatų reikalavimui sky-
rė pakankamai dėmesio. 

„Vilties paukštė“ turi ir dar 
vieną gražią tradiciją – visiems 
jo dalyviams organizatoriai pa-
dovanoja profesionalių muzi-
kos atlikėjų pasirodymą. Šįkart 
šventinį koncertą vainikavo 
Edmundo Seiliaus ir Kristinos 
Zmailaitės parengta koncerti-
nė programa „Nuostabusis am-
žius“, kurioje skambėjo prancū-
zų kamerinė muzika, ištraukos 
iš gerai žinomų operečių.

LND organizuotą renginį fi-
nansavo Lietuvos kultūros taryba.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

„Vilties paukštė“ atvėrė muzikos gelmes(atkelta iš 1 psl.)

bet ir savo patirtimi gyvenant 
su nebaigtine osteogeneze. Ka-
nadietė Erin Novakowski, dėl 
stuburo raumenų atrofijos ju-
danti neįgaliojo vežimėliu, se-
kėjams pasakoja apie savo patir-
tį gyvenant su negalia. Su šiais 
ir kitais nuomonės formuotojais 
galima susipažinti Facebook pa-
skyroje „Negalios savaitė 2021“.

Situacija gerėja,  
bet per lėtai 

VU Filosofijos fakultete su-
rengtos diskusijos „Skirtingi, 
bet lygūs“ dalyviai sutarė, kad 
pastaraisiais metais požiūris į 
žmones su negalia keičiasi, yra 
daug teigiamų pokyčių, bet ne 
viskas vyksta taip sparčiai, kaip 
norėtųsi. 

Teigiamų pokyčių mato ir 
asociacijos „Savarankiškas gy-
venimas“ prezidentas Ričardas 
Dubickas: gerėja viešojo trans-
porto prieinamumas, daugiau 
žmonių su negalia sutinkame 
mieste. „Keičiasi įstatymai, at-
siranda vis daugiau pritaiky-
tų erdvių“, – pokyčius vardija 
R. Dubickas.

„Procesas vyksta, džiugu, 
kad per 5 metus pats negalios 

diskursas vis labiau viešinamas 
ir žmonės nebebijo negalios te-
mų kelti į viešumą. Jaunam žmo-
gui negalia nebėra kažkas naujo 
ar negirdėto, ar tai, ko reikia bi-
joti“, – sako Martynas Vitkus.

Vis dėlto diskusijos dalyviai 
atkreipia dėmesį, kad žmonės su 
negalia dar daugelyje sričių ne-
turi vienodų galimybių. Jiems 
sunku visuomenėje pritapti, 
rasti antrą pusę, labai nedaug 
jų studijuoja, dirba. Lietuvos 
negalios organizacijų forumo 
(LNF) komunikacijos vadovės 
Simonos Aginskaitės manymu, 
Lietuvoje žmonės su negalia iš-
krenta iš darbo rinkos, nes turi 
žemus informacinių technologi-
jų gebėjimus, menką kvalifika-
ciją. Ypač ši tendencija išryškėjo 
per pandemiją, kai buvo pereita 
prie nuotolinio darbo. 

„Daug vilčių sieju su Švie-
timo įstatymo pokyčiais nuo 
2024 metų, kai mokyklos nebe-
galės atsisakyti priimti negalią 
turinčių vaikų. Jei tai vyks ko-
kybiškai, jei žmonės su negalia 
gaus išsilavinimą, turės ryšius su 
kitais, jie gyvens visavertį gyve-
nimą“, – sako S. Aginskaitė. Jos 
teigimu, mokyklose, kur moki-
niai nuo mažumės mokosi kar-

tu, įtraukties klausimų spręsti 
nebereikia. 

M. Vitkus, nors turi ir judė-
jimo, ir regos negalią, sugebėjo 
baigti magistro studijas universi-
tete ir net per pandemiją nesun-
kiai randa darbo. Vis dėlto jis įsi-
tikinęs – jei būtų baigęs ne segre-
guotą specialiąją, o įprastą mo-
kyklą, įsitvirtinti gyvenime bū-
tų lengviau. Jis atkreipia dėme-
sį, kad šiuo metu studijuoja labai 
mažai negalią turinčių žmonių. 

Reikia keisti požiūrį
Pasak diskusijos dalyvių, 

sunkiausia pakeisti visuomenės 
požiūrį. Ir žiniasklaidoje žmo-
nės su negalia dažnai pristato-
mi kaip sukeliantys gailestį ar-

ba heroizuojami. S. Aginskai-
tė atkreipia dėmesį, kad gailėtis 
žmonių su negalia priverčia ne 
pati negalia, o situacija, kurio-
je jie atsiduria – neseniai jai pa-
skambinusi moteris iš Veliuonos 
skundėsi negalinti išeiti iš na-
mų, patekti į įstaigas. 

R. Dubickas daug pastabų 
turi nuo liepos 1 d. reglamen-
tuotai asmeninio asistento pa-
galbai. Pirmiausia – žmogus ne-
turėtų mokėti už paslaugas, ku-
riomis kompensuojama jo ne-
galia. Kita vertus, daugelyje sa-
vivaldybių asmeninio asistento 
paslaugos iš viso nėra, nes jos 
nėra pasirengusios ją teikti arba 
nemato poreikio. 

„Mūsų asmeninės pagalbos 
teikimo įstatymas yra toli nuo 
to, kaip yra apibrėžta konvenci-
joje. Daug žmonių išsakė, kad jis 
neatitinka poreikio. Galime pa-
sidžiaugti, kad yra priimtas įsta-
tymas, bet dar turime ką veik-
ti jį tobulindami“, – pritaria ir 
M. Vitkus, kuris ir savo magis-
tro darbe analizavo asmeninio 
asistento pagalbą. 

„Visuomenės apklausos ro-
do, kad kaip buvo bijoma gy-
venti šalia psichikos negalią tu-
rinčių žmonių, taip ir liko“, – 

sako LNF komunikacijos vado-
vė S. Aginskaitė. 

Pasak žmogaus teisių srityje 
aktyviai dirbančio prof. Dainiaus 
Pūro, tai yra didelė problema 
visame pasaulyje. „Užuot teikę 
naujas paslaugas, iki šiol gydome 
vaistais, izoliuojame, uždarome. 
Turime neefektyvią, dehumani-
zuotą sistemą, kuri žaloja žmonių 
gyvenimus už didelius pinigus. 
Turime tą pripažinti pirmiau-
sia“, – įžvalgomis dalijasi D. Pū-
ras. Jo teigimu, daugiausiai per-
tvarkų įvyko per pirmą dešimt-
metį, o dabar jos sustojo. Dide-
lės globos įstaigos kaip buvo, taip 
ir liko perpildytos, naujai paten-
kančių į jas gyventojų nemažėja.

„Turime keisti 3 dalykus: 
infrastruktūrą (aplinka turi tapti 
patogi visiems), įstatymų bazę, 
kuri turi būti sukurta laikantis 
konvencijos nuostatų, formuo-
ti visuomenės sąmoningumą. 
Tiek sveikoji visuomenės dalis 
turėtų būti atvira, tiek mes pa-
tys, žmonės su negalia, turime 
būti atviri visuomenei, nebijo-
ti kalbėti apie savo gyvenimus, 
patiriamus iššūkius“, – diskusi-
ją užbaigė M. Vitkus.  

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Vilniaus universitete savaitę kalbėta apie negalią

Antros vietos laimėtoja Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos liaudiška kapela 
„Ežerija“. 

(atkelta iš 1 psl.)

Diskusijos svečiai domėjosi, kaip 
gauti asmeninio asistento pagalbą. 

„Dzūkijos atgaiva“ prizinę vietą pelnė jau trečią kartą.
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Dažnai teigiama, kad 
NVO, bendruomenės 

ar įvairios organizacijos – 
socialinės atskirties įveikos 
priemonės. Kitaip tariant, jų 
kūrimo tikslas visiems aiš-
kus – padėti žmogui. NVO, 
bendruomenė patik rinama 
pagal tai, kiek ji turi meilės 
artimui ir žmogiško sup-
ratimo. Pakalbėkime apie 
tai, kas šiandien nutylima. 
Ar visada NVO, bendruo-
menėse priimamas žmo-
gaus pažeidžiamumas, jo 
trapumas?

Žmogus tampa pažei-
džiamas, kai jį užklumpa 
negandos, ligos, skaudūs gy-
venimo įvykiai. 

Pažeidžiamas žmogus ne 
tik patiria vienišumo jaus-
mą, bet ir išgyvena izoliaci-
ją, socialinę atskirtį. Pasau-
liui nepatinka silpnumas, 
mažumas. Pasauliui reikia 
stiprių, perspektyvių. Čia 
svarbi galia, statusas. 

Kita vertus, žmogiškas 
pažeidžiamumas yra pozity-
vi terpė ieškoti, atrasti, pa-
matyti įvairesnį, ne pavirši-
nį pasaulį ir keisti kitų nuos-
tatas. Galbūt tas pasaulis yra 
ribotas, bet gražus, unikalus 
ir nepakartojamas. 

Šiandien kaip nieka-
da didelis patyčių mastas 
bei žmonių susiskaldymas, 
iš dalies suirę socialiniai 
santykiai. Dažnai ir pačios 
NVO, bendruomenės nesu-
laukia socialinę politiką for-
muojančių ir ją vykdančių 
atstovų dėmesio bei reikia-
mos paramos, o tai varžo ir 
veiklas, ir galimybes. Galbūt 
socialinės politikos atstovai 
neįžvelgia ir nesupranta, ko 
reikia žmogui bendruome-
nėje, o reikalavimas atitikti 
reglamentuojančias nuosta-
tas ir reikalavimus ne visa-
da yra prasmingas. Sistema 
kartais verčia NVO veiklą 
vykdyti pagal tam tikrus rė-
mus ar šabloną, o tai ne vi-
sada yra priimtina žmogui. 

Tačiau kaip pačios NVO 
ar bendruomenės įgalina li-
kimo pažeistuosius ir trapius 
žmones? Ką jos daro, kad 
pelnytų savo narių atviru-
mą? Deja, neretai tenka iš-
girsti „esu čia nereikalin-
gas“, „manęs niekas nesu-
pranta“ ir pan.  

Dažnai sakoma, kad ne-
įgalieji nėra motyvuoti. Ar 
tikrai? Ar ne per daug griež-
ti rėmai, kuriuos jie turi ati-
tikti? O gal tiesiog reikia 
priimti juos tokius, kokie 
jie yra? Kai šiose grupėse 
esantys nariai mato prasmę, 
jie tampa motyvuoti. Savo 
trapumą ar pažeidžiamumą 
įveikiame, kai bendruome-
nėse patenkinamas pagarbos 
ir savęs įtvirtinimo poreikis.  

Sutinku, kad gal visgi per 
mažai patys žmonės su nega-
lia prisiima įsipareigojimų ir 
atsakomybės, bet ir iš NVO 
pasigendame didesnio jų in-
teresų atstovavimo. NVO, ne-
kviesdamos negalios paliestų 
žmonių įsitraukti, skatina jų 
uždarumą, kartais gal ir ne-
drąsą išsisakyti.  

NVO, bendruomenėse 
svarbus pagarbus santykis ir 
pasitikėjimas vienų su kitais. 
Tai įkvepia ir motyvuoja būti 
ne vien projektinių paslaugų 
vartotoju. Žmogus ne visada 
gali norėti dalyvauti veiklose, 
bet jam gali būti svarbu tie-
siog susitikti, pasikalbėti. Be-
ne svarbiausia NVO funkci-
ja – padėti žmogui jaustis iš-
girstam, kai jam sunku. Tikra 
ir unikalu yra tik tai, ką mes 
bendruomenėse, NVO kuria-
me širdimi. Ne lyderiavimas 
ir tarpusavio konkurencija pa-
demonstruoja žmogaus oru-
mo puoselėjimą bendruome-
nėse, bet dialogo ieškojimas. 
Kai žvelgiama viena krypti-
mi, bendrauti tokiose NVO 
ar bendruomenėse miela. Į 
NVO ar bendruomenes įsilie-
jęs žmogus turi pajausti, kad 
jis yra svarbus ir reikalingas, 
kad čia jį supranta.  

NVO yra reikšmingas so-
cialinis junginys, užtikrinan-
tis ryšius tarp žmogiškai tra-
paus, pažeidžiamo asmens ir 
visuomenės. Bendrystė orga-
nizacijose, bendruomenėse 
yra ypatinga vertybė, kai vie-
nija emocinis ryšys, bendros 
vertybės, prasmė. Žmogus to-
je bendrystėje turi augti. Pras-
minga ta NVO, bendruome-
nė, kuri atpažįsta šviesą ki-
tame žmoguje, nepaisant jo 
silpnumo, trapumo, pažei-
džiamumo. Bendruomenės 
savo nariams padeda gyven-
ti visavertį gyvenimą, pras-
mingai įsilieti į savo miesto 
bendruomenę ir visuomenę, 
pamatyti tikruosius gyveni-
mo džiaugsmus: draugystę, 
bendravimą, prasmingą bū-
tį. Bendruomenėse ir renka-
mės tam, kad apgintume sa-
vo pažeidžiamumą, trapumą, 
silpnumą ir taptume stipres-
niais! Nesvarbu, ar žmogaus 
kūnas ar intelektas pažeistas. 
Tik atviroje ir suprantančio-
je bendruomenėje ar NVO jis 
turės nepažeistą širdį. 

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ 

Priimti kiekvieno žmogišką 
trapumą bendruomenėje 

Aktyvi fizinė veikla rekreacinėje 
aplinkoje – ir įtrauktis, ir įspūdžiai

rių žygiai prasideda Varėnos ra-
jone esančioje Trakiškių stovyk-
lavietėje. Ūla – viena populia-
riausių vandens sporto mėgėjų 
vieta. Gausios atodangos, aukš-
ti krantai, upės kilpos, nemažai 
suvirtusių medžių reikalauja ati-
dumo ir meistriško irklavimo. 

RSK baidarių žygius orga-
nizuoja jau seniai. Per tą laiką 
iš mažamečių dalyvių išaugo 
visa karta patyrusių irkluotojų 
Palmos, Aivaro šeimose, kurie 
mielai savanoriauja padedant 
susodinti bei baigus plaukti ant 
kranto iškelti judėjimo negalią 
turinčius žygeivius. 

Dar vienas būsimas savano-
ris – valties viduryje tarp tėvų 
įsitaisęs trejų neturintis Marty-
nas Tukanas. Pirmą kartą baida-
rių žygyje jis dalyvavo būdamas 
dviejų metų, o keturių mėnesių 
amžiaus kartu su tėvais pradėjo 
dalyvauti RSK aktyvios rekre-
acijos stovyklose. Kitas būsimas 
ketverių metų savanoris dairėsi 
už mamos Jurgos nugaros.

Pirmos dienos vakaras prie 
laužo buvo skirtas edukacijai 
„Išgyvenimas gamtoje“. Bu-
vęs karininkas mokė, kaip at-
sitikus nelaimei gamtoje nesu-
trikti, kaip pasistatyti palapinę, 
užsikurti laužą, užrišti tvirtus 
mazgus ir t.t. Buvo netgi su-
rengtos lenktynės tarp atskirų 
dalyvių grupių. 

Antros dienos plaukimas 
Ūlos intaku Varėne buvo daug 
ramesnis. Tai vandens turistų 
dar neatrasta upė. Pradžioje ji 
buvo rami, siaura ir labai vin-
giuota, bet vėliau įsiliejo į pelkė-
tą slėnį, kurį kartkartėmis puo-
šė smėlėti skardžiai. 

Į „Žvaigždžių orbitą“ – su 
dviračiais ir varytuvais 
RSK narius, liepos pirmą sa-

vaitgalį išsiruošusius susipažinti  

Žygio keturračiais trasa – 
beveik 80 km

Pažintinė kelionė keturra-
čiais po Kulautuvos-Vilkijos-
Pavilkijo apylinkes bei Kazlų 
Rūdos miškus vyko paskutinį 
rugsėjo savaitgalį. Joje dalyvavo 
net 84 žmonės. Visose RSK re-
kreacinėse stovyklose dalyvau-
jama šeimomis, tad ir šįkart ne 
visi dalyviai sėdo už keturačio 
savininko nugaros – mažieji sir-
galiai su mamytėmis kūrė lau-
žus, gamino vakarienę ir laukė 
iš beveik 80 km trasos grįžtan-
čių išalkusių žygio dalyvių. 

Keturračių sporto entuzias-
to Dariaus Čirvinsko iniciaty-
va užsimezgusi ,,Bekelės vilkų“ 
klubo bei jų bičiulių keturrati-
ninkų draugystė su RSK klu-
bu trunka jau penkerius me-
tus. Kartais visi norintys neį-
galieji netelpa į 20 ekipažų, tad 
tenka kviestis pagalbon ir kitų 
keturračių klubų narius. Kelio-
nės maršrutą tradiciškai ruošia 
Remigijus Gančierius, kuris ne 
tik popieriuje pažymi maršrutą 
ir lankytinas vietas, bet ir pats 
su kolegomis iš anksto išban-
do trasą. Pasak jo, svarbu, kad 
nebūtų pavojingų šlaitų, duo-
bių bei sunkiai išvažiuojamų 
klampynių. 

Kelionė keturračiais pra-
sidėjo Kulautuvos miestelyje. 
Keturračiai pasuko panemune 
Vilkijos link. Vilkijoje veikia 
vienintelis Lietuvoje bemotoris 

keltas per Nemuną „Vilkynė“, 
kuris Jurbarko-Šakių-Vilkijos-
Kauno kryptimis keliaujantiems 
vairuotojams sutaupo keliasde-
šimt kilometrų. Šią trasą šiemet 
pavyko išbandyti ir keturračių 
žygio dalyviams.

Kadangi šiuolaikiniai ketur-
račiai turi automatinį valdymą, 
kai kurie neįgalieji ir patys pa-
bandė juos vairuoti. Likus 5 km 
iki Kulautuvos vairuotojas Ri-
mantas ir keleivis Haroldas Tu-
kanas taip pat susikeitė vieto-
mis. Haroldas neslėpė svajojan-
tis apie žygį keturračiais, kuria-
me neįgalieji galėtų patys išban-
dyti savo jėgas vairuodami. 

Baidarių žygis Ūla ir Varėne
Liepos pradžioje vykęs bai-

darių žygis Ūla bei Varėne tęsė-
si dvi dienas. Jame dalyvavo 52 
žmonės. Jau daug metų baida-

Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubo (RSK) nariams (aso-
ciacijos prezidentė Vaida Pokvytytė) šiemet surengtos stovyklos – 
atsakingo darbo rengiant ir teikiant paraiškas rezultatas. RSK 
kolektyvo projektai „Aktyvus poilsis rekreacinėje aplinkoje ma-
žinant neįgaliųjų socialinę atskirtį“ 2021 metais buvo finansuo-
ti Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė 
projektų valdymo agentūra, lėšomis. Aktyvi fizinė veikla rek-
reacinėje aplinkoje buvo skirta Kauno miesto ir rajono gyvento-
jams bei jų draugams ir artimiesiems, gyvenantiems ir kituose 
Lietuvos miestuose.

RSK sporto stovykla Monciškėse.

Poilsio valandėlė.

(nukelta į 5 psl.)

Prie Velnio akmens. Vaidos Pokvytytės nuotr.
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Režisierė Kamilė Gudmonaitė.

Atidaryta ypatinga klasė 
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje atidaryta ypatinga klasė, 
skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pasak 
gimnazijos direktorės Audronės Šverienės, mokykla žingsnis po 
žingsnio ruošiasi 2024 metams, kai įsigalios Švietimo įstatymo 
pakeitimas, numatantis, kad visos mokyklos turės būti pasiruo-
šusios priimti kiekvieną vaiką. 

Neįgaliuosius pažino 
paauglystėje

„Neįgalieji man ilgai buvo 
kažkas tolimo. Kai augau, neį-
galiųjų nemačiau nei mokyklo-
je, nei savo artimoje aplinkoje. 
Negalią turintys vaikai mokė-
si specialiosiose, jiems skirtose 
mokyklose, mažai dalyvavo so-
cialiniame gyvenime. Pažinau 
juos tik tuomet, kai susidrau-
gavau su Naujojo teatro akto-
riais“, – pasakoja režisierė. 

Šiame teatre vaidina neįga-
lieji. Su keletu iš jų Kamilė kar-
tu leisdavo laiką, vis geriau pa-
žindama teatro bendruomenę, 
tačiau tokios artimos pažinties 
su negalią turinčiais žmonėmis, 
kokia užsimezgė kuriant doku-
mentinį spektaklį, niekada ne-
buvo. Kodėl spektaklis? „Visuo-
met kuriu spektaklius iš tokios 
medžiagos, kuri man pačiai nėra 
suprantama ar jauki, noriu per 
spektaklį išspręsti tai, ką nesu-

prantamo nešiojuosi savyje“, – 
sako Kamilė.

Scenoje prašiau kalbėti 
atvirai

„Aktorius surasti padėjo Nau-
jasis teatras. Man buvo svarbiau-
sia, kad žmonės, atėję į atranką, 
tikrai norėtų dalyvauti spektak-
lyje, norėtų kalbėti ir kalbėtų 
atvirai, nors ta tema jiems pa-
tiems būtų skausminga. Žino-
jau, kad ne visi negalią turintys 
žmonės save išreiškia kalbėda-
mi, bet kūno judesiu, tad klio-
viausi intuicija“, – pasakoja Ka-
milė ir priduria, kad tuomet, per 
atranką, suprato, kad visi atėju-
sieji nori būti scenoje, jog jiems 
patinka teatras.

Vaidinti atrinko skirtingų 
negalių žmones. Vieni nega-
lią turėjo nuo gimimo, kiti – 
po sunkių ligų, avarijų ar kito-
kių nelaimių. Į sceną ėjo nere-
giai, žmonės su judėjimo nega-
lia, paliesti paralyžiaus, turintys 
psichikos sutrikimų, proto ne-
galią. Kamilė jau žinojo, kad su 
kiekvienu norinčiu vaidinti tu-
rės rasti individualų kontaktą. 
Režisierė suprato, kad tie, kurie 
negali kalbėti, save galės išreikš-
ti per judesį. Psichikos negalią 
turintys žmonės geba mąstyti, 
jie turi ir specifinių patyrimų – 
girdi balsus, mato tai, ko nėra. 
Tačiau taip nutinka tik tuomet, 
kai liga paūmėja. Tad jie gali vi-
savertiškai dalyvauti gyvenime. 
„Dirbome kaip per grupinę tera-
piją, pirmą pusmetį visą laiką sė-
dėdavome ratu ir kalbėdavomės. 
Kiekvienas buvo išklausytas, 
kiekvienas galėjo pasakyti savo 

teksto dalį, bendraudami artė-
jome vieni prie kitų, o kartu ir 
daug judėjome, ieškojome, kaip 
atsiskleisti per kūną, kaip atrasti 
originalų, autentišką savo judė-
jimo būdą“, – pasakoja režisie-
rė. Kamilė mano, kad kūnuose 
yra užfiksuotos mūsų traumos.

Netikėti džiaugsmingi 
atradimai 

Režisierė pasakoja, kad ją ir 
jos aktorius stebino netikėti at-
radimai scenoje. Justinai dėl ju-
dėjimo negalios buvo sunku ne 
tik judėti, bet ir kalbėti, o apie 
tai, kad ji galėtų dainuoti, neki-
lo net minties. Vis dėlto scenoje 
įvyko stebuklas. Režisierė kar-
tu su savo kūrybine komanda 
atrado Justinai tokį vaidmenį, 
kad mergina turėtų pereiti visą 
sceną, nuo pradžios iki galo. Ir 
Justina tai darė. Žengdama po 
žingsnį, svyruodama, bet perei-
davo. Spektaklyje Justina ir dai-
navo. Tai matydama jos mama 
negalėjo atsistebėti. „Mano aky-
se mergina sustiprėjo, tapo atvi-
resnė, jai padėjo visas spektaklio 
kūrėjų kolektyvas“, – džiaugia-
si režisierė.  

Regėjimo negalią turinti Lo-
reta taip pat įgijo naujų patir-
čių. Merginai buvo įkalta, kad 
pėdas reikia dėlioti nuo kulno, 
vaikščioti išsitiesus, negalima 
linguoti ar krypuoti. Režisie-
rė pamąstė, kad iš to, ko visuo-
menė nepriima, kas pačiai Lo-
retai skausminga, galima sukur-
ti šokį. „Paprašėme jos linguoti 
ir daryti viską, ko jai anksčiau 
neleido. Mergina judėjo kaip 
norėjo, ir jos judesiai virto šo-
kiu. Tada pamačiau Loretą lai-
mingą, besijuokiančią. Ji išsi-
laisvino! Sakė, kad pirmą kartą 
gyvenime yra tokia, kokia yra. 
Gali kvailioti, juoktis. Jos išsi-
laisvinimo momentas tapo mū-

Džiaugsmas būti savimi
Režisierė Kamilė Gudmonaitė, kurdama spektaklį „Šventė“, pa-
remtą dokumentiniais pasakojimais, pakvietė vaidinti skirtingas 
negalias turinčius žmones. Kodėl režisierė ir jos kūrybinė ko-
manda nusprendė kalbėti apie neįgalumą? Kokias naujas patir-
tis įgijo? Kodėl nutarė papasakoti apie negalią turinčius žmones?

sų spektaklio dalimi“, – kūrybi-
nę virtuvę atskleidžia režisierė.

Žmonės, turintys psichikos 
negalią, labai sunkiai kalba apie 
save, tad pats faktas, kad spek-
taklyje turėjo nuolat tai dary-
ti, jiems buvo netikėtas susiti-
kimas su savimi, reikalaujantis 
daug pastangų. Režisierė ir jos 
komanda visą laiką tikrinosi, 
ar neperžengia ribos, ar žmo-
nės nepavargsta. „Pamatėme, ko 
galbūt nesitikėjome. Kalbėjimas 
apie save šiuos žmones veikė gy-
dančiai!“ – sako ji.

Šizofrenija serganti Kristina 
prisipažino, kad iš pradžių jai 
buvo labai sunku išsipasakoti, 
nes turėjo skaudžių patirčių, bet 
scenoje ji jaučiasi išsivadavusi iš 
tos istorijos. Jos istorija tarsi atsi-
skyrė nuo Kristinos, kalbėdama 
ji juto, kad nebeskauda. 

Dovana režisierei  
„Supratau, kad negalia yra 

reliatyvi sąvoka. Aš pati turiu 
visokių traumų, išgyvenimų. 
Po spektaklio pradėjau priimti 
save tokią, kokia esu. Patyriau 
džiaugsmą, kad gyvenu, švenčiu 
gyvenimą su visais savo trūku-
mais, su tokiais, kurių norėčiau 
neturėti, – atvirauja režisierė. – 
Išmokti priimti save reikia vi-
so gyvenimo, bet po spektaklio 
jau žengtas vienas žingsniukas.“

Kamilė džiaugiasi, kad žiū-
rovai spektaklį sutiko labai šil-
tai. Po pasirodymo ėjo į užku-
lisius, apkabino aktorius, verkė 
kartu su jais, dėkojo. Vėliau žiū-
rovai pasakojo, kad po šio spek-
taklio tarsi kitomis akimis pra-
dėjo žiūrėti į neįgaliuosius, ma-
tyti visumą, o ne negalią. „Visi 
pamatėme, kad už negalios slypi 
sudėtinga, kartais džiaugsmin-
ga, šmaikšti žmogaus istorija“, – 
sako režisierė K. Gudmonaitė. 

Eglė KULVIETIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.

Specialiųjų poreikių vaikams skirta klasė suskirstyta į komunikacinę, pažinti-
nę, meninę, atsipalaidavimo, sensorinę, individualios veiklos erdves.

su žymiomis Druskininkų apy-
linkių vietovėmis ir objektais, 
suintrigavo Druskininkų in-
formacinio centro pasiūlytas 
maršrutas „Žvaigždžių orbita“. 
Į žygį Druskininkuose susirin-
ko 35 dalyviai. Tiesa, dalis jų 
persėdo į automobilius ir tapo 
lydinčia komandos dalimi, ku-
rios pagalbos vėliau labai pri-
reikė. Maršruto aprašymas bu-
vo daug žadantis – planuota ap-
lankyti vaizdingas Druskonio ir 
Mergelės Akelių ežerų pakran-
tes, Nemuno kranto poilsiavie-
tes, Velnio akmenį. Deja, ties 
tuo nelemtu Velnio akmeniu ir 
baigėsi visi „Žvaigždžių orbitos“ 
pažintinio tako privalumai. To-
liau net dviračiais tuo taku pa-
sidarė neįmanoma važiuoti, jau 
nekalbant neįgaliųjų vežimėlius 
su varytuvais. Tad nuo Velnio 
akmens žygio dalyviai pasuko 
atgal ir per Druskininkus su-
grįžo į už Ratnyčios miestelio 
esančią „Ignės“ sodybą. Skani 
vakarienė, šakočių kepimo edu-
kacinis užsiėmimas atpirko vi-
sas negatyvias emocijas. 

Kitos dienos maršrutas – 
Grūto parkas, žygio dalyviams 
palikęs dvejopus įspūdžius. 
Pirmą kartą žygyje dalyvavu-
si Agnė Žulkutė žygiu liko pa-
tenkinta – draugiška atmosfe-
ra atpirko visus reljefo nesklan-
dumus...

Sporto stovykla pajūryje
Paskutinioji projekto stovyk-

la rugsėjo viduryje surengta 
Monciškėse. Aktyvaus spor-
to užsiėmimus rekreacinėje 
aplinkoje vedė V. Pokvytytė. Į 
stovyk lą susirinko 23 dalyviai, 
kurie du kartus per dieną atliko 
įvairius pratimus bendrai ir indi-
vidualiai, sportavo treniruoklių 
salėje, na, o ištvermingiausieji 
rankas dar mankštino su vary-
tuvais važiuodami iki Palangos. 

Projektų organizatorės Auš-
rinės Packevičiūtės dėka ir šioje 
stovykloje buvo suplanuoti įdo-
mūs edukaciniai renginiai. Di-
delį įspūdį stovyklautojams pa-
liko apsilankymas Vinetu kai-
me – gyvosios indėnų istorijos 
muziejuje po atviru dangumi. 

Vakarais visi rinkosi prie 
laužo pasidalyti dienos įspū-
džiais ar tiesiog nurimti ir pasi-
ruošti rytdienai. 

Iš anksto suplanavus poilsio 
būdą, atidžiai parinkus aplinką, 
nakvynės vietą, suderinus poil-
sį su fizine, švietėjiška ir kultū-
rine programomis, aktyvios re-
kreacijos rezultatai gali pranok-
ti visus lūkesčius. Viena pozi-
tyviausių neįgaliųjų sporto bei 
aktyvios rekreacijos programų 
dalis – dalyvavimas jose šeimo-
mis bei šalia esant patikimai sa-
vanorių komandai. Būdami kar-
tu su negalios neturinčiais ir įsi-
traukdami į jų laisvalaikį, žmo-
nės su negalia išmoksta įvairios 
fizinės veiklos, gali kūrybingai 
leisti laiką, o ateityje patys tap-
ti panašių projektų iniciatoriais 
bei rėmėjais. Aktyvios rekreaci-
jos ir sporto renginių teigiamas 
poveikis mūsų dvasinei, fizinei 
bei emocinei savijautai yra neį-
kainuojama patirtis.

Angelė RUDŽIANSKAITĖ
R 11-08

(atkelta iš 4 psl.)

Ypatinga klasė įrengta JAV 
lietuvių organizacijos „Saulu-
tė“ ir geranoriškų vietinių žmo-
nių aukomis, siekiant, kad vi-
siems vaikams būtų lygios ga-
limybės lavintis. Klasė suskirs-
tyta į komunikacinę, pažintinę, 
meninę, atsipalaidavimo, sen-
sorinę, individualios veiklos 
erdves. „Įrengdami klasę labai 
daug mokėmės, skaitėme, tarė-
mės su Plungės specialiąja mo-
kykla, kineziterapeutais dirban-
čiais buvusiais mokiniais, tė-
vais. Žiūrėjome, kokie yra mū-
sų vaikai“, - sako direktorė. Jos 
teigimu, kai kurie dalykai tinka 
visiems – edukacinė zona, švie-
sos stalas, nusiraminimo vieta 
naudinga ir aktyviems, ir išsi-
derinusiems vaikams, ir tiems, 
kuriems kažkas nutiko. O štai 
judėjimo prob lemų turinčiam 
berniukui nupirktas bėgimo ta-
kelis, ant kurio jis noriai treni-
ruojasi. Įrengiant klasę buvo pa-

sinaudota ir Nacionalinės švieti-
mo agentūros skaitmeniniais iš-
tekliais. Tai ir padedančios tai-
syklingai kalbėti programėlės, ir 
išmanioji lenta, kitos priemonės. 

„Per pusantrų metų, kai 
daugiau pradėjome dirbti šito-
je srityje, labai daug išmokome. 
Pradedame vis daugiau supras-
ti, žinoti, bet iki 2024 metų tu-
rime labai daug nuveikti“, - sa-
ko Mosėdžio gimnazijos direk-
torė. Jos teigimu, vaikų su įvai-
riais sutrikimais daugėja, ypač 
daug turinčių logopedinių po-
reikių. Padėti jiems reikia di-
delių pajėgumų, daug dėmesio, 
tad didžiausias iššūkis šiuo me-
tu – žmogiškieji ištekliai. 

Mokykloje mokosi 17 specia-
liųjų ugdymosi poreikių turin-
čių vaikų, taip pat apie 50, ku-
riems reikalinga logopedo pa-
galba. „Turime per mažai žmo-
nių, kurie gali suteikti pagal-
bą“, – apgailestauja direktorė. 

Jos teigimu, trūksta šį darbą ga-
linčių dirbti žmonių, o taip pat 
nėra pakankamai etatų. 

Vis dėlto randama būdų pa-
dėti kiekvienam vaikui atsižvel-
giant į jo individualią situaciją, 
nepriklausomai nuo to, ar pa-
galbos poreikis įvardytas Peda-
goginės psichologinės tarnybos 
(PPT) dokumentuose. „Kie-
kvienas vaikas yra iššūkis, kie-
kvienas atvejis skirtingas ir situ-
acija nuolat keičiasi. Negalime 
prisirišti prie PPT rekomenda-
cijų, kurios dažnai yra šabloniš-

kos, žiūrime, ko šiuo metu rei-
kia kiekvienam vaikui“, – dali-
jasi mintimis direktorė ir nesle-
pia, kad tai nėra paprasta. 

Pasak A. Šverienės, mokykla 
ir iki šiol priimdavo visus vai-
kus, gyvenančius regione. „Mes 
dirbame su tuo, ką turime, koks 
yra socialinis ekonominis kon-
tekstas. Ne visi tėvai gali su-
teikti vaikui geriausias galimy-
bes lavintis. Mokykla turi im-
tis to darbo ir rūpintis“, - teigia 
direktorė. 

Emilija STONKUTĖ 
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liančių mikroorganizmų ir jų 
išskiriamų toksinų šalinimas iš 
organizmo, taip pat apsaugome 
kūną nuo dehidratacijos. Dide-
lis suvartojamų skysčių kiekis 
padeda kūnui vėsintis per pra-
kaitavimą, tam ypač tinka liep-
žiedžių, aviečių, bruknių arba-
tos. Jeigu vartojami cheminiai 
vaistai temperatūrai mažinti, 
taip pat svarbu gerti pakanka-
mai skysčių, nes priešingu atve-
ju vaistai neveiks tinkamai“, – 
aiškina farmacininkė.

Tačiau I. Norkienė tempe-
ratūrą mažinančius vaistus siū-
lo pradėti vartoti temperatūrai 
pakilus aukščiau 38,5 laipsnio, 
jeigu žmogus iki to laiko nesi-
jaučia labai prastai. Mat karš-
čiuodamas organizmas kovoja 
su virusais ar kitais patogenais, 
taigi numušdami neaukštą tem-
peratūrą, tik darome sau meš-
kos paslaugą.

Paprastai virusinių peršali-
mo ligų simptomai trunka 7–10 
dienų ir ryškesnių pasekmių 
sveikatai neturi, tačiau kartais 
gali išsivystyti ir antrinė infekci-
ja, kurią sukelia bakterijos. To-
kiu atveju gausus skysčių var-
tojimas išlieka toks pat aktua-
lus, tačiau dažniausiai prireikia 
ir gydymo antibiotikais.

„Niekada neužsiimkite savi-
gyda ir nepradėkite antibiotikų 
vartoti savo nuožiūra ir juolab 
nuo pirmosios susirgimo dienos. 
Antibiotikai neveikia virusų, 
taigi nepasieksite jokio rezultato 

ir tik didinsite bakterijų atspa-
rumą. Bet jeigu trečią-ketvirtą 
parą nuo negalavimo pradžios 
sveikata vis dar prastėja, karštis 
neslūgsta, kreipkitės į medikus, 
kurie nustatys ligos sukėlėją ir 
paskirs tinkamą gydymą“, – sa-
ko I. Norkienė.

Arbatų pasirinkimas
Vaistinėje galima įsigyti ne 

tik įvairių vaistažolių ir jų mi-
šinių, tinkančių arbatoms nuo 
peršalimo ligų, bet ir augali-
nės kilmės gėrimų – tai van-
denyje tirpūs milteliai su auga-
liniais ekstraktais. I. Norkienė 
pataria, kokios vaistažolės la-
biausiai tinka esant peršalimo 
simptomams:
 liepžiedžiai, avietės, bruk-

nės skatina prakaitavimą, gali 
padėti mažinti temperatūrą;
 islandinė kerpena rami-

na uždegimo sudirgintą gerklę, 
nujautrina gleivinę, taigi mažė-
ja kosulys;

kos Pulmonologijos skyriaus ve-
dėjos gydytojos pulmonologės 
Justinos Kruopienės teigimu, 
norint, kad astma būtų sukon-
troliuota ir neblogintų paciento 
gyvenimo kokybės, reikia, kad 
pacientas ir gydytojas bendra-
darbiautų. Vaistus vartoti reikia 
reguliariai ir taip, kaip paskyrė 
gydytojas, tačiau pacientai nuo 
gydymo plano mėgsta nukryp-
ti – tai ir yra didžiausia klaida.

Taip pat svarbu regulia-
riai patikrinti vaistų įkvėpimo 
techniką. J. Kruopienės teigi-
mu, praktika rodo, kad net ir il-
gai vaistus vartojantys pacien tai 
daro klaidų. Pavyzdžiui, prieš 
įkvėpdami vaistus neiškvepia, 
nesugeba įkvėpti vaisto iš tam 
tikro inhaliatoriaus, nes įkvė-
pimo srovė per maža, nesugeba 
vienu metu aktyvuoti aerozoli-
nio inhaliatoriaus ir iš jo įkvėpti 
vaistų arba jį įkvepia tik per tar-
pinę. „Vaistas neturi likti bur-
noje, jis turi pasiekti bronchus. 
Visada, kai pacientas teigia, kad 
gydymas neefektyvus, būtina 
patikrinti, ar vaistai įkvepiami 
tinkamai, ar pacientas laikosi 
gydymo režimo“, – sako pul-
monologė.

Mėlynasis „gelbėtojas“ 
ar „žudikas“?

Gyd. J. Kruopienė pažymi, 
kad mėlynuoju inhaliatoriumi 
piknaudžiauti negalima, nes jis 
nėra toks „nekaltas“. Šis vaistas 

veikia tik simptomiškai – išple-
čia bronchus, bet iš esmės vi-
siškai neveikia astmos patoge-
nezės, t.y. neslopina uždegimo.

„Tipinė situacija – ilgametis 
pacientas konsultacijoje išdėlioja 
savo inhaliatorius ir sako, kad šis 
pirmos pagalbos mėlynasis inha-
liatorius padeda, o gydomasis, 
kuris iš tikrųjų veikia uždegimą, 
ne. Tai suprantama, nes pirmasis 
suteikia greitą palengvėjimą, ta-
čiau šis paleng vėjimas yra trum-
palaikis ir ilgalaikėje perspekty-
voje astmos kontrolė galiausiai 
prarandama, liga paūmėja. Be 
to, reikia nepamiršti, kad mėly-
nasis inhaliatorius turi ir nema-
žai šalutinių poveikių, ypač ta-
da, kai jo vartojimas perteklinis. 
Jei per metus suvartojami bent 
trys mėlynojo inhaliatoriaus fla-
konai, tai jau blogas signalas“, – 
įspėja gydytoja.

„Mėlynojo inhaliatoriaus 
vartojimas išties perteklinis, nes 
pacientai jį visada turi su savimi 
ir žino, kad galės pasikliauti. Yra 
tokių atvejų, kad, pavyzdžiui, 
įkvepia vaisto dar prieš eidami 
sportuoti, kad išvengtų galimų 
simptomų. Suprantama, astmos 
simptomai, tokie kaip dusulys, 
yra baisūs ir žmonės siekia jų 
išvengti bet kokia kaina. Ta-
čiau juk galima jų išvengti lai-
kantis skirto gydymo ir sekant 
savo astmos kontrolę“, – teigia 
gyd. A. Žaliukienė.
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Apsiginti nuo peršalimo padės tai, 
ką rasite kiekvienuose namuose

Astma yra suvaldoma liga 
Nors astma yra lėtinė liga, tai visai nereiškia, kad ji turi apkar-
tinti gyvenimą. Su astmos paūmėjimais ir nuolatiniu simptomų 
malšinimu susitaikę pacientai nebeįsivaizduoja kitokio gyvenimo, 
tačiau gydytojai vienareikšmiškai teigia – astma neturi gąsdinti 
ar trukdyti, ją galima pažaboti. 

Peršalimo ligas sukelia ne 
pats šaltis, o įvairūs mikroor-
ganizmai, kurie suaktyvėja stai-
giai nukritus kūno temperatū-
rai. Dažniausiai jie ima dau-
gintis nosiaryklės mikrofloro-
je ir sukelia tonzilitą (anginą), 
faringitą, rinitą, sinusitą, larin-
gitą bei kitas viršutinių kvėpa-
vimo takų ligas. „Benu“ vaisti-
ninkė Inga Norkienė sako, kad 
peršalimo sezonas šiemet prasi-
dėjo anksti – dar rugpjūčio mė-
nesį, ir besiskundžiančiųjų ko-
suliu, skaudančia gerkle nema-
žėja iki šiol.

„Susirgus pirmas tris paras 
galima gydytis namuose, jei-
gu padėtis neblogėja. Tuo metu 
svarbu ilsėtis ir leisti organizmui 
pačiam kovoti su virusu. Tam 
labai svarbu vartoti daug skys-
čių, kurie turi būti šilti, bet ne 
karšti, nes dėl uždegimo skau-
dančią gerklę karštas gėrimas 
dar labiau dirgins. Gerti galima 
arbatas, sultinį, šiltą vandenį“, – 
sako farmacininkė.

Kodėl sergant reikia daug 
skysčių?

Anot I. Norkienės, suaugu-
siam žmogui per dieną reko-
menduojama išgerti 2–2,5 litro 
skysčių, tačiau sergant šis po-
reikis padidėja. „Skysčius ger-
ti būtina tiek suaugusiems, tiek 
vaikams – nuolat tai sakome 
klientams vaistinėje ir tai nėra 
tik tušti žodžiai. Vartojant skys-
čius, paspartinamas ligas suke-

Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus – perštinčią gerklę, 
kosulį, slogą, bendrą silpnumą, ne visada reikia skubėti grieb-
tis cheminių vaistų. 

kienė tikina, kad astma neturėtų 
trukdyti įprasto gyvenimo. Ste-
bint dieną ir naktį pasireiškian-
čius simptomus sprendžiama, ar 
gydymo nereikia intensyvinti, 
kadangi jis yra pakopinis. Tačiau 
patys pacientai turi atkreipti dė-
mesį į savo kasdienę savijautą ir 
požymių neignoruoti.

Pasak A. Žaliukienės, daž-
nai pacientai pagal astmos kon-
trolės klausimyną patys įsiver-
tinę mano ligą kontroliuojan-
tys, tačiau, gydytojų vertinimu, 
daugiau nei pusė jų klysta. „Ži-
noma, astmai būdingas ligos ei-
gos kintamumas ir išoriniai dir-
gikliai, alergenai, tarša ar kitos 
ligos gali išprovokuoti paūmėji-
mus, tačiau jie neturi tapti įpras-
ta kasdienybės dalimi, prie ku-
rios, deja, daugelis tiesiog pri-
pranta“, – sako gydytoja. Ji ra-
gina atkreipti dėmesį, jei įprasto 
fizinio krūvio metu pasireiškia 
dusulys, kosulys ar švokštimas.

„Būna, jog konsultacijos 
metu švokščia paciento plau-
čiai, o jis sako, kad čia yra ge-
rasis periodas. Nekalbame apie 
tai, kad jis turėtų neuždusęs iš-
kart užbėgti į penktą aukštą, bet 
ramiai lipant į kokį trečią aukš-
tą su pirkinių maišeliu dusulys 
neturi atsirasti, tai nėra norma-
lu“, – tikina pulmonologė.

Pagrindinės klaidos
Respublikinės Panevėžio li-

goninės Infekcinių ligų klini-

Nekontroliuojamą astmą gali 
išduoti pernelyg dažnas simpto-
mus tik malšinančių, bet negy-
dančių įkvepiamųjų vaistų var-
tojimas. Pirmiausia įvertinkite, 
sutinkate ar nesutinkate su šiais 
teiginiais:
 mano mėlynojo simpto-

mus malšinančio inhaliatoriaus 
naudojimas yra geriausias būdas 
kontroliuoti astmos simptomus;
 aš nesijaudinu dėl savo 

astmos, kai turiu savo mėlynąjį 
simptomus malšinantį inhalia-
torių su savimi;
 mėlynasis inhaliatorius 

yra vienintelis astmos gydymas, 
kuriuo galiu pasikliauti;
 mėlynojo inhaliatoriaus 

vartojimo nauda atsveria bet ko-
kias rizikas;
 aš labiau pasitikiu savo 

mėlynuoju simptomus malši-
nančiu inhaliatoriumi nei palai-
komojo gydymo inhaliatoriumi, 
kurio sudėtyje yra hormonų.

Jei su nors vienu teiginiu su-
tinkate, gali būti, kad per daug 
pasikliaujate mėlynuoju inha-
liatoriumi ir turėtumėte kreip-
tis į gydytoją.

Kaip atskirti 
nekontroliuojamą astmą?

Respublikinės Šiaulių ligo-
ninės Tuberkuliozės ir plaučių 
ligų klinikos l.e.p. vadovė, gy-
dytoja pulmonologė Asta Žaliu-

 čiobreliai skatina atsiko-
sėjimą, padeda palaikyti viršu-
tinių kvėpavimo takų funkciją;
 gysločių lapai, tūbių žie-

dai, šalavijas gali padėti mažin-
ti gerklės ir ryklės sudirgimą;
 šeivamedžio žiedai turi 

priešuždegiminį poveikį, juo-
dauogių šeivamedžių vaisiai, 
kaip ir erškėčių vaisiai, liepų 
žiedai, vingiorykščių žolė ar im-
bieras, gali padėti palaikyti nor-
malią imuninės sistemos veiklą, 
padėti apsaugoti ląsteles nuo ok-
sidacinės pažaidos;
 ramunėlių žiedai gali pa-

dėti palaikyti viršutinių kvė-
pavimo takų funkciją, didinti 
organizmo atsparumą išorinei 
aplinkai;
 melisų lapai taip pat deda-

mi į peršalimo ligų arbatų mi-
šinius, nes turi raminamąjį po-
veikį, o sergant poilsis yra labai 
svarbus. Miego kokybę gali pa-
dėti gerinti ir ramunėlių, liepų 
žiedai.

Ramybė, visavertis maistas 
ir grynas oras

Sergant ne tik apima bend-
ras kūno silpnumas, bet neretai 
dingsta ir apetitas. Tačiau vais-
tininkė sako, kad rūpintis mi-
tyba yra lygiai taip pat svarbu, 
kaip vartoti daug skysčių ir tin-
kamai ilsėtis.

„Sloguojant, skaudant gerk-
lę, karščiuojant, dažnai nesino-
ri valgyti, nes užsiblokuoja sko-
nio, uoslės receptoriai ir mais-
tas tampa beskonis. Tačiau or-

ganizmui reikia energijos, todėl 
geriausia rinktis lengvai virški-
namą, baltymais turtingą mais-
tą, pavyzdžiui, sriubas, košes, 
troškintas daržoves. Maistas turi 
būti švelnios tekstūros, nerūgš-
tus ir neaštrus – kad neerzintų 
gerklės. Taip pat sergant reikė-
tų vengti riebaus, kepto, sun-
kiai virškinamo maisto, kad di-
džiąją energijos dalį organizmas 
galėtų skirti kovai su infekcija, 
o ne virškinimui“, – sako vais-
tininkė. 

Maisto racione taip pat tu-
rėtų būti produktų, turinčių 
vitamino C, kuris ypač svarbus 
imuninės sistemos veiklai, daly-
vauja energijos apykaitoje, pade-
da mažinti nuovargį. Organiz-
me vitaminas C veikia ir kaip 
antioksidantas, saugantis ląste-
les nuo laisvųjų radikalų žalos.

Vitamino C gausu raugin-
tuose kopūstuose, citrusiniuose 
vaisiuose, pomidoruose, broko-
liuose, paprikose, spanguolėse, 
erškėtrožių vaisiuose.

Norint kuo greičiau pa-
sveikti, anot I. Norkienės, bū-
tina dažnai vėdinti kambarius, 
drėgnai valyti paviršius. O jeigu 
nėra temperatūros, reikia eiti ir į 
lauką pasivaikščioti, pakvėpuoti 
drėgnu grynu oru, nes deguonis 
stimuliuoja kvėpavimo ir imu-
ninę sistemas, aktyvina ląstelių 
procesus – tai padeda greičiau 
pasveikti. Svarbu tinkamai ap-
sirengti, lauke vaikščioti ramiai, 
neperkaisti ir vengti skersvėjų.
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Lietuva pagal sveiko gyve-
nimo trukmės rodiklį atsilieka 
nuo Europos Sąjungos vidurkio. 
Skaičiuojama, kad sulaukę 65 m. 
Lietuvos gyventojai sirgs kokia 
nors lėtine liga ir turės negalią. 
Ką daryti, kad ligos ir negalios 
neaptemdytų mūsų senėjimo? 
Kokių veiksmų būtina imtis, kad 
vyresnio amžiaus žmonių gyve-
nimas pagerėtų? Kaip užkirsti 
kelią senatvinėms ligoms? Šias 
problemas sprendė informaci-
nių technologijų bei kitų sričių 
specialistai, rugsėjį susirinkę į 
ketvirtą kartą Lietuvoje vykusį 
biohakatoną (programinės įran-
gos kūrėjų maratoną). Programi-
nės įrangos kūrėjai – tai progra-
muotojai, dizaineriai, marketin-
go specialistai ir visi kiti žmonės, 
kurie prisideda prie programinio 
produkto sukūrimo. Visi jie susi-
renka į vieną vietą, vieną renginį, 
vadinamą hakatonu, ir tam tik-
rą laiką dalijasi žiniomis, men-
toriauja vieni kitiems, kad būtų 
sukurtas programinis produk-
tas (mobili programėlė, interne-
to tinklapis ar kitas produktas). 

Šį kartą renginį organizavo 
Mokslo, inovacijų ir technolo-

gijų agentūra (MITA). Vilniaus 
universiteto Gyvybės mokslo 
centre darbas virė ir naktimis – 
48 valandų maratone sprendi-
mus sveikam senėjimui užtik-
rinti kūrė gyvybės mokslų, in-
formacinių technologijų ir kitų 
sričių specialistai. Buvo ieškoma 
sprendimų, kaip anksti diagno-
zuoti senatvines ligas ir progno-
zuoti jų eigą. 

Po ilgų svarstymų komisi-
ja nusprendė pirmą vietą skirti 
komandai „juDU“, pristačiusiai 
mobiliąją aplikaciją, padedančią 
užtikrinti paciento priežiūrą na-
muose. Šios komandos kapitonė 
Dovilė Drungilaitė sutiko papa-
sakoti apie tai, kaip žmonėms 
padės komandos sukurta mo-
bilioji aplikacija. 

Kodėl mobilioji aplikacija? 
Kaip šis įrenginys gali padėti 
sveikai senti?

Ogi labai paprastai. Šiais lai-
kais labai daug žmonių dirba il-
gai sėdimą darbą, todėl nenuos-
tabu, kad atsiranda nugaros, 
kaklo skausmai. Tuomet ten-
ka kreiptis pagalbos į kinezite-
rapeutus ir reabilitologus. Daž-
niausia reabilitacijos trukmė – 

10–20 kartų. Gydytojas nusta-
to skausmines vietas, kinezite-
rapeuto prižiūrimas pacientas 
atlieka pratimus. O kas paskui?

Pacientas grįžta namo ir vi-
so gero mankštai. Vieni sveiks-
tantys ligoniai dar retkarčiais 
mankštinasi, o kiti tik mintyse 
arba kasdien pasižada, kad nuo 
rytojaus jau tikrai mankštinsis. 
Deja, tas rytojus vis tolsta. Pa-
mažu dingsta reabilitacijos metu 
įgyti įgūdžiai, o tęstinumas bū-
tinas norint išvengti skausmo ir 
nesugrįžti į pradinę būklę.

Taip pat mūsų komandai no-
rėjosi padėti visiems gyventi ko-
kybiškai – paskatinti kuo dau-
giau judėti ir padėti suformuoti 
įprotį kiekvieną dieną mankš-
tintis nuo 10–15 minučių ir tai 
daryti taisyklingai.

Kaip veiktų jūsų sukurta 
programėlė?

Mobiliąją programėlę įsi-
rašyti pasiūlytų kineziterapeu-
tas ar reabilitologas. Specialis-
tas programėlę siūlytų po akty-
vaus gydymo etapo, siekdamas 
užtikrinti gydymo tęstinumą, 
tolesnę priežiūrą ir motyvuoti 
pacientą kiekvieną dieną atlikti 
jam skirtus pratimus. Žmogus 
namuose atlieka kineziterapeu-
to individualiai jam skirtus pra-
timus, telefonu save filmuoja, 
programėlė iš karto analizuoja, 
ar atliekami pratimai yra tikslūs, 
ir nurodo klaidas, o kinezitera-
peutas gauna informaciją, kaip 
sekasi jo pacientui. Taip užtik-
rinamas tęstinumas ir įpročio 
formavimas.

Kokie specialistai dar dirbo 
jūsų komandoje?

Šią idėją brandinau jau ku-
rį laiką. Vasaros pabaigoje su-
žinojau, kad vyks biohatonas ir 
pradėjau burti komandą. Pasi-
kviečiau kineziterapeutą Gedi-
miną Stuką, IT specialistą Au-
rimą Butkevičių, chemikę Liną 
Eidukevičienę ir dantų techni-
kę Aistę Noreikaitę. Tikiu, kad 
mūsų mobilioji aplikacija pradės 
veikti ir taps paskaita labiau rū-
pintis savo sveikata. 

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.  

Gyvensime ilgiau ir kokybiškiau
Mūsų visuomenė sparčiai sensta. Ir ne tik Lietuvoje. Visoje Eu-
ropoje mažėja gimstamumas, ilgėja gyvenimo trukmė. Visuo-
menė pamažu tampa daug vyresnė. Tad neatsitiktinai 2021–
2030 metus Jungtinių Tautų organizacija paskelbė sveiko senė-
jimo dešimtmečiu. 

J. Mačiukevičius gimė 1939 m. 
rugpjūčio 17 d. Ginaičiuose, 
Ariogalos valsčiuje (dabartinis 
Raseinių rajonas). Mokėsi Be-
tygalos vidurinėje mokykloje, 
dėl ligos negalėdamas jos lan-
kyti – savarankiškai. Dar netu-
rėdamas trisdešimties J. Mačiu-
kevičius atkreipė į save visuo-
menės dėmesį kaip originalus 
kūrėjas, paskelbdamas savo gy-
venimo faktais pagrįstą apysaką 
„Laik rodžiai nesustoja“. Apysa-
koje pasakojama apie sunkius li-
kimo išbandymus, kalbama apie 
tai, kad net sunkiausiais gyve-
nimo momentais žmogus ga-
li neprarasti vilties, orumo, op-
timizmo. Kaip prisiminimuose 
liudija amžininkai, tas kūrinys 
neįgaliųjų bendruomenei teikė 
stiprybės. Ši J. Mačiukevičiaus 
apysaka sulaukė keturių leidi-
mų. Be to, buvo išversta į rusų, 
latvių, estų kalbas, pagal ją bu-
vo pastatytas televizijos spek-
taklis. Ne vienas J. Mačiuke-
vičiaus eilėraštis tapo daina. Jis 
parašė daugiau kaip 40 įvairių 
žanrų knygų, kurios išleistos ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Būdamas pripažintu kūrėju 
ir turėdamas autoritetą visuo-
menėje, J. Mačiukevičius labai 
daug nuveikė organizuodamas 
šalyje neįgaliųjų judėjimą, kuris 
turėjo užtikrinti neįgaliesiems 

lygias teises su kitais bendra-
piliečiais. Jis buvo prie Lie-
tuvos invalidų draugijos išta-
kų ir nuo jos įsteigimo 1988 
m. iki 1991 m. buvo šios or-
ganizacijos pirmininkas. Tuo 
laikotarpiu draugija aktyviai 
rūpinosi neįgaliųjų gyveni-
mo sąlygomis, jų įdarbinimu, 
neįgaliųjų įmonių steigimu ir 
veikla, aplinkos pritaikymu, 
neįgaliųjų teises užtikrinančių 
teisės aktų inicijavimu. J. Ma-
čiukevičius ir jo vadovaujama 
organizacija principingai kėlė 
aštriausius neįgaliųjų gyveni-
mo klausimus, ėmėsi drąsių 
iniciatyvų ir siekė žmonėms 
su negalia palankių sprendi-
mų aukščiausiose valstybės 
institucijose. Teigiamos patir-
ties ieškota užsienyje. J. Ma-
čiukevičius stažavo Mičigano 
reabilitacijos centre (JAV) ir 
įgytomis žiniomis dalijosi Lie-
tuvoje. 1992–1996  m. jis dir-
bo Lietuvos invalidų tarybos 
prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės pirmininku. J. Ma-
čiukevičius buvo ir Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos 
Garbės prezidentas.

1990 m. spalio mėnesį Jo-
nas Mačiukevičius su rašytoju 
Juozu Nekrošiumi ir gydytoju 
Juozu Šapoka įsteigė laikraštį 
„Bičiulystė“, kuris jau ketvir-
tą dešimtmetį rašo Lietuvos 
negaliųjų gyvenimo metraštį.

Už ilgametį darbą neįga-
liųjų labui J. Mačiukevičius 
2009 m. apdovanotas LR So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos apdovanojimu „Ge-
rumo žvaigždė“. 2014 m. jam 
įteiktas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvos Respublikai“ Riterio 
kryžius.

Amžino poilsio Jonas Ma-
čiukevičius atgulė Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse, Meni-
ninkų kalnelyje.

Dėl skaudžios netekties 
nuoširdžiai užjaučiame Velio-
nio artimuosius. 

„Bičiulystės“ redakcija

Mirus Lietuvos neįgaliųjų judėjimo organizatoriui,  
Lietuvos neįgaliųjų draugijos įkūrėjui ir pirmajam jos  

pirmininkui, vienam iš „Bičiulystės“ savaitraščio steigėjų  
Jonui MAČIUKEVIČIUI,  

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.  
Velionio darbai, padėję pamatus negalią turinčių žmonių balso 
stiprėjimui, jų teisių įtvirtinimui, liks mūsų atminty amžinai. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Jonas Mačiukevičius
(1939–2021)

Eidamas 83-iuosius metus, 2021 m. spalio 20 d. mirė Jonas 
Mačiukevičius, rašytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos neį-
galiųjų judėjimo organizatorius ir didžiausios šalies neįgalių-
jų organizacijos – Lietuvos invalidų draugijos (dabar Lietuvos 
neįgaliųjų draugija) pirmasis vadovas. 

Skaudžią sūnaus netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę  

Juliją SEnAVAItIEnę. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

„Mano išrinkimas į šią 
struktūrą yra pirmiausiai dide-
lis Lietuvos paralimpinio komi-
teto darbo įvertinimas. Europos 
paralimpinė bendruomenė įver-
tino per pastaruosius penkerius 
metus mūsų pasiektą progresą, 
susidomėjo mano pristatytomis 
paralimpinio sporto vystymo 
idėjomis, ateities vizija. Euro-

pos paralimpinis komitetas tu-
ri ir nori keistis, tapti stipresne 
ir didesnį svorį turinčia organi-
zacija. Tikiu, kad kartu su kitais 
naujai išrinktais bendražygiais 
nuveiksime daug gerų darbų, 
įgyvendinsime savo idėjas, ku-
rios padės augti žmonių su ne-
galia sportui“, – sakė Kipre vie-
šintis M. Bilius. 

Limasolyje vykstančioje 
EPK Generalinėje asamblėjoje 
išrinktas ir naujas organizacijos 
prezidentas. EPK delegatai iš 47 
Senojo žemyno šalių naujuoju 
vadovu išrinko olandą Raymon-
dą Blondelį. 54-erių olandas pa-
keitė kroatą Ratko Kovačičių, 
kuris buvo išrinktas 2017 m., 
bet pernai atsistatydino iš posto. 

EPK viceprezidente išrinkta 
švedė Asa Llinares Norlin.

Europos paralimpinis komi-
tetas įkurtas 1991 m., jo būsti-
nė įsikūrusi Austrijos sostinė-
je Vienoje. 

LPAK ir „Bičiulystės“ inf.

Komandos „juDU“ sukurta mobilioji aplikacija laimėjo pirmą vietą.

Mindaugas Bilius išrinktas į Europos 
paralimpinio komiteto Vykdomąjį komitetą
Lietuvos paralimpinio komiteto (LPAK) prezidentas Mindaugas 
Bilius dalyvaus Europos paralimpinio komiteto (EPK) valdyme. 
Paralimpinis čempionas Kipre, Limasolyje vykstančioje EPK Ge-
neralinėje asamblėjoje išrinktas tarp devynių organizacijos Vyk-
domojo komiteto narių. 
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Kūrybos laboratorija
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Vyras tikrino šeimos paja-
mų ir išlaidų knygą. Aš 

kiurksojau kitoje stalo pusėje, 
pasirengusi atsakyti į jį domi-
nančius klausimus. Netrukus 
išgirdau:

– Žiemą sesers jubiliejui 
skirta 200 eurų. Jie nepanau-
doti?

– Kaip čia pasakius. Prisi-
meni, žiemą nevykome jos pa-
sveikinti, nes buvo karantinas. 
Pasveikinome vasarą. Sutau-
piau 100 eurų.

– Nesuprantu.
– Žiemą gėlės brangios. O 

vasarą jos nieko nekainavo, nes 
žydėjo mano nuostabios aziji-
nės lelijos. Atsimeni, kaip visi 
aikčiojo, uostė, o po to spalvo-
tom nosim atrodė lyg indiškos 
šventės dalyviai.

– O mano brolio jubiliejus 
pavasarį?

– Skyrėm ir jam 200. Ta-
čiau tas pasipūtėlis net nepa-
kvietė. Nebuvo pasibaigęs ka-
rantinas...

– Tas giminės karantinas 
tęsiasi jau 40 metų. Gerai. Na, 
liko 200. Bet pajamų skiltyje 
jų nesimato.

– Pamiršai mūsų nepagrįs-
tai pamirštą papildomą jubilie-
jų. Ten ir nukeliavo tie grašiai.

– O žiemos 100?
– Nusipirkau suknelę. Ko 

žiūri piktai? Su 50 procentų nuo-
laida. Pamiršai, kad laukia dar 
vienas jubiliejus, pats svarbiau-
sias, o padorios suknelės neturiu. 

Vyras supyko:
– Tai gal už brolio jubilie-

jaus sutaupytus tuos 200 man 

reikėjo įsigyti naują padorų 
kostiumą? Nesvarbu, kad be 
nuolaidos.

Labai išsigandau. Pakilau 
nuo kėdės ir pribėgusi prie vy-
ro, sušukau:

– Pažadėk, kad nepirksi 
naujo padoraus kostiumo.

– Bet kodėl? – apstulbo 
vyras.

– Supranti, suaugusiam vy-
rui šventinis kostiumas reika-
lingas dviem atvejais: pirmą 
kartą – kada veda, o...

– Kada skiriasi, – nusikva-
tojo vyras.

– Kada užbaigia žemišką 
kelionę, – palingavau galvą. 

Jis surimtėjo, o aš grąžinau 
prie skaičių pagirdama save:

– Vis dėlto 100 eurų su-
taupiau.

Kaip sutaupyti 
šimtą eurų

kitas „bičiulystės“ numeris išeis lapkričio 25 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.

Beprotiška kaitra, nesitrau-
kianti pandemija, mitais 

apaugusi vakcinacija tarsi koks 
išgertas neigiamų emocijų kok-
teilis paveikė ir mane. Ir visus 
kitus: nuo viršūnėlių iki šakne-
lių. Kur pažvelgsi – susiraukę 
žliaugiantys prakaitu veidai, 
piktai aplojantys besikreipian-
tį į juos kultūringą pilietį. O 
rugpjūtį nelauktai atvėso. Nu-
džiūvo prakaitas, pradėjo lyti, 
bet visuotinė neigiama vidinė 
būsena tarpo toliau.

Pradėjo streikuoti svei-
kata, ją lėtai graužė vasaros 
kaitra ir savanoriškas lažas. 
Paskaičiavau, kad pagirdyti 
vienam trokštančiam bulvių 
kerui reikėjo puskibirio van-
dens, kurį teko tempti iš šu-
linio. O kur kiti nelaimėliai? 
Rugpjūtį rytais mėšlungis 
pradėjo sukti raumenis, sėdi-
masis nervas šokdino dešinę 
koją, tad paskambinau į re-
gistratūrą. Balsas arogantiškai 
leptelėjo, kad gydytojai vasarą 
atostogauja, o pasiūlius pava-
duojantį liepė kreiptis į priė-
mimo skyrių.

Laužiau galvą, ką daryti? 
Atsakymą padiktavo televizo-
riaus reklama, ištarusi išganin-
gą frazę „pasitarkite su gydyto-
ju ar vaistininku“. Nėra gydy-
tojo, bet yra vaistininkas. Ke-
liauju į vaistinę.

Vaistinė pasitiko tokia pre-
paratų gausa, kad nejučia pri-
siminiau sukurtos epigramos 
eilutes: „Vaistų daugiau ne-
gu ligų / Užmuškime ligas 
kiekiu.“ 

Išklausiusi mano anam-
nezę, vaistininkė pakėlė smi-
lių į viršų ir nustatė diagnozę. 
Nustačiusi ėmė krauti dėžu-
tes ant prekystalio. „Minera-

lai“, – trumpai paaiškino. Su-
skaičiavau, kad paskyrė beveik 
dešimtadalį Mendelejevo len-
telės. Piniginė, tūnanti ran-
kinėje, suprato, kad nuolaidų 
nebus ir perspėjo neišlaidau-
ti. Paskui mineralus pradė-
jo rikiuotis vitaminai: A, B su 
skait menimis, C, D su skait-
menimis, E, P ir kiti. Piniginė 
visai pašėlo. Pliaukštelėjau per 
rankinę, o vaistininkė, paste-
bėjusi piniginę raminantį ges-
tą, patarė įsigyti dar ir rami-
namųjų, nors mano diagnozę 
įvardijo kaip profilaktiką. Pa-
aiškino, kad rekomenduojami 
preparatai greičiau įveiks ligą, 
kuri jau tyko savo aukos (su-
prask – tavęs). 

– Bet kodėl sergu profilak-
tika? – žiojausi paklausti.

– Perkate ar..?
– Ne. Palauksiu, kada pro-

filaktika bus kompensuojama.
– Ji nebus kompensuojama, 

nes nepatenka į ligų sąrašą.
– Tai kokiu terminu ji įvar-

dijama?
– Tai priemonių visuma, 

kurias vartojant stengiamasi 
išvengti ligų. Pavyzdžiui, vi-
taminai, mineralai ir t.t.

– Bet gal mano organiz-
me pakanka mineralų, reikė-
tų atlikti biocheminį kraujo 
tyrimą...

– Tai kreipkitės į gydyto-
ją. Kitas...

Nuleidusi nosį išsliūkinau iš 
vaistinės. Tų dėželių su siūloma 
profilaktika turėjau dar pusę 
stalčiaus, nes praėjusio jubilie-
jaus proga gavau jų didelį kie-
kį. Žiemą ir pavasarį vartojau. 
Ar padėjo? Į klausimą galėjo at-
sakyti kraujo tyrimas. Palauk-
siu žiemos.

Gražina ČEKAVIČIENĖ, Jonava

Nors vis daugiau žiniasklaidos persikelia į internetą, jus ir to-
liau lankys „Bičiulystės“ laikraštis. Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
atlikta apklausa parodė, kad 73 proc. neįgaliųjų draugijų vadovų 
mano, jog „Bičiulystė“ turi išlikti spausdinta. 

Užsukite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų organizaciją ir užsisa-
kykite laikraštį, kuriame rasite visas negalią turintiems žmonėms svar-
bias aktualijas, naujienų komentarus. Jūsų lauks įkvepiančios žmonių 
su negalia gyvenimo istorijos, pamėgti sveikatos ir kūrybos puslapiai. 
Bus ir naujų rubrikų.

„Bičiulystės“ prenumeratos kaina 2022 metams – 10 eurų. 
Neįgaliųjų organizacijos prenumeratorių lauks iki gruodžio 10 d. 

„Bičiulystės“ redakcija 

Jau galite užsisakyti „Bičiulystę“ 2022-iesiems!

Nekompensuojama profilaktika

Humoreskos

Pasvalys rudenį.


