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Seime surengta apskritojo stalo diskusija apie galūnių protezų kompensavimo aktualijas. 

Viltis galūnių netekusiems žmonėms – 
daugiau modernių protezų 

Kokia situacija šiuo metu? 
Pasak Valstybinės ligonių 

kasos Medicinos priemonių 
kompensavimo skyriaus vedė-
jo Giedriaus Baranausko, šiuo 
metu valstybės lėšomis kom-
pensuojami 14 tipų galūnių 
protezai. Finansavimas šiai sri-
čiai didėja – 2018 m. buvo skir-
ta 3,533 mln. Eur, o 2021 m. – 
4,545 mln. Eur. Per metus vi-
dutiniškai galūnių protezais ap-
rūpinama apie 1 200 neįgaliųjų. 
Keičiasi ir kompensuojamų pro-
tezų rūšys. Nuo 2017 metų pra-

dėti kompensuoti šlaunies pro-
tezai su hidrauliniu kelio sąna-
riu ir vakuuminio tvirtinimo 
sistema. Deja, ne visi gali juos 
gauti – žmogui turi būti nusta-
tytas IV arba V mobilumo lygis, 
taip pat kūno masės indeksas – 
ne didesnis nei 30 ir kt. 

Pasak protezų vartotojų gru-
pę socialiniame tinkle subū-
rusios Robertos Orlauskaitės, 
kompensavimo tvarka turėtų 
būti lankstesnė – neretai žmo-

nės turi viršsvorį dėl ligos, ne-
turėdami šiuolaikiško protezo, 
jie negali aktyviai judėti, tad ir 
toliau tunka. Taip pat tai aktu-
alu sportuojantiems žmonėms. 
G. Baranauskas patikino, kad 
kai kurie pokyčiai padaryti – 
tarkim, norint gauti protezą su 
hidrauliniu kelio sąnariu jau ne-
būtina turėti darbo stažo. 

Pasak R. Orlauskaitės, blauz-
dos protezai su silikonine mova 
skiriami tik sergantiems cukri-

niu diabetu arba jei kyla alergijų 
dėl protezo. Tačiau kai kuriems 
žmonėms tinka tik toks tvirtini-
mo tipas. Be to, nemažai proble-
mų kyla besilaukiančioms mo-
terims, kurių kūno masė spar-
čiai keičiasi ir nėra numatyta 
galimybė pakoreguoti protezą.  

Moderniausi – 
mioelektriniai ir 

kompiuterizuoti protezai 
Nuo šių metų pradėtas kom-

pensuoti mioelektrinis dilbio 
protezas. Tai yra gana bran-
gūs protezai (jų kaina – apie 17 
tūkst. eurų), tinkamai naudojant 
galintys labai palengvinti rankos 
neturinčio žmogaus gyvenimą. 
Pasak „Ortopedijos technikos“ 
vyr. ortopedo technologo Ar-
tūro Didžiariekio, šie protezai 
skiriami ne visiems – norint jį 
gauti, reikės praeiti gana ilgą ke-
lią, įrodyti, kad tikrai šį protezą 
naudosi. Mioelektrinius prote-
zus gaminti ėmėsi 2 įmonės, jie 
kompensuoti 7 asmenims. „Vis-
ką aš galiu padaryti – ir paimti, 
suspausti, apsirengti, ir puoduką 
paimti, pakelti, ir sode obuolius 
nuo žemės susirenku, ir pomi-
dorus nusiskinu“, – šio protezo 

Atvira visuomenė
Tarptautinę neįgaliųjų dieną 
Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) kartu su Seimo Ne-
įgaliųjų teisių komisija su-
rengė apskritojo stalo dis-
kusiją „Galūnių protezai: ar 
užtikrinama negalią turin-
čių žmonių gyvenimo koky-
bė“. Diskusijoje aptartos ga-
limybės pradėti kompensuoti 
daugiau šiuolaikiškų, geres-
nę gyvenimo kokybę užtikri-
nančių protezų. 

(nukelta į 5 psl.)

LNF surengtoje diskusijoje kalbėta apie negalios sampratos kaitą Lietuvoje. 

Požiūris į žmones su negalia – 
nuo atstūmimo iki išaukštinimo

čia matydama tiek jaunų žmo-
nių, Seimo narių, ministerijų 
ir įstaigų atstovų, kurių valioje 
ir rankose sprendimai ir įran-
kiai, kurie gali daryti pokyčius. 
O šios dienos diskusija leis įsi-
vertinti, ar teisingu keliu eina-
me, dėl turimos negalios siek-
dami ne nugalinti ar išaukštin-

ti, o pirmiausia pamatyti žmo-
gų, kuris nori oriai gyventi sa-
vo kasdienį gyvenimą“, – kal-
bėjo D. Juodkaitė. 

Impulsą diskusijai davė Vy-
tauto Didžiojo universiteto Kul-
tūros tyrimų centro mokslinės 
darbuotojos Jurgos Jonutytės ir 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto mokslininkės Giedrės 
Šmitienės atliktas tyrimas apie 
negalios sampratos kaitą bei pa-
gal jį parengta netrukus pasiro-
dysianti knyga „Gyvatės kojos: 
negalios samprata gyvenimo pa-
sakojimuose“.

Daug žmonių su negalia kal-
binusioms mokslininkėms buvo 
svarbu išsiaiškinti, kaip negalios 
reiškinys suprantamas kultūro-
je, kaip jis kinta, kas yra negalia 
tiems žmonėms, kurie su ja su-
siduria, ir kas ji visiems aplinki-
niams. „Mūsų tikslas buvo pa-
stebėti, kas šių žmonių patirty-
se ir supratime yra reikšmingo 
ir svarbaus, o kas nėra pastebi-
ma“, – sakė J. Jonutytė. 

„Knyga rodo, kad negalia 
neapsibrėžia vien fiziniais, me-
dicininiais parametrais. Ją api-
brėžia kiekvieno santykis su iš-
gyvenamu vienu ar kitu nega-
lėjimu ir aplinkinių santykis su 
juo, – kolegę papildė G. Šmitie-
nė. – Knygos ašis yra santykis 
su negalia.“ 

Beveik porą dešimtmečių 
gruodžio 3-iąją minima Tarp-
tautinė žmonių su negalia 
diena. Dažnai šia proga or-
ganizuojami šventiniai ren-
giniai patiems neįgaliesiems, 
vyksta įvairūs apdovanoji-
mai, koncertai ir pan. Lietu-
vos negalios organizacijų fo-
rumas (LNF), jo prezidentės 
Dovilės Juodkaitės teigimu, 
šią datą pažymi kitaip – ren-
gia diskusijas, dažnai kriti-
nes, siekiant, kad būtent šią 
dieną būtų užsibrėžti aiškūs 
tikslai ir uždaviniai ir ieško-
ma nevienadienių sprendimų 
bei sutarimų dėl žmonių su 
negalia įtraukies ir lygių ga-
limybių. Šįkart LNF surengė 
diskusiją „Nuo atstūmimo iki 
išaukštinimo: negalios sam-
pratos kaita Lietuvoje“.

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 5 psl.)

Svarbiausia – santykis 
su negalia

LNF prezidentė D. Juod-
kaitė sako, kad per tuos porą 
dešimtmečių metų Lietuvo-
je įvyko daug pokyčių: priim-

ti svarbūs teisės aktai, prisiim-
ti tarptautiniai įsipareigojimai, 
vykdoma jų stebėsena. Keičia-
si visuomenės požiūris, keičia-
si ir patys žmonės su negalia – 
jie nebenori jaustis išlaikyti-
niais, o nori orių ir lygių kas-
dienio gyvenimo sąlygų. „To-
dėl labai džiaugiuosi šiandien 
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Padėkos už aktyvią veiklą Ignalina:

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius sveikina ir įteikia saldžią 
puokštę Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariams.

Tuo, kad šie kūrėjai išties ne 
iš kelmo spirti, galėjo nesunkiai 
įsitikinti kiekvienas renginio 
žiūrovas ir dalyvis: apsilanky-
mas šioje parodoje gali praskaid
rinti net ir pačią niūriausią ją iš-
vydusio žmogaus dieną – akis 
glosto ekspozicijoje marguo-
jantys įvairiausi kūrybos raštai, 
maloniai žavi ir stebina įmant
riausios darbų kūrimo techni-
kos, jiems pagaminti panaudotų 
medžiagų gausa bei platus kū-
rybos žanrų spektras. 

Krašto kūrėjus ir rankdarbių 
meno puoselėtojus sveikino Pa-
gėgių savivaldybės Vydūno vie-
šosios bibliotekos direktorė Mil-
da JašinskaitėJasevičienė. 

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Lore-
ta Stašinskienė pasidžiaugė ak-
tyvia, kūrybinga, gražia ir pras-
minga draugijos plėtojama vei-
kla bei naujomis kūrybinėmis 
inicia tyvomis. Viena tokių – 
įgyvendinant 2021 m. sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektą sukurti daugelis parodos 
„Mes ne iš kelmo spirti!“ ekspo-
natų. Šiuos kūrinius, jų autorius 
bei šių darbų „gimimo“ kelią 
šmaikščiai ir nuotaikingai prista-
tė draugijos narė Gražina Saus-
preikšaitienė. Visi susirinkusie-
ji vieningai sutarė – kiekvienas 
šioje parodoje eksponuojamas 
rankdarbis gali tapti miela kalė-
dine dovanėle artimajam – tiek 
mažam, tiek dideliam...

Parodos autorius pagerbė 
Pagėgių savivaldybės meras Vai-
das Bendaravičius. Neblėstan-
čios energijos bei puikios svei-
katos, kuri būtina tęsiant dali-

nimosi grožiu ir dvasine šviesa 
kelią, linkėjo Pagėgių savival-
dybės administracijos atstovai. 
Sveikindamas renginio dalyvius 
ir svečius, Pagėgių Šv. Kryžiaus 
bažnyčios klebonas Kazys Žu-
tautas akcentavo, jog svarbiau-
sia, kad niekada neišsektų Pa-
gėgių krašto žmonių kūno bei 
dvasios stiprybė.

Kol susirinkusieji gėrėjo-
si krašto auksarankių menine 
išmone, jaukią ir romantišką 
atmosferą kūrė neįgaliųjų drau-
gijos moterų ansamblio „Ram-
bynas“ (vadovė – Virginija Bu-
belienė) atliekama literatūrinė
muzikinė programa. Dėkoda-
ma už šviesią šventinę nuotaiką 
padovanojusią ir gražiausiomis 
emocijomis susirinkusiųjų vidi-
nį pasaulį nuspalvinusią popietę, 
bibliotekos direktorė M. Jašins-
kaitėJasevičienė parodos darbų 
autoriams ir muzikos atlikėjams 
įteikė simbolinę padėkos dova-
ną. Skirstytis neskubėta – paro-
dos eksponatai dar ilgai buvo ap-
žiūrimi – vyko derybos, susita-
rimai, mainai ir pardavimai... O 
kūrybinės mintys bei sumany-
mai plėtoti prie kavos puodelio.

Neįgaliųjų draugijos die-
nos užimtumo lankytojų kū-
rybos darbų paroda „Mes ne iš 
kelmo spirti!“ Vydūno viešojo-
je biblio tekoje bus eksponuoja-
ma iki gruodžio 20 d. Maloniai 
kviečiame apsilankyti, o galbūt 
net įsigyti mielą kalėdinę dova-
nėlę artimiesiems.

Sonata NOGIENĖ
Vydūno viešosios bibliotekos 

metodininkė – skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja 

Astos Andrulienės nuotr. 

Vilija Vilkelienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi praėju-
sios šventės įspūdžiais. 

Asociacija Kalvarijiečių šei-
mų klubas, vadovaujama Ne-
ringos Kalvaitienės, kartu su 
part neriais VšĮ „Aš ypatingas“ 
(pirmininkė Jurgita Sinkevi-
čiūtė) ir Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugija (pirmi-
ninkė Daiva Rentelytė) įgyven-
dina projektą „Bendrystės vai-
vorykštė“. Šio projekto dėka 
neįgalieji 2021 metais dalyva-
vo neuroedukaciniuose užsiė-
simuose, aplankė Jūrų muzie-
jųdelfinariumą. 

Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos minėjimas tęsėsi beveik vi-
są dieną. Ryte visi rinkomės į 
kavinę „Imperatą“. Kalvarijie-
čių šeimų klubo pirmininkė N. 
Kalvaitienė pasveikino neįga-
liuosius su jų švente, pasigėrė-
jo jų užsispyrimu gyventi visa-
vertį gyvenimą. VšĮ „Aš ypatin-
gas“ pirmininkė J. Sinkevičiūtė 
padėkojo partneriams, kad ben-
dromis jėgomis galime padova-
noti džiaugsmo spindulėlį žmo-
nėms, kuriems to labiausia rei-
kia. D. Rentelytė dėkojo Kalva-
rijos savivaldybės administraci-
jai, Socialinių reikalų skyriui, 
projekto partneriams ir ypač 
draugijos nariams už aktyvų da-
lyvavimą organizacijos veikloje. 
Kalvarijos miesto vietos veiklos 
grupės pirmininkė Rūta Miliū-
naitėKučinskienė pasidžiaugė, 
kad Kalvarijos savivaldybės ne-
įgalieji smalsūs, kad projektai – 
ne tik ant popieriaus išdėstytos 

mintys, bet ir vykdomi visu 100 
procentų. 

Kalvarijos savivaldybės So-
cialinių reikalų skyriaus vyriau-
sioji specialistė Vilma Mikuls-
kienė ir vyriausioji specialistė 
Daina Geležienė pažadėjo visa-
da ištiesti pagalbos ranką. Susi-
rinkusius žmones kalbino Kal-
varijos kultūros centro direktorė 
Laima Kupstienė. Valerija Raši-
mienė pasidžiaugė, kad projek-
tų dėka galėjo išvykti į Druski-
ninkų SPA, Pakruojo dvarą ir 
kitas žinomas Lietuvoje vietas. 
Tokios gausos išvykų, kiek 2021 
metais, dar niekada nebuvo. Ne-
įgaliųjų draugijos sportininkai 
pasidžiaugė savo nuopelnais, 
Ona Bielevičienė – darbščiųjų 
rankų būrelio veikla. D. Rente-
lytė patenkinta atsinaujinusio-
mis patalpomis.

Kalvarijos Šv. Mergelės Ma-
rijos bažnyčioje buvo aukojamos 

Šv. Mišios už neįgaliuosius. Po 
jų visi rinkomės į Kalvarijos sa-
vivaldybės viešąją biblioteką, 
kur sveikinimo žodį tarė Kal-
varijos savivaldybės darbuoto-
jai. N. Kalvaitienė perdavė vir-
tualų Kalvarijos savivaldybės 
šeimos globos namų vaikų die-
nos centro Jungėnų kaimo vai-
kučių sveikinimą. Vaikų sveiki-
nimą lydėjo jų padarytos gėlės 
iš senų knygų. 

Už nuopelnus Kalvarijos sa-
vivaldybei padėkos raštais buvo 
apdovanotos neįgaliųjų draugi-
jos narės Valerija Rašimienė, 
Danutė Vaičiulienė ir šių eilu-
čių autorė. 

Neįgaliesiems koncertą do-
vanojo Kalvarijos muzikos mo-
kyklos mokiniai ir jų mokyto-
jai, kultūros centro instrumen-
tinis trio (vadovas Remigijus 
Gecevičius), eiles skaitė šių ei-
lučių autorė. 

Lina Kovalevskienė pasa-
koja apie Neįgaliųjų dienos minė-
jimą Ignalinoje. 

Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai šią dieną pami-
nėjo, su muzika ir daina, nuo-
širdžiais padėkos ir palinkėjimų 
žodžiais.  

Draugijos vadovė Regina 
Slabadienė visiems linkėjo gra-
žaus švenčių laukimo, sveika-
tos ir ištvermės: ,,Ši diena tikrai 
nėra kokia nors šventė ar proga 
sveikinti vieni kitus, tačiau labai 
svarbu padėkoti už gražius dar-
bus, pabūti kartu, pabendrau-
ti...“ Šiuo metu rajono draugi-
joje daugiau nei 300 narių. Pir-
mininkė džiaugėsi, kad šiemet 
pavyko organizuoti keliones, 
išvykas. Net dvi grupės ilsėjosi 
prie jūros Šventojoje, lankytasi 
Latvijoje, Agluonos duonos mu-
ziejuje. Dalyvauta sporto rengi-
niuose Pasvalyje, Utenoje, Gar-
liavoje. Žmonės labai noriai lan-
ko meno ir rankdarbių būrelius, 
leidžia laiką kurdami paveikslė-
lius, atvirukus, molinius suve-
nyrus. Moterys mezga, siuvi-
nėja. Draugijos patalpose veikia 
skalbykla, kirpykla. 

Neįgaliuosius sveikino Igna-
linos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotoja Lina Gradkauskienė ir 
savivaldybės tarybos sekreto-

rius Aurelijus Kirkila. Jis per-
davė mero Justo Rasiko sveiki-
nimus ir sakė, kad savivaldybė 
labai džiaugiasi draugijos narių 
aktyvia veikla, kūrybingumu, 
optimizmu. Dienos cent ro va-
dovė Roma Ksenzovienė džiau-
gėsi kasdieniu bendravimu ir 
žmonių idėjomis. 

16 aktyviausių draugijos 
narių įteiktos mero padėkos 
ir nuot raukų albumai ,,Laiš-
kai Ignalinai“. Už gerus darbus 
draugijai, savanorystę  dėkota 
J. ir P. Dainiams, Irmai Juch-
nevičienei, Irenai Juršienei, Ra-
munei Meškelienei, Lendrinai 
Krasauskienei, Irenai Skrebutė-
nienei, Serafimai Šerėnienei,  už 
meno pamokas, kūrybines idėjas 

ir būrelių veiklą – Olei Kajėnie-
nei ir Zofijai Laurinėnienei, už 
sportinio gyvenimo organizavi-
mą – V. Motiejoniui, už skam-
bias dainas ir muziką – kapelos 
vadovui Vincui Kliukui, už ak-
tyvų dalyvavimą meno ir sporto 
veik lose – Renei Peciulevičienei. 
Padėkos įteiktos ir draugijos va-
dovei R. Slabadienei, vairuotojui 
J. Stalygai. Savivaldybės atstovai 
taip pat buvo apdovanoti meniš-
kais  paveiksliukais.

Po visų gražių palinkėjimų 
dainavo ir grojo draugijos liau-
diškos muzikos kapela „Putinė-
lis“ ir į svečius atvykęs Miela-
gėnų ansamblis ,,Volungė“. Visi 
galėjo pasigrožėti draugijos na-
rių sukurtų rankdarbių paroda.  

Bibliotekoje – „ne iš 
kelmo spirtų“ kraštiečių 
kūrybos darbų paroda

Po truputėlį šerkšnui kuriant raižinius pagėgiškių languose, bib-
lioteka pasipuošė įvairiausiomis spalvomis – čia organizuotas 
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos dienos užimtumo lan-
kytojų kūrybos darbų parodos „Mes ne iš kelmo spirti!“ atida-
rymas, dalyvaujant gausiam šių rankdarbių autorių kolektyvui. 

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos moterų ansamblio „Rambynas“ 
(vadovė – Virginija Bubelienė) atliekama literatūrinė-muzikinė programa.

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos nariai šią dieną paminėjo su muzika 
ir daina. 

Sušildė dėmesys ir pagarba  Kalvarija:

Neįgaliesiems koncertą dovanojo Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 
instrumentinis trio.
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Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Rolanda Pe-
tronienė pasidalijo mintimis apie 
prasmingai paminėtas Tarptauti-
nę neįgaliųjų ir Savanorių dienas.

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugija kartu su Šiaulių Šir-
dininkų klubu 10 kartą Šiaulių 
miesto žmones, neįgaliuosius, 
šeimų narius, globėjus pakvietė 
į Tarptautinės žmonių su nega-
lia minėjimąkoncertą. Jau tapo 
tradicija šią dieną įteikti „Ger-
vės“ statulėlę gerai dirbančioms 
Šiaulių miesto neįgaliųjų orga-
nizacijoms. 

Šiais metais „Gervės“ bu-
vo įteiktos Šiaulių Parkinsono 
draugijai (pirmininkė Zita Vai-
dilienė); Šiaulių krašto žmonių, 
sergančių cukriniu diabetu, klu-
bui „Lemtis“ (pirmininkė Daiva 
Jakutienė); Šiaulių artrito drau-
gijai „Artis“ (pirmininkė Irena 
Gaidamavičienė); Sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrijai 
„Šiaulių viltis“ (tarybos pirmi-
ninkė Dalė Vyštartienė); Šiau-
lių apskrities sergančiųjų išsėti-
ne skleroze draugijai (pirminin-
kė Asta Švedienė); Šiaulių žmo-
nių su fizine negalia sporto klu-
bui „Entuziastas“ (pirmininkas 
Mindaugas Bernotas); Šiaulių 
miesto žmonių su negalia klu-
bui „Židinys“ (pirmininkė Ire-
na Monstavičienė); Šiaulių Šir-
dininkų klubui (prezidentė Ge-
novaitė Čekatauskienė); Šiaulių 
miesto neįgaliųjų draugijai (pir-
mininkė Rolanda Petronienė); 
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugi-
jos Kuršėnų sporto klubui „At-
gaiva“ (pirmininkė Elena Ado-
maitienė).

Šiaulių mieste gausu gerai 
dirbančių neįgaliųjų organizaci-
jų, dauguma jų priklauso Šiau-
lių nevyriausybinių organizacijų 
konfederacijai (ŠNVOK). Kon-
federacija vienija įvairių sričių 
Šiaulių miesto ir rajono nevy-
riausybines organizacijas. ŠN-
VOK turi neįgaliųjų pogrupį, 
kuriame sėkmingai dirba į kon-
federacijos tarybą išrinkti neįga-
liųjų organizacijų atstovai. Šių 
eilučių autorė daug metų yra 
ŠNVOK tarybos narė, o šiais 
metais išrinkta ir į Šiaulių mies-

to savivaldybės NVO Tarybą. 
Gruodžio 5ąją minima Sa-

vanorių diena. Ta proga geriau-
siems neįgaliųjų organizacijų sa-
vanoriams buvo įteiktos „Geru-
mo lašo“ statulėlės, šiais metais 
jas gavo net 20 savanorių. Ma-
tydami, kad žmonės džiaugiasi 
šia nominacija, sieksime pratęsti 
gražią tradiciją.

Šiaulių nevyriausybinių or-
ganizacijų konfederacijos 14 kar-
tą rengiamame renginyje „Geru-
mo angelas“, kuris vyko gruo-
džio 5 dieną, Šiaulių miesto ne-
įgaliųjų draugija gavo „Gerumo 
angelo“ statulėlę už geriausius du 
šių metų renginius. Šiaulių mies-
to neįgaliųjų draugija šiemet pa-
rengė ir laimėjo Šiaulių miesto 
savivaldybės NVO projektą „Su 
draugais širdies ritmu“. Buvo su-
rengti du dideli renginiai Šiaulių 
miesto bendruomenei. Rugsė-
jo mėnesį Šiaulių kultūros cen-
tre vyko ansamblių „Verbena“ 
(10 metų) ir „Širdies melodija“ 
(15 metų) gimtadienių šventė, 
kurioje su meninėmis progra-
momis dalyvavo draugai iš ki-
tų miestų. Antrasis renginys – 
Tarptautinės žmonių su nega-
lia dienos minėjimaskoncertas. 

Už darbą ŠNVOK tarybos 
darbe šių eilučių autorei ir Šiau-
lių krašto žmonių, sergančių 
cuk riniu diabetu, klubo „Lem-
tis“ pirmininkei D. Jakutienei, 
buvo įteikti ŠNVOK auksiniai 
ženkleliai. Šiaulių nevyriausy-
binių organizacijų konfederacija 
šiais metais minėjo savo veik los 
20 metų jubiliejų.

1983 m. buvo pradėta akty-
viai supažindinti plačiąją visuo-
menę su neįgaliųjų žmonių prob
lemomis ir kovoti už tai, kad to-

kiems žmonėms būtų suteiktos 
vienodos teisės. Keičiasi laikai, 
keičiasi ir neįgaliųjų poreikiai 
bei visuomenės samprata apie 
jų gyvenimą. Džiugu, kad gerė-
ja aplinkos infrastruktūra, dau-
giau dėmesio skiriama būsto pri-
taikymui neįgaliesiems. Visoje 
Lietuvoje gerėja muziejų prieina-
mumas, kultūros centrų, įžymių 
vietų, darbo vietų pritaikymas, 
visuomeninis transportas. Atsi-
randa daugiau galimybių dirbti.

Labai džiugu, kad palengva 
keičiasi ir žmonių, ir valdžios 
požiūris į neįgalų žmogų. Žino-
ma, reikia dar labai daug išspręs-
ti klausimų, bet tikimės, kad tai 
bus pamažu daroma. Problemos, 
manau, visada turi būti spren-
džiamos per dialogą. Pasitaiko 
situacijų, kai neįgalus žmogus 
tik reikalauja, nesigilindamas į 
situaciją, tad norėčiau palinkėti 
daugiau supratingumo ir tole-
rancijos, tada daug lengviau iš-
sisprendžia iškilusios problemos.

Kaip gražu, kad neįgaliųjų 
organizacijos draugauja, ben-
dradarbiauja, kartu dalyvauja 
įvairiuose projektuose, talkose, 
sveikatos renginiuose, kartu pa-
būna ir meno renginiuose. Tik 
draugystė gali padėti, supras-
ti, išspręsti įvairias problemas. 
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Laima Gorpinič laiške „Bi-
čiulystei“ rašo apie įspūdingą ke-
lionę į Pakruojo dvarą. 

Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugija Tarptautinę neįgalių-
jų dieną paminėjo aplankyda-
mi Pakruojo dvare šiuo metu 
veikiantį žibintų festivalį „Ste-
buklų šalyje“. Tai jau IV šilko 
žibintų festivalis šiame dvare. 
Tai kerintis reginys po atviru 
dangumi. Dvaras nušvitęs šim-
tais spalvų. Didžiulės skulptū-
ros specialiai pagamintos bū-
tent šiam dvarui. Čia jas statė 
meistrų komanda, atvykusi iš 
pačios Kinijos. Likome suža-
vėti šio šviesos, didžiulių ke-
rinčių skulptūrų, muzikos re-
ginio. Festivalio muzikos gar-
so takelio kūrėjas – elektroni-

nės muzikos kūrėjas ir atlikėjas 
Leon Somov. Vaikštant po dva-
ro teritoriją, pasineri į iliuzijų ir 
mistikos kupiną pasaulį. Pagrin-
dinis žibintų festivalio įkvėpi-
mas – neišsemiamas Luiso Ke-
rolio pasakos „Alisa stebuklų 
šalyje“ pasaulis su iliuzijomis, 
stebuklais, magiškais persona-
žais, cirko elementais. Lanky-
tojus vilioja stebuklingi pyragė-
liai, čia dainuoja vėžliai, šypsosi 
katinas, ganosi elniai, sveikinasi 
spalvingos papūgos, merkia akis 
įvairiaspalvės gėlės. Šventinę 
nuotaiką renginyje kurstė spal-
vingi personažai, kalėdinė mu-
gė, atrakcionų parkas ir dvariš-
ko gyvenimo potyriai. Galima 
buvo užsukti į Rūmų ir Alisos 
restoranus, Traktieriaus karče-

mą, Aptieką ir arbatinę, Kume-
tyno kiemelį.

Prisipirkę lauktuvių, prisira-
gavę įvairių gardumynų, su gera 
nuotaika ir pilnu bagažu smagių 
nepamirštamų emocijų ir aki-
mirkų grįžome į namus. 

Žibintų festivalis Pakruojo dvare Zarasai:

Šventėje – apdovanojimų lietus Šiauliai:

Šviesos festivalyje netrūko įspūdžių.

„Gervės“ statulėlės įteiktos gerai dirbančioms Šiaulių miesto neįgaliųjų orga-
nizacijoms.

ŠNVOK auksinis ženklelis - Rolandai 
Petronienei. 

Prisijungusi prie JT iniciaty-
vos Pasaulinė sveikatos organi-
zacija (PSO) taip pat pabrėžė ne-
įgaliųjų teisių užtikrinimo svar-
bą. Kasmet PSO pasirenka temą 
ir parengia įrodymais pagrįstą 
propagandinę medžiagą: bro-
šiūras, skrajutes, plakatus, in-
fografiką, pristatymus ir kt. Šia 
medžiaga dalijamasi su partne-
riais vyriausybėse ir pilietinėje 
visuomenėje visame pasaulyje, 
taip pat su PSO regioniniais ir 
šalių biurais. Savo būstinėje Že-
nevoje PSO organizuoja kasme-
tinį renginį, skirtą šviesti visuo-
menę, didinti informuotumą bei 
švęsti PSO pasiekimus spren-
džiant negalios problemas. 

Pagrindinę Tarptautinės 
žmonių su negalia dienos mi-
nėjimo JT būstinėje Niujorke 
programą sudaro atidarymas, 
diskusijos ir kultūriniai rengi-
niai. Valstybės, JT narės, visuo-
meninės organizacijos ir priva-
tus sektorius kviečiami orga-
nizuoti savo renginius, skirtus 
Tarptautinei žmonių su negalia 
dienai paminėti. 

Ši diena taip pat skirta pa-
gerbti neįgaliuosius, atkreipti 
dėmesį bei artimiau susipažinti 
su jų problemomis. Tuo pačiu 
suteikiama galimybė vyriausy-
bėms informuoti neįgaliuosius 
apie atliktus darbus. Dažnai šių 
renginių tvarkaraščiai neapsiri-

boja viena diena, o išsitęsia sa-
vaitę prieš ar po jos. 

Tiesa, šiek tiek liūdina, kad 
neįgaliesiems pagerbti parinkta 
gruodžio 3 diena. Rytų Europos 
šalyse – tai žiemos pradžia, tad 
dažnai neįgalieji, o ypač turin-
tys judėjimo negalią, dėl sniego 
bei kitų nepalankių klimato są-
lygų negali nuvykti į jiems skir-
tus renginius.

Kiekvienais metais Europos 
Sąjunga iš anksto paskelbia bū-
simų renginių temą. Šių metų 
Tarptautinės žmonių su nega-
lia dienos renginių tema „Ne-
įgaliųjų lyderystė ir dalyvavi-
mas siekiant įtraukaus, prieina-
mo ir tvaraus pasaulio po CO-
VID19“. Neįgalieji nepropor-
cingai stipriai kenčia nuo pa-
saulinės COVID19 pandemi-
jos pasekmių sveikatai, socia-
linei ir ekonominei sričiai. At-
sižvelgiant į tai, šių metų tema 
pabrėžiama, kaip svarbu stiprin-
ti mūsų bendras pastangas, kad 
būtų užtikrintos visuotinės ga-
limybės naudotis pagrindinė-
mis paslaugomis, įskaitant nea-
tidėliotiną sveikatos ir socialinę 
apsaugą, švietimą, skaitmeninę 
infrastruktūrą, prieinamą infor-
maciją, užimtumą ir kitas socia
lines bei kultūrines galimybes, 
kad neįgalieji nebūtų palikti 
nuošalyje krizės metu ir po jos. 
Parengė Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Mažiau žinomi faktai 
apie Tarptautinę žmonių 

su negalia dieną
Tarptautine žmonių su negalia diena gruodžio 3-iąją Jungtinės 
Tautos (JT) pirmą kartą paskelbė 1992 metais, po 10 metų tru-
kusių diskusijų. Aktyvūs svarstymai apie neįgaliųjų statusą vi-
suomenėje JT Generalinėje asamblėjoje pradėti 1981 metais: bu-
vo ragindama parengti veiksmų planą nacionaliniu, regioniniu 
ir tarptautiniu lygmenimis, akcentuojant lygias galimybes, rea-
bilitaciją ir neįgalumo prevenciją. 

Neįgaliųjų liaudiškos muzikos kapela „Atgaiva“.

Varėnos rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Laima Jezepči-
kaitė laiške „Bičiulystei“ rašo apie 
Tarptautinės neįgaliųjų žmonių 
dienos minėjimą Varėnos sociali-
nių paslaugų centre.

Renginyje dalyvavo Seimo 
narys Juozas Baublys, Varėnos ra-
jono savivaldybės mero pavaduo-
tojas Giedrius Samulevičius, Va-
rėnos socialinių paslaugų centro 
direktorė Dovilė Barčiukienė, di-
rektorės pavaduotoja socialiniams 
reikalams Ramunė Pilelienė. 

Renginį pradėjo birželio mė-
nesį išrinktas Varėnos rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Vytautas Dumbliauskas. Jis 

visus dalyvius supažindino su 
organizacijos veikla. Varėnos ra-
jono neįgaliųjų draugija vienija 
300 narių. Renginyje dalyvavu-
sieji gavo sieninius kalendorius.

Seimo narys J. Baublys ne-
įgaliesiems linkėjo stiprybės, 
sveikatos ir energijos. Sveikini-
mo žodį taip pat tarė Varėnos 
rajono savivaldybės mero pava-
duotojas G. Samulevičius ir Va-
rėnos socialinių paslaugų centro 
direktorė D. Barčiukienė.

Po to koncertavo neįgaliųjų 
liaudiškos muzikos kapela „At-
gaiva“ (vadovas Algis Glavic-
kas). Pasibaigus renginiui visi 
buvo pakviesti pasivaišinti.

Socialinių paslaugų centre – 
iškilmingas renginys

 Varėna:
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Sąvokos „neįgalus“ ir „įga-
lus“ yra dirbtinai sugalvo-

tos. Žmonių skirstymas į to-
kias grupes yra paviršutiniš-
kas, o kartais ir žeidžiantis. 
Gal įgaliesiems tai ir netrukdo 
gyventi, o kartais ir nepelnytai 
prideda sparnus, bet neįgalie-
siems tai – kaip geltona seg
regacijos šešiakampė atlape. 

Kas yra galia, ką reiškia 
veiksmažodis „galėti“? Aiš-
ku, kad tai nėra duotybė, tai – 
mūsų vidinio pasaulio savy-
bė. To, ką tu gali pasiekti, ne-
įvertins nei Bartelio indeksas 
(gebėjimo apsitarnauti klau-
simynas), nei nauja neįgalių-
jų poreikius t. y. jų savaran-
kiškumą vertinanti tvarka. 
Jau praėjus pirmai savaran-
kiškumo nustatymo bangai 
išryškėjo daug interpretacijų. 
Gausu faktų, kuomet turin-
tiems sunkesnę negalią slau-
gos ir priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinė kompensacija 
nebuvo skirta. Bartelio indek-
są nustatinėja medikai, o ne-
įgalaus asmens savarankišku-
mą – NDNT darbuotojai bei 
seniūnijose dirbantys sociali-
niai darbuotojai. O kur veikia 
žmonės, ten visuomet driekia-
si subjektyvumo šleifas. 

Seniūnijų darbuotojai did
miesčiuose dažnai su klausi-
mynu keliavo pas pirmą kar-
tą lankomus neįgaliuosius, 
o mažų seniūnijų persona-
lui objektyviems būti dažnai 
trukdė viršininko sindromas. 
Kaip pavyzdį galiu paminėti 
neįgalios moters, jau 40 metų 
judančios tik vežimėliu, atvejį, 
kuomet atėjusi su klausimynu 
ir pamačiusi šalia lovos atvers-
tą knygą seniūnijos atstovė iš 
karto „nustatė“ savarankišku-
mo lygį: „Jei gali pasiimti ir 
skaityti knygą, tai yra pakan-
kamai savarankiška“.   

Šiame procese dalyvaujan-
tis negalią turintis asmuo taip 
pat gali elgtis dvejopai: sąži-
ningai atskleisti savo sugebė-
jimus arba apsimesti itin ne-
įgaliu. Vieną labiausiai šoki-
ruojančių pavyzdžių esu ste-
bėjusi sanatorijoje. Kambaryje 
šalia manęs gyveno žmona su 
visišką negalią turinčiu vyru, 
kurį ji visur vežiojo vežimė-
liu ir net maitino... Koks šo-
kas man buvo jų išvažiavimo 
dieną pro langą išvydus šį vy-
rą savarankiškai su lagaminu 
rankoje nuėjus iki automobi-
lio ir atsisėdus už vairo (lau-

ko durys buvo kitoje pusėje nei 
administracija)...    

Na, bet sugrįžkime prie ga-
lios sudedamųjų dalių. Galia – 
tai kiekvieno žmogaus viduje 
esantis resursas, kurį valdo daug 
„šeimininkų“. Pagrindinis vidi-
nių galių šeimininkas dažniau-
siai būna sąmonė, kurią supa-
prastintai vadiname protu. Ats-
kiro žmogaus protas yra pajėgus 
įvertinti mūsų vidines galias. 
Jis kaip lego kaladėles suskirsto 
mūsų galią į atskiras sritis, bet 
kadangi iš prigimties yra labai 
tingus, prie atskirų galios sričių 
sudėlioja ir mygtukus darysiu
nedarysiu, noriunenoriu. Ir tai 
ne visuomet yra blogai – kinų 
išminčius Lao Dzi mėgo karto-
ti: „Jei gali – nedaryk“. Neda-
rant ateina vidinė ramybė, at-
statomas ryšys su aukštesnėmis 
energijomis. Deja, yra sričių ir 
veiklų, o ypač mūsų, neįgalių-
jų, gyvenime, kuomet privalai 
veikti. Čia protui į pagalbą at-
eina pagrindinė žmogaus sielos 
savybė – valia. Ji dažnai tiesiog 
„pastumia“ protą į šoną ir ima-
si iniciatyvos. Tereikia apsidai-
ryti aplink ir mes išvysime pro-
tu nesuvokiamų valios apraiš-
kų mūsų visų gyvenime: neį-
galūs žmonės, turintys stiprių 
fizinių kūno trūkumų, pasiekia 
kitiems žmonėms nepasiekiamų 
rezultatų... 

Kaip bebūtų graudu, bet 
dažniausiai sunkios gyvenimo 
situacijos yra geriausios pro-
to bei valios mokytojos. Tad 
gal vadinamoji negalia yra ge-
riausia mūsų slaptoji mokytoja 
bei ugdytoja? Ir gal šiame kon-
tekste mes esame kažkuo pra-
našesni už įgaliuosius, kuriems 
tokių akivaizdžių pamokų gy-
venimas pateikia mažiau? Vi-
so šio abipusio proceso negaty-
vioji pusė – žmogaus galių ar, 
kitaip tariant, – motyvacijos, 
nukreipimas klaidinga linkme. 
Pagalvokime – jei išmokos bū-
tų skiriamos už gebėjimus, o ne 
negebėjimus, vaizdas ir sava-
rankiškumas būtų visai kitoks. 
Kuomet Darbo birža, šiandien 
vadinama Užimtumo tarnyba, 
pradėjo mokėti išmokas bedar-
biams, jų skaičius mūsų visuo-
menėje patrigubėjo. Išvada vie-
na – mūsų įstatymai sutvarkyti 
žmogaus galių regreso pagrin-
du. Belieka tik visiems sau pa-
linkėti: „Lai tai, ko tu negali, 
nesutrukdo tau pasiekti tai, ką 
tu gali“.

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Negalia ir 
įgalumas

Kaip globos namų gyventojai tampa 
bendruomenės dalimi

vaikų saugumo. Kai kurie netgi 
mano, kad tokia neįgaliųjų in-
tegracija yra vedama egoistinių 
sprendimų, bandoma specialiai 
sukelti priešpriešą ar pasipelnyti. 
Tiesa, kai kurių bendruomenės 
narių manymu, ta baimė pagrįs-
ta labiau nežinojimu, nei realia 
grėsme. Pasak jų, tokia kaimy-
nystė netgi būtų naudinga ben-
druomenei, praplėstų kai kurių 
asmenų pasaulėvoką, ko nors iš-
mokytų. J. MataitytėDiržienė 
daro išvadą, kad pasipriešini-
mas labiausiai susijęs su tuo, jog 
bendruomenės nariai laiku ne-
informuojami, negali dalyvauti 
priimant sprendimą. Ji pabrėžė, 
kad problemą būtina spręsti, nes 
valstybė turi pareigą rūpintis vi-
sais gyventojais.

Reikia turėti drąsos ir 
abipusio pasitikėjimo
„Kad neįgalieji būtų priim-

ti bendruomenėje, labai svarbi 
abipusė sąveika. Tiek bendruo-
menė turi būti lanksti ir gebėti 
priimti neįgalųjį asmenį, tiek ir 
patys neįgalieji turi turėti drą-
sos, stengtis aktyviai dalyvau-
ti socia liniame gyvenime, so-
cialinėje veikloje“, – renginio 
pabaigoje vykusioje diskusijoje 
sakė socia linė darbuotoja Ona 
Krenciūtė. 

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo viceministrės Vilmos 
Augienės, patys negalią turin-
tys žmonės nedrįsta išeiti į vi-
suomenę, nes labai ilgai yra bu-
vę institucijose. Jos teigimu, už-
tenka vieno sakinio iš specialis-
tų, kad jis taip ir neišdrįs, arba 
atvirkščiai – bus padrąsintas. 

Justė MEIŠTAITĖ

Bendruomenės renginiai – 
suvienijanti ašis

Pranešimą, kuris ir tapo viso 
renginio ašimi, skaitė sociologė 
Eglė Šumskienė. Buvo orien-
tuojamasi į dilemą, jog net kai 
vyksta teigiamą atgarsį turin-
ti stacionarios globos sistemos 
pertvarka, susiduriama su vie-
tos bendruomenių pasiprieši-
nimu negalią turinčių asmenų 
kaimynystei. Net apsigyvenę 
toje pačioje teritorijoje žmonės 
su negalia sunkiai tampa visa-
verčiais bendruomenės nariais.

Miesto renginiai, pranešėjos 
teigimu, yra tos vietos, kuriose 
vyksta didžiausias bendruome-
nės maišymasis. Tai tarsi gali-
mybė visiems – tiek negalią tu-
rintiems, tiek jos neturintiems 
asmenims bendrauti, dalytis iš-
gyvenimais, dalyvauti įvairiuo-
se užsiėmimuose ir dirbtuvėse. 
Tokie renginiai tampa traukos 
centru, o žmonės džiaugiasi gra-
žia ir tvarkinga aplinka, vis la-
biau neįgaliesiems pritaikytais 
miestais ar gyvenvietėmis.

Kitas grupinio gyvenimo 
namų sistemos privalumas – 
pereidami iš institucinės globos 
asmenys su negalia susiduria su 
galimybe mes paremtą gyveni-
mo būdą praturtinti aš dimen-
sija. Jie išmoksta rinktis veiklas 
ir vietas, kurios siejasi ne tik su 
bendros grupės, bet ir su jų pa-
čių asmeniniais poreikiais. 

Pagrindinis veikėjas – 
neįgalusis asmuo

VU mokslininkė Jurga Ma-
taitytėDiržienė pristatė prane-
šimą „Bendruomenių reakcijų į 
žmonių su negalia kaimynystę 
atspindžiai Lietuvos žiniasklai-
doje“. Pranešėjos teigimu, ka-
dangi dauguma Lietuvos gyven-
tojų neturi tiesioginio kontakto 
su negalia turinčiais asmenimis, 
informaciją jie gauna iš žinias-
klaidos, kuri daro nemažą įtaką 
visuomenės nuomonei. Tyrėja 
analizavo įvairias publikacijas ir 
padarė išvadą, kad deinstitucio
nalizacija nebuvo ta tema, kuri 
patrauktų žiniasklaidos dėme-
sį, nebent atsirasdavo neigiamos 
informacijos ar sensacijų. Tokių 
publikacijų pagrindiniai veikė-
jai dažniausiai būna asmenys su 
negalia, rečiau – savivaldybių ar 
globos institucijų atstovai, kai-
mynai. Kita vertus, pasak J. Ma-
taitytėsDiržienės, nors žmogus 
su negalia buvo pagrindiniu vei-
kėju daugiau nei 90 proc. publi-
kacijų, iš jo gauta kažkokia in-
formacija buvo vos 7 iš surastų 
straipsnių, o tai sudaro nepilnus 
6 procentus. „Taigi galima teig-
ti, kad žmogus su negalia vis dar 
yra aprašomas labiau kaip objek-
tas. Apie juos kalba kiti žmonės, 
o jų pačių balsas tose analizuo-
tose publikacijose yra praktiškai 
negirdimas“, – įžvalgomis dali-
jasi VU mokslininkė.

Neįgalieji neretai susiduria 
ir su nepatenkintais bendruo-
menės nariais, kurie ne itin nori 
aplink save matyti grupinio gy-
venimo namų. Jie bijo neadekva-
taus ar iššaukiančio asmenų su 
negalia elgesio, svarsto dėl savo 

Tarptautinę žmonių su nega-
lia dieną vykusiame interne-
tiniame moksliniame-prak-
tiniame renginyje  diskutuo-
ta apie deinstitucionalizacijos 
procesą, kuomet neįgalieji as-
menys integruojami į grupi-
nio gyvenimo namų sistemą, 
taip mažinant socialinę at-
skirtį tarp jų ir likusios ben-
druomenės. Pristatytas Vil-
niaus universiteto (VU) So-
cialinio darbo ir socialinės ge-
rovės katedros mokslininkių 
vykdomas tyrimas „Žmonės 
ir vietos: bendruomenių ge-
rovės transformacijos globos 
paslaugų deinstitucionaliza-
cijos procese“ ir jo pagrindu 
parengtos rekomendacijos.

Apsigyvenę bendruomenėje, negalią turintys žmonės pradeda dirbti.
Motinos Teresės šeimų namų archyvo nuotr.

„Skulptūrų solidarizavimo-
si iniciatyva norime dar kartą 
atkreipti dėmesį, kad nesvarbu, 
su ar be negalios, žmogus pir-
miausia yra žmogus – su uni-
kaliomis mintimis, gebėjimais, 
pomėgiais, patirtimi. Juk jo-
kio skirtumo, Jonas Basanavi-

čius su balta lazdele ar be jos. 
Vis tiek pirmiausia jis yra Jonas 
Basanavičius“, – sako iniciaty-
vą organizuojančio Neįgaliųjų 
reikalų departamento direkto-
rė Eglė Čaplikienė.

Žymūs visuomenės vei-
kėjai, rašytojai, dainininkai, 

reikšmingus kultūrinius ir is-
torinius faktus simbolizuo-
jantys personažai solidariza-
vosi su „Jokio skirtumo, su ar 
be negalios“ idėja, o vienin-
telės lietuviškos veislės šunys 
gruodžio 3iąją tapo asisten-
taisvedliais. 

Skulptūrų iniciatyva sim-
boliškai užbaigia Neįgaliųjų 
reikalų departamento visuo-
menės informavimo kampani-
ją „Jokio skirtumo“. 

„Bičiulystės“ inf. 

Tarptautinę žmonių su negalia dieną 
paminėjo ir sostinės skulptūros 

Tarptautinę žmonių su negalia dieną žymios Vilniaus skulptūros 
solidarizavosi su klausos, regos, fizinę, intelekto, psichikos ir ne-
matomą negalią turinčiais žmonėmis. 6 skulptūros vienai dienai 
tapo skirtingas negalias turinčių žmonių simboliais.
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Savo įžvalgomis diskusijoje dalijasi Jūratė Vizbaraitė ir Jurga Jonutytė. 

Požiūris į žmones su negalia – 
nuo atstūmimo iki išaukštinimo

Atstūmimo mažėja? 
Apie trejus metus trukęs 

mokslininkių tyrimas atskleidė 
dideles žmonių su negalia gy-
venimo permainas. J. Jonutytės 
teigimu, nemažai pokyčių įvy-
ko net per tiriamąjį laikotarpį, o 
prieš 10 ar 30 metų buvusi situ-
acija išties labai pasikeitusi į ge-
rąją pusę. Tai patvirtino ir dis-
kusijoje savo gyvenimo istorijo-
mis dalijęsi žmonės su negalia.

Humanitarinių mokslų dak-
tarė Daiva Šidiškytė pasakojo, 
kad nors gimė dar sovietmečiu, 
lankė bendrojo lavinimo moky-
klą, kurioje buvo atsižvelgta į jos 
poreikius. „Augau labai natūra-
lioje aplinkoje su negalios netu-
rinčiais žmonėmis, minimaliai 
jaučiausi besiskirianti nuo vi-
suomenės. Mano patirtis labiau 
teigiama“, – sakė moteris.

Dainininkė Jūratė Vizbarai-
tė irgi pasidžiaugė, kad jos pa-
tirtis nėra neigiama. „Aš buvau 
atskirta nuo plačiosios visuome-
nės, bet toje atskirtyje jaučiausi 
visai neblogai. Aklųjų ir silpna-
regių mokykloje buvome visa-
pusiškai lavinami, čia buvo sa-
vas sociumas“, – pasakojo Jūra-
tė. Pasak jos, daugiau gailesčio, 
užuojautos dėl dukros negalios 
sulaukė kaime gyvenantys tėvai. 

Nemažą gyvenimo su nega-
lia patirtį turinčio Lietuvos pa-
raplegikų asociacijos teisininko 
Egidijaus Grigonio nuomone, 
jeigu pats gerai jautiesi, tai nei-
giamo požiūrio ir nejauti. 

Svarbiau galėjimas
Kas formuoja visuomenės 

požiūrį į negalią, vienokį ar ki-
tokį šių žmonių įvaizdį? Disku-

sijos dalyviai neabejojo – pir-
miausia patys žmonės su nega-
lia, jų pastangos negyventi savo 
negalios burbule, o turėti tiks-
lus, jų siekti. Vis dėlto neretai 
pirmenybė suteikiama būtent 
negaliai. 

Norėdamas atsispirti to-
kiam stereotipiškam mąstymui 
E. Grigonis prisipažino ilgai ne-
sidomėjęs Jono Mačiukevičiaus 
(neseniai iškeliavusio Anapilin) 
kūryba, neskaitęs jo knygų, nes 
manęs, kad pripažinimo jis su-
laukęs būtent dėl savo negalios. 
„Kai sužinojau, kad jis – vienos 
garsiausių „Hiperbolės“ dainų 
autorius, tai mano akyse visiš-
kai pakeitė požiūrį į šį žmogų, 
jo talentą, jo gebėjimus“, – atvi-
rai kalbėjo Egidijus. 

J. Vizbaraitė prisiminė aklos 
dainininkės Beatričės Grincevi-
čiūtės talento svarbą, nes būtent 
jis, o ne negalia jai padėjo tapti 
žinoma ir vertinama. „Tai na-
tūraliosios integracijos pavyz-
dys – visi jos draugai buvo in-
telektualai, inteligentai. Niekas 
nešnekėjo apie jos negalią, ne-
sakė, kad ji kažkokia ypatinga. 
Beatričė tiesiog buvo puiki dai-
nininkė“, – sakė Jūratė ir teigė 
neabejojanti, kad toks natūra-
lus požiūris ir būtų siekiamy-
bė. Pasak jos, tik šypseną kelia 
mitas, kad visi aklieji labai ge-
rai dainuoja. 

Jai pritarė ir J. Jonutytė. 
Mokslininkė prisiminė, kaip 
vieną populiarių mitų paneigė 
jų kalbintas žmogus. „Ryžomės 
tiesiai paklausti nematančio ma-

sažuotojo: jeigu nematai, tikrai 
rankos geriau masažuoja? O jis 
atsakė, kad tai tiesiog praktika, 
įdirbis, kad jis daug studijavo, 
mokėsi“, – pasakojo J. Jonutytė.

E. Grigonis neslėpė nesu-
prantantis ir dar vieno dalyko – 
jeigu žmogus su negalia tapo 
Seimo nariu, iš karto tikima-
si, kad jis turės rūpintis žmonių 
su negalia problemomis. Egidi-
jus retoriškai klausė: kodėl jis 
būtinai turi tai daryti? Galbūt 
jis domisi visai kitais dalykais. 

Nevadinkite mūsų 
ypatingomis mamomis
Diskusijos moderatorė LNF 

komunikacijos projektų vado-
vė Simona Aginskaitė prisimi-
nė prieš kurį laiką atliktą tyri-
mą, analizavusį negalios įvaiz-
dį žiniasklaidoje. Jos teigimu, 
skaitant pusės metų publikaci-
jas beveik nebuvo aptikta ter-
minų invalidai, nelaimėliai, įka-
linti savo kūne ar prikaustyti prie 
vežimėlio. Apie žmones su ne-

galia daugiausia buvo kalbama 
kaip apie teisių turėtojus. Toks 
požiūrio pokytis nuteikia opti-
mistiškai. Vis dėlto, pasak Si-
monos, buvo daug publikacijų, 
kuriose žmonės su negalia pa-
teikti kaip superherojai, ypatin-
gų galių turėtojai. 

Jungtinių Tautų įtraukios 
kalbos gairėse taip pat apta-
riami tokie žmonių su negalia 
apibūdinimai kaip kitaip galin-
tys, skirtingų galių žmonės, pro-
jektuose pasitelkiamos tokios 
formuluotės kaip disABILITY. 
Pasak S. Aginskaitės, tose gai-
rėse prašoma, kad to nedary-
tume, nepudruotume negalios. 
„Tai yra negalios baimė, – tei-
gė Simona. – Negalia nėra nie-
ko blogo, nereikia jos išaukštinti 
ir padaryti pagrindine tapatybės 
ašimis, bet nereikia ir nuslėpti.“ 

J. Vizbaraitė pritarė, kad 
dar neretai žmonėms su negalia 
bandoma uždėti tam tikrą aure-
olę. Moteris šypsodamasi prisi-
minė, kaip viename susitikime 

su teisėjais šie juos pavadino ko-
ne šventaisiais, ir sakė, kad to-
kie palyginimai nėra malonūs. 

Vaikus su negalia auginan-
čios mamos tikina, kad jas žei-
džia perdėtą dėmesį demons-
truojantys apibūdinimai. „Ne-
vadinkite mūsų ypatingomis ma-
momis“, – sakė dukra su sunkia 
negalia besirūpinanti Henrika 
Varnienė, pabrėždama, kad toks 
požiūris žemina. Jai nepriimti-
nas ir ypatingų vaikų terminas. 
Henrikos teigimu, kuo daugiau 
tokių ypatingų epitetų žinias-
klaidoje ar visuomenėje, tuo aiš-
kiau, kad iš tikrųjų šios mamos 
yra paliktos likimo valiai. 

O štai E. Grigoniui labiau-
siai akį rėžia, kai straipsniuose 
apie žmones su negalia kita vi-
suomenės dalis vadinama svei-
kaisiais. Pasak jo, tuomet išei-
tų, kad žmonės su negalia – li-
goniai, o taip nėra.

G. Šmitienės nuomone, 
žmonių su negalia išaukštini-
mas, idealizavimas labiau bū-
dingas žiniasklaidai, kasdienia-
me gyvenime jie šito nepatiria. 
„Žmonės su negalia labiau su-
siduria su nematymu, – sakė 
mokslininkė. – Nematymas kur 
kas pavojingesnis, jį daug sun-
kiau užčiuopti.“ Jai pritarė ir J. 
Jonutytė. Jos teigimu, visos tos 
supergalios, visko įveikimo, at-
kaklumo, atsparumo diskur-
sas yra priešingas žmogaus tei-
sių diskursui. Kol jis bus, kol to 
nepastebėsim, nugalinimas bus 
dvigubas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Viltis galūnių netekusiems žmonėms – 
daugiau modernių protezų

(atkelta iš 1 psl.)

LND išleido lankstinuką apie galū-
nių protezus.

privalumus jau įvertino jį nau-
dojantis pacientas. 

Algimantas Valaitis naudoja 
šlaunies protezą su mikroproce-
soriumi valdomu kelio sąnariu 
(populiariai vadinamą CLeg). 
Jis daug modernesnis, nevargi-
na klubo, yra intuityviai valdo-
mas. „CLeg labai stipriai atve-
ria mano galimybes, tiek darbo 
srityje, tiek kelionėse“, – sako 
A. Valaitis. 

Praėjusiais metais pradė-
ta kalbėti apie galimybę kom-
pensuoti šį protezą ir Lietuvoje. 
Pasak G. Baranausko, tam šie-
met netgi buvo numatytos lė-
šos, tačiau niekas nepateikė pa-
raiškos, kad šie protezai būtų 
įtraukti į kompensuojamų prie-
monių sąrašą. 

Turėtume kompensuoti 
sportui skirtus protezus 
R. Orlauskaitė šiemet da-

lyvavo šokių projekte. Nepai-
sant to, kad neturi kojos, ji pui-
kiai atliko ir sudėtingus šokius. 
Kad galėtų bėgti, šokinėti, bū-
tinas specialus sportui skirtas 
protezas. Jį Roberta pasiskolino 
iš vokiečių įmonės Ottobock ir 
vėliau turėjo grąžinti. Robertos 
manymu, sportui skirti protezai 
turėtų būti kompensuojami. Jai 
pritaria ir Tomas Kairys – norė-
damas dalyvauti varžybose, jis 
protezą įsigijo iš savo lėšų, pa-
dedant rėmėjams. Tomas įsiti-

kinęs – valstybė turėtų padėti 
norintiems sportuoti.

„Šiuo metu paralimpinė-
je rinktinėje žmonių su apati-
nių galūnių protezais mes ne-
turime. Todėl, kad teisinė ba-
zė, infrastruktūra nėra sutvar-
kyta“, – sako Lietuvos para-
limpinio komiteto generalinis 
sekretorius Paulius Kalvelis. Jo 
teigimu, tarptautinėse varžybo-
se pirmas 3 vietas laimi tos ša-
lys, kurios skiria daug dėmesio 
protezavimui: Vokietija, JAV, Ja-
ponija. Latvijoje nuo 2022 me-
tų žmogus, kuris nori sportuoti, 
jau turės galimybę gauti sporti-
nį protezą. „Tikiuosi, kad ir pas 
mus pasikeis įstatyminė bazė, 
kuri leidžia turėti vieną prote-
zą. Kai tai įvyks, proveržis mū-
sų paralimpinėje rinktinėje tik
rai įvyks“, – svarsto P. Kalvelis. 

Jis atkreipė dėmesį, kad pra-
dėti reikia nuo vaikų, kurie ne-
turi galimybės sportuoti, daly-
vauti kūno kultūros pamokose. 

G. Baranauskas neatmeta 
galimybės, kad sportui skirti 
protezai gali būti kompensuoja-
mi. Lėšų tam užtektų. Jis ragina 
neįgaliųjų asociacijas, draugijas 
aktyviai teikti paraiškas, kad jie 
būtų įtraukti į kompensuojamų-
jų sąrašą. „Pasižadame padėti 

tiek rengiant paraiškas, tiek tei-
kiant informaciją visame proce-
se, kol nauji protezai bus kom-
pensuojami“, – sako VLK atsto-
vas. Ortopedijos ir reabilitacijos 
paslaugų teikėjų asociacijos va-
dovė Rūta Garšvienė paragino 
neįgaliųjų ornanizacijas teik-
ti paraiškas: „Jei mes gamintu-
me protezus tiems, kam reikia, 
užtektų pinigų ir sportiniams 
protezams, ir modernesniems, 
ir antram protezui plaukimui.“

Kaip užtikrinti įmonių 
sąžiningumą?

Kitas klausimas, aktualus 
kalbant apie protezų kompen-
savimą, – nesąžininga kai ku-
rių ortopedijos įmonių veikla. 
Pranešimą apie tai pristatė žur-
nalistinį tyrimą atlikusi Kristi-
na Kučinskaitė Grudienė. Šiuo 
metu galūnių protezus gamina 
ir pritaiko 15 ortopedijos įmo-
nių. Pasak G. Baranausko, 2021 
metais ortopedijos įmonės buvo 
tikrintos 32 kartus. Vertinta, ar 
gydytojai specialistai pagrįstai 
skyrė ortopedijos priemonę, ar 
išduoti galūnių protezai atitin-
ka į informacinę sistemą įves-
tus duomenis. Trys ortopedi-
jos įmonės, priskirtos aukščiau-
siai rizikai pagal rizikos vertini-

mo kriterijus, buvo patikrintos 
kartu su Valstybine akreditavi-
mo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba.

Daugeliu atvejų pažeidimų 
nenustatyta, tačiau dėl vienos 
gydytojos galimo medicininių 
dokumentų klastojimo kreiptasi 
į FNTT. Dėl dviejų įmonių ga-
limai neteisėtos veiklos bendra-
darbiaujant su FNTT kreiptasi į 
teismą. Taip pat įmonei, netei-
sėtai naudojusiai pacientų duo-
menis, turėtų būti skirta bauda.  

Pasak G. Baranausko, poky-
čių numatyta ir kitais metais – 
galūnių protezus galės gaminti ir 

pritaikyti tik tos įmonės, kurio-
se dirba ortopedas technologas, 
turintis Akreditavimo tarnybos 
suteiktą spaudo numerį. Šeimos 
gydytojai bus skatinami stebėti 
prie jų prisirašiusius pacientus, 
ar jie tikrai naudojasi protezais. 

VLK atstovas ragina kilus 
abejonių dėl protezo kokybės 
ar dėl ortopedijos įmonės veik
los, nedvejojant kreiptis arba į 
Ligonių kasą, arba į Akredita-
vimo tarnybą. 

„Labai kviečiu ateiti, kalbė-
ti, išsakyti problemas, nes tik 
žinodami mes galime padėti“,  
sako ir Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkė Monika 
Ošmianskienė. „Tikiuosi, kad 
mūsų valdžios atstovai, kurie 
atsakingi, atkreips dėmesį, kad 
būtų priimti įstatymai, kurie 
padės žmonėms geriau prisitai-
kyti aplinkoje ir adaptuotis vi-
suomenėje. Lietuvos neįgaliųjų 
draugija paskleis šitas žinias ir 
informaciją, nes vienijame 64 
organizacijas“,  apibendrinda-
mas diskusiją sakė LND pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas. Jis pasi-
džiaugė, kad LND ką tik paren-
gė lankstinuką, kuriame galima 
rasti visą svarbiausią informaciją 
apie galūnių protezus. 

Aurelija BABINSKIENĖ
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Pavojingas ir didelis emocinis 
bei psichologinis krūvis, ypač 
kai per mažai miegame ir juda-
me. Tai nualina organizmą, jis 
tampa neatsparus infekcijoms. 
Imunitetą silpnina ir per mažas 
ar per didelis fizinis krūvis, ne-
tinkama mityba, alinamos die-
tos, taip pat perteklinis cukraus 
vartojimas.

Tai įdomu
Dar 430 metų prieš Kristų 

senovės graikai pastebėjo, kad 
sykį persirgę sunkiomis už-
krečiamosiomis ligomis ir išli-
kę gyvi žmonės antrą kartą ta 
pačia liga nebeserga. Mokslo 
apie imunitetą pradininkas an-
glų gydytojas Edwardas Jenne-
ris pastebėjo, kad melžėjos labai 
retai užsikrečia raupais. 1796 
metais jis atliko eksperimen-
tą: vieną berniuką užkrėtė kar-
vių raupais, o po kiek laiko – ir 
tik raisiais. Berniukas baisia rau-
pų liga nesusirgo. Mokslininkas 
eksperimentą pakartojo su dau-
gybe kitų žmonių ir patvirtino 
savo teoriją – gana lengvai kar-
vių raupais persirgę žmonės ne-
beužsikrėsdavo tikraisiais. Taip 
E. Jenneris išrado pirmąją pa-
saulyje vakciną (žodis „vakcina“ 
kilęs iš lotyniško žodžio vac-
ca – „karvė“). Vėliau E. Jenne-
rio darbus tęsė prancūzų mik
robiologas, chemikas Louisas 
Pasteuras. Iki XX amžiaus pra-
džios buvo sukurtos vakcinos, 
padėjusios pažaboti daugybę 
sunkių užkrečiamųjų ligų – ma-
rą, cholerą, vidurių šiltinę, rau-
pus, kokliušą ir kt.

Mokslinis imuninės siste-
mos apibrėžimas skamba maž-
daug taip: „Žmogaus imuninė 
sistema – tai organų ir audinių 
sistema, apsauganti organizmą 
nuo kenksmingų mikroorga-
nizmų, svetimų baltymų ir kitų 
genetiškai svetimų medžiagų.“ 
Imuninę sistemą turi ir gyvū-
nai, netgi augalai, tiesa, kitaip 
veikiančią. Bene svarbiausia 
imuniteto dalis yra antikūnai 
(imunoglobulinai) – sudėtingos 

sandaros glikoproteinai, kurie 
pradedami sintetinti tada, kai 
į organizmą ne per virškinimo 
traktą patenka antigenai, tai yra 
organizmui svetimos molekulės, 
tarp jų – bakterijos ir virusai.

Imunitetas gali būti įgimtas 
ir įgytas. Įgimtas – kai žmogus 
gimsta atsparus tam tikroms li-
goms. Dalis tokio žmogaus bal-
tųjų kraujo kūnelių, vadinamų 
fagocitais arba tiesiog „žudi-
kais“, ryja ir virškina į organiz-
mą patenkančius virusus, bakte-
rijas, kitus svetimkūnius. Įgytas 
imunitetas atsiranda ir suakty-
vėja tik po kontakto su antige-
nais ir specifiškai veikia tik prieš 
tam tikras molekules. Įgytas 
imunitetas dar skirstomas į na-
tūralų ir dirbtinį. Natūralus at-
siranda, kai žmogus natūraliai 
perserga infekcine liga ir jo or-
ganizmo imuniteto mechaniz-
mai išmoksta atpažinti ir sunai-
kinti ligos sukėlėjus. Taigi imu-
nitetas yra žmogaus organizmo 
apsauga, gebėjimas atpažinti 
svetimas (infekcines ir neinfek-
cines) medžiagas, jas neutrali-
zuoti ir pašalinti iš organizmo. 

Fitoterapijos galia
Mokslo įrodyta, kad imu-

nitetą stiprina net keliasdešimt 
vaistinėmis savybėmis pasižy-
minčių augalų. Tokių vaistažo-
lių galime rasti ir mūsų šalies 
gamtoje, gėlynuose, daržuose, 
parkuose. Imunitetą stiprinan-
čiomis savybėmis pasižymi ir 
svetur augantys egzotiniai au-
galai, vaisiai ir prieskoniai, taip 
pat augalai, auginami kaip kam-
barinės gėlės (alavijas, kvapioji 
kalizija). Tačiau, jeigu reikėtų 
išrinkti žinomiausią imunitetą 
stip rinantį augalą, ko gero, nie-
kam nekiltų abejonių dėl ežiuo-
lių. Rytiečiai, manau, išskirtų 
ženšenį ir imunitetą stiprinan-
čius grybus. Lietuvių liaudies 
medicina ežiuolių nežinojo ir 
veiksmingiausia priemone nuo 
peršalimo bei įvairių infekcijų 
laikė česnakus. Vieni moksli-
ninkai tvirtina, kad mūsų imu-

Kur gauti jodo?
PSO duomenimis, suaugu-

siam žmogui per parą reikia 150 
mikrogramų jodo. Besilaukian-
čioms ir žindančioms – iki 200, 
2–6 metų vaikams – 90 mikro-
gramų per dieną.

Deja, bet „pakvėpuoti jodo 
prie jūros“ važiuojantys poil-
siautojai gali nusivilti sužinoję, 
kad organizmas šio mikroele-
mento per orą gali gauti tik iki 
2 proc. reikalingos dienos nor-
mos. Didžiausią dalį jodo or-
ganizmas įsisavina iš maisto ir 
vandens. Lietuviams jodo ka-
tastrofiškai trūksta dėl to, kad 
Lietuvos dirvožemyje ir geria-
majame vandenyje šio mikroe-
lemento visai nėra. 

Pasaulyje jodo trūkumą ir 
jo sukeltus negalavimus padeda 
mažinti valgomosios druskos jo-
davimas. Tačiau joduotą druską 

vertėtų naudoti baigiant ruošti 
patiekalą, nes termiškai apdoro-
jant šis mikroelementas greitai 
skyla. Bene daugiausia natūra-
laus jodo turi jūros gėrybės – jū-
ros dumbliai, krevetės, molius-
kai, tunas, menkė, lašiša, taip 
pat kiaušiniai, pieno produktai. 
Kiek mažiau – džiovintos sly-
vos, lazdynų riešutai, brokoliai, 
pupelės, špinatai.

Lietuviams, ypač gyvenan-
tiems 100 km atstumu nuo Bal-
tarusijoje esančios Astravo ato-
minės elektrinės, vaistinėles bu-
vo rekomenduojama papildyti ir 
kalio jodido tabletėmis. Šis pre-
paratas yra gyvybiškai svarbus 
įvykus atominei katastrofai. 

Sveikatos specialistai siūlo 
nenuvertinti jodo svarbos ir įsi-
klausyti į savo organizmo per-
spėjimus. 

„Bičiulystės“ inf. 
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Organizmui trūksta jodo: apie pavojų 
sveikatai išduoda ne tik šąlančios kojosPasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net trečda-

lis žmonijos kenčia dėl jodo trūkumo. Jodo neturinčiose žemėse 
gyvenantiems lietuviams ypač trūksta šio mikroelemento. Ta-
čiau dažnas neįsiklauso į organizmo siunčiamus signalus. Svei-
katos specialistai siūlo išmokti atpažinti organizmo siunčiamus 
perspėjimus.

Dar kartą apie imunitetą
Nė vienas žmogus negali iš-

vengti absoliučiai visų aplink 
siaučiančių virusų ir bakteri-
jų. Milijardai mikroorganizmų 
skraido ore, gyvena dirvožemy-
je, ant kiekvieno paviršiaus, ant 
mūsų odos ir mūsų viduje, ta-
čiau dauguma jų nėra pavojin-
gi, be to, su nedideliu jų kiekiu 
organizmas be vargo susidoroja 
pats. Žinoma, kiekvienas nori-
me likti sveikas ir aktyvus, net 
menkiausias sveikatos sutriki-
mas kelia nemalonių pojūčių. 
Kaip išvengti ligų, ypač epide-
mijų ar pandemijų metais? Kai 
aplink serga tūkstančiai žmo-
nių, pirmiausia vengti kontak-
tų, laikytis higienos reikalavi-
mų, skiepytis. Antra – stiprinti 
imunitetą. Tam dažniausiai ne-
reikia didelių investicijų, užten-
ka sveikos gyvensenos: veng-
ti žalingų įpročių, streso, dau-
giau judėti, gerai išsimiegoti ir, 
žinoma, sveikai maitintis. Tai 
nereiškia, kad reikia pereiti prie 
vegetariškos ar veganiškos mi-
tybos. Maistas turi būti visaver-
tis, jame turėtų būti užtektinai 
antioksidantų, medžiagų, da-
lyvaujančių baltymų ir fermen-
tų sintezėje, kraujo gamyboje, 
tai yra vitaminų, ypač C, E, D, 
omega 3 riebiųjų rūgščių, mik
roelementų, ypač seleno, cin-
ko, geležies.

Labiausiai imunitetui kenkia 
žalingi įpročiai. Tabakas, narko-
tikai ir alkoholis silpnina ląstelių 
aktyvumą, ilgainiui jos nebesu-
geba kovoti su ligų sukėlėjais. 

Žmogaus organizmas yra ne-
paprastai sudėtinga sistema, 
kaip ir nenuspėjamas, besi-
keičiantis, mutuojantis virusų 
bei bakterijų pasaulis. Kaip 
parodė COVID-19 pandemi-
ja, ramiau gyventi bus gali-
ma tik pasiskiepijus, nes kar-
tais virusas pakerta ir stiprius 
jaunus žmones. Vis dėlto ir 
skiepai neatleidžia nuo svei-
kos gyvensenos bei būtinybės 
stiprinti imunitetą.

Sunkūs sveikatos  
sutrikimai

PSO statistikos duomenys 
liūdina. Jodo trūkumas daugiau 
nei 300 mln. pasaulio gyvento-
jų sukelia skydliaukės ligas, ku-
rios turi įtakos negrįžtamiems 
sveikatos pakitimams. Moksli-
ninkai jau nustatė tiesioginį ryšį 
tarp jodo trūkumo ir tokių ne-
pagydomų ligų kaip diabetas, 
širdies ligos ar vėžys.

Organizmui gali būti žalin-
gas net ir nedidelis jodo sty-
gius, apie kurį praneša tokie iš 
pirmo žvilgsnio nekalti ženklai, 
kaip padidėjęs svoris, slenkan-
tys plaukai, papilkėjusi oda ar 
šąlančios kojos. Dažnai net ne-

susimąstome, kad šalčio netole-
ravimas gali būti vienas iš rim-
tų signalų apie jodo trūkumą 
ir dėl to sutrikusią skydliaukės 
hormonų veiklą. Dėl šio mikro-
elemento trūkumo neretai ken-
čia ir žmonių psichinė savijauta. 
Tačiau sumažėjus darbingumui, 
padidėjus dirglumui ir nervin-
gumui, retas kuris įtaria kylan-
čią grėsmę savo psichinei ir fi-
zinei sveikatai. 

Liūdniausia PSO statisti-
kos dalis ta, kad kas penkta 
besilaukianti moteris susiduria 
su jodo trūkumu. Šio, iš pir-
mo žvilgsnio visiškai nekalto, 
mikroelemento trūkumas gali 
turėti skaudžių padarinių vai-

siaus vystymuisi, sukelti persi-
leidimą, apsigimimus, protinį 
atsilikimą. 

Jodo stygių paprasta 
patikrinti

Profilaktiškai bei įtariant 
simptomus, jodo stygių galima 
patikrinti atlikus paprastą testą 
namuose. Tereikia suvilgyti va-
tos gabalėlį jodo odos tirpalu ir 
patepti jo ant riešo, pilvo ar vi-
dinės šlaunies pusės. 

Testo atsakymai priklauso 
nuo besikeičiančios jodo spal-
vos. Jei ruda dėmė ant odos iš-
silaiko ryški bent parą, jūsų 
organizme jodo sukaupta pa-
kankamai. Jeigu spalva dings-
ta greičiau nei po 12–24 valan-
dų, vadinasi, šio mikroelemen-
to trūksta ir verta išsitirti sky-
dliaukės funkciją atlikus krau-
jo tyrimą.

ninę sistemą geriausiai stipri-
na juodieji serbentai, kiti – kad 
juoduogiai šeivamedžiai, eleu-
terokokai, rodiolės ir kt. Prieš-
virusiniu poveikiu pasižymi ir 
europinis alyvmedis, paprasta-
sis saldymedis. Vitaminų atsar-
gas organizme gerokai papildo 
ir rūgštynės, kiškio kopūstai, 
plaučių lapai, varnalėšos, kopūs-
tai, ypač briuseliniai, brokoliai, 
vaistinės gelsvės, vaistinės šven-
tagaršvės, špinatai, vaistinės 
svilarožės (lapai ir žiedai), de-
dešvos ir daugybė kitų augalų.

Verta žinoti
Imunitetui stiprinti liaudies 

medicina nuo seno pataria var-
toti šalavijų, kasdien suvalgyti 
1–2 skilteles česnako, 3 kartus 
per dieną pusvalandį prieš valgį 
išgerti arbatinį šaukštelį šviežiai 
spaustų alavijų sulčių, po valgio 
gerti imunitetą stiprinančio gė-
rimo: į verdantį vandenį įme-
tami 3–4 griežinėliai ženšenio 
šaknies, beriamas žiupsnis cina-
mono ir 15–20 minučių palai-
koma uždengus dangteliu. Nu-
silpusiam organizmui stiprinti 
galima paruošti mišinio iš 100 g 
medaus, tiek pat žąsų taukų, ka-
kavos ir valgomojo šaukšto ala-
vijų sulčių. Mišinys kaitinamas 
nustačius silpną kaitrą, bet ne-
užvirinamas, tada įpilama stik
linė karšto pieno ir gerai išmai-
šoma. Laikoma tamsioje vietoje 
ir vartojama po šaukštą 2 kartus 
per dieną.

Žolelių arbatomis, sveika 
mityba, sveiku gyvenimo bū-
du imunitetą stiprinti reikia ne 
tuomet, kai susergama, o nuo-
lat, ypač rudenį ir žiemą, kai 
trūksta saulės, kai kimba per-
šalimo ligos ir, žinoma, virusi-
nių ar bakterijų sukeliamų ligų 
protrūkių, epidemijų ar pande-
mijų metu. Susirgę lengvomis 
gripo ar COVID19 infekcijos 
formomis, organizmui kovo-
ti padėkite vartodami daugiau 
vaistažolių ir maisto produk-
tų, kuriuose gausu vitamino C, 
E, seleno, cinko ir kitų antiok-

sidantų. Peršalus ar tik pajutus 
pirmuosius gripo simptomus, 
nepamainoma priemone laiko-
ma juoduogio šeivamedžio žie-
dų arbata. Arba trigubai dides-
nė rausvažiedžių ežiuolių paros 
dozė. Žinoma, ligonis turi ste-
bėti savo būklę ir pajusti tą ribą, 
kai tampa aišku, kad gydymosi 
žolelėmis negana ir reikia kreip-
tis į medikus. Mat į organizmą 
patekę virusai išskiria imuninę 
sistemą silpninančius toksinus, 
ir pavojų ima kelti net ir ne itin 
agresyvios plaučių uždegimą, 
laringitą, bronchitą sukelian-
čios bakterijos, kurios sveikam 
organizmui nepavojingos. Be-
je, į klausimą, ar galima vartoti 
vaistažolių arbatų, jeigu paskir-
ta antibiotikų ar kitų cheminių 
vaistų, medikai paprastai atsa-
ko teigiamai.

Vaistiniai augalai: 
neprilygstamoji trijulė
Kiekvienas autorius savaip 

rikiuoja veiksmingiausiai imu-
ninę sistemą stiprinančių prie-
monių trejetuką. Mažai kas gin-
čijasi tik dėl ežiuolių. O štai žur-
nale „Frontiers in Plant Scien-
se“ teigiama, kad su koronavi-
rusu organizme veiksmingiau-
siai kovoja vynuogėse, šokolade 
ir žaliojoje arbatoje esantys an-
tioksidantai – jie slopina Mpro 
fermentą, atsakingą už SARS
COV2 replikaciją. Mano pir-
masis imunitetą stiprinančių au-
galų trejetas būtų toks: ežiuolės, 
česnakai ir juodieji serbentai.

Sigutis OBELEVIČIUS
Iš knygos „Imunitetą 
stiprinantys augalai“
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Per savo audringą gyveni-
mą 32 metų britų galiūnas tu-
rėjo įveikti daugybę sunkumų. 
Libane 1989aisiais be kojų gi-
musį berniuką daktaras tėvui 
pasiūlė tiesiog užmušti, kad už-
baigtų jo dar nespėjusį prasidė-
ti varganą gyvenimą. Tuo me-
tu Libaną siaubė karas ir atro-
dė, kad vaikui be kojų nėra jo-
kios vilties.

Laimei, Ali tėvai pabėgo į 
Didžiąją Britaniją, tad berniukas 
augo Totenhamo rajone šiaurės 
Londone. Netrukus jis pade-
monstravo savo neįtikėtiną at-
kaklumą. Ali sportinis talentas 
pasireiškė dziudo treniruotėse, 
o kai draugai prikalbino lankyti 
sporto klubą, netrukus išryškė-
jo nepaprasta jo viršutinės kū-
no dalies jėga.

2016 m. „Paralympics GB“ 
atstovaujantis galiūnas išgarsė-
jo dėl savo triuškinančio pasiro-
dymo Rio de Žaneire – pakeltas 
190 kg svoris jam pelnė sidabro 
medalį. Tačiau niekas net nenu-
tuokė, kokius sunkumus išties 
patiria galiūnas.

„Galima sakyti, kad man la-
bai nesiseka, – netrukus po per-
galės kalbėjo Ali. – Nors man 
visai patinka neturėti kojų, man 
tai yra normalu ir niekad ne-

laikiau savęs neįgaliu, tačiau… 
prieš 13 metų susirgau Krono 
liga. Norėčiau tikėti, kad po 20 
metų galėsiu pasakyti – žinote 
ką, visi šie išgyvenimai padė-
jo man tapti geresniu žmogu-
mi. Tokių situacijų reikia, kad 
suprastum, koks stiprus iš tie-
sų esi.“

Neįgalieji dukart labiau lin-
kę būti neaktyvūs, o paskutinė 
neįgaliųjų įtraukties į sportinę 
veiklą grupės „Activity Allian-
ce“ Anglijoje apklausa nustatė, 
kad tik 3 iš 10 apklaustųjų ma-

nė, jog jiems suteikiamos lygios 
galimybės būti aktyviems.

Ali tokias išvadas gali pa-
grįsti savo paties patirtimi – 
sporto salėje jis dažnai būna 
vienintelis neįgalus asmuo. „Jei 
einu į įprastą sporto klubą ir 
žmonės nežino, kas esu, jie tie-
siog keistai į mane spokso. Tarsi 
gailėtų manęs, kad neturiu kojų, 
tačiau galvotų – gerai, kad bent 
jau stengiasi“,  sako jis. 

„Turime keisti tokią mąsty-
seną. Juk vis tiek visi darome tą 
patį – ar sveiki, ar neįgalūs, vi-

si stengiamės gyventi kuo ge-
riau. Manau, kad sporte trūks-
ta įtraukties, neįgaliųjų įgalini-
mo ir pagalbos jiems pasijusti 
nepriklausomiems. Korporaci-
jos taip pat pasakoja, kiek daug 
daro dėl neįgalių žmonių, tačiau 
išties nesiima nieko. Jaučiu, kad 
pavargau nuo žmonių, kurie tik 
kalba, bet nieko nedaro“, – min-
timis dalijasi Ali. 

Kita grupė, kuri, pasak spor-
tininko, tik kalba – tai žinias-
klaida. „Per žaidynes neįgalieji 
tampa dėmesio centru... dvi, tris 
savaites. Tačiau po to mus pa-
miršta. Iki kitų paralimpinių“, – 
apgailestauja sportininkas. 

Jo susirūpinimą kelia ir tai, 
kad dažnai yra susitelkiama į 
neįgaliųjų atletų elitą, o tai ati-
traukia dėmesį nuo tikrųjų ben-
druomenės poreikių.

„Paralimpinėse žaidynėse 
demonstruojami patys geriausi 
žmogaus fiziniai gabumai. Mes 
matomi kaip superherojai, o ne-
įgalieji, kurie negali varžytis pa-
ralimpinėse, jaučiasi ignoruoja-
mi, tarsi jie būtų beverčiai. Noriu 
tai pakeisti. Neįgaliųjų bendruo-
menė turi tapti dėmesio centru, 
ir ne tik kartą per penkerius me-
tus“, – ryžtingai nusiteikęs Ali. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Vaida BLAŽYTĖ

Be kojų gimęs galiūnas:  
žmonės su negalia prisimenami  

tik tam tikromis progomis

Paprašėme bendrovės „Li-
gence“ finansų direktorių Do-
vydą Matuliauską plačiau pa-
pasakoti apie šią naują įrangą.

Jūsų komandos sukurta 
programinė įranga leidžia iš 
dalies automatizuoti širdies 
echoskopiją, atlieka širdies 
matavimus ir padeda nusta-
tyti pakitimus širdyje. 

Skaičiuojama, kad mirtin-
gumas nuo širdies ir kraujagys-
lių ligų visame pasaulyje sie-
kia net 37%, o ES šiomis ligo-
mis kasmet suserga per 6 mln. 
žmonių.

Šiuo metu širdies echoskopi-
jos tyrimą norintys atlikti asme-
nys laukia didelėse eilėse. Vidu-
tinis laukimo laikas yra apie 5 
savaites. Mūsų sprendimas leis-
tų priimti daugiau pacientų, su-
mažintų eiles gydymo įstaigose 
ir galbūt padėtų išgelbėti ne vie-
ną gyvybę. 

Kuo netobula yra dabar 

Lietuvoje atliekama širdies 
echoskopija?

Labai didelė ir sudėtinga 
echoskopijos procedūros dalis 
yra rankiniai matavimai. Dar-
bas reikalauja įgūdžių, kurie 
įgyjami per gana ilgą laiką, ta-
čiau net įgudusiam tyrėjui ga-
li kelti iššūkių paciento konsti-
tucinės savybės (pvz., stambus 
kūno sudėjimas, pooperacinė 
edema ir pan.). Tyrėjai pralei-
džia iki 85% viso tyrimo lai-
ko vien matavimams rankiniu 
būdu. Be to, dviejų kardiologų 
atlikti matavimai tiriant tą patį 
pacientą gali būti labai skirtin-
gi, o automatizuota sistema yra 
tikslesnė.

Kaip ir kodėl kilo idėja kur-
ti šią programinę įrangą? 

Idėja kilo mano kolegoms 
Arnui ir Karoliui. Arnas atlik-
davo echokardiografijas savo 
klinikinėje praktikoje, o Karo-
lis turėjo darbo su neuroniniais 
tinklais patirties. Arnas paklau-
sė Karolio, ar būtų galima su-
kurti sistemą, kuri automatiškai 
atliktų visus reikalingus matavi-
mus, nes tai buvo sudėtingiau-
sia jo darbo dalis. Rinkos ana-
lizė parodė, kad tokių sprendi-
mų pasaulyje kol kas nėra. Su-
būrėme komandą ir pradėjome 
kurti šią sistemą.

Gal medikus paskatino as-
meninė patirtis?

Taip, Arnas tuo metu buvo 

kardiologijos gydytojas reziden-
tas, todėl turėjo puikų supratimą 
apie tyrimo subtilybes. 

Kaip šis sprendimas padės 
kovojant su COVID–19?

Ateityje gydytojai galės su-
gaišti mažiau laiko echoskopuo-
dami, nes sistema visus matavi-
mus atliks pati. Taip pat jie ga-
lės trumpiau būti prie infekuotų 
pacientų, o tyrimo analizę ir iš-
vadą atlikti saugioje aplinkoje – 
prie mūsų sistemos. Taigi šitaip 
bus mažinama paties gydytojo 
užsikrėtimo rizika.

Kada ši programinė įranga 
galėtų būti pradėta naudoti?

Bandomosios instaliacijos 
šiuo metu veikia jau Oslo uni-
versitetinėje ligoninėje, Res-
publikinėje Šiaulių ligoninė-
je, Kauno klinikose, deriname 
instaliacijas su Antakalnio, Vil-
niaus Centro poliklinika, Kana-
dos tyrimų institutu Kvebeke. 
Dedame visas pastangas, kad 
sistema veiktų su kuo mažiau 
trikdžių ir pamažu taptų ne-
pamainomu įrankiu gydytojų 
praktikoje.

Eglė KULVIETIENĖ

Dirbtinis intelektas – į pagalbą 
gydant širdies ligas

Dirbtinis intelektas šiandien 
vis dažniau ateina į talką 
medikams. Jaunas Lietuvos 
startuolis „Ligence“ sukū-
rė programinę įrangą, kuri 
iš dalies automatizuos šir-
dies echoskopiją. Idėja kur-
ti dirbtinio intelekto siste-
mą širdies echoskopijoms 
kilo dviem jauniems medi-
kams – Arnui Karužui ir 
Karoliui Šablauskui. Šian-
dien „Ligence“ jau dirba 8 
medikai. 

Ali Jawad, paralimpinių žai-
dynių Tokijuje šeštosios vie-
tos laimėtojas, siekia, kad bū-
tų pripažinta daugiau neįga-
liųjų bendruomenės poreikių. 

Startuolis „Ligence“ sukūrė programinę įrangą, kuri padės tiksliau atlikti širdies 
echoskopiją.

Ali Jawad.

„Šių metų pradžioje, kaip 
pirmoji socialinė franšizė Lie-
tuvoje, startavome Jonavoje ir 
Kauno rajone. O šiandien džiau-
giamės nauja partneryste ir jau 
antros franšizės atidarymu Šiau-
lių rajone. Senjorų ir  žmonių 
su negalia mobilumas bei sa-
varankiškos galimybės keliau-
ti turi būti užtikrinamos nepri-
klausomai nuo gyvenamosios 
vietos, nei nuo kitų aplinky-
bių“, – teigia „Socialinio tak-
si“ programos vadovė Solveiga 
Ratkevičiūtė.

Pavėžėjimo su asistavimu 
paslaugą Šiauliuose ir Šiaulių 
rajone teiks 4 savanoriai ir dar-
buotojai, turintys socialinio dar-
buotojo padėjėjo kvalifikaciją. 
Jiems padedant neįgalieji ir sen-
jorai galės nuvykti į pageidau-
jamą vietą, esant poreikiui bus 
teikiama nukėlimo laiptais, pa-
lydėjimo paslauga.

„Šiuo atidarymu džiaugia-
mės ypatingai: tai pirmoji so-
cialinė inovacija Šiaulių rajono 
gyventojams su negalia ir senjo-
rams, kuri užtikrins kelionių or-
ganizavimą į socialinio ar eko-
nominio užimtumo vietas bei 
padės būti mobiliems bei sava-
rankiškiems“, – sako asociacijos 
„Namiškiai“ pirmininkė Simo-
na Kruminaitė.

„Socialinis taksi“ šiuo metu 
paslaugas teikia Vilniaus mieste 
ir rajone, Kauno mieste ir rajo-
ne, Klaipėdos mieste ir rajone, 
Panevėžyje, Jonavoje, Utenoje, 
Ukmergėje, Visagine, Zarasuose 
ir Šiaulių rajone. Paslaugas ga-
lima užsisakyti užsiregistravus  
tinklapyje www.socialinistaksi.lt 
arba paskambinus telefonu +370 
687 44001, darbo dienomis nuo 
9 iki 18 val.

„Bičiulystės“ inf.

„Socialinis taksi“ kartu su 
partneriais asociacija „Na-
miškiai“ pradėjo teikti pa-
vėžėjimo su asistavimu pas-
laugas žmonėms su negalia ir 
senjorams Šiaulių rajone. Tai 
jau antroji socialinė franšizė, 
įsteigta diegiant nacionalinį 
mobilumo tinklą, ir pirmasis 
rajonas, kuriame „Sociali-
nis taksi“ paslaugomis galės 
naudotis ir senjorai.

„Socialinis 
taksi“ - ir 

Šiaulių rajone

Pavėžėjimo paslaugos teikiamos ir 
žmonėms su negalia, ir senjorams. 
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

 

Vakare taip greit sutems-
ta – dar tik šešios, o atro-

do, kad gili naktis. Prie visko 
pratinamės pamažu. Miegoti 
dar ankstoka, tad nutariau per-
žvelgti krūvon sudėtus senus 
atvirukus. Artimieji, pažįsta-
mi sveikino su artėjančiomis 
šventėmis, su gimtadieniu. Visi 
atvirukai gražūs, traukia akį, o 
parašyti žodžiai sminga širdin.  

Vis pagalvoju, kad kiek
vienas žmogus yra meninin-
kas. Vienas moka megzti, ki-
tas siūti, trečias – gražiai pieš-
ti. Kiek vienas turi savo pomė-
gį, jaučia, kas gražu. Kaip bū-

tų gera, jei pasauly viešpatau-
tų tik gėris, grožis. Pasižiūri 
televiziją, pasiklausai žinių ir 
supranti, kad to pasaulyje nė-
ra. Mane paguodžia knygos. 
Jos – nuolatinės mano palydo-
vės. Kiek vienas savo gyvenimo 
knygą rašome visą gyvenimą. 
Rašome neskubėdami po eilu-
tę, po žingsnį. 

Dailininkui lengviau. Jis 
paima drobę ir joje palieka gi-
lius potėpius, vaizdus, jaus-
mus. Gimsta paveikslas, kurį 
visi gali pamatyti, žavėtis arba 
smerkti. Vieniems jis patinka, 
kitiems ne. 

Visi savo gyvenimo kely pa-
liekame šviesią ar tamsią žy-
mę. Kai į pasaulį ateina žmo-
gus, juo džiaugiamės. Jis atei-
na su saule. Reikia sugebėti iš-
saugoti tą saulę, tą tyrą žvilgs-
nį, meilę žmogui.

Žiema grįžo į savo valdas. 
Vėl džiaugiamės sniegu. Man 
širdin vis dar pastuksena Sa-
lomėjos Nėries žodžiai: „Bren-
da pušys per pusnynus ir iš-
brist niekaip negal.“ O kiek 
pušų nerijos miškuose! Vienos 
išlakios, kitos palinkusios nuo 
vėjo, bet visos išdidžios, gra-
žios, kerinčios. Poetė primena: 

Tegul ateinantys visus apdovanoja meile

kitas „bičiulystės“ numeris išeis gruodžio 23 dieną.

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

Mieli bičiuliai, bėga paskutinės dienos, kai „Bičiulystę“ 2022 
metams dar galite užsiprenumeruoti lengvatinėmis sąlygomis – 
tik už 10 eurų. 

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.

Neįgaliųjų organizacijos prenumeratorių lauks iki gruodžio 10 d. 
„Bičiulystės“ redakcija 

Nelikite be „Bičiulystės“!

Stūgaujantis vėjas vis išlėkda-
vo iš už miško ir gainiojo po 

kiemą užsilikusius parudavu-
sius lapus, brukdamas juos prie 
aplūžusios tvoros. Ore tvyrojo 
sodrus rudens kvapas.

Namo durys atsivėrė ir išė-
jo Levutė, nešina ėdalu paršui. 
Ėjo per kiemą pasiramsčiuoda-
ma lazdele, kol pasiekė tvartą. 
Apžvelgė seną, vis labiau aplei-
džiamą sodą ir trūnyti pradėju-
sius avilius. Atsigręžusi pamatė 
pro duris išeinantį savo dieduką 
Joną, kuris iš malkinės pasiėmė 
kelis šakaliukus ir grįžo trobon. 
Apžvelgė laukus, kur kadaise 
gyveno žmonės, su kuriais kar-
tu linksminosi ir kartu liūdėjo.

Tik viena sodybėlė beliku-
si... Vieni nusipirko butus mies-
te arba išvyko pas vaikus gyven-
ti, kitus priglaudė žemelė. Sunku 
gyventi seniems ir ligotiems to-
limame vienkiemyje. Viena sau 
pagalvojo: ar ne laikas viską par-
duoti ir važiuoti į miestą gyventi. 
Pasitarę abu taip ir padarė. Sū-
nus, sugrįžęs iš Anglijos, pasker-
dė paršioką, pardavė sodybėlę su 
žemės lopinėliu ir nupirko butą 
mieste. Atsibučiavo Jonas su savo 
bitynu, apglostė paties darytus 
avilius. Atsisveikino su kaimynu 
ir savo buvusia sodyba, susidėjo 
lašinių paltis, medaus puodynė-
lę, pasiėmė katinėlį Rainį ir su 
visa manta išvažiavo į miestelį.

Dar ilgai riedėjo išsiskyri-
mo su gimtine ašaros. Vėjas ant 
nuogų medžių šakų jiems grojo 
atsisveikinimo melodiją. Užsili-
kęs vienas klevo lapelis mojavo 
jiems ilgai, ilgai....

„Kažin ar greitai pavyks mies
te priprasti?“ – mąstė Levutė. 

Lyg atspėdamas jos mintis 
seniokas Jonas pratarė:

– Pokarį iškentėm, kolcho-

zus pergyvenom, tai gyvenimas 
mieste bus tik baikos...

Nuvykę atidžiai apžiūrėjo 
naująjį butą, apčiupinėjo bal-
dus, o katinėlis apėjo visus kam-
pus. Netikėtai kažkas pasibeldė 
į duris. Atidarė Jonas, o už jų 
bestovinti pusamžė moteris su 
prijuoste.

– Aš būsiu jūsų kaimynė Alė 
iš priešais esančio buto. Apie vi-
sus viską žinau ir jei prireiks ži-
nių apie kurį kaimyną – kreip-
kitės į mane, viską papasako-
siu, – tarškėjo ji. – O kada švę-
sime įkurtuves?

– Dar nežinome, pagalvosi-
me, – išlemeno sutrikęs senio-
kas ir uždarė duris.

– Kaip kaime... Ar prisimeni 
Onytę, kuri viską apie visus ži-
nojo, tik apie save nieko, – pra-
bilo Levutė. 

– Taiiip, matė net blusos 
grieką, – pratęstai subambė-
jo Jonas.

Po geros valandos pasigir-
do durų skambutis. Senolė net 
krūptelėjo – nepratus prie to-
kių garsų.

Senukas pravėrė duris, o ten 
du pasišiaušę berniokai su gita-
ra stovi.

– Sveiki, seniokai. Gal norite 
pasiklausyti šiuolaikinės muzi-
kos? Bus linksmiau senti, – drą-
siai poškino stambesnysis.

– Susitariam dėl kainos – už 
pusvalandį penkiasdešimt eurų 
imam, – akis išvertęs pareiškė.

– Dėkui, nereikia, turim radi-
ją, – atkirto Jonas ir uždarė duris.

Dar ilgai abu ilgesio ir nuo-
vargio prislėgti sėdėjo ant neišpa-
kuotų dėžių. Už lango girdėjosi 
girto praeivio šūkčiojimai. Vir-
šutiniame aukšte plyšavo radijas. 
Priešais stovinčio namo balkone 
moteris virkdė smuiką. Pro langą 
šviečiantis mėnulis atrodė blyš-
kesnis nei kaime. Žvelgė jiedu į 

gęstančios dienos atšvaitus tam-
sėjančiame danguje. Sutemos 
užtvindė butą, pasklido po visus 
kampus. Dėžėje sukrautos lašinių 
paltys kvepėjo alksnio dūmu, ant 
sofos ramiai snaudė Rainis. Arti-
nosi pirmoji naktis mieste, o nak-
tyje slypi rytojaus diena. 

Levutė gulėjo atmerktomis 
akimis, žiūrėdama į didelį lan-
gą, ir visame kūne jautė nuovar-
gį. Pasiėmė rožančių. „Kažin, 
ar bažnyčia arti?“ – galvojo ji.

Naktis buvo kankinamai il-
ga – per ilga seniems žmonėms, 
įpratusiems visą amžių anksti 
keltis. Brėkštant kieme pasigirdo 
triukšmas. Kažkas garsiai sušuko:

– Pienas atvažiavo!
Levutė dirstelėjo po langą – 

stovi džipas, o moteris, užsime-
tus ant pečių baltą chalatėlį, iš 
bidono pilsto pieną. Nustvėrusi 
stiklainį iššlepsėjo laukan. Grį-
žusi į butą pasidžiaugė:

– Štai pienuko kaimiško 
nupirkau ir smetonos slonikėlį. 
Nugirdau, kaip Alė naujienas 
apie kaimynus aptarinėja. Gal 
ir visai gerai bus čia gyventi – 
vis tarp žmonių, ne laukuose.

Kažkas tyliai barkštelėjo į 
lango stiklą. Senolis Jonas su-
nerimo ir apsidairė. Į langą sna-
peliu stukseno maža zylutė, pra-
nešdama, kad artėja žiema.

– O tavo darytą lesyklėlę tai 
pamiršom pasiimti, – nusimi-
nusi ištarė Levutė ir dirstelėjo į 
sudiržusias Jono rankas.

– Teks pirkti, ką darysi. Kai-
mynų prašysime, kad pritvirtin-
tų. Be paukštelių nesmagu gy-
venti, – pusbalsiu mąstė die-
dukas.

Zylutė ir toliau bėginėjo pa-
lange, snapeliu vis stuksendama 
į stiklą. Pradėjo kristi pavienės 
purios snaigės....

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Įkurtuvės

„Pusnynuos nykštukai miega“. 
Kaip gražu! Prisimeni vaikystė-
je girdėtas pasakas, matai gra-
žius vaizdus. Akyse tvenkiasi 
ašaros, bet vėjas neša jas tolyn, 
neleidžia pasiduoti. Atsargiai 
brendi sniegu. Tegul nykštu-
kai ramiai miega... 

Mano kraštą iš abiejų pu-
sių apkabina marios ir jūra. Jos 
man primena seseris, kurios 
stengiasi susikibti rankomis, 
kalbasi viena su kita. 

Kai jūra siautėja, šiaušia-
si bangomis, marios nurimsta. 
Bangelės vos ritasi, tyliai kaž-
ką šnabžda, matyt, kalbina sesę, 

kad taip nepyktų, negąsdintų 
žmonių. Būna dienų, kada jūra 
rami, gali žvilgsniu aprėpti jos 
tolį, pasigėrėti besileidžiančia 
saule vandens spindesy.

O tada marios pasišiaušia, 
rodo savo galią. Dangus pa-
tamsėja, bangos piktai plaka-
si į krantą, nerimsta vandenys, 
kažko pyksta. 

Taip ir prabėga gyvenimas. 
Norėtųsi, kad kiekvieno žmo-
gaus poelgiai būtų meilės ir ge-
rumo kupini. Tegul ateinantys 
metai visus apdovanoja meile.

Aldona BALSEVIČIENĖ 
Juodkrantė


