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Nominantus siūlė 
visuomenė

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos kartu su Nacio-
naliniu lygybės ir įvairovės fo-
rumu organizuojamiems apdo-
vanojimams vertus žmones, ini-
ciatyvas, projektus siūlė visuo-
menė. Buvo paskelbtos 8 nomi-
nacijos: lyčių lygybės, įveiktos 
kliūties, LGBT lygiateisiškumo, 
atviros visuomenės, amžiaus, 
tautų dialogo, religijų ir įsitiki-
nimų įvairovės, metų proveržio.

Visuomenės bei komisijos 
vertinimui buvo atrinkta per 

dvi dešimtis nominantų. Ap-
dovanojimus pretendavo gauti 
ir garsūs populiariosios kultū-
ros, meno projektai, nacionali-
nės žiniasklaidos priemonės, ki-
tos socialinį jautrumą skatinu-
sios veiklos. Tarp jų – ir kitaip 
apie negalią kalbėjusios, ją pri-
stačiusios iniciatyvos.

Lygių galimybių kontrolierės 
Agnetos Skardžiuvienės teigi-
mu, lygiateisiškumas ir pagarba 
įvairovei dar nėra savaime su-

prantami, todėl laureatų darbai 
ir yra tie žingsniai teisingesnės 
visuomenės link.

Įtraukiajam ugdymui – 
visuomenės dėmesys 

ir apdovanojimas
Pastaruoju metu daug dis-

kutuojama apie ypatingų porei-
kių turinčių vaikų ugdymą ben-
drojo lavinimo mokyklose, net-
gi pataisytas Švietimo įstatymas. 
Dabar jame numatyta, kad visi 

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2019 metų laureatai.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Viktorijos Pinkovskajos dukrai nustatytas sunkus neįgalumas. Šeimai būti-
nos laikino atokvėpio paslaugos. 

Tolerancijos testas

Nacionaliniuose lygybės ir 
įvairovės apdovanojimuose 
jau septintą kartą pagerbti 
daugiausiai žmogaus teisių 
užtikrinimo srityje nuveiku-
sių iniciatyvų autoriai. Vi-
suomenė dėmesį atkreipė ir 
apdovanoti pasiūlė daugiau 
kaip 100 žmonių, iniciaty-
vų, projektų. 8 nominacijų 
laureatams įteiktos meni-
ninkės Ievos Paltanavičiū-
tės sukurtos statulėlės ir AB 
„Swedbank“ įsteigti pinigi-
niai prizai.

vaikai galės lankyti artimiausią 
mokyklą, o ši turės pasirūpinti, 
jog specialiųjų poreikių turin-
tiems mokiniams būtų suteikta 
visa reikalinga pagalba. Vis dėl-
to iki 2025 m. ištęstas perėjimo 
prie įtraukiojo ugdymo procesas 
neatitinka neįgalius vaikus au-
ginančių tėvų poreikių.

Visuomenė negali nepastebė-
ti, kaip sunkiai įsitvirtina įtrau-
kiojo ugdymo idėjos, todėl labai 
palankiai vertina tuos, kurie pa-

tys pasirinko šį nelengvą kelią. 
Nacionaliniams lygybės ir įvai-
rovės apdovanojimams pasiūlyta 
Dovilų (Klaipėdos r.) pagrindinė 
mokykla ne tik pateko į „Įveik-
tos kliūties“ nominantų sąrašą, 
bet ir tapo jos laureate. Mokykla 
įvertinta už neišsenkamą ener-
giją ir nuolatinių kliūčių įveiki-
mą įtraukiant vaikus su negalia 
į bendrąjį ugdymą. Šiuo keliu 
Dovilų pagrindinė mokykla ei-
na jau 10 metų. Joje mokosi 224 
mokiniai, 15 iš jų turi autizmo 
sutrikimą, 2 – Dauno sindromą. 
Dovilų pagrindinę mokyklą lan-
ko ir mokiniai, turintys nežymių 
bei vidutinių intelekto sutriki-
mų. Šie vaikai mokosi bendrose 
klasėse, kartu dalyvauja visuose 
renginiuose, ekskursijose, lanko 
įvairius būrelius.

Valdovų rūmuose „Įveiktos 
kliūties“ apdovanojimą atsiėmęs  

Laikino atokvėpio paslaugos 
sulaukia ne visi

Atokvėpio paslauga jau 
reglamentuota

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Socialinių paslaugų 
skyriaus patarėjos Rasos Genie-
nės teigimu, atokvėpio paslau-

ga – nuo 2014 metų įgyvendi-
namos institucinės globos per-
tvarkos dalis. Reformos tikslas – 
kurti įvairias bendruomenines 
paslaugas, kad negalią turintys 
asmenys nepatektų į institucinę 
globą. Išbandytos ir pasiteisinu-
sios paslaugos yra reglamentuo-
jamos. Atokvėpio paslauga prieš 
metus buvo įtraukta į sociali-
nių paslaugų katalogą, o gegu-
žės pabaigoje paskelbtas Laikino 
atokvėpio paslaugos vaikams su 
negalia, suaugusiems asmenims 
su negalia ir senyvo amžiaus as-
menims teikimo ir organizavi-
mo tvarkos aprašas. Taigi šiuo 
metu yra visos galimybės savi-
valdybėms pradėti teikti šias pas-
laugas. R. Genienė atkreipė dė-
mesį, kad pasikeitė ir paslaugos 
turinys – įgyvendinant projektą 
paslauga buvo teikiama tik ne-
galią turintiems vaikams ir dar-
bingo amžiaus asmenims, dabar 
į paslaugos gavėjų sąrašą įtraukti 

ir senyvo amžiaus žmonės, ku-
riems nustatytas didelių ar vidu-
tinių specialiųjų poreikių lygis 
ir specialusis nuolatinės slaugos 
arba specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis. Ši pa-
slauga – tai sudėtinė pagalbos į 
namus, dienos socialinės globos, 
trumpalaikės socialinės globos 
paslaugų dalis. Ji finansuojama iš 
savivaldybių biudžeto. Taigi, ar 
šios paslaugos bus teikiamos, pri-
klauso nuo pačių savivaldybių.

Būtina atokvėpio paslauga 
Viktorijos Pinkovskajos 

15-metei dukrai nustatytas sun-
kus neįgalumas. Negalios prie-
žastis – labai retas Dandy-Wal-
ker sindromas. Galvoje esantis 
darinys pažeidžia bendrą žmo-
gaus raidą, lemia psichikos sut-
rikimus. Viktorija guodžiasi, kad 
jie itin paaštrėjo paauglystės lai-
kotarpiu – atsirado agresija. Įdo-
mu tai, kad ji yra nukreipta tik į 

Lygybės ir įvairovės apdovanojimai 
stiprina žmogaus teisių bendruomenę

Prieš bene penkerius me-
tus pradėta kalbėti apie ato-
kvėpio paslaugą – apie tai, 
kad ir Lietuvoje turi atsiras-
ti galimybė negalią turin-
čius artimuosius prižiūrin-
čioms (slaugančioms) šei-
moms trumpam atitrūkti nuo 
slaugymo. Ši paslauga kai 
kuriose savivaldybėse buvo 
išbandyta įgyvendinant Eu-
ropos socialinio fondo finan-
suojamą projektą. Ar pro-
jektui pasibaigus ši paslau-
ga išliks?

Atvira visuomenė

šeimos narius. Viktorija augina ir 
4 metų dukrą, kuriai dažniausiai 
tenka iškęsti sesės pykčio atakas. 
Užtenka mažajai paimti kokį 
nors daiktą, padėti kitoje vieto-
je, vyresnėlė jai gali trenkti, pa-
stumti, užgauti. „O ji stipri, gali 

ir stipriai sužeisti. Reikėjo galvo-
ti, ką daryti. Supratome, kad tu-
rime jas atskirti“, – atvirai pasa-
koja V. Pinkovskaja.

Prieš trejus metus Viktorija 
atsitiktinai sužinojo apie laikino  

Martyno Ambrazo nuotr.

Asmeninio archyvo nuotr.
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Edmundas Buklys su vyriausiu sūnumi Edvinu ir seserimi Justina įsiamžino su 
Prezidentu Gitanu Nausėda ir Diana Nausėdiene.

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Stanislava Maslinskienė 
„Bičiulystei“ parašė, kaip iš ka-
rantino gniaužtų vadavosi kūry-
bingi širvintiškiai.  

Besitęsiantis karantinas ir 
koronaviruso pavojus išvargino 
žmones. Širvintų rajono savi-
valdybės kultūros centro meno 
kolektyvai ėmėsi įvairių inicia-
tyvų, kaip praskaidrinti žmonių 
nuotaiką.

Nuo jų neatsiliko ir Neį-
galiųjų draugijos dainininkai. 
Mieste, tarp kelių daugiabučių 
namų, ansamblis „Viltis“ (vado-
vas Jonas Romaška) savo daino-
mis linksmino Širvintų gyven-
tojus. Gausus jų būrelis stebėjo 
netikėtai surengtą koncertą ir 
pritarė muzikantams. Garsini-
mo aparatūrą, garsiakalbius pa-
rūpino kultūros centras.

Sušvelninus karantino sąly-

Miesto gyventojus 
pradžiugino draugijos 
ansamblio koncertas

gas birželio pradžioje Kultūros 
centras surengė Širvintų krašto 
tautodailininkų ir liaudies me-
nininkų darbų parodą „Atmi-
nimas gyvas“, skirtą Širvintų-
Giedraičių mūšio 100-mečiui 
paminėti. Istorikas Jonas Stan-
kevičius išsamiai papasakojo 
apie Širvintų-Giedraičių mūšio 
reikšmę Lietuvai.

Rajono tautodailininkai pri-
statė puikių darbų. Parodoje su 
savo rankdarbiais dalyvavo ir trys 
Neįgaliųjų draugijos darbščiųjų 
rankų būrelio narės: Aldona Pet-
kevičiūtė, Neringa Liesienė ir Si-
gita Liucija Jankovskienė. Auksa-
rankės apdovanotos padėkomis.

Renginio organizatoriams, 
dalyviams ir svečiams koncer-
tavo Neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Viltis“. Gausiais aplo-
dismentais sutiktam kolektyvui 
įteikta padėka.

Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ Širvintų-Giedraičių mūšio 100-mečio 
paminėjime.

Bendruomenės balsas

 Širvintos:

Vaikams svarbūs abu tėvai
Į prezidentūros Kolonų salę 

susirinkusius tėvus, daugelį jų 
atlydėjusius vaikus šiltai suti-
kęs Prezidentas G. Nausėda pa-
brėžė, kad motinos ir tėvo vaid-
menys šeimoje yra nepakeičia-
mi ir vienas kitą papildantys, o 
jų svarba – neišmatuojama. „Il-
gai laikėme, kad motinystė, jos 
džiaugsmai ir vargai yra alfa ir 
omega. Tačiau šiandien tėvystė 
nereiškia – būti šalia. Tėvystė 
reiškia – būti kartu. Tėtis turi 
dalytis džiaugsmais, vargais, vil-
timis, perspektyvomis, nes tik 
tai, mano įsitikinimu, yra tikra 
šeima“, – kalbėjo šalies vadovas.

Minint Motinos dieną Pre-
zidentas būriui mamų įteikė or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medalius. Tėvai kol kas pagerb-
ti tik padėkomis – iškilmingoje 
ceremonijoje jos įteiktos 18 at-
sakingų tėvų. Prezidentas išsakė 
viltį, kad kitais metais motinų 
ir tėvų pagerbimas nesiskirs – 
jis jau pateikė Seimui Valstybės 
apdovanojimų įstatymo patai-
sas, kad ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu būtų galima 
apdovanoti ne tik penkis ir dau-
giau vaikų užauginusias moti-
nas, bet ir tėvus, globėjus.

„Reiškiu labai nuoširdžią pa-
garbą Jums – žmonėms, kon-
krečiu pavyzdžiu įrodžiusiems 
tikrąją tėvystės vertę“, – savo 
kalboje sakė Prezidentas, dėko-
damas susirinkusiems už sąmo-
ningai prisiimtą atsakomybę už 
šeimą, iniciatyvumą globos ir 
įvaikinimo srityje, aktyvų dali-
jimąsi tėvystės gebėjimais ir gerą 
pavyzdį bendruomenei.

Abipusis pasididžiavimas
Lietuvos negalios organi-

zacijų forumui pasiūlius į Tė-
vų pagerbimo ceremoniją bu-
vo pakviestas trijų vaikų tė-
tis Edmundas Buklys. Prieš 16 
metų į eismo įvykį patekęs jau-
nas vyras patyrė sunkią trau-
mą – lūžo stuburas. Nuo tada 
Edmundas juda tik neįgalio-
jo vežimėliu. Nelaimingas at-
sitikimas iš esmės pakeitė vyro 
gyvenimą. Iširo ir šeima. Trys 
maži sūnūs liko su motina, bet 
Edmundo ryšiai su jais nenutrū-
ko – jie nuolat matėsi, bendravo.

Sustiprėjęs po traumos 
Edmundas iš Kėdainių persi-
kėlė į Vilnių, susirado darbą, po 
to 8 metus vadovavo neįgaliųjų 

organizacijai ir iki šiol rūpinasi 
aplinkos prieinamumu, kad ne-
įgaliesiems būtų sudarytos vie-
nodos sąlygos mokytis, dirbti, 
vairuoti, dalyvauti visaverčia-
me gyvenime. Gyvenimą į sa-
vo rankas suėmęs vyras įstojo į 
universitetą, įgijo socialinio dar-
bo išsilavinimą, dabar tęsia stu-
dijas magistratūroje.

Daugiau kaip prieš dešimt-
metį Edmundas susigrąžino 
ir vaikus, prisiėmė atsakomy-
bę pats juos auginti, rūpintis. Ir 
jam tai puikiai sekėsi. Dabar sū-
nūs jau suaugę: vyriausias gyve-
na savarankiškai, dirba, jaunėlis 
pasirinko karininko kelią ir jau 
metus studijuoja Generolo Jono 
Žemaičio karo akademijoje. Tik 
vidurinysis gyvena su tėčiu, nes 
turi negalią. 24 metų vaikinas 
negali būti savarankiškas, jam 
reikalinga nuolatinė priežiūra, 
pagalba, kontrolė.

Pasak Edmundo, rasti dar-
bą turint lengvą protinį atsiliki-
mą – „misija neįmanoma“, to-
dėl kreipėsi į socialinę įdarbini-
mo agentūrą (VšĮ „SOPA“), ku-
ri, išsiaiškinusi vaikino galimy-
bes, pasiūlė atlikti praktiką res-
torane „Pirmas blynas“ (pagal 
projektą „Nuo globos link gali-
mybių: bendruomeninių paslau-
gų plėtra“), kur jis galės lavin-
ti savo darbo įgūdžius, išmoks 
dirbti bendraujant su kolekty-
vu ir klientais.

Vaikai – Edmundo tikslas, 
dėl kurio jis stengėsi kabintis į 
gyvenimą, nepasiduoti sunku-
mams, ieškoti išeities iš sudėtin-
gos situacijos. Ir jam tai puikiai 
pavyko! Vaikai jį įkvėpė nepasi-
duoti. Edmundas labai jais visais 
didžiuojasi. Ir džiaugiasi, kad šis 
jausmas – abipusis.

Stiprus vyriškas tėvo 
ir sūnų ryšys

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ apdovanoti pasiū-
lytą Žilviną Mišeikį į iškilmin-
gą ceremoniją atlydėjo jo jau-
nėlis sūnus Jokūbas. „Vyresny-
sis dar buvo užsiėmęs mokyk-
liniais rūpesčiais“, – šiek tiek 
apgailestaudamas tarsteli Žilvi-
nas, nes neabejoja, kad jam irgi 
būtų buvę prasminga dalyvau-
ti tokiame renginyje, pamatyti, 
kad neįgalūs tėvai taip pat ger-
biami ir vertinami.

Žilvinas neslepia – netikėtai 

Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos 
Kairių padalinio neįgalieji su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi ži-
nute apie per karantiną gimusią 
naują veiklą.

Kaip ir visas pasaulis, Lietu-
va keletą mėnesių gyveno izo-
liuota nuo artimųjų, draugų ir 
pasaulio. Bet mūsų, Šiaulių r. 
neįgaliųjų draugijos Kairių pa-
dalinio, narės ir šiuo laikotarpiu 
nesėdėjo rankų sudėjusios. Ka-
dangi per karantiną į užsiėmi-
mus rinktis negalėjome, dirbo-
me nuotoliniu būdu, namuose.

Sumanėme atnaujinti mūsų 

Originalios karantino idėjos

užimtumo patalpose esančias se-
nas kėdes. Nutarėme jas apmegz-
ti. Tam panaudojome įvairius 
siūlus – išardėme nenešiojamus 
megztinius, šalikus, paltus.

Sėdėdamos po nuo bičių 
dūzgiančiomis trešnėmis ir obe-
limis, ėmėmės suplanuoto dar-
bo. Numezgėme gražių kėdžių 
apmušalų. Kiekvienos mezgė-
jos apmušalas vis kitoks, savitas.

Įvairiais raštais, ornamentais 
ir spalvinėmis juostomis „ap-
rengtos“ kėdės tarsi atgijo. Da-
bar visos džiaugiamės ir gėrimės 
atnaujintu interjeru.

Akį traukia darbščių auksarankių atnaujintos kėdės.

 Šiaulių r.:

užklupusi negalia tapo nemenku 
išbandymu ir jam, ir jo sūnums. 
Gyvenimas susiklostė taip, kad 
jau kurį laiką šeima gyveno ats-
kirai, o berniukai patys rinko-
si, kiek su kuriuo iš tėvų no-
ri gyventi. Kai Žilviną sukaus-
tė negalia, sūnūs buvo su juo, 
tad visi kartu išgyveno šį gy-
venimo virsmą, mokėsi priimti 
pokyčius. „Buvo nelengva – ir 
su negalia turėjau susitaikyti, ir 
vienas dviem berniukais pasirū-
pinti, bet viską įveikėme, – pa-
sakoja vyras. – Apie trejus me-
tus gyvenome kartu, puikiai su-
tarėme, vienas kitam padėjome. 
Mus sieja stiprus ryšys.“

Žilvinas atviras: sūnūs skir-
tingai priima jo negalią, tiksliau 
tai, kad jis gali judėti tik neįga-
liojo vežimėliu. Jokūbui tai visiš-
kai natūralu, jis visada padeda, o 
paauglys Kristupas Žilvinas ra-
teliuose sėdinčio tėčio šiek tiek 
gėdijasi. Vaikinas yra sulaukęs 
pašaipių klasės draugų replikų, 
todėl jautriai sureagavo ir į tėčio 
įrašą socialiniuose tinkluose, iš-
sakiusį savo nusivylimą, kad ne-
galėjo patekti į porą mokykloje 
vykusių renginių, nes pastatas 
visiškai nepritaikytas neįgalie-
siems, netgi paprašė šį įrašą iš-
trinti... „Jis labai stipriai išgyve-
no, kai man buvo blogai. Esu 
keletą kartų sakęs, kad neturėtų 
gėdytis mano situacijos, kad ne-
galia žmogaus orumo nesumen-
kina“, – sako Žilvinas ir priduria 
sūnus patikinęs, kad tik futbolo 
su jais negalėsiąs žaisti, o dau-
giau niekas nepasikeis.

Žilvinas daug kalbasi su sū-
numis, diskutuoja. „Neprimetu 
jiems savo nuomonės, dėl visko 
tariamės, kartu priimame spren-
dimus. Jaučiu, kad tokie vyriškai 
atviri mūsų pokalbiai prie arba-
tos puodelio augina jų savimonę 
ir savivertę, brandina juos kaip 
asmenybes“, – sako Žilvinas.

Jokūbui labai didelį įspūdį 
paliko apsilankymas prezidentū-
roje. Ž. Mišeikis neabejoja, kad 
matydamas, kaip Prezidentas 
tėčiui įteikė padėką už atsakin-
gą tėvystę, sūnus suprato, koks 
svarbus tėčio ryšys su jais ir dar 
labiau jį vertins. Ilgai atmintyje 
išliks ir prisiminimas, kaip drau-
ge su jais išgerti kavos puodelio 
prisėdo Prezidentas G. Nausėda 
su pirmąja ponia D. Nausėdiene.

Aldona DELTUVAITĖ

Atsakinga ir pozityvi tėvystė verta 
didelės pagarbos

Atvira visuomenė

Tėvo dienos išvakarėse Pre-
zidentas Gitanas Nausėda 
su žmona Diana Nausėdiene 
surengė tėvų pagerbimo cere-
moniją ir įteikė jiems padėkas 
už atsakingą ir pozityvią tė-
vystę. Tarp pagerbtų tėvų – 
ir negalią turintys ar neįga-
lias atžalas auginantys tėvai, 
kuriuos pristatė Lietuvos ne-
galios organizacijų forumas 
ir asociacija „Savarankiškas 
gyvenimas“.

LR Prezidento kanceliarijos archyvo/Roberto Dačkaus nuotr.
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mokyklos direktorius Arūnas 
Grimalis neslėpė, kad tokio 
įvertinimo už kasdienį darbą 
tikrai nesitikėjo. „Sunkus ke-
lias, bet sunkiam kely mažiau 
konkurentų“, – mokyklos ap-
sisprendimą ugdyti visus vaikus, 
jų nerūšiuojant pakomentavo ir 
specialioji pedagogė Svaja Venc-
kienė. Ne kartą įvairiuose rengi-
niuose, diskusijoje apie švietimo 
sistemos nepasirengimą kartu su 
visais ugdyti specialiųjų porei-
kių turinčius vaikus atvirai kal-
bėjusi pedagogė nuolat pabrėž-
davo poreikį nedelsiant pradė-
ti rengti tam specialistus. Jiems 
reikia specialių žinių, praktinių 
įgūdžių, nes specialiųjų poreikių 
turintys mokiniai visi skirtingi 
ir reikalauja išskirtinio dėme-
sio. „Ne su kiekvienu mokame 
elgtis, ir kiekviena diena mums 
kaip iššūkis“, – prisipažino savo 
darbo su tokiais mokiniais me-
todiką sukūrusi S. Venckienė.

Mokyklos direktorius A. Gri-
malis užsiminė apie kaip tik šiuo 
metu per televiziją rodomą popu-
liarų serialą „Stebuklas“. Jo kū-
rėjai atskleidžia, ką išgyvena ne 
tik chirurgu siekiantis tapti au-
tizmo spektro sutrikimą turintis 
vaikinas, bet ir visas ligoninės 
personalas. O Dovilų pagrindinė 
mokykla tokių stebuklų turi 15!

„Įveiktos kliūties“ 
nominantai – negaliai 
nepasidavę žmonės

Tarp „Įveiktos kliūties“ no-
minantų – dar dvi iniciatyvos, 
parodančios, kad negalia verž-
liems, aktyviems žmonėms ne-

trukdo siekti savo tikslų ir sva-
jonių, išbandyti naujoves.

Ne tik Lietuvos, bet ir La-
tvijos, Estijos gyventojus suža-
vėjo į Baltijos kelio 30-mečio 
minėjimą įsitraukę neįgalieji – 
„Įveiktos kliūties“ apdovano-
jimui buvo nominuotas jų žy-
gis nuo Vilniaus iki Talino. Į jį 
leidosi 17 žmonių komanda, iš 
kurių 11 – judantys neįgaliųjų 
vežimėliais. Pakeliui neįgalieji 
susitiko su įvairiomis bendruo-
menėmis, Latvijos, Estijos ne-
įgaliųjų organizacijų atstovais, 
vertino aplinkos prieinamumą. 
Vis dėlto, pasak šio žygio inicia-
torės Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos atstovės Gintos Že-
maitaitytės, nepritaikyta aplin-
ka, skaudančios rankos ir ki-

ti nepatogumai nublanko prieš 
didelį visuomenės susidomėjimą 
ir palaikymą. Pasak jos, neįga-
lieji įrodė, kad ir jie šio to verti. 
Baltijos kelio bendraamžis žy-
gio dalyvis Petras Kasanavičius 
sako iki šiol prisimenantis šio-
je kelionėje patirtus pasididžia-
vimo ir patriotiškumo jausmus.

Dar vienu patriotiškumo įro-
dymu tapo neįgaliųjų dalyvavi-
mas realybės dokumentikos lai-
doje „Ypatingas būrys“. 12 para-
limpiečių ir 2 sužeisti karininkai 
išbandė kario duoną – kuriam 
laikui tapo visaverčiais kariuome-
nės nariais. Neįgaliems kariams 
nebuvo taikomos jokios nuolai-
dos, jie turėjo paklusti kariuome-
nės disciplinai, atlikti sudėtingas 
užduotis. Ir jie šį iššūkį įveikė, 

savo pavyzdžiu parodė, kad gin-
ti tėvynę gali kiek vienas. Nacio-
naliniams lygybės ir įvairovės ap-
dovanojimams „Ypatingas būrys“ 
buvo nominuotas už stiprybės, iš-
tvermės ir drąsos pavyzdžius, ku-
riems negalia nėra kliūtis.

Jie gali daug daugiau
Lygybės ir įvairovės apdova-

nojimų „Metų proveržio“ no-
minacijai pristatyta ir dar vie-
na iniciatyva, įrodanti, kad ne-
galią turintys žmonės gali daug 
daugiau, nei apie juos stereoti-
piškai manoma. Reikia tik juos 
įgalinti. Būtent tokios atsako-
mybės praėjusiais metais ėmė-
si VšĮ „SOPA“, nusprendusi ir 
Lietuvoje išbandyti Europoje 
jau daugiau kaip 10 metų vyks-

tančią darbo šešėliavimo akciją 
DUOday. Prie šios iniciatyvos 
prisijungusios 25 įmonės ir or-
ganizacijos atvėrė savo duris ir 
pasiūlė neįgaliesiems išbandyti 
skirtingas specialybes, susipa-
žinti su jų kolektyvais. 32 neį-
galieji „pasimatavo“ specialybes, 
apie kurias galėjo tik pasvajoti. 

„SOPOS“ direktorė Jurgita 
Kuprytė džiaugiasi, kad net pu-
sė iš DUOday akcijoje dalyvavu-
sių neįgaliųjų iš tikrųjų susirado 
mėgstamą darbą ir tebedirba iki 
šiol. Pasak jos, neįgalieji gali bū-
ti lojalūs, atsakingi darbuotojai, 
svarbu įvertinti jų galimybes, pa-
dėti adaptuotis. Praėjusiais me-
tais už negalią turinčių žmonių 
įdarbinimą „Įveiktos kliūties“ 
apdovanojimą pelniusio Timo 
van Wijko įkurto restorano „Pir-
mas blynas“, su kuriuo „SOPA“ 
glaudžiai bendradarbiauja, pa-
vyzdys įrodė, kad jausdami pa-
sitikėjimą šie žmonės gali pada-
ryti didžiulę pažangą, nustebinti 
naujais gebėjimais.

J. Kuprytės teigimu, DUO-
day iniciatyva buvo labai svar-
bi ir keičiant darbdavių požiū-
rį į negalią turinčius žmones. O 
tai – svarbus laimėjimas.

Lygių galimybių kontrolie-
rė A. Skardžiuvienė įsitikinu-
si, kad Nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai ne tik 
pagerbia laureatus, bet ir stiprina 
žmogaus teisių bendruomenę.

Aldona MILIEŠKIENĖ

atokvėpio paslaugas. Tai buvo 
kaip tik tai, ko šeimai reikėjo. 
Apsilankiusi Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendri-
joje „Viltis“ moteris sako iš kar-
to pamačiusi, kad čia dirba tikri 
profesionalai. „Neįgalumas ne 
gripas – kiekvienas atvejis skir-
tingas. Čia reikia dirbti ne pagal 
iš anksto surašytas instrukcijas, 
o atsižvelgiant į konkrečią situa-
ciją – reikia jausti, kaip patrauk-
ti negalią turinčio vaiko dėme-
sį, kaip galima elgtis, ko nereikia 
daryti, kada padėti, o kada atsi-
traukti, – savo patirtį prisimena 
V. Pinkovskaja. – Iš pirmo po-
kalbio galiu suprasti, ar žmogui 
pavyks. Pamačiau, kad „Vilties“ 
darbuotojai tikrai žino, ką daro. 
Aišku, atsižvelgė ir į mano ko-
mentarus. Svarbiausia – norma-
lūs veidai, jokios įtampos, nepa-
sitenkinimo.“ 

Viktorija, pamačiusi, kad dar-
buotoja ras bendrą kalbą su duk-
ra, ramiai ją palikdavo parai ar 
kelioms. Mergaitė irgi noriai čia 
būdavo – jai tai buvo kaip nuo-
tykis. Pasak Viktorijos, patiko ir 
tai, kad nakvynei skirtas kamba-
rėlis – labai jaukus, primenan-
tis namus, šalia – dušas, virtu-
vė, yra sporto salė. Be to, viskas 
puikiai pritaikyta judantiems ne-
įgaliojo vežimėliu. „Labai koky-
biškos, labai profesionalios pa-
slaugos. Atok vėpis buvo ir jai, ir 
mums“, – prisimena Viktorija.

Jau metus nesulaukia 
paslaugos

Deja, pasibaigus projektui 
nutrūko ir paslaugos. Viktori-
ja jau bene prieš metus kreipė-
si į Vaikų ir jaunimo pensiona-
tą, kur tokios paslaugos teikia-
mos paaugliams, bet iki šiol ne-
sulaukė skambučio – nėra vie-
tų. „Mums ši paslauga būtų gy-
vybiškai reikalinga. Gyvename 
viename bute, nėra kaip atribo-
ti mergaičių“, – sako moteris. 
Kartais vyresniąją anūkę pas 
save priima seneliai, bet ir tai 
ne visada išeitis – vieni gyvena 
ne Vilniuje, kiti taip pat yra pa-
vargę nuo agresijos priepuolių. 
„Jos toks pasaulis, ji ne tyčia taip 
daro. Bet esame visi išsekę – ir 
mes, ir seneliai. Nėra jokios pa-
galbos, nežinau, kur kreiptis. Ir 
aš nesu viena tokia. Labai daug 
tenka susidurti su panašiomis 

situacijomis“, – atvirai pasako-
ja Viktorija.

Vilniaus miesto savivaldy-
bės atstovė ryšiams su visuome-
ne Neringa Kolkaitė informavo, 
kad laikino atokvėpio paslau-
gas vaikams sostinėje teikiamos 
Vaikų ir jaunimo pensione (5 
vietos) bei Vilniaus miesto kū-
dikių namuose (4 vietos). Su-
augusiems asmenims – dienos 
centre „Šviesa“ (6 vietos), Fabi-
joniškių socialinių paslaugų na-
muose (5 vietos) ir Valakampių 
socialinių paslaugų namuose (15 
vietų). Suaugusiems asmenims 
atokvėpio paslaugų poreikis kaip 
ir patenkinamas.

Paslauga dar neprieinama
Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
vadovė Dana Migaliova įsitiki-
nusi – šiuo metu atokvėpio pa-
slauga nėra tokia, kokios reikė-
tų tėvams. Daugelis jų skundžia-
si, kad negauna jokios pagalbos. 
Nors paslauga reglamentuota, 
yra daug neaiškumų ir neatitinka 
to, ką siūlė neįgaliųjų organiza-
cijos. „Įsivaizdavome, kad būtų 
mažas viešbutėlis, svečių namai, 
su kuriais žmogus susisiekia ir 
gyvena. Darbuotojai atlieka tėvų 
ar globėjų funkcijas. Dieną va-
žiuoja į ugdymo įstaigą, savait-
galiais organizuojamas užimtu-
mas. Apmokėjimas už paslaugas 
galėtų būti valandinis“, – vizija 
dalijasi D. Migaliova. Šiuo metu 

paslauga yra panašesnė į savai-
tinį darželį. Ji palikta kaip sava-
rankiška savivaldybės funkcija – 
jos galės arba teikti, arba neteikti 
paslaugą, jei nematys poreikio.

Be to, yra labai daug biuro-
kratijos: „Reikia surinkti daug 
pažymų, praeiti svarstymų, kad 
žmogus gautų šią paslaugą, – 
dalijasi įžvalgomis D. Migalio-
va. – Kai nieko nėra, žmonės 
džiaugiasi nors kažkuo. Popie-
riuje viskas gražiai atrodo, bet 
iš esmės paslaugos prieinamu-
mas nepagerėjo.“

Situacija įvairiose 
savivaldybėse skirtinga
Pasidomėjome, kaip atokvė-

pio paslauga teikiama savival-
dybėse. Geresnė situacija di-
džiuosiuose miestuose. Klaipė-
doje trumpalaike socialine globa 
institucijoje kaip atokvėpio pa-
slauga per 2019 m. pasinaudo-
jo 73 senyvo amžiaus ir suaugę 
asmenys su negalia bei 12 vaikų 
su sunkia negalia. Jiems šios pa-
slaugos teikiamos jų pačių pasi-
rinktose socialinės globos įstai-
gose, esančiose visoje Lietuvo-
je. Klaipėdos mieste šią paslaugą 
teikia LSIŽB „Klaipėdos viltis“ 
(tik suaugusiems asmenims, tu-
rintiems proto negalią). Vaikams 
iki 18 m. su sunkia negalia šios 
paslaugos teikiamos BĮ Klaipė-
dos sutrikusio vystymosi kūdi-
kių namuose.

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių pas-
laugų skyriaus vedėja Jolanta 
Baltaduonytė informavo, kad 
šiuo metu trumpalaikės socia-
linės globos paslauga Kaune tei-
kiama 34 neįgaliesiems.

Šiuo metu laikino atokvėpio 
paslaugas kaip trumpalaikę so-
cialinę globą teikia negalią tu-
rinčių asmenų centras „Korys“, 
Kauno specialioji mokykla, Vi-
lijampolės socialinės globos na-
mai bei Kauno „Arkos“ ben-
druomenė. Ateityje planuojama 
pasitelkti ir kitus paslaugų teikė-
jus. Šiuo metu laikino atokvėpio 
paslaugos teikiamos tik įstaigo-
se, tačiau nauja tvarka leis pasi-
rūpinti neįgaliaisiais jų namuose.

Alytuje laikino atokvėpio 
paslauga teikiama nuo 2019 m. 
Iki šiol ja yra pasinaudoję 5 as-
menys. Dėl paslaugos gali kreip-
tis asmenys su proto ar (ir) psi-
chikos negalia, jų šeimų nariai, 
tėvai ar globėjai. Paslaugą tei-
kia VšĮ Alytaus miesto sociali-
nių paslaugų centras.

Utenos rajono savivaldybė 
informavo, kad laikino atokvė-
pio paslauga nėra teikiama. Tau-
ragės rajono savivaldybė ruo-
šiasi pradėti šias paslaugas teik-
ti. Trumpalaikės socialinės glo-
bos ar laikino atokvėpio paslau-
gas vienu metu galės gauti 4 as-
menys. Jas teiks Tauragės rajo-
no Skaudvilės ugdymo ir vaiko 
gerovės centras.

Aurelija BABINSKIENĖ

Laikino atokvėpio paslaugos sulaukia ne visi(atkelta iš 1 psl.)

Viktorijos šeima pavargsta nuo vy-
resniosios dukrelės priežiūros. 

(atkelta iš 1 psl.)

Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis ir specialioji pe-
dagogė Svaja Venckienė (antra iš kairės) su Lietuvos negalios organizacijų 
forumo atstovėmis. 

„Įveiktos kliūties“ laureato statulėlė 
Dovilų pagrindinės mokyklos direk-
toriaus Arūno Grimalio rankose.

Lygybės ir įvairovės apdovanojimai 
stiprina žmogaus teisių bendruomenę

Asmeninio archyvo nuotr.

Martyno Ambrazo nuotr.
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Šį kartą noriu pakalbėti apie 
politiką. Ilgai buvau visiš-

kai apolitiška, man buvo ne-
įdomu nei kas tai yra, nei su 
kuo valgoma. Bet kažkuriuo 
momentu supratau, kad poli-
tikai daro nemažą įtaką mano 
gyvenimui. Tada po trupu-
tį pradėjau stebėti, kas ir kaip 
vyksta. Ir pasibaisėjau... Ma-
no supratimu, o ir pagal de-
mokratijos principus, politi-
kas – tas žmogus, kurį išren-
ka žmonės, kad jis atstovautų 
jų interesams. Bet aš matau tik 
kaip politikai aiškinasi tarpu-
savio santykius, matuojasi sa-
vo įtakomis, „švaria“ praeitimi 
ir šviesios ateities vizijomis – 
daro labai daug ką, bet ne tai, 
ko reikia žmonėms. Man visiš-
kai nesuprantama, kaip į poli-
tiką eina žmonės, kurie neturi 
jokio supratimo, kaip ji veikia, 
kokie procesai vyksta, kodėl 
specifines problemas ar socia-
linių grupių reikalus sprendžia 
žmonės, neturintys nieko ben-
dro su tuo. Manau, aš ne vie-
nintelė, kuri to nesupranta...

Bet situacija keičiasi. Vis 
dažniau pasigirsta, jog neįga-
lieji pradeda eiti į politiką, kad 
jų problemos nebūtų spren-
džiamos be jų žinios. Atrody-
tų – štai, pagaliau tas vilties 
spindulėlis. Pagaliau politiko-
je turėsime „savų“, problemos 
bus sprendžiamos šiek tiek 
sparčiau nei sraigės greitumu.

Premjeras turi neįgalų pa-
tarėją, Seime ir savivaldybių 
tarybose sukiojasi keletas ne-
įgaliųjų, partijų sąrašuose ir-
gi galima rasti pažįstamų var-
dų. Negalią turintieji politiko-
je šmėžuoja jau keletą metų, 
bet... Ar aš viena nematau jo-
kių reikšmingų pokyčių? Su-
prantu, kad rimti pasikeitimai 
nevyksta per vieną naktį, ne-
įvyks jie ir per mėnesį ar pus-
metį, bet juk nors kažkas tu-
rėtų keistis. Žinoma, daug kas 
galėtų su manimi nesutikti – 
juk padidino pensijas ir šalpas, 
kas mėnesį gauname daugiau 
sauskelnių, o ir automobilio 
įsigijimo kompensacijai skirs 
dvigubai daugiau pinigų, ga-
lime turėti asmeninį asistentą 
ir nemokamai važiuoti į Kur-
šių neriją. Tačiau juk tai neiš-
sprendžia esminių problemų.

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba yra viena 
labiausiai korumpuotų šalyje, 
tad realiai net nežinome, kiek 
Lietuvoje yra tikrų neįgaliųjų. 
O pati neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo sistema nei 
veiksminga, nei teisinga. Turi-
me įvairiausių priemonių, ska-
tinančių neįgaliųjų užimtumą 
darbo rinkoje, bet nei darbda-
viai juos darbina, nei patys ne-

įgalieji eina dirbti. Kodėl? Ma-
tyt, niekam tai neįdomu. Nors 
labai garsiai kalbama, kad di-
džioji dauguma neįgaliųjų gy-
vena žemiau skurdo ribos, bet 
neįgaliųjų darbas nėra priorite-
tas. Savo paskirties neatlieka ir 
profesinė reabilitacija – biudžeto 
pinigų išleidžia daug, o naudos – 
mažai. O kalbant apie aplinkos 
prieinamumą... Nuo šių metų 
sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas 
Statybos techninis reglamentas 
STR 2.03.01:2019 „Statinių pri-
einamumas“, tačiau jis didžiąja 
dalimi remiasi ISO 21542:2011 
standartais, kurie yra mokami. 
Tad dabar, kad galėtum perskai-
tyti įstatymą, reikia mokėti pi-
nigus. Ar tai normalu?

Tai ką gi veikia neįgalieji 
politikoje? Juk visi ten einantys 
kalbėjo, kad štai dabar viskas 
pasikeis. Atrodytų – neįgalie-
ji tikrai turėtų žinoti prob lemas 
ir kažkaip daryti įtaką jų spren-
dimui. Kiek stebiu viešojoje er-
dvėje politikuojančius neįga-
liuosius, matau tik kad jie labai 
gerai moka įvardyti problemas, 
reklamuoti save ir savo partiją, 
pasisakyti esant kokioms nors 
aktualijoms, kažką kritikuo-
ti ir peikti. Tačiau niekada ne-
mačiau, kad būtų kalbama apie 
sprendimus. Ne apie kokio nors 
vieno žmogelio asmeninę bėdą 
ir jos sprendimą, bet apie tikrai 
didelius, reikšmingus sprendi-
mus, kurie atneštų realių poky-
čių. Pakeistas Švietimo įstaty-
mas yra žingsnis į priekį, tačiau 
jis neišsprendžia visų sisteminių 
problemų. O gal vis tik neįga-
lieji eina į politiką ne atstovauti 
ir spręsti problemų?..

Pasidalysiu savo sugalvo-
ta sąmokslo teorija. Politinėms 
partijoms labai patogu savo gre-
tose turėti neįgaliųjų. Tokios 
partijos atrodo geros, toleran-
tiškos, atsižvelgiančios į visų 
socia linių grupių interesus, „tei-
singos“. O iš tikro tai tik poli-
tinis marketingas, skirtas „nu-
pirkti“ daugiau rinkėjų balsų. 
Partijų atstovams patekus į val-
dančiųjų gretas, negalią turintys 
bendrapartiečiai tampa tik gra-
žiu paveiksliuku. Manau, neįga-
lieji politikoje nieko nepadaro ne 
todėl, kad nenori, bet todėl, kad 
negali, nes jie neturi įtakos, pa-
laikymo, bendraminčių, jie tie-
siog naudingas „rekvizitas“.

Labai norėčiau tikėti, kad tai 
tik mano išgalvota sąmokslo teo-
rija ir vieną gražią dieną (tikiuo-
si, ne dar po kelerių metų) aš su-
žinosiu, kad realūs pokyčiai jau 
vyksta čia ir dabar, o ne tik po-
litikų kalbose ir mano svajonėse.

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Aš – pilietis

Neįgalieji 
politikoje – 

tik naudingas 
„rekvizitas“?

Negalios ABC Techninės pagalbos 
priemonių remontas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Techninės pagalbos priemo-
nės profilaktinė priežiūra ir 
remontas – būtina sąlyga, 
kad ji ilgiau tarnautų. Šiame 
„Bičiulystės“ numeryje – apie 
tai, ką reikia žinoti sugedus 
techninės pagalbos priemonei.

Judėjimo techninės 
pagalbos priemonių 

remonto organizavimas
Dėl judėjimo techninės pa-

galbos priemonių remonto as-
muo gali kreiptis į remonto 
įmonę, Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) 
teritorinį padalinį arba savi-
valdybės įstaigą (elektroniniu 
paštu, atvykdamas ar skambin-
damas). Kreipiantis svarbu nu-
rodyti asmens, kuris naudoja-
si priemone vardą ir pavardę, 
naudojamos priemonės modelį, 
gedimą ir t.t.

Jei asmuo kreipiasi į remon-
to įmonę, jos darbuotojas vyksta 
pas asmenį ir atlieka remontą bei 
individualų pritaikymą jo gyve-
namojoje vietoje. Nesant tokios 
galimybės, remontas 
atliekamas įmonėje, o 
suremontuota priemo-
nė grąžinama asmeniui 
į jo gyvenamąją vietą.

Jei asmuo kreipiasi į 
TPNC teritorinį padali-
nį, specialistai suremon-
tuoja priemonę asmens 
gyvenamojoje vietoje ar 
centre, o nesant galimy-
bės atlikti remonto, už-
sakymas perduodamas remonto 
įmonei. Jei asmuo kreipiasi į savi-
valdybės įstaigą, priemonė iš kar-
to perduodama remonto įmonei, 
ir jos atstovas remontą bei indi-
vidualų pritaikymą atlieka TPNC 
teritoriniame padalinyje arba sa-
vivaldybės įstaigoje. Nesant to-
kios galimybės – remonto įmo-
nėje. Suremontuota priemonė 
grąžinama atgal.

Smulkūs remonto darbai 
(padangų ar (ir) kamerų keiti-
mas, kamerų pripūtimas, neįga-
liojo vežimėlio sėdynės, nugaros 
atramos, priekinių ratukų keiti-
mas, naktipuodžio kėdutės sė-
dynės remontas, neįgaliojo veži-
mėlio stabdžių remontas, vaikš-
tynės staliuko keitimas, stab-
džių remontas, pažastinio ra-
mento pažasties ir (ar) rankenos 
užmaučių keitimas, vasarinių ir 
(ar) žieminių antgalių keitimas) 
gali būti atliekami ir TPNC te-
ritoriniuose padaliniuose.

Kur kreiptis dėl  
TP remonto:

Klaipėdos apskrityje
VšĮ „Likimo laiptai“,
Tel. 8 676 35825,
El. p. a.ruskys@gmail.com.
Alytaus, Kauno, Marijampo-

lės, Panevėžio, Šiaulių, Taura-
gės, Telšių, Utenos, Vilniaus aps-
krityse: 

UAB „Kasko group“
Žarijų g. 2F, Vilnius
I-V 8.00 val. – 17.00 val.
Tel. 8 5 265 00 00
El. p. info@kid-man.com
Galima registruotis interne-

tu https://www.kid-man.lt/re-
monto-uzsakymas.htm

Elektra valdomų judėjimo 
techninės pagalbos 

priemonių remontas, 
individualus pritaikymas bei 

baterijų keitimas
Organizuojamas tik TPNC 

asmenims išduotų elektrinių 
vežimėlių ar elektrinių vary-
tuvų arba asmens lėšomis įsi-
gytų elektrinių varytuvų, ku-
rių įsigijimo išlaidas kompen-
savo TPNC.

Elektriniai vežimėliai ar 
elektriniai varytuvai, įsigyti as-
mens lėšomis, remontuojami ar 
individualiai pritaikomi bei kei-
čiamos jų baterijos, jei asmuo 
pateikia:

1. Išrašą iš medicinos do-
kumentų (forma Nr. 027/a ar-
ba E027) (išrašo galiojimo lai-
kas – 12 mėn.), kurį išrašo as-
mens sveikatos priežiūros įstai-
gos fizinės medicinos ir reabili-
tacijos gydytojai.

2. Asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą.

3. Neįgaliojo pažymėjimą.
4. Pažymą apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą.
5. Dėl elektrinio vežimėlio – 

informaciją apie būstą, jo pritai-
kymą neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams ir kt. (savivaldybės 
administracijos skyriaus pažy-
mą arba buities tyrimo aktą, ku-
riame būtų parašyta, kad būstas 
pritaikytas saugiai laikyti ir nau-
doti elektrinį vežimėlį.

Prireikus elektra varomos 
priemonės remonto, reikia kreip-
tis į TPNC teritorinį padalinį 
(elektroniniu paštu, atvykus ar 
skambinant) ir nurodyti asmens, 
kuris naudojasi priemone, vardą 
ir pavardę, naudojamos priemo-
nės modelį, gedimą ir t.t.

Remonto ir individualaus 
pritaikymo paslaugas teikia 
TPNC teritorinių padalinių spe-

cialistai arba remonto paslaugų 
įmonė. Jei TPNC specialistai 
negali suteikti paslaugos, užsa-
kymas perduodamas remonto 
įmonei. Jos atstovas susisiekia 
su asmeniu ir remontą bei in-
dividualų pritaikymą atlieka jo 
gyvenamojoje vietoje, išskyrus 
atvejus, kai to padaryti neįma-
noma. Už elektrinio vežimėlio, 
elektrinio varytuvo bei bateri-
jų remontą asmuo defektavimo 

akte pasirašo sutikimą 
sumokėti 10 proc. re-
monto išlaidų sumos.

Kur kreiptis dėl 
elektra varomų 

techninės pagalbos 
priemonių remonto

Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Utenos, Ma-
rijampolės, Alytaus aps-
kritys:

UAB „Kontestas“
Naugarduko g. 41, Vilnius
Tel. 8 523 33871
El. p. info@kontestas.lt
Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, 

Telšių apskritys:
TPNC prie SADM 
Tel. 8 800 800 89
Klaipėdos apskrityje
Tel. (8 46) 210 563
El. p.: klaipeda@tpnc.lt, 
indra.katarziene@tpnc.lt; 
Šiaulių apskrityje
Tel. (8 41) 550 084
El. p.: siauliai@tpnc.lt, 
vilius.kavaliauskas@tpnc.lt;
Telšių apskrityje
Tel. (8 444) 60326
El. p. telsiai@tpnc.lt
Tauragės apskrityje
Tel. (8 446) 55698
El. p. darius.galbuogis@tpnc.lt

Regos, klausos ir 
komunikacijos techninių 

pagalbos priemonių 
remontas garantiniu 

laikotarpiu
Sugedus regos, klausos ir ko-

munikacijos techninės pagalbos 
priemonei, reikia kreiptis į tiekė-
ją kontaktais, nurodytais kartu 
su priemone perduotame garan-
tiniame lape. Esant reikalui – 
kreiptis į TPNC teritorinių pa-
dalinių darbuotojus, kurie tarpi-
ninkaus dėl garantinio remonto 
organizavimo.

Svarbu žinoti: 

 Techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdo-
mas, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugos tei-
kiamos nemokamai. Priemonės naudotojui pageidaujant 
originalios detalės, kurios kaina yra didesnė nei nustatytas 
įkainis, skirtumą apmoka pats asmuo.

 Už elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo bei baterijų 
remontą reikia sumokėti 10 proc. remonto išlaidų sumos.
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Sostinėje pritaikytas Žirmūnų paplūdimys. Čia bus ir specialūs vežimėliai.

Nekalbėdavo apie tai, 
ko negali

Jaunutė Sporto universiteto 
studentė turėjo atlikti pirmąją 
praktiką. „Mane paskyrė dirb-
ti baseine su insultą patyrusiais 
žmonėmis. Daugumos iš jų kū-
nas buvo iš dalies paralyžiuo-
tas, jiems reikėdavo padėti įlipti 
į baseiną“, – sako ji. Paklausta, 
ar prisimena, kaip tuomet pati 
jautėsi, Vaida sako, kad šie žmo-
nės nepaliovė jos stebinti: „Jie 
nekalbėdavo apie tai, ko negali, 
nesiskųsdavo, kad liga suluoši-
no jų kūną. Mes kalbėdavome 
apie paprastus, gyvenimiškus 
dalykus. Visi šioje grupėje buvo 
nusiteikę labai pozityviai. Dirbo 
nuoširdžiai, nedejuodami, nes 
tikėjo, kad patys sau gali padėti.“

Vaidą žavėjo šių žmonių ak-
tyvumas, jų noras išsiveržti iš 
ligos pančių, troškimas gyventi 
kuo visavertiškiau. Tuomet stu-
dentė pajuto – ji gali padėti ne-
įgaliems žmonėms pasijusti ge-
riau. Ir tai jau buvo nauja pra-
džia. „Dariau ir klaidų, nes ma-
niau, kad ligos ir negalios palies-
tus žmones turiu labai saugoti, 
bet vėliau mano požiūris pasikei-
tė. Dabar aš skatinu juos stengtis, 
kiek įmanoma viską padaryti pa-
tiems. Nebesu ta, kuri tik ir žiū-
ri, kam ateiti į pagalbą“, – pasa-
koja Vaida. Ji pasitiki grupe, su 
kuria dirba, ir siekia, kad, nepai-
sant sveikatos trukdžių, žmonės 
būtų kuo savarankiškesni.

Golbolo žaidėjai žavėjo 
valingumu

Vaida noriai įsitraukdavo į 
savanoriškas veiklas. Savano-
riavo specialiojoje olimpiado-
je, vėliau net pradėjo teisėjauti. 
Aktyvią merginą pakvietė da-
lyvauti kursuose, kuriuose ruo-
šė golbolo teisėjus. „Neturėjau 
žalio supratimo, kas tas golbo-
las, bet mano smalsumas buvo 
nenumaldomas, – prisipažįs-
ta Vaida. – Kai pamačiau, kaip 
vaikinai žaidžia šį aklųjų žaidi-
mą (golbolas – aklųjų riedulys), 
iš pradžių pagalvojau: „Na, kas 
čia sudėtingo?“ Tačiau per kur-
sus mes, būsimi golbolo teisėjai, 
ne ką išmanantys apie šį žaidi-
mą, nusprendėme užsidėti spe-
cialius nepermatomus golbolo 
akinius ir pažaisti. Tada supra-
tome, kad šis žaidimas nėra pa-
prastas, reikalauja tam tikrų įgū-
džių, kantraus darbo.“

Vaida golbolo varžybose tei-
sėjauja ligi šiol ir yra tarptautinės 
klasės teisėja. Visus golbolo ko-
mandos narius ji artimai pažįs-
ta ir atvirai jais žavisi. Išskirti-
nę metimo techniką yra įvaldęs 

Henrikas Pavliukianec, o Man-
tas Brazauskis pasižymi geležine 
ištverme. „Mačiau, kaip Mantas 
per vienas rungtynes žaidė „per 
negaliu“, blogai jautėsi, bet ištvė-
rė ir žaidė be pertraukos“, – pa-
sakoja V. Pokvytytė. Vaidą žavi 
ir Marius Zibolis – kantrus, labai 
šiltas žmogus, ir visa komanda – 
nuostabūs, nuoširdūs vaikinai. 
Jiems ne medalis svarbu, golbo-
las – jų gyvenimas, hobis, darbas.

Dėstytojas vedė 
atradimų link

Vaida pasakoja, kad ją, smal-
sią studentę, amžinai užduodan-
čią įvairių klausimų, pastebėjo 
Sporto universiteto dėstytojas, 
paralimpinių rungtynių prizi-
ninkas Kęstutis Skučas. Spor-
to universitete sutikusi neįga-
liojo vežimėliu judantį dėstyto-
ją, mergina nė kiek nesutriko, 
atvirkščiai – labai greitai įsiti-
kino, jog šis dėstytojas turi to-
kių įgūdžių, kad iš jo tik ir mo-
kytis, o jo patirtis, sportiniai pa-
siekimai – geriausias įrodymas, 
kad negalia netrukdo sportuoti, 
ištvermė ir ryžtas padeda siekti 
puikių rezultatų. Kęstučiui iš-
tvermės niekada netrūko. „Aš 
K. Skučo negalios nemačiau, 
mačiau ir matau nuostabų žmo-
gų“, – prisipažįsta Vaida.

K. Skučas Vaidai pasiūlė da-
lyvauti konkurse laborantės vie-
tai taikomosios fizinės veiklos 
laboratorijoje užimti. Kęstutis 
merginą įtraukė ir į Kauno ne-
įgaliojo jaunimo rekreacijos ir 
sporto klubo veiklą. Šiame klu-
be Vaida iš pradžių savanoria-
vo, padėdavo organizuoti ren-
ginius. Studijų metais ji važiuo-
davo į Monciškes, kur ilsėdavosi 
ir sportuodavo negalią turintys 
žmonės. Čia ji darydavo tyri-
mus, kurių reikėjo jos bakalau-
ro darbui. Visi stovyklautojai iš 
anksto žinojo – jeigu atvažiuoja 
Vaida, vadinasi, atsiveš aparatū-
rą ir visus testuos.

Kodėl sunku pritaikyti 
pastatus neįgaliesiems?
Veiklos vis daugėjo, dirbti 

su negalią turinčiais žmonėmis 
Vaidai sekėsi ir ji netikėtai pačiai 
sau tapo Kauno neįgaliojo jau-
nimo rekreacijos ir sporto klu-
bo prezidente. Tuomet veiklos 
dar padaugėjo, ji ir per karanti-
ną vedė mankštas žmonėms su 
judėjimo negalia.

„Žmonėse, su kuriais dirbu, 

matau asmenybes, draugus, va-
lingus žmones, turinčius savo 
hobius, šeimas. Iš jų tiek daug 
sužinau, išmokstu, tad neįgaliai-
siais jų negaliu vadinti“, – sam-
protauja mergina. Vaida sako 
pažįstanti nemažai žmonių, tu-
rinčių įgalų kūną, tačiau amži-
nai besiteisinančių, kad to ar ano 
negali padaryti. „Manau, kad 
jie tiesiog vegetuoja“, – sako ji.

„Džiugu, kad Kaune vis dau-
giau pastatų pritaikoma neįgalie-
siems“, – džiaugiasi Vaida ir ap-
gailestaudama prisimena, koks 
didžiulis iššūkis buvo surasti 
kaimo turizmo sodybą, kurio-
je galėtų tilpti bent 20 žmonių, 
judančių neįgaliojo vežimėliais. 
„Lietuvoje nemažai kaimo tu-
rizmo sodybų, kurių savininkai 
skelbiasi, kad sodybos pritaikytos 
žmonėms, turintiems judėjimo 
negalią. Deja, dauguma tų pri-
taikymų – tik dokumentuose... 
Žmogus rateliuose negali patek-
ti net į neįgaliesiems pritaikytą 
tualetą, nes dažniausiai jis būna 
paverstas sandėliuku“, – sako ji.

Vaida pasakoja, kad tąkart, 
kai organizavo renginį, susitarė 
tik su vienos kaimo turizmo so-
dybos šeimininkais, priprašė jų, 
kad įrengtų laikinus pandusus. 
Mergina įsitikinusi, jog pritaiky-
ti neįgaliesiems sodybą nėra su-
dėtinga, tačiau kai papriekaištau-
ja sodybų šeimininkams, išgirs-
ta: „Kam įrenginėti? Neįgalieji 
pas mus nesilanko.“ Vaida tuo-
met paklausia: „Kaip gi lankysis, 
kai nepritaikyta?“ Toks požiūris 
skaudina. „Kartais jaučiuosi tar-
si kovočiau su vėjo malūnais“, – 
prisipažįsta V. Pokvytytė ir pri-
duria neprarandanti vilties, kad 
situacija keisis. O darbas su ne-
galią turinčiais žmonėmis – tai 
neįkainojama patirtis, kurios 
Vaida kasdien semiasi.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Kaip aš pažinau negalią

Negalėčiau savo bičiulių 
pavadinti neįgaliais...

Vaida Pokvytytė – Lietuvos 
sporto universiteto dėstyto-
ja, Kauno neįgaliojo jaunimo 
rek reacijos ir sporto klubo va-
dovė, dar būdama moksleivė 
svajojo skatinti žmonių fizi-
nį aktyvumą. Tačiau mintis, 
kad ateityje savo darbą susies 
su negalią turinčių žmonių 
sveikatinimu ir sportu, mer-
ginai nebuvo kilusi. Neįga-
liųjų Vaidos aplinkoje nebuvo 
ir ji nelabai įsivaizdavo, kad 
jie galėtų sportuoti. Bet kaip 
tuomet mergina klydo.

Vaida Pokvytytė.

Pastaraisiais metais situacija 
po truputį gerėja – tvarkomi ir 
visų poilsiautojų poreikiams pri-
taikomi paplūdimiai Monciškė-
se, Palangoje, Nidoje. Gaila, kad 
nesprendžiama daugelį metų ke-
liama problema Šventojoje, kur 
kasmet ilsisi ir stovyklauja daug 
negalią turinčių žmonių. Takas 
prie jūros čia nuolat užpustytas.

Kasmet girdime apie vieno 
kito paplūdimio prie ežerų ir 
upių pritaikymą. Neseniai buvo 
paskelbta, kad rekordiškai gerų 
finansinių rezultatų pernai pa-
siekusi įmonė „Grinda“ dalį už-
dirbto pelno skyrė Žirmūnų pa-
plūdimio infrastruktūrai atnau-
jinti ir judumo negalią turin-
tiems žmonėms pritaikyti. Bu-
vo įrengti takai, kuriais paplūdi-
mio teritorijoje gerokai lengviau 
judėti neįgaliojo vežimėliu, pa-
siekti lauko kepsninių ir mau-
dymosi zonas. Taip pat sukurta 
maudynių erdvė, kurioje žmo-
nės su negalia ras jiems pritai-
kytą persirengimo kabiną ir spe-
cialius vežimėlius. Jais galės nu-
riedėti į vandenį ir išsimaudyti. 
Į specialų vežimėlį atsisėsti ir iš 
jo išlipti padės apmokyti „Grin-
dos“ gelbėtojai. Miesto paplūdi-
miuose statomi tualetai, kuriuo-
se po vieną vietą pritaikyta neį-
galiesiems.

Šiemet turėtų būti sutvarky-
ta viena populiariausių vasaros 
poilsio ir pramogų vietų Vilniu-
je – Balžio ežeras. Naujas pa-
plūdimys bus pritaikytas ir ne-
įgaliųjų poilsiui bei patogumui. 
Specialus medinis takas ves iki 
pat tilto, o nuovaža (pandusu) 
bus galima saugiai nusileisti į 

vandenį. Toks takas bus pato-
gus specialiųjų poreikių ar nega-
lią turintiems žmonėms, senyvo 
amžiaus asmenims taip pat vai-
kams vežimėliuose.

Naujas viešasis paplūdimys 
planuojamas ir prie Gilužio eže-
ro. Projektuojant paplūdimio 
įrangą, laikomasi aplinkos, pa-
togios naudotis visiems, princi-
pų. Ežero pakrantėje bus įrengta 
medinė danga, patogi žmonėms 
su ribotomis judėjimo galimy-
bėmis, ir saugi nuovaža nusileis-
ti prie pat vandens. Papildomai 
bus įrengta persirengimo kabinų, 
viena jų pritaikyta neįgaliesiems.

Vis dėlto gerėjanti situaci-
ja džiugina ne visus – neįgalio-
jo vežimėliu judantis plaukikas 
Mindaugas Kraulaidis mano, 
kad takai į vandenį nėra gera 
išeitis plaukikams: „Patogu, jei 
yra specialus vežimas ir yra kas 
tave įstumia, bet tai nėra sava-
rankiškas būdas plaukioti.“ Jis 
sako iki šiol nežinantis vietos, 
kur būtų galima jam pačiam tai 
padaryti. O koks sprendimas? 
Mindaugo įsitikinimu, viena iš 
galimybių būtų įrengti pontoni-
nius lieptus ant vandens ir ko-
pėtėles prie jų, kuriomis galima 
būtų nusileisti į vandenį. Me-
dinė danga šiuo atveju netinka, 
nes galima susibraižyti. Tokių 
pavyzdžių jau esama – vienas 
pontoninis lieptas įrengtas Gilu-
žio ežere. Tiesa, kol kas ant jo su 
vežimėliu nepateksi, kopėtėlių į 
vandenį irgi nėra, bet planuoja-
ma pritaikyti. Svarbus ir pačių 
neįgaliųjų sutarimas, kad tokių 
lieptų reikia.

Emilija STONKUTĖ

Universali aplinka

Žmonėms 
vežimėliuose – daugiau 

galimybių naudotis 
paplūdimio malonumais
Atėjus vasarai, ypač karštą dieną, vis dažniau pradedame dai-
rytis poilsio prie vandens telkinių. Juolab kad apribojimų dėl ko-
ronaviruso pandemijos vis mažėja. Tačiau neįgaliųjų vežimėliais 
judantiems žmonėms rasti vietą, kur galėtų laisvai privažiuoti, o 
gal ir išsimaudyti, labai sudėtinga.

Neįgaliųjų vežimėliais galima atvažiuoti iki pat ežero.
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Padėk sau  
be vaistų

Magnis labai svarbus kaulų 
sandarai, kartu su fosforu 

ir natriu reikalingas raumenims 
ir nervams, būtinas gauti ener-
gijai, reguliuoja kalcio apykai-
tą, dalyvauja daugelio fermen-
tų veikloje. Vidutiniškai suau-
gusio žmogaus organizme yra 
25–35 g magnio, kurio 2/3 ran-
dami kauluose. 

Normalizuoja nervus
Kadangi magnis padeda nor-

malizuoti nervų sistemą, dar va-
dinamas antistresiniu elemen-
tu. Trūkstant magnio nerviniai 
signalai, kuriuos siunčia galvos 
smegenys, nepasiekia paskirties 
vietų, todėl nervų sistema negali 
normaliai funkcionuoti. To pa-
sekmė – pastovi įtampa, chro-
niškas stresas, kuris išsekina or-
ganizmą. Dėl to nukenčia ir rau-
menų sistema, nes spazmuojan-
čios nervų galūnėlės neleidžia 
raumenims atsipalaiduoti, atsi-
randa tikai (nevalingas raume-
nų trūkčiojimas), raumenų trau-
kuliai, fizinio silp numo būsena. 
Beje, patariama kuo dažniau 
šypsotis, nes daug magnio ne-
tenkama tuomet, kai nervina-
masi, pykstama.

Magnio reikia ir širdžiai
Magnis ypač reikalingas ser-

gant išemine širdies liga bei su-
trikus širdies ritmui. Beje, kai 
širdies raumuo stokoja magnio, 
net 30–40 metų žmones ištin-
ka širdies infarktas (nuo širdies 
infarkto mirusiųjų širdies tyri-
mai: širdies dalyje, kuri pakenk-
ta infarkto, būna iki 42 % ma-
žiau magnio). Kai širdyje mag-
nio lieka tik pusė reikiamo kie-
kio, žmogus gali mirti.

Magnis gerina širdies rau-
mens aprūpinimą deguonimi ir 
saugo viso organizmo krauja-
gyslių vidines sieneles nuo cho-
lesterolio apnašų susidarymo, 
reguliuoja kraujo krešėjimo pro-
cesus (organizmui gaunant pa-
kankamai magnio, kraujagys-
lėse rečiau atsiranda krešulių).

Kas magniui padeda 
ir trukdo 

Magnio aktyvumą didina 
kalcis, vitaminas D ir fosforas. 
Vit. D skatina magnio ir kal-
cio įsisavinimą. Magnį įsisa-
vinti trukdo alkoholis, šlapimą 
varantys vaistai, kai kurie anti-
biotikai, pernelyg didelis kalcio 
(kalcio ir magnio santykis tu-
rėtų būti 2:1), fosforo, natrio ir 
riebalų kiekis. Raumenų ir ner-
vų veikloje magnis dalyvauja 
kartu su fosforu (fosforui ken-
kia pernelyg didelis magnio ir 
aliuminio kiekis) ir natriu. Be 
mag nio pablogėja vit. C apykai-
ta. Piktnaudžiaujant kava iš kū-
no išplaunamas kalcis ir mag nis. 
Vietoj kavos patartina vartoti ar-
batą, kuri išsaugo mineralines 
medžiagas.

Magnio šaltiniai
Daugiausia magnio rasta au-

galiniuose produktuose, ypač 
žaliuose, nes magnis – sude-
damoji chlorofilo dalis. Daug 
jo turi petražolės, krapai, špi-

natai, rūgštynės, kiti žalialapiai 
augalai, taip pat juodoji arbata, 
džiovinti grybai, kakava, krabai, 
krevetės, jūros kopūstai, moliū-
gai. Magnio taip pat yra kieta-
me geriamajame vandenyje. Ge-
riausias kasdieninis magnio šal-
tinis – grūdų produktai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės. Deja, perdirbant grūdus pra-
randama apie 80 % viso mag-
nio kiekio.

Magnio paros dozė
Nustatyta, jog per parą su-

augęs žmogus turėtų gauti bent 
300 miligramų (mg) magnio, 
nėščioji – 350 mg, žindyvė – 
380 mg. Vaikams magnio paros 
dozė (ją gali parinkti tik gydyto-
jas) parenkama pagal kūno svorį 
(vienam kilogramui kūno svorio 
reikia 10–30 mg magnio). Beje, 
pastaruoju metu rekomenduo-
jamos šiek tiek kitokios mag-
nio paros dozės. Antai vyrams 
iki 30 m. – 400 mg, po 30 m. – 
420 mg; moterims iki 30 m. – 
310 mg, po 30 m. – 320 mg. 

Pastabos: 
1) magnio stoka ypač paste-

bima vyresnio amžiaus žmonių 
grupėje; tai pasireiškia nenoru 
rytą keltis iš lovos, žvaigždučių 
mirgėjimu prieš akis, pusiaus-
vyros sutrikimu, padidėjusiu 
arteriniu kraujospūdžiu, nemi-
ga, nerviniu dirglumu, galvos 
skausmu, svaigimu;

2) naujausi tyrimai patvirti-
no, kad 40 % vyresnio amžiaus 
grupės asmenų su maistu mag-
nio gauna 75 % mažiau nei re-
komenduojama.

Magnio perdozavimas 
Dažniausiai perdozuojama, 

kai nepasitarus su gydytoju var-
tojami magnio preparatai. Tokia 
praktika labai pavojinga žmo-
nėms, sergantiems kepenų ligo-
mis. Jeigu nesveiki inkstai, ne-
pasitarus su gydytoju, magnio 
preparatai taip pat nevartotini, 
nes gali pasireikšti perdozavi-
mo požymiai (širdies ritmo su-
lėtėjimas, nuovargis, sumažėjęs 
arterinis kraujospūdis, mieguis-
tumas, kalbos ir judesių koordi-
nacijos sutrikimai, burnos džiū-
vimas, troškulys, pykinimas, vė-
mimas, viduriavimas, raumenų 
silpnumas ir kt.) netgi nuo paly-
ginti nelabai didelių dozių.

Komentarai
 Vaikų rachito priežastimi 

dažniausiai nurodoma vit. D or-
ganizme stoka, tačiau būtina at-
sižvelgti į tai, kad trūkstant ma-
gnio, gydymas vit. D yra ne-
veiksmingas (mat magnis pade-
da įsisavinti vit. D).
 Prancūzų gydytojai nusta-

tė, kad magnis kartu su vit. B6 – 
efektyvi priemonė prieš oksala-
tinių akmenų susidarymą inks-
tuose.

Paaiškinimas: oksalatai –  
rūgštynių rūgšties druskos.
 Kai organizme atsiranda 

reikiamas kiekis magnio, leng-
viau gydoma bronchinė astma 
ir dilgėlinė.
 Magnis gerina kasos darbą 

(tai ypač aktualu sergant cukra-
lige), taip pat vartotinas profi-
laktiškai nuo galimų kraujagys-
lių problemų, kurias gali sukel-
ti cukraligė. Trūkstant magnio, 
padidėja rizika atsirasti tokioms 
cukraligei būdingoms kompli-
kacijoms, kaip širdies, krauja-
gyslių ir akių ligos. 
 Kai sergančių grybelinė-

mis infekcijomis žmonių orga-
nizmas aprūpinamas reikiamu 
kiekiu magnio, kartais visai at-
sikratoma šių infekcijų arba bent 
susilpninami jų požymiai.
 Nustatytas ryšys tarp ma-

žo magnio lygio kraujyje ir mig-
renos priepuolių stiprumo bei 
dažnumo. Kai magnio koncen-
tracija kraujyje tampa normali, 
migrenos priepuolių būna ma-
žiau ir jie būna silpnesni.
 Cholesterolio kiekį or-

ganizme reguliuoja lecitinas, 
veikiamas fermento, turinčio 
vit. B6, kuris, beje, aktyvuoja-
mas magnio.

Paaiškinimai:
1) migrena – nuolat pasikar-

tojantys, dažniausiai vienos gal-
vos pusės, skausmo priepuoliai.

2) lecitinas – į vašką panaši 
medžiaga, randama kiekvienoje 
gyvoje ląstelėje. Lecitinas tirp-
do riebalus (pvz., cholesterolį), 
tinka aterosklerozės profilakti-
kai, padeda išvengti insulto, šir-
dies infarkto, mažina nutukimo 
pavojų, būtinas nervų sistemai, 
atitolina senatvę.
 Kai vartojami kai kurie 

antibiotikai, ausyse gali atsiras-
ti pašalinių garsų, taip pat esant 
kitokių klausos sutrikimų (ypač 
būnant padidėjusio triukšmin-
gumo zonoje), daugeliu atveju 
gali padėti magnis.

Romualdas OGINSKAS

Magnio įtaka sveikatai 
didesnė, nei galime 

įsivaizduoti

„Gintarinės vaistinės“ vais-
tininko Tado Labanausko teigi-
mu, nuo vabzdžių apsisaugoti 
galima dviem būdais: jų vengti 
ir naudoti atbaidančias priemo-
nes (repelentus).

„Uodus, mašalus, aklius vi-
lioja mūsų kūno kvapas, šilu-
ma ir iškvepiamas anglies dio-
ksidas. Ramiai vėsų vakarą 
ežero pakrantėje stovintis žve-
jas bus ne toks „skanus“ uodui, 
nei pabėgiojęs ir miško aikšte-
lėje sustojęs atsikvėpti žmogus. 
Žvejys mažiau kvepės prakaitu, 
bus vėsesnė jo oda ir ramesnis 
kvėpavimas, o sušilęs sportinin-
kas trauks mašalus iš visų miško 
aikštelės pakraščių“, – pavyzdį 
pateikia vaistininkas.

Vabzdžio jutimus blokuo-
ja cheminiai repelentai, tad to-
kiais išsipurškęs žmogus tampa 
nematomas uodui. Natūralios, 
eterinių aliejų pagrindu paga-
mintos priemonės mūsų nema-
tomais nepadaro, tiesiog jų kva-
pas uodams nemalonus ir todėl 
jie laikosi atokiau.

Kitokia situacija yra su bitė-
mis ir vapsvomis – joms rūpi tik 
maistas ir lizdo bei jų pačių sau-
gumas, tad jos visiškai nekrei-
pia dėmesio į žmones, nebent 
jie saldžiai kvepia arba per daug 
priartėja prie jų namų.

Vaistininkas taip pat reko-
menduoja vykstant į gamtą ne-
naudoti kvepalų, kvapių kos-
metikos priemonių, vengti ryš-
kių drabužių. Širšes ir vapsvas 
ypač vilioja saldus maistas, vai-
siai, tad iškylaudami stenkitės 
juos laikyti uždaruose induo-
se. „Ypač atsargiai reikia gerti iš 
nepermatomų indų (skardinių), 
kurios bent akimirkai buvo pa-
liktos praviros, nes į juos galėjo 
įlįsti vapsva. Liežuvis – ne pati 
maloniausia vieta įgėlimui, be 
to, tai dar ir pavojinga“, – per-
spėja specialistas.

Nuo bičių galite pasislėpti... 
krūmuose

Vaistininko teigimu, bičių ar 
vapsvų įgėlimas žmogui pavo-
jingesnis nei uodų, nes jos sulei-
džia nuodų, o uodai – tik seilių. 
Dažniausiai įgėlus bitei, širšei ar 
vapsvai jaučiamas skausmas, pa-
tinsta aplink įgėlimo vietą, bet 
tai normali organizmo reakcija 
į patekusius nuodus. 

Retais atvejais gali išsivystyti 
alerginė reakcija. Jei ji labai grei-
ta ir stipri, gali būti pavojinga 
gyvybei, tad reikia kuo greičiau 
kreiptis į medikus. T. Labanaus-

kas atkreipia dėmesį, kad alergi-
ja niekada nepasireiškia po pir-
mo įgėlimo, tad vabzdžiui įgė-
lus ne pirmą kartą, reikia stebėti 
organizmo reakciją. „Jei išbertas 
ar tinsta visas kūnas, darosi sil-
pna, sunku kvėpuoti, nedelsiant 
reikia kviesti medicinos pagalbą 
ar kuo skubiau vykti į artimiau-
sią gydymo įstaigą“, – perspėja 
vaistininkas.

Atsidūrus pernelyg arti bi-
čių ar vapsvų lizdo ir jas suer-
zinus, reikėtų greitai pasišalinti 
iš tos vietos. Jokiu būdu nega-
lima mosikuoti rankomis, nes 
taip tik atkreipsite į save dar 
daugiau vabzdžių dėmesio. Jei 
vis tik įgėlė viena bitė ar širšė, 
staigiu judesiu nubraukite ją na-
gu nuo odos, bet stenkitės ne-
traiškyti, nes sutraiškius vabzdį 
pasklinda nuodų kvapas ir ki-
toms lizdo gynėjoms tai tampa 
signalu pulti.

„Vabzdžiams sunku skrai-
dyti tankumynuose, tad jei ša-
lia yra tankesnis miškelis ar 
krūmai, patarčiau nerti į juos, 
ir vabzdžiai liausis persekioję. 
Jei esate plyname lauke, trauk-
damiesi užsimeskite drabužį ant 
galvos, nes geriau sugeltas pilvas 
nei veidas“, – tvirtina T. Laba-
nauskas.

Niežulį ištverti padeda 
ir liaudiškos priemonės, 
ir vaistiniai preparatai
Uodui įgėlus atsirandantį er-

zinantį niežulį retas ištveria ne-
sikasydamas. Įvairiuose šalti-
niuose galima rasti gausybę liau-
diškų būdų niežuliui malšinti: 
druska, soda, alijošius, mėtos, 
dantų pasta, citrinos sultys ir kt. 
Pasak vaistininko, kai kurie iš 
šių būdų turi logišką paaiškini-
mą, nes jų sudėtyje yra tam tik-
rų veikliųjų medžiagų, kiti ne, 
tad greičiausiai teigiamą poveikį 
daro įsitikinimas, kad šios prie-
monės padeda.

Ledukai, šaltas vanduo, me-
talinis ar stiklinis indas padės 
numalšinti niežulį ar skausmą 
įkandimo vietoje. Panašiai vei-
kia ir ant odos tepamas spiritas – 
jis garuoja ir vėsina odą bei slo-
pina niežulį, o tuo pačiu dar ir 
dezinfekuoja. Vis dėlto efekty-
viausios ir ilgiausiai veikiančios 
niežulį malšinančios priemonės 
yra vaistinėse parduodami anti-
histamininiai preparatai.

Kasymasis niežėjimą ne su-
mažina, o atvirkščiai, dar labiau 
sustiprina. Be to, stipriai nusika-
sius įgėlimo vietą atsiranda žaiz-
delės, į jas gali patekti nešvaru-
mų ir kilti infekcija. T. Laba-
nausko teigimu, kraujo užkrė-
timo paprastas uodo įkandimas 
tikrai nesukels, bet jei dėl ka-
symosi atsiras žaizda, kuri vė-
liau pradės pūliuoti ir ja tinka-
mai nepasirūpinsite – gali nu-
tikti visko.

„Bičiulystės“ inf.

Vasaros košmaras – 
geliantys vabzdžiai

Laisvalaikį gryname ore ir nuotaiką gali sugadinti ne tik prastas 
oras, bet ir aplinkui zyziantys vabzdžiai: uodai, mašalai, vapsvos, 
akliai ir daugybė kitų. Vieni iš jų kėsinasi įgelti, nes yra alkani, 
kiti puola tik saugodami savo lizdus ar susierzinę.
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Pasaulio kompasas

Susipažino Baden Badene
Ana ir baritonas iš Urugva-

jaus Ervinas Šroto dainavo ta-
me pačiame spektaklyje „Don 
Žuanas“ viename Vokietijos ku-
rorte. Juos ten lyg elektra tren-
kė, bet po gastrolių išsivažinėjo 
savais keliais. Ervinas buvo ve-
dęs, augino dukrą, o Aną siejo 
romanas su kitu solistu.

Kai susitiko scenoje kitą kar-
tą – 2007-aisiais, juodu užval-
dė aistra, kuriai nebegalėjo pa-
sipriešinti. Jis išsiskyrė, ji tuo-
metiniam bičiuliui, siūliusiam 
tuoktis, atsakė „Ne“. Beje, Ana 
pati save vadino pabėgančia su-
žadėtine, nes ne vieną taip suvi-
liojo ir paliko.

Tik su Ervinu draugystė bu-
vo kitokia. Po metų juodu susi-
laukė sūnelio. Mamai jau buvo 
37-eri. Tai buvo pirmas ir labai 
lauktas operos deivės vaikas.

Įprasta istorija: mama lieka 
viena su neįgaliu vaiku
Dabar Ana priekaištauja sau, 

kad pradėję bendrą gyvenimą 
jiedu su Ervinu toliau inten-
syviai dainavo, gastroliavo, Ti-
ša dažniausiai dienas leisdavo 
su auklėmis. Svarsto, gal bū-
tų anksčiau kažką pastebėjusi?

Berniukas gimė sveikas, nie-

kuo nesiskyrė nuo kitų naujagi-
mių. Vis dėlto net ir trejų sulau-
kęs Tiša vis dar nekalbėjo, tik 
vieną kitą žodį ištardavo, kai 
kažko užsinorėdavo. Bet ir pa-
aiškinimo toli ieškoti nereikėjo: 
Ana su Ervinu kalbėjo angliš-
kai, su Tiša rusiškai, Ervinas 
su Tiša bendravo ispaniškai. O 
gyveno jie Vienoje, tad aplink 
sočiai buvo ir vokiečių kalbos. 
Mamos širdis neapgavo: Tišai 
kažkas negerai. Vaikas visai ne-
reaguodavo, kai tėvai jį kviesda-
vo. Užtat galėjo išvardyti skai-
čius iki 1000.

Išgirdęs vaiko diagnozę, ais-
tringasis brunetas iš Pietų Ame-
rikos pasipustė padus. Augin-
ti nesveiką vaiką jis nematė jo-
kios prasmės. Ana liko viena su 
sūneliu, kuriam buvo nustatytas 
autizmo spektro raidos sutriki-
mas. Tiša buvo gražus berniu-
kas, fiziškai sveikas. Ana nuta-
rė padaryti viską, kas įmanoma, 
kad Tišos gyvenimas būtų visa-
vertis. Geriausi specialistai gy-
vena Amerikoje? Gerai, juodu 
persikėlė į JAV, kur laukė pro-
cedūros, pamokos, mankštos. 
Gydymas buvo labai efekty-
vus, nes Tišos autizmas – leng-
vos formos.

Berniukui dabar 11 metų. Jis 

lanko mokyklą, kalba keliomis 
kalbomis. Kompiuteris, gitara, 
vokalas – jo pomėgiai.

Žvaigždė karantine
Ana reiškia nepasitenkinimą 

Instagrame, kad Europoje visi 
kultūriniai renginiai iki rugsė-
jo nevyks. „Visi artistai, muzi-
kantai, sportininkai išmesti už 
borto!“ – piktinasi dainininkė, 
kuri su šeima izoliavosi savo na-
me Vienoje. Apgailėtinos jai at-
rodo pastangos sodinti žiūrovus 
per tris tuščias vietas, o chorą ir 
orkestrą nugrūsti kažkur į šoną.

Žodžiu, visai nekas. Ana ir 
jos dabartinis vyras Jusifas Ei-
vazov jau dabar numato, kad 
operos solistams karantinui pa-
sibaigus bus labai sunku vėl lip-
ti į sceną ir dainuoti visą operą 
nuo pradžios iki galo. Kūnas, 
raumenys praras formą.

48-erių Ana išdykauja kaip ir 
visos žvaigždės. Įkėlė į Instagra-
mą savo nuotrauką su parašu – 
„be filtrų, be kosmetikos, bet su 
liūdesiu“. Kartais ir padainuoja. 
Balandžio 29 dieną koncerta-
vo tuščioje Vienos operos sce-
noje, tačiau visus nustebino at-

sisakiusi kitą dieną dainuoti „iš 
namų“ tiesioginiame tarptauti-
niame labdaros koncerte.

Tiša gerai sutaria su 
nauju tėvu

Jusifas labai pamilo Anos sū-
nelį, juodu gerai sutaria. Tėvas 
(taip jį vadina) Tišai didelis auto-
ritetas. Kaprizus jis drįsta rodyti 
tik mamai. Dabar, gyvendamas 
mylinčioje šeimoje, berniukas 
jaučiasi labai gerai. Jis net išmo-
ko verkti ir juoktis, o anksčiau 
visiškai nerodė jausmų.

Gruodį Jusifas ir Ana į sceną 
pakvietė ir Tišą. Jis labai jaudi-
nosi, dėl drąsos vis atsiremdavo 
į tėvą, už kitos rankos jį laikė 
Ana. Tačiau tvirtai spaudė mik-
rofoną, stovėdamas prieš tūks-
tančius žiūrovų nenuleido akių, 
dainavo kartu su savo mylimais 
tėveliais, nors ir negali saky-
ti, kad jam viskas pasisekė 100 
procentų.

Įkėlus tos dainos įrašą į You-
tube, kilo labai skaudi diskusija 
apie tai, ar derėjo žymiems dai-
nininkams atsivesti į sceną ne-
įgalų vaiką.

Viena komentatorė parašė: 
„Scena ne ligoninė ir ne šven-
tykla. Užuojautos eikite į cer-
kvę, mečetę, sinagogą, bažnyčią 
ir pas artimuosius. Anai Netreb-
ko scena – tai darbas. Ir ji pri-
valo atidirbti kaip reikiant. Gė-
da buvo žiūrėti, dar ir sumokė-
jau jai už tai.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Atšventė mokslo metų 
pabaigą

Ianui Burkhartui buvo 19-ka, 
kai jis pasibaigus mokslo me-
tams nuvyko prie vandenyno 
pailsėti. Banga buvo per didelė, 
per sunki. Jos smūgis nubloškė 
Ianą, lūžo stuburo slanksteliai 
kaklo srityje. Kūną paralyžiavo 
nuo krūtinės žemyn – vaikinas 
nebevaldė kojų, dilbių, plašta-
kų, bet šiek tiek judino alkū-
nes, pečius.

2014-aisiais Ianas ėmė ben-
dradarbiauti su mokslininkais iš 

„Battelle Memorial Institute“, 
kurie pasiryžo atkurti dešinės 
Iano rankos funkciją. Tam te-
reikėjo susieti smegenis su kom-
piuteriu. Poilsis prie vandenyno 
baigėsi mokslo proveržiu.

Tyrimus vadino 
eksperimentu

Ianas labai dėkingas dr. Pat-
rikui Ganzerui ir kitiems moks-
lininkams, o pastarieji dėkin-
gi vaikinui už kantrybę. Kone 
metus Ianas sėdėjo su tyrėjais 
prie kompiuterio ir mokėsi „kal-

binti“ savo ranką. Kelias dienas 
per savaitę po kelias valandas. 
Neužteko įmontuoti į smegenis 
implantą. Visa sudėtinga sistema 
ims veikti tik tuo atveju, jei pa-
ralyžiuotas vaikinas, mokslinin-
kų brigada ir kompiuterinė tech-
nika dirbs darniai bei efektyviai.

Žirnio dydžio implantas bu-
vo įdėtas toje smegenų dalyje, 
kuri atsakinga už rankos jude-
sius. Kai Ianas ima galvoti apie 
tai, ką nori padaryti su ranka, 
implantas užfiksuoja smegenų 
veiklą ir siunčia signalus pro-
cesoriui, kuris juos dekoduoja 
į judesius. Savo ruožtu judesiai 
perduodami į ranką juosiančias 
juosteles, kurios aktyvuoja rau-
menis. Kitaip sakant, teko išmo-
kyti kompiuterį suprasti smege-
nų signalus ir paversti juos sig-
nalais raumenims. Mokslininkai 
tikėjosi, kad eksperimentas pa-
vyks ir Iano ranka vėl taps gy-
vybinga. Jis tapo pirmuoju pa-
cientu, kuriam kompiuteris tu-
rėjo pakeisti nugaros smegenis.

Po implantavimo prabėgo 
šešeri metai

Kas pasikeitė Iano gyve-
nime? Jis išmoko žaisti kom-
piuterinį žaidimą „Guitar He-
ro“ – savo pirštais, dar neseniai 
jo visai neklausiusiais, spaudo 

specia lios gitaros klavišus. Iš 
butelio įsipila vandens į stikli-
nę. Geba apmokėti pirkinį kre-
dito kortele. Ianas suskaičiavo, 
kad daiktus jis gali paimti net 
dviem dešimtim įvairių būdų.

Vaikinas nepamiršo, kaip 
sunku buvo pirmaisiais metais 
sutelkti mintis ir galvoti apie tai, 
ką jis nori daryti su ranka, ilgai 
žiūrėti į monitoriuje rodomus 
rankos judesius. Kai jo mintys 
galiausiai pasiekdavo plaštakos 
raumenis, pirštai atgydavo.

Ianas įsitikinęs, kad šioje 
srityje bus dirbama toliau ir ki-
tiems pacientams jau bus leng-
viau. Visiškai paralyžiuotus 
žmones galima išmokyti sava-
rankiškai valgyti ar apsirengti.

Kuria savo ateitį
Jis pats toliau bendradarbiau-

ja su mokslininkais ir neseniai 
išmoko nežiūrėdamas, vien lie-
timu įvertinti daiktą, pavyz-
džiui, ar jis slidus, ar sunkus ir 
nuspręsti, kaip geriausia jį pa-
imti. Šis gebėjimas irgi labai 
svarbus. Tyrėjai išanalizavę pa-
darė išvadą, kad nors Iano ran-
ka nieko nejaučia, vis dėlto im-
plantas smegenyse registruoja 
silpną signalą, kuris atsiranda 
jam liečiant daiktus. Tą signalą 
sustiprino, apjuosė ranką juoste-
le, kuri vibruoja, kai gauna juti-
minę informaciją.

Vaikinas pasiryžęs mokytis 
ir mokytis, nes iš tų mažų žings-
nelių jis kuria savo ateitį. Anot 
Iano, ateityje bus galima atkurti 
įvairius įgūdžius. „Paralyžiuotas 
žmogus kontroliuoja ranką min-
timis. Po šio pasiekimo jau vis-
kas įmanoma“, – sako vaikinas.

Ianas įsteigė fondą, kuris re-
mia ir mokslininkus, pasišven-
tusius nugaros smegenų sužalo-
jimų tyrimams, ir paralyžiuotus 
žmones. Padeda jiems ieško-
ti lėšų brangiai kainuojančiam 
gydymui ar įsigyti įvairių buitį 
palengvinančių daiktų.
Pagal užsienio spaudą parengė 

Birutė KUKEVIČIŪTĖ

Operos deivės sūnelis mokėsi 
verkti ir juoktis

Mokslo parkas Sujungus ranką su kompiuteriu, 
pažeistas stuburas nebetrukdo

Ją lygina su Maria Kalas, Monserat Kabalje. Ana Netrebko – 
puiki operos solistė iš Rusijos, dažniausiai gyvenanti Austrijoje. 
Ji turi ne tik įspūdingą balsą. Dėl gaivališko charakterio, egzo-
tiško grožio ir seksualumo daug aistrų patiria ne tik scenoje, bet 
ir asmeniniame gyvenime. Vieno iš daugelio A. Netrebko meilės 
ryšių vaisius – sūnelis Tjago, namie vadinamas Tiša. Jam bu-
vo treji, kai Ana suprato, kad Tiša gyvena savame pasaulyje.

Kone metus Ianas sėdėjo su tyrėjais prie kompiuterio ir mokėsi „kalbinti“ savo 
ranką.

Galvos smegenyse įkurdintas implantas pakeitė dėl sunkaus stu-
buro pažeidimo kenčiančio vaikino, universiteto pirmakursio iš 
Ohajo (JAV), gyvenimą. Jis ne tik įstengia pajudinti paralyžiuo-
tą ranką, bet ir jaučia liečiamų daiktų savybes.

Ana nusprendė padaryti viską, kas įmanoma, kad Tišos gyvenimas būtų vi-
savertis.

Implanto dėka Ianas jaučia liečiamų 
daiktų savybes.
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Ramybė
Tylos virpėjime
Tie lūžiai saulės šviesoje –
Nuo draugo šypsenos,
Nuo veido mylimo
Atsispindėję...
Medum sutirpsta žodžiai
Burnoje,
Atšyla svetimam delne,
Žiemos speige sušalęs
Paukštis suspurdėjo...
Vienatvės, nerimo,
Senatvės ar mirties
Nėra –
Tik sklindantis iš kosmoso
Aukščiausiojo pritarimas,
Kažkas tave mylės,
Pavymui prakeiksmus
Gal šauks,
Pats dar baisiau
Kentėdamas.
O tu pasidalink su juo,
Tegul nuo žvilgsnio
Lūžta, pasisėja žiežirbomis 

spindulys,
Lyg žaibas perskrodęs pusiau
Audringą naktį...
Tylioj ramybėj snaudžia tvenkinys
Ir slapstosi bangelėse.
Ir nuplaukia pažiręs
Laimės šauksmas...

Jonas KATKEVIČIUS
Kaišiadorys

Itakė
Paklajojai, Odisėjau,
laikas grįžti į Itakę.
Prie šaltinių mėtų kvapas,
ošiantys melsvi pušynai,
upė migloje garuoja,
vakarais kažkur už miško
varpais vardą atkartoja.

Nausikaja mėlynakė
grakštų liemenį dabina
argonautų aukso vilnom.
Nepaliki, Odisėjau,
vykim dviese į Itakę.
Neturi tu Penelopės –
man sena žiniuonė sakė –
jai paliksi, aš kaip Echo –
liks tik balsas,
liks tik balsas.
Netoli juk ta Itakė.

Krintančios rugpjūčio žvaigždės
rodo kelią per likimą.
Prie šaltinių mėtų kvapas,
ošiantys melsvi pušynai,
upė migloje garuoja,
varpais vardą atkartoja.

Nausikaja mėlynake,
ne tokia dabar Itakė.
Nežinojo to žiniuonė,
nežinojo, nepasakė.

Šeimininkė nervinasi. Matau, 
kaip jos pirštai minko ragai-

šio trupinėlį, kaip akys klaidžio-
ja po virtuvę sekdamos, ar viskas 
tvarkinga: ar užsuktas dujų balio-
no čiaupas, ar iš elektros tinklo iš-
jungti prietaisai. Jos akys dar kartą 
stabteli ties gandralizdžiu ant mo-
kyklos stogo – tarsi ją sveikinda-
mas, šeimos galva gandras sukle-
ketuoja... Šeimininkė padeda ant 
stalo nebaigtos gerti kavos puode-
lį – labai abejoju, ar jautė jos sko-
nį – ir taria: „Judam“. Abu vai-
kai niurnėdami čiumpa savo kup-
rines – eruditas paauglys sūnus 
mieliau pasėdėtų prie kompiuterio, 
o vyresnė jo sesuo jūron mieliau 
nertų su savo naujuoju draugu ir 
Palangon riedėtų žvilgančiu Fer-
rari... Mūsų kompanija nuspren-
dė, kad iš tų šiaudų nebus grūdų, 
tačiau mergiotei atrodo kitaip...

Mūsų kompanija – tai aš, bliz-
gantis dvieuris su AČIŪ, il-

gokai gyvenęs tai viename, tai ki-
tame kasos stalčiuje, tai vienoj, tai 
kitoj piniginėj ar net kišenėje try-
nęsis, o galop atsidūręs taupyklė-
je. Nelengva ten buvo adaptuotis ir 
klausytis arba nusibodusių kaimy-
nų tauškalų, arba kažkokių keistų 
pasaulio anapus taupyklės garsų. 
Galop dunksėjimai, džerškėjimai, 
pliaukšėjimai nutilo ir mus aplan-
kė ramybė. Man ji reiškė šviesą. 
Tąkart atkeliavau su šeimininke 
Maximon. Likau piniginėje su ke-
liais raudonais centukais, bet mo-
teris apsigalvojo ir nusipirko loteri-
jos bilietą. Nukritau į kasos stalčių 
prie eilinių dvieurių ir – sudie, gy-
venimėli, pagalvojau, tūnosiu čia 
ir vėl trinsiuosi be jokios roman-
tikos po pinigines, kol koks nors 
apreiškimas išvaduos. Bet... nei 
metafizikos, nei monetų gyveni-
mo dėsniai nesuprantami: kasos 
stalčius atsidarė, kasininkė ėmė 
pluoštelį banknotų, o aš išgirdau 
šeimininkės balsą: „Labai prašau, 
jei galit, grąžinkit ir tą dvieurį su 
AČIŪ, kurį jums daviau.“ Taip, 
grįžusi namo, atsidūriau širdelės 
formos vazelėje su šaunia kompa-
nija: varpeliu, ant kurio šono iš-
graviruotas skaičius 100 (maniau, 
jog jam tiek metų, bet paaiškė-
jo, kad jis dar jaunas, jį tik vasarį 
šimtadienio proga savo auklėtojai 
padovanojo gimnazistai); su pen-
kialapio dobilo lapeliu, priklijuo-
tu ant spalvoto kartono su užrašu 
„mamai“ (tai darželinuko sūnaus 
dovana mamai), su nedideliu spal-
votu maišeliu akmenėlių, kurie 
nenutildami nuolat tauškėjo apie 
jūrą. Jaučiausi vos ne prezidentė...

Šeimininkė ištiesė ranką ir aš at-
sidūriau kišenėje. Jau ryte pa-

stebėjau, kad jos suknelė graži – 
šviesi, lengva, pastelinių spalvų, 
vienas kitas tamsus dryželis ne-
gadina vaizdo, o dabar galiu pasi-
džiaugti, kad ir kišenės patogios – 
gilios, neišsprūsiu netyčia, o svar-
biausia – viską gana gerai galiu ma-
tyti. Tik vienas tamsus dryželis lyg 

koks vamzdis ne vietoje išsilenkęs, 
bet... truputį pasislenku ir matau, 
kad kieme laukia nublizginti šeimi-
ninkės „ratai“, kad atsiveria vartai, 
o saulėje blizgantis miestelio baž-
nyčios bokštas tarsi mirkteli man, 
palinkėdamas laimingos kelionės.

Kažkas pasikeitė. Nutilo burz-
gesys ir monotoniškas supi-

mas. Keistas kvapas. Atrodo, mo-
netos neturi uoslės receptorių, bet 
aš užuodžiu. Pušys! Apie jas tiek 
daug pasakojo akmenėliai! Vadi-
nasi, netrukus išvysiu jūrą, o kol 
kas mes einame taku, stabtelime 
prie Eglės žalčių karalienės skulp-
tūros, jaunimas dar pagūglina, kas 
jos autorius, šone lieka ančių pil-
nas tvenkinys, o po to prieš akis 
atsiveria fantastiškas rūmų vaiz-
das. Tiesą sakant, fantastiškas jis 
tik mūsų šeimininkei, nes mergio-
tės nosis įkišta telefonan – niekaip 
nesulaukia savo vaikino žinutės, 
o berniokas nenuleidžia akių nuo 
priešais einančios ilgaplaukės. 
„Ne tau, Martynai“, – pagalvo-
ju aš, nes irgi matau tik tai pilką, 
tai melsvą, tai žalsvą vaizdą, ta-
čiau mėgaujuosi juo, kol pasikei-
čia kvapas ir mano ausis pasiekia 
keistas ūžesys ar triukšmas. Ne 
automobilio. Ne tas, kuris kar-
tais būdavo šeimininkų namuo-
se. Pro šeimininkės kišenės mira-
žą pamatau ją – jūrą – ir pasijuntu 
tokia laiminga, kad noriu šoktelti 
iš laimės aukštyn, išsitiesti ant pa-
krantės smėlio ir mėgautis žuvėd-
rų kupinu dangumi virš savęs...

Šeimininkė persirengia kabi-
noje, atėjusi prie jūros, tiesia 

rankšluostį, ant savo kuprinės už-
meta suknelę ir, o dangau, – man 
pavyksta – aš matau ir dangų, ir 
jūrą tolumoj, ir žuvėdras, klykau-
jančias virš mano galvos, ir žmo-
nes aplink mus. „Tu eik prie jū-
ros, mama, – pasako dukra. – Mes 
tuoj...‘‘  Kai ji nutolsta, mergina 
linkteli broliui: „Pažiūrėk, kaip 
tau?‘‘ Nežinau, ką jie mato telefo-
no ekrane, bet abiejų veidai nieko 
gero nežada. „Turim išvengti susi-
tikimo, – tvirtai sako berniokas. – 
Reikia mamą apsaugot.‘‘ - „Tai jau 
taip... – atsidūsta mergina. – Nors 
jis ir mūsų tėvas, bet tikras pašle-
mėkas.“ Telefonas netyčia nukren-
ta ant drabužių, o aš pamatau pa-
gyvenusio vyriškio ir įspūdingos 
damos nuotrauką ant tilto. „Įkel-
ta visai neseniai, o mes dar pasi-
maudysim, tik po to eisim, tad yra 
tikimybė, kad nesusitiksim“, – ap-
siramina abu. Šeimininkė grįžta, 
išsitiesia ant rankšluosčio, pasiima 
knygą ir patogiai įsitaiso...

Karštoka... Norėčiau įsitaisyti 
patogiau ir aš, tačiau smėlis, tik-
ras pavyduolis, nenori leisti man 
atsipalaiduoti, jis gramzdina ma-
ne, smulkios smiltelės įsikuria ant 
manęs tarsi tribūnon išėję orato-
riai, o pakilus lengvam vėjūkščiui, 
vaizdas dingsta, tampa sunku kvė-
puoti. Ačiū Dievui, kad kažkokio 
stebuklo dėka galiu matyti virš sa-
vęs bent lopinėlį dangaus.

Matyt, sąmonė buvo apte-
musi. Dingo laiko suvoki-

mas, kiek aš čia guliu: valandą, 
kelias valandas, kelias paras? Jo-
kių pažįstamų balsų, jokio pažįs-
tamo kvapo, tik tas pats dangaus 
lopinėlis... tik smėlis ant manęs – 
slegiantis, traukiantis gilyn, tur-
būt neturintis jokių jausmų – nei 
meilės, nei prieraišumo. O mone-
ta ar gali turėti jausmus? Vis ma-
niau, kad ne, bet, pasirodo, taip... 
Kur jie, kur mano šeimininkė, ko-
dėl paliko mane čia, kodėl neįki-
šo rankos kišenėn ir nepajuto, kad 
manęs, jos laimingos monetos, 
nėra? Kodėl, kodėl, kodėl... Jeigu 
galėčiau pravirkti, gal ir palengvė-
tų... Kaip norėčiau būti ne metalo 
gabalu, o kad ir rainu šeimininkės 
katinu, prisiglausti prie jos kojų ar 
įsitaisyti greta ant sofos ir tingiai 
murkti... Monetų dieve, jeigu tu 
esi, padaryk taip, kad...

Nežinau, ar sapnavau, ar proto 
užtemimo sūkurys  vėl bu-

vo mane nugramzdinęs užmarš-
tin, bet... pajutau, kad patogiai gu-
liu šeimininkės kišenėje. Už pil-
ko-melsvo-žalsvo miražo šmėste-
li viešbučio iškaba,  girdžiu auto-
mobilio sireną. Gal nesapnavau, 
gal manęs ieškojo policija? Visai 
kvaila mintis, sugėdinu pati save 
ir mėgaujuosi kelione... Vėl – au-
tomobilio burzgimas... malonus 
supimas... ir tingus snūduriavimas 
jau namuose su draugų kompani-
ja... Molinis rūgpienio dubuo ant 
virtuvės stalo... ir tyli pavargusių 
trijų vakarienė... Kaip gera...

Tai, ko moneta nežinojo. 
Eidama tiltu, moteris dar kar-
tą įkvėpė gaivaus jūros oro, nu-
lydėjo akimis tolumoje dreifuo-
jantį vienišą laivą, atsiduso ir įki-
šo ranką kišenėn. Tada sustojo 
lyg nudiegta. „Kas atsitiko, ma-
ma?“ – sukluso vaikai. „Pame-
čiau... tikriausiai pliaže išsprūdo 
iš kišenės...“ - „Nesirūpink, aš 
surasiu, puikiai prisimenu tą vie-
tą, o judu pasivaikščiokit“, – pa-
sakė dukra. „O gal vėliau visi ten 
nueikim?“ – pasiūlė sūnus. Ji tik 
gūžtelėjo pečiais. Ta moneta, taip 
padėjusi sunkią akimirką po bjau-
rios vyro išdavystės, gulėjo vie-
niša, palikta likimo valiai tarsi ji 
tada... „Gal einam dabar?“ – ta-
rė laukdama vaikų niurnėjimo... 
Berniokas linktelėjo sesei, ši dirs-
telėjo kiton pusėn ir netrukus visa 
šeima pasuko atgal...

Tai, ko šeimininkė nežinojo. 
Lygiai po keleto minučių tiltu pro 
tą pačią vietą praėjo pora – aukštas 
vyriškis ir šviesiaplaukė moteris. 
Jis akimirkai stabtelėjo, pažvelgė į 
apsamanojusius senojo tilto akme-
nis ir atsigręžė atgal. Žmonių mi-
nioje tarsi šmėstelėjo trys pažįsta-
mi siluetai, net padvelkė mėgsta-
miausiu buvusios žmonos kvepa-
lų aromatu... „Man vaidenasi“, – 
pagalvojo vyriškis ir, apsikabinęs 
naująją draugę, nuėjo tolyn...

Vitalija LIŽAITIENĖ 
Šakių r.

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis liepos 9 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo rubri-
kas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos testas“, „Universali aplinka“, 
„Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“. Jam skirta 
9 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai

Nuotraukų konkursas

Sveikiname                            mėnesį gimusius:

Daivą Latvytę – Alytaus m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Eleną Kačinskienę – Šiaulių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
administracija

birželio 
Teresą Špakovą – Švenčionių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,

Saulių Rakauską – Šakių r. neįgaliųjų draugijos pirmininką,

Vilhelminą Dubnikovą – Zarasų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę,


