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Atvira visuomenė

Raseiniuose, Maironio parke, 
surengta pirmoji Respublikinė 
neįgaliųjų dainų šventė. Jos 
programoje – ne tik skambios 
dainos, bet ir smagūs šokiai, 
teatro trupės pasirodymas. 
Keli šimtai iš visos Lietuvos 
suplūdusių dainos ir muzikos 
mėgėjų džiaugėsi bendryste ir 
dar vienu buriančiu renginiu. 

(nukelta į 3 psl.)

renginių organizavimo patirties 
draugija turi (pastaraisiais me-
tais Raseiniuose vyko dvi šven-
tės-konkursai „Vilties paukštė“, 
dvi dainos ir poezijos šventės), 

Respublikinėje neįgaliųjų dainų šventėje – Kaišiadorių dainininkės su LND pirmininku Ignu Mačiuku.

(nukelta į 5 psl.)

kodėl gi nepradėjus dar vienos 
gražios tradicijos? O ir suva-
žiuoti visiems patogu, juk Rasei-
niai – beveik Lietuvos vidurys.

Šventei organizuoti laiko ne-

buvo daug, bet, pasak J. Stasevi-
čienės, kai nori – viskas įmano-
ma. „Labai geranoriškai šią idėją 
sutiko meras, padėjo savivaldy-
bė, kultūros centras. Neatsakė 

ir kiti rėmėjai. Šventę nuspren-
dėme rengti atviroje vietoje – 
Maironio parkas idealiai tiko.“

Sulaukusi pritarimo, J. Sta-
sevičienė sudėliojo šventės 
prog ramą ir išsiuntė ją į LND, 
prašydama, kad ji į Raseinius 
pakviestų visas draugijas. Pir-
mininkė neslepia nesitikėju-
si sulaukti poros dešimčių ko-
lektyvų, todėl labai džiaugėsi 
draugijų aktyvumu. Kad tokių 
renginių žmonėms labai reikia, 
patvirtino į Raseinius iš Pagė-
gių, Palangos, Tauragės, Telšių, 

Pirmoji kregždė – 
Raseiniuose

Idėja rengti respublikines ne-
įgaliųjų dainų šventes gimė bir-
želį vykusioje LND konferenci-
joje. Ją pasiūlė asociacijos pirmi-
ninku išrinktas Ignas Mačiukas. 
Tiesa, konkreti data, kada tokia 
pirmoji šventė galėtų būti su-
rengta, tąkart nebuvo įvardyta. 
Ir, ko gero, apie šiuos metus taip 
pat negalvota. 

Tačiau Raseinių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Ja-
nė Stasevičienė nusprendė ki-
taip – kam atidėlioti? Raseiniai 
gali tapti ta pirmąja kregžde ir 
sukviesti visus į Respublikinę 
neįgaliųjų dainų šventę. Panašių 

Respublikinė neįgaliųjų dainų 
šventė – reali idėja

Švietimo įstatymo pakeitimai: 
milijonai be vizijos mažai ką 

tepakeis 

Į Baltijos kelią išvyko ir neįgaliųjų vežimėliais judantys žmonės. 

Šių metų birželio 30-ąją 
Seimas priėmė Švietimo įsta-
tymo pakeitimus. Nuo 2024 m. 
rugsėjo 1 d. specialiųjų porei-
kių turintys mokiniai, kaip ir 
visi kiti, galės lankyti pasi-
rinktą bendrosios paskirties 
mokyk lą, o mokyklos nebega-
lės atsisakyti jų priimti. Savi-
valdybės ir mokyklos turi pasi-
ruošti, kad visiems vaikams bū-
tų sukurtos tam reikalingos są-
lygos. Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija (ŠMSM) nurodo, 
kad įstatymo pakeitimams įgy-
vendinti 2021–2024 m. iš vals-
tybės biudžeto reikėtų skirti 

apie 173 mln. eurų. Naujiems 
mokinio padėjėjų, švietimo pa-
galbos specialistų etatams ir ki-
toms priemonėms, kurios mo-
kyklose užtikrintų sąlygas sėk-
mingai įtraukčiai, jau 2021 m. 
Vyriausybė žada skirti daugiau 
nei 28 mln. eurų.

Norėdami įgyvendinti vi-
sas įtraukiojo ugdymo nuos-
tatas, pirmiausia turime turė-
ti aiškią viziją, kaip sieksime 
pokyčių. Joje turi atsispindėti 
šie esminiai įtraukiojo ugdymo 
reikalavimai: užtikrintas priei-
namumas; reikiamas specialis-
tų skaičius, parengti mokyklų 

pedagogai ir visas personalas; 
veiksmingai pritaikytos ugdy-
mo programos ir mokymo bū-
dai; suformuotos visos mokyk-
los bendruomenės teigiamos 
nuostatos, vykdoma nuolatinė 
stebėsena.

Be kvalifikuotų specialistų į 
priekį nepajudėsime

Kokias kliūtis turime įveikti 
norėdami sėkmingai įgyvendin-
ti šias nuostatas? Turint reikia-
mą finansavimą, nesunku užtik-
rinti prieinamumą: pritaiky-
ti mokyklos aplinką ir patalpas,  

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencija įpareigoja 
šalinti neįgalių vaikų diskri-
minaciją, atskirtį ir įtraukti 
juos į visų pakopų ugdymo 
procesą. UNESCO kviečia 
šalis įdiegti įtraukiojo ugdy-
mo požiūrį į švietimo politi-
kos struktūras, įgyvendini-
mą, stebėseną bei vertinimą, 
o tai leistų greičiau pasiek-
ti „Švietimo visiems“ tikslus. 

Tolerancijos testas

žmonių bei juos lydinčių dvira-
tininkų komanda. Šios iniciaty-
vos organizatorė Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos atstovė 
Ginta Žemaitaitytė džiaugėsi, kad 
prie entu ziastų prisijungė ir nau-
jų žmonių – pirmą kartą tokioje 
ilgoje distancijoje save išmėginti 
pasiryžo molėtiškiai Gražina Tur-
kina ir Ramūnas Pivoras.

Į šių metų žygį negalią tu-
rintys žmonės išsiruošė ne tik 
norėdami paminėti Baltijos ša-
lis nepriklausomybės siekiui su-
vienijusį įvykį, bet ir palaiky-
dami už laisvę kovojančius kai-
mynus baltarusius – iš anksto 
pasirūpino prie vežimėlių tvir-
tinamomis tautinėmis Baltaru-
sijos ir Lietuvos vėliavėlėmis,  

Kartu su visais! 

Rugpjūčio pabaigoje vy-
ko daug visuomenės dėmesį 
traukiančių renginių: Balti-
jos kelias, velomaratonas, ra-
lis „Aplink Lietuvą“. Visuo-
se juose dalyvavo ir aktyviai 
gyventi siekiantys rateliais 
judantys žmonės su negalia. 

Atvira visuomenė

Iš Katedros aikštės – 
iki Talino

31-osios Baltijos kelio meti-
nės Lietuvoje paminėtos tradici-
niu estafetiniu bėgimu Vilnius-
Ryga-Talinas. Iš sostinės Kated-
ros aikštės kartu su grupe bėgi-
kų į žygį leidosi ir neįgaliųjų ve-
žimėliais su varytuvais judančių (nukelta į 5 psl.)

unsplash.com nuotr.
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Bendruomenės balsas

Zarasiškiai grožėjosi Birštono apylinkėmis.

Marius Glinskas pasakoja 
apie įspūdingą jonaviškių kelionę 
į Rokiškį.

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai važiavo Rytų 
Aukštaitijos keliais. Šį kartą pa-
sirinktas Rokiškio miestas, ne-
trukus sulauksiantis 520 metų 
nuo pirmojo savo vardo pami-
nėjimo kunigaikščio Aleksan-
dro dokumentuose.

Rengiantis ekskursijai kai 
kam kilo klausimas: kodėl pa-
sirinkta ši pieno produktais ir 
meniškai išpuoštomis langinė-
mis garsėjanti vieta? Draugi-
jos tarybos posėdyje maršrutą 
pasiūliusi Gražina Čekavičienė 
priminė, kad rokiškėnų krašto 
muziejus – pirmasis įkurtas dva-
ro rūmuose, be to, įdomu paly-
ginti aukštaičių sumanymus su 
ką tik 270 savo gyvavimo metų 
sulaukusia Jonava, tad abejonės 
dėl kelionės išsisklaidė. 

Išlipę iš autobuso, keliautojai 
pirmiausia išvydo unikalų dva-
ro pastatą, kurį dar XIX a. pra-
džioje mūrijo ir dailino grafai 
Tyzenhauzai. Nors sovietme-
čiu dvaras buvo paverstas grū-
dų sandėliu, rokiškėnai nelei-
do jam visiškai sunykti, įrengė 
čia nepaprastą krašto muziejų. 
Žvelgėme į senuosius paveiks-
lus, atgabentus iš Kauno M. Ži-
linsko dailės galerijos, valgomo-
jo interjerą, stebėjomės išlikusia 
grafų drabužių ir aksesuarų ko-
lekcija, kuria žavėjosi net ma-
dos istorikas Aleksandras Va-

siljevas. Tačiau labiausiai jona-
viškių akys išsiplėtė apžiūrinė-
jant garsiojo dievdirbio Liongi-
no Šepkos (1907–1985) drožinių 
kolekciją, paaikčiota stebint ma-
žus medinius, paprastu peiliuku 
išdrožinėtus ir lig šiol žmones 
čionai atvedančius paukštukus. 
Išgirsti šio nepaprasto skulpto-
riaus gyvenimo istoriją, pertei-
kiamą muziejininkų lūpomis, – 
tarsi prisiliesti prie dar vienos 
legendos apie tautos milžinus. 
Pagaliau dirstelėta ir į vieninte-
lę Lietuvoje prakartėlių parodą, 
ilgėliau stabtelėta prie jonaviš-
kių Janinos Listvinos ir Artūro 
Narkevičiaus muziejui dovano-
tų eksponatų.

O koks nepaprastas jausmas 
kyla besidairant iš Šv. apašta-
lo evangelisto Mato bažnyčios 
bokšto, koks pasididžiavimas 

savo istorija apima klausantis gi-
do pasakojimo apie kelis šimt-
mečius čia sumaniai šeiminin-
kavusius Tyzenhauzus. Šau-
niam gidui atsidėkojome savo 
draugijoje sukurtu floristikos 
dirbiniu, o bažnyčiai palikome 
kuklią piniginę auką ir pažadė-
jome dar ne kartą užklysti į šį 
įdomų miestą.

Pakeliui namo jonaviškiai 
stabtelėjo Kavarske, nuovargį 
nuplovė bažnyčios pakalne al-
mančiu Šv. Jono šaltinio van-
deniu, paragavo vietos kavinėje 
ruošiamų aukštaitiško kulina-
rinio paveldo skanėstų – varš-
kėčių, koldūnų, cepelinų. Va-
karop, autobusui priartėjus prie 
Jonavos, beveik penkios dešim-
tys keliautojų džiaugėsi gerai pa-
sirinktu maršrutu ir dalijosi ne-
blėstančiais įspūdžiais.

Viešnagė Rokiškyje jonaviečiams paliko neišdildomų įspūdžių.

Kelią parodė dievdirbio 
paukštukai

 Jonava:

„Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai džiaugiasi aplan-
kę seniausią ir gražiausią Lietu-
vos balneologijos kurortą – Birš-
toną“, – laiške „Bičiulystei“ rašo 
Laima Gorpinič.

Birštono kurortas – nepa-
kartojamas dėl savo unikalios 
gamtos ir Nemuno kilpų vingių. 
Kurortas apdovanotas natūralios 
gamtos turtais: trykštančiais mi-
neralinio vandens šaltiniais, gy-
domuoju purvu, švariu oru ir 
palankiu sveikatai klimatu.

Tik atvykusius mus pasiti-
ko Birštono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Julė Senavaitienė ir 
po miestą lydėsianti gidė Nijolė 
Juozaitienė. Ekskursija prasidė-
jo nuo Birštono Šv. Antano Pa-
duviečio bažnyčios. Paskui visi 
norintys basomis pasivaikščiojo 
po netoliese įrengtą Kneipo ta-
ką, kuriame kas pusantro metro 
keičiasi paviršiaus danga – nuo 
švelnaus smėlio, įvairaus dydžio 
akmenų iki eglių šakų bei kan-
korėžių. Kojas atgaivinti galima 
ir mineralinio vandens baseinė-
lyje, o rankas iki alkūnių merkti 
į specialų mineralinio vandens 
fontaną. 

Didžiausia miesto dovana jo 
lankytojams – nemokamas mi-
neralinis vanduo. Juo, trykštan-
čiu iš „Birutės“ šaltinio bei Gel-
tonosios biuvetės, pasimėgavo-
me ir mes. Pasigrožėjome Birš-
tono kurhauzu, 2006 m. įrašytu 
į architektūros paveldo objektų 
sąrašą. Pasivaikščiodami priėjo-
me prie Vytauto kalno, ant ku-
rio stovėjo medinė Birštono pi-

lis. Nuo jo atsiveria nepakarto-
jama Nemuno kilpos panorama. 
Vaikštinėdami Nemuno kranti-
ne (jos ilgis apie 2 km), susto-
jome prie šviesiai rausvo grani-
to skulptūros Vytautui Didžia-
jam, užsukome pailsėti į „Biru-
tės vilą“. Čia visi norintys ga-
li kvėpuoti sveikatai naudingu 
mineralinio vandens prisotin-
tu oru, atgauti jėgas, mankštin-
tis, gurkšnoti vaistažolių arbatą. 

Birštono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkės J. Senavaitienės 
kvietimu aplankėme draugijos 
kūrybinių darbų parduodamą-
ją parodą. Parodos eksponatai 
labai įvairūs, kruopščiai atlikti. 
Galima įsigyti vėrinių, apyran-
kių, segių, nėrinių, mezginių, 
žaislų ir pan.

Ekskursijos programą pa-
įvairino sakralinis muziejus, 
skulptūromis išpuoštas miesto 
parkas, jame esantis minerali-

nio vandens garinimo bokštas. 
Valandą Nemuno vingiais pa-
plaukiojome pramoginiu laivu 
„Vytenis“, mėgavomės pakran-
čių vaizdais, garsiausia konglo-
merato uola – „Ožkų pečiumi“. 

Viešnagę Birštone baigėme 
žvalgydamiesi iš aukščiausio 
apžvalgos bokšto Lietuvoje (apž-
valgos aikštelė – 45 m aukšty-
je, viso bokšto aukštis – 55 m, 
92 m virš jūros lygio). Tik pabu-
vęs danguje supranti, kokiame 
gražiame krašte gyveni, koks 
kerintis kraštovaizdis atsiveria 
prieš akis. 

Džiaugiamės pasirinkę įspū-
dingą kelionę į Birštoną. Daugu-
ma ten lankėsi pirmą kartą, kiti 
buvo buvę labai seniai. Keliau-
kime – Lietuva nuostabi. Nuo-
širdžiai dėkojame Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Vilhelminai Dubnikovai už 
šią kelionę.

 Zarasai: Keliaukime – Lietuva 
nuostabi

Daiva Batavičienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie literatų klubo 
organizuotą šventinį renginį.

Besibaigiant vasarai litera-
tų klubas „Svajokliai“ kasmet 
surengia poezijos ir draugystės 
šventę. Nors šie metai kitokie, 
su apribojimais, šventė „Myliu 
kiekvieną dieną“ vis tiek įvyko. 
Numatytą dieną J. Bielinio bib-
liotekoje „Svajokliai“ pasitiko 
kiekvieną atvykusį bičiulį, poe-
zijos mėgėją ar garbingą svečią ne 
tik su šventės emblema, bet ir su 
pasiūta apsaugine veido kauke.

Į šventę atvyko Panevėžio 
literatų klubo „Polėkis“, Pas-
valio literatų klubo „Užuovėja“ 
nariai. Ilgos kelionės nepabūgo 

Poezijos ir 
draugystės šventė

ir mažeikiškė Liucija Jagelienė, 
rokiškėnė Regina Mantvilienė 
bei kiti poezijos kūrėjai. Visa-
da smagu sulaukti ir Seimo na-
rio A. Šimo padėjėjos Eugeni-
jos Prokopavičienės, kuri ir šį 
kartą susirinkusiesiems perdavė 
sveikinimus, gausius linkėjimus 
klubui ir paskaitė eilių iš pasku-
tinio almanacho. 

Skambiomis dainomis šven-
tės dalyvius džiugino Pasvalio 
kultūros centro Raubonių sky-
riaus meno mėgėjai, kuriems va-
dovauja Lidija Zagorskienė. Eiles 
skaitė visi atvykę svečiai, vėliau – 
ir patys biržiečiai. R. Mantvilienė 
jausmingai padeklamavo ir Pau-
liaus Širvio eilėraščių.

 Biržai:

Kūrėjai susirinko į tradicinę poezijos ir draugystės šventę.

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos narė Bernarda 
Ežerskienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi jubiliejinio renginio 
akimirkomis.

Į Pagėgių savivaldybės neį-
galiųjų draugijos 20-mečio mi-
nėjimą ,,Pabūkim kartu“ susi-
rinko nemažai draugijos narių, 
sulaukėme svečių iš Vilniaus, 
gretimų rajonų. 

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Loreta 
Stašinskienė pasveikino susirin-
kusiuosius, trumpai papasakojo 
apie draugijos veiklą, padėkojo 
visiems už pagalbą ir kasdieniuo-
se darbuose, ir rengiant šventę.

Sveikinimo žodį tarė ir Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas, Pagėgių 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonas 
Kazys Žutautas, Švietimo sky-
riaus vedėja Virginija Sirvidie-
nė, kultūros centro direktorius 
Sigitas Kancevičius, socialinių 
paslaugų centro direktorė Nijo-
lė Kovaliova, kredito unijos ad-
ministratorė Raimonda Tutlienė, 

Susitikome jubiliejiniame 
renginyje „Pabūkim kartu“

kiti svečiai. Daug šiltų žodžių 
susirinkusiesiems skyrė kaimy-
ninių neįgaliųjų draugijų pir-
mininkai: Laima Micienė (Šilu-
tė), Vida Pieniutienė (Jurbarkas), 
Kęstutis Petkus (Tauragė). 

Pasibaigus sveikinimams 
prasidėjo antroji šventės dalis – 
neįgaliųjų draugijų kolektyvų 
pasirodymas. Darniai skambėjo 
namiškių ir kaimynų vokalinių 
ansamblių (Pagėgių „Ramby-
no“, Jurbarko „Draugystės“, Ši-
lutės „Šilainės“, Tauragės „Sva-
jos“) atliekamos nuotaikingos 
dainos. Visus sužavėjo Pagėgių 
savivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos Žukų padalinio šokių kolek-
tyvas „Ekstrymas“. 

Jubiliejinio renginio svečių 
dar laukė ir ant laužo virta įvai-
riausių daržovių šiupininė – net 
du katilai po 100 litrų. Užteko 
visiems ir net liko.

Paskui visus dar linksmino 
Šilalės kultūros centro ansamblis 
„Padkava“. Po šventės visi skirs-
tėsi namo praturtėję dvasiškai, 
pasisėmę energijos, pabendravę. 

20 metų gyvavimo proga Pagėgių neįgaliųjų draugiją sveikino kolegos ir 
bendraminčiai.

 Pagėgiai:

Vidos Šakelienės nuotr.
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gia vaikų stovyklą, pradžiugina 
dovanėlėmis. 

Džiaugsmo netrūko ir Kai-
šiadorių rajono neįgaliųjų drau-
gijoje – dviem pradinukams 
naujas kuprines įteikė organi-
zacijos pirmininkė Stanislava 
Globienė. Pasak jos, rajonuose, 
ypač kaime, gyvenantys žmo-
nės verčiasi labai sunkiai ir iš-
leisti vaikus į mokyklą jiems tik-
rai nelengva. Į draugiją kuprinės 
dukrelei Gretai atsiimti atėjusi 
mergaitės mama dėkojo su aša-
romis akyse – jų šeimai tai di-
delė parama. „Moteris sakė mo-
kyklinių prekių dukrai dar ne-
pirkusi – laukusi rugsėjo 10 die-
nos, kai gaus pinigėlių. Padova-
nota kuprinė su visu mokymo-

si priemonių rinkiniu padės su-
taupyti šeimos biudžetą“, – sako 
S. Globienė.

Prasminga socialinė akcija 
Daugiau kaip 100 pradinu-

kams skirtų kuprinių – gražaus 
bendradarbiavimo rezultatas. 
Lietuvos paralimpinio komi-
teto sumanytą socialinio pro-
jekto idėją palaikė ir lėšų skyrė 
pagrindinis organizacijos part-
neris – loterijas organizuojan-
ti bendrovė „Euloto“. Lietuvos 
paralimpinis komitetas kupri-
nes perdavė šalies neįgaliuo-
sius vienijančioms organiza-
cijoms: LND, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo cent-
rui, „Vilties“ mokyklai, Klai-
pėdos regos cent rui. Pradinu-
kams skirtos dovanos pasklido 
po visą šalį. 

Lietuvos paralimpinio komi-
teto prezidentas Mindaugas Bi-
lius būtent taip įsivaizduoja tik-
rąją integraciją: „Vaikai – šalies, 
paralimpinio judėjimo ateitis. 
Norime prisidėti prie jų ateities, 
o to pagrindas yra išsilavinimas. 
Be to, tikimės, kad daugiau vai-
kų ir jų tėvų sužinos apie para-
limpinį sportą. Galbūt kai kurie 
iš šių vaikų ateityje taps para-
limpiečiais“. „Euloto“ direkto-
rius Mantas Lebedžinskas taip 
pat tikisi, kad ši akcija prisidės 
prie paralimpinio sporto atei-
ties – vaikų skatinimo sužino-
ti apie galimybes siekti pergalių 
ne tik gyvenime, bet ir sporte.

Aldona DELTUVAITĖ

Ir dovana, ir paskaita
Ukmergės rajono neįgalių-

jų draugijos pirmininkė Zita 
Kvik lienė pasakoja, kad kartu su 
mama į draugiją atėjusi trečiokė 
Emilija buvo labai nusiminu-
si. Mokslo metai jau prasidėjo, 
o dvejus metus nešiotą kuprinę 
pakeisti nauja tėvai neturėjo už 
ką. Kai pirmininkė ištiesė mer-
gaitei naują spalvingą kuprinę, 
jos veidukas nušvito šypsena. O 
kai pamatė, kad ji netuščia, – ap-
sidžiaugė dar labiau. 

„Kuprinę iš draugijos išsine-
šęs Rokas ją pasidėjo ant suo-
liuko ir dar ilgai iš vieno, iš kito 
šono apžiūrinėjo – buvo smagu 
matyti, kaip vaikas džiaugia-
si“, – šypsosi Z. Kviklienė. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centre besimokančius 
Urtę ir Tadą draugijos pirminin-

kė šeštadienį aplankė namuose. 
Iš Vilniaus vaikai grįžta tik sa-
vaitgaliais, kai draugija nedir-
ba. „Turėjau šiai šeimai nuvežti 
„Maisto banko“ produktus, tad 
kartu pradžiuginau ir mokinu-
kus“, – sako Z. Kviklienė. 

Ukmergėje gyvenantiems 
pradinukams iš LND gautos 7 
kuprinės. Jų įteikimą pirminin-
kė papildė trumpa paskaitėle. 
„Kiekvienam mokinukui papa-
sakoju, kas mes esame, kad pri-
klausome didelei Lietuvos neį-
galiųjų draugijai, kuri visais rū-
pinasi, ir kad yra organizacijų, 
kaip Lietuvos paralimpinis ko-
mitetas, kurios mus myli ir pa-
deda, – pasakoja Z. Kviklienė. – 
Stengiuosi kuo paprasčiau vai-
kams paaiškinti, kad paralim-
piečiai labai panašūs į juos – 
vieni neturi rankos ar kojos, kiti 

negirdi ar nemato, tretiems šir-
delę skauda. Bet jie daug spor-
tuoja, stengiasi, dalyvauja įvai-
riose varžybose, iškovoja meda-
lius. Ir vaikus paraginu daugiau 
bėgioti, žaisti, sportuoti, tada ir 
jie užaugę galės tapti paralim-
piečiais. Berniukai labai susi-
domi, daug klausinėja. Ne vie-
ni tėvai pirmą kartą sužino apie 
paralimpinį sportą – taip ir ple-
čiame vieni kitų akiratį.“

Didelė parama šeimai
Tris mažuosius draugijos na-

rius naujomis kuprinėmis nu-
džiugino ir Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugija. Pirmininkė Ra-
mutė Sarapinavičienė sako, kad 
tik gavusi laišką iš LND, jog Lie-
tuvos paralimpinis komitetas ža-
da padovanoti pradinukams po 
kuprinę, negaišdama paskam-
bino jų tėvams, perspėjo, kad 
joms įsigyti skirtus pinigėlius 
pataupytų kitiems pirkiniams. 
„Iš pradžių dar niekas nesitikė-
jo, kad kuprinėse vaikai ras ir 
jiems reikalingų įvairių mokyk-
linių priemonių – piešimo sąsiu-
vinių, akvarelinių dažų, guašo, 
plastilino, flomasterių, teptukų, 
tad džiaugsmo buvo dvigubai 
daugiau“, – pasakoja draugijos 
pirmininkė, naujomis, atšvaitais 
papuoštomis kuprinėmis apdo-
vanojusi pirmokėlius Aduką ir 
Viltę, antrokę Gabrielę. R. Sa-
rapinavičienė sako esanti labai 
dėkinga LND, kad padeda pasi-
rūpinti ir jauniausiais draugijos 
nariais – kasmet pajūryje suren-

pasirūpinti specializuota kom-
piuterine ir kita įranga, mokymo 
priemonėmis. Svarbu išmok-
ti tomis priemonėmis naudotis. 

Šiuo metu didelė proble-
ma – specialistų trūkumas. 
Ypač trūksta psichologų ir spe-
cialiųjų pedagogų. Kaip teigia 
ŠMSM atstovai, norint mak-
simaliai įvykdyti reikalavimus, 
ugdymo įstaigose papildomai 
reikėtų per 6 tūkst. specialistų 
ir mokytojų padėjėjų. Ypač jų 
poreikis jaučiamas regionuose, 
kur vienas specialistas privers-
tas dirbti keliose įstaigose. Di-
deli krūviai neigiamai atsiliepia 
darbo kokybei, neretai patiria-
mas perdegimo sindromas. No-
rint pritraukti šiuos specialistus, 
teks ieškoti papildomų priemo-
nių – adekvačių atlyginimų, pa-
trauklių studijų programų, pa-
lankių darbo sąlygų, galimybės 
tobulintis, vykti į stažuotes, da-
lyvauti supervizijose ir kt.

Viena iš svarbiausių proble-
mų – lėta požiūrio į specialių-
jų ugdymosi poreikių turinčius 
mokinius kaita ir nepakankama 
mokytojų kvalifikacija specialio-
jo ugdymo srityje. Būtent moky-
tojų požiūris yra vienas svarbiau-
sių veiksnių įgyvendinant įtrau-
kųjį ugdymą. 

Prieš porą metų Specialio-
sios pedagogikos ir psichologijos 
centras atliko socialinių pedago-
gų veiklos sąlygų analizę. Ji pa-
rodė, kad vis dar trūksta vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 
raidos ir elgesio sutrikimų ver-
tinimo įrankių, metodikų. Mo-
kymų įtraukties tema organizuo-
jama nemažai, tačiau ar gautos 
žinios bei metodikos veiksmin-
gai panaudojamos? Girdime, kad 
pedagogams trūksta žinių apie 
darbą su autizmo spektro sutri-
kimų turinčiais vaikais, ne vi-
sada pavyksta suvaldyti krizi-
nes situacijas tiek pamokų me-
tu, tiek neformalioje aplinkoje, 
neretai pamirštami gabūs vaikai, 
kuriems taip pat reikia dėmesio, 
kaip ir specialiųjų poreikių vai-
kams. Kad ugdymo procese nė 
vienas vaikas neliktų atskirtyje, 
reikia didelės kompetencijos pe-
dagogų, kvalifikuotų Vaiko ge-
rovės komisijos specialistų. La-
bai svarbu laiku ir tiksliai nu-
statyti pagalbos ir paslaugų rei-
kmes, siekiant sudaryti vaikui 
optimalias ugdymo(si) sąlygas. 
Kuo anksčiau bus identifikuo-
tos problemos ir laiku pradėta 
teikti pagalba, tuo sėkmingesnė 
bus įtrauktis. 

Mokymai būtini visai 
mokyklos bendruomenei

Kvalifikaciją būtina tobulinti 
ne tik švietimo pagalbos specia-
listams, bet ir dalykininkams, 
kurių pamokose vaikai pralei-

džia daugiausia laiko. Būtina 
kelti reikalavimų kartelę mo-
kytojų padėjėjams, kurie turėtų 
turėti pedagoginį išsilavinimą ir 
gauti tokį patį atlyginimą kaip 
mokytojas. Bazinės pedagoginės 
bei psichologinės žinios reikalin-
gos ir ikimokyklinių įstaigų auk-
lėtojų padėjėjams, kurie taip pat 
daug laiko praleidžia su vaikais. 
Mokymai įtraukties tema būti-
ni visai mokyklos bendruome-
nei – nuo vairuotojo iki vadovo. 

Lankydamiesi Izraelio ugdy-
mo įstaigose, atkreipėme dėme-
sį į tai, kad pedagogų kvalifika-
cija, investicijos į žmogiškuosius 
ištek lius – šios šalies švietimo 
prioritetas. Ten orientuojama-
si į praktinius mokymus, o stu-
dijų programose daug dėmesio 
skiriama pačiai praktikai, akcen-
tuojama ugdymo proceso stebė-

sena. Į tai būtina atkreipti dėmesį 
ir Lietuvai, nes čia tiek praktinis 
pasirengimas, tiek stebėsena vis 
dar nesulaukia deramo dėme-
sio. Švietimo stebėsenos trūku-
mus 2016 m. nustatė Valstybės 
kontrolė, kad mūsų šalyje labai 
silpnai išplėtota kokybės kultūra 
visais švietimo lygmenimis, pa-
žymima ir Valstybinėje švieti-
mo 2013–2022 metų strategijoje.

Reikia ieškoti naujų darbo 
su tėvais formų

Specialiųjų poreikių vaikus 
auginančių tėvų organizacijos 
nurodo, kad šeimos patiria daug 
psichologinių, socialinių ir eko-
nominių sunkumų, susiduria su 
stresu, neigimu. Dažnas reiški-
nys – atskirtis, skurdas, skyry-
bos. Savivaldybėse būtina inten-
syviai dirbti ne tik su vaikais, bet 
ir su jų šeima: laiku suteikti rei-
kiamą pagalbą, užtikrinti infor-
macijos sklaidą, teikti konsulta-
cijas ir turėti išplėtotą paslaugų 
tinklą. Deja, dėl paslaugų trū-
kumo regionuose daugeliui tėvų 
vaikus tenka vežioti į didmies-
čius. Į pagalbą gali ateiti nevy-
riausybinių organizacijų sekto-
rius, kuris įgyvendina įvairius 
projektus, susijusius su įtrauk-
ties didinimu, pagalbos šeimoms 
teikimu, darbu su vaikais ir t. t.  

Ugdymo įstaigos dauge-
lį metų patiria bendradarbiavi-
mo su tėvais sunkumų (dėl ne-
žinojimo, nepakankamos socia-
linės brandos, nesusikalbėjimo, 
požiūrių skirtumo). Būtina ieš-
koti patrauklių darbo su tėvais 
formų. Tai gali būti tėvų dienos, 
bendrų tėvų ir mokytojų orga-
nizacijų kūrimas, bendros (tėvų, 
mokinių ir mokytojų) konferen-
cijos, išvykos į gamtą, stovyklos, 
mokyklėlės tėvų psichologinei ir 
specialiajai pedagoginei kompe-
tencijai ugdyti, tėvų savanorys-
tė neformaliose veiklose ir net-
gi galimybė tėvams, kaip laiki-
niems mokytojams, vesti pamo-
kas (ypač pradinėse klasėse), kai 
mokytojas suserga ar jam reikia 
trumpam išvykti. 

Pokyčiai pirmiausia turi 
įvykti kiekvieno galvoje ir pra-
sidėti nuo požiūrio, kultūros 
bei mokymosi būti kartu. Taip, 
tam reikia daug laiko ir nuola-
tinio intensyvaus darbo. Tačiau 
visas kliūtis įveiksime, jei imsi-
mės lyderystės ir turėsime aiš-
kią viziją, nuosekliai link jos ei-
sime. Turint milijonus, bet ne-
turint vizijos, pinigai mažai ką 
tepakeis.

Kristina PAULIKĖ 
Edukologė, VšĮ Švietėjiškų iniciatyvių 

centro direktorė, asociacijos „Tėvai 
švietimui“ pirmininkė

Švietimo įstatymo pakeitimai: 
milijonai be vizijos mažai ką tepakeis

Atvira visuomenė
Su naujomis kuprinėmis – 

siekti pergalių moksle ir sporte112 pradinukų šį rugsėjį į mokyklas išsiruošė su naujomis Lietu-
vos paralimpinio komiteto padovanotomis kuprinėmis. Daugiau 
kaip pusė mokinukų jas gavo iš Lietuvos neįgaliųjų draugijos. 

Edvinas į mokyklą eina su LND pirmininko Igno Mačiuko įteikta kuprine.

Iš Zitos Kviklienės rankų – dovana 
Rokui.

Kristina Paulikė.
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Rudens pradžia neišven-
giamai susijusi su pra-

sidedančiais mokslo metais. 
Kaip ir kasmet pasipila kal-
bos apie uždaromas mokyk las 
šalies periferijoje ir mokyk-
lų bei darželių trūkumą did-
miesčiuose, apie mokytojų 
atlyginimus, mokinių mai-
tinimą, apie aukštųjų mo-
kyklų reitingus bei populia-
riausias studijų kryptis ir aps-
kritai apie Lietuvos švietimo 
sistemą. O pastaraisiais me-
tais vis dažniau kalbama apie 
įtraukųjį ugdymą, mokyklų ir 
aukštojo mokslo prieinamu-
mą neįgaliesiems. Paieškojus 
galima rasti nemažai infor-
macijos šia tema. Perskaity-
sime daug gražių ir teisingų 
žodžių: individualumas, ko-
kybiškas ugdymas, lygybė, 
įtrauktis, pripažinimas, ben-
druomeniškumas ir pan. Ki-
taip tariant – labai daug gra-
žios teorijos ir įsivaizdavimo, 
koks turėtų būti idealus ug-
dymo procesas.

Tačiau realybė šiek tiek 
kitokia. Ugdymo įstaigose 
fizinės aplinkos pritaikymas 
vyksta itin vangiai, trūksta 
kvalifikuotų specialistų, ku-
rie gebėtų dirbti su specia-
liųjų poreikių vaikais, o juk 
visa tai dar reikia integruo-
ti į bendrą ugdymo procesą. 
Liūdniausia, kad įstaigų va-
dovai į tokius vaikus dažnai 
žiūri kaip ir papildomą naš-
tą, kurios norisi atsikratyti. 
Tad iki gražios teorijos dar 
gana toli, bet tikrai džiugina, 
kad procesai, nors ir lėtai, ju-
da į priekį.

Vis dėlto aš abejoju, ar 
tikrai visi specialiųjų porei-
kių turintys vaikai gali bū-
ti įtraukti į bendrą ugdymo 
procesą. Kartais tai gali būti 
sudėtingas procesas ne tiek 
pačiam vaikui, kiek jo ben-
dramoksliams. Jei toks ypa-
tingas vaikas su savo porei-
kiais stabdo bendrą klasės 
ugdymo procesą, ar verta 
daugumos interesus aukoti 
dėl vieno? Deja, bet ne visi 
specialiųjų poreikių turintys 
vaikai gali mokytis bendrojo 
ugdymo mokyklose, tai rei-
kia pripažinti ir ieškoti kito-
kių būdų juos ugdyti ir integ-
ruoti į bendruomenę. Įtrau-
kusis ugdymas neginčytinai 
vertingas ir siektinas, bet, 
kaip ir visur, turi būti vietos 
išimtims.

Dar vienas liūdnas dalykas, 
kurį pastebėjau, yra tai, kad 
daug dėmesio skiriama jau-
nesniajai kartai – ikimokykli-
nio ir mokyklinio amžiaus vai-
kams bei studentams. Tačiau 
mokymasis vyksta visą gyve-
nimą ir jis gali būti labai įvai-
rus. Ne kartą teko girdėti apie 
statistinius duomenis, kad labai 
daug darbingo amžiaus neįga-
liųjų nedirba, nors ir yra tai-
komos įvairios užimtumo rė-
mimo priemonės. Man atrodo, 
kad toks aukštas neįgaliųjų ne-
darbo lygis yra dėl žinių ir iš-
silavinimo trūkumo. Juk dau-
guma vyresnio amžiaus neį-
galiųjų, kurie turi negalią nuo 
vaikystės ar gimimo, nepatyrė 
įtraukiojo ugdymo, vadinasi, jų 
žinios ir komunikaciniai gebė-
jimai jau gali būti nepakanka-
mi šiuolaikiniame pasaulyje. O 
negalios ištiktiems vyresniame 
amžiuje sunku persikvalifikuo-
ti ir įgyti naujų įgūdžių. Žino-
ma, būtų galima prisiminti, kad 
nevyriausybinės organizacijos 
dažnokai rengia visokius mo-
kymus, kursus, o ir profesinės 
reabilitacijos paslaugomis ga-
lima naudotis, tačiau akivaiz-
du, jog šios priemonės neefek-
tyvios. Tad, manyčiau, vertėtų 
susirūpinti ir suaugusių neįga-
liųjų įtraukiuoju ugdymu (-si), 
o tai labai pagerintų ne tik jų 
socialinę ir finansinę padėtį, 
bet ir psichologinę būklę. 

Yra ir dar viena, mano ma-
nymu, pamiršta, žmonių gru-
pė, kuriai irgi praverstų ugdy-
mas (-is). Tai neįgalių žmonių 
artimieji. Perdėta artimųjų glo-
ba, baimės ir žinių trūkumas 
itin neigiamai veikia negalią tu-
rinčius žmones. Juk dažnai bū-
tent nuo artimųjų palaikymo ir 
net išprusimo priklauso neįga-
liojo motyvacija bei ryžtas gy-
venti kokybiškai ir visavertiškai. 

Šiandieninis pasaulis kei-
čiasi labai sparčiai ir nuolatinis 
mokymasis yra būtinas, jei ne-
nori likti visuomenės užribyje. 
Mokymasis ne tik suteikia nau-
jų žinių, bet ir praplečia akira-
tį, suvokimą, leidžia susipažinti 
su naujais žmonėmis, suteikia 
naujų galimybių. Tad įtraukusis 
ugdymas (-is), kad atitiktų sa-
vo kuriamą gražią teoriją, turi 
būti prieinamas visiems, nepai-
sant amžiaus ar kitų rodiklių. 

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Aš – pilietis

Kodėl 
negalvojama 
apie įtraukųjį 
suaugusiųjų 

ugdymą? 

Negalios ABC Ortopedijos techninės 
priemonės ir jų skyrimas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Negalią turinčių žmonių gy-
venimo kokybę gali pagerinti 
ir ortopedijos techninės prie-
monės. Pateikiame informa-
ciją, kam jos skiriamos, ko-
kios kompensacijos iš valsty-
bės galima tikėtis. 

Ortopedijos techninės 
priemonės (OTP) – medici-
nos prietaisams priskiriami įtva-
rai, tvirtinami iš išorės prie kū-
no dalies ir ją sustiprinantys, pa-
gerinantys jos funkcijas, paleng-
vinantys ligos ar sužeidimo pa-
darinius ir padedantys atrami-
nei judėjimo sistemai, taip pat 
papildomieji ir keičiamieji kūno 
dalių protezai. OTP prilyginami 
ir ortopedijos įmonių išduodami 
klausos aparatai su ausies įdėk-
lais bei akių protezai. 

Kas skiria OTP?
Teisę skirti valstybės kom-

pensuojamąsias OTP turi tik 
tam tikrų profesinių kvalifi-
kacijų gydytojai, dirbantys as-
mens sveikatos priežiūros įstai-
gose (ASPĮ), sudariusiose sutar-
tis su teritorinėmis ligonių ka-
somis dėl šių paslaugų išlaidų 
apmokėjimo Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis:
 fizinės medicinos ir rea-

bilitacijos gydytojas;
 gydytojas chirurgas / vai-

kų chirurgas;
 gydytojas neu-

rologas / vaikų neu-
rologas;
 gydytojas neu-

rochirurgas;
 gydytojas orto-

pedas traumatologas;
 gydytojas otori-

nolaringologas;
 gydytojas reu-

matologas;
 plastinės ir re-

konstrukcinės chirur-
gijos gydytojas;
 gydytojas oftalmologas.
Kompensuojamąsias OTP 

skiriantis gydytojas informuo-
ja apdraustąjį apie šių priemo-
nių įsigijimo išlaidų kompensa-
vimo tvarką ir pateikia ortope-
dijos įmonių, kurios dėl asmenų 
aprūpinimo minėtomis priemo-
nėmis yra sudariusios sutartis 
su Valstybine ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK), sąrašą.

Kokių reikia  
dokumentų?

Kreipiantis į ortopedijos 
įmonę reikia pateikti šiuos do-
kumentus: 
 asmens sveikatos priežiū-

ros įstaigos gydytojo išrašytą pa-
žymą (027/a);
 Lietuvos Respublikos pi-

liečio pasą arba asmens tapaty-
bės kortelę; gimimo liudijimą; 
 neįgalieji ir pensininkai 

pateikia neįgaliojo arba pensi-
ninko pažymėjimą; 
 vaikai iki 18 m. ir ne-

veiksnūs asmenys aptarnauja-
mi tik pateikus juos lydinčių 
asmenų giminystę ar kitokį ats-
tovavimą patvirtinančius doku-
mentus; 

 šeimų, gaunančių socia-
linę pašalpą, nariai papildomai 
pateikia savivaldybės socialinės 
paramos skyriaus pažymą apie 
tai, kad jie yra socialinės pašal-
pos gavėjai. 

Ortopedijos įmonė patikrina 
asmens draustumą privalomuo-
ju sveikatos draudimu; pasira-
šytinai supažindina su kompen-
suojamųjų ortopedijos techni-
nių priemonių katalogu; užpil-
do pagal užsakymą gaminamos 
kompensuojamosios ortopedi-
jos techninės priemonės užsa-
kymo lapą ir pateikia apdraus-
tajam šio užsakymo lapo kopi-
ją bei išrašytą sąskaitą; jei or-
topedijos įmonėje, į kurią krei-
piasi apdraustasis, yra sudaryta 
kompensuojamųjų ortopedijos 
techninių priemonių užsaky-
mų priėmimo eilė, informuo-
ja apdraustąjį apie laukimo, kol 
bus priimtas kompensuojamo-
sios ortopedijos techninės prie-
monės užsakymas, trukmę ir 
nurodo apdraustojo registraci-
jos numerį.

Kompensacijų dydis 
Ortopedijos techninių prie-

monių  išlaidos iš PSDF biudže-
to apdraustiesiems kompensuo-
jamos atsižvelgiant į tai, kuriai 
draustumo grupei asmuo pri-
klauso. 

100 proc. bazinės kainos 
kompensuojama: 
 asmenims, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka nustaty-
tas 0–25 proc. darbingumo ly-
gis, bei asmenims, kuriems yra 
sukakęs senatvės pensijos am-
žius ir teisės aktų nustatyta tvar-
ka nustatytas didelių specialiųjų 
poreikių lygis; 
 vaikams; 
 valstybės remiamiems as-

menims, gaunantiems sociali-
nę pašalpą. 

80 proc. bazinės kainos 
kompensuojama:
 iš dalies darbingiems as-

menims, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nustatytas 
30–55 proc. darbingumo lygis; 
 asmenims, kuriems yra 

sukakęs senatvės pensijos am-
žius; 
 kitiems apdraustiesiems, 

kurių gydymui, medicininei 
reabilitacijai ir ligos prevenci-
jai būtinos ortopedijos techni-
nės priemonės.  

Kai priemonė yra kompen-
suojama iš dalies arba asmuo 
renkasi brangesnę priemonę, 
nei numatyta kompensuoti su-
ma, likusią kainos dalį turi ap-
mokėti pats. 

Kai priemonę norima 
įsigyti savarankiškai

Apdraustasis, pageidaujan-
tis greičiau gauti reikiamą OPT, 
t. y. nelaukti, kol eilės tvarka ji 
bus pagaminta, ją įsigyja savo lė-
šomis ortopedijos įmonėje ir už-
pildo šiuos dokumentus:
 prašymą leisti savo lėšo-

mis įsigyti ortopedijos techni-
nę priemonę;
 prašymą skirti kompensa-

ciją už savo lėšomis įsigytą or-
topedijos techninę priemonę.

Apdraustasis, norintis gauti 
kompensaciją už savo lėšomis 
įsigytą OTP, per 30 kalendori-
nių dienų nuo sąskaitos apmo-
kėjimo dienos asmeniškai, elek-
troniniu paštu, paštu ar per įga-
liotąjį asmenį turi pateikti VLK 
prašymą skirti kompensaciją už 
savo lėšomis įsigytą OTP, apmo-
kėtą ortopedijos įmonės sąskai-
tą, prašymo leisti įsigyti savo lė-
šomis OTP, šios priemonės už-
sakymo lapo kopijas. 

VLK priima sprendimą 
kompensuoti savo lėšomis įsi-
gytos OTP išlaidas. Kompensa-
cija išmokama per 30 dienų nuo 
dienos, kai sueina OTP įsigijimo 
išlaidų kompensavimo bendrąja 
tvarka terminas.

OTP kompensavimo 
periodiškumas

Galūnių protezų: 
rankų – kas 3 metus, 
kojų – kas 3–4 metus.

Krūtų protezų – 
kasmet.

Vaikų ortopedinė 
avalynė kompensuoja-
ma ne dažniau nei kas 
pusmetį. 

Suaugusiųjų orto-
pedinė avalynė kom-
pensuojama ne daž-
niau nei kas metus, 

sergantiesiems cuk riniu diabe-
tu ar reumatoidiniu artritu – 
ne dažniau nei kas pusmetį. 

Apdraustajam, kuriam or-
topedinė avalynė gaminama 
pirmą kartą, pirmaisiais me-
tais skiriamos dvi ortopedi-
nės avalynės poros (antroji po-
ra skiriama ne anksčiau kaip 
po 6 mėn. nuo pirmosios po-
ros išdavimo dienos), o antrai-
siais metais – viena ortopedi-
nės avalynės pora (ne anks-
čiau kaip po 6 mėn. nuo an-
trosios ortopedinės avalynės 
poros išdavimo šiam apdraus-
tajam dienos). 

Batų įdėk lai kompensuo-
jami ne dažniau nei kas me-
tus, sergantiesiems cuk riniu 
diabetu – ne dažniau nei kas 
pusmetį. 

Vienu metu gali būti ski-
riama arba ortopedinė avaly-
nė, arba batų įdėklai (batų įdė-
klai gali būti skiriami, jei nė-
ra galiojančio šiam asmeniui 
skirtos ortopedinės avalynės 
užsakymo; ortopedinė avaly-
nė gali būti skiriama, jei nė-
ra galiojančio šiam asmeniui 
skirtų batų įdėklų užsakymo 
(išskyrus sergantiesiems cuk-
riniu diabetu).

Svarbu žinoti: 

 kompensuojamos 77 OTP rūšys, tarp kurių – galūnių, 
krūtų protezai, individualiai bei serijiniu būdu gaminami 
įtvarai, įvairi ortopedinė avalynė, batų įdėklai ir kt.;

 PSD apdraustiems gyventojams bazinė OTP kaina kom-
pensuojama 80 arba 100 proc. 

 OTP gaminančių įmonių sąrašas skelbiamas Valstybinės 
ligonių kasos interneto svetainėje www.vlk.lt. 
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Ignalinos, Lazdijų, Marijampo-
lės, Rietavo, Prienų, Kauno r., 
Kėdainių, Kelmės, Kaišiadorių, 
Kretingos, Mažeikių, Širvintų, 
Vievio – iš visos Lietuvos suva-
žiavę meno kolektyvai. 

Įvairiapusė programa
Kretingos rajono neįgaliųjų 

draugija vokalinio ansamblio 
neturi, bet, pasak organizacijos 
pirmininko Antano Juškėno, ki-
tokie kūrybiniai intarpai tik pa-
įvairina šventę. Tokiu netikėtu-
mu tapo kretingiškių ir karte-
niškių neįgaliųjų teatro „Pekla“ 
suvaidintas epizodas iš Žemai-
tės komedijos „Trys mylimos“.  

„Peklos“ vaidinimas smagiai 
nuteikė į Maironio parką susi-
rinkusius šventės dalyvius. Dar 
labiau nuotaiką pakėlė Mažei-
kių rajono neįgaliųjų centro šo-
kių kolektyvo „Nenuoramos“ 
moterys. Taip publiką apšildžius 
jau buvo galima pradėti ir dai-
nas dainuoti. LND pirmininkas 
I. Mačiukas, baigęs sveikinimo 
kalbą, užvedė. „Ant kalno kle-
velis stovėjo, klevelio lapeliai 
mirgėjo...“ – per Maironio parką 
nuvilnijo pirma bendra Respub-
likinės neįgaliųjų dainų šventės 
melodija.  

Šventės organizatoriai į 
prog ramą įtraukė ir bendrą bai-
giamąją dainą. J. Stasevičie-
nė pasakoja, kad buvo rinkta-
si iš dviejų dainų – „Giminės“ 
ir „Žemėj Lietuvos ąžuolai ža-
liuos“. „Vis dėlto nusprendėme, 
kad „Giminės“ arčiau dūšios. 

Visi susirenkam kaip giminės, 
draugai, likimo broliai“, – pa-
sirinkimą pagrindžia J. Stasevi-
čienė. Galbūt ateityje visi šven-
tėje dalyvausiantys kolektyvai 
išmoks ir ne tokią žinomą ben-
drą dainą – pirmojoje šventėje 
tradicijos tik pradedamos kurti. 

Atmintyje gyvos dainų 
šventės 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Svajonė“ 
smuikininkas Algirdas Butkus 
pasakoja nuo vaikystės prisi-
menąs Dubysos slėnyje vyku-
sias dainų šventes, į kurias susi-
rinkdavo muzikantai iš Kelmės, 
Šiaulių, Raseinių rajonų. „Ko-
kio smagumo jos būdavo! Kiek 
žmonių sutraukdavo! Kaip ge-
rai būtų, kad tokios šventės at-
gytų. Gal neįgalieji padarys pra-
džią“, – viltingai kalbėjo smui-
kininkas. Pasak jo, muzika pa-
kelia ūpą, suteikia energijos ir 

(atkelta iš 1 psl.)

jėgų, o to taip visiems reikia.
Algirdas su muzika nesiski-

ria nuo 6-erių. „Močiutės pus-
brolis buvo armonikierius. Man 
ta jo muzika labai prie širdies 
buvo – klausydavausi išsižio-
jęs. Senelis pamatė, kad man 
patinka, ir nupirko smuiką. At-
sirado, kas parodė, kaip smi-
čium per stygas braukyti – taip 
ir pradėjau muzikuoti, – pasa-
koja Algirdas. – O senelis dar 
labiau pakurstė – pažadėjo, kad 
jeigu eisiu giedoti į bažnyčios 
vaikų chorą, dar ir akordeoną 
nupirks. Ką čia reiškia tas kelias 
giesmes išmokti...“ Taip į Algir-
do gyvenimą atėjo dar vienas 
muzikos instrumentas. Buvo jų 
ir daugiau – triūbos, mušamie-
ji... Grojo gegužinėse, vestuvė-
se. Ir Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblyje daug me-
tų dalyvauja.  

20 metų Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugi-

Respublikinė neįgaliųjų dainų šventė – reali idėja

„Smuiką reikia jausti, girdėti ir mylėti“, – sako kelmiškis Algirdas Butkus.

Algimanto Kojo ir Vytauto Barecko ekipažas neįgaliųjų klasėje – ir vėl geriausias. 

o rugpjūčio 23-iąją Taline kar-
tu su estais susikibo rankomis ir 
taip prisijungė prie Laisvės kelio. 
Pasak G. Žemaitaitytės, nega-
lią turintiems žmonėms taip pat 
labai svarbu jaustis šių patrioti-
nių ir pilietinių renginių dalimi. 

Velomaratono trasoje – 
ir naujokai

Grupė neįgaliųjų vežimė-
liais su varytuvais judančių vai-
kinų leidosi ir į Vilniuje vyku-
sį velomaratoną. Pirmą kartą į 
10 km trasą bičiulio Stasio Da-
dūros paragintas išriedėjo vilka-
viškietis Evaldas Čibirka, pane-
vėžiečio Jono Dumšos pakviesti 
į sostinę atvyko Žilvinas Kliop-
manas ir Gintaras Kunskas, prie 
nuolat velomaratone dalyvaujan-
čių Kauno RSK narių prisijungė 
Haroldas Tukanas. Velomarato-
no trasą sėkmingai įveikė ir tik 
prieš porą metų Elektrėnų ma-
riose stuburą susižalojęs vieviš-
kis Vygintas Narkevičius. 

Nemažai vaikinų į velomar-
tono trasą išriedėjo su prie veži-
mėlių pritvirtintais hibridiniais 
varytuvais, leidžiančiais lengviau 
įveikti didesnius atstumus, kely-
je pasitaikančias įkalnes. O štai 
vilnietis Mindaugas Kraulaidis 
sostinės gatvėmis riedėjo pusiau 
gulomis – specialiu sportiniu 
dviračiu. Vaikinas juokavo, kad 
pabodo važinėti sėdint, tad nu-
sprendęs pakeisti kūno poziciją. 

Šiemetinis velomaratonas bu-
vo kitoks nei įprastai – ERGO 

mėgėjų grupės dalyviai, tarp 
kurių – ir negalią turintys žmo-
nės, buvo suskirstyti į tris gru-
pes ir jiems leista įveikti tik po 
vieną 10 km ratą, o ištvermin-
giausiesiems pasiūlyta prisijung-
ti prie į Laisvės kelią pajudėsian-
čios dviratininkų kolonos. Kartu 
su visais į už 15 km nuo Vilniaus 
velomaratono dalyviams skirtą 
vietą išvažiavo ir M. Kraulaidis, 
ir pavevėžiečių trijulė: J. Dum-
ša, Ž. Kliopmanas ir G. Kunskas. 
Pasak J. Dumšos, visuomenė ne-
įgaliuosius turi matyti visur – ir 
sporto varžybose, ir bendruose 
renginiuose, tad jie ir stengiasi 
būti kartu su visais.

Ralyje „Aplink Lietuvą“ – 
neįgaliųjų ekipažai 

Tradiciniame ralyje „Aplink 

Kartu su visais!(atkelta iš 1 psl.)

jos folkloro ansambliui „Gija“ 
vadovaujanti Danė Jančienė ir-
gi neabejoja, kad tokios dainų 
šventės būtinai reikia. Pasak jos, 
meno mėgėjų kolektyvams sun-
ku patekti į respublikines dainų 
šventes. „Ten labai dideli reika-
lavimai, – neslepia atrankas į 
keturias respublikines šventes 
sėkmingai įveikusio kolektyvo 
vadovė. – O susiburti, pasižmo-
nėti, parodyti, kas ko išmoko-
me, pasilinksminti, pabendrau-
ti mums visiems labai reikia.“ 

Virimu savose sultyse – pa-
sirodymais tik savo mieste ar 
rajone nenori tenkintis ir kitų 
neįgaliųjų draugijų muzikantai 
bei dainininkai. Visiems reikia 
scenos, žiūrovų įsitraukimo, pa-
lingavimo, aplodismentų. LND 
kasmet rengia meno mėgėjų ko-
lektyvų šventes-konkursus „Vil-
ties paukštė“, bet ne visiems pri-
imtina jų varžybinė atmosfera. 
Pasak I. Mačiuko, dainų šven-
tė galėtų būti laisvesnio forma-
to renginys, kuriame galėtų da-
lyvauti ir neseniai susikūrę, ir 
profesionaliai keliais balsais dai-
nuoti dar neišmokę kolektyvai.  

Scenoje skambėjo savo 
krašto dainos

Į sceną „Šilo“ ansamblio dai-
nininkus palydėjusi Prienų rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Irena Valatkevičienė pa-
sakojo, kad kolektyvas šventei 
parengė porą dainų. „Vieną dai-
ną būtinai norėjom skirti savo 
kraštui, todėl atliksim „Suval-
kiją“, – sakė pirmininkė. 

Suvalkijos krašto dainų ne-
pamiršo ir Marijampolės folklo-
ro ansamblis „Gija“. Jo vadovė 
D. Jančienė įsitikinusi, kad visi 
kolektyvai Respublikinėje ne-
įgaliųjų dainų šventėje turėtų 
padainuoti bent po vieną savo 
krašto dainą, dar geriau – jeigu 
tai pavyktų padaryti sava tarme. 

Nors nurodymo atvežti savo 
krašto dainą šįkart dar nebuvo, 
bet kolektyvai ir taip stengiasi 
atskleisti, parodyti, kuo jų gim-
tinė savita ir ypatinga. Nuo sce-
nos pasigirdus linksmam dzū-
kiškam Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Atjau-
ta“ dainavimui, žiūrovai netru-
ko susiburti į ratelį, smagiai pa-
sisukti. Beje, kretingiškiai ar-
tistai irgi ne bendrine kalba, o 
žemaitiškai meilės reikalus aiš-
kinosi. Į sceną pakilęs Širvintų 
rajono neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas „Viltis“ eilėmis papa-
sakojo apie Širvintos upę, apie 
prie jos įsikūrusį miestą. 

Kokia bus kita Respublikinė 
neįgaliųjų dainų šventė šiandien 
dar sunku pasakyti, bet pradžia 
jau padaryta. Dėl tolesnių planų 
bus tariamasi rugsėjo pabaigoje 
vyksiančioje neįgaliųjų draugijų 
vadovų strateginėje sesijoje. „Tai 
mūsų visų šventė, todėl visi ir nu-
spręsime, kokios jos norime, tai 
bus mūsų visų sprendimas“, – sa-
ko LND pirmininkas, manantis, 
kad joje galėtų dalyvauti ne vien 
LND, bet ir kitoms organizaci-
joms atstovaujantys kolektyvai. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Autorės nuotr.

Lietuvą“ šiemet dalyvavo 54 
automobilių sporto entuziastai. 
Prie starto linijos Kauno rotušės 
aikštėje išsirikiavo ir 3 neįgaliųjų 
automobiliai: širvintiškiai Algi-
mantas Kojis ir Vytautas Barec-
kas, joniškiečiai Rolandas Šukys 
ir Raminta Šukytė bei druski-
ninkiečiai Robertas Šimonis ir 
Rokas Dailydė. Visi neįgaliųjų 
ekipažai sėkmingai įveikė dau-
giau kaip tūkstančio kilometrų 
ralio trasą ir pasiekė finišą. 

Jau ketvirtą kartą sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis didžiąją taurę 
įteikė A. Kojo ir V. Barecko eki-
pažui. Dar dvi taures vyrai pel-
nė už geriausią rezultatą nega-
lią turinčių žmonių klasėje ir už 
Molėtų rajone greičiausiai įveik-
tą ralio ruožą. A. Kojis džiaugėsi 

ir tuo, kad jų ekipažas bendro-
je įskaitoje tarp 54 ekipažų už-
ėmė 15 vietą. 

Be laimėtų taurių iš ralio pa-
prastai negrįžtantys Šukiai šį-
kart neįgaliųjų klasėje buvo antri. 
Prieš trejus metus kaip jauniau-
sia šturmanė į lenktynių trasą iš-
važiavusi Raminta sako kaskart 
vis labiau įsitraukianti į smagų 
nuotykį. Šįkart papildomo adre-
nalino suteikė viename Uogintų 
ruožo (Kupiškio r.) posūkyje išsi-
montavusi padanga. Beje, užper-
nai toje pačioje vietoje Raminta 
patyrė ir pirmąjį ralio krikštą – 
tąkart čia pametė karterį. Ir ta-
da, ir dabar išgelbėjo neįgaliuo-
sius lydintis techninę pagalbą su-
teikti pasiruošęs ekipažas. 

R. Šimonis džiaugiasi, kad 
nors šįkart į ralį leidosi su pora 
metų kieme stovėjusiu ir šiaip 
ne taip atgaivintu automobiliu 
„Audi 80“ (beje, beveik vien-

mečiu su pačiu vairuotoju), nei 
pagalbos, nei remonto jų ekipa-
žui trasoje neprireikė. Užtat teko 
gerokai paplušėti, kad automobi-
lis galėtų stoti prie starto linijos. 

Neįgaliuosius ralyje „Aplink 
Lietuvą“ globojanti Dalia Tarai-
lienė apgailestauja, kad jau an-
trus metus neįgaliųjų ekipažai 
nesulaukia jokios finansinės pa-
ramos, tad patys turi susimokė-
ti ir starto mokestį (250 eurų), 
ir degalais apsirūpinti. A. Kojui, 
R. Šimoniui padėjo savivaldybės, 
bendradarbiai, rėmėjai, o R. Šu-
kys apie 700 eurų atseikėjo iš sa-
vo biudžeto. Beje, savo lėšomis 
visas išlaidas padengė ir ralyje 
neįgaliuosius lydėjęs techninės 
pagalbos ekipažas. D. Tarailienė 
tikina dėsianti visas pastangas, 
kad kitų metų ralis neįgaliesiems 
finansiškai būtų lengvesnis 

Aldona DELTUVAITĖ 
Autorės nuotr. Velomaratono starto linija jau kirsta. 
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Padėk sau be vaistų

Vynuogių daug vartojama 
šviežių. Konservų pramonė 

šias uogas marinuoja. Marinuo-
tos vynuogės vartojamos kaip 
garnyras prie keptos žvėrienos 
ar mėsos valgių. Vynuogių de-
dama į kopūstus. Iš šių uogų ga-
minami sirupai, kompotai, uo-
gienė. Vynuogių sultyse išlieka 
vertingųjų uogų savybių, todėl 
jos tinka dietinei mitybai. 

Gydymo vynuogėmis 
kursas – 1–1,5 mėnesio
Vynuogių uogos ypač re-

komenduojamos, kai organiz-
mas nusilpęs ir išsekęs. Gydy-
mo jomis kursas paprastai trun-
ka 1–1,5 mėnesio, bet gali būti 
ir pratęstas. Natūralios vynuogės 
ar šviežios jų sultys vartojamos 
valandą prieš valgį ryte, dieną 
ar vakare vienodomis porcijo-
mis. Kartais rekomenduojama 
rytinę vynuogių dozę padidinti 
100–200 gramų. Gydymo pra-
džioje per dieną galima suvalgyti 
ne daugiau kaip 1 kilogramą vy-
nuogių. Dozė didinama laipsniš-
kai, gydymo pabaigoje valgoma 
jau po 2 kilogramus. 

Pastabos:
1) gydytis galima ir konser-

vuotomis vynuogių sultimis;
2) gydantis vynuogėmis, 

reikia vartoti baltą duoną, sūrį, 
kiaušinius, virtą žuvį ir mėsą, 
aliejų, negerti nevirinto pieno, 
alkoholinių gėrimų, mineralinio 
vandens, nevalgyti žalių vaisių;

3) po sočių pietų ar vakarie-
nės vynuoges pageidautina val-
gyti padarius maždaug 2 valan-
dų pertrauką.

Vynuogių nauda sveikatai:
 peršalimo ligų ir gripo 

profilaktika,
 širdies ir kraujagyslių sis-

temos sutrikimų šalinimas,
 virškinimo sistemos funk-

cijos gerinimas (rūgštingumo 
padidėjimo sąskaita),
 teigiamas poveikis ner-

vų sistemai bei kvėpavimo or-
ganams,
 stabilizuoja kraujodaros 

organų funkcijas,
 didina maistinių medžia-

gų atsargas esant avitaminozei,
 tinka gaminant kosmeti-

kos priemones,
 puikus priedas ruošiant 

maisto produktus.
Pastaba. Vynuogės padeda 

normaliai funkcionuoti centri-
nei nervų sistemai, gerina at-

mintį, emocinę pusiausvyrą, 
šalina miego sutrikimus, saugo 
smegenų ląsteles nuo ligas suke-
liančių molekulių, kurios suke-
lia Alzheimerio ligą (pastebimas 
šios ligos vystymosi lėtėjimas).

Paaiškinimas 
Alzheimerio liga – lėtinė 

progresuojanti galvos smege-
nų liga, kuria sergant plonė-
ja nervų skaidulos, nyksta jų 
jungtys ir pačios nervinės ląs-
telės, galvos smegenyse kaupia-
si specifiniai baltymai, sutrin-
ka normalūs biocheminiai in-
formacijos perdavimo procesai; 
tai dažniausiai senyvo amžiaus 
žmonių liga. Alzheimerio ligos 
požymiai: abejingumas, intere-
sų rato susiaurėjimas, atminties 
pablogėjimas, skurdžios emoci-
jos, emocinis nestabilumas, hi-
gienos įgūdžių praradimas, mąs-
tymo sulėtėjimas, dėmesio kon-
centracijos pablogėjimas, orien-
tacijos sutrikimas.

Atvejai, kai vynuogės gali 
pakenkti:

 skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligė,
 viduriavimas,
 širdies nepakankamumas,
 diabetas,
 nutukimas,
 plaučių lėtinis pūliavimas,
 kolitas,
 cirozė,
 pabrinkimai, 
 aukštas arterinis kraujos-

pūdis,
 stomatitas, 
 kariesas.
Paaiškinimai:
1) kolitas – ūminis arba lėti-

nis storosios žarnos uždegimas; 
ūminiu kolitu susergama suval-
gius užterštų mėsos, žuvies, vai-
sių ar daržovių;

2) cirozė – progresuojan-
tis organo pažeidimas, kai, vei-
kiant virusams, nuodingoms 

medžiagoms, trūkstant maiste 
baltymų, žūva kepenų, plaučių 
ir kitų organų specialiosios ląs-
telės, o jų vietoje veša jungia-
masis audinys;

3) stomatitas – burnos glei-
vinės uždegimas, kurį sukelia 
kitos ligos – vėjaraupiai, skar-
latina, raudonukė, dizenterija, 
difterija, gripas, kvėpavimo or-
ganų, širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligos;

4) mikroflora – mikrobų rū-
šių visuma, esanti kokioje nors 
terpėje ar organizme: vandeny-
je, dirvožemyje, maisto produk-
tuose, žmogaus ir gyvūnų orga-
nizmo ertmėse bei paviršiuje;

5) streptokokai – sukibusios 
grandinėlėmis rutuliškos bakte-
rijos; veisiasi žmogaus ir gyvū-
nų organizme (žarnyne, burnos 
ertmėje), mėšle, piene ir jo pro-
duktuose; sukelia žmogaus ir gy-
vūnų ligas, pienarūgštį rūgimą.

Komentaras apie alergiją
Vynuogės gali būti žalingos ir 

tiems žmonėms, kurie yra šioms 
uogoms alergiški. Alerginiu po-
tencialu ypač pasižymi tamsios 
vynuogės. Taigi, jeigu suvalgius, 
kad ir nedaug, vynuogių prade-
da niežėti odą, ji parausta, spaz-
muoja bronchai, atsiranda kosu-
lys, pabrinksta gerklos, pykina, 
prasideda vėmimas, atsiranda ne-
malonių pojūčių pilve, šių uogų 
vartoti nebegalima ir būtina pa-
sikonsultuoti su gydytoju. Beje, 
vynuogių nedera vartoti nėščio-
sioms (yra duomenų, kad vynuo-
gės daro neigiamą poveikį pieno 
liaukų funkcijai).

Džiovintos vynuogės 
(razinos)

Razinos yra populiarios dau-
giau kaip 5,5 tūkst. metų. Ten, 
kur leidžia klimato sąlygos, vy-
nuogės džiovinamos saulėje dvi 
savaites ir net ilgiau. Būtina są-
lyga – šviesa, oras ir šiluma, to-
dėl daugiausia razinų pagamina-
ma Azijoje ir Šiaurės Amerikoje.

Razinų gamybai tinka to-
li gražu ne visų rūšių vynuo-
gės, o tik turinčios ploną odelę 
ir pakankamai mėsingą minkš-
timą. Deramai paruoštos razinos, 
džiovinamos šviežiame ore, ne-
praranda savo maistinių ir gy-

Vynuogės – 
mėgstamiausios 
desertinės uogos

domųjų savybių, išsaugo net iki 
80 % vitaminų ir visiškai nepra-
randa pagrindinių maistinių ele-
mentų. Beje, iš penkių kilogra-
mų vynuogių žaliavos gaunamas 
tik kilogramas razinų. Energinė 
razinų vertė – 300 kilokalorijų 
(šimte gramų produkto).

Dėl savo puikių skoninių sa-
vybių razinos plačiai naudoja-
mos kulinarijoje. 

Kokios razinos  
naudingesnės 

Kur kas naudingesnėmis ra-
zinomis mokslininkai laiko ra-
zinas su kauliukais. Taip pat pa-
stebėta, kad, džiovinant vynuo-
ges, kai iš jų pašalinama per-
teklinė drėgmė, naudingosios 
šių uogų medžiagos tampa la-
biau koncentruotos. Pavyzdžiui, 
gliukozės ir fruktozės razinose 
yra 8 kartus daugiau negu švie-
žiose vynuogėse.

Razinų nauda sveikatai:
 palankiai veikia nervų sis-

temą, tinka vėžio profilaktikai,
 gerina miegą, nuotaiką,
 stiprina imuninę sistemą, 

padeda esant mažakraujystei, 
skaudant galvą,
 gerina širdies ir kraujagys-

lių darbą, mažina pabrinkimus,
 neleidžia kilti arteriniam 

kraujospūdžiui,
 padeda gydyti bronchitą, 

slogą, gerklės skausmą,
 normalizuoja skrandžio ir 

žarnyno veiklą,
 padeda išvengti vidurių 

užkietėjimo,
 saugo dantis ir dantenas 

nuo žalingų bakterijų poveikio,
 minimizuoja pykčio pro-

veržį,
 pasižymi šlapimą ir tulžį 

varančiu efektu,
 prisideda gydant dizen-

teriją.
Pastabos: 
1) sergant diabetu per dieną 

galima suvalgyti tik keletą razi-
nų, prieš tai jas šiek tiek paviri-
nus (taip jose sumažinamas cuk-
raus kiekis);

2) razinos nevartotinos esant 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opaligei, sergant aktyvia tu-
berkuliozės forma, ūmiu širdies 
nepakankamumu, esant burno-
je opelių.

Romualdas OGINSKAS

Vaistinėse galima įsigyti 4 
rūšių jodo – kuris kam skirtas? 

Avarinis – kalio jodidas. 
Kalio jodido tabletės yra skir-
tos apsaugoti žmogaus skydliau-
kę nuo radioaktyvaus jodo. Jos 
gali būti vartojamos tik įvykus 
branduolinio reaktoriaus ava-
rijai, profilaktiškai šių tablečių 
vartoti negalima. Jas reikia var-
toti tik esant Sveikatos apsau-
gos ministerijos rekomendacijai.

Papildai su jodu. Jodas yra 

labai svarbus mikroelementas 
mūsų organizmui. Jis padeda pa-
laikyti normalią skydliaukės hor-
monų gamybą ir normalią skyd-
liaukės veiklą bei normalią nervų 
sistemos veiklą. Jodas reikalingas 
gerai odos būklei bei energijos 
apykaitai organizme. Dažnai jis 
įeina į polivitaminų kompleksus, 
bet vaistinėse galima įsigyti ir tik 
jodo tablečių. Puikus jodo šaltinis 

yra jūrų dumbliai, jūrų kopūstai, 
žuvys, jūros gėrybės.

Joduotas povidonas. Tai 
stipriomis antibakterinėmis sa-
vybėmis pasižymintis, nedirgi-
nantis, gerai toleruojamas jungi-
nys, kuriame jodas sujungtas su 
polivilpirolidono (PVP) komp-
leksu. Jis gaminamas tepalų ar 
tirpalų forma ir vartojamas nu-
degimų, žaizdų, opų antisep-
tiniam gydymui bei infekcijos 
profilaktikai. Purškiamu joduo-
tu povidonu galima dezinfekuo-

ti burnos ertmę bei ryklę esant 
skausmui, uždegimui.

Spiritinis jodo tirpalas. Jis 
pasižymi antiseptiniu poveikiu 
ir skirtas vartoti tik išoriškai ant 
odos. Jo negalima skiesti ir gerti, 
tepti ant atvirų žaizdų.

Prieš vartojant bet kurį jodo 
preparatą rekomenduojama įsiti-
kinti, kad žmogus nėra alergiš-
kas jodui. Jį atsargiai vartoti re-
komenduojama ir sergantiems 
skydliaukės ligomis.
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Konsultuojame, komentuojame

Vis dažniau vaistinėse teiraujamasi, kokias tabletes reikia vartoti 
branduolinės nelaimės metu. „Eurovaistinės“ vaistininkė Laura 
Gogienė sako, kad gyventojai dažnai nežino, jog kalio jodidas ir 
mikroelementas jodas yra skirtingos medžiagos.

Lygių galimybių kontrolie-
rė Agneta Skardžiuvienė 
nustatė, kad palaikomosios 
rea bilitacijos paslaugų teiki-
mo tvarka yra diskriminuo-
janti pensinio amžiaus asme-
nis su negalia.

Pagal aprašą, reglamentuo-
jantį medicininės reabilitacijos 
skyrimo paslaugas, palaikomoji 
reabilitacija skiriama žmonėms, 
susiduriantiems su sisteminėmis 
jungiamojo audinio ligomis, kai 
jiems nustatytas 0–25 proc. ar 
30–40 proc. darbingumo lygis; 
sulaukus pensijos amžiaus pri-
pažintas didelių specialiųjų po-
reikių lygis.

Į Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą kreipėsi pareiš-
kėja, kuriai nustatytas 40 proc. 
darbingumo lygis. Iki pensijos 
jai priklausė palaikomosios re-
abilitacijos paslauga sanatorijo-
je. Sulaukus pensinio amžiaus 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnyba vertins jos spe-
cialiųjų poreikių lygį.

Pagal Specialiųjų poreikių 
lygio nustatymo asmenims, su-
kakusiems senatvės pensijos am-
žių, tvarkos aprašą, žmogui, ku-
riam iki senatvės pensijos buvo 
nustatytas 35–55 proc. darbin-
gumo lygis, nustatomas viduti-
nių specialiųjų poreikių lygis. 
Vadinasi, nors faktinė pareiškė-
jos sveikatos būklė nepasikeis, ji 
neteks galimybės gauti valstybės 
finansuojamas palaikomosios 
rea bilitacijos paslaugas. 

Pagal dabar galiojančią tvar-
ką, žmonėms su negalia tapus 
pensininkais specialiųjų porei-
kių lygis nustatomas vadovau-
jantis tik jų amžiumi. Jokia pa-
pildoma sveikatos įvertinimo 
procedūra neatliekama. O tai, 
kaip konstatavo A. Skardžiu-
vienė, diskriminuoja vyresnius 
asmenis.

Sveikatos apsaugos minis-
terija teigia, kad reabilitacijos 
paslaugos skiriamos atsižvel-
gus ne tik į paciento diagnozę, 
bet ir biosocialinių funkcijų su-
trikimo laipsnį. Nors ši sistema 
atrodo teisinga, pacientams su-
laukus vyresnio amžiaus, susi-
daro teisinė spraga. Gydytojas 
neturi teisinio pagrindo skirti 
tokį gydymą pensinio amžiaus 
asmeniui, kuriam nėra pripa-
žintas didelių specialiųjų po-
reikių lygis.

Lygių galimybių kontrolierė 
įsitikinusi, kad tokia tvarka dis-
kriminuoja pacientus dėl jų am-
žiaus. Ji kreipėsi į sveikatos ap-
saugos ministrą Aurelijų Verygą 
siūlydama pakeisti reabilitacinio 
gydymo skyrimo tvarką.

„Bičiulystės“ inf.

Reabilitacijos 
paslaugos –  

nepriklausomai 
nuo pacientų 

amžiaus

Tolerancijos testas
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Pasaulio kompasas

Populiaraus žurnalo autoriai 
bendrauja internetu

„Kartais jaučiuosi atskridu-
si iš kitos planetos, nors iš tie-
sų turiu 47 chromosomas vie-
toj 46, tik tiek. Norėčiau, kad 
žmonės priimtų mane tokią, ko-
kia esu“, – viename iš straipsnių 
žurnale „Pabučiuok į ausį“ rašo 
Svenja Gisler.

Vokietijoje apie 50 tūkstan-
čių žmonių turi Dauno sindro-
mą (DS). Daugelis jų mokosi, 
dirba, tarp jų nemažai itin kū-
rybingų žmonių. Mėgstantys ra-
šyti publikuoja savo tekstus jau 
22 metus leidžiamame žurnale 
„Pabučiuok į ausį“ (Ohrenkuss).

Pastaraisiais mėnesiais dėl 
išplitusio pavojingo viruso au-
torių kolektyvas nesusirenka re-
dakcijos biure Bonoje. Tiesio-
ginį bendravimą pakeitė kon-
ferencijos internetu. Jos rengia-
mos du kartus per mėnesį. Taip 
dar patogiau, nes autoriai gyve-
na įvairiuose Vokietijos mies-
tuose ir miesteliuose, kurie nu-
tolę per šimtus kilometrų. Be to, 
visi autoriai dirba – virtuvėse, 
dirbtuvėse, neįgaliųjų centruo-
se, tad nėra paprasta visai dienai 
išvykti į Boną. Rašymas jiems – 
tik hobis.

Vienoje pastarųjų konferen-
cijų dalyvavo devyni autoriai, 
asistentės Anė Leichtfus, Katha-
rina Grabis ir vyriausioji redak-
torė Katja de Braganca. Konfe-
rencijoje dalyvavęs žurnalistas 
atkreipė dėmesį į mandagumą, 
taktą. Kalbėjusieji nepertrauk-
davo vieni kitų. Baigęs kalbėti 
dalyvis ištardavo kolegos, ku-
riam perduodavo žodį, vardą. 
Vyko gyva, įdomi diskusija.

Vyriausioji redaktorė 
neredaguoja tekstų

Katja studijavo biologiją Bo-
nos universitete, vėliau dirbo 
mokslinį darbą, tyrinėjo žmo-
nių, turinčių DS, genetiką.

„Devintajame dešimtmety-
je mokslininkai laikėsi nuomo-
nės, kad žmonės, turintys DS, 
negeba skaityti ir rašyti, – pa-
sakoja Katja. – Mano kolegos 
konsultuodavo nėščias moteris, 
kurių vaisiui buvo prognozuo-
jamas toks neįgalumas. Dau-
gelis jų ryždavosi abortui bū-
tent dėl to – neskaitys, nera-
šys. Ginčijausi su kolegomis, 
nes rašydama disertaciją radau 
duomenų, neigiančių griež-
tas prognozes. Kai pasidalijau 
abejonėmis su vienu profeso-
riumi, jis tik vyptelėjo – gal tų 
„skaitančiųjų, rašančiųjų“ ma-
mytės buvo labai didelės gar-
bėtroškos.“

Katja nutarė skirti savo gy-
venimą žmonėms, turintiems 
DS. 1997-aisiais fondas Volks-
wagenstiftung paskelbė finan-
suosiąs įvairius mokslinius pro-
jektus. Katjos pasiūlyta tema 
fondą sudomino. Jauna moks-
lininkė pasiryžo tyrinėti, kaip 
žmones veikia tradicinės moks-
linės teorijos. Ar galima pakeis-
ti situaciją? Atsakymų ieško-
jo remdamasi žmonių, turin-
čių DS, patyrimu. Vienas iš jos 
projekto kertinių akmenų – žur-
nalas, kuriam rašys tik žmonės, 
sergantys DS.

„Nuo pirmos dienos lig šiol 
mūsų principas tas pats: nereda-
guojame tekstų, netaisome klai-
dų, – teigia Katja. – Mums labai 
svarbu, kad skaitytojai išvystų 
originalią, nepagražintą kūrybą. 
Seniai pastebėjau, kad žmonės, 
turintys DS, turi savitą pasako-
jimo stilių, jie geba trumpai su-
formuluoti idėjos esmę, neretai 
žvelgia į pasaulį iš netikėtų ra-
kursų ir perspektyvų.“

Kodėl „Pabučiuok į ausį“?
Per 22 metus išleisti 44 žur-

nalo numeriai – po du per me-
tus. Šiandien į žurnalą rašo apie 
200 autorių, kurių amžius nuo 

Žmonės, turintys Dauno sindromą, 
Vokietijoje: „Mes ne ligoniai,  

mes – kitokie!“

Jie mokosi, dirba, sportuoja, gauna vairuotojo teises, piešia, vai-
dina, rašo straipsnius žurnalui „Pabučiuok į ausį“.

Gydyti žvynelinę padės 
prietaisų rinkinys „Psora“ 

L. Kučinskas pasakoja, kad 
žvyneline, arba psoriaze, jis ser-
ga nuo 10 metų, tad labai ge-
rai žino, kokios bėdos kamuoja 
žmones, varginamus šios ligos. 
„Psoriazės neįmanoma pagydy-
ti, tačiau atradau būdą, kaip pa-
dėti sergantiems šia liga, o kartu 
ir sau. Žvyneline sergantis žmo-
gus susiduria su didele pleiska-
nojimo problema, o tai sukelia 
daug diskomforto. Pleiskanos 
byra visur – ant kūno, drabu-
žių. Šiuo prietaisu jas galima iš-
šukuoti su priekyje esančiomis 
šukomis ir susiurbti į talpyklą, 
kuri po naudojimo nuimama ir 
pleiskanos išberiamos“, – pasa-
koja vaikinas. 

„Kurdamas kitą prietaisą – 
„Psora labe“ mąsčiau, kaip svar-
bu teisingai vaistiniais kremais 
tepti žvynelinės pažeistą odą 
pasiekiamose ir sunkiai pasie-
kiamose kūno vietose bei gal-
vos plaukų zonoje. Šis prietaisas 
padeda tiksliau paskirstyti vais-
tus“, – prietaisą pristato jauna-
sis dizaineris. 

Lukas sako, kad kuriant šį 
prietaisą didžiausią rūpestį kėlė 
jo pritaikymas. Svarbu, kad bū-
tų patogu juo naudotis, o kar-
tu – kad prietaisas atrodytų ir 
estetiškai, ir šiek tiek medici-
niškai. Lukas ieškojo aukso vi-
duriuko ir sako, kad jam pavy-
ko. Prietaisas susideda iš 4 da-
lių, kurios prieš naudojimą su-
renkamos į vieną bendrą. Prie-
kinę jo dalį sudaro ratukas, su 
kuriuo tepamas kremas, o vir-
šutinė dalis, slankiojanti, skirta 
praskleisti plaukus tepant kre-
mu. Vidurinėje korpuso dalyje 
įstatoma srieginio mechanizmo 
principu veikianti talpykla, skir-
ta kremui. Naudojant prietaisą 
šios talpyklos rankenėlė pasu-
kama į priekį ir kremas patenka 
ant ratuko. Tepant kremą sun-
kiai pasiekiamose kūno vietose 
prietaisas pailginamas slankio-
jančia rankenėle.

„Kurdamas prietaisą norė-
jau, kad jis būtų paprastas ir kar-
tu patrauklus. Ši odos liga daž-
nai asocijuojasi su nešvara ir gė-
da, todėl parinkau šviesią spal-
vą, kuri primena modernius, 
jaunatviškus, minimalistinius 
medicinos prietaisus“, – pasa-
koja Lukas. 

L. Kučinskas ir vėl kuria. Da-
bar jo mintyse gimsta prietaisas, 
kuris turėtų padėti įveikti ne-
rimą, panikos atakas. Prietaiso 
užduotis – padėti žmogui grei-
čiau išsivaduoti iš sunkių būse-
nų. Apie šį prietaisą Lukas ža-
da daugiau papasakoti po metų.

Robotukas Loo – ligoninės 
vaikų draugas

Jaunoji dizainerė V. Man-
kevičiūtė pasakoja, jog vaikys-
tėje kartu su broliu dažnai gu-
lėdavę akių ligoninėje, kad su-
stiprintų regėjimą. Jiedu labai 
dažnai nerasdavo reikiamų ka-
binetų, klaidžiodami patekdavo 
net į kitą korpusą. 

Vaikystės patirtis ir paskati-
no sukurti robotuką Loo – vai-
kų ligoninės procedūrų draugą. 
„Šis robotukas rūpinasi vaiko 
dienotvarke ir savijauta: prime-
na, kada reikia eiti į procedūrą, 
ką turėti, nurodo, kur reikiamas 
kabinetas, veikia kaip naktinė 
lemputė, o svarbiausia – nelei-
džia jaustis vienišam ir rūpinasi 
vaiko savijauta. Be to, prireikus 
iškviečia pagalbą. Jis gali būti 
valdomas tiek balsu, tiek myg-
tukais“, – prietaiso pranašumus 
vardija Viktorija.

Prietaiso dizainas minima-
listinis. Dizainerė sako, kad jį 
kurdama specialiai netaikė tam 
tikram vaiko amžiui. Viktorija 
tikisi, kad robotukas padės vai-
kams ir jų tėveliams.

Eglė KULVIETIENĖ

Mokslo parkas

Jaunųjų dizainerių 
sukurti prietaisai – 

ligonių savijautai gerinti

17 iki 60 metų. Kūryba gauna-
ma iš Vokietijos ir Šveicarijos. 
Tiražas jau pasiekė beveik 3 000 
egzempliorių. Prenumerata me-
tams kainuoja 23,60 euro.

Katja didžiuojasi, kad žur-
nalas nepriklausomas, išsilaiko 
iš prenumeratos. Jo puslapiuo-
se nerasite reklamos. Kiekvie-
nas numeris skirtas vienai te-
mai – meilei, šeimai, tėvams, 
vandenynui, sportui, muzikai, 
Ukrainai. Tokia temų įvairo-
vė suteikia progą pasireikšti vi-
siems, nes palaukęs būtinai iš-
girsi temą, apie kurią svajojai 
visą gyvenimą.

„Kaip gimė žurnalo pavadi-
nimas“? – paklausė konferenci-
joje internetu dalyvavęs žurna-
listas. Michaelis Hėgeris, buvęs 
tarp žurnalo iniciatorių, mielai 
dalijasi veterano prisiminimais: 
„Susirinkome kavinėje į mūsų 
pirmą posėdį. Švietė saulė, vi-
sų nuotaika buvo gera. Aš labai 
džiaugiausi, kad mes turėsime 
savo žurnalą. Iš to džiaugsmo ir 
pabučiavau Katją į ausį. O ko-
legos ėmė šaukti – Ohrenkuss, 
Ohrenkuss...“

Katja turi ir rimtesnį paaiš-
kinimą: „Dažnai tai, ką girdi-
me, įeina pro vieną ausį, išeina 
pro kitą. Bet jei pasiseka, šis tas 
lieka galvoje ir širdyje. Tai, kas 
lieka, ir yra Ohrenkuss.“

Žurnalo autoriai jau neįsi-
vaizduoja savo gyvenimo be 
jo. 17-metis Davidas Blėseris iš 
Zolingeno sako: „Rašau, nes tai 
daro mane laimingą. Man ypač 
pasisekė rašiniai temomis „Mei-
lė“ ir „Mano namas“, nieko ge-
resnio nesu sukūręs.“ Šveica-
rė Pia Haim pasakė trumpai ir 
aiškiai: „Nieko geriau nėra už 
rašymą.“

Žurnale „Pabučiuok į ausį“ 
publikuojami ir aktyvistės Na-
tali Dedreo iš Kelno rašiniai. Ji 
išgarsėjo, kai susitikime su Vo-
kietijos kanclere Angela Merkel 
ištarė garsiąją frazę „Mes ne li-
goniai, mes – kitokie.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Jaunojo dizainerio konkursui Lukas Kučinskas pristatė žvynelinei 
gydyti ir žmogaus kūno higienai palaikyti skirtą medicinos prie-
taisų rinkinį „Psora“, o Viktorija Mankevičiūtė – vaikų ligoninės 
procedūrų draugą – robotuką Loo. 

Prietaisų rinkinys „Psora“ gali padėti 
sergantiems žvyneline.

Dėl Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko Rimanto 
Duboso mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Redaktorė Katja įsitikinusi – žmonės, turintys Dauno sindromą, turi savitą pasakojimo stilių.

Robotukas Loo pagelbės vaikams 
ligoninėje. 
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kitas „bičiulystės“ numeris išeis rugsėjo 24 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.

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

Nuotraukų konkursas

Prie tos vygės, kur sesulės supos,
Nebyli rauda per naktį klūpos.

Ir brolelių pradalgiai rasoti
Prie beržyno palikti šarmoti.

Tėvo skaudulingas siluetas –
Paskutinė jo stotis – Taišetas.

Atminimuos viskas pasiliko,
Klumpa vėjas ant dirvono pliko...

Mano turtas
Mano raukšlės – mano turtas.
Tai, ką aš užgyvenau.
Laikas neatims ir smurtas,
O lemties gijas suburtas
Širdyje paskandinau.

Mano meilė – mano turtas.
Rudenio rasom bridau.
Švietė mėnuo kaip užburtas,
Barstė sidabru nasturtas,
Tik tavęs neberadau...

Mano metai – mano turtas.
Mano laimė – chimera.
Blėsta laužas nepakurtas,
Baigės malkos... Mestas burtas –
Ar buvau tau negera?..

Tik aidas
Vidurnaktį laikas sustoja,
Juk reikia ir jam pailsėti.
Žvaigždėta skara užsikloja
Laukai suarti, suakėti.

Nutyla, nurimsta lyg vaikas
Berželis gale seno sodo.
Tas laikas – vidurnakčio laikas –
Dienų anei metų nerodo.

Ir nubrenda vėlei per pievas
Mergaitė sijoną paskaišius,
Ir kvepia pavasario ievos
Tarytum močiutės ragaišis...

Vėl žydi piliarožės, žydi
Palangėj tėvelių seklyčios
Ir senos kaimynės pavydi
Jaunystės lininiuos trinyčiuos.

Vėl draikosi kasos palaidos,
Armonika plėšos prie klėties.
Tik aidas, tik aidas, tik aidas
Prie ko kažkada siela lietės...

Sustoja vidurnaktį laikas
Žvaigždėta skara užsiklojęs
Ir žiūri – tarytumei vaikas –
Prie lango stiklų prisiplojęs...

Danutė MAŽEIKIENĖ 
Rokiškis

Ir vėl lietus
Šviesus, šviesus
Tas rytmetys ankstyvas.
Gaili, gaili pievažolių rasa.
O kregždės skrydis
Toks žvitrus ir gyvas,
Kaip stirnos pėdsakas, minties 

tąsa.

Dangus lengvai 
Paraudęs, išsiprausęs,
Po priešaušrio liūties toksai švarus.
Tiktai nendrynas
Snaudžia apsiblausęs,
Tebesapnuoja Žilvino kerus.

Bet debesys
Patylomis iš lėto
Apjuosia dangų draiskanų skara.
Ir dingsta grožis
Rytmečio saulėto –
Lietus, lietus ir galo jam nėra...

Vilties tąsa
Aš netikiu,
Kad žemei būtų gera
Be medžio pumpuro, be 

skruzdėlės.
Be upės juostos ir alyvų kero,
Be ežero ir gulbės nebylės.

Aš netikiu, 
Kad žemei miela būtų
Ir be žmogaus, jo neramios dalios.
Be vaiko lopšio, be darželio rūtų,
Bažnyčios bokšto ir maldos tylios.

Aš netikiu,
Kad žemė tai tik žemė,
Juoda, šalta, kaip skausmas ir 

tamsa –
Iš jos žmogaus širdis stiprybės 

semias,
Joje ramybė ir vilties tąsa...

Viskas praeina
Naktis praeina. Praeina rytas.
Praeina saulės pilna diena.
Numiršta žodis nepasakytas.
Gal parašyto būtų gana?..

Praeina viskas. Ir mes praeisim.
Su saule niekas – tokia tiesa.
Daugiau nei skirta neprisiteisim
Ir vėl ant pievų spindės rasa...

Viskas pasiliko 
atminimuos
Ryto laumė ašaras pabėrė
Ir ant smilgų lig vienos suvėrė.

Ant laukų žiedelių, ievos krūmo,
Ant motulės skausmo ir gerumo.

Prašvito. Dangus vaiskus kaip 
gintaras. Tik kur ne kur 

pasipuošęs debesų brūkšniais, 
žyd roje platybėje besimainan-
čiomis tai rausvomis, tai žalsvo-
mis spalvomis. Laukai dar mie-
gojo, apsunkę nuo rasos.

Viktė išėjo į sodą. Vėjas 
plaikstė jos žilus plaukus ir ilgo-
ką sijoną. Laikas sodyboje atro-
dė sustojęs – tylu, jokių pašali-
nių garsų – vien gamtos ošimas 
ir paukščių čiulbėjimas.

Kai vyko melioracija, nei 
jos tėvai, nei ji nenorėjo keltis į 
naują, šaltom plytom dvelkian-
tį būstą, nenorėjo palikti savo 
jaunystės svajonių, džiaugsmo 
ir vilčių rūmo. Taip ir liko so-
dyboje gyventi.

Grįžo į kambarį išgerti puo-
delio arbatos, kad ne tik sušil-
tų rankos ir kūnas, bet žole-
lių aromatas ir nuramintų, leis-
tų pasinerti į prisiminimų jūrą, 
sudėlioti mintis. Prisiminimai 
atplaukdavo iš rūko ir paglostę 
veidą vėl dingdavo jame. Supra-
to, kad ilgisi praeities. Gaivios, 
nutrūtgalviškos jaunystės, sva-
jingo bėgsmo.

Prisiminimai brido ir brido 
lyg nendrės iš ežero, kas minutę 
vis daugiau jos mintyse užimda-
mi vietos. Pakėlė akis. Nuo sie-
nos žvelgė nukryžiuotasis, kan-
čios sklidinom akim, erškėčiais 
vainikuota galva. Ne veltui sa-
koma, kad kiekvienam savas 
kryžius ir jį reikia nešti visą gy-
venimą iki paskutinio atodūsio.

Meilė ją dvejus metus vaini-
kavo, o kryžiavo visą gyvenimą. 
Viktė nekaltino savo jausmų, 
nesmerkė savo meilės, neteisė 
kadaise mylėto žmogaus. Ištiesė 
ranką prie tvarkingai sudėliotų, 
juostele perrištų nuo laiko nu-
blukusių ir pageltusių laiškų... 
Laiškų, kuriuos iš armijos rašė 
jos mylimas Vincelis, prisiekęs 
amžiną meilę...

Buvo pavasariai, buvo vasa-
ros... Saulė kilo ir leidosi... Ry-
tais lėkdavo susikibę rankomis 

per rasotus dobilus. Atrodė, kad 
teka amžinos meilės upės, besi-
liejančios iš nesibaigiančių vers-
mių. Plaukuose ūžavo vėjai, 
žaidė jų sruogomis... Užgniau-
žę kvapą gėrėdavosi svaiginan-
čiais linų laukais ir bekraščiu 
dangumi... Nukorę kojas nuo 
šieno kupetos be žado gerdavo 
vakaro vėsą... Buvo tokie ramūs 
purpuriniai vakarai, žvaigždėtas 
vidurnakčio dangus, mylinčios 
akys ir tylūs dainos žodžiai...

O kokie šokėjai jiedu jau-
nystėje buvo! Kaimynui armo-
niką timptelėjus kojos pačios 
kildavo.

Į jų kraštą brigadininkau-
ti Vincas buvo atvykęs iš toli-
mo rajono.

... Laiškai iš armijos skrieda-
vo kas savaitę. Viktorija laukė 
jų, kupinų meilės ir mielų žo-
džių. Po kiek laiko gimė duk-
relė – graži, guvi, kaip tėveliai. 
Laimingi buvo seneliai, tryško 
džiaugsmu Viktė, dar jausmin-
gesni tapo Vinco laiškai...

Dukrelė augo sveika ir stip-
ri. Pakrikštijo ją Vincentos var-
du. Antrais tarnavimo metais 
laiškai pradėjo retėti. O lauki-
mas – baisus dalykas. Viena mi-
nutė belaukiant ir nekantrau-
jant prailgsta, o laukti valan-
das, dienas, savaites buvo tikra 
kankynė. Atėjo metas, kai jų vi-
sai nebegaudavo... Į šiuos kraš-
tus Vincas negrįžo... Niekas jos 
kaime nesmerkė, piktais liežu-
viais neplakė... Dukrelė užau-
go, baigė mokslus, ištekėjo, už-
augino sūnų.

Skaitydama laiškus praeities 
atsiminimus Viktė dažnai per-
sijoja per tankų rėtį. Pasveria 
kiek vieną žodį, perleidžia per 
širdį, su jų šviesa ir gyvena. Kar-
tais užeina toks maudulys, kad 
niekas nebemiela. Ji jautėsi kaip 
medis, kurio šaknys dar gyvos, 
bet pusė kamieno atplėšta, pusė 
šakų susmegę, tik viena išlikusi 
ir žaliuoja su suvargusiais lapais. 
Atrodė, kad visas gyvenimas – 
grumtynės. O laikas, kuris gy-

do žaizdas, kuris įgyvendina ar-
ba pražudo viltis, lėkė kaip pa-
šėlęs viesulas.

Pravėrė spintą – o kiek aprė-
dų turėjusi... Margos suknelės ir 
krepdešino sijonai... Vienturtė... 
Bet nebemiela visa tai – kur ap-
sirėdžiusi išeisi? Ir kas pas tave 
ateis? Dukra užsienyje, anūkas 
trumpam užsuka, bet nuolat vis 
kažkur skuba... Kaimynė, ir ta 
vis rečiau beateina – koją skau-
da, operacijos laukia.

Nuėmė išdžiūvusių levandų 
puokštelę nuo laiškų pluoštelio 
ir neskubėdama dėstė juos... 
Mielas buvo net verčiamų laiš-
kų šnaresys... Atmintinai juos 
mokėjo... Netikėtai vienas nu-
krito ant grindų. Pakėlė ir pa-
matė, kad jis net neatplėštas. 
Tai buvo paskutinis Vinco laiš-
kas, atsiųstas po kelių mėnesių 
tylos. Nustebo, bet neprisimi-
nė, kodėl jo neperskaitė... Išpy-
lė prakaitas, suvirpėjo rankos, 
smilkiniuose pašėlusiai tvink-
čiojo pulsas.

„Gal dabar paskaityti? Ir ko-
dėl seniau jo nepastebėjau?“ – 
išsigandusi galvojo Viktė.

Nors akyse kaupėsi ašaros, ji 
atsistojo ir tvirtai nušlepsėjo prie 
viryklės. Nuo verdančio arbati-
nuko pakvipo mėtomis. Dirste-
lėjo pro langą – blyški saulė pa-
sislėpė už įmirkusio debesies ir 
iškart aptemo. O vėjas vis stip-
rėjo, plėšdamas nuo obelų la-
pus. Tik dar ilgai jie plasnoda-
vo ore, kol galų gale nukrisda-
vo ant žemės.

Staiga ji prisiminė, kad kaž-
kas po daugelio metų prasitarė 
Vincą matęs sostinėje neįgalio-
jo vežimėlyje, kurį stūmė mote-
ris... „O jeigu nelaimė įvyko ar-
mijoje ir jis, nenorėdamas ma-
nęs jaudinti, nerašė? Ir tik ap-
sveikęs išsiuntė tą paskutinį laiš-
ką?“ – šmėstelėjo mintis Viktės 
galvoje. Skaudžiai nudiegė krū-
tinėje. Puodelis su arbata iškri-
to iš rankų...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Seni laiškai


