
ŠEIMAI, IEŠKANTIEMS BENDRAMINČIŲ IR PAGUODOS

2020 m. gruodžio 3 – 16 d.,   Nr. 23 (1512)   Laikraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 1 Eur

Valstybės kontrolės auditas 
parodė, kad 2019 metais tik 
3,4 proc. viešųjų interneto sve-
tainių buvo pritaikyta negalią 
turinčių žmonių poreikiams, 
nors pagal dar 2016 m. pri-
imtą Direktyvą Dėl viešojo 
sektoriaus institucijų interne-
to svetainių ir mobiliųjų prog
ramų prieinamumo, iki š.m. 
rugsėjo turėjo būti pritaiky-
tos visos. Kas daroma, kad 
šis reikalavimas būtų įgyven-
dintas, kalbamės su Informa-
cinės visuomenės plėtros ko-
miteto Skaitmeninės aplinkos 
skyriaus vedėju Arminu Ra-
kausku. 

Tolerancijos testas

namas. Kodėl iki šiol nebuvo 
vykdomi Direktyvos reikalavi-
mai ir kas daroma dabar, kad 
būtų ištaisytos šios spragos?

Reikėtų pažymėti, kad tai, 
jog buvo nustatyta, kad tik 3,4 
proc. viešojo sektoriaus interne-
to svetainių atitinka prieinamu-
mo reikalavimus, yra 2019 m. 
duomenys (šaltinis – Informa-
cinės visuomenės plėtros ko-
mitetas). Pažymėtina ir tai, kad (nukelta į 3 psl.)

Valstybės kontrolė savo ataskai-
tą pateikė rugsėjo mėn., o au-
ditas buvo vykdomas jau ku-
rį laiką. Deja, kol kas neturime 
2020 m. duomenų apie interne-
to svetainių atitikimą prieina-
mumo reikalavimams, juos pla-
nuojame turėti gruodžio mėn. 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, 
kad interneto svetainių pritai-
kymas nėra vienkartinis veiks-
mas, o nuolatinė veikla, juk in-

terneto svetainėse nuolat teikia-
ma ir atnaujinama informacija, 
taip pat nepritaikymas nėra ab-
soliutus, tai tiesiog reiškia, kad 
interneto svetainė atitinka ne vi-
sus prieinamumo reikalavimus. 
Šiuo metu atliekant tyrimą fik-
suojame, ar interneto svetainė 
atitinka visus reikalavimus, jei 
neatitinka (nepriklausomai nuo 
neatitikimų dalies ar apimties), 
traktuojama kaip neatitinkanti 
prieinamumo reikalavimų.

Kaip užtikrinate, kad tyri-
mo rezultatai nenugultų stal-
čiuose, o paskatintų įstaigas 
keistis?  

Atlikę interneto svetainių 
tyrimus, su jo rezultatais supa-
žindiname įstaigas ir nustato-
me terminą iki kada šios įstai-
gos turi trūkumus ištaisyti. In-
formuojame visas tyrime daly-
vavusias įstaigas (pvz., 2019 m. 
informuota apie 1000 įstaigų). 
Apie savivaldybėms pavaldžių 
įstaigų svetainių neatitikimus 

Valstybės kontrolės duo-
menimis, pritaikytų svetainių 
pastaraisiais metais net suma-
žėjo, o mobiliųjų programėlių 
prieinamumas iš viso neverti-

Interneto svetainės turi būti pritaikytos, 
tačiau to daryti neskubama

(nukelta į 3 psl.)

LND siekis – stipri, iššūkių 
nesibaiminanti komanda

LND organizuotuose mokymuose – komandinio darbo įgūdžių stiprinimo pamokos.

Organizacijų stiprinimas 
ypač reikalingas naujokams

„LND vienija 64 asocijuo-
tas nares. Atsinaujina ir pačios 
organizacijos, keičiasi jų vado-
vai. Natūralu, kad naujiems pir-
mininkams trūksta patirties ir 
žinių, kaip organizuoti darbą, 
sudominti žmones, todėl mūsų 
pareiga padėti jiems adaptuotis, 
lengviau perprasti mūsų veik
las, efektyviau padėti negalią 
turintiems draugijų nariams, – 
sako I. Mačiukas. – Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
finansuojamas LND instituci-
nio stiprinimo projektas sutei-
kė galimybes siekti kokybiškų 
pokyčių – organizuoti akiratį 
plečiančius, strategiškai mąsty-
ti motyvuojančius mokymus.“

Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininke Liudmila 
Makselienė tapo vos prieš 8 mė-
nesius. Moteris neslepia – vis-
kas šiame darbe jai buvo nauja, 
todėl labai nudžiugo sužinojusi, 
kad LND rengia mokymus, ku-
riuose bus kalbama apie nevy-
riausybinės organizacijos strate-
gijos kūrimą, komandinį darbą, 
inovatyvių veiklų paieškas. „Į 
Šventosios mokymo ir reabilita-

cijos centrą susirinkę neįgaliųjų 
draugijų vadovai dalijosi ir savo 
patirtimi – kiekviena nauja min-
tis man buvo labai svarbi, viską 
stengiausi įsidėmėti, kad grįžusi 
galėčiau permąstyti, panaudoti 
savo darbe“, – sako L. Makse-
lienė ir pasidžiaugia šiuose mo-
kymuose išties pasijutusi dide-
lės ir stiprios organizacijos, ko-
mandos, kuriai rūpi kiekvienas 
jos narys, dalimi. 

Atvira visuomenė

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja (LND) šiemet daug dė-
mesio skyrė asocijuotų narių 
stiprinimui, aktualių proble-
mų analizei, požiūrio į nega-
lią kaitai, strateginiam mąs-
tymui. „Norime, kad LND 
kartu su savo asocijuotomis 
narėmis būtų stipri koman-
da, galinti ne tik įvardyti, bet 
ir padėti spręsti neįgaliesiems 
kylančius iššūkius“, – sa-
ko LND pirmininkas Ignas 
Mačiukas. 

„Daug reikalingų žinių įgi-
jau ir LND organizuotuose mo-
kymuose apie Darbo kodekso 
taikymą kasdieniame darbe, – 
mintimis dalijasi L. Makselie-
nė. – Neįgaliųjų draugijos dirba 
pagal terminuotas darbo sutar-
tis – metų pabaigoje atleidžia-
mi visi darbuotojai, o pradedant 
įgyvendinti naują projektą vėl 
priimami. Reikia žinoti daugy-
bę įvairių niuansų, kad formi-

nant darbo santykius būtų tei-
singai įvertinti ir darbdavio, ir 
darbuotojo interesai, kad vė-
liau nekiltų nereikalingų gin-
čų.“ Draugijos pirmininkė sa-
ko jau spėjusi įsitikinti įgytų 
žinių nauda, kai metų viduryje 
teko perrašyti vienos darbuoto-
jos darbo sutartį. „Vien savo jė-
gomis dar nepasiklioviau, krei-
piausi į LND teisininkę, – pa-
sakoja L. Makselienė. – Man, 
naujokei, labai svarbu, kad bet 
kuriuo klausimu galiu kreip-
tis į LND dirbančias specialis-
tes.“ Moteris džiaugiasi naudin-
gų pamokymų sulaukianti ir iš 
Alytaus apskričiai atstovaujan-
čios LND valdybos narės, Laz-
dijų rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkės Onutės Čer-
niauskienės.

Aldonos Milieškienės nuotr. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis „Bi-
čiulystės“ laikraščio redaktorei 
Aldonai Milieškienei įteikė 
garbingiausią ministerijos apdo-
vanojimą – pasižymėjimo žen-
klą „Gerumo žvaigždė“. Spren-
dimas skirti apdovanojimą bu-
vo priimtas atsižvelgus į ilgametį 
A. Milieškienės darbą leidžiant 
„Bičiulystę“ ir indėlį sprendžiant 
negalią turinčių žmonių proble-
mas laikraščio 30mečio pro-
ga. „Gerumo žvaigždė“ įteikta ir  
Neįgaliųjų reikalų departamento 
direktorės pavaduotojai Jolantai 
Šliužienei bei Programų stebėse-
nos ir kontrolės skyriaus vyriau-
siajai specialistei Zitai Urbienei. 

 Plačiau apie tai – kitame 
„Bičiulystės“ numeryje. 

„Bičiulystės“ 
redaktorei – 

garbingas 
apdovanojimas

unsplash.com nuotr.
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Bendruomenės balsas

Tai, kad Lietuvos viešosios 
bibliotekos yra atviros bet 
kuriam lankytojui, žino visi. 
Tačiau realybė ne visada to-
kia graži: vaikus su autizmo 
spektro sutrikimais auginan-
tys tėvai neretai vengia viešų 
vietų, kad nematytų smer-
kiančių žvilgsnių ir nesulauk-
tų piktų replikų. „Biblioteka 
visiems“ – drąsiai sako biblio
tekininkai, pristatantys ypa-
tingą projektą visoje Lietuvoje.

Mamų patirtys – ne visada 
malonios

Autizmo spektro sutrikimą 
turintį Mangirdą auginanti šiau-
lietė Ingrida Jurevičiūtė atvirau-
ja: „Labiausiai pasigendu žiūrė-
jimo į tokius žmones kaip į sau 
lygius, tokius, kaip visi. Tai nėra 
lengva – reikia prisitaikyti, pri-
taikyti aplinką, bendrauti taip, 
kaip bendrautumėte su kitais, bet 
nesitikėti „normalaus“ atsako“. 
Mama pastebi, kad svarbu rasti 
būdą autizmo spektro sutrikimų 
(ASS) turinčius vaikus išmoky-
ti laikytis pagrindinių taisyklių, 
parodyti, kokio elgesio iš jų ti-
kimasi. Net atliekant labai ele-
mentarius dalykus. Pavyzdžiui, 
kad paėmus ir pavarčius knygą, 
reikėtų ją padėti atgal į lentyną: 
„Pasakyti tokiam vaikui „pasė-
dėk tyliai“ arba „pabūk ramiai“ 
yra tas pats, kas aklam žmogui 
pasakyti: „matyk“ arba nevaikš-
tančiam žmogui liepti pakilti ir 
eiti. Tai neveikia“. Ne tik ASS 
turintys asmenys turi mokytis 
gyventi visuomenėje – visuome-
nė taip pat turi išmokti priimti ir 
suprasti šią visuomenės grupę. 

Jokūbo mama Živilė Kulė-
šė pritaria, kad autizmo spektro 
sutrikimą turintiems žmonėms 
labai padeda, kai bibliotekoje 
jiems pritaikyta vaizdine infor-
macija parodoma, kur dedamos 
knygos, kur eiti, pagaliau – kur 
yra tualetas. 

Bibliotekos kuria saugią 
aplinką

Nuo lapkričio mėnesio Lietu-
vos viešųjų bibliotekų duris puo-
šia spalvota dėlionė „Biblioteka 
visiems“. Tai ženklas, kad biblio
teka nuo šiol tampa dar atvires-
nė ir draugiškesnė vieta visiems, 
nepaisant skirtumų ir įvairumo.

Dauguma asmenų, turinčių 
autizmo spektro sutrikimų, in-
formaciją geriau supranta ne ta-
da, kai ją girdi, o kai mato, be 
to, jie nemėgsta nekonkretumo 
ir nežinomos aplinkos. Todėl vi-
sos Lietuvos viešosios bibliotekos 
nuo šiol turi parengtas vizualines 
socialines istorijas ir plakatus, ku-
rie padeda šiems lankytojams pa-
siruošti vizitui į biblioteką. Socia
linė istorija ir plakatas, kuriuos 
lankytojai ras bibliotekų inter-
neto svetainėse, leidžia dar prieš 
atvykstant susipažinti su bib
liotekos erdvėmis, taisyklėmis, 
darbuotojais, kurie čia pasitiks.

Taip pat vaikams su autizmo 
spektro sutrikimais būdingas 
jautrumas ir reakcija į sensori-
nius dirgiklius, sukeliančius ne-
rimo, panikos priepuolius. Tad 
kiekvienai iš viešųjų bibliote-
kų parengtas specialus rinkinys 
(„sensorinis gesintuvas“), kurį 
sudaro palapinė bei taktilinės, 
garsinės ir vizualinės priemo-
nės, padedančios lankytojams 
suvaldyti kilusį nerimą, nusi-
raminti ir atsipalaiduoti. Šios 
priemonės skirtos ne tik autiz-
mo spektro, bet ir kitų kalbos ir 
komunikacijos sutrikimų turin-
tiems lankytojams.

Už pagalbą ir konsultacijas 
rengiant šias priemones biblio-
tekos dėkoja Šiaulių universite-
to lektorei, Šiaulių „Ringuvos“ 
mokyklos spec. pedagogei dr. 
Margaritai Jurevičienei, asocia-
cijos „Lietaus vaikai“ valdybos 
narei Barborai Suisse ir asocia-
cijos „Kitoks vaikas“ valdybos 
pirmininkei Dainai Šiekštely-
teiValkerienei.

Griaukime stereotipus kartu
B. Suisse, asociacijos „Lie-

taus vaikai“ valdybos narė ir 
žurnalo „Lietaus vaikai“ vyr. 
redaktorė, džiaugiasi bibliote-
kų proveržiu ir sako, kad vaikus 
su autizmo spektro sutrikimais 
auginančioms šeimoms tai yra 
labai svarbu:  „Kaip asociacijos 
narei ir kaip mamai, auginan-
čiai vaiką su ASS, man džiugu, 
kad bibliotekos dar plačiau at-
veria duris bendradarbiavimui.  
Priemonės ir žinios, kurias nuo 
šiol turi bibliotekos, yra labai 
svarbios – tai didelis žingsnis 
pirmyn, leidžiantis pažinti vai-
kus su autizmo spektro sutriki-
mais, domėtis jais ir susidrau-
gauti.  Labai svarbu, kad vaikai 
skatinami ateiti į bibliotekas ir 
pamėgti knygas. Kartais galvo-
jama, kad vaikai su ASS turi di-
delių sutrikimų, jie nekalba, ne-
skaito, bet jų yra labai įvairių. 
Autistiški vaikai mėgsta kny-
gas, jiems patinka skaityti. La-
bai smagu, kad bibliotekos pa-
deda griauti stereotipus. Tai kei-
čia mąstymą“, – sako pašnekovė.

Pavyzdys visoms viešosioms 
įstaigoms

Naujausi didelės apimties ap-
klausų rezultatai rodo, kad au-
tizmo spektro sutrikimas būdin-
gas 1–2 proc. gyventojų. Lietu-
voje, kaip ir visame pasaulyje, 
autizmo atvejų tik daugėja. Au-
tizmo spektras labai platus, vis 
dėlto dažniausios probleminės 
sritys yra socialinė sąveika, kal-
binis ir nekalbinis bendravimas, 
pasikartojantis elgesys ir riboti 
pomėgiai. Visgi, kaip rodo tyri-
mai, asmenys, turintys autizmo 
spektro sutrikimų, bib lioteką 
įvardija kaip puikią relaksaci-
jos, edukacijos ir bendraminčių 
susibūrimo vietą. 

Justina GRIGIENĖ
„Biblioteka visiems“ komunikacijos 

vadovė

Autizmas – ne kliūtis 
lankytis bibliotekoje

„Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būrelio „Bi-
tutė“ vadovė Dalia Sinkevičie-
nė dalijasi artėjančių švenčių nuo-
taikomis.

Tas nenaudėlis virusas ir ne-
atsakingas kai kurių lietuvaičių 
elgesys kėsinasi į gražiausias 
metų šventes. Liūdi ir gamta – 
pilka, šlapia, niūru, o taip nori-
si baltos, šaltuku dvelkiančios 
žiemos...

Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugijos rankdarbių būrelio 

Kalėdų belaukiant

„Bitutė“ moterys nepasiduoda 
liūdesiui. Jos renkasi puikiose pa-
talpose, kuriose galima užtikrinti 
saugų atstumą. Lankstus užsiė-
mimų grafikas padeda suderinti 
„bitučių“ grupes.

Nepaisant visų kliūčių, 
šventės ateis! Ateis su kalėdai-
čiais ir kūčių vakariene, su kalė-
dinėmis dovanomis ir eglute ar 
bent mišku kvepiančia jos šake-
le. Dovanėlės labai mielos būna 
tada, kai yra pagamintos mylin-
čių rankų, o jei tos rankos ma-
mos ar močiutės – dar mieliau. 

 Kaišiadorys:

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio „Bitutė“ darbai. 

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos veikla – įvairia-

pusė. Jos nariams teikiama as-
meninio asistento pagalba, pa-
dedama šeimoje ir buityje, ska-
tinamas jų savarankiškumas 
(mokoma naudotis kompiute-
riu ir internetu), sudaromos ga-
limybės pasinaudoti biosociali-
nėmis paslaugomis, savo išmonę 
ir kūrybiškumą parodyti rank-
darbių būrelyje. 75 neįgalieji šie-
met fizinį aktyvumą ir sveikatą 
palaikė, jėgų sėmėsi lankydami 
„Bangenio“ baseiną – šią gali-
mybę jiems suteikia draugijos 
įgyvendinami Neįgaliųjų rei-
kalų departamento prie SADM 
ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 
finansuojami projektai. 

Draugijos narė Janina Ma-
čiulaitienė džiaugiasi galimybe 
dalyvauti sporto projektų veik
lose. Pasak jos, mankštos vande-
nyje sustiprina sveikatą, pakelia 
nuotaiką. O į užsiėmimus besi-
renkančių žmonių susitikimai, 
bendravimas mažina atskirtį, 
didina pasitikėjimą savimi.

Projektų savanorė ir dalyvė 
Birutė Tylienė sako, kad veiks-
mingiausia ir naudingiausia – 
mankšta ir fizinio aktyvumo 
pratimai vandenyje. Treniruotės 

Sportuoji – rūpiniesi savo sveikata 

suteikia teigiamų emocijų, pake-
lia nuotaiką, lavina ir koreguoja 
visą kūną. Šie užsiėmimai tinka 
įvairaus amžiaus ir fizinio pasi-
rengimo žmonėms. 

Joms pritaria ir aktyvi drau-
gijos savanorė Daiva Varabliaus-
kienė. „Grupelė Ažuožerių ne-
įgaliųjų ir senjorų klubo narių 
dalyvavome Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos įgyvendina-
mame projekte, – pasakoja ji. – 
Po baseino visi neįgalieji tapda-
vo žvalesni, juk plaukti, daly-
vauti mankštose gali net silpnas 
ir fizinių apribojimų turintis 

Anykštėnai noriai įsitraukia į įvairias veiklas.

 Anykščiai:

Atvira visuomenė

Tai ir stengiasi mamos, močiu-
tės, dukros ar sesės pradžiugin-
ti savo artimuosius. Bus visko: 
pačių įvairiausių angeliukų, ser-
vetėlių, siuvinėtų atvirukų, pa-
veikslėlių, žaisliukų, riešinių, 
šalikų, kojinių, visų gaminių ir 
nesuminėsi. 

Linkime visiems rieškučio-
mis pasisemti optimizmo, geros 
nuotaikos ir pasigrožėti Neįga-
liųjų draugijos rankdarbių bū-
relio „Bitutė“ moterų darbais. 
Šiltų, jaukių ir sveikų artėjančių 
gražiausių metų švenčių! 

žmogus. Daugelis dalyvavusių-
jų projekte pastebėjo, kad plau-
kiant atsipalaiduoja raumenys, 
mažiau apkraunamas stuburas, 
tai sumažina nuovargį, nugaros 
skausmus, keičia laikyseną, pa-
gerina savijautą. Esame labai dė-
kingi Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijai už suteiktą galimy-
bę lankytis baseine, juk dauge-
lis neįgaliųjų gauna nedideles pa-
jamas ir negalėtų to sau leisti.“

Į fizinį aktyvumą skatinan-
čias veiklas aktyviai įsitraukė ir 
Vanda Tunkevičienė, Algis De-
veikis, Valentina ir Petras Ver-
cinskai, Nina ir Vaidas Arlaus-
kai, Jonas Juotka, Aldona Navi-
kienė. Nors aktyviausi projek-
tų dalyviai gyvena kaimiško-
se vietovėse, atstumas jiems – 
ne kliūtis.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento prie SADM ir Sporto rė-
mimo fondo lėšomis finansuo-
jamuose projekto veiklose da-
lyvavo 75 neįgalūs asmenys, 39 
iš jų – gyvenantys kaimiškose 
vietovėse.

„Bičiulystės“ inf.
Daivos Varabliauskienės nuotr.

R.11-26Anykščių neįgalieji jėgų sėmėsi baseine.
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LND siekis – stipri, iššūkių nesibaiminanti komanda
Komandinio darbo įgūdžiai 

svarbūs visiems
LND projektų vadovė Li-

na Arlauskienė sako, kad ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
komandinis darbas – kasdienė 
būtinybė. Vis dėlto, kad jis būtų 
produktyvus ir kokybiškas, orga-
nizacijų vadovams taip pat reikia 
specialių žinių. „Šiemet išrinktas 
naujas LND pirmininkas ir nauja 
valdyba – susiformavo nauja ko-
manda. Ieškant sutarimo, opti-
malių sprendimų jai reikia derin-
ti įvairius interesus, atsižvelgti į 
skirtingų organizacijų poreikius, 
požiūrius ir nuomones, – pasako-
ja L. Arlauskienė. – LND stipri-
nimą ir pradėjome nuo mokymų 
valdybos nariams.“ 

LND valdybos narė Aureli-
ja Petronienė Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijai vadovauja 
jau daugiau kaip 20 metų ir yra 
sukaupusi įvairiapusiškos patir-
ties, tiek dirbant su savo organi-
zacija, tiek ir dalyvaujant LND 
valdybos veikloje. Vis dėlto, pa-
sak jos, tokie strategiškai mąs-
tyti mokantys, apie ateitį galvo-
ti motyvuojantys renginiai, ku-
riuose savo įžvalgomis dalijasi 
patyrę ekspertai, negalios prob
lematiką gerai išmanantys lek-
toriai – nauja ir labai reikalinga 
patirtis. „Tai buvo proga ir pa-
tiems atsiskleisti, išsisakyti, pa-
sidalyti savo požiūriais, – sako 
A. Petronienė. – Labai naudin-
gos buvo ir originalios koman-
dinės užduotys, parodžiusios, 
kad ne visada sutampa tai, ką 
kalbame ir ką darome.“ 

Į praktinius komandinius 
užsiėmimus buvo pakviesti ir 
Šventojoje mokymuose dalyva-
vę neįgaliųjų draugijų vadovai. 
Susiskirstę į komandas jie kūrė 

naujų paslaugų planus, dėliojo 
ateities prioritetus, svarstė, kaip 
į draugijas įtraukti jaunimą, dis-
kutavo dėl LND vizijos. 

Lyderystės reikalaujančios 
problemos

„Gyvenimas nestovi vietoje, 
turime būti atviri naujovėms, 
imtis lyderystės ir patys inici-
juoti pokyčius“, – idėją sureng-
ti tarptautinę konferenciją, ana-
lizavusią galūnių protezavimo 
problemas, komentuoja LND 
pirmininkas I. Mačiukas. Švedi-
jos, Estijos šios srities specialistų 
patirtis atskleidė, į kokius stan-
dartus reikėtų lygiuotis Lietuvo-
je, kad ortopedijos priemonės iš 
esmės pagerintų galūnių neteku-
sių žmonių gyvenimo kokybę.

Pasak A. Petronienės, ši kon-
ferencija suteikė platesnį įsivaiz-
davimą, kokios pagalbos sulau-
kia kitų šalių gyventojai. „Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų drau-
gijoje turime žmogų, kuris ko-
jos eismo įvykyje neteko būda-
mas 21erių. Dabar šis vyras jau 
pensinio amžiaus ir turi tenkin-
tis jam nepatogiu protezu, su ku-
riuo ilgiau paėjus galūnę nutri-
na iki žaizdų, – pasakoja A. Pet
ronienė. – Kokybiški protezai 
brangūs, jie kompensuojami tik 
aktyviems, darbingiems žmo-

nėms, o garbaus amžiaus sulau-
kę neįgalieji patiria daug skaus-
mo ir nepatogumų. Tikiuosi, kad 
pirmą žingsnį žengusi LND eis ir 
toliau – kreipsis į Sveikatos ap-
saugos ministeriją, Valstybinę li-
gonių kasą, inicijuos sprendimų 
paieškas, kad ortopedijos gami-
nių kokybė atlieptų individua-
lius žmonių poreikius.“ 

„Po šios konferencijos į LND 
kreipėsi ir daugiau žmonių, papa-
sakojo, su kokiomis problemomis 
susiduria, kokių nepagrįstų reika-
lavimų sulaukia iš protezus ski-
riančių medikų, kaip neįgaliai-
siais manipuliuoja verslūs orto-
pedijos priemonių gamintojai“, – 
sako I. Mačiukas ir patikina, kad 
ėmęsi lyderystės šios problemos 
tikrai nepaliks ir sieks pokyčių. 

Pačios draugijos turi rodyti 
iniciatyvą 

„LND užsakymu Socialinių 
inovacijų instituto atliktas tyri-
mas apie savivaldybių požiūrį į 
NVO galimybes teikti socialines 
paslaugas atskleidė, kad permai-
nų reikia ir šioje srityje, – teigia 
LND teisininkė Evelina Kelme-
lienė. – Jau dabar NVO turėtų 
būti perduota 15 proc. viešų-
jų paslaugų, deja, šis skaičius – 
trigubai mažesnis.“ Nors tyri-
me dalyvavusios savivaldybės 

apie partnerystę su NVO atsi-
liepė palankiai, vis dėlto joms 
patikimos tik kai kurios, daž-
niausiai socialinei reabilitacijai 
priskiriamos, paslaugos. Socia
lines paslaugas iš NVO perka tik 
nedaugelis. 

Pasak L. Makselienės, Aly-
taus rajono savivaldybė iš drau-
gijos perka palydėjimo, pavė-
žėjimo paslaugą, kuri teikiama 
įgyvendinant ilgalaikių bedar-
bių ir neįgaliųjų sugrąžinimo 
į darbo rinką projektą. „Ir pas 
gydytojus, ir į Alytaus kolegiją 
joje besimokančius žmones nu-
vežame bei parvežame“, – patir-
timi dalijasi L. Makselienė. Pa-
sak jos, toks bendradarbiavimas 
draugijai labai naudingas – už 
šias paslaugas gautus pinigus ji 
ne tik perka degalus, moka atly-
ginimą vairuotojui, bet ir kom-
pensuoja kai kurias draugijos iš-
laidas: prisideda prie darbo už-
mokesčio meno vadovui, įsigyja 
priemonių užimtumo veikloms. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
paraginta neįgaliųjų draugija 
prisiėmė atsakomybę teikti as-
meninio asistento pagalbą, Pa-
gėgių savivaldybė iš neįgaliųjų 
draugijos perka transporto, as-
mens higienos paslaugas. Šios 
draugijos pirmininkės Loretos 
Stašinskienės teigimu, NVO pa-
čios turi būti aktyvesnės, siūly-
ti naujas idėjas. „Tikimės, kad 
atliekant tyrimą surinkti duo-
menys, savivaldybių atstovų, ir 
mūsų neįgaliųjų draugijų pasi-
dalytos įžvalgos taps paskata ir 
kitoms NVO būti aktyvesnėms, 
rodyti iniciatyvą imtis platesnių 
veiklų“, – sako E. Kelmelienė. 

Vienas sėkmingiausių 
projektų

„Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijos finansuotas Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos stipri-
nimo projektas buvo vienas sėk
mingiausių, suteikęs galimybių 
labiau atsižvelgti į savo narių po-
reikius, suteikti jiems reikalin-
gų žinių“, – sako LND projektų 
vadovė L. Arlauskienė ir pridu-
ria, kad bus siekiama tęsti pradė-
tas veiklas. – Toliau dirbsime su 
savivaldybėmis dėl viešųjų pas-
laugų perdavimo NVO. Šiemet 
atliktas tyrimas mums suteikė 
svarų pagrindą ne bendrai kal-
bėti apie šių paslaugų perėmi-
mą, o remtis konkrečiais skai-
čiais, išryškėjusiomis tendenci-
jomis, priežasčių analize.“ Pasak 
jos, tęsti galūnių protezų proble-
mos sprendimo paieškas ragina 
ne tik su ja susidūrę neįgalieji, 
bet ir šią LND iniciatyvą palai-
kančios ortopedijos įmonės. 

Ir toliau bus rūpinamasi ir 
neįgaliųjų draugijomis – įsiklau-
siusi į jų lūkesčius kitąmet LND 
planuoja rengti socialinį verslu-
mą skatinančius mokymus, kaip 
savo veiklai pritraukti lėšų iš ki-
tų finansavimo šaltinių, kaip or-
ganizuoti renginius. „Norime 
sustiprinti ir savo narių advo-
kacijos įgūdžius. Svarbu, kad 
NVO atstovai gebėtų su savi-
valdybėmis kalbėtis teisės aktų 
kalba“, – sako L. Arlauskienė. 

LND pirmininkas I. Ma-
čiukas pabrėžia, kad savo aso-
cijuotoms narėms LND padeda 
nuolat, bet tokie projektai, ku-
rie leidžia į mokymus pakvies-
ti kompetentingus įvairių sričių 
specialistus, ekspertus nevy-
riausybines organizacijas įgalina 
lygiaverčiai dalyvauti visuome-
nės gyvenime, kartu kurti šalies 
pridedamąją vertę. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų draugijų vadovai noriai rinkosi į LND surengtus mokymus.

(atkelta iš 1 psl.) Interneto svetainės turi būti pritaikytos, 
tačiau to daryti neskubama

reikalavimams prašome infor-
muoti pačias savivaldybių admi-
nistracijas.

Už interneto svetainių pritai-
kymą yra atsakingos pačios šias 
interneto svetaines tvarkančios 
įstaigos, Komitetas teikia meto-
dinę pagalbą visoms įstaigoms, 
kurios tokios metodinės pagal-
bos paprašo. Tokių konsultaci-
jų ar kreipinių komitetas sulau-
kė iš apie 15 proc. tyrime daly-
vavusių įstaigų.

Kokių pagrindinių princi-
pų turėtų laikytis interneto sve-
tainių kūrėjai? 

Pagrindiniai prieinamumo 
principai yra aprašyti Bendrųjų 
reikalavimų valstybės ir savival-
dybių institucijų ir įstaigų inter-
neto svetainėms ir mobiliosioms 
programoms apraše, patvirtin-
tame Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2003 m. balandžio 
18 d. nutarimu Nr. 480, kuria-
me nurodoma, kad įstaigų in-
terneto svetainės ir mobiliosios 
programos, įskaitant jose tei-
kiamas elektronines viešąsias ir 
administracines paslaugas, taip 
pat kitos įstaigų valdomos in-
terneto svetainės ar mobiliosios 
programos, jeigu jose pateikia-
ma tikslinėms grupėms aktuali 
informacija, privalo būti priei-

namos siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų suvokiamos (informa-
cija turi būti pasiekiama nau-
dotojams priimtinais būdais), 
valdomos (interneto svetainė ar 
mobilioji programa neturi reika-
lauti iš naudotojo veiksmų, ku-
rių jis negali atlikti), supranta-
mos (informacija arba veiksmas 
negali viršyti naudotojo suvoki-
mo galimybių) ir tvarios (vys-
tantis technologijoms interneto 
svetainė ar mobilioji programa 
turi išlikti pasiekiama).

Techniškai laikoma, kad įs-
taigų interneto svetainės ir mo-
biliosios programos atitinka 
šiuos principus, jeigu įstaigų 
interneto svetainės ir mobilio-
sios programos pritaikytos pagal 
darniojo standarto, į kurį ar jo 
dalį Europos Komisija paskelbė 
nuorodą Europos Sąjungos ofi-
cialiajame leidinyje pagal Reg
lamentą (ES) Nr. 1025/2012, 
reikalavimus.

Interneto svetainių kūrėjai, 
kurdami interneto svetaines, tu-
rėtų vadovautis Neįgaliesiems 
pritaikytų valstybės ir savival-
dybių institucijų ir įstaigų inter-

neto svetainių kūrimo, testavi-
mo ir įvertinimo metodinėmis 
rekomendacijomis, patvirtinto-
mis Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto 2013 m. gegu-
žės 23 d. direktoriaus įsakymu 
Nr. T72, kurios ir nustato, kaip 
turi būti kuriamos, testuojamos 
ir vertinamos neįgaliesiems pri-
taikytos valstybės ir savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų interne-
to svetainės.

Ką planuojate greitu lai-
ku padaryti, kad kuo daugiau 
interneto svetainių būtų pri-
taikyta? 

Valstybės kontrolės atlikta-
me audite Komitetui nustaty-
tos 5 rekomendacijos. Šiais me-
tais turime įgyvendinti vieną iš 
jų – sudaryti ir nuolat prižiūrė-
ti automatinių vertinimo įran-
kių, kuriais tikrinamas interne-
to svetainės turinio pritaikymas 
neįgaliesiems, sąrašus. Jį įgy-
vendinsime iki metų pabaigos. 
Automatinių vertinimo įrankių 
sąrašas pradėtas rengti ir bus pa-
skelbtas laiku, apie jo paskelbi-
mą informuosime valstybės ins-
titucijas ir įstaigas. 

Šiais metais pradėta įgyven-
dinti ir rekomendacija atlikti 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijų ir įstaigų interneto svetainių 
vertinimus, įtraukiant naudoto-
jus. Siekiame įsigyti paslaugą iš 
paslaugų tiekėjų, kurie atliktų 
įstaigų interneto svetainių ver-
tinimus ir atitiktį prieinamumo 
reikalavimams. Tačiau tyrimo 
trukmė yra beveik visi 2021 m., 
tol, kol įstaigos nustatytus trū-
kumus pataisys, o Komitetas pa-
rengs ir pateiks tyrimo atskaitą 
Europos Komisijai.

Metų pradžioje planuojame 
pradėti mokymo programų įsi-
gijimą, siekiame, kad būtų pa-
rengta interaktyvi mokymo 
priemonė, padedanti įstaigoms 
suvokti pagrindinius prieinamu-
mo principus ir atitinkamai to-
bulinti savo interneto svetaines.

Valstybės kontrolė pabrė-
žė, kad svarbu atlikti portalo 
„Mano vyriausybė“ pakeiti-
mus siekiant, kad Vyriausy-
bės valdymo srities įstaigų in-
terneto svetainės būtų pritai-
kytos asmenims su negalia. 
Juk tai vienas svarbiausių in-

formacijos šaltinių apie val-
džios įstaigų darbą ir priima-
mus sprendimus. 

Komitetas įgyvendina „Vy-
riausybės valdymo srities įstai-
gų veiklos informacijos centra-
lizavimo portale „Mano vyriau-
sybė“, kuriuo siekiama į portalą 
„Mano vyriausybė“ perkelti vi-
sų Vyriausybės valdymo srities 
įstaigų veiklos informaciją ir in-
terneto svetaines (portalu turi 
naudotis Vyriausybės kancelia-
rija, Vyriausybės įstaigos, Vy-
riausybei atskaitingos įstaigos, 
ministerijos, įstaigos prie mi-
nisterijų ir kitos šioms įstaigoms 
pavaldžios biudžetinės įstaigos). 
Iš viso daugiau nei 200 įstaigų. 
Komitetas tikisi tokiu būdu už-
tikrinti, kad šios srities įstaigų 
interneto svetainės atitiktų pri-
einamumo reikalavimus. Pro-
jekto metu bus sukurta nauja 
portalo informacinė architek-
tūra, dizainas. Centralizuotame 
portale taip pat bus lengviau už-
tikrinti visų institucijų interne-
to svetainėms keliamų reikala-
vimų laikymąsi.

Kalbėjosi Aurelija BABINSKIENĖ 



4 psl.2020 m. gruodžio 3 – 16 d., Nr. 23 (1512), „Bičiulystė“

Negalios ABC

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Medicininė reabilitacija ypač 
svarbi negalią turintiems žmo-
nėms, norintiems atsistatyti po 
traumų ar ligų, palaikyti sa-
vo sveikatą. Pateikiame svar-
biausią informaciją apie ją. 

Medicininės reabilitaci-
jos paslaugos vaikams ir su-
augusiesiems teikiamos ke-
liais etapais:

I etapas. Medicininės rea-
bilitacijos paslaugos asmenims, 
turintiems biosocialinių funkci-
jų sutrikimų, pradedamos teikti 
ambulatorinio arba stacionari-
nio gydymo metu. Dėl paslaugų 
poreikio pacien tą gy-
dantį gydytoją kon-
sultuoja fizinės me-
dicinos ir reabilitaci-
jos gydytojas.

Asmenims, ku-
riems I reabilitaci-
jos etapu medicininės 
rea bilitacijos priemo-
nių kompleksas nebū-
tinas, turi būti pagal 
indikacijas skiriamos 
pavienės medicininės 
reabilitacijos paslaugos (kinezi-
terapija, ergoterapija, psichotera-
pija, fizioterapija, masažas, logo-
pedo užsiėmimai ir kt.).

Pasibaigus ūmiam ligos 
perio dui ir įvykdžius I reabili-
tacijos etapo programą, paciento 
biosocialinių funkcijų sutrikimo 
laipsnį turi įvertinti fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Jei funkcijos tebėra sutriku-
sios, gydantysis gydytojas, pasi-
konsultavęs su fizinės medicinos 
ir reabilitacijos gydytoju, spren-
džia, ar reikalingas tolesnis rea-
bilitacinio gydymo etapas.

Jei biosocialinių funkcijų su-
trikimai neišnyksta, medicininė 
reabilitacija tęsiama II arba III 
reabilitacijos etapu. Asmenims, 
kuriems po I reabilitacijos etapo 
nebūtina stacionarinė reabilita-
cija (II etapas), skiriama ambu-
latorinė reabilitacija (III etapas).

Vaikams, kuriems nėra ga-
limybių suteikti I etapo paslau-
gas, II ir III medicininės reabi-
litacijos etapų paslaugos skiria-
mos po fizinės medicinos ir re-
abilitacijos gydytojo konsultaci-
jos, per kurią įvertinami vaiko 
biosocialinių funkcijų sutriki-
mai ir rekomenduojama atitin-
kamo lygio medicininės reabi-
litacijos paslauga.

II etapas – specializuotos 
stacionarinės reabilitacijos pa-
slaugos. Medicininės reabilitaci-
jos paslaugos  teikiamos stacio
nariniuose reabilitacijos sky-
riuose, kurie veikia daugiapro-
filinėse ligoninėse, reabilitacijos 
ligoninėse, sanatorijose. Stacio-
narinė reabilitacija skiriama li-
goniams po labai sunkių ligų ir 
traumų. Reabilitacijos paslaugos 
teikiamos 6 dienas per savaitę.

III etapas – ambulatorinės 
reabilitacijos paslaugos. Šios pa-
slaugos skiriamos, kai biosocia-
linės funkcijos neatsistato po II 
stacionarinės reabilitacijos eta-
po ir paciento būklė atitinka III 
etapo ambulatorinės reabilitaci-
jos reikalavimus arba kai bioso-
cialinės funkcijos neatsistato po 

I reabilitacijos etapo, tačiau ne-
būtina stacionarinė reabilitacija.

Jei biosocialinės funkcijos 
atsistato greičiau nei per nusta-
tytą II reabilitacijos etapo truk
mę ir paciento būklė atitinka 
III reabilitacijos etapo reikala-
vimus, stacionarinė reabilita-
cija nutraukiama ir reabilitacija 
tęsiama pagal III etapo reikala-
vimus. Šio etapo paslaugos tei-
kiamos asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų ambulatorinės re-
abilitacijos skyriuose.

Pakartotinė reabilitacija 
skiriama pirmuosius 3 metus po 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos (NDNT) nu-
statyto darbingumo sumažėjimo 
ar specialiųjų poreikių padidėji-
mo dėl pagal Tarptautinę statis-
tinę ligų ir sveikatos problemų 
klasifikaciją (dešimtoji redakci-
ja) nustatytų priežasčių, nuro-
dytų sveikatos apsaugos minis-
tro 2008 m. sausio 17 d. įsaky-
me Nr. V50. Pakartotinės re-
abilitacijos trukmė 24 dienos.

Palaikomoji reabilitaci-
ja taikoma asmenims pradedant 
ket virtais metais po nustatyto 
darbingumo sumažėjimo pripa-
žinimo ir trečiais metais po dar-
bingumo sumažėjimo pripažini-
mo asmenims, kurių darbingu-
mo sumažėjimo priežastys nuro-
dytos sveikatos apsaugos minis-
tro 2008 m. sausio 17 d. įsaky-
me Nr. V50.

Palaikomoji reabilitacija 
namuose skiriama asmenims, 
baigusiems II medicininės re-
abilitacijos etapą, pripažintiems 
nedarbingais, kuriems pripa-
žintas 0–25 proc. darbingumo 
lygis; asmenims, sulaukusiems 
senatvės pensijos amžiaus, ku-
riems pripažintas didelis specia
liųjų poreikių lygis dėl priežas-
čių, nurodytų sveikatos apsau-
gos ministro 2008 m. sausio 17 
d. įsakyme Nr. V50.

Skiriant medicininės reabili-
tacijos paslaugas atsižvelgiama ir 
į gydymo įstaigai pacientų siun-
timui  į medicininę reabilitaciją 
skirtus asignavimus.

Ką būtina žinoti vykstant į 
reabilitacijos įstaigą

Medicininę reabilitaci-
ją pacientui skiria ir siunti-
mą išrašo jį gydantis gydyto-
jas, įvertinęs paciento diagnozę, 
sveikatos būklę, ligos sunkumą. 
Gydantis gydytojas sprendžia, ar 
reabilitacijos paslaugos turi būti 
teikiamos ambulatorinėmis, ar 
stacionarinėmis sąlygomis.

Reabilitacijos įstaigą pacien-

tas gali pasirinkti pats arba reko-
mendavus gydytojui (informa-
vus apie reabilitacijos paslaugas 
teikiančias įstaigas).

Jei gydantysis gydytojas 
siunčia pacientą į ambulatori-
nę reabilitaciją, o pacientas nori 
vykti į stacionarinę reabilitaci-
jos įstaigą (sanatoriją), už nak
vynę ir maistą jis turi susimo-
kėti pats (jei pageidaus maitintis 
ir gyventi sanatorijoje).

Iš pirmines ambulatorines as-
mens sveikatos priežiūros pas-

laugas teikiančių įstai-
gų suaugusieji gali būti 
siunčiami tik į pakarto-
tinę, palaikomąją ir am-
bulatorinę reabilitaciją. 
Į stacionarinę reabilita-
ciją iš pirmines ambula-
torines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas tei-
kiančių įstaigų pacientai 
(išskyrus pacientus, ku-
riems buvo atliktas pir-
minis ir gydomasis pro-

tezavimas) gali būti siunčiami tik 
išimties tvarka, prieš tai informa-
vus teritorinę ligonių kasą ir pa-
teikus jai išsamų prašymą raštu.

Į reabilitaciją dėl tos pačios 
ligos suaugę apdraustieji pagal 
indikacijas siunčiami tik vie-
no kurso per vienus kalendori-
nius metus.

Vaikai iki 8 metų turi teisę 
vykti į medicininės reabilitaci-
jos įstaigas lydimi slaugančio 
asmens. Į medicininės reabili-
tacijos įstaigas vykstančius ke-
lis tos pačios šeimos vaikus ly-
di tik vienas slaugantis asmuo. 
Vyresni nei 8 metų amžiaus vai-
kai galėtų būti lydimi slaugan-
čio asmens, jei vaikui yra nusta-
tytas neįgalumas arba gydytojų 
konsultacinė komisija nustatė, 
kad reikalinga slauga dėl adap-
tacijos ar elgesio sutrikimų, dėl 
sunkių centrinės ar periferinės 
nervų sistemos, atramosjuda-
mojo aparato pažeidimų, trau-
mų, operacijų.

Visa bazinė medicininės 
reabilitacijos, įskaitant svei-
katą grąžinantį gydymą, kai-
na kompensuojama apdraus-
tiesiems asmenims:

1) vaikams iki 18 metų;
2) asmenims, pripažintiems 

nedarbingais, ar asmenims, su-
kakusiems senatvės pensijos 
amžių, kuriems nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių lygis;

3) asmenims, siunčiamiems 
baigti gydymą po sunkios li-
gos ar traumos, kurios įrašytos į 
sveikatos apsaugos ministro pa-
tvirtintą sąrašą.

90 proc. bazinės sanatori-
nio (antirecidyvinio) gydy-
mo kainos kompensuojama 
šiems apdraustiesiems:

1) vaikams iki 7 metų;
2) asmenims iki 18 metų, 

kurie pripažinti neįgaliaisiais.
Ambulatorinės ir stacio-

narinės medicininės reabi-
litacijos paslaugos yra kom-
pensuojamos asmenims, ap-
draustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu.

Svarbu žinoti: 

Pakartotinė, palaikomoji ir palaikomoji reabilitacija namuo-
se skiriama asmenims:

 pripažintiems nedarbingais, kuriems pripažintas 0–25 
proc. darbingumo lygis;

 asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ku-
riems pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis;

 iš dalies darbingiems asmenims, kuriems nustatytas 30–
40 proc. darbingumo lygis. 

Medicininės reabilitacijos ir 
sanatorinio (antirecidyvinio) 

gydymo paslaugos

Keičiantis valdžioms vis 
norisi tikėtis darbų tęs-

tinumo ar didesnio prover-
žio užtikrinant žmonių su 
negalia teises. Tačiau šiuo 
metu viešojoje erdvėje gir-
dime, kad tėvai ketina vals-
tybę paduoti į teismą dėl ne-
teikiamų paslaugų jų nega-
lią turintiems vaikams. Tai 
leidžia manyti, kad mes dar 
beveik niekur nepajudėjo-
me įgyvendindami Lietuvos 
tarptautinį įsipareigojimą – 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, kuriai šiais 
metais sukanka jau 10 metų. 
Vadinasi, mūsų valstybė jau 
10 metų yra skolinga žmo-
nėms su negalia.

Tačiau norisi tikėti, kad 
visgi nors kažkiek paju-
dėsime tos skolos grąžini-
mo link. Džiugu, kad šiuo-
se rinkimuose negalia buvo 
suvokiama daug plačiau nei 
anksčiau, kadangi negalios 
tema atsirado ne vienos po-
litinės partijos programoje. 
Tiesa, dažniausiai buvo ap-
siribojama socialine ir švie-
timo sritimis. Beveik visos 
partijos paminėjo negalią 
turinčius žmones, tačiau tik 
kelios gebėjo įvardyti kon-
krečias problemas ar siekius. 
Socialdemokratų programo-
je skelbiama, kad bus įgy-
vendinama Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija. 
Tėvynės sąjungaLietuvos 
krikščionys demokratai ža-
da, kad žmonių su negalia 
skurdo rizikos lygis suma-
žės iki 30 proc. (šiandien – 
35 proc.); Liberalų Sąjūdis 
rašo, kad bus sukurta mies-
tų infrastruktūros pritai-
kymo žmonėms su negalia 
sistema. Į negalios temą la-
biau įsigilinusi ir naujai su-
sikūrusi Laisvės partija, ka-
dangi joje yra aktyvi negalią 
turinti politikė. Kitos parti-
jos negalią savo programose 
minėjo fragmentiškai ir abs-
trakčiai. Šį kartą į Seimą iš-
rinkti jau du politikai su re-
gima negalia, kurie yra So-
cialinių reikalų ir darbo ko-
miteto nariai ir, kas be ko, 
dirba valdančiojoje daugu-
moje. Tai šiek tiek įkvepia. 
Tačiau dar pažiūrėsime – jų 
darbus iš anksto vertinti dar 
gana sudėtinga. 

Šiuo metu, ko gero, ak-
tualiausias klausimas poli-

tikoje yra ministrų skyrimas. 
Kaip žinia, kandidate į socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
tres numatyta Monika Navic-
kienė, kuri anksčiau taip pat 
dirbo Seimo socialinių reika-
lų ir darbo komitete ir skyrė 
daug dėmesio šeimos politi-
kai, socialinių paslaugų priei-
namumo didinimui, socialinių 
darbuotojų padėties gerinimui, 
geresnei žmonių su negalia in-
tegracijai. Yra tekę klausytis 
ir jos pasisakymų socialiniais 
klausimais, kai kalbino žurna-
listai. Jaučiamas negalią turin-
čių žmonių problemų suprati-
mas – kad trūksta paslaugų ar 
nesudarytos tinkamos sąlygos 
kitose gyvenimo srityse. No-
risi tikėti, kad sulauksime tei-
singų sprendimų bei proveržio 
įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją.

Pratęsiant temą apie Kon-
venciją ir praėjusio Seimo na-
rių priimtą Švietimo įstatymo 
pataisą dėl įtraukiojo ugdymo, 
kuri įsigalios nuo 2024 metų 
rugsėjo, svarbu paminėti, kad 
viešojoje erdvėje šiuo metu ak-
tualus klausimas yra tam ski-
riamas biudžetas. Jau rengia-
mi planai šiai pataisai įgyven-
dinti, bet kitiems metams lė-
šų dar neskirta. Būtent dėl to 
Seimo socialdemokratų frak-
cijos nariai Vilija Targamadzė 
ir Tomas Bičiūnas ragina kitų 
metų biudžete numatyti pa-
pildomus 28,8 mln. eurų ba-
zinėms švietimo paslaugoms 
vaikams su negalia užtikrinti. 
Tokį pasiūlymą biudžeto pro-
jektui registravę Seimo nariai 
primena, kad dar 2010 m. Sei-
mas ratifikavo Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvenciją, 
pagal kurią Lietuva įsipareigo-
jo užtikrinti ir imtis atitinka-
mų priemonių, kad asmenys 
„dėl savo neįgalumo nebūtų 
šalinami iš bendros švietimo 
sistemos ir neįgaliesiems vai-
kams nebūtų atimta galimybė 
įgyti nemokamą ir privalomą 
pradinį arba vidurinį išsilavi-
nimą, taip pat sudaryti sąlygas 
jiems visapusiškai ir lygiai su 
kitais dalyvauti švietimo pro-
cese“. Norisi tikėti, kad ir ki-
tos priemonės bus įgyvendina-
mos atsižvelgiant į Konvenci-
jos nuostatas. 

Kristina DŪDONYTĖ 

Aš – pilietis

Nauja 
valdžia ir 

vėl, atrodo, 
viskas iš 

naujo
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Irena Vilniuvienė Europos čempionate pelnė 2 sidabro medalius. 

Užklupus negaliai ieškokit į save panašių

Mįslinga liga 
Irenai buvo vos 20, kai neti-

kėtai susirgo. Tiesiog vieną die-
ną susuko kaklą, galima sakyti, 
paralyžiavo pusę kūno. Mote-
ris sako iki šiol neturinti atsa-
kymo, dėl ko taip atsitiko. Gy-
dytojai spėliojo – gal tai gripo 
komplikacija, gal lėtinis ence-
falitas... Bet nei gripu sirgo, nei 
erkė buvo įsisiurbusi. Išbandė 
įvairiausius gydymo būdus, va-
žiavo pas skirtingus gydytojus. 
Niekas nepadėjo. 

Pasak Irenos, trys pirmi me-
tai buvo labai sunkūs. Po gy-
dymo šiek tiek pagerėjo, bet 
po poros metų mirė močiutė, 
tai moterį labai stipriai pavei-
kė. „Tuomet taip susuko, nega-
lėjau vaikščioti, prasidėjo rau-
menų traukuliai. Ryte atsikeli, 
raumenys pailsėję, tarsi truputį 
geriau, o paskui ir vėl“, – prisi-
mena moteris. Padėjo tik labai 
stiprūs vaistai, naudojami Par-
kinsono ligai gydyti. Teko iš-
tverti sudėtingą operaciją, kuri 
truko net 7 valandas. Kol po jos 
atsikėlė iš lovos, buvo praėjusios 
daugiau nei 2 savaitės. 

Išgyveno krizę
Ji pasakoja, kad jaunai mote-

riai tai išgyventi buvo labai sun-
ku. „Buvome neseniai susituo-
kę. Kuriame gyvenimą, planuo-
jame, o čia viska sugriūva. Vi-
są laiką buvau aktyvi, niekada 
nesirgau, nežinojau, kas tai yra 
ligoninė“, – pasakoja Irena. Šo-
kas buvo ir tuomet, kai nustatė 
negalią – tai reiškė, kad nega-
lės dirbti. O juk turėjo planų ir 
mokytis. „Buvo taip blogai, kad 
norėjau galą pasidaryti – kas iš 
tokio gyvenimo. Paskui pradė-
jau galvoti, kad negalima taip 
pasiduoti. Juk kitiems yra ir dar 
blogiau. Padėjo mintis, kad ry-
toj bus geriau. Va, nueisi mie-
goti, o rytoj atsikelsi ir mažiau 
skaudės, geriau jausies“, – prisi-
mena Irena. 

Kai jau susitaikė su situacija, 
po 10 metų sveikata vėl pablo-
gėjo. Pradėjo tirpti rankos, ka-
mavo nuovargis, galvos skaus-
mas. Maža to, medikai nustatė, 

kad juosmens skausmus sukelia 
išvarža. Iš dar kartą užklupusios 
emocinės krizės išsikapstyti pa-
dėjo vyras – jis griežtai pasakė, 
kad taip savęs kankinti negali-
ma. „Suėmiau save į rankas. Pa-
galvojau, kad vaikščiosiu tiek, 
kiek man skirta. Jei kada reikės 
atsisėti į vežimėlį – ką darysi“, – 
prisimena Irena.

Atrado save sporte
Maždaug 1996 metais tuo-

metinis Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Antanas Stugys pakvietė ateiti 
padirbėti. „Dirbome visuome-
niniais pagrindais. Viskas buvo 
paprasčiau, projektas – vienas 
lapas, veiklų gal šiek tiek ma-
žiau, bet vis tiek aktyviai veikė-
me – važinėjome į ekskursijas, 
sportuodavome, renginius or-
ganizuodavome“, – Irena nesle-
pia, kad bendravimas su žmonė-
mis jos gyvenimui suteikė naujų 
spalvų. Taip pat ir gimusi dukra. 

Kaip aš pažinau 
negalią

Draugijos nariai dažnai vyk-
davo į sporto varžybas. Irena 
sportavo nuo 10 metų – lankė 
krepšinį, irklavimą, tad sportas 
ją išties traukė. Vis dėlto ji juo-
kiasi prisiminusi, kaip pirmą 
kartą po 15 metų paėmė į ran-
kas kamuolį – jis nuskrido net 
ne į tą pusę. Reikėjo iš naujo iš-
mokti, kaip žaisti nevaldant pe-
čių juostos, kaklo. 

Jau iš pirmų varžybų, kurio-
se Irena išdrįso dalyvauti, parsi-
vežė medalių – prisiminė, kad 
turi stiprias rankas, tad nuspren-
dė save išbandyti rankų lenkimo 
rungtyje. Tuomet ją pastebėjo 
Irena Perminienė. Ji daug pata-
rė, pamokė, kaip teisingai lenk-
ti ranką. I. Vilniuvienė pradėjo 
dalyvauti varžybose ir pelnyti 
medalius. 2013 metais Europos 
čempionate Irena iškovojo 2 si-
dabro medalius (kaire ir dešine 
ranka). Jau galvojo apie rudenį 
vyksiantį pasaulio čempionatą, 
tačiau einant per perėją ją par-
bloškė mašina – buvo sutrenktas 
stuburas, sužalota ranka. Irena 
sako tuomet visiems pasižadėju-
si, kad varžybose nebedalyvaus. 
Ištvėrė metus. Net ir šį pavasarį 
varžėsi Lietuvos rankų lenkimo 
čempionate neįgaliųjų ir vetera-
nų grupėse, iškovojo 4 bronzos 
medalius. Tiesa, dabar kur kas 
sunkiau varžytis – sportininkų 
lygis vis kyla. 

Nuotaiką kėlė darbas 
neįgaliųjų draugijoje

Irena sako, kad radviliškie-
čiai noriai sportuoja, dalyvauja 
įvairiose varžybose ne tik savo 
ar gretimuose rajonuose, bet ir 
Latvijoje bei kitur. Ir dažniausiai 
be medalių negrįžta. Štai ir šie-

Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės pa-
vaduotoją Ireną Vilniuvienę 
daug kas pažįsta kaip spor-
tininkę, rankų lenkikę. Akty-
vi, sportiška moteris prasita-
ria, kad buvo laikas, kai dėl 
užklupusios ligos nesinorėjo 
gyventi... Dabar ji džiaugia-
si tuo, ką duoda gyvenimas 
ir ne tik pati sportuoja, bet 
ir kitus negalią turinčiuosius 
įtraukia į aktyvią veiklą. 

tuizų bibliotekai atminti. Paruo-
šiamieji darbai truko pusę metų.

Šiltą, saulėtą dieną susiėjo 
visas Matuizų kaimas, atvyko 
daug svečių. Seniūnas koplyt
stulpiui išrinko vietą šalia buvu-
sios Matuizų bibliotekos. Skulp-
tūros autorius – matuiziškis Re-
migijus Tilinskas, metalo detales 
sukūrė daugiškis Kęstas Juonys. 

Dainuodami dainą „Žemėj 
Lietuvos“ susikabinę rankomis 
apjuosėme gyva žmonių girlian-
da naują koplytstulpį, išreikš-
dami meilę savo gimtajam kai-
mui, bendrystę. Mylėdami savo 
kraštą, padėdami vieni kitiems, 
kurdami vertybes, augsime ir 
tobulėsime. 

Traukia įvairios veiklos 
Mane vis įtraukia visokios 

veiklos – suruošiau kaimo pir-
kių parodą, kuriu eilėraščius, be 
galo myliu žmones, mėgstu su 
jais bendrauti, daug ką užrašau. 
9 metus savo rankomis kūriau 
kilimus ant samanų Varėnos 
grybų šventėse. Vaikai, biblio-
teka, skaitytojai, parodos, ren-
giniai, projektas „Prisijungu-
si Lietuva“, penki kompiuteriai 
bendruomenės gyventojų porei-
kiams – tai mano gyvenimas. 

Viską, ką šiandien dirbu, darau 
su dideliu džiaugsmu ir atsidavi-
mu. Man norisi viską išbandyti, 
nors kartu koja kojon žygiuoja ir 
liga. Susirgusi onkologine liga, 
pradėjau veiklą ir Varėnos rajo-
no neįgaliųjų draugijoje, tapau 
kolektyvo „Atgaiva“, kuris du 
kartus „Vilties paukštėje“ pelnė 

Kai gyveni su liga, nori imtis prasmingų darbųSkaitau ir prenumeruoju bib
liotekai „Bičiulystę“, todėl su 
laikraščio skaitytojais noriu 
pasidalinti mintimis apie sa-
vo svajonės išsipildymą. Ga-
liu drąsiai pasakyti, kad ligos 
dėka pavyksta atlikti gražius, 
prasmingus darbus. Susirgus 
gyvenimo tempas pagreitėja 
ir tada imiesi to, kas turi iš-
liekamąją vertę. 

metiniame rankų lenkimo čem-
pionate tarp laimėtojų – ne vie-
na radviliškiečio pavardė. Irena 
sako, kad sportas žmogui duo-
da labai daug – susirandi drau-
gų, padidėja savivertė, pagaliau 
sustiprėja jėgos. Pasak I. Vil-
niuvienės, Radviliškio neįgalie-
ji turi visas galimybes sportuo-
ti. Galima žaisti petankę, stalo 
tenisą, mėtyti smiginį, yra tre-
niruoklių. Ir jie aktyviai tai da-
ro. Tiesa, šiuo metu sportuoja-
ma arba nuotoliniu būdu, ar-
ba lauke.

Irena siūlo visiems, kuriuos 
užklupo negalia, neužsisklęs-
ti savyje, ieškoti su kuo paben-
drauti, panašių į save. „Žino-
ma, labai lengva tai pasakyti, 
viską reikia pačiam išgyventi. 
Iš tikrųjų draugijos negalią tu-
rintiems žmonėms yra labai ge-
rai – kad ir skirtingos negalios, 
vis tiek vienas kitą suprantame, 
atjaučiame, nekompleksuojame 
bendraudami, žmonės turi kur 
save realizuoti“, – dalijasi pa-
tirtimi I. Vilniuvienė. Jos teigi-
mu, dabar paprasčiau nei prieš 
30 metų – yra internetas, socia-
liniai tinklai. Tikrai galima rasti 
su kuo pasikalbėti. 

„Nors ir su sunkia nega-
lia gyvenant, galima rasti kuo 
pasidžiaugti. Atsikėlei iš lovos, 
vaikštai ir jau gerai. O jei dar 
niekas neskauda... Nebus leng
viau nuo to, kad skųsies, reikia 
prisitaikyti, daryti tai, ką ga-
li, atsirinkti tuos darbus, kurie 
svarbesni, nes viskam neužteks 
jėgų. Reikia tikėti, kad rytoj tik
rai bus geriau. Jei netikėsi – tai 
ir nebus“, – įžvalgomis, kaip 
įveikti sunkumus, dalijasi Irena. 

Emilija STONKUTĖ 

antrą vietą, kuratore. Esu Varė-
nos neįgaliųjų draugijos tarybos 
narė. Kai vienus metus gyveni 
už du, norisi padaryti ką nors, 
kas būtų prasminga. 

Vidutė STADALNYKIENĖ

Liga atsėlina nelaukta
Kai prieš 15 metų susirgau 

onkologine liga, trys mano vaikai 
dar buvo mokyklinio amžiaus – 
antrokė, trečiokas, penktokė. Bu-
vo labai baisu, kankino nežinia, 
kas bus su manimi, kas užaugins 
vaikus, jeigu manęs neliks. Juo 
labiau kad ir jaučiausi labai blo-
gai. Aš gyvenau dėl vaikų. 

Sunkiausia buvo pasakyti 
vaikams, kad mama serga. At-
rodė, kad jie dar buvo per maži 
žinoti tiesą. Kai paklausiau, ką 
jie žino apie vėžį, didžiulei ma-
no nuostabai jie viską išpyškino, 
tik aš nenutuokiau, kad jie žino. 
Man labai palengvėjo. 

Liga vėl sugrįžo po 10 metų. 
Dabar jie, mano vaikai, gyve-
no dėl manęs – rūpinosi, viską 
darė, kad tik pasveikčiau. Labai 
trūko pinigų, buities priemo-
nių, pakako tik meilės ir tikėji-

mo, kad viskas bus gerai. Mano 
mažoji dukra buvo didžioji pa-
galbininkė: virėja, namų tvarky-
toja, užtarėja, guodėja, nes aš po 
chemoterapijų nesikeldavau iš 
lovos, nesinorėjo net gyventi. Ji 
tuo metu mokėsi Vilniaus pro-
fesinio mokymo centre apskai-
tininkės specialybės. 

Sugrįžo liga ir trečią kartą. 
Jaudinausi nė kiek ne mažiau. 
Gal ir dėl to, kad jau daug žino-
jau. Susimąsčiau – vaikai užau-
go, gydymo technologijos pasi-
keitė, o aš gyva... gyvenu. Ta, 
kurią ne vieną kartą laidojo. 

Įamžino pirmosios 
bibliotekos vietą

Varėnos rajone, Matuizų 
kaime, apsigyvenome gavę būs-
tą kaip jauna šeima. Tik vėliau 
pradėjau domėtis kaimo istori-
ja, papročiais ir atradau, kad pir-
kioje, kurioje gyvenu, 1948 m. 
buvo pirmoji biblioteka. Svajo-
jau įamžinti šį faktą. Ir man pa-
vyko. Varėnos viešosios biblio-
tekos Matuizų biblioteka dėko-
jo 53 žmonėms, prisidėjusiems 
finansais, organizacine parama, 
medžiagomis bei savo darbu 
prie to, kad birželio mėnesį bu-
vo atidengtas koplytstulpis Ma-

Vidutė Stadalnykienė prie koplytstulpio pirmajai bibliotekai Matuizose at-
minti.
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Padėk sau be vaistų

Nebijokime verkti
Konsultuojame, komentuojame

Kruopos – organizmui bū-
tinų medžiagų ir energijos 

šaltinis. Jose rasta angliavande-
nių (skirtingose kruopose jų bū-
na nuo 65 iki 77 %), baltymų  
(7–12 %), riebalų (iki 6 %), mi-
neralinių medžiagų (cinko, fos-
foro, geležies, jodo, kalcio, ka-
lio, magnio, vitaminų A, C, E, 
B1, B2, PP ir kt.). 

Vertingiausios – avižinės ir 
grikių kruopos

Jos turi daug (lyginant su ki-
tomis kruopomis) baltymų (12–
13 %) ir riebalų (6,9 % avižo-
se ir 2,6 % grikiuose), vitami-
nų bei mineralinių medžiagų. 
Grikių ir ypač avižinėse kruo-
pose gausu ląstelienos (atitinka-
mai 1,1 % ir 2,8 %), kuri gerina 
žarnyno veiklą. 

Nors šios kruopos tinka 
daugeliui, tačiau jomis ypač 
turėtų susidomėti žmonės, ser-
gantys kai kuriomis ligomis. 
Avižinės kruopos rekomen-
duojamos sergantiems atero
skleroze, grikių – sergant cuk
ralige, nutukus.

Manų ir ryžių kruopos
Kruopose daug lengvai įsisa-

vinamų angliavandenių (77 %), 
kurie skaidydamiesi išskiria 
daug energijos, nemažai balty-
mų (manų kruopose – apie 13 % 
ir ryžių – 6 %). Manų ir ryžių 
kruopos turi nedaug ląstelienos 
(0,3 %), todėl virškinimo traktą 
dirgina minimaliai. Šios kruo-
pos dažniausiai vartojamos vai-

kų ir dietinėje mityboje. Pavyz-
džiui, ryžių kruopų nuoviras 
vartojamas viduriuojant. Tačiau 
viduriams užkietėjus bei turint 
polinkį tukti nei ryžių, nei ma-
nų kruopų vartoti nepatartina. 
Beje, manų kruopoms labai ar-
timos (pagal cheminę sudėtį) 
kukurūzų kruopos.

Nuo ryžių kruopų formos 
priklauso skonis

Jeigu ryžių grūdai yra ilgi, 
skaidrūs ir ploni, verdant jie ne-
sulips, patiekalai iš jų bus birūs. 
Tokie ryžiai idealiai tiks ruo-
šiant salotas ir garnyrus. Apva-
lūs ryžiai visiškai suverda, todėl 
naudojami košėms, desertui ir 
apkepams. 

Šlifuoti balti ryžiai greit pa-
ruošiami, tačiau juose beveik 
nėra vitaminų. Jeigu norime 
greitai iš ryžių paruošti garnyrą 
ir gauti maistinės naudos, reik-
tų naudoti skaidrius geltonus ry-
žius (tokie ryžiai turi būti vie-
nodos spalvos).

Pastaba: rudieji ryžiai – jo-
kiu būdu ne sugedę, o tik kitos, 
ypač vertingos (maistiniu požy-
miu) rūšies produktas.

Miežinės (perlinės ir 
smulkios) kruopos 

Jose gausu angliavandenių 
(72 % ir 74 %), baltymų (11 % 
ir 9 %), riebalų (1,5 % ir 1 %), 
ląstelienos (1,5 %. ir 1,2 %). Ka-
dangi šios kruopos turi daugiau 
maistinės ląstelienos, ypač tin-
ka užkietėjus viduriams.

Kruopų vartojimas pagal 
ligas

Avižinės kruopos rekomen-
duojamos sergant aterosklero-
ze, grikių – cukralige, miežinės 
(perlinės ir smulkios) turi dau-
giau maistinės ląstelienos, ypač 
tinka užkietėjus viduriams, ma-
nų ir ryžių kruopos turi nedaug 
ląstelienos (0,3 %), todėl virš-
kinimo traktą dirgina minima-
liai; manų ir ryžių kruopos daž-
niausiai vartojamos dietinėje ir 
vaikų mityboje (pavyzdžiui, 
ryžių kruopų nuoviras vartoja-
mas viduriuojant); tačiau vidu-
riams užkietėjus bei turint po-
linkį tukti, nei ryžių, nei manų 
kruopų vartoti nepatartina.  

Kruopos mažina 
cholesterolio koncentraciją

Dauguma kruopų maži-
na cholesterolio koncentraciją 
kraujyje, stiprina kraujagyslių 
sieneles, gerina širdies, skran-
džio, kepenų ir žarnyno darbą. 
Nors kruopos lengvai virškina-
mos ir kaloringos, tačiau nuo 
jų nesusidaro tiek riebalų san-
kaupų, kaip nuo taip pat leng
vai virškinamo ir kaloringo cuk
raus. Mat kruopų angliavande-
niai (100 g kruopų turi 49,7–
71,6 g angliavandenių) ir virš-
kinami, ir įsisavinami palyginti 
lėtai, ir tik nedidelis jų kiekis ga-
li virsti riebalais. Apskritai rie-
balų irgi nereikia paniškai bijo-
ti: suaugusiam žmogui per parą 
vidutiniškai reikia 80–90 g rie-
balų. Pageidautina, kad 30 % 
(pagyvenusiems– 50 %) riebalų 
būtų augaliniai. 

Kruopų vartojimo  
norma

Kiekvienam suaugusiam 
žmogui per metus reikia su-
vartoti 14–15 kg kruopų. Re-
komenduojamas kruopų kiekis 
dirbantiems žmonėms priklauso 

nuo darbinės veiklos pobūdžio. 
Dirbantiems lengvą fizinį dar-
bą pakanka 40 g, esant inten-
syviam darbui – iki 60 g kruo-
pų per dieną.

Namų sąlygomis kruopas 
galima seikėti šaukštu, – nepri-
reiks svarstyklių. Pavyzdžiui, 
kupinas šaukštas manų, grikių, 
perlinių, ryžių kruopų apytikriai 
sveria 25 g, miežinių – 20 g.

Nerekomenduojama kaupti 
didesnių atsargų

Nerekomenduojama kruo-
pų ilgai laikyti, nes gali atsi-
rasti ne tik nemalonus kvapas 
ir kartumas, bet taip pat pelė-
sių bei kenkėjų. Greitai sugen-
da avižinės, sorų bei kukurūzų 
kruopos. Tai lemia jose esantis 
didelis riebalų kiekis. Geriausia 
namuose kruopas laikyti ne il-
giau kaip mėnesį. Todėl nere-
komenduojama kaupti dides-
nių atsargų. Pavyzdžiui, 3–4 as-
menų šeimai pakanka nuolatos 
namuose laikyti 3–3,5 kg įvai-
rių kruopų. Jos laikomos sau-
soje vėdinamoje vietoje (toliau 
nuo viryklės, vonios patalpos), 
atskirai nuo stiprų kvapą sklei-
džiančių maisto produktų ir ki-
tų medžiagų.

Kartumą jausime valgyda-
mi paruoštus „senų“ kruopų 
produktus. Namuose esančios 
kruopų atsargos dėl šviežumo 
gali būti patikrintos paragavus 
keletą kruopų (prieš tai jos tu-
ri būti nuplautos); jeigu jos sal-
džios, – produktas šviežias. Il-
gai bei netinkamomis sąlygomis 
laikytos kruopos paprastai būna 
nemalonaus kvapo, taip pat jo-
se gali atsirasti pelėsių, grybelių 
ir kruopomis mintančių kenkė-
jų (jei surandamas vienas kitas 
kenkėjas, kruopos perrenkamos, 
kai kenkėjų daug, kruopų geriau 
atsisakyti), sugenda jose esan-
tys riebalai. Kruopose sumažėja 

baltymų, vitaminų, lipidų, atsi-
randa šlapimo rūgšties. 

Paaiškinimas: lipidai – orga-
ninės medžiagos, kurioms pri-
klauso riebalai ir į juos panašios 
medžiagos.

Svarbus ir galiojimo 
terminas, ir išvaizda

Kenkėjai, misdami kruopo-
mis, jas užteršia ekskrementais, 
išnaromis, lavonėliais ir t. t., 
todėl maisto produktas įgyja 
nuo dingų savybių. Toks mais-
tas, patekęs į žmogaus organiz-
mą, mažina kraujyje raudonųjų 
kraujo kūnelių ir hemoglobino 
kiekį, didina kraujagyslių siene-
lių pralaidumą. Taip pat vyks-
ta neigiami pokyčiai inkstuose, 
kepenyse, atsiranda skrandžio ir 
žarnyno trakto sutrikimų, gali-
ma alergija.

Kruopose neturi būti sulipu-
sių gumuliukų (tai požymis, kad 
jose įsiveisė maistinės kandys), 
pašalinių priemaišų.

Svarbu žinoti, kokia turi bū-
ti natūrali kruopų spalva. Antai 
manų kruopos būna baltos arba 
kreminės (baltos su oranžiniu 
atspalviu), avižinės – pilkai gel-
tonos, sorų kruopos – ryškiai gel-
tonos, šviežios grikių kruopos – 
smėlio spalvos su geltonu atspal-
viu. Jeigu grikių kruopos yra ru-
dos, reiškia, kad jos buvo termiš-
kai apdorotos (dėl to prarandama 
daug naudingųjų savybių).

Kaip laikyti kruopas: 
 kukurūzų kruopos laiko-

mos 4–10 mėn.,
 manų kruopos laikomos 

4–10 mėn.,
 avižinės kruopos laikomos 

4–10 mėn., 
 avižinių dribsnių kruo-

pos – apie 6 mėn., 
  ryžių kruopos –16–18 

mėn., 
 grikių – apie 20 mėn. 

Romualdas OGINSKAS

Kruopos – universalus maisto 
produktas

„Verksmas – labai stiprus ne-
verbalinis metodas išreikšti susi-
kaupusį jausmų perteklių. Ašaros 
veikia panašiai kaip juokas, bet 
kur kas stipriau. Žmogus verkia 
ir kai liūdi, ir kai džiaugiasi, ir 
kai kenčia, ir kai bijo, ir kai pavy-
di, ir kai nerimauja. Ašaros, kaip 
gamtos duotybė išreikšti emoci-
jas, yra nepakeičiamas būdas“, – 
sako psichologė Rosita Pipirienė.

Pasak jos, verkimą galima 
prilyginti jausmui, kuomet iš vi-
daus išteka tai, ko negalime pa-
sakyti žodžiu, užrašyti dieno-
raštyje ar išpiešti ant popieriaus 
lapo, mat tai yra sunkiai apčiuo-
piama. Dėl šios priežasties su re-
tomis išimtimis ką tik pasaulį iš-

vydęs kūdikis verkia. Juoktis jis 
pradeda gerokai vėliau – trijų, 
keturių mėnesių.

Fizinė ašarų nauda 
organizmui

Pasak „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkės Ingos Pociulienės, 
verkimas turi raminantį povei-
kį – jis mažina stresą, reguliuo-
ja parasimpatinę nervų sistemą, 
kuri padeda atsipalaiduoti. Ver-
kimas taip pat pagerina nuotaiką, 
sumažina skausmą, mat verkiant 
išsiskiria vadinamieji laimės hor-
monai oksitocinai ir endorfinai, 
paverkus atsiranda palengvėjimo 
jausmas, nusiraminimas.

„Verkimas mažina kraujo 

spaudimą, retina pulsą, mažina 
stresą, agresiją, nes su ašaromis 
iš organizmo pašalinama ir da-
lis mangano. Jei organizme su-
sikaupia didelis jo kiekis, padi-
dėja agresija, dirglumas, lėtinis 
nuovargis. Taip pat verkiant ge-
rėja regėjimas, nes ašaros apsau-
go nuo akies gleivinės išsausė-
jimo. Negana to, kartu su aša-
romis iš organizmo pasišalina ir 
toksinai – ašarose randamas di-
delis kiekis streso hormonų. Visi 
šie procesai sumažina kardiolo-
ginių ligų tikimybę“, – sako ji.

Verkimas – greičiausias 
būdas išvalyti įtampą
R. Pipirienės nuomone, 

energetiškai ašaros yra grei-
čiausias būdas kūne išvalyti 
psichosomatinę įtampą, pavyz-
džiui, migreną, kuri kartais va-
dinama neišlietų ašarų liga. To-
dėl kai žmogų ištinka migrenos 
priepuolis, jam net patariama 
išsiverkti – verkiant sumažėja 
įtampa galvos zonoje.

„Jei žmogus yra nelinkęs 
verkti nei vienas, nei su kitais, 
tai psichosomatinė įtampa kau-

piasi. Galima emocinį krūvį iš-
lieti ir kitais būdais, bet verks-
mas duoda greitą ir giliausią 
būdą išvalyti esmę, kur netelpa 
nei į žodžius, nei į vaizdus. Be 
to, ašaros turi ir suartėjimo mo-
tyvą, nes verkti galima tik prie 
žmogaus, kuriuo pasitikime arba 
kai jam atsiduodame“, – aiškina 
psichologė. Ji sako, kad verkiant 
padažnėja širdies pulsas, tačiau 
išsiverkus palengvėja dvigubai 
ar net trigubai. Pats verksmas 
išvargina kūną, išsekina fiziš-
kai, bet emocine pras me jis vi-
sada suteikia palengvėjimą – tai 
ir yra ašarų unikalumas.

Bijome verkti, draudžiame 
tai daryti net vaikams
„Gintarinės vaistinės“ vais-

tininkė sako, kad stereotipi-
nės nuostatos, jog verkia tik sil-
pni žmonės, po truputį keičia-
si. „Labai dažnai net mažiems 
vaikams, ypač berniukams, vis 
dar sakoma – neverk, tu dide-
lis. Taip suformuojama nuostata, 
kad reikia gniaužti ir nerodyti 
savo emocijų, antraip būsi laiko-
mas silpnu. Visgi yra priešingai. 

R. Pipirienė vaistininkei an-
trina sakydama, kad manyti, jog 
verkiantis žmogus yra silpnas, 
būdinga Vakarų visuomenės 
pasauliui. 

„Kad ši nuostata vis dar vy-
rauja, matau savo praktikoje – 
net vaikai nebegali laisvai ir ne-
varžomai verkti, kuriems būtina 
tai daryti, nes jie neturi tiek žo-
džių, kad galėtų pasakyti, kaip 
jaučiasi. Neišsiverkus, užgniau-
žus stiprias emocijas vaikams ga-
li prasidėti nerviniai tikai, nak-
tinis šlapinimasis. Tėvai manęs 
klausia, kas atsitiko, o aš jų pa-
siteirauju, kada paskutinį kartą 
verkė jūsų vaikas – dažnai iš-
girtu atsakymą „nežinau“. Jei 
net vaikams neleidžiama verkti, 
ką jau kalbėti apie suaugusius“, – 
situaciją komentuoja psichologė.

„Verkdamas žmogus parodo 
tikriausią save. Kai mes sau ty-
liai verkdami pripažįstame, kad 
esame pažeidžiami, tampame 
kur kas stipresni, nes tik stiprūs 
žmonės išdrįsta pripažinti savo 
silpnumą“, – akcentuoja R. Pi-
pirienė. 

„Bičiulystės“ inf.

Tamsusis sezonas, daugeliui siejamas su rudenine depresija, jau 
čia. Negana to, šalyje paskelbtas antrasis karantinas, o kasdien 
pasiekiame susirgusiųjų COVID19 infekcija antirekordą. Ne-
nuostabu, kad emocijų perteklių šiomis dienomis daugelis žmo-
nių vis dažniau išlieja verkdami. Verkimas žmogaus organiz-
mui yra netgi naudingesnis nei šypsojimasis, pastebi specialistai.
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Pasaulio kompasas

Vasilio vaidmuo – 
populiarumas visam 

gyvenimui
Kas matė filmą „Žiniuo-

nis“, įsidėmėjo vaikinuką, ku-
riam prastas gydytojas nesuge-
bėjo pagydyti lūžusių kojų. Sa-
kė, nieko nebus, jau niekada 
nevaikščiosi... Žiniuonis iškart 
suprato, kad kojų kaulai po lū-
žio neteisingai suaugę. Teks iš 
naujo laužyti ir sustatyti. Kiek 
emocijų buvo laimingame Va-
silio veide! „Aš tik rai vaikščio-
siu? Ir net šoksiu?“

Neseniai A. Barcis su žmona 
jau kažkelintą kartą peržiūrėjo 
„Žiniuonį“. Žmona, kaip visada, 
kūkčiojo, stebėdama jautriausias 
scenas. Juodviem nekyla abejo-
nių, kodėl žmonės taip mėgsta 
šį filmą. Ten gėris nugali blogį.

Aktorius negalios  
neturi

„Arturai, jūs tiek daug mąs-
tote apie negalią, suvaidinote ne 
vieną neįgaliojo vaidmenį. Bet 
pats esate sveikas?“ – klausia 
žurnalistai. 

„Taip, esu sveikas, – atsako 
jis. – Netgi neturiu neįgaliųjų 
šeimoje ar tarp draugų. Galė-
čiau paminėti tik tai, kad ma-
mos viena koja kiek trumpesnė, 
taigi nuo vaikystės žinojau, kad 
žmonės įvairiai funkcionuo-
ja. Tikrai nesugebėčiau paaiš-
kinti, kaip ši tema užpildė ma-
no gyvenimą. Vis dėlto kiek
vieno sveiko žmogaus pareiga 
yra pasirūpinti silpnesniuoju, 
ar ne? Tokia visuomenės soli-
darumo ir empatijos esmė. Da-
lyvauju labdaros akcijose, nes 
neblogai pažįstu neįgaliųjų pa-
saulį, nutuokiu apie jų porei-
kius. Esu iš tų aktorių, kurie 
labai gerai pasiruošia vaidme-
niui, daug skaito, gilinasi. Ir tai 
niekur nedingsta, lieka kažkur 
viduje. Seriale „Kurjeris“ gavau 
pagrindinį vaidmenį, vaidinau 
intelekto negalią turintį asme-
nį. Ilgai ruošiausi, daug sužino-
jau apie tokių žmonių pasaulį. 
Po serialo mane kviečia į festi-
valius, pristatymus, taip pat ir 
susitikimus neįgaliųjų bendri-
jose. Man su jais lengva, nes 
kai ruošiausi serialui, gyvenau 

su jais stovyklose, stačiau spek-
takliukus, stebėjau eiseną, jaus-
mus. Tapau kone tos srities spe-
cialistu, nes pasiruošimas vyko 
išties ilgai. Kitame filme vaidi-
nau kupriuką.“

Kodėl jis gauna daug  
laiškų?

Arturas randa laiko daly-
vauti įvairiose akcijose, skaito 
sergantiems vaikams ligoninė-
se ir net pats ėmė kurti „gydo-
mąsias“ pasakas. Ar neįgalumo 
tema padeda jam siekiant po-
puliarumo?

„Visada atsiranda įrodinė-
jančių, kad dalyvavimas labda-
ringoje veikloje padeda rekla-
mai, – sako aktorius. – Aš as-
meniškai tokių kaltinimų nesu-
laukiau, bet man tikrai tos rek
lamos nereikia. Žinomas var-
das pritraukia daugiau gerada-
rių, vadinasi, daugiau žmonių 
sulauks paramos, todėl niekada 
nepaliksiu šios veiklos.“

Arturas gauna daug laiškų. 
Štai vienas iki juosmens para-
lyžiuotas vyras skundžiasi ne-
patogiu vežimėliu ir klausia, 
gal galėtų jam padėti... Akto-
rius rado Šveicarijoje modernių 
vežimėlių platintojus, surengė 
aukcioną per savo spektaklio 
premjerą teatre Gožove, surin-
ko 20 tūkstančių zlotų. Nupir-
ko ir įteikė. Juodu susidrauga-
vo. Apdovanotasis vis parašo, 
kaip jam sekasi. Daug negalią 
turinčių žmonių rašo, kad vie-
niems aktorius padėjo, su ki-
tais kažkur šnektelėjo šventės 
užkulisiuose.

„Esu festivalio „Ir aš galiu 
būti aktorius“ vertinimo komisi-
jos narys, – pasakoja aktorius. – 
Festivalyje dalyvauja įvairią ne-
galią turintys žmonės. Kasmet 
susitinkame jau kaip draugai. 
Šnekamės, fotografuojamės. Jie 
patys kuria dekoracijas, siuva 
kostiumus ir... vaidina. Taip jie 
prisiliečia prie teatro.“

Debiutinis vaidmuo filme „Žiniuonis“ 
buvo pranašiškas

Lenkų aktorius Arturas Bar-
cis jaunystėje ištraukė laimin-
gą likimo bilietą – debiutavo 
legendiniame filme „Žiniuo-
nis“ (1981), kurį iki šiol daž-
nai rodo įvairios televizijos. 
Ryškų, nors ir antraeilį Va-
silio vaidmenį jame sukūręs 
Arturas, o taip pat ir pagrin-
dinio vaidmens atlikėja Ana 
Dymna visą gyvenimą rūpi-
nasi neįgaliaisiais. Jų pasi
šventimas labai svarbus, nes 
tokiems populiariems akto-
riams lengviau atkreipti vi-
suomenės dėmesį į kenčian-
čiųjų dalią.

Žmonės rašo Arturui, nes ti-
ki – šis aktorius iš jų nepasišai-
pys, atjaus, nes yra tikras ir nuo-
širdus. Jis šalia, jis girdi. Per ka-
rantiną netekęs galimybės vai-
dinti teatre, Arturas ėmė kurti 
antivirusinius eilėraščius vai-
kams, kuriuos platina interne-
te. Jau paskambino iš leidyk
los – norėtų sudėti tuos sma-
gius ir informatyvius eilėraščius 
į knygelę.

Ko reikia neįgaliajam?
„Mano profesija netinka ne-

galią turintiems žmonėms, – ti-
kina Arturas. – Aktoriumi ga-
li būti tik labai sveikas žmo-
gus. Kai kuriuos vaidmenis pa-
rengtų ir neįgalieji, bet jie ne-
įstengs suvaidinti sveiko žmo-
gaus. Tokia šios profesijos rea-
lybė: reikia būti pasiruošusiam 
suvaidinti bet ką. Todėl neįga-
lių žmonių kino pasaulyje nėra. 
Išimtys – labai retos ir tai daž-
niausiai būna specialiai kuria-
mi scenarijai, skirti ryškioms 
asmenybėms.“

Anot Arturo, aktorystė – 
tai didelis talentas, bet ne tik. 
Dar ir ilgas ilgas kelias į sce-
ną. Neįgaliajam sunku būtų jį 
įveikti. Tarkim, filmuojant ne-
ištvertų prireikus keliolika kar-
tų pakartoti tas pačias scenas, 
kol režisierius liks patenkintas. 
Tai labai sunkus darbas. Artu-
ras slapčiomis gal net pavydi 
festivalio „Ir aš galiu būti akto-
rius“ dalyviams, nes jie vaidi-
na tol, kol jiems tai daryti ma-
lonu ir smagu.

Stebėdamas negalią turin-
čius kolegas, Arturas padarė iš-
vadas. A. Barcio manymu, ne-
įgaliems žmonėms labiausiai 
reikia keleto paprastų dalykų: 
jausti, kad yra reikalingi; gir-
dėti pagyrimų; turėti galimybę 
nors truputėlį pabūti sveikųjų 
visuomenėje. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Arturui Barciui su žmona nekyla abejonių, kodėl žmonės taip mėgsta filmą  
„Žiniuonis“. 

Ar pavyks 
atrakinti Alzheimerio 

ligos spąstus?

Mūsų pašnekovė Lietuvos 
sveikatos mokslų Neuromoks-
lų instituto Biochemijos labo-
ratorijos vyriausioji mokslo dar-
buotoja profesorė Vilmantė Bo-
rutaitė drauge su kolegomis ti-
ria Alzheimerio ligos patogene-
zę (vystymąsi bei eigą) ir ieško 
galimų ligos gydymo metodų.

Ar šiandien jau yra žino-
ma, kaip susergama Alzhei-
merio liga? Kas vyksta smege-
nų ląstelėse, kodėl jos miršta?

Ligos simptomai pasireiškia, 
kai pacientas jau būna praradęs 
nemažą dalį neuronų. Egzis-
tuoja kelios hipotezės, kai ku-
rios teorijos yra hipotezės sta-
dijoje jau daugiau kaip 30 me-
tų, o tai reiškia, kad šios teorijos 
vis dar nėra iki galo patvirtin-
tos: yra daug eksperimentinių ir 
klinikinių duomenų, kurie šias 
hipotezes patvirtina, tačiau kai 
kurių dalykų šios teorijos paaiš-
kinti negali. 

Šiuo metu plačiausiai nagri-
nėjamos dvi Alzheimerio ligos 
patogenezės hipotezės. Pirmoji: 
yra pastebėta, kad Alzheimerio 
liga sergančiųjų smegenyse atsi-
randa baltymų agregatai: ląstelių 
išorėje susikaupia baltymo beta 
amiloido sankaupos, o neuronų 
viduje pastebimi susiraizgę ki-
to baltymo – tau – agregatiniai 
dariniai. Šių agreguotų baltymų 
sankaupos atsiranda kiek anks-
čiau nei klinikiniai ligos simp-
tomai. Buvo pradėti antikūnų, 
kurie gali atpažinti ir neutrali-
zuoti tokius baltyminius agre-
gatus, klinikiniai tyrimai. De-
ja, juos teko nutraukti, nes pa-
aiškėjo, kad nors kai kurie tirti 
antikūnai sumažino agregavu-
sių baltymų kiekį smegenyse, 
simptomų nepašalino, o daliai 
pacien tų netgi sukėlė šalutinių 
uždegiminių reakcijų. Šiuo me-
tu pasaulyje bandoma išsiaiš-
kinti, kokios priežastys sukelia 
tokias uždegimines reakcijas ir 
kaip antikūnus ar kitas poten
cialias vakcinas nuo Alzheime-
rio ligos padaryti efektyvias ir 
saugias. Mūsų eksperimenti-
niai tyrimai leido pasiūlyti idė-
ją, kaip reikėtų konstruoti anti-
kūnus ir kokia linkme būtų ga-
lima judėti kuriant efektyvesnes 
ir saugesnes antikūnais pagrįstas 
terapijos priemones.

Antroji plačiai tyrinėjama 
Alzheimerio ligos atsiradimą 
aiškinanti hipotezė teigia, kad 
ligos priežastis yra smegenyse 
vykstantys lėtiniai uždegimi-
niai procesai, kurie ilgainiui su-
kelia neuronų žūtį ir klinikinius 
simptomus. Uždegimo metu 
imuninės ląstelės išskiria įvai-
rias chemines medžiagas, kad 

Mokslo parkas

Kai žmogų pasiglemžia Alzheimerio liga, artimieji vis dar turi vil-
tį, kad vaistai padės pristabdyti ją, o gal net išgydys. Deja, ši li-
ga dar nėra išgydoma. Tačiau mokslininkai visame pasaulyje ir 
Lietuvoje atlieka tyrimus ir įtemptai dirba ieškodami, kaip gydy-
ti šią sunkią ligą.

įveiktų bakterijas ir virusus, pa-
šalintų pažeistas ląsteles ar kitas 
nereikalingas, toksiškas daleles. 
Šią šalinimo funkciją atlieka fa-
gocitai, o smegenyse – mikrog
lijos ląstelės. Mikroglija, jeigu 
yra pernelyg aktyvi, gali pažeisti 
bei fagocituoti (t. y. „suvalgyti“) 
ir sveikus neuronus. Kol kas dar 
neturime patikimų farmakolo-
ginių ar kitokių terapinių prie-
monių lėtinio uždegimo pasek
mėms suvaldyti. Todėl geriau 
stiprinkime savo imuninę siste-
mą, kad ji efektyviai kovotų su 
galimomis infekcijomis.

Koks pagrindinis jūsų 
atliekamų tyrimų objektas?

Tiriant Alzheimerio ligos 
mechanizmus, mus labiausiai 
domina, kaip beta amiloido, tau 
ir kitų baltymų agregatai sukelia 
neuronų žūtį, arba kaip šie bal-
tymai veikia mikroglijos ląste-
les ir padaro jas gyvų neuronų 
„žudikėmis“. Eksperimentuose 
taikome įvairias technologijas, 
kurios leidžia mums pažvelgti į 
ląstelių vidų ir pamatyti, kas ten 
vyksta, kaip kinta ląstelių orga-
nelių struktūra, kokie metabo-
liniai pokyčiai vyksta.

Kuo šiandien jau galima 
pasidžiaugti?

Labiausiai džiuginantis da-
lykas yra tai, kad į tyrimus 
įtraukiame jaunus talentingus 
tyrėjus ir kartu su jais dirba-
me tose srityse, kurios šiuo me-
tu yra svarbiausios, intensyviai 
tyrinėjamos. Dirbame bendra-
darbiaudami su Kembridžo ir 
Tokijo universitetų mokslinin-
kais. Džiaugiamės, kad ir Lie-
tuvos mokslininkų tyrimai pa-
deda atskleisti dalelę tiesos, pri-
sideda prie naujų žinių apie tai, 
kas vyksta su smegenų ląstelė-
mis vystantis Alzheimerio ir 
kitoms neurodegeneracinėms 
ligoms. Džiugu, kai mūsų dar-
bus pastebi, cituoja ir naudo-
ja tolesniems darbams užsie-
nio kolegos. 

Eglė KULVIETIENĖ

Prof. Vilmantė Borutaitė.



8 psl.2020 m. gruodžio 3 – 16 d., Nr. 23 (1512), „Bičiulystė“

  
 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis gruodžio 17 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.
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Išrišimo palaima tyra... 
Aš einu į sekmadienio
Melsvėjančius tolius
Susitikt su man skirta
Devintąja banga.

***
Nuo sielos vyzdžių 
Vakaras nupūs
Dienos praėjusios
Vargus ir rūpesčius. 
Garuos ant stalo arbata, 
Viliodama imbiero aštrumu
Ir spanguolių raudoniu.
Už lango supsis
Mėnuo su žvaigždėm.
Ironiškai šaipysis
Įnoringas vėjas – 
Į langą trenks 
Paskutinius lapus
Ir nuskubės 
Sugrįžti pažadėjęs.
O kambary – 
Rami tyla
Ir židinys,
Truputį apanglėjęs.
Ir vyno taurė, 
Ramybės kvapo
Kupina.
Ir vakaras 
Be jokio rūpesčio
Šešėlio.

***
Tik niekam tu neprasitark,
Kad mes išbraidžiojom rugius
Ir kad rugiagėlių glėbius
Mes klojom viens kitam
Po kojom.
Ir kad kvatojom
Iki paryčių
Po valtimi pakrantėje palindę,
Nors ir grūmojo mums žaibais 

dangus
Ir atkakliai į valties dugną beldės 

lietūs.
Tik niekam tu neprasitark,
Kad margaspalviai paukščiai
Po lietaus giedojo baugščiai,
Lelijos skleidės ežere,
Rausvos padangės vos 

nuspalvinta vilnis
Į krantą nešė
Beužgimstančias viltis. 
Banga skalavo kūnus, kojas ir 

akis...
Tik prasitarti niekam negali, 
Kad vėrės dangūs ir pragaro ugnis
Užvaldė protą, sielą ir mintis.

Tik niekam tu neprasitark...

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai

Ateinu
Galvodama kad
Gyvenime taurumo daugiau
Nei šlamšto ir pavydo

Gyvenu
Pažindama
Pasaulį
Kaip perėją
Ar kaip pianino
Klavišus
Ir nesu tikra
Kad gėris 
Nugali blogį

Išeinu
Neradusi tikėjimo
Tik pati nežinau 
Kokio ir kuo

Pareinu
Vildamasi kad
Kažką supratau
Bet nesu tuo tikra

***
Akmenimis į sielą
Iš aukštai 
Ir skaudžiai
Lyg nusidėjėlei
Lyg be kaltės kaltai
Dangau o kur
Malonę tu padėjai
Kad net suklupusią
Perkūnais tu trankai
Gal jau gana ironijos patyčių
Ir sarkazmo
Gal jau gana
Akmenimis
Iš taip aukštai

Edeno sodai viltimi 
Pragysta 
Ir dažos saulės spinduliais
Dangaus skliautai

***
Atėjau į rudens sekmadienio
Melsvėjančius tolius,
Švelnų vėjo dvelkimą
Ir paraudusias ryto žaras.
Kažin kur tolumoj
Bangos plakas į krantą,
Iš drovumo prisidengusios
Lengvo rūko skara.
Šlapias smėlis atminty
Mano pėdas išsaugo,
Užfiksuoja fiksažais 
Vandenyno purslų.
Delnuose gelsvos smiltys
Drugeliais suvirpa – 
Lyg gimtadienio žvakę
Jas nuo delno pučiu.
Toks sekmadienis 
Mano šventuos ritualuos:
Saulės blyksnio žegnonė,

Papilkėjusia, apdriskusia dva-
ro alėja keliauja ruduo ir ji – 

moteris ryškiai raudonu elegan-
tišku paltu. Jie abu neskuba – 
ruduo dar turi kelias dieneles, o 
ji eina lėtai, po tokiais pat rau-
donais aukštakulniais čeža atsi-
tiktiniai nenugrėbti lapai, par-
ko suoleliai tarsi susitarę vienas 
po kito aikčioja, bando suvilioti 
ją poilsio akimirkai. Bet ji tols-
ta, o suoleliai liūdnai atsidūsta. 
Pavydžiai atsidūstu ir aš – vi-
sada norėjau būti ryški, paste-
bima, elegantiška, norėjau būti 
dėmesio centre, jausti pavydžius 
žvilgsnius. Nužvelgiu save iš ša-
lies – džinsai, juoda striukė, mė-
lynasjuodaspilkas šalikas, pa-
togūs aulinukai. Iki anos moters 
elegancijos – kaip pėsčiomis iki 
Mėnulio...

Ji netikėtai stabteli prie dva-
ro rožyno, neskubėdama išsiima 
telefoną, dairosi patogaus suole-
lio ir vienas laimingasis džiugiai 
girgžteli netvirta lentele. Mote-
ris nepatenkinta pasislenka, pa-
sitaiso paltą, nubraukia neklusnią 

Kūrybos 
laboratorija

tobulos šukuosenos sruogą ir pa-
kelia akis į mane – į jos elegan-
ciją trukdančią praeivę. Žvilgs-
nis tuščias, bespalvis – netgi ne 
pilkas, be jokių emocijų, be jaus-
mų, be kruopelytės dėmesio ar 
šilumos. Kūnu laksto nejaukūs 
šiurpuliukai ir tarsi matau save 
jos akimis – vargšę apgailėtiną 
Pelenę iš viduramžių...

Paspartinu žingsnį, bet ne 
mintis. Dar truputis, ir atrodo, 
kad jų gyvatynas išlįs netgi pro 
mano pusilgių palaidų ir gerokai 
vėjo suveltų plaukų šukuoseną. 
,,Tai štai kur jūs, auklėtoja“, – iš-
girstu ir pamatau, kaip tiesiai per 
parką atskuodžia mano septinto-
kai. Drėgni lapai slysteli po Mato 
kojomis ir berniokas visu ūgiu iš-
sitiesia. Nusibaidžiusi visas min-
tis bėgu prie jo: ,,Kaip tu?“ ir su-
klumpu visai negalvodama apie 
apynaujus džinsus. ,,Nieko, au-
klėtoja, net striukės neišsipurvi-
nau“, – pakylam abudu su auklė-
tiniu, o apie mus vienas per ki-
tą šurmuliuoja tuzinas paauglių. 
,,Tik pažiūrėkit, auklėtoja, ko-
kie praktiški mūsų skylėti džin-

sai – Matas tik kelius išsipurvi-
no, o jūs – džinsus“, – pergalin-
gai reziumuoja Rokas, pasigirs-
ta nedrąsus kikenimas, virstan-
tis skambiu jaunatvišku juoku. 

Įsivaizduoju save elegantišku 
paltu, madingais aukštakulniais 
klūpančią ant pilkų lapkričio la-
pų... Vaikai supranta, kad kažkas 
ne taip, prityla, Matas ima neriš-
liai aiškinti: ,,Lapai šlapi buvo, 
slystelėjau visai netyčia, nesijau-
dinkit, auklėtoja, viskas gerai...“ 

Šypteliu. Aplink mane – 
linksmos, išdykusios, valiūkiš-
kos, šiltos ir pasitikinčios akys... 
Ir tą akimirką suprantu, kad šim-
tą, tūkstantį kartų esu pranašes-
nė už grožio ikoną raudonu pal-
tu – aš reikalinga šiam klegan-
čiam jaunimo būriui, reikalinga 
kitiems, laukiantiems mano pa-
mokų, o labiausiai reikalinga sa-
viškiams, kurie mane pasitinka 
tokia miela kasdienine netvarka. 
Elegantiškas paltas, aukštakul-
niai, madinga šukuosena – tokie 
nereikšmingi dalykai...

Vitalija LIŽAITIENĖ
Griškabūdis, Šakių r.

Bespalvės akys

Liko vos kelios dienos, kai dar galite už-
siprenumeruoti laikraštį kitiems metams – 
paskubėkite tai padaryti!

Gyvename sunkiu laiku – vis dar nesu-
valdžius koronaviruso pandemijos esame 
priversti likti namuose, mažiau bendrauja-
me, mažiau sužinome vieni apie kitus. „Bi-
čiulystė“ gali padėti palaikyti visiems mums 
svarbius žmogiškuosius ryšius. Paštininko į 
dėžutę įmestas laikraštis gali tapti naudin-
gos ir įdomios informacijos šaltiniu, padėti 
išsklaidyti liūdesį, kitomis akimis pažvelg-
ti į gyvenimą.

Atsivertę „Bičiulystę“ rasite:
 informacijos apie Jums svarbius įstatymus 

ir jų pakeitimus;
 Jums aktualių naujovių – negalios nusta-

tymo, aprūpinimo techninės pagalbos, ortopedi-
nėmis priemonėmis, naujų paslaugų pristatymus; 

 Jūsų pačių ar bičiulių įžvalgų ir pasiūlymų, 
ką reikėtų keisti, kad neįgalieji galėtų gyventi oriai; 
 patarimų, kaip sustiprinti savo sveikatą, pa-

dėti sau be vaistų;
 žinučių, kuo gyvena likimo bičiuliai kituose 

miestuose bei rajonuose;
 informacijos, kaip mokslo naujovės gali pa-

lengvinti negalią;
 įkvepiančios neįgaliųjų kūrybos.

Paskambinkite į savo neįgaliųjų organi-
zaciją, paraginkite tai padaryti ir savo drau-
gą ar kaimyną – užsiprenumeruokite „Bi-
čiulystę“. Likime bičiuliais ir šiais neleng
vais laikais.

„Bičiulystės“ prenumerata metams – 
10 eurų. Neįgaliųjų organizacijos prenume-
ratą priims iki gruodžio 10 dienos. Laik
raštis Jus lankys du kartus per mėnesį. 

Redakcija

Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai




