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Panevėžio Jaunuolių dienos centro lankytoja Daiva Ryliškytė išbandė bibliote-
kininkės darbą. 

LND asocijuotų narių mokymai vyko nuotoliniu būdu.

LND mokymuose – 
kaip paslaugas paversti įgalinimu 

Išbandyti darbo vietą kviečia vis daugiau įmonių

sritis joms gerai žinoma. Tiesa, 
lektorės neslepia, kad šis projek-
tas buvo šioks toks iššūkis, nes 
teko kalbėti apie visiškai naują 
dalyką, naują programą, vis dėl-
to socialinės pedagogės su už-
duotimi susitvarkė. 

„Iki šiol draugijos dirbo ki-

taip – nusimatydavo paslau-
gas, veiklas, į jas kviesdavo sa-
vo narius. Dabar paslaugos tu-
ri būti teikiamos siekiant poky-
čio, žmogaus įgalinimo, – sako 
A. Vaitekūnienė. – Todėl mo-
kymų tikslas ir buvo išsiaiškin-
ti, kaip nustatyti neįgaliojo pas-

laugų poreikį, numatyti priemo-
nes, kurios padėtų jį atliepti, ug-
dytų naujus įgūdžius, kad būtų 
pasiektas pokytis.“ 

Kaip paskatinti siekti 
kažko naujo

Mokymų dalyviai akcen-
tavo, kad dauguma neįgalių-
jų draugijų klientų – vyresnio 
amžiaus žmonės, dėl savo fizi-
nės negalios nepajėgiantys kaž-
ko atlikti, todėl buvo daug dis-
kutuojama apie tai, kaip juos 
motyvuoti, sudominti kokį nors 
naują įgūdį ugdančiu užsiėmi-
mu, pasiekti rezultato. 

„Akcentavome, kad pokyčio 
reikėtų siekti per tokią veik lą, 
kokią žmogus mėgsta. Jei jam 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) asocijuotiems nariams 
surengė mokymus, kuriuose 
jie sustiprino savo kompeten-
cijas bei įgūdžius, įgijo reika-
lingų žinių, skatinančių naujai 
pažvelgti į neįgaliųjų draugijų 
veiklose dalyvaujančius žmo-
nes, juos įgalinti, padėti tapti 
savarankiškesniems. 

(nukelta į 3 psl.)

Nauji reikalavimai projektų 
vykdytojams 

„Kadangi nuo šių metų įgy-
vendinant Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektus atsirado 
naujovė – reikia įvertinti kiek
vieno neįgalaus asmens paslau-
gų poreikį, LND savo asocijuo-
toms narėms organizavo nuoto-
linius mokymus, – sako LND 
projektų vadovė Lina Arlauskie-
nė. – Juos vesti pakvietėme to-
kios patirties turinčias Vilniaus 
technologijų mokymo centro 
lektores Aliną Vaitekūnienę ir 
Loretą Ivanovienę.“

Šią mokymo įstaigą LND 

pasitelkia jau trečiam projektui 
įgyvendinti. Jos specialistai tu-
ri daug įvairios praktikos. Pasak 
A. Vaitekūnienės, centras gana 
ilgai turėjo socialinio darbuoto-
jo padėjėjo ir socialinio slaugy-
tojo mokymo programas, ruošė 
šiuos specialistus, tad socialinė 

Nenori, kad iniciatyva 
pasibaigtų 

Panevėžio Jaunuolių dienos 
centras noriai įsitraukė į projek-
to veiklas. Profesiją „pasimatuo-
ti“ panoro 28 centro lankytojai. 
Juos priėmė pačios įvairiausios 
įmonės: Lietuvos policija, Lie-
tuvos paštas, bibliotekos, vaikų 
darželiai, taip pat ir verslo įmo-

nės. Jaunuoliai išbandė floris-
to, virėjo, sporto trenerio, dar-
želio auklėtojo, pardavėjokasi-
ninko ir nemažai kitų profesijų. 
Vienas centro lankytojas, teatro 
studijos narys, įgyvendino sva-
jonę tapti aktoriumi. Jis turėjo 
galimybę apsirengti karaliaus 
kostiumą ir dalyvauti darželio 
šventėje kaip animatorius. 

Pasak socialinės darbuo-
tojos Aurimos Blužienės, jau-
nuoliai be galo nori dirbti, iš 
darbo grįžta degančiomis aki-
mis, jiems viskas nauja, nepa-
tirta. Centro lankytojai moty-
vuoti eiti ir antrą, ir trečią kar-
tą į įvairias įstaigas, išbandyti 
save skirtingose darbo pozici-
jose. Beje, jie puikiai žino, kas 
yra darbinė veikla: į centrą ei-
na kaip į darbą, atlieka daug už-
duočių. „Vieni kitus vadiname 
kolegomis. Bendradarbiaujame 
su Lietuvos verslininkais, kurie 
mums siunčia įvairią produkci-
ją, mes ją paruošiame. Vėliau ji 
iškeliauja į užsienio šalis“, – pa-
sakoja socialinė darbuotoja. Jau 
gerai žinoma ir Jaunuolių cen-
tro lankytojų verdama „Solida-

rumo kava“. Vis dėlto šį kartą 
įspūdžių kur kas daugiau. „Nors 
atliekame darbines veiklas, vis-
ką darome centro viduje, nebu-
vome išėję į išorę pristatyti savo 
talentų. Nenorime, kad baigtų-
si ši diena“, – sako A. Blužienė. 
Jos teigimu, dabar informaci-
ja jau pasklido – įmonės pačios 
skambina, nori prisijungti prie 
iniciatyvos. „Užmezgėme kon-
taktus su keletu įstaigų, su ku-
riomis, tikimės, bendradarbiau-

sim ir pasibaigus projektui. To-
kios iniciatyvos laužo strereoti-
pus ir pastebime tendenciją, kad 
mus priima daug šilčiau ir susi-
pažinti tampa vis paprasčiau“, – 
pasakoja Panevėžio jaunuolių 
dienos centro atstovė. 

Įgijo daugiau pasitikėjimo
Jaunuolių dienos centro lan-

kytoja Daiva Ryliškytė sako, 
kad dalyvauti šiame projekte 
buvo jos svajonė. Ji išbandė net 

dvi profesijas – Lietuvos aklų-
jų bib liotekos Panevėžio filiale 
pabuvo bibliotekininke, o UAB 
„Aliuminio fasadai“ dirbo kartu 
su direktore Egle Stanione – pa-
dėjo jai atlikti kasdienes veiklas. 

„Įspūdžiai nerealūs. Įgijau 
pasitikėjimo savimi, drąsos, iš-
mokau labiau viskuo domėtis, 
daugiau sužinojau apie neįga-
liųjų teisę į darbą ir kad aš pati 
galiu tai išbandyti. Dar išmokau 
bendrauti su sveikaisiais suau-
gusiais žmonėmis“, – pasako-
ja mergina. Ji prisipažįsta, kad 
norėtų dirbti, bet nepasitiki sa-
vimi. Šio projekto metu Daiva 
sako pajutusi, kad nepažįstami 
žmonės pradeda ją suprasti. 

UAB „Aliuminio fasadai“ 
direktorė E. Stanionė džiaugia-
si galimybe prisijungti prie Eu-
ropoje jau daugiau kaip 10 me-
tų egzistuojančios iniciatyvos 
„Duo day“. „Manau, kad šios 
iniciatyvos dėka padėjome at-
siskleisti Daivai. Aš likau suža-
vėta jos kruopštumo, atidumo 
ir ištvermės“, – sako direktorė. 
Daiva rašė informacinį laišką 

Tolerancijos iššūkiai
2019 metais Lietuvoje prasi-
dėjusi, o pernai pertrauką pa-
dariusi iniciatyva „Duo day“ 
šiemet vėl sugrįžo. Šį kartą 
negalią turinčius darbuoto-
jus „pasimatuoti“ darbo vietą 
pakvietė daugiau nei 80 įmo-
nių ne tik iš didžiųjų Lietu-
vos miestų, bet ir iš regionų. 
Projekto iniciatorė VšĮ „So-
pa“ vadovė Jurgita Kuprytė 
džiaugiasi, kad vienai dienai 
priimti negalią turinčius dar-
buotojus nusprendė ne tik di-
džiosios įmonės, bet ir nedi-
deli vietiniai verslai. 

(nukelta į 3 psl.)

Atvira visuomenė
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Kilo daug klausimų
Žinia, kad asmeninė pagal-

ba bus teikiama visiems negalią 
turintiems asmenims, kuriems 
bus nustatytas jos poreikis, ne-
priklausomai nuo jų negalios 
pobūdžio ir amžiaus, suteikė 
vilties, kad galimybių tapti sa-
varankiškais gerokai padaugės. 
Vis dėlto kilo daug diskusijų dėl 
apmokėjimo už šią pagalbą – ne 
visi suprato, kam ši pagalba bus 
teikiama nemokamai, o kam 
reikės susimokėti, kokio dydžio 
bus šis mokestis. Nuomonės iš-
siskyrė ir dėl to, kokios pajamos 
bus vertinamos – tik su negalia 
susijusios priežiūros (pagalbos), 
slaugos tikslinės kompensacijos, 
negalios išmokos ar ir darbo už-
mokestis, individualios veiklos 
bei kitos pajamos.

Neįgaliojo mokėjimo už as-
meninę pagalbą dydžio nusta-
tymo tvarkos aprašą pristačiu-
si Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Tikslinės pagalbos 
skyriaus vyresnioji patarėja Jur-
gita ČiuladaitėPritulskienė iš-
samiai aptarė su šia pagalba su-
sijusius finansinius akcentus. 

Mokesčio dydis – 
individualus

J. ČiuladaitėPritulskienė 
pabrėžė, kad nustačius asmeni-
nės pagalbos poreikį, mokėjimo 
už ją dydis kiekvienam asme-
niui bus nustatomas individua-
liai, įvertinus jo finansines gali-
mybes. Jas vertins savivaldybės 
vykdomosios institucijos paskir-
tas darbuotojas. Bus skaičiuoja-
mos tik asmens, kuriam reikia 
asmeninės pagalbos, pajamos. 
Jas vertinant bus imamos vidu-

tinės 3 paskutinių mėnesių iki 
kreipimosi pajamos. Pasikeitus 
pajamoms ar teikiamos pagalbos 
valandų skaičiui, per 20 dienų 
bus atliktas naujas vertinimas. 

Bendra taisyklė – mokesčio 
už asmeninę pagalbą dydis ne-
gali viršyti 20 proc. asmeninės 
pagalbos teikimo išlaidų dydžio 
ir negali būti didesnis negu 20 
proc. asmens pajamų (visų jo 
gaunamų pajamų, apskaičiuo-
jamų vadovaujantis Socia linių 
paslaugų įstatymo 30 str., atskai-
čius gyventojų pajamų mokestį 
ir valstybinio socialinio draudi-
mo įmokas). Jeigu šios pajamos 
mažesnės negu 2 valstybės re-
miamų pajamų (VRP) dydžiai, 
t. y. 256 eurai, asmeninė pagalba 
bus teikiama nemokamai. 

O kiek reikės mokėti, jeigu 
žmogus su negalia gauna dau-
giau nei 256 eurus? 

Apraše pateikta tokia mo-
kėjimo už asmeninę pagalbą 
schema:
 jeigu asmens pajamos yra 

lygios arba didesnės už 2 VRP 
dydžius (256 eurus), bet mažes-
nės už 3 VRP dydžius (384 eu-
rus), mokėjimo už asmeninę pa-
galbą dydis neturi viršyti 5 proc. 
asmens pajamų;
 jeigu asmens pajamos yra 

didesnės už 3 VRP dydžius (384 
eurus), bet mažesnės už 4 VRP 
dydžius (512 eurų), mokėjimo už 
asmeninę pagalbą dydis neturi 
viršyti 10 proc. asmens pajamų;
 jeigu asmens pajamos yra 

didesnės už 4 VRP dydžius (512 
eurų), bet mažesnės už 5 VRP 
dydžius (640 eurų), mokėjimo 
už asmeninę pagalbą dydis ne-

turi viršyti 15 proc. asmens pa-
jamų;
 jeigu asmens pajamos yra 

didesnės už 5 VRP dydžius (640 
eurų), mokėjimo už asmeninę 
pagalbą dydis neturi viršyti 20 
proc. asmens pajamų.

O jeigu jau moki už 
paslaugas?

Socialiniuose tinkluose įsi-
plieskė diskusijos, kaip mokes-
tis už asmeninę pagalbą bus ap-
skaičiuojamas, kai jau naudoja-
masi kitomis socialinėmis pas-
laugomis, už kurias taip pat nu-
matytas 20 proc. nuo gaunamų 
pajamų mokestis. 

Pasak J. ČiuladaitėsPrituls-
kienės, šis momentas apraše taip 
pat aptartas. Jei asmeniui nusta-
tomas poreikis gauti asmeninę 
pagalbą ir socialinės priežiūros 
paslaugas arba globą, mokėji-
mo už asmeninę pagalbą dydis 
apskaičiuojamas atskaičius mo-
kėjimo už socialinės priežiūros 
paslaugas arba globą išlaidas.

Poįstatyminių aktų aptari-
me dalyvavusios „Kauno Gy-
vasties“ draugijos pirmininkės 
atstovės Irmos Juodienės nuo-
mone, reikėtų vertinti ne tik as-
mens gaunamas pajamas, bet ir 
išlaidas. Pasak jos, dažnai žmo-
nės su negalia, ypač sergantys 
lėtinėmis ligomis, beveik visas 
savo pajamas išleidžia vaistams, 
jų priemokoms. 

J. ČiuladaitėPritulskienė at-
kreipė dėmesį, kad savivaldybės 
turės teisę priimti sprendimą at-
leisti nuo mokėjimo už asmeni-
nę pagalbą. Dėl sveikatos būklės 
nuolat patiriamos didelės finan-

Kiek kainuos asmeninė pagalba?
Nuo liepos įsigalios Neįgalių-
jų socialinės integracijos įsta-
tymo nuostata, kad negalią 
turintiems žmonėms prade-
dama teikti asmeninė pagal-
ba. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija jau parengė 
ir šios pagalbos teikimą, ap-
mokėjimą ir finansavimą reg
lamentuojančių tvarkos ap-
rašų projektus, kuriuos pri-
statė ir aptarti pakvietė įvai-
rioms negalioms atstovaujan-
čias organizacijas. 

Šventojoje surengta Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) 

ataskaitinė konferencija. Į ją at-
vyko 40 LND asocijuotų na-
rių – miestų ir rajonų neįgaliųjų 
draugijų pirmininkų. Konferen-
cija organizuota laikantis visų 
valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo nu-
statytų asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi, vi-
suomenės sveikatos saugos, hi-
gienos, asmenų aprūpinimo bū-
tinosiomis asmeninėmis apsau-
gos priemonėmis reikalavimų. 

Konferencijos dalyviai iš-
klausė LND pirmininko Igno 
Mačiuko pateiktą LND vadovo 
veiklos ir LND finansininkės 
Vilmos Briginienės pristatytą 
finansinę ataskaitą ir jas patvir-
tino. Po pranešimų vykusiose 
diskusijose kalbėta apie toles-
nę LND ir jos asocijuotų na-
rių veik lą, pandemijos iššūkius. 

Konferencijoje išrinkta nau-
ja LND valdybos narė. Šiaulių 
apskrities neįgaliųjų draugijoms 
atstovavusiai Pakruojo rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Lolitai Norkevičiūtei nusto-
jus eiti šias pareigas, nauja val-
dybos nare tapo Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Romualda Petronienė.

„Bičiulystės“ inf.

Patvirtintos 
LND veiklos 
ir finansinės 

ataskaitos

Seimas priėmė Nedarbo so-
cialinio draudimo įstaty-

mo pakeitimus, nustatydamas, 
kad socialinio draudimo pensi-
jų ir netekto darbingumo kom-
pensacijų dėl nelaimingų atsi-
tikimų darbe bei šalpos išmokų 
gavėjai turi teisę gauti visą ne-
darbo išmoką (o ne šios išmokos 
dalį, viršijančią gaunamų pen-
sijų ir išmokų sumą, kaip yra 
šiuo metu). Įstatymas įsigalios 
liepos 1 d.

Priimtu teisės aktu taip pat 
nustatyta, kad iki jo įsigaliojimo 
dienos paskirtos nedarbo drau-
dimo išmokos, kurių mokėji-
mas tęsiamas arba kurias mo-
kėti pradedama po šio įstatymo 
įsigaliojimo, asmenims, gau-
nantiems ir socialinio draudimo 
pensijas, šalpos išmokas, netek-
to darbingumo periodines kom-
pensacijas, be atskiro šių asme-
nų prašymo bus perskaičiuoja-
mos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 
Perskaičiuoto dydžio išmokos 
mokamos nuo šio įstatymo įsi-
galiojimo dienos.

Už įstatymą vieningai balsa-
vo 124 Seimo nariai.

LRS inf.

Palankesnė 
nedarbo socialinio 
draudimo išmokų 
mokėjimo tvarka 

sinės išlaidos gali būti laikomos 
tinkamu pagrindu atleisti nuo šio 
mokėjimo. Kiekviena savivaldy-
bė turės pasitvirtinti ir viešai pa-
skelbti gyventojų mokėjimo už 
asmeninę pagalbą tvarką, atleidi-
mo nuo mokėjimo už ją pagrin-
dus ir sąlygas. Lietuvos savival-
dybių asociacijos atstovės Audro-
nės Vareikytės nuomone, vis dėl-
to apraše reikėtų nurodyti aiškius 
kriterijus, kada asmenys gali būti 
atleidžiami nuo mokėjimo už as-
meninę pagalbą, nes vis kitokia 
tvarka skirtingose savivaldybė-
se kels žmonių nepasitenkinimą. 

Prieštarauja Neįgaliųjų 
teisių konvencijai?

Žmonių su negalia teisių 
stebėsenos komisijos prie Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarny-
bos narės Dalios Mikalauskaitės 
nuomone, mokėjimo už asme-
ninę pagalbą nustatymas apskri-
tai prieštarauja Neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatoms. Kon-
venciją ratifikavusios šalys įsi-
pareigojo visiems užtikrinti ly-
gias galimybes, vis dėlto žmonės 
su negalia savarankišką gyveni-
mą turi nusipirkti. Be to, pasak 
D. Mikalauskaitės, kuo sunkes-
nė žmogaus negalia, tuo daugiau 
jis turės mokėti, todėl ir toliau 
liks užribyje. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrės Justinos Jakštie-
nės paklausta, ką reikėtų dary-
ti, kad asmeninė pagalba atitiktų 
Konvencijos nuostatas, D. Mi-
kalauskaitė pabrėžė, jog žmogui 
su negalia priklausanti pagal-
ba turi būti skirta nemokamai. 
Pasak jos, jeigu nustatyta, kad 
žmogus prarado 75 proc. dar-
bingumo, tiek pagalbos valstybė 
ir yra įsipareigojusi jam suteik-
ti. Mokėti jis turėtų tik tuomet, 
jeigu pagalbos norėtų daugiau. 

Asmeninę pagalbą regla-
mentuojantys poįstatyminių ak-
tų projektai dar bus tobulinami. 
Jie bus paskelbti Teisės aktų pro-
jektų registre, išsiųsti oficialiai 
derinti suinteresuotoms institu-
cijoms ir organizacijoms. Jei tu-
rite konstruktyvių pasiūlymų – 
pasinaudokite proga, pateikite 
juos teisės aktų kūrėjams. 

Aldona DELTUVAITĖ

Susisiekimo ministerija įsi-
pareigoja iki 2027 m. įgy-

vendinti viešojo transporto 
pertvarką – viešojo transporto 
priemones ir jomis keliauti rei-
kiamą infrastruktūrą pritaikyti 
žmonėms, turintiems negalią,  
ir tam tikslui investuoti ne ma-
žiau kaip 0,5 mlrd. eurų. Tokie 
veiksmai numatyti bendrame 
memorandume, kurį Susisie-
kimo ministerija, jai pavaldžios 
įmonės ir neįgaliuosius vieni-
jančios organizacijos pasirašė 
V. Kudirkos aikštėje Vilniuje.

Memorandume įsipareigoja-
ma užtikrinti, kad visos įsigyja-
mos naujos viešojo susisiekimo 
transporto priemonės (autobu-
sai, troleibusai, traukiniai, kel-
tai, pramoginiai laivai ir kt.) ir 
jomis teikiamos vežimo paslau-
gos būtų pritaikytos individua
lių poreikių turintiems žmo-

nėms, o įrengiami nauji ar re-
konstruojami transporto infras-
truktūros objektai ir jų aplinka 
būtų pritaikyti įvertinant šiuos 
poreikius.

„Pasirašydami memorandu-
mą, mes pripažįstame, kad, kal-
bant apie skirtingos galios žmo-
nių galimybes, situacija trans-
porto srityje yra vis dar nepa-
tenkinama. Memorandumas 
siekia išspręsti šią problemą, tai 
svarbių darbų pradžia. Tikiu, 
kad Lietuva keičiasi, teisingumo 
ir empatijos daugėja, o požiūris į 
negalią turinčius yra labai svar-
bus mūsų brandos, žmogiškumo 
kriterijus“, – ceremoniją pasvei-
kinusi sakė Ministrė Pirminin-
kė Ingrida Šimonytė.

Memorandumą pasirašiusios 
šalys pripažįsta, kad Lietuvoje 
kelių, geležinkelių, oro, vidaus 
vandenų ir jūrų transporto inf-
rastruktūra tik iš dalies pritaiky-
ta judėjimo negalią turintiems 
žmonėms. Neužtikrintas indivi-
dualių poreikių turinčių žmonių 
visavertis judumas ir galimybė 
naudotis pritaikyta transporto 
infrastruktūra, transporto prie-
monėmis ir paslaugomis.

„Laisvė visiems judėti lais-
vai – vienas iš Susisiekimo mi-
nisterijos prioritetų. Pokyčius 
pradedame nuo savęs – prie 
memorandumo jungiasi ir vi-
sos susisiekimo srities įmonės. 
Specia liųjų poreikių turintiems 
žmonėms pritaikyta aplinka – 

autobusai, troleibusai, trau-
kiniai, taip pat stotys, viešojo 
transporto stotelės – tai yra bū-
tinos sąlygos, kurios turi užtik
rinti specialiųjų poreikių turin-
čių žmonių dalyvavimą visuo-
menės gyvenime“, – po pasi-
rašymo sakė memorandumo 
inicia torius, susisiekimo minis-
tras Marius Skuodis.

Ministras ceremonijoje pa-
kvietė visas ministerijas ir pri-
vatų sektorių jungtis prie šios 
iniciatyvos ir aktyviai įgyven-
dinti pokyčius pritaikant trans-
portą, pastatus ir infrastruktūrą 
specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms.

Susisiekimo ministerijos ir 
„Bičiulystės“ inf.

Pasirašytas memorandumas, užtikrinsiantis 
viešojo transporto ir jo infrastruktūros pritaikymą
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reikalingas kompiuterinis raš-
tingumas – žmogus nesugeba 
susimokėti mokesčių, kažką įsi-
gyti internete, patarėme ne iš-
kart jungti kompiuterį ir prie 
jo sodinti žmogų, aiškinti, kaip 
jam prisijungti prie elektroninės 
bankininkystės, o judėti mažais 
žingsneliais, pradėti nuo nesu-
dėtingų, jam artimų dalykų, – 
pasakoja L. Ivanovienė. – Gali-
ma pasiūlyti parašyti laišką gi-
minaičiui, jį pasveikinti ar per 
gyvą bendravimą apribojusį ka-
rantiną pasikalbėti su seniai ma-
tytais artimaisiais. Išsiuntęs laiš-
kelį, sulaukęs atsakymo žmogus 
pajus pasitenkinimą, norės daž-
niau prisėsti prie kompiuterio. O 
tada pamažu bus galima judė-
ti į priekį, parodyti kitas kom-
piuterio galimybes. Siuvinėti 
ar megzti mėgstančiai moteriai 
galima parodyti, kad interne-
te yra daugybė įdomių raštelių, 
rankdarbių pavyzdžių, kad ga-
lima atsispausdinti jų schemas. 
Porą kartų parodžius, kaip juos 
susirasti, galima tikėtis, kad do-
mėjimasis vis labiau atsiverian-
čiomis kompiuterio galimybė-
mis įtrauks ir bus galima žings-
niuoti ir iki internetinės banki-
ninkystės.“ 

Kokio pokyčio laukti iš 
individualios pagalbos?
Daugiausiai diskusijų sukė-

lė individualios pagalbos porei-
kio vertinimas ir pokyčio nuro-
dymas. Mokymų dalyviai pasa-
kojo, jog individualios pagalbos 
paslauga labiausiai orientuota į 
negalią turinčio žmogaus pavė-
žėjimą, palydėjimą į gydymo įs-

taigas. „Kokį pokytį čia galima 
numatyti?“ – klausė jie. 

Tačiau, pasak L. Ivanovie-
nės, organizacijos turi formuoti 
įgūdį, o ne nuvežti iš taško A į 
tašką B. Kaip to pasiekti? Lek-
torė pasiūlė į tai pažvelgti pla-
čiau: dažniausiai vykstama į gy-
dymo įstaigas, kuriose nelengva 
susiorientuoti: reikia žinoti, kur 
užsiregistruoti, kaip rasti gydy-
tojo, tyrimų kabinetą, įsidėmė-
ti įstaigos patalpų išplanavimą, 
kitus svarbius dalykus. Vieno 
vizito metu to neįsidėmėsi, bet 
jeigu šioje gydymo įstaigoje rei-
kia lankytis dažniau, neįgalųjį 
lydintis asistentas galėtų žmo-
gui padėti tai įsidėmėti, paska-
tinti labiau orientuotis pačiam. 
Taigi, L. Ivanovienės nuomone, 
savarankiškų įgūdžių ugdymas 
šiuo atveju būtų visiškai tinka-
ma kryptis. „Galbūt pasijutęs sa-
varankiškesniu, įgijęs drąsos po 
kurio laiko į šią gydymo įstaigą 
jis galės vykti be asistento, pats 
su gydytoju aptars savo sveika-
tos reikalus“, – sakė lektorė. 

Visų situacijų nenumatysi
Kauno miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininkės pareigas 
laikinai eiti įgaliota Laura Žiū-
kienė sako, kad paslaugos porei-
kio anketos jų organizacijoje pil-
domos nuo metų pradžios. Tiek 
jai, baigusiai socialinio darbo 
studijas, tiek socialinės pedago-
gės išsilavinimą turinčiai Sigitai 
Petrynienei tai nebuvo visiškai 
naujas dalykas. Su panašiais rei-
kalavimais jos buvo susidūru-
sios įgyvendindamos europinius 
projektus. „Vis dėlto kiekvienas 
naujas projektas turi savo ypa-

tumų, į kuriuos reikia atsižvelg-
ti, todėl šie mokymai buvo labai 
naudingi“, – sako L. Žiūkienė. 

Pasak jos, ne visada lengva 
įvertinti draugijos veikloje da-
lyvaujančio žmogaus poreikius, 
juolab prognozuojamą pokytį. Į 
dienos užimtumo užsiėmimus 
ateinantiems žmonėms svarbus 
ne tik socialinių ir darbinių įgū-
džių lavinimas, bet ir bendravi-
mas, komandinis darbas. „Dide-
lei daliai žmonių pagerėjo emo-
cinė būklė, jie atsiveria, lengviau 
bendrauja, išeina iš namų. Nuos-
tatai reikalauja, kad būtų prak-
tinė nauda, kad žmogus galėtų 
pats apsitarnauti. O pagerėjusią 
emocinę būklę galima įvertinti 
kaip pasiektą pokytį? – klausia 
L. Žiūkienė. Pasak jos, ne vi-
sada įmanoma apsiriboti kokio 
nors vieno įgūdžio lavinimu ar 
stiprinimu: „Būna, važiuoji pas 
žmogų, kad palydėtum jį pas gy-
dytoją, o bendraujant pamatai, 
kad jis apie savižudybę kalba. Ir 
tada svarbiau ne pratinti jį prie 
gydymo įstaigos koridorių, o su-
teikti emocinę pagalbą.“

Aktyviai diskusijose dalyva-
vusi Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Tere-
sa Špakova taip pat pateikė ne 
vieną keblios situacijos pavyz-
dį. Pasak jos, pasitaiko atvejų, 
kai draugijos narys reikalauja 
gerokai daugiau arba tokių pas-
laugų, kurių organizacija netei-
kia, todėl išgryninti realų tokių 
žmonių paslaugų poreikį, ras-
ti bendrą sutarimą, kaip jo bus 
siekiama, juolab užtikrinti, kad 
pavyks pasiekti laukiamą rezul-
tatą – nelengva užduotis. 

L. Ivanovienė sutinka, kad 

ne visus neįgaliuosius pavyks 
išmokyti kažko naujo, tačiau, 
pasak jos, ne mažiau svarbu ir 
skatinti palaikyti turimus įgū-
džius, raginti stengtis kuo dau-
giau veiksmų atlikti patiems. 

Pasiūlė poreikių vertinimo 
modelį 

Lektorių teigimu, kelias nuo 
poreikio iki pokyčio – ne dienos 
ir ne mėnesio darbas. Ugdymo 
procesas gerokai ilgesnis – gal-
būt reikės peržiūrėti, ar pasi-
rinktos priemonės teisingos, ar 
taip siekiama poveikio. „Jeigu 
vienas pritaikytas metodas ne-
duoda laukiamų rezultatų, rei-
kėtų nebijoti pasiūlyti žmogui 
kitą būdą, – pataria L. Ivano-
vienė. – Mokymuose suteikė-
me įvairiapusiškos informacijos, 
kad patys neįgaliųjų draugijų at-
stovai galėtų pasirinkti, kokia 
forma jų nariams būtų priimti-
nesnė, efektyvesnė.“ 

A. Vaitekūnienė sako, kad su 
mokymų dalyviais aptarė kele-
tą poreikio vertinimo variantų, 
pasiūlė pavyzdinį modelį, ta-
čiau visą laiką akcentavo, kad 
kiekvienas gali jį pasikoreguoti 
pagal savo situaciją, savo klien-
tą. „Kiekvieno žmogaus situa-
cija – unikali, su kiekvienu rei-
kia atskirai dirbti, įsigilinti“, – 
pabrėžia A. Vaitekūnienė ir pa-
taria, kad paaiškinus, kas kon-
kretaus žmogaus gyvenime pa-
sikeistų, kaip jis galėtų jaustis, 
jeigu išmoktų kažką naujo, vi-
sas procesas gerokai palengvėtų.

Mokymai – naujas impulsas 
tobulėti 

Elektrėnų neįgaliųjų draugi-

jos pirmininko Zigmanto Jan-
čauskio nuomone, šios naujovės 
padės geriau pažinti organizaci-
jos narius, o išsiaiškinus jų in-
dividualius poreikius, projektus 
papildyti naujomis veiklomis. 
„Kitais metais reikės pildyti dar 
išsamesnę, kelių puslapių porei-
kių vertinimo anketą. Šiemet 
būsim įsisavinę esminius reika-
lavimus, kitais metais viskas bus 
paprasčiau“, – sako jis ir pridu-
ria, kad būtų naudinga daugiau 
žinoti ir apie draugijos narių po-
linkius, tuomet planuojant nau-
jas veiklas būtų galima jiems pa-
siūlyti įsitraukti į jas, dar labiau 
patobulinti savo gebėjimus. 

Nauju impulsu tobulėti mo-
kymus įvertino ir Kauno m. neį-
galiųjų draugijos atstovės. Pasak 
jų, mokymai suteikė galimybę 
pasidalyti savo situacijomis, o 
klausantis lektorių, kolegų pa-
tarimų į jas pažvelgti tarsi iš ša-
lies, surasti sprendimą. 

Šie mokymai surengti įgy-
vendinant Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos institucinio stiprinimo 
projektą, finansuojamą Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos. LND asocijuotų narių at-
stovams išduoti pažymėjimai, 
patvirtinantys, kad jie dalyvavo 
pagalbos poreikio klientui iden-
tifikavimo ir pagal nustatytą po-
reikį paslaugų teikimo moky-
muose. LND pirmininko Igno 
Mačiuko teigimu, draugijų at-
stovai įgijo naujų kompetencijų, 
todėl bus lengviau įgyvendinti 
ir šiemetinius socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus, ir pa-
sirengti kitiems metams. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

LND mokymuose – kaip paslaugas paversti įgalinimu
(atkelta iš 1 psl.)

visiems įmonės darbuotojams, 
lankėsi gamybos vietoje, domė-
josi darbų sauga, dalyvavo nuo-
toliniame susirinkime, prisidė-
jo prie sutarties ruošimo. Pasak 
E. Stanionės, neatmestina, kad 
ateity intelekto negalią turin-
tys jaunuoliai galėtų įsidarbin-
ti atviroje darbo rinkoje. Svar-
bu,  kad darbo vieta ir procesai 
(darbo pobūdis) būtų pritaikyti 
darbuotojui su negalia, kad jis 
galėtų jaustis komandos nariu.

Išbandė svajonių profesijas
Į projektą įsitraukė ir Sutri-

kusios klausos vaikų ir jaunuo-
lių tėvų bendrija „Aidas“ iš Klai-
pėdos. „Prie projekto prisijungė 
9 klausos negalią turintieji ir 2 
aklieji. Ir dar projektas nesibai-
gė. Yra ir daugiau norinčių daly-
vauti“, – sako bendrijos „Aidas“ 
pirmininkė Kristina Rimkienė.

Klausos negalią turinčiuo-
sius noriai priėmė įvairios įmo-
nės „Labiau norėjosi atsisukti į 
smulkesnius verslininkus, ku-
rie turi daugiau baimių priim-
ti žmonės su negalia į darbą“, – 
sako K. Rimkienė. Jos teigimu, 
darbdaviai baiminasi, kaip pa-
vyks bendrauti, kaip perduos 
užduotis, bet kai pradeda dirb-
ti, komunikavimo būdų nesun-

kiai randa. „Dažniausiai mano-
ma, kad negalią turintys žmonės 
pajėgūs dirbti tik žemos kvalifi-
kacijos darbus, nors jie gali bū-
ti pakankamai profesionalūs“, – 
sako bendrijos pirmininkė. Jei 
žmogus mokosi, atkakliai sie-
kia savo tikslų, labai realu net 
ir negirdint įgyvendinti dideles 
ambicijas, svajones. Juk kurtie-
ji dirba ir dizaineriais, ir vertė-
jais, ir mokytojais. 

Tarp kurčiųjų yra ir turinčių 
aukštąjį išslavinimą. Štai viena 
mergina mokosi kineziterapijos, 
medicinos centre „Lorna“ ji iš-
bandė kineziterapeuto darbą – 
dalyvavo užsiėmimuose vande-
nyje, salėje, atliekant masažą. Ji 
buvo sužavėta. Kita mergina dar 

lanko mokyklą, ji „pasimatavo“ 
kosmetologės specialybę ir taip 
pat liko patenkinta. Dar vieną 
merginą domina su interjero 
dizainu susijusios veiklos. Ji gė-
lių salone išbandė floristės pro-
fesiją. Kitą bendrijos narę labai 
traukia aktoriaus profesija. Dra-
mos teatras ją noriai priėmė, pa-
rodė vidaus „virtuvę“. „Mergina 
galėtų čia dirbti, nebūtinai ak-
tore, gal kažkokį kitą darbą“, – 
sako K. Rimkienė. 

Iniciatyva sulaukia 
palaikymo 

Nuo Švedijos ambasados, di-
džiųjų Lietuvos bankų, oro uos-
to iki nedidelės gėlių parduotu-
vės ar autoserviso – toks platus 

šiais metais įmonių, panorusių 
vienai dienai priimti negalią tu-
rinčius žmones, sąrašas. „Duo 
day“ vyksta visuose didžiuo-
siuose šalies miestuose, taip pat 
Ukmergėje ir Molėtuose. Šių 
metų „Duo day“ kitokia – dėl 
karantino akcija vyks ne vieną 
dieną, o išsitęs per visą birželį. 
Pavyzdžiui, Molėtai dabar yra 
juodojoje zonoje, todėl čia ne-
pavyko surengti nė vieno susi-
tikimo, laukiama, kol pagerės 
situacija. Be to, padidėjo ir ap-
imtys, į projektą įsijungė partne-
riai regionuose. Tokia galimybė 
atsirado gavus Aktyvių piliečių 
fondo finansavimą. 

J. Kuprytė sako, kad būtų 
naivu tikėtis, jog po vieno su-
sitikimo neįgalieji bus įdarbin-
ti. Po ilgų metų nedarbo grei-
tai įgyti visų reikiamų darbinių 
įgūdžių nerealu. „Iniciatyvos 
tikslas nėra įdarbinimas. Svar-
bu labiau pažinti vieniems kitus, 
apskritai pamąstyti apie galimy-
bę sukurti darbo vietą, o nega-
lią turintiems žmonėms tai yra 
proga praplėsti akiratį. Svar-
biausia – juos maloniai priima, 
laukia. Dažniausiai šie žmonės 
nesulaukia kvietimo į darbo po-
kalbį“, – sako iniciatyvos auto-
rė. Vis dėlto, jos teigimu, kele-
tas žmonių yra pakeliui į darbo 

santykius. Rezultatas paaiškės 
pasibaigus projektui. 

Nedarbo priežastys – 
kompleksinės 

J. Kuprytė sako matanti daug 
priežasčių, kodėl negalią turin-
tys žmonės taip sunkiai randa 
darbą. Pirmiausia labai trūksta 
valstybės pagalbos, individua-
laus tarpininkavimo, palydėji-
mo iki darbdavio. „Yra tik ne-
sisteminės pastangos – pavienės 
NVO iniciatyvos, kurių neuž-
tenka“, – sako „Sopos“ vadovė. 

Kitas dalykas, trukdantis įsi-
darbinti – riboti neįgaliųjų ge-
bėjimai. Per pandemiją išryškė-
jo, kad didžioji dalis neįgaliųjų 
nesugeba bendrauti skaitme-
niniu būdu, kai kurie net ne-
turi kompiuterio. „Profesinėse 
mokyklose turėtų būti daugiau 
galvojama apie darbo įgūdžių 
pritaikomumą. Bendrieji ge-
bėjimai – darbas kompiuteriu, 
anglų kalba, mokėjimas ben-
drauti tampa svarbesni nei įgy-
ta profesija“, – patirtimi dalijasi 
J. Kuprytė. Vis dėlto ji nusitei-
kusi optimistiškai – darbdaviai 
vis mažiau turi stereotipų ne-
galios atžvilgiu, vis labiau lin-
kę pritaikyti darbo vietas įvai-
riems žmonėms. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Išbandyti darbo vietą kviečia vis daugiau įmonių
(atkelta iš 1 psl.)

Floristo darbas puikiai tinka kurtiesiems. 
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Darbas. Kiek daug reikš-
mių ir prasmių telpa šia-

me žodyje: savirealizacija, už-
imtumas, bendravimas, pa-
žintys ir pinigai. Nors pini-
gus, tiesą sakant, aš dėčiau į 
pirmą vietą, nes būtent jie su-
teikia laisvę ir savarankišku-
mą. Tik kažkodėl darbas tarp 
neįgaliųjų yra labiau diskusijų 
ir nesibaigiančių pokalbių da-
lis, o ne realiai veikiantis da-
lykas. Atrodo, kad jie visiškai 
nesupranta, kaip veikia dar-
bo rinka arba įsivaizduoja sa-
ve esant kažkuo išskirtiniais, 
nepaklūstančiais bendriems 
dėsniams. 

Taigi pradžiai šiek tiek te-
orijos. Darbo rinka – darbo 
jėgos pirkimo ir pardavimo 
ekonominių santykių siste-
ma, kurios subjektai – darb-
daviai, darbuotojai ir bedar-
biai (Visuotinė lietuvių kalbos 
enciklopedija). Darbdavys yra 

verslininkas, kuris investuoja 
savo pinigus, laiką ir idėjas tam, 
kad gautų pelną ir daro tai kuo 
efektyviau. Tam, kad prekės bū-
tų pagamintos ar paslaugos su-
teiktos, reikalingi darbuotojai. 
Jei darbuotojas nekvalifikuo-
tas, dirbs fizinį darbą, jei kva-
lifikuotas – dirbs protinį darbą, 
kuris paprastai yra geriau apmo-
kamas. Darbdavys perka darbo 
jėgą tam, kad būtų atliktas dar-
bas, o darbuotojas turi sukurti 
tokią pridėtinę vertę, kad atskai-
čiavus sąnaudas (darbo vieta ir 
atlyginimas) liktų tam tikra da-
lis pelno. Viskas labai paprasta 
ir taip yra visur.

Tad kodėl neįgalieji niekaip 
netelpa į tokią paprastą sche-
mą? Pagrindinės viešai girdimos 
priežastys yra mažiausiai dvi: 
aplinkos neprieinamumas ir tai, 
kad nedarbinama dėl negalios. 
Visada abejojau šitais teiginiais. 
Turiu ilgametę darbo patirtį ir 

Neįgaliųjų 
nedarbo 
paslaptis

Sūnus smurtauja, bet motina pagalbos nenori

duoti. „Pasakiau, kad ateičiau, 
bet negalėsiu patekti į jų namus, 
nes užrakinti kiemo varteliai, – 
kartėlio neslepia Rūta. – Susi-
nervinau, nes pasijutau bejėgė, 
negalinti atlikti savo, kaip asme-
ninės asistentės, pareigų ir nuta-
riau pati ieškoti pagalbos sūnaus 
skriaudžiamai motinai.“

Ar globos namuose sūnui 
bus saugu?

Rūta sužinojo, kad sūnus ne 
tik mušė ir muša motiną, bet 
ir visaip ją terorizuoja, grasina 
nusižudysiąs, ne kartą bandė 
pjaustytis venas. Motinai kar-
tais pagelbsti suaugusi dukra. Ji 
gyvena atskirai, bet kai Vilius 
įsisiautėja, ateina, stengiasi su-
tramdyti brolį, grasina, kad iš-
veš į ligoninę, uždarys į psichia
trijos skyrių (dabar psichiatras šį 
sunkų ligonį „apžiūri“ tik kal-
bėdamas su juo telefonu). Ar se-
seriai pavyktų Vilių paguldyti į 
ligonę, to mama pati nežino, bet 
brolis jos prisibijo. Tačiau duk
ra išeina, o motina ir vėl ken-

Asmeninė asistentė pasijuto 
bejėgė

Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro socialinė darbuotoja Rūta 
Čepienė labai išgyvena dėl vie-
no iš jos buvusių globotinių mo-
tinos. Deja, nebežino, kaip ga-
lėtų jai padėti. Su šia šeima Rū-
ta susipažino dalyvaudama pro-
jekte „Kompleksinių paslaugų 
šeimai teikimas Vilniaus mies-
te“. „Dirbdama asmenine asis-
tente, padedu neįgaliems žmo-
nėms veikti savarankiškai, ta-
čiau pastarasis atvejis man buvo 
itin sunkus, privertęs pasijusti 
bejėge“, – neslepia Rūta. 

Viskas prasidėjo tuomet, kai 
asmeninio asistento pagalba bu-
vo pradėta teikti ne tik judėji-
mo bet ir psichikos negalią tu-
rintiems žmonėms. Ji jau buvo 
dirbusi su intelekto negalią tu-
rinčiais ar psichikos ligomis se-
gančiais žmonėmis. „Žmonės 
su šiomis negaliomis ateidavo 

į Neįgaliųjų dienos centrą, mes 
bendraudavome ir suprasdavo-
me vieni kitus. Man teko dirb-
ti su vyru, turinčiu itin sunkią 
neišgydomą psichikos ligą“, – 
sako R. Čepienė.

Šį kartą Rūta pateko į labai 
sudėtingą situaciją. Jos globo-
tinis, sunkia psichikos liga ser-
gantis Vilius, gyveno su mama, 
kuri taip pat neįgali, labai riboto 
intelekto, tikinti visokiais bur-
tais. „Bendrauti su motina ir sū-
numi buvo labai sunku. Pirmą 
kartą atėjusi į jų namus išvydau 
baisų skurdą. Nebuvo net kėdės, 
kad galėčiau prisėsti (kėdžių 
globotiniams Rūta žada atvežti 
iš savo namų). Susipažinusi ar-
timiau supratau, kad Viliui rei-
kia ne asmeninio asistento, bet 
medikų pagalbos. Vyrui užeina 
įvairiausi psichikos priepuoliai. 
Jis nusiramina visą dieną mirk-
damas vonioje, tačiau motinos 
ir sūnaus pajamos labai men-
kos, mama išgyvena, kad sūnus 
sunaudoja per daug vandens, o 
mokėti nėra iš ko. Baiminda-
masi, kad sūnus pridarys sko-
lų, motina pradėjo rakinti vo-
nios kambarį, tačiau tuomet sū-
nus imdavo siautėti, išdraskyda-
vo užraktą, puldavo mušti savo 
mamą, – sudėtingą situaciją at-
skleidžia Rūta. – Kai Viliui pra-
sideda agresyvumo priepuoliai, 
jis daužo motiną viskuo, kas tik 
pakliūva po ranka.“

Asmenine asistente dirbusi 
R. Čepienė pasakoja, jog vieną 
darbo dieną jai paskambino to-
ji nelaiminga moteris ir pasakė, 
kad sudaužyta sūnaus guli lovo-
je ir nėra kam net vandens pa-

Socialinės darbuotojos, as-
meninės asistentės, nuošir-
džiai atlikdamos savo parei-
gas, nereta tampa skaudžių 
dramų liudininkėmis. Jos 
mato, kaip negalią turinčias 
moteris skriaudžia jų vaikai, 
nori joms padėti, tačiau ne-
laimingos motinos atsisako 
pagalbos. Jos kenčia vaikų 
smurtą ir pasiruošusios gy-
venti kentėdamos, kad tik jų 
vaikai jaustųsi saugūs ir gy-
ventų savo namuose. Ar mo-
tinos netampa priešais pa-
čioms sau, ar jų besąlygiška 
meilė nekenkia jų vaikams? 

mane visada darbino dėl mano 
kompetencijų, o aplinkos priei-
namumo problemos buvo greitai 
išsprendžiamos. Pažįstu ne vieną 
negalią (tiek matomą, tiek nema-
tomą) turintį žmogų, kurie labai 
sėkmingai dirba. Taip, darbda-
vių yra labai įvairių ir vyresnės 
kartos žmonės gal dar vis turi 
su negalia susijusių stereotipų, 
tačiau tokių sparčiai mažėja. O 
aplinkos prieinamumas aktualus 
tik žmonėms su judėjimo nega-
lia, o tokių statistiškai nėra daug. 

Tad eliminavus populiariau-
sias priežastis peršasi mintis, kad 
gal neįgalieji neturi ko pasiūly-
ti darbdaviams? Juk tai, kad jie 
turi negalią ar už juos moka-
mos subsidijos, nepadaro jų ge-
resniais darbuotojais ir nesutei-
kia daugiau įgūdžių. Darbda-
vys – ne labdaros organizacija 
ir neprivalo darbinti iš gailes-
čio. Atviroje darbo rinkoje visi 
turi lygias galimybes, nes darb-
davys perka kompetenciją, kva-
lifikaciją, įgūdžius ir gabumus. 
O tai tokios savybės, kurias la-
vinti ir ugdyti gali kiekvienas. 

Taigi negaliųjų nedarbo 
priežastis beveik atskleista, tai – 
išsilavinimo, kompetencijų ir 
įgūdžių trūkumas. Tačiau iš kur 
visos šios bėdos atsirado? Pasi-
teisinimas, kad mokymo įstai-
gos nepritaikytos, visiškai ne-
įtikinamas. Taip, mokyklos vis 
dar sunkiai prieinamos, tačiau 

dauguma universitetų, kolegi-
jų, profesinių mokyklų pritaiky-
tos ir labai lanksčiai žiūri į be-
simokančiųjų poreikius. O kur 
dar profesinė reabilitacija, dau-
gybė Užimtumo tarnybos mo-
kymų, kursų ir valstybės mo-
kamos stipendijos. Be to, niekas 
neatšaukė saviugdos. Tai kodėl 
gi neįgalieji nesimoko?

Dirbama su neįgaliųjų įdar-
binimu pastebėjau, kad dažnas 
jų net nežino, ko nori, kokie jo 
gebėjimai, stipriosios ir silpno-
sios pusės, kad jie turi daug bai-
mių, nepasitikėjimo savimi ir 
kitais. O būna ir tokių, kurie per 
daug gerai vertina savo gebėji-
mus ir yra susireikšminę. 

Mano manymu, didžio-
ji dauguma nedarbo priežasčių 
prasideda galvoje. Mūsų visuo-
menėje, o dar labiau neįgaliųjų 
bendruomenėje, psichinė svei-
kata nepakankamai vertinama. 
Dauguma galvoja, kad psichinė 
sveikata susijusi su ligomis (de-
presija, šizofrenija), tačiau bai-
mės, kompleksai ir net moty-
vacija irgi yra mūsų psichikos 
dalis. Labai svarbi ir didelę įta-
ką daranti dalis. Manau, niekas 
nepaneigs, kad gimti su negalia 
ar kažkuriuo metu ją įgyti – ne 
vien fizinė, bet ir psichologi-
nė trauma, kuri palieka stiprų 
įspaudą ne tik pačiuose žmonė-
se, bet ir jų aplinkiniuose. Kiek 
daug tokių istorijų, kai nuo gi-

mimo negalią turintis žmogus 
norėjo kažką pamėginti, mo-
kytis, dirbti, o artimieji su per-
dėta globa ir rūpesčiu įtikino, 
kad geriau ir saugiau jam bus 
namie. Kiek istorijų, kai su-
augęs žmogus, sėkmingai su-
sikūręs gyvenimą, įgyja nega-
lią ir viskas griūna, nes jis ne-
žino nei ką darys, nei kaip da-
rys. Laiku nesuteikta psicho-
loginė pagalba leidžia atsirasti 
pulkui neryžtingų, komplek-
suotų bedarbių, kurių vienin-
telis situacijos pateisinimas yra 
jų negalia. 

O dabar įsivaizduokite to-
kią istoriją. Atsitinka nelaimė, 
žmogus tampa neįgalus, šalia 
jo atsiranda gydytojai, kurie 
dirba ne tik su jo fizine, bet 
ir psichine sveikata. Dirbama 
ne tik su žmogumi, bet ir su jo 
artimaisiais. Žmonėms sutei-
kiama informacija, išsklaido-
mas nerimas dėl ateities, pa-
rodomos galimybės. Buvusio 
darbo jis negalės dirbti, tad 
eina mokytis, paskui į prakti-
ką, jam puikiai sekasi, jis su-
siranda darbą ir užsidirba pa-
kankamai, kad būtų savaran-
kiškas ir nuo nieko nepriklau-
somas. Štai kaip laiku suteikta 
paslauga gali pakeisti žmogaus 
gyvenimą ir iš pašalpų prašy-
tojo padaryti laimingu ir visa-
verčiu žmogumi. 

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

čia nuo sūnaus, šis vėl prieš ją 
smurtauja. 

Socialinė darbuotoja pra-
dėjo rūpintis galimybe sunkia 
psichikos liga sergantį vyrą ap-
gyvendinti specialiuose globos 
namuose, kur jis gautų tinka-
mą priežiūrą, vaistus ir gydymą. 
„Eilė, norinčių patekti į tokius 
namus, didelė, bet yra galimy-
bė ten apgyvendinti prieš mo-
tiną smurtaujantį sūnų laikinai, 
mėnesiui, o gal dviem, kad ji 
pailsėtų, atsigautų, o gal ir su-
prastų, kad pačiam sūnui globos 
namuose saugiau. Bet motina 
nenori sūnaus išleisti iš namų, 
baiminasi, kad jam tuose glo-
bos namuose nebus gerai, kad 
jį skriaus kiti ligoniai. Motina 
įsitikinusi, kad sūnus smurtau-
ja, nes kaimynė jį užkerėjo“, – 
pasakoja R. Čepienė. 

Matydama labai sudėtingą 
šios šeimos situaciją, Rūta pasi-
ryžo nenuleisti rankų: „Mano, 
kaip asmeninės asistentės, dar-
bas ėjo į pabaigą, todėl kreipiau-
si į Vilniaus miesto savivaldybę. 

Susiradau darbuotoją, kuris at-
sakingas už rūpybą. Kai nupa-
sakojau savo globotinio motinos 
padėtį, iš pradžių mane apibarė, 
kad ketinu palikti savo kuruoja-
mą žmogų tokioje sunkioje situ-
acijoje, tačiau pasakiau, kad nors 
mano sutartis ir baigiasi, vis tiek 
noriu padėti Viliaus mamai. Bu-
vau nukreipta pas savivaldybė-
je dirbančią socialinę darbuoto-
ją. Susiradau ją. Ji buvo malo-
ni, paslaugi, gerai žinojo šią šei-
mą, kuravo šiuos žmones, tačiau 
nebuvo girdėjusi, kad moteris 
skųstųsi sūnaus elgesiu. Moti-
na nesikvietė į pagalbą sociali-
nių darbuotojų, bet jautėsi, kad 
šioje šeimoje bėdų daug.“ So-
cialinė darbuotoja pažadėjo rū-
pintis, kad R. Čepienės globo-
tas žmogus būtų apgyvendintas 
specialioje įstaigoje. 

Rūta, net ir pasibaigus jos as-
meninio asistento darbo sutar-
čiai, norėjo padėti nuo sūnaus 
smurto kenčiančiai moteriai su-
tvarkyti dokumentus, kad sūnus 
galėtų pagyventi specialioje įs-
taigoje, tačiau šeimą dar sykį ap-
lankiusi savivaldybės socialinė 
darbuotoja pranešė, jog moti-
na nesutinka atiduoti sūnaus į 
jokius globos namus. Socialinė 
darbuotoja kalbėjosi ne tik su 
motina, bet ir su jos dukra, ta-
čiau jų sutikimo negavo, o prie-
varta žmogaus gydyti juk neiš-
veši. R. Čepienei labai neramu: 
„Negi delsime tol, kol sulauk-
sime tragedijos? Neveiksnus 
sūnus gali ne tik primušti savo 
motiną, bet ir užmušti. Kas bus 
kaltas, jeigu įvyks tragedija?“

Eglė VARPIOTAITĖ

unsplash.com nuotr.
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Be patogumų, bet su 
malonumu į gamtą!Būtent taip manė Lietuvos 

žmonių su negalia orientavi-
mosi sporto ir turizmo aso-
ciacijos (LŽNOSTA) pirmi-
ninkė Irena Burim, prieš du 
dešimtmečius perimdama 
šios organizacijos vairą iš ją 
įkūrusios Linos Rakauskai-
tės. Liną galima vadinti ir 
viena iš neįgaliųjų sporto bei 
neįgaliųjų turizmo pradinin-
kių Lietuvoje. 

Visus šiuos metus LŽNOS-
TA siekia paskatinti fizinę ne-
galią turinčius žmones išban-
dyti gyvenimą ne tik jiems pri-
taikytuose butuose ar namuose, 
judėti ne tik patogiais keliais ar 
gatvėmis, bet ir išmėginti kito-
kį gyvenimo būdą – gamtos są-
lygomis. Neįgalieji mokosi leis-
ti laiką gamtoje: patys pasigauna 
žuvies pietums, juos pasigamina 
ant čia pat sukurto laužo, miega 
palapinėse, leidžiasi į žygius bai-
darėmis, dalyvauja orientavimo-
si sporto varžybose Lietuvoje ir 
užsienyje bei daro viską, kad tiek 
sau, tiek kitiems įrodytų, jog fizi-
nė negalia nėra kliūtis mėgautis 
gamtos teikiamais malonumais.

Apie tai papasakoti paprašė-
me užkietėjusio žvejo, orienta-
vimosi sporto žemėlapių ir trasų 
neįgaliesiems žinovo bei tiesiog 
daug laiko gamtoje praleidžian-
čio Gintaro Zavadckio. 

Gintarai, papasakok apie 
save. Kas nutiko, kad esi pri-
verstas naudotis neįgaliojo ve-
žimėliu? 

2000 metais patyriau nelai-
mingą atsitikimą – kritau iš ga-
na aukštai ir taip buvo pažeistos 
stuburo smegenys, tad nuo to 
laiko judu neįgaliojo vežimėliu. 
Nepaisant traumos, veiklų mano 
gyvenime netrūksta: dalyvauju 
etnografinio ansamblio „Vorun-
gė“ veikloje, žaidžiu stalo teni-
są. Didžiausios mano aistros – 
žvejyba ir kelionės automobiliu. 

Kaip sugalvojai pasirinkti 
orientavimosi sportą? Ar ir iki 
negalios leisdavai daug laiko 
gamtoje?

Nuo vaikystės žavėjausi 
gamta. Dar mokykloje pradėjau 
lankyti alpinizmo treniruotes ir 
jau 16os dalyvavau pirmojoje 
alpinizmo stovykloje Kaukazo 
kalnuose. Maždaug 20 metų iki 
traumos aktyviai dalyvavau al-
pinizmo veiklose, kurias vėliau 
papildė turizmas tiek Lietuvo-
je, tiek užsienyje. Tam, kad bū-
tų lengviau susipažinti su kar-
tografine medžiaga bei žemė-
lapiais, įgauti daugiau žinių ir 
patirties jais naudojantis, studi-
jų laikais susidomėjau orienta-
vimosi sportu. Ir nors šis sportas 
nebuvo mėgstamiausias, jo dėka 
labai pagerėjo mano žemėlapių 
skaitymo suvokimas ir karto-
grafijos žinios, ir, žinoma, aps-
kritai orientacija gamtoje.

Ką įsimintiniausio esi ap-
lankęs Lietuvoje, o galbūt ir 
užsienyje?

Iki traumos organizavau ir 
dalyvavau daugybėje sudėtin-
gų kelionių įvairiomis sąlygo-
mis – žiemą, vasarą, lyjant ar 
spaudžiant dideliam šalčiui. Ke-
liaudamas aplankiau daugybę 

labai įdomių kraštų: Kaukazo, 
Altajaus, Sajanų, Uralo, Pamy-
ro ir Fanų kalnus; Mujos, Ver-
hojansko kalnagūbrius; Kareliją, 
Kolą, Karpatus, Kurilus, Kam-
čiatką ir t.t.

Po traumos įprastos kelionės 
tapo neįmanomos. Teko prisi-
taikyti prie kitų galimybių – 
prie to, ką dar galiu daryti. Da-
bar pagrindinis mano užsiėmi-
mas – plaukimas baidarėmis. 
Per šiuos metus po traumos or-
ganizavau ir dalyvavau daugy-
bėje kelionių baidarėmis užsie-
nyje, pavyzdžiui Karelijoje, Ko-
los pusiasalyje, Suomijos užpo-
liaryje. Žinoma, šiose kelionė-
se patogumų nebuvo – miego-
jau palapinėje, gaminau maistą 
lauko sąlygomis, pamačiau daug 
civilizacijos nepaliestų vietų.

Viena įsimintiniausių kelio-
nių baidarėmis buvo 2019 me-
tų vasarą. Plaukėme Lainio upe 
Švedijos užpoliaryje, automo-
biliais aplankėme Lofotenų sa-
las Norvegijoje. Kelionė truko 
19 dienų.

Deja, pagreitį įgavus pan-
deminei situacijai teko pamiršti 
tokias ilgas ir tolimas keliones, 
bet kartu su bendraminčiais at-
radome nuostabią vietą Latvijo-
je – Salacos upę. Nepamirštu ir 
Lietuvos upių bei visos gamtos. 
Daugiau nei 10 metų organizuo-
ju kelių dienų keliones baidarė-
mis neįgaliesiems.

Kaip jau minėjau, turiu ir 
dar vieną didelį pomėgį – ke-
liones automobiliu. Po traumos 
aplankiau daug Lietuvos vietų, 
nemažai užsienio šalių, kurių 
įsimintiniausios buvo paskuti-
nės kelionės į Sakartvelą, Jor-
daniją ir Norvegiją, pasiekiant 
šiauriausią tašką – Nordkapą. 

Kaip manai, kodėl tiek ma-
žai neįgaliųjų įsitraukia į šias 
veiklas? 

Manau, kad tiesiog nepakan-
ka informacijos, kažkokio po-
stūmio tai išbandyti. Neabejo-
ju, kad nemažai neįgaliųjų ma-
no, jog turint judėjimo apribo-
jimų gali būti sudėtinga įsėsti į 
baidarę, su neįgaliųjų vežimė-
liu nuvažiuoti prie upės ar eže-
ro, pasistatyti palapinę ar tiesiog 
pririnkti šakų laužui. Po trau-
mos aš irgi maniau, kad tai gali 
būti labiau sudėtinga nei malo-
nu, bet neturėjau nė minties pa-
siduoti ir nepabandyti. Ir štai – 
jau 20 metų nesiliauju keliauti, 
žvejoti, šildytis prie laužo, tyri-
nėti vis kitas upes. Todėl, ma-

nau, reikia truputėlio drąsos, 
informacijos ir prisiversti pirmą 
kartą tai išbandyti. 

Ką patartum negalią turin-
tiems žmonėms, kad jie akty-
viau įsitrauktų į turizmo bei 
aktyvių veiklų kupiną gyve-
nimą?

Gamta tikrai gali suteikti 
daug neišdildomų įspūdžių, pui-
kių emocijų ir nepamirštamų po-
tyrių. Žinoma, ruošiantis pirmai 
kelionei, reikėtų tai išmanančio 
žmogaus pagalbos, patarimų, 
galbūt pasinaudoti jau paruoštu 
ir išbandytu maršrutu. Nerei-
kia bijoti ar gėdytis prašyti pa-
galbos – visi nuo to pradėjome. 

Manau, kad paprasčiausia 
pradėti nuo trumpų vienadienių 
kelionių. Neapsikrauti gausiu 
bagažu, pabuvus gamtoje grįžti 
namo ir pamąstyti, ar pakanka 
noro ir ryžto kitą kartą pailgin-
ti žygio laiką.

Iš savo patirties noriu pa-
sakyti, kad tai, ką gaudavau iš 
gamtos iki traumos, nė kiek 
nesiskiria nuo to, ką gaunu po 
jos. Tereikėjo šiek tiek pastangų, 
adaptacijos ir pozityvumo sie-
kiant grįžti į tą gyvenimą, kurį 
mėgstu. Žinoma, negaliu neig-
ti, kad mano veiklose labai daug 
kas pasikeitė, bet nepasikeitė 
požiūris į jas. Todėl visiems lin-
kiu surasti savyje pozityvumo, 
valios ir drąsos išbandyti tai, ką 
galbūt seniai norėjote išbandyti, 
bet dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių to nepadarėte.

Viena didžiausių problemų 
ne pelno siekiančioms organiza-
cijoms – finansinis stabilumas. 
LŽNOSTA pirmininkė I. Bu-
rim sako esanti dėkinga Neįga-
liųjų reikalų departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos, kuris, rengdamas ne-
įgaliųjų asociacijų finansavimo 
programas, ne vienus metus pa-
deda įgyvendinti LŽNOSTA 
tikslą – gerinti fizinę negalią 
turinčių žmonių galimybes tu-
rizmo bei orientavimosi sporto 
srityse. Asociacijos nariai, kurių 
yra daugiau kaip 100, turi gali-
mybę dalyvauti orientavimosi 
sporto Lietuvos čempionatuo-
se, plaukti baidarėmis, pamatyti 
įvairius lankomus šalies objek-
tus ir tiesiog turiningai leisti lai-
ką gamtoje. 

Palius GLASKA

Gintaras Zavadckis. Asmeninio archyvo nuotr. 

Ana savo kūrinį atliko uni-
kalia vektorinės tapybos tech-
nika. Antrus metus nuotoliniu 
būdu kurti paveikslus šia tech-
nika talentingą mergaitę mo-
ko laisvasis neformalaus vaikų 
švietimo ir Kelmės specialio-
sios mokyklos mokytojas Val-
das Kančauskas. Mokytojo tei-
gimu, ypatingą susižavėjimą 
kelia Anos tobulėjimas, gebė-
jimas vaizdu išreikšti emocijas 
ir, žinoma, pasiryžimas mokytis 
naujos darbo atlikimo technikos 
nepaisant jos diagnozės – autiz-
mo spektro sutrikimo ir pande-
mijos keliamų iššūkių.

Kas yra vektorinė  
tapyba?

Tai – šiuolaikinė kūrybos 
technika, gimstanti pasitelkiant 
informacines technologijas kaip 
kūrybinės saviraiškos būdą. Pa-
prasčiau tariant tai – tapyba 
kompiuteriu, itin priimtina da-
bartinei vaikų kartai.

Naudojant tam tikras prog
ramas galima tapyti tarsi gyvai, 
naudojant dažus ir teptuką. At-
spausdinti darbai nesiskiria nuo 
įprastos tapybos ant drobės. To-
kio tapymo privalumas – kad 
vaikų darbai gali būti perkel-
ti ant neriboto dydžio, forma-
to ir tekstūros paviršių – iš es-
mės ant bet kokios medžiagos: 
fotopopieriaus, audinio, stiklo, 
keramikos, plastmasės, tapymo 
drobės ir kitur. O inovatyvūs, 
išskirtiniai tapybos darbai gali 
puošti biurus, viešbučius, asme-
nines ir įvairiausias visuomeni-
nes erdves. 

Kuo vektorinė tapyba, kaip 
veikla, dar ypatinga? 

Ji skatina ypatingų poreikių 
vaikų integraciją į visuomenę 
ir atveria jiems vartus į pasaulį, 
padeda realizuoti save bei siekti 
naujų žinių ir jų pritaikymo ga-
limybių kuriant savo ateitį. Vi-
suomenė privalo pamatyti, kad 
šie vaikai, nepaisant jų negalios, 
gali būti svarbūs, įdomūs, reika-
lingi, kurti pridėtinę vertę bei 

savo kūrybiškumu keisti įsiga-
lėjusias stereotipines nuostatas.

Tapydami vaikai mokosi 
mąstyti vizualiai, matyti sąsa-
jas tarp reiškinių, jausti atstu-
mą, spalvas, formas, labiau su-
vokti savo jausmus, emocijas ir 
atvaizduoti tai piešiniu. Ugdo-
ma spalvinga, kūrybinga, empa-
tiška, pastabi, pozityvi asmeny-
bė. Ypatingų vaikų pasiekimai 
jiems patiems tampa kūrybinės 
motyvacijos šaltiniu ir tenkina 
būtiniausius poreikius.

Kokie ateities tikslai? 
Mokytojas V. Kančauskas 

siekia rengti naujas vaikų vekto-
rinės tapybos darbų parodas ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pa-
saulyje kartu su profesionaliais 
dailininkais. Taip pat įtrauk-
ti dar daugiau vaikų į veiklas, 
užkrėsti juos kūrybiškumu da-
linantis savo kūrybiniais atra-
dimais su kolegomis, kad kūry-
biškumo ugdymas taptų vienu iš 
svarbiausių prioritetų ne tik ug-
dant ypatingų poreikių vaikus. 

Labiausiai džiugina nuola-
tinių rėmėjų ir partnerių palai-
kymas. Tačiau pagalbos nieka-
da nebūna per daug, tad visada 
laukiami ir nauji rėmėjai, kurie 
padėtų įgyvendinti esamus ir 
naujus tikslus, taip pat suteik-
tų galimybę vaikui susieti sa-
vo gyvenimą su šiuolaikinėmis 
informacinėmis technologijo-
mis bei menu.

„Bičiulystės“ inf.

Ypatingų vaikų 
ypatingas kūrinys – 
JAV ambasadoriui

Lietuvą pasaulyje ir toliau garsina ypatingų poreikių vaikų dar-
bai. Šįkart unikalus Vilniaus Šilo mokyklos moksleivės Anos 
Raketytės vektorinės tapybos piešinys „Laiko upė“ papuoš JAV 
ambasados Lietuvoje erdves – jis įteiktas ambasadoriui Rober-
tui S. Gilchristui.

Valdas Kančauskas.

Ana Raketytė ir jos vektorinės tapybos piešinys „Laiko upė“.
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„Moterims dėl estrogenų 
įtakos, klampesnio kraujo būna 
šalta dažniau nei vyrams. Taip 
pat šilta ar šalta, gali priklausy-
ti nuo žmogaus amžiaus, svo-
rio, gyvenimo bei miego ritmo, 
mitybos įpročių, psichinės svei-
katos. Liūdniems, jaučiantiems 
įtampą žmonėms dažniau būna 
šalta. Raumeningesniam kūnui 
visada šilčiau, nes raumenų dar-
bas generuoja šilumą, o rieba-
linės ląstelės ją sulaiko“, – ko-
mentuoja „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkė Raimonda Truncė.

Kiekvieno 
termoreguliacija – 

individuali
Vaistininkė pasakoja, kad 

žmonės yra šiltakraujai, dėl 
to gali savo kūno temperatū-
rą reguliuoti patys, nepriklau-
somai nuo aplinkos. Esant vė-
siai aplinkai žmonių kraujagys-
lės susitraukia, taip atiduoda-
mos mažiau šilumos į aplinką, 
o esant šiltam orui, išsiplečia, 
taip išspinduliuodamos šilumą 
į aplinką – tai vadinama termo-
reguliacija.  

„Kiekvieno žmogaus ter-
moreguliacija yra individuali. Ji 
priklauso nuo prigimties, krau-
jagyslių būklės bei kitų galimų 
sveikatos sutrikimų. Šilumos 
reguliavimas prasideda smege-
nyse – pagumburyje, kuriame 
yra tam tikrų branduolių, susi-
jusių su organizmo temperatū-
ros reguliavimu, bei yra valdo-
mas hormonų. Būtent skydliau-
kės hormonai padeda reguliuo-
ti temperatūrą ir medžiagų apy-
kaitą. Todėl jei žmogui nuolat 
šalta, jis jaučia nuovargį ar pra-
dėjo gausiai slinkti plaukai ir 
lūžinėti nagai, vertėtų atkreip-
ti dėmesį į skydliaukę bei atlik-
ti kraujo tyrimą TTH kiekiui 
nustatyti“, – aiškina R. Truncė.

Kiekvieno žmogaus tempe-
ratūros komforto lygis taip pat 
gali būti skirtingas. Moterys pa-
togiau jaučiasi aukštesnėje tem-
peratūroje nei vyrai. Standarti-
nė rekomenduojama temperatū-
ra siekia 21°C, o santykinis oro 
drėgnumas – 50 proc.

„Kai vieni nuolat šąla, kitus 
žmones kankina karščio bangos. 
Jos gali kamuoti esant stresinei 
situacijai, pakilus kraujospū-
džiui, sutrikus skydliaukės veik
lai, o moterims – menopauzės 
periodu. Visgi dažniausi vaisti-
nėje girdimi pacientų nusiskun-
dimai yra šąlančios bei tirpstan-
čios galūnės“, – atkreipia dėme-
sį vaistininkė.

Man nuolat šalta – 
ką daryti?

Nuolatinis šalčio jausmas, 
anot R. Truncės, gali kankin-

ti ir dėl mažakraujystės, t. y. 
dėl žemo hemoglobino kiekio 
kraujyje. Simptomai labai pa-
našūs kaip ir skydliaukės hor-
monų sutrikimų atveju, tik dar 
prisideda galvos svaigimas stai-
ga pasisukus ar atsistojus. Daž-
nai pacientai tai įvardina kaip 
„žvaigždutes akyse“.

„Vienas iš pagrindinių peri-
ferinės kraujotakos sutrikimams 
būdingų simptomų – ne tik ga-
lūnių šalimas, bet protarpinis 
tirpimo jausmas. Tai pat dar 
vertėtų paminėti ir Reino ligą – 
tai sutrikimas, kuomet rankų ar 
kojų pirštai pabąla, ima mels-
ti sušalus. Rankų šalimas, dar 
kitaip vadinamas ledinių ran-
kų sindromu,  dažniau vargina 
rūkančius žmones, nes nikoti-
nas sukelia kraujagyslių spaz-
mus“, – vardija ji.

„Gintarinės vaistinės“ vais-
tininkės teigimu, ne visi nu-
siskundimai šąlančiomis galū-
nėmis būtinai signalizuoja apie 
sveikatos sutrikimus. Galūnės 
gali šalti ir dėl per mažo maisto 
kiekio, kurio neužtenka paten-
kinti energinių organizmo po-
reikių, per didelio sėslumo ar 
tiesiog sumažėjusio kraujospū-
džio. Tai lengvai išsprendžia pa-
didintas fizinis aktyvumas, daž-
nesnės pertraukėlės darbo metu, 
stengiantis nors minimaliai pa-
judėti, kad suaktyvėtų kraujota-
ka, taip pat subalansuota mityba.

„Šąlant galūnėms dėl sutri-
kusios periferinės kraujotakos, 
rekomenduojama naudoti ple-
čiančius preparatus, vieni iš to-
kių – augalinės kilmės prepara-
tai, į kurių sudėtį įeina standar-
tizuotas ginkmedžių ekstraktas. 
Taip pat galima naudoti tepalus 
ar kremus, kurių sudėtyje yra pi-
piro, nes kaitinantis efektas page-
rina kraujotaką bei sušildo. Dar 
vienas variantas – galūnių dir-
ginimas. Pacientams patariame 
mūvėti natūralios šiurkštesnės 
vilnos pirštines ir kojines, atlik-
ti masažus ar glostymus, naudoti 
masažinius kilimėlius. Dirginant 
odos nervines galūnes, kraujas 
ima geriau plūsti į smulkesnes 
kraujagysles. Galima naudoti ir 
šildančius eterinius aliejus, to-
kius kaip imbiero ar cinamo-
no“, – rekomenduoja R. Truncė.

Esant mažakraujystei, pir-
miausia rekomenduojama visa-
vertė bei subalansuota mityba, 
taip pat geležis, folio rūgštis bei 
vitamino B12 preparatai. Visų 
šių medžiagų gausu kepenėlė-
se, raudonoje mėsoje, virtuose 
moliuskuose, lašišoje, pupelėse, 
granatų vaisiuose. Anot vaisti-
ninkės, kai kuriems pacientams 
pasiūlomi ir jodo turintys pro-
duktai ar preparatai. 

„Bičiulystės“ inf.

Paprasti pratimai 
gali sumažinti riziką 

patirti traumą 
Nuolat karšta 

arba šalta? Ką tai reiškia 
ir ką daryti?

Vieniems žmonėms dažniau karšta, kitiems – šalta. Vaistinin-
kai sako, kad į šiuos pojūčius nereikėtų numoti ranka, mat tai 
organizmo siunčiamas signalas apie sveikatą.

Pasak J. Veliulytės, vyres-
niame amžiuje patyrus traumą 
galimybė išlikti tokiam pačiam 
aktyviam kaip anksčiau stipriai 
sumažėja. Ne visada padeda ir 
reabilitacija. Griuvimai ir dėl to 
patiriamos traumos yra pagrin-
dinė priežastis, dėl ko vyresnio 
amžiaus žmogus tampa visiškai 
izoliuotas savo namuose ar netgi 
atsiduria senelių namuose.

Dėl to itin svarbi prevenci-
ja – kuo labiau sumažinti trau-
mų tikimybę. Kineziterapeu-
tė pataria pradėti nuo namų 
aplinkos pritaikymo: susitvar-
kyti taip, kad būtų kuo mažes-
nė tikimybė pargriūti. Netinka-
mai pasirinkta avalynė, kilimai 
ir kilimėliai, slidžios grindys, 
daiktai kelyje, kuriuo senyvas 
žmogus vaikšto, didina tikimy-
bę pargriūti ir susižaloti. Svar-
bu ir einant į parduotuvę pasirū-
pinti tinkama avalyne, pasirink-
ti patogų krepšį. Ypač didelė ri-
zika kyla įvairią negalią turin-
tiems žmonėms: po insultų, pa-
tiriantiems epilepsijos priepuo-
lius, sergantiems artrozėmis ir 
pan. Kineziterapeutė primena, 
kad yra daug priemonių, galin-
čių palengvinti judėjimą, pada-
ryti jį saugesnį: lazdelės, sto-
vai, vaikštynės, vežimėliai yra 
kompensuojami valstybės. Te-
reikia kreiptis dėl į savivaldybės 
socia linių paslaugų įstaigą. Kai 
kuriais atvejais prireiks šeimos 
gydytojo recepto. 

Ne mažiau svarbus daly-
kas – paprasti fiziniai pratimai, 
kuriuos kasdien atliekant gali-
ma pailginti žmogaus savaran-
kišką gyvenimą ir sumažinti ri-
ziką griūti bei susižeisti. Iš pir-
mo žvilgsnio šie pratimai atro-
do labai lengvi, tačiau jie tikrai 
efektyvūs. „Įsivaizduojame, 
kad mankštintis reiškia sunkiai 
plušėti. Bet iš tikrųjų taip nėra. 
Nesunkiai atliekami kasdieniai 
veiksmai gali labai prisidėti prie 
geresnės savijautos – padidinti 
jėgą raumenyse, pagerinti orien-
taciją aplinkoje, koordinaciją ir 
lankstumą. O tai leis žmogui 
ilgiau išlikti savarankiškam“, – 
sako kineziterapeutė J. Veliulytė.

Jėgos pratimai
Vyresnio amžiaus žmogui 

labai svarbu lavinti jėgą. Tai 
nėra plušėjimas sporto salėje su 
svoriais. Svarbu lavinti gebėji-
mą atsistoti iš sėdimos vietos į 
stovimą, lipti laiptais, nuo že-
mės paimti krepšį, apsiauti ba-
tus, apsimauti kojines, pasiimti 
iš aukštai daiktą. Vyresnio am-
žiaus žmogus šiuos gebėjimus 
dažnai praranda. 

Jėgos pratimai – tai raumenų 
stiprinimas, kuris skatina krau-
jotaką, užtikrina sąnarių maiti-
nimą, didina judesių amplitudę. 
Žmogus, kuris treniruojasi, gali 
ilgiau aktyviai gyventi. 

Valakupių reabilitacijos cen-
tro kineziterapeutė Jurgita Ve-
liulytė pataria, kaip sumažin-
ti traumų riziką vyresnio am-
žiaus žmonėms. Tai padėti 
gali paprasti pratimai. Šiame 
numeryje – patarimai, kaip 
lavinti raumenų jėgą.

Kineziterapeutė pataria 
mankštintis keletą kartų per 
dieną (iki 5 kartų). Geriau atlik-
ti mažiau pratimų vienu metu, 
bet juos dažnai kartoti. J. Veliu-
lytė perspėja – svarbu mankšti-
nantis jaustis komfortiškai. Ka-
dangi vyresnio amžiaus žmones 
vargina sąnarių susidėvėjimas, 
aukštas kraujospūdis, pusiaus-

vyros sutrikimai, yra rizika, kad 
persistengus pablogės savijauta. 
Vis dėlto kineziterapeutė ragina 
net ir esant skausmingiems są-
nariams, kitiems negalavimams 
nuolat mankštintis. Dažnai žmo-
gus nustoja daryti pratimus, kai 
jaučia skausmą. Tai klaida, nes 
tuomet situacija tik dar blogėja. 

Parengė Emilija STONKUTĖ

1 pratimas. 
Laikydamiesi už kėdės ar-

ba sienos stiebiamės aukštyn 
(lengvesnis variantas) ir nusi-
leidžiame. Kas gali – pratimą 

atlieka nesilaikydami. Rankos 
ant šonų. Pratimą kartojame 
10 kartų, jį atliekame 23 kar-
tus per dieną.

3 pratimas.
Atsisėdame ir atsistojame. 

Atliekant pratimą galima lai-
kytis už kėdės, už sienos, ar-
ba niekur nesiremti. Tai pri-
klauso nuo žmogaus galimy-
bių. Kartojame 10 kartų 23 
kartus per dieną. Svarbiausia 

atliekant šį pratimą ne griū-
ti, o ramiai atsisėsti ir atsisto-
ti. Iš pradžių gali būti sunku, 
bet pakartojus daug kartų, taps 
vis lengviau. Šis pratimas ge-
rina pečių juostos mobilumą 
ir ištempia nugaros raumenis.

2 pratimas. 
Laikydamiesi sienos arba 

durų staktos uždedame koją 
ant kėdės ir pamažu nuleidžia-
me. Tą patį kartojame su kita 
koja. Stengiamės nesikūprinti, 
krūtinė į priekį. Kojas statome 
kuo plačiau. Atlikę pratimą 5 
kartus, apsisukame kita puse 
(laikomės sienos kita ranka) ir 

viską pakartojame. Pratimą at-
likime keletą kartų per dieną.

Turime jaustis komfortiš-
kai, jei labai sunku užkelti koją 
ant kėdės, galima pradėti nuo 
žemesnių paviršių (suoliuko, 
laiptelio). Pratimas lavina pu-
siausvyrą, raumenų jėgą, didi-
na klubo sąnario judesių am-
plitudę.
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Mirus buvusiai ilgametei Alytaus rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkei Elenai GRUDZINSKIENEI, 

skaudžią netekties valandą nuoširdžiai  
užjaučiame artimuosius. 

Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos nariai

Nutarė gyventi
Denisui – 23 metai. Jo ko-

jos nė kiek nejuda, o rankos la-
bai silpnos – viskas dėl gene-
tinės ligos, Diušeno raumenų 
distrofijos.

Buvo vos trejų, kai tėvai su-
prato, kad su vaiku kažkas vyks-
ta. Kojos kliūdavo lygioje vie-
toje, vaikas krisdavo, verkdavo. 
Tėvas paliko šeimą. Negailes-
tingi buvo ir daktarai: „Dar ju-
dini pirštus? Greitai nejudinsi“, 
„Kiek tau metų? Trylika? Na, 

iki aštuoniolikos pagyvensi, tai 
maksimumas.“

Po 18ojo gimtadienio De-
nisas vis dar buvo gyvas! Ir nu-
tarė gyventi. Vaikystėje tik fi-
ziškai stiprus senelis sugebė-
davo išnešti jį į lauką iš dau-
giabučio be lifto. Juodu ne tik 
vaikščiodavo po parką. Senelis 
jam perskaitė ne vieną paskai-
tą apie sportavimo, kad ir sėdo-
mis, reikšmę, sudomino elek-
tronika. Tai nepaprastai praver-
tė ateityje.

Keli akordai – ir daug kraujo
Kartą Denisas senelio sody-

boje rado seną gitarą ir bandė ja 
groti. Surūdijusios stygos kru-
vinai nubrūžino pirštus. „Dėl 
silpnų rankų, pirštų negalėjau 
groti, jau po penkių minučių pa-
vargdavau“, – prisimena peter-
burgietis. Gauta dovanų akus-
tinė gitara irgi nepradžiugino. 
Dienų dienas mokėsi atlikti pa-
prastutę melodiją, stengėsi im-
provizuoti, bet visos pastangos 
ėjo niekais. Jam per sunku buvo 
išspausti akordą trimis pirštais. 
Visokių kilo minčių.

Taip kankindamasis Denisas 
ėmė galvoti: „Juk pasaulyje tur-
būt yra daugiau jaunuolių, paty-
rusių traumas, sergančių įvairio-
mis ligomis, kurie nori pasijusti 
roko žvaigždėmis, bet neįsten-
gia dėl neklusnių pirštų.“

Taip gimė svajonė
Denisas nutarė sukurti tokį 

muzikos instrumentą, kuriuo 
galės groti kiekvienas, nepri-
klausomai nuo fizinių galimy-
bių. Pirmi bandymai, vos su-
laukus 18kos, buvo nesėkmin-
gi. Tuo laiku gyveno Kurske – 
jokių specialistų ar bendramin-
čių ten nebuvo – „ne miestas, o 
trys karvės ir dvi ožkos“.

Persikėlęs į Peterburgą, ėmė 
rimtai dirbti. Įkūrė startuolį – 

kompaniją NOLI Music (NO-
LI – No limit, be sienų), kuri rin-
koje ieško vietos Deniso gitarai.

Ar per kelerius metus pasi-
keitė gitaros žmonėms su ribo-
tais gebėjimais idėja? „Taip, – 
atsakė į šį klausimą Denisas. – 
Bandėme ir šiaip, ir taip, kol su-
pratome, kad viena didžiausių 
problemų yra mokymosi pro-
cesas. Anot statistikos, iš 100 
žmonių, ėmusių mokytis gro-
ti gitara, net 93 netrukus me-
ta pamokas. Štai tie 7 procentai 
yra mūsų potencialūs klientai. 
Supratome, kad turime orien-
tuotis ne tik į žmones su nega-
lia. Mūsų gitara padės visiems, 
kurie mokosi groti, nes ją leng
viau perprasti.“

Su Denisu dirba apie 10 
žmonių – inžinieriai, vadybi-
ninkai, dizaineriai. Jie gerbia sa-
vo bosą vežimėlyje ir tikisi kar-
tu sulaukti sėkmės. 

Pirmas blynas buvo panašus 
į kirvį

2020ųjų rudenį NOLI Mu-
sic surinko pirmą būsimos gita-
ros maketą, kuriuo jau buvo ga-
lima groti ir rodyti investuoto-
jams. Ši gitara neturėjo stygų, 
tik mygtukus, o viduje slėpėsi 
pačių sukurta elektronika. 

Ar pirmas blynas pavyko? 
„Netyčia pirmoji gitara buvo 

panaši į kirvį, bet dėl tokios iš-
vaizdos net tapo populiari, – 
juokiasi Denisas. – Sulaukėme 
investicijų, kurios leido sukurti 
antrą modelį, kuris ir bus masiš-
kai gaminamas. Su švelniomis 
stygomis, patobulintomis elek-
troninėmis smegenimis. Man su 
šiuo modeliu visai lengva groti.“

Jaunasis verslininkas turi ir 
daugiau veiklos, įvairių pomė-
gių. Jis mokosi Sankt Peterbur-
go valstybiniame informacinių 
technologijų universitete. Tapo 
aktyviu visuomenininku. Su 
vežimėliu pravažiavo maratono 
trasą, kviesdamas aukoti labda-
ringiems projektams. Netgi iš-
kovojo „Geriausio Sankt Peter-
burgo žmogaus“ vardą.

„Kiekvienas žmogus tu-
ri daugiau duoti, nei imti, – 
svarsto Denisas. – Tik neseniai 
tai supratau. Man kartais para-
šo neįgalių vaikų tėvai, kaltina, 
kam aš suteikiu jiems viltį, juk 
jiems niekas nepavyks, sako, te-
gu sėdi namie su kompiuteriu, 
neviliokite jų į nežinomybę... O 
aš viliosiu ir labai džiaugsiuos, 
jei mano mintys ir darbai bus 
kažkam kaip geras spyris į užpa-
kalį. Aš dabar nieko nebijau. Bi-
jau tik baimės, nes ji destrukty-
vi. Ji nieko neduoda, tik atima.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

„Kiekvienas žmogus turi daugiau 
duoti, nei imti“

Kas jūsų komandos narius 
paskatino kurti šį gydytojams 
skirtą įrankį?

Dar prieš susitinkant su da-
bartine komanda, galvoje suko-
si idėja apie dirbtinio intelekto 
kuriamą sprendimą. Šią idėją 
iš dalies „pasufleravo“ prie ko-
mandos prisijungę gydytojaira-
diologai, prisidėjo ir atlikta rin-
kos analizė, panašių produktų 
paieška. Kuo labiau gilinomės 
į problemą, tuo ji atrodė svar-
besnė. Sąnarių artroze visame 
pasaulyje serga apie 240 mili-
jonų žmonių. Vien JAV kas-
met daroma 100 milijonų kelio 

rentgenogramų. Deja, bet per 
vėlai pritaikytas gydymas tam-
pa vienu pagrindinių negalios 
veiksnių. 

Gal turėjote artimųjų, pa-
žįstamų, kurie kentėjo dėl kelio 
sąnario artrozės ir turėjo prob
lemų dėl skirtingose polikli-
nikose darytų rentgeno nuot
raukų?

Tikrai kone kiekvienas ko-
mandos narys galėtų įvardy-
ti atvejų, kai šeimos nariai ar 
pažįstami žmonės susidūrė su 
įvairiomis problemomis gydy-
mo įstaigose, tad ir situacija dėl 
skirtingose gydymo įstaigose 
darytų rentgeno nuotraukų yra 
žinoma. Dažnu atveju tai lemia 
pati medicinos sistema, pavyz-
džiui, bendros vaizdų sistemos 
trūkumas. Pasitaiko ir atvejų, 
kuomet gydytojo darbo vietoje 
nėra galimybės atidaryti laik
menų (CD). Dar viena priežas-
tis – aukštesnio lygio gydymo 
įstaigos dažnai nepasitiki kitų 
gydymo įstaigų, ypač periferi-
jos, specialistų tyrimais ir nuo-
mone, todėl neretai kartoja jau 
atliktus tyrimus. Nors retai, bet 
nutinka ir taip, kad pacientas 
turi rentgeno nuotrauką, tačiau 
jos aprašymas pasimeta, arba 
atvirkščiai, todėl tenka pakar-
totinai atlikti tyrimus. Vis dėlto 
situacija po truputį gerėja.

Ar dažnai pasitaiko klaidų 
radiologų darbe?

Remiantis statistika, medi-
cinoje vidutinis klaidų skaičius 
nustatant diagnozę yra apie 10–
15 proc. Jis šiek tiek mažesnis 

įprastinės kasdienės praktikos 
atvejais (apie 3–5 proc.). Anali-
zuojant vaizdus, o tai ir sudaro 
didžiąją radiologų darbo laiko 
dalį, klaidos gali siekti ir apie 
20–30 proc. Tikimės, kad mū-
sų sprendimas padės sumažinti 
klaidų tikimybę.

Kaip veikia jūsų kuriamas 
įrenginys?

Mūsų sprendimas – tai sa-
ve mokanti dirbtiniu intelektu 
pagrįsta sistema (angl. machine 
learning), kuri padeda automa-
tizuotai nustatyti kelio sąnario 
nusidėvėjimo stadiją ir proteza-
vimo poreikį. Tereikia į sistemą 
įkelti vaizdą (rentgeno nuotrau-
ką) ir diagnozė bus pateikta per 
kelias sekundes. Tai padėtų su-
taupyti apie 16 proc. gydytojų 
darbo laiko ir net 22 proc. su-
mažintų administracinio dar-
bo naštą.

Kaip vyko darbai? Kokius 
bandymus atlikote? Kas dar 
laukia ateityje?

Su komanda kartu darbuo-
jamės jau daugiau kaip metus. 
Dalyvavome keliuose moky-
muose, prisistatymuose. Šian-
dien galime didžiuotis ketu-
riais laimėjimais. Esame pradė-
ję bendradarbiauti su partneriais 
ir toliau tiriame rinką, ruošiame 
verslo planus, po truputį gilina-
mės į šiai sričiai reikalingo ser-
tifikavimo klausimus, ieškome 
sprendimo būdų. Taip pat sėk
mingai praėjome ES fondų prie-
monės „Inostartas“ vertinimo 
etapus ir buvome įvertinti kaip 
galintys gauti finansavimą.

Pradėtą vystyti idėją nuo-
lat tobuliname toliau, plečia-
me sistemos galimybių spektrą, 
modelio veikimo tikslumą, kad 
pasiektume pirmo etapo pagrin-
dinį tikslą – sukurti dirbtinio 
intelekto pagrindu grįstos ke-
lio sąnario nusidėvėjimo rent-
genologinės diagnostikos įran-
kio prototipą.

Vėliau, žinoma, laukia dar 
daugiau darbų – tai ir modelio 
testavimas, ir sistemos kūrimas, 

ir pardavimai bei plėtra. Viskas 
tik prasideda.

Ką apie šį įrankį sako pa-
tys radiologai?

Įrankio atsiradimas ir ki-
lo iš realaus radiologų porei-
kio. Radio logai šiame projek-
te atlieka išties svarbų vaidme-
nį – tiek kuriant produkto kon-
cepciją, tiek duomenų analizės 
procese, tiek partnerių paieško-
je. Savo idėjas jau esame prista-
tę ne tik investuotojams, bet ir 
gydymo įstaigoms. Akivaizdu, 
kad skait menizuoti sprendimai 
medicinoje vis labiau populia-
rėja. Patys gydytojai tai vertina 
teigiamai. Esame įsitikinę, kad 
mūsų kuriamas produktas galė-
tų prisidėti prie gydymo proce-
so optimizavimo.

Kokios jūsų kuriamo įren-
ginio perspektyvos?

Pastebėjome, kad nors ir yra 
panašius produktus kuriančių 
konkurentų, rinka gana didelė. 
Mūsų kuriamas įrankis gali būti 
vystomas ir plečiant tiriamas sri-
tis, ir pritaikant kitiems gydymo 
ar tyrimų atvejams bei įsitvirti-
nant įvairiose užsienio rinkose.

Eglė KULVIETIENĖ

Sąnarys nusidėvėjo. Kaip greičiau jam padėti?Sąnarių artrozė – labai daž-
na degeneracinė liga, kuria 
serga tūkstančiai pagyvenu-
sių ir net jaunų žmonių. Gy-
dytojai radiologai ir ortopedai 
sąnario nusidėvėjimą ir pro-
tezavimo poreikį nustato iš 
rentgeno nuotraukos. Tačiau 
nuotraukų, darytų skirtingo-
se medicinos įstaigose, koky-
bė gali būti nevienoda, todėl 
jas tenka daryti pakartotinai. 
Mokslininkai radiologams ir 
ortopedams siūlo efektyvesnį 
būdą atpažinti sąnario nusi-
dėvėjimo stadiją. Jie sukūrė 
dirbtinio intelekto pagrindu 
veikiantį įrankį, kuris anali-
zuoja rentgeno nuotraukas ir 
pateikia atsakymą, ar reikia 
kelio sąnario protezavimo. 
Apie šį jaunų mokslininkų 
atrastą sprendimą pasakoja 
komandos „Wear and tear“ 
vadovė Rita Zaleckienė.

Denisas Gončarovas serga Diušeno raumenų distrofija. Labai 
nedaug teturi jėgų ir vilčių gyventi, tačiau vis tiek pasistengė būti 
naudingas – išrado gitarą ribotas galimybes turintiems žmonėms.

Rita Zaleckienė. 
Asmeninio archyvo nuotr.
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.

 

Žilpamūšyje (Pasvalio r.) vy-
ko tradicinė poezijos šventė 
„Žydintys žodžiai“. Į ją bu-
vo pakviesti Biržų, Kupiš-
kio, Panevėžio, Pasvalio ra-
jonų literatai.

Šventę rengė Žilpamūšio 
kultūros namų ir bibliotekos 
darbuotojai, o ją puikiai vedė 
šių kultūros namų vadovė Ja-
nina Katauskienė. Skaitomas ei-
les keisdavo Nijolės Stepulienės 
iš Joniškėlio muzika ir dainos.

Skaitymus pirmoji pradėjo 
Kupiškio literatų klubo „Lėvens 
balsai“ vadovė Regina Baltrū-
nienė. Savo nuoširdžias eiles iš 
neseniai išleistos poezijos kny-
gos „Išgirsk gyvenimą“ skaitė 
Biržų rajono neįgaliųjų draugi-
jos literatų klubo „Svajokliai“ 
pirmininkas Egidijus Saldys. 
Popietėje skambėjo Panevėžio 
rajono literatų klubo „Polėkis“ 
kūrėjų Adelės Samulionienės ir 
Onos Striškienės skaitomi kū-
riniai. Pasvalio literatų klubui 
„Užuovėja“ atstovavo Ksavera 

Skujienė iš Riaubonių ir Stepo-
nas Rimkus iš Joniškėlio.

Visiems poezijos šventėje 
skaičiusiems savo kūrybą Žil-
pamūšio bibliotekininkė Dai-
va Goštautienė dovanojo gėlių, 
užrašų knygutes, tušinukus, li-
ninius rankdarbius.

Atvykusieji galėjo pasižval-
gyti po gražiai tvarkomą Žil-
pamūšį, paėjėti iki šalia esančios 
dvaro sodybos bei išlikusios pie-
ninės, kurioje jau seniai įrengti 

butai. Šalia yra Sokų dvarelis, 
kiek tolėliau Geltonpamūšis su 
išlikusiu kumetyno pastatu. Bu-
vo džiugu susitikti, pabendrau-
ti, pasikeisti naujai išleistomis 
knygomis, pasidžiaugti sutiktais 
žmonėmis. Poezijos šventės da-
lyviai dėkingi jos rengėjams, nes 
sąlygos susiėjimams dar tebėra 
gana sudėtingos.

Ona STRIŠKIENĖ
Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė

Žilpamūšyje – poezijos 
šventė „Žydintys žodžiai“ 

kitas „bičiulystės“ numeris išeis birželio 17 dieną.

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

Devinta valanda. Tėtis vėl 
vėluoja.

Gustė įsitaiso ant sofos, apsi-
kabina planšetę, tarsi Google ga-
lėtų apginti nuo barnių, ore tvy-
rančios įtampos, virtinės pik-
tų žodžių. Tarsi visos tos būtos 
nebūtos istorijos, kurias ji taip 
mėgsta skaityti, galėtų nukel-
ti visai į kitą, kol kas nerealiu 
atrodantį pasaulį, kuriame net 
atostogaudama kaime pas mo-
čiutę ji nerūpestingai vaikytųsi 
drugelius, o ne su baime lauk-
tų, kol kieman įsuks įpykusio 
tėčio vairuojamas automobilis, 
o apsiverkusi mama padės jai 
kuo skubiau susirinkti daiktus. 
Prie šono prisiglaudžia Tigras – 
rainas katinas, pats geriausias 
draugas nuo vos atmenamų lai-
kų. Jis patogiai susirango ir ima 
murkti. Ir Gustė patogiai įsitai-
so, priglunda prie katino, pama-
žu pasinerdama į lengvą laiko ir 
erdvės atsiribojimą, įmantriau 
vadinamą alfa būsena... Jos siela 
keliauja skaitytų istorijų pusla-
piais, nardo po spalvotas ilius-
tracijas, mėgaujasi nerealiu sva-
jonių pasauliu...

...Blyksteli moneta. „Auksas, 
tikras auksas, – nudžiunga Gus-
tė, tiesdama ranką. – Kaip norė-
čiau, kad ji visada būtų mano!“ 
Moneta, tarsi skaitydama mintis, 
atsiduria delne. Mergaitė groži-
si ja, varto. „Visai kaip ta, kurią 
mačiau Gintaro muziejuje Pa-
langoje. O, kad galėčiau grįžti 
į tą vasarą!“ Ir vėjas jau plaiks-
to šviesius vasarinius drabužius, 
pakvimpa gaiviu pušyno oru, o 
kiekvienas rytas pasitinka vaikiš-
ku kelionės prie jūros džiaugsmu 
ir išdykusiomis spalvotų aitvarų 

uodegomis paplūdimyje. Tada ir 
įvyko lūžis – kažkas atsitiko tarp 
tėtės ir mamos. Paguoda buvo ta, 
kad jie dar nesvaidė vienas į kitą 
daiktų, barėsi tyliai, bet... 

Dabartinė tikrovė – daug 
niūresnė. Jei tėtis užtrunka – gero 
nelauk. Net pro uždarytas duris 
Gustė girdi, kaip kartais dūžta in-
dai, o virtuvėje atsiranda vis nau-
jos lėkštės, puodeliai. Ji bijo kam 
nors apie tai pasakoti, tad susigū-
žia kamputyje ir pačia mieliausia 
vakaro pramoga tampa žaidimas 
„Uno“ kortomis su pačia savimi. 

Moneta blyksteli Gustės del-
ne, o jos protą nutvieskia tuo 
metu, atrodo, pati protingiau-
sia mintis – kad tėtis su mama 
niekada nesibartų!

Gustė nubunda. Šviesu. Nors 
ji miegojo savo kambaryje, savo 
lovoje, jausmas toks, tarsi naktį 
būtų praleidusi po angelo spar-
nu. Duris atidaro tėtis – ne surū-
gęs, piktas, amžinai bambantis, 
o linksmai besišypsantis mielas 
vyriškis. „Kelkis, dukra, papus-
ryčiausim ir ruošimės savaitga-
liui prie jūros.“ 

Ji pasitrina akis, nori sau įsi-
gnybti, tačiau delne aptinka lai-
me spindinčią monetą. 

„Sapnuoju aš ar ne, visai 
nesvarbu, – nusprendžia ropš-
damasi iš lovos. – Svarbu tai, 
kad gyvenimas tikrai pilnas 
stebuk lų...“

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

Kai lyja stebuklais

Poezijos šventės dalyviai.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


