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Ką turite 
žinoti apie 
eurą
Parengė Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija

Nuo 2015-ųjų sausio 1 dienos 
Lietuvoje bus įvesta bendroji Eu-
ropos valiuta – euras. Čia rasite 
su euro įvedimu susijusias aktu-
alijas, praktinius patarimus, atsa-
kymus į dažniausiai užduodamus 
klausimus. 

Praktiniai aspektai
15 kalendorinių dienų – nuo 

2015 m. sausio 1 dienos iki sausio 
15 dienos – už prekes ir paslaugas 
mokant grynais pinigais, bus gali-
ma atsiskaityti ir litais, tačiau grą-
žą gausite tik eurais. Nuo 2015 m. 
sausio 16 dienos atsiskaityti bus 
galima tik eurais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos 
litai bus keičiami nemokamai 
3,4528 lito už 1 eurą kursu. Gry-
nuosius pinigus nuo 2015 m. sau-
sio 1 dienos nemokamai keis: 

• Komercinių bankų skyriai, 
kurie atlieka grynųjų pinigų ope-
racijas (pirmą pusmetį (iki liepos 
1 dienos) keis visi komercinių 
bankų skyriai, antrą pusmetį – da-
lis bankų skyrių, kurie bus nuro-
dyti vėliau atskirai);

• Lietuvos pašte ir kai kuriose 
kredito unijose litai į eurus nemo-
kamai bus keičiami 60 dienų (iki 
kovo 1 dienos);

• Lietuvos bankas nemokamai 
litus į eurus keis visą laiką.

Kortelėse ir sąskaitose esantys 
litai bus pakeisti automatiškai ir 
nemokamai.

Nepamirškite – nė viena vals-
tybinė ar kita institucija nesiūlys 
keisti pinigų gatvėje, namuose, 
neprašys sąskaitų numerių, nere-
gistruos litų ar eurų serijų nume-
rių. Dėl euro įvedimo Jūsų sąskai-
tos numeris nesikeis, o sąskaitoje 
esantys litai į eurus bus keičiami 
automatiškai. Primename, kad nei 
bankai, nei valstybinės instituci-
jos nereikalauja telefonu pasakyti 
prisijungimo kodų, slaptažodžių 
ar kitų panašių duomenų. Įtarę 
apgaulę skambinkite į policiją nu-
meriu 112.

Grynieji pinigai
Šiuo metu visoje euro zonoje 

cirkuliuoja vienodi septynių no-
minalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 
500) eurų banknotai. Eurų ban-
knotuose pavaizduoti skirtingų 
Europos istorijos laikotarpių ar-
chitektūriniai stiliai, kiekvienas 
banknotas yra skirtingos spalvos 
ir dydžio. Banknotus lengva at-
pažinti sutrikusio regėjimo žmo-
nėms. Kuo didesnis nominalas, 
tuo didesnis banknotas. Dideli, 
lengvai įskaitomi nominalo skai-
čiai banknoto averse atspausdinti 
storesniu dažų sluoksniu, kad juos 
būtų lengva apčiuopti. Perbraukite 
pirštu per banknotą. Pajusite, kad 
priekinėje jo pusėje, kai kurios 
vietos yra storesnės. Ant naujųjų 5 
ir 10 eurų banknotų kairiojo ir de-
šiniojo kraštų yra trumpų iškilių 
brūkšnelių. Ant 200 eurų banknoto 
tokie brūkšneliai yra prie apatinio 
priekinės pusės krašto, ant 500 
eurų banknoto – prie dešiniojo. 

Šiuo metu naudojamos aštuonių 
nominalų (1, 2, 5, 10, 20, 50 centų 
ir 1 bei 2 eurų) apyvartinės mo-
netos. Visos euro monetos galio-
ja visoje euro zonoje, lietuviškos 
euro monetos taip pat galios viso-
se euro zonos šalyse. Kiekviena 
moneta turi bendrąją ir naciona-
linę puses. Bendrojoje pusėje yra 
Europos žemėlapis ir nominalas. 
Nacionalinę lietuviškų euro mo-
netų pusę puoš Vytis. Ant lietuviš-
kos 2 eurų monetos briaunos bus 
iškaldinti žodžiai „Laisvė, vieny-
bė, gerovė“.

Euro monetų nominalą galima 
atpažinti pagal svorį – kuo sun-
kesnė moneta, tuo didesnis jos 
nominalas (išskyrus 1 euro mone-
tą, kuri yra lengvesnė už 50 euro 
centų monetą), pagal storį – kuo 
storesnė moneta, tuo didesnis no-
minalas (išskyrus 1 euro ir 2 eurų 
monetas, kurios yra plonesnės už 
50 euro centų monetą). Taip pat 
euro monetų briaunos yra skirtin-
gos:

• 1 ir 5 euro centų monetų briau-
na yra lygi.

• 2 euro centų monetų briauna 
yra lygi su grioveliu.

• 10 ir 50 euro centų monetų 
briauna yra rantuota.

• 20 euro centų monetų briauna 
yra su septyniais įdubimais.

• 1 euro monetų briauna yra su 

Įžanga
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trimis smulkiai rantuotomis dali-
mis (trys rantuotos ir trys lygios 
dalys).

Įvedus eurą bus siekiama iš-
vengti įstatymo pažeidimų, to-
dėl bus vykdomos įvairios prie-
monės: aktyvi kainų stebėsena, 
visuomenės įtraukimas į kainų 
priežiūros kontrolę, prekių ir 
paslaugų kainų perskaičiavimo 
ir nurodymo kontrolė. Galimi 
pažeidimai bus nedelsiant tiria-
mi, o patvirtinus pažeidimą at-
sakingiems asmenims taikomos 
sankcijos. Siekiant apsaugoti 
Lietuvos vartotojų interesus ir 
užtikrinti sąžiningą paslaugų bei 
prekių kainų perskaičiavimą įve-
dant eurą, pasirašytas Geros vers-
lo praktikos memorandumas. 

Dažniausiai užduodami klau-
simai:

Kaip įvedus eurą pasikeis soci-
alinių išmokų mokėjimo tvarka?

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos 
išankstinės socialinio draudi-
mo senatvės pensijos (mokamos 
už praėjusį mėnesį), socialinio 
draudimo senatvės pensijos, so-
cialinės pašalpos ir kita pinigi-
nė socialinė parama (mokama už 
praėjusį mėnesį), taip pat valsty-

binės pensijos, šalpos išmokos, 
našlių pensijos ir kitos valstybi-
nės išmokos (mokamos už praė-
jusį mėnesį) bus mokamos eurais.  
Nė viena paminėta išmoka dėl 
euro įvedimo nesumažės.

Kokia valiuta bus mokama 
pensija nuo 2015 metų?

Nuo 2015 metų sausio 1 die-
nos pensija bus mokama eurais. 
Pensija bus automatiškai per-
skaičiuota ir mokama eurais kaip 
buvo mokama litais. Pačiam sen-
jorui dėl to nereikės nieko daryti. 
Verčiant litus į eurus, sumos bus 
apvalinamos gyventojų naudai.

Kokio dydžio pensija bus mo-
kama eurais?

Tikslus dydis paaiškės tada, 
kai Vyriausybė patvirtins bazinės 
pensijos, draudžiamųjų pajamų ir 
kitus reikalingus dydžius, eurais. 
Apytiksliai pensiją eurais galima 
apskaičiuoti dabar gaunamą pen-
sijos dydį padalinus iš 3,4528. 
Pavyzdžiui, jeigu vidutinė pensi-
ja šiuo metu yra 827,10 Lt, tai pa-
vertus į eurus ji bus 239,55 EUR.

Ar socialinio draudimo pensi-
jos, pašalpos, nedarbo išmokos 
bus apvalinamos iš litų į eurus?

Atsižvelgiant į patvirtintą lito 
ir euro keitimo kursą, pakeitus 

įstatymuose nustatytas sumas, 
kurios traukiamos į formules, tai-
komas apskaičiuojant šias išmo-
kas, jos bus ne automatiškai sua-
pvalinamos, o perskaičiuojamos. 
Žmogui pačiam nereikės kreiptis 
dėl perskaičiavimo, perskaičiuos 
„Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai bus 
informuojami apie gaunamų iš-
mokų dydį eurais?

Gyventojus, kuriems pašalpos pri-
statomos į namus arba išmokamos 
per mokėjimo įstaigą (AB „Lietu-
vos paštas“ padalinius), planuoja-
ma informuoti nurodant būsimos 
pensijos dydį ant išmokos išmo-
kėjimo kvito.

Kur galima rasti svarbiausią 
informaciją apie euro įvedimą 
Lietuvoje?

Visą aktualią informaciją apie 
eurą galima rasti oficialioje euro 
svetainėje www.euras.lt arba 
skambinti nemokama euro telefo-
no linija 8 800 34528. Jūsų namus 
taip pat pasieks leidiniai apie 
praktinius euro įvedimo aspektus 
ir grynuosius pinigus. Apie euro 
įvedimą bus plačiai pranešama 
žiniasklaidos priemonėse.

Patarimai iš viso pa-
saulio kaip kovoti su 
peršalimu
Parengta pagal dienraščio 
„Vakaro žinios“ priedą „Geras!“

Visi prisimename, kaip vaikystėje 
mamos ar močiutės stengdavosi mus 
gydyti nuo peršalimo ar gripo nami-
niais vaistais. Gal tai buvo arbata su 
citrina ar dubuo su karštu vandeniu 
ir garstyčiomis kojoms pakaitinti. Ir 
dabar, kai jau esame suaugę, neretai 
prisimename šias paprastas, bet veiks-
mingas priemones. Gal net pagalvoja-
me, o kaip gydosi kitų šalių gyvento-
jai?

Japonija
Pakepinkite keptuvėje marinuo-

tų slyvų, kol jos gerai apsvils, užpil-
kite labai karšta žaliąja arbata. Toks 
gėrimas mažina karščiavimą. Kitos 
priemonės nuo peršalimo panašios į 
mūsiškes. Reikia sutarkuoti imbie-

ro, įdėti citrinos ir medaus ir užpilti 
karšto vandens. Šis gėrimas padeda at-
kimšti užsikimšusią nosį. Nuo gerklės 
skausmo padeda sumaltų japoniškų 
porų, malto imbiero ir „Miso“ pastos 
(japoniška sojų pasta) mišinys. Į masę 
įpilkite karšto vandens ir gerkite. Sojų 
pasta naudojama ne dėl gydomųjų sa-
vybių, o todėl, kad suteikia malonaus 
skonio.

Pietų Afrika
Afrikoje, kaip ir pas mus, tikima 

gydomosiomis česnako galiomis. Jis 
yra natūralus antibiotikas ir padeda 
gydant viršutinių kvėpavimo takų 
ligas. Šviežio sutrinto česnako deda-
ma į sriubas. Jeigu užsikimšo nosis, 
kvėpuoti padės ciberžolės, užplikytos 
vandeniu. O nuo kosulio Afrikoje tai-
somas toks sirupas: perpus sumaišoma 
juodųjų pipirų ir medaus.

Škotija
Anot kai kurių škotų, romas su pi-

pirmėtėmis – geriausias jūrininkų 
vaistas. Kitas škotų naminis vaistas 
nuo peršalimo – dilgėlių arbata. Ir dar 
sveika pasivaikščioti prie jūros! Gal 
todėl, kad jūros ore daug druskos.

Serbija
Serbijoje kosulys ir bronchitas gy-

domas karameliniu gėrimu. Pamažu 
karamelizuojami trys šaukštai cu-
kraus. Kai jie įgauna karamelės spal-
vą, suberiami į puodelį pieno. Pienas 
šildomas ant mažos ugnies, visą laiką 
maišant cukrų, kol jis visai ištirpsta. Šį 
gėrimą reikia gerti kuo karštesnį. Taip 
pat nuo peršalimo padeda toks gėri-
mas: lėtai karamelizuokite du ar tris 
šaukštus cukraus, įlašinkite kelis lašus 
vandens ir įpilkite stiklinę slyvų bren-
džio. Kai cukrus ištirps, gerkite karštą.

Kolumbija
Kolumbijoje manoma, kad tai, kas 

dvokia, išvalo nosiaryklę. Taigi su-
trinkite česnako skiltelę, sumaišykite 
su susmulkintais lauro lapais ir stam-
biai maltu muskatu. Suberkite visa tai 
į kokį mažytį maišelį ir uostykite jį. 
Užgulusi nosis tikrai prasivalys.

MEDICININĖ INFORMACIJA
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VLK: širdies ir krauja-
gyslių tyrimai kasmet 
atliekami nemokamai
Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
informacija 

Nepaisant to, kad kasmet vis dau-
giau žmonių nemokamai išsitiria 
savo sveikatą pagal prevencinę šir-
dies ir kraujagyslių ligų programą, 
o šios ligos diagnozuojamos anks-
tyvojoje stadijoje, kas leidžia paci-
entams sėkmingai pasveikti, visgi 
mirtingumas mūsų šalyje nuo jų iš-
lieka gana aukštas. Todėl Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) ragina vyrus ir 
moteris aktyviau išnaudoti valstybės 
siūlomas galimybes nemokamai pa-
sitikrinti savo sveikatą. 

Jau devinti metai kaip Lietuvoje 
vykdoma minėta širdies ir krauja-
gyslių ligų prevencijos programa, 
pagal kurią kartą per metus nemo-
kamai gali pasitikrinti moterys nuo 
50 iki 65 metų ir vyrai nuo 40 iki 
55 metų.  Užsienio ir mūsų šalies 
patirtis rodo, kad galima išvengti 
daugelio širdies ir kraujagyslių ligų 
ir pailginti žmogaus gyvenimą. Tam 
reikia perprasti ligos prigimtį, nu-
statyti ją skatinančius rizikos veiks-
nius ir atkakliai su jais kovoti. 

„Todėl Lietuvoje įgyvendinama 

minėta prevencinė programa. Taip 
žmonėms suteikiama puiki galimy-
bė pasitikrinti širdies ir kraujagys-
lių būklę, anksti nustatyti išeminį 
širdies ir kraujagyslių pažeidimą, 
jo atsiradimo tikimybę, išvengti li-
gos, neįgalumo ir mirties nuo ūmių 
komplikacijų: miokardo infarkto, 
insulto, periferinių arterijų trom-
bozės“, – teigė Viačeslavas Zaksas, 
VLK Sveikatos priežiūros paslaugų 
direktorius. 

Norintiesiems pasitikrinti širdies 
ir kraujagyslių būklę reikia kreiptis į 
šeimos gydytoją. Jis nustato rizikos 
veiksnius ir, jei reikia, sudaro indi-
vidualius ligų prevencijos planus. 
Šios patikros metu su pacientu kal-
bama apie  profilaktikos priemones, 
patariama, kaip stiprinti ir išsaugoti 
sveikatą.

V. Zaksas pastebi, kad ryžtis keis-
ti savo gyvenimą turime norėti ir pa-
tys. Juk širdies ir kraujagyslių ligos 
visame pasaulyje siejamos su netin-
kama žmonių gyvensena: nesveika 
mityba, rūkymu, per mažu fiziniu 
aktyvumu, antsvoriu bei negydomu 
padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu 
ar cukriniu diabetu. 

Daugelis žmonių nejaučia jokių 
šių ligų simptomų, nesugeba jų atpa-
žinti ir dažnai net neįtaria, kad serga. 
Ypatingai svarbu kreiptis į gydytoją 
ir atlikti profilaktinius širdies tyri-
mus net ir gerai besijaučiantiems, 
bet turintiems nors menkiausią ri-
zikos veiksnį (rūkaliams, turintiems 
padidėjusį kraujospūdį, viršsvorį, 
genetinį polinkį) žmonėms. 

Svarbu žinoti, kad vieną kartą per 

metus pagal minėtą programą ne-
mokamai gali būti nustatoma gliu-
kozės, cholesterolio, trigliceridų 
koncentracija kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma ir kiti tyrimai, 
parodantys, ar žmogus priskirtinas 
didelės rizikos grupei. Jei po pirmi-
nių tyrimų paaiškėja, kad širdies ir 
kraujagyslių ligų tikimybė yra di-
delė, pacientas siunčiamas išsamiau 
ištirti į specializuotus šių ligų pre-
vencijos padalinius,  prireikus – ski-
riamas gydymas. 

„Pradėjus vykdyti širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencijos programą, 
išsamų pacientų ištyrimą atlikdavo 
tik dvi gydymo įstaigos – Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikos ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninė Kauno 
klinikos.  Dabar tokie padaliniai, 
kuriuose pacientai gali išsitirti, yra 
daugelyje didesnių Lietuvos mies-
tų. Tai reiškia, kad kiekvienas mūsų 
šalies gyventojas gali nemokamai 
pasitikrinti ir išvengti minėtų ligų 
pavojaus“,– teigė V. Zaksas.

Šiai programai įgyvendinti kas-
met skiriama vis daugiau lėšų, todėl 
nemokamai pasitikrina vis daugiau 
žmonių. Štai pirmaisiais programos 
įgyvendinimo metais buvo panau-
dota  0,75 mln. litų ir pasitikrino 
daugiau kaip 19 tūkst. asmenų, o 
2013 m. programai vykdyti buvo iš-
leista 11,7 mln. litų ir pasitikrino dau-
giau nei 198 tūkst. žmonių. 2014 m. šiai 
programai vykdyti  skiriama dau-
giau nei 12 mln. litų. 

INFORMACIJA

Prevencinė programa dėl širdies ir kraujagyslių

Metai Panaudota PSDF lėšų 
(mln. Lt) Patikrinta žmonių per metus

2006 0,748 19 418
2007 3,272 66 794
2008 5,170 97 189
2009 5,835 103 064
2010 6,259 124 150
2011 9,504 163 919
2012 11,557 189 225
2013 11,703 198 209

Iš viso 54,048 X
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Šeštadienį, liepos 12-ąją, Vilniuje 
prasidėjo didelis tarptautinis rengi-
nys – XV-osios Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
sporto žaidynės. Jas organizavo Lie-
tuvos asociacija „Gyvastis“ ir Euro-
pos žmonių su persodintomis širdi-
mis ir plaučiais federacija (EHLTF).

Šių žaidynių tikslas – įrodyti vi-
suomenei, kad ir po organų trans-
plantacijos žmonės gali ir nori 

aktyviai gyventi, sportuoti. Kitas 
šio renginio tikslas – propaguoti 
organų donorystę, padėkoti donorų 
šeimoms, sutikusioms paaukoti ar-
timųjų organus ir išgelbėjusioms ne-
pažįstamų žmonių gyvybes.

Mūsų šalyje rengiamose žaidy-
nėse dalyvavo net 19 užsienio šalių 
atstovai, taip pat Lietuvos koman-
da. Iš viso žaidynėse dalyvavo apie 
180 sportuojančių žmonių. Drauge 

su lydinčiaisiais asmenimis į Lie-
tuvą atvyko 285 užsieniečiai. Lietu-
vai atstovavo 12 žmonių po širdies 
transplantacijos.

Žaidynių dalyviai rungėsi plau-
kimo, bėgimo, lengvosios atletikos 
rungtyse, dviračių varžybose, žaidė 
golfą, tinklinį, petankę, stalo tenisą, 
tenisą, badmintoną. Populiariausia 
šių žaidynių sporto šaka – lengvoji 
atletika.

Gydytojų komentaras

Gydytojas reabilitologas: „Į trans-
plantuotų žmonių varžybas vykstan-
tys dalyviai turėtų vadovautis šūkiu: 
„Svarbu ne nugalėti, o dalyvauti!“

Pasak profesoriaus Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santariškių klinikų Re-
abilitacijos, fizinės ir sporto medicinos 
centro vadovo prof. dr. (HP) Alvydo Juo-
cevičiaus, gerai persodintas donoro orga-
nas, pavyzdžiui, širdis, puikiai prigyja 
recipiento kūne, tad baimintis sportuoti 
dėl to tikrai nereikėtų.

„Todėl žmogus po transplantacijos 
operacijos turi sportuoti lengvesniu krū-
viu ir būtinai, pabrėžiu – būtinai – tiktai 
prižiūrimas specialistų. Šiuos žmones 
būtina ypatingai stebėti“, – teigia profe-
sorius A. Juocevičius. Todėl ir tokioms 
specializuotoms sporto žaidynėms šiuos 

žmones privalo ruošti sporto medicinos 
gydytojai, o ne tik konsultuoti ir ištirti 
operaciją atlikę specialistai, pavyzdžiui, 
kardiochirurgai. Turint tyrimų rezultatus, 
specialistas (sporto medicinos gydytojas) 
privalo sudaryti individualią treniruočių 
programą. Ji sudaroma atsižvelgiant į tai, 
kokiu individualiu krūviu organizmas 
gali dirbti, sportuoti. Ir ne tik sportuoti, 
bet ir tinkamai atsigauti laikotarpiu tarp 
treniruočių.

„Todėl rizikuoja tie žmonės, kurie to-
kioms varžyboms rengiasi arba sportuoja 
savarankiškai. Jei treniruotė neteisinga, 
nualinamas bet koks, ne tik transplantuo-
tas, organizmas“, – įspėja gydytojas.

Anot profesoriaus, transplantuoti 
žmonės visą gyvenimą jaučia, nors gal ne 
visi garsiai tai pripažįsta, užslėptą bai-
mę „kad tik kas nors neatsitiktų“. Todėl 
transplantuotų žmonių žaidynės jiems – 
galimybė įveikti šią psichoemocinę kri-
zę. Matydami pavyzdžius, kaip sportuoja 
jų likimo draugai, ir patys jaučiasi tvir-
čiau, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi. 
Kitas dalykas – sportuojant susitvarko 
nervų sistemos veikla, gerėja savijauta.

„Esminis dalykas: į transplantuotų 
žmonių varžybas vykstantys dalyviai tu-
rėtų vadovautis šūkiu: „Svarbu ne nuga-
lėti, o dalyvauti!“ – pabrėžia profesorius 
A. Juocevičius.

Greitosios medicinos 
pagalbos gydytoja: „Šitoks 
atsakingas renginys mums 
buvo pirmas“

Sportiniuose, kultūriniuose rengi-
niuose, į kuriuos susirenka daug žmo-
nių, visuomet budi greitosios medicinos 
pagalbos medikai. Tačiau VšĮ Greito-
sios medicinos pagalbos stoties direk-
toriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė 
pripažino: Vilniuje rengiamos tarptau-
tinės transplantuotų žmonių žaidynės – 
ypatingas renginys, nes jo dalyviai buvo 
žmonės po širdies ir plaučių persodini-
mo operacijų.

„Šitoks atsakingas renginys mums 
buvo pirmas, – tvirtina nuo 1972 metų 
greitosios medicinos pagalbos gydytoja 
dirbanti V. Pumputienė. – Tokių žaidy-
nių metu didesnė nelaimingų atsitikimų 
rizika“.

XV-osios Europos žmonių 
su persodintomis širdimis ir 
plaučiais sporto žaidynės – 
Lietuva tikrai gali!
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Žaidynės prasidėjo dalyvių eisena 
nuo Vinco Kudirkos aikštės iki Val-
dovų rūmų. 

Šeštadienio popietę Gedimino 
prospekte ties V. Kudirkos aikšte su-
sirinkusi didžiulė margaspalvė mi-
nia iškart patraukė vilniečių dėmesį. 
Vėjyje plazdančios 20-ties Europos 
valstybių vėliavos, linksmas juokas 
ir sporto sirgalių šūkius primenan-
čios dainos – taip atrodė iškilmin-
gai eisenai besirikiuojantys atletai. 
Daugeliui smalsuolių buvo sunku 
patikėti, kad šie žmonės – su perso-
dintomis širdimis ir plaučiais.

Išsirikiavusios komandos dėmesį 
traukė ne tik spalvinga apranga su 
sporto šakų atributika, šypsenomis, 
bet ir rankose laikomomis lentelė-
mis: „Aš gyvenu su transplantuota 
širdimi“, „Aš gyvenu su transplan-
tuotais plaučiais“.

Arkikatedros varpas eisenos daly-
vius pasitiko širdį virpinančiais dū-
žiais, sportininkų delegacijos pasu-
ko į Valdovų rūmų kiemą. Čia įvyko 
oficiali žaidynių atidarymo šventė.

V. Kudirkos aikštėje tuo pat metu 
vyko ir organų donorystės akcija, 
kurią rengė Nacionalinis transplan-

tacijos biuras prie SAM. Geriausi 
ir suprantamiausi organų donorys-
tės pavyzdžiai buvo iškilmingos 
eisenos dalyviai – praeiviams daug 
aiškinti nereikėjo, kuo svarbi ir 
prasminga yra organų donorystė. 
Žaidynių dienomis, Nacionalinis 
transplantacijos biuras donorystės 
akcijas, kurių metu kvietė pasira-
šyti sutikimą donoro kortelei gauti, 
rengė ir prekybos ir pramogų centre 
„Panorama“.

Žaidynes globoja valstybių vado-
vai, karališkieji asmenys. Šįmet Lie-
tuvoje rengiamas XV-ąsias Europos 
žmonių su persodintomis širdimis 
ir plaučiais sporto žaidynes sutiko 
globoti šalies prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, ji susirinkusius pasvei-
kino vaizdu iš ekrano. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos širdies transplan-
tacijų pradininkas profesorius Vy-
tautas Sirvydis, Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
federacijos vadovas airis Brendanas 
Giliganas (BrendanGilligan), VU li-
goninės Santariškių klinikų Organų 
transplantacijos koordinavimo cen-
tro vadovas docentas Arūnas Želvys, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ pre-

zidentė Ugnė Šakūnienė.
Žaidynių dalyviams buvo rengia-

mos ekskursijos po Lietuvą, vyko 
kiti renginiai, jau tapę tokių žaidy-
nių tradicija. 

Sekmadienio popietę žaidynių 
dalyviai rinkosi į Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santariškių klinikų 
Vaikų ligoninės teritorijoje esantį 
parką. Čia, ties neišnešiotų kūdi-
kių korpusu, beveik 100 asociacijos 
„Gyvastis“ narių, svečių iš užsienio, 
medikų, žiniasklaidos atstovų pa-
sodino Vilties medį – Lietuvos kli-
matui atsparią magnoliją, kiekvieną 
pavasarį džiuginsiančią nuostabaus 
grožio žiedais.

Asociacijos „Gyvastis“ preziden-
tė U. Šakūnienė, dėkodama iš visos 
Europos susirinkusiems žmonėms 
su persodintais organais, pakvietė šį 
medį aplankyti kiekvieną kartą, kai 
tik jie atvyks į Lietuvą.

Paskutiniąją dieną, liepos 16-ąją, 
rankomis susikibę visi žaidynių da-
lyviai Lukiškių aikštėje susibūrė į 
Gyvybės ratą.

Žaidynių pradžioje 
Lietuvos sportininkai 
iškart pelnė pirmuosius 
apdovanojimus

Prasidėjusios tarptautinės trans-
plantuotų žmonių žaidynės sėkmę 
atnešė plaukimo rungtyse dalyvavu-
siems Lietuvos sportininkams.

Net du medalius laimėjo su trans-
plantuota širdimi gyvenantis 39 metų 
Egidijus Zymonas iš Raseinių: 50 m 
plaukdamas krūtine ir laisvu stiliu-
mi, jis laimėjo auksą ir sidabrą. Du 
bronzos medalius laimėjo 36 metų 
Robertas Žebrys iš Utenos, plaukęs 
50 m laisvu stiliumi ir nugara. Bron-
zos medaliu pasipuošė ir 48 metų 
Viktoras Januškevičius iš Šalčinin-
kų.

Apdovanojimus nugalėtojams įtei-
kė žymi Lietuvos plaukikė, olimpinė 
čempionė ir rekordininkė Lina Ka-
čiušytė.

Žaisdami stalo tenisą, bronzos me-
dalius laimėjo du vilniečiai – 38 metų 
Arūnas Vasilkis ir 26 metų Antonas 
Popovas.

Žmonių su transplantuotais organais žaidynės 
prasidėjo su kariniu orkestru, policijos palyda 
ir praeivių nuostaba

Lina Kačiušytė iteikė apdovanojimus

Lietuvos dalyviai 
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Pirmadienį Vingio parke vyko 

4 kilometrų bėgimo ir 20 kilometrų 
dviračių sporto rungtys. Mini mara-
tone dalyvavo vienintelis Lietuvos 
atstovas 59 metų vilnietis Vilgelmas 
Voitekian. Savo amžiaus grupėje jis 
iškovojo bronzą. Ypač sėkmingai 
šis sportininkas pasirodė antradienį 
Vingio parke surengtose lengvosios 
atletikos varžybose. Čia V. Voitekian 
rutulį nustūmė 10 metrų 70 centime-
trų, pelnė auksą ir tapo absoliučiai 
geriausiu sportininku šioje rungtyje. 
Jam apdovanojimą įteikė olimpinis, 
pasaulio, Europos čempionas disko 
metikas Virgilijus Alekna.

Kitų lengvosios atletikos rungčių 
nugalėtojams apdovanojimus įteikė 
Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais federacijos 
(EHLTF) vadovas Brendanas Gili-
ganas (Brendan Gilligan).

 Keturi aukso medaliai, trys – si-
dabro ir vienas bronzos. Šitiek prizi-
nių vietų lengvosios atletikos rung-
tyse antradienį iškovojo Lietuvos 
komandos atstovai, dalyvaujantys 

Vilniuje vykstančiose tarptautinėse 
žmonių su persodintomis širdimis ir 
plaučiais sporto žaidynėse.

Žaidynės baigėsi, 
Lietuvos atstovų krūtines 
puošia 17 medalių 

Iškilminga uždarymo ceremonija 
viešbutyje „LeMeridien“ trečiadie-
nį baigėsi penkias dienas Vilniuje 
vykęs didelis tarptautinis renginys – 
XV-osios Europos žmonių su perso-
dintomis širdimis ir plaučiais sporto 
žaidynės.

Žaidynėse, kuriose dalyvavo 176 
sportuojančių žmonių iš 20 Euro-
pos šalių, Lietuvos atstovai savo 
amžiaus grupėse pelnė 17 medalių: 
šešis aukso, keturis – sidabro ir sep-
tynis – bronzos. Iš viso žaidynėse 

buvo išdalinta 517 medalių.
Susumavus rezultatus Lietuvos at-

stovų iškovoti apdovanojimai:
Lengvosios atletikos rungtys
• 59 metų vilnietis Vilgelmas Voi-

tekian – šuolis į tolį, I vieta; rutulio 
stūmimas, I vieta.

• 36 metų Robertas Žebrys iš Ute-
nos rajono – 1,5 km bėgimas, II vie-
ta.

• 39 metų Egidijus Zymonas iš 
Raseinių rajono – šuolis į tolį, I vie-
ta; kamuoliuko metimas – I vieta; 
rutulio stūmimas – II vieta.

• 38 metų vilnietis Arūnas Vasil-
kis – rutulio stūmimas, III vieta.

• 58 metų uteniškis Gintaras Ru-

binas – kamuoliuko metimas, II vieta.
Golfas
• 46 metų vilnietis Rimvydas Ve-

kerotas – golfas, I vieta.
Plaukimas
• E. Zymonas, I ir II vieta.
• R. Žebrys – dvi trečiosios vietos.
• 48 metų Viktoras Januškevičius 

iš Šalčininkų rajono – III vieta.
Stalo tenisas
• A. Vasilkis – III vieta.
• 26 metų vilnietis A. Popovas – 

III vieta.
4 kilometrų bėgimas
• V. Voitekian – III vieta.

Prezidentės taurė – 
lietuviui 
Egidijui Zymonui

Tapo gražia tradicija, jog šias 
sporto žaidynes globoja valstybių, 
kuriose jos rengiamos, vadovai, ka-
rališkieji asmenys.

Lietuvoje vykusių sporto žaidynių 
globėja buvo šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Jos taurė buvo įteikta 
geriausiam Lietuvos komandos, ku-
rioje buvo 12 narių su persodintomis 
širdimis, dalyviui. Juo pripažintas 
Lietuvos komandos atstovas Egi-
dijus Zymonas, kuris iškovojo net 
penkis medalius – tris aukso ir du 
sidabro. 

Po pereinamąją Europos federa-
cijos įsteigtą taurę gavo geriausias 
sportininkas ir geriausia sporti-
ninkė. Jais buvo pripažinti suomė, 
buvusi olimpietė, su persodintais 
plaučiais gyvenanti Tuija Helander 
ir olandas, taip pat su persodintais 
plaučiais gyvenantis Martinas Ou-

demanas (Martijn Oudeman). Šie 
du sportininkai gavo ir asociacijos 
„Gyvastis“ taures, kurios su jais liks 
visam laikui.

Šie du sportininkai buvo apdova-
noti ir specialiosiomis VHT taurė-
mis, kurias įsteigė Austrijos žmonių 
su persodintomis širdimis ir plau-
čiais asociacija. Taip norėta padrą-
sinti dalyvius, gyvenančius su per-
sodintais plaučiais.

Vienas iš Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
federacijos įkūrėjų, buvęs Prancūzi-
jos transplantuotų žmonių organiza-
cijos vadovas, dabar jau a.a. Žanas 
Markas Šarlot (Jean-Marc Charlot) 
įsteigė taurę jauniausiai tinklinio 
komandai. Jo taurė teko Suomijos 
komandai.

Pereinamąjį Džefrio Finigano 
(Geoffrey Finnigan), pirmojo Euro-

Egidijus Zymonas

 Lietuvos komanda

Toliausiai rutulį nustūmusiam 
V.Voitekian aukso medalį įteikė olim-
pinis, pasaulio, Europos čempionas 
disko metikas V.Alekna. Stalo teniso rungtis
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pos širdies transplantacijos federaci-
jos prezidento, apdovanojimą gavo 
geriausieji vyriausiosios amžiaus 
grupės sportininkai, kurie rungėsi 
vadinamojo rakečių sporto – teniso, 
stalo teniso bei badmintono – var-
žybose. Geriausia sportininke pri-
pažinta olandė Lia Cost, geriausiu 
sportininku – prancūzas Fenyo Ža-
nas Klodas (Fenyo Jean-Claude).

Specialųjį Lietuvos prizą jauniau-
siajam varžybų dalyviui gavo 15-
metė olandė Renske van der Pilj su 
persodinta širdimi.

Tikslas – propaguoti donorystę

Kaip teigė Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
federacijos (EHLTF) vadovas airis 
Brendanas Giliganas (Brendan Gil-
ligan), pats gyvenantis su persodin-
ta donoro širdimi, XV-ųjų žaidynių 
organizavimas Vilniuje buvo puiki 
galimybė įrodyti visuomenei, kad ir 
po atliktos organų transplantacijos 
žmonės gali ir nori aktyviai gyventi, 
sportuoti. „Šios žaidynės – įrody-
mas, kad po transplantacijos pagerė-
ja transplantuotų žmonių sveikata, jų 
gyvenimo kokybė. Tai suteikia ga-
limybę komfortiškiau jaustis tiems 

pacientams, kurie dar tik laukia 
transplantacijos“, – kalbėjo B. Gili-
ganas.

Kitas šių sporto žaidynių tiks-
las – propaguoti organų donorystę, 
padėkoti donorų šeimoms, sutiku-
sioms paaukoti artimųjų organus ir 
išgelbėjusioms nepažįstamų žmonių 
gyvybes.

Po dvejų metų, 2016-aisiais, Eu-
ropos žmonių su persodintomis šir-
dimis ir plaučiais žaidynės vyks 
Suomijoje.

Užduotis būsimų 
žaidynių rengėjams – 
stengtis prilygti Lietuvai

 

(nuotr. Per žaidynių atidarymą plaz-
dėjo Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais federacijos vėliava. 
Viduryje - federacijos prezidentas Bren-
dan Gillighan)

Liepos viduryje Lietuvoje vy-
kusių XV-ųjų Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
sporto žaidynių organizatoriai būsi-
mų žaidynių vairą jau perdavė suo-
miams – 2016 metais šios žaidynės 
bus surengtos Helsinkyje.

Žaidynių iniciatorė – Europos 
žmonių su persodintomis širdimis ir 
plaučiais federacija (European He-
art and Lung Transplant Federation 
- EHLTF).

Apibendrinama statistika
O žaidynes mūsų šalyje organiza-

vusi Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
jau suveda tarptautinio renginio re-
zultatus, apibendrina statistiką. Lie-
tuvoje vykusiose žaidynėse iš viso 

buvo išdalinta 517 medalių: 255 
aukso, 159 sidabro ir 103 – bronzos. 
Į Lietuvoje surengtas žaidynes buvo 
atvykę 176 sportuojantys žmonės iš 
20 Europos šalių. Dar 119 žmonių 
sportininkus lydėjo. 

Iš 176 sportininkų, susirinkusių 
Lietuvoje, 119 buvo su persodinto-
mis donorų širdimis, 52 – su per-
sodintais plaučiais, 5 – po širdies – 
plaučių komplekso transplantacijos. 

Lietuvos komandoje buvo 12 
sportininkų – visi vyrai ir visi – po 
širdies persodinimo operacijų. 

Pasibaigusių žaidynių rengėjai 
skaičiuoja ne tik medalius ir daly-
vius, bet ir kiek puslitrinių buteliukų 
geriamojo vandens dalyviams buvo 
išdalinta, kiek autobusų svečiams 
vežti buvo užsakyta, kiek kokių dy-
džių marškinėlių buvo pagaminta, 
kiek vienviečių ir dviviečių kam-
barių viešbučiuose buvo užsakyta ir 
netgi – kiek medalių buvo nukaldin-
ta ir kiek jų išdalinta. 

Visa ši informacija labai pravers 
būsimų žaidynių rengėjams, nes or-
ganizatoriai remdamiesi kitų šalių 
patirtimi, pateikta statistika, pasitai-
kiusių klaidų analize ir organizuoja 
kitas žaidynes. Taip darė ir lietuviai. 

Neatlygintina geranoriškų žmo-
nių pagalba

Beje, penkias dienas Lietuvoje 
vykusios varžybos – puikus įrody-
mas, kad didžiulį tarptautinį renginį 
gali suorganizuoti grupelė entuzias-
tų, padedami būrio savanorių. 

Ir kaip suorganizuoti! Per iškil-
mingą uždarymo vakarienę būsimų 

žaidynių rengėjai suomiai, Europos 
žmonių su persodintomis širdimis ir 
plaučiais federacijos (EHLTF) atsto-
vai ir kiti svečiai pripažino: Lietuva 
taip aukštai iškėlė kartelę, kad suo-
miams teks gerokai pasistengti. 

Asociacijos „Gyvastis“ preziden-
tė Ugnė Šakūnienė neslepia: rėmė-
jų paieška buvo sunkus ir didelis 
darbas, nors bemaž visi, į ką buvo 
kreiptasi finansinės paramos, pripa-
žino, kad būsimo renginio tikslas – 
labai kilnus. 

Pasak jos, rėmėjų paaukotos lė-
šos ar suteiktos nuolaidos tesudaro 
maždaug 10 proc. viso žaidynėms 
išleisto biudžeto. Kol kas dar skai-
čiuojama, kiek rengėjams atsiėjo vi-
sos žaidynės. 

Tačiau U. Šakūnienė neabejoja: 
jei šį renginį būtų organizavusi vals-
tybinė organizacija, o ne pelno ne-
siekianti organizacija, sąmata būtų 
dešimt kartų didesnė. „Mums labai 
daug neatlygintinai padėjo gerano-
riški žmonės“, – džiaugiasi U. Ša-
kūnienė.

Šio renginio organizatoriai dė-
kingi visiems finansiniams rėmė-
jams – įstaigoms, organizacijoms 
ir pavieniams asmenims (Kūno 
kultūros ir sporto departamentui, 
Vilniaus miesto savivaldybei, Vil-
niaus greitosios medicinos pagal-
bos stočiai, įmonėms „Novartis“, 
„Roche“, „ProBuono“, „Neptūnas“, 
„Hermis“, „Viči“, politikams Leo-
nidui Donskiui, Justui Paleckiui, 
Vilijai Blinkevičiūtei, Sergejui Jo-
vaišai), informaciniams rėmėjams: 
visuomeniniam transliuotojui LRT, 

Žaidynių akimirka Prancūzijos ambasadorė Marisė Bernijo
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interneto portalui „15min.lt“, Na-
cionaliniam transplantacijos biurui 
prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos. 

„Ypatingai norime padėkoti vi-
siems savanoriams, kurie dalyvius 
lydėjo kiekviename žingsnyje – 
nuo sutikimo oro uoste iki palydų 
į namus“, – pabrėžė U. Šakūnienė. 
Jos teigimu, savanorių entuziazmu, 
geranoriškumu, paslaugumu ir užsi-
degimu dirbti žavėjosi visi svečiai. 

Savanoriai buvo atvykę iš visos 
Lietuvos. Nemaža jų dalis apie do-
norystės bei savanorystės svarbą, 
apie asociaciją „Gyvastis“, jun-
giančią persodintų širdžių, inkstų, 
kepenų, plaučių dėka gyvenančius, 
taip pat transplantacijų laukiančius 
žmones, sužinojo Europos Ekono-
minės Erdvės finansinio mecha-
nizmo NVO Programos remiamo 
projekto „Gyvasties“ gebėjimų sti-
prinimas ir savanorių tinklo plėti-
mas“ metu.

„Gyvasties“ komanda taip pat 
labai dėkinga ir dizainerei Alicijai 
Širvinskienei, sukūrusiai atvirukų 
triptiką ir šūkį „Galima dovanoti iš 
širdies, galima dovanoti širdį“. Jis 
tapo žaidynių emblema. 

Išankstinė nuostata subliūško
„Ne vienas svečias mums prisipa-

žino svarstęs, ar nepavojinga vykti 
į Lietuvą, kuri geografiškai yra ne-
toli Rusijos, o prasidėjęs Rusijos ir 
Ukrainos konfliktas šią baimę dar 
labiau paakino. Kai kurie svečiai 
iš užsieniečių atvyko su išankstine 
neigiama nuostata apie Lietuvą ir 
tvirtino nesitikėję nieko gero čia pa-
matyti. Ir kaip malonu buvo girdėti, 
kai negatyvi nuostata subliūško ir iš 
Lietuvos svečiai išsivežė pačius ge-
riausius įspūdžius!“ – pasakoja U. Šakū-
nienė.

Vienas dalyvis, Kroatijoje gimęs 
italas, buvo sužavėtas Lietuvos gy-

ventojų mentaliteto. O graikas pri-
sipažino nustebęs, kokie draugiški, 
šiltai ir nuoširdžiai bendraujantys 
žmonės gyvena Lietuvoje. Ir juokau-
damas pridūrė: „Na, nebent tik Grai-
kijoje žmonės draugiškesni“. „Jie 
vis stebėjosi, koks tai žalias miestas, 
kiek daug jame medžių. Pavyzdžiui, 
visus sužavėjo Vingio parkas – toks 
žalias masyvas kone pačiame miesto 
centre!“ – svečių įspūdžius perteikia 
U. Šakūnienė. 

Ji šypteli prisiminusi kuriozines 
situacijas, kurių, matyt, neišvengia 
nė vieno didesnio renginio organi-
zatoriai. 

Vieną užsienietį, pavyzdžiui, or-
ganizatoriai juokais net buvo pra-
minę Misteriu Liūdesiu – taip tam 
žmogui nesisekė ir vis kas nors neti-
kėto nutikdavo. Antai kartą šis žmo-
gus nusprendė autobusu vykti į vieną 
iš siūlomų ekskursijų. Tačiau vietoj 
autobuso, vežusio į tą ekskursiją, jis 
įsėdo į autobusą, kuris žaidėjus nu-
gabeno į tinklinio varžybas. „Ir ne-
svarbu, kad ant šio autobuso buvo 
angliškas užrašas, kur jis važiuoja – 
žmogus labai pasipiktino, kad buvo 
nuvežtas ne ten, kur jis norėjo. Tu-
rėjome suorganizuoti jo pervežimą“, 
– pasakoja U. Šakūnienė. 

Organizatoriai sulaukdavo skun-
dų ir dėl ištrūkusių sagų, ir specialių 
pageidavimų – dėl maisto. Pavyz-
džiui, žaidynių atidarymo ceremo-
nija vyko Valdovų rūmų kiemelyje, 
čia buvo ir vaišėmis gausiai nukrau-
ti stalai. Tačiau paaiškėjo, kad keli 
svečiai yra itin alergiški maistui, to-
dėl jis turi būti pagamintas be jokių 
prieskonių. Tai sužinoję, organizato-
riai prieš vakarienės pradžią aplėkė 
kelis sostinės centro ir Senamiesčio 
restoranus, kol rado, kas svečiams 
nepakenks. 

Vienas žaidynių dalyvis buvo dia-
lizuojamas ligonis, negalintis pra-
leisti dializės procedūrų, todėl dėl 

jo buvo susitarta su šias paslaugas 
teikiančia gydymo įstaiga. 

Jaudinanti akimirka – per ap-
dovanojimų ceremoniją

Paprašyta papasakoti labiausiai 
sujaudinusią penkias dienas vyku-
sio renginio akimirką, U. Šakūnienė 
nedvejoja: „Tai būdavo kaskart per 
apdovanojimų ceremoniją. Įsivaiz-
duokite: apdovanojami auksą, sida-
brą ir bronzą laimėję sportininkai, 
gyvenantys po transplantacijos ope-
racijų. Ir jie visi, nesvarbu, kokią 
vietą bebūtų užėmę, draugiškai už-
lipa ant aukščiausiojo pakylos laip-
telio, apsikabina... Suprantate, ką tai 
reiškia? Jie visi – nugalėtojai, ir vi-
sai nesvarbu, kurią vietą varžybose 
užėmė. Nes visi pasiekė didžiausią 
savo pergalę – laimėjo gyvenimą!“

Įsimintiniausias įvykis, atpirkęs 
metų darbą, bemieges naktis buvo 
žaidynių dalyvių padėka, gausūs 
plojimai, ašaros žaidynių uždarymo 
renginio metu, kai renginio vedėjas 
ant scenos sukvietė visą pagrindinį 
organizacinį komitetą Ugnę Šakū-
nienę, mane, Irmą Juodienę, Edi-
tą Saukaitytę, Vijolę Miškinienę, 
Vladą Mikilevičienę, - įspūdžiais 
dalijosi Aušra Degutytė, viena iš 
pagrindinių žaidynių organizatorių. 
Pasiilgsiu to lėkimo, greito sprendi-
mų priėmimo, komandos ir savano-
rių. Žaidynių metu, supratau, kokios 
gali būti žmogaus neribotos galimy-
bės. Esu labai laiminga, kad buvau 
pakviesta prisidėti prie šio projekto.

Visų pirma - tai be galo didelė pa-
tirtis, vargu ar galima kur nors kitur 
tokios pasisemti. Tos kelios savaitės 
pilnos įtampos, begalinio greičio, 
nenusakomo nuovargio ir viską at-
perkantys padėkos žodžiai, nuošir-
dumo žvilgsniai - tai be abejonės 
vienas iš atsiminimų ir patirčių, ku-
riuos su pasididžiavimu bus galima 
pasakoti savo anūkams, - sako Irma 
Juodienė.

Organizatorių komanda Žaidynių eisena
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Savaitė su tais, kurie 
tiki stebuklais
Viktorija Vaserytė, 
„Gyvasties“ savanorė iš Mažeikių

Dar pavasarį, gegužės 9-ą dieną, 
su „Dializatorių“ komanda atsto-
vaudama savo gimnazijai bei visam 
miestui respublikiniame konkur-
se „Dovanokime viltį gyventi“ ir 
stebėdama kiek sutrikusius draugų 
veidus, raminau juos bei save karto-
dama, jog finišo tiesiojoje atsidūrė-
me ne dėl prizo, bet vedami kilnaus 
tikslo. Žinoma, po kelių valandų 
visas nerimas jau buvo dingęs – ko-
mandai pavyko iškovoti antrąją vie-
tą. Tačiau laimėjimu, ko gero, tapo 
ne kuponas vandens pramogoms 
(maniškis taip ir liko nepanaudotas), 
bet proga žengti toliau ir išvysti dar 
daugiau – iškart po konkurso, dar 
nespėjus atsigauti nuo minties, kad 
kaklus jau puošia sidabro medaliai, 
organizacijos „Gyvastis“ preziden-
tė Ugnė Šakūnienė pasiūlė mums 
savanoriauti penkioliktose Europos 
žmonių su persodintais plaučiais ir 
širdimis žaidynėse. 

Darbas, išvykos bei kiti vasaros 
malonumai sutrukdė į sostinę leis-
tis visai komandai, tačiau keturi iš 
mūsų – Rugilė Kontenytė, Robertas 

Aleksynas, Gvidas Zubovas ir aš, 
Viktorija Vaserytė, liepos 11-ą die-
ną drąsiai susikrovėme lagaminus ir 
traukiniu išlėkėme ten, kur be entu-
ziastingų savanorių nebūtų apsieita 
– žaidynės, vykstančios kas dvejus 
metus, į Lietuvą patraukė netgi 180 
žmonių su persodintais plaučiais ar 
širdimis iš 19-os Europos šalių. Vos 
atvykę, susipažinome su visa „Gy-
vasties“ komanda, kuri, pasirodo, 
kupina nuoširdžių, atsakingų bei 
užjaučiančių asmenybių, ir energin-
gais savanoriais iš įvairių Lietuvos 
kampelių, pasiryžusiais užtikrinti 
malonią europiečių viešnagę bei 
žaidynių eigą. Su bendradarbiais su-
sidraugavome labai greitai – praėjo 
vos diena, o organizatoriai jau atpa-

žinę mus žaidynėse, kalbindavo: „O, 
kaip sekasi mažeikiškiams?“

Vis dėlto neturėtų būti keista, kad 
mus labiausiai sužavėjo ne darbo ko-
lektyvas, o dalyviai, žaidynėse pade-
monstravę nuostabią sportinę formą 
ir iškovoję daugybę apdovanojimų. 
Kai kurie iš jų sutiko pasidalinti 
savo ligos istorijomis – išgirdus jas, 
buvo sunku suvokti, kiek daug gali 
„pakelti“ žmogus! Per tą savaitę Vil-
niuje pamatėme visiškai kitokius 
žmones – jie, išsilaisvinę iš mirties 
gniaužtų ir gavę progą gyventi antrą 
gyvenimą, ko gero, labiau suvokia jo 
vertę, džiaugiasi kiekviena akimir-
ka bei visuomet už stebuklą dėkoja 
savo donorams – tai finišo tiesiojoje 
į dangų nusiųsdami oro bučinį, tai 
dėvėdami ypatingus marškinėlius. 
Su keliais dalyviais ryšį palaikome 
dar dabar – jiems įdomu, kaip sekasi 
savanoriams, likusiems Lietuvoje, 
ar dar susitiksime 2016-aisiais, kai 
renginys vyks Suomijoje. 

Europos žmonių su persodintais 
plaučiais ir širdimis žaidynės – pui-
ki patirtis mums, mąstantiems apie 
profesijas, susijusias su žmogaus 
sveikata. Išvažiuodami pažadėjome 
Ugnei toliau išlikti šios gražios idė-
jos puoselėtojais bei prisidėti prie 
„Gyvasties“ organizuojamų rengi-
nių. Na, ir žinoma – vos atšventus 
18-ąjį gimtadienį, užpildyti Donoro 
kortelę bei paskatinti ją įsigyti ir ki-
tus. 

RĖMĖJAI

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 
MINISTERIJOS
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Konferencija 
„Lietuvos pacientų 
organizacijų vaidmuo 
ir teisės sveikatos 
sistemoje“
Elona Rutkauskienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė ir keli 
Vilniaus skyriaus atstovai š.m. bir-
želio 3 d. dalyvavo Lietuvos paci-
entų organizacijų atstovų tarybos 
(LPOAT) konferencijoje „Pacientų 
organizacijų vaidmuo Sveikatos 
sistemoje Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos Europos regiono strategi-
jos „Sveikata 2020“ perspektyvo-
je“.

Konferencijos dalyvius pasvei-
kino ir pristatė lektorė Vida Au-
gustinienė, Lietuvos pacientų orga-
nizacijų atstovų tarybos (LPOAT) 
pirmininkė, Europos pacientų fo-
rumo valdybos narė. 

Pasveikinimo žodį Justino Mar-
cinkevičiaus eilėmis pradėjo Mi-
nistro Pirmininko patarėjas svei-
katos klausimais Antanas Vinkus. 
Jis ne kartą pabrėžė, kad ligonis 
gydytojui turi būti svarbiausias, 
kad reikia būti sąžiningiems prieš 
save, būtina išgirst pacientą ir su-
prasti jį. Žmogus turi teisę gydytis 
ir valstybinėse gydymo įstaigose, 
ir privačiose, apmokėjimas iš pri-
valomo sveikatos draudimo turi 
keliauti paskui ligonį. O visų svar-
biausia – susikalbėjimas ir susitel-
kimas prieš ligą.

Dalis Vaiginas, Lietuvos ligoni-
nių asociacijos prezidentas taip pat 
pabrėžė, kad pacientas ir jo liga 
gydytojui yra svarbiausi dalykai. 
Reikia nekonfliktuoti, o visiems 
susėsti prie bendro stalo ir nu-
spręsti kaip įveikti ligą.

Lietuvos gydytojų vadovų sąjun-
gos atstovė Vida Žvirblienė taip 
pat pasveikino susirinkusiuosius. 
Ji pabrėžė, kad pacientas medici-
nos sistemai yra duondavys, todėl 
turime bendradarbiauti su pacien-
tais, bet kartu prašo, kad ir pacien-
tai gerbtų gydytojus bei jų darbą. 
Nemažai iš anksto užsirašiusių 
ligonių neperspėję neateina į priė-

mimą (apie 5 pacientus kiekvieną 
dieną neateina), susidaro bepras-
miškos eilės. Galbūt priminimas 
žinute (SMS) pagerins padėtį. 

Labai svarbus uždavinys – pro-
paguoti sveiką gyvenimo būdą. 
Šiuo metu pacientai be saiko var-
toja vaistus, todėl reikėtų drausti 
vaistų reklamas. Taip pat planuo-
jama kuo daugiau bendrauti su 
farmacinėmis kompanijomis dėl 
mažesnių priemokų už kompen-
suojamus vaistus.

Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojų profesinės sąjungos 
darbuotoja Dalia Juškevičienė pri-
minė, kad kalbant apie pacientus, 
reikėtų nepamiršti ir darbuotojų, 
kurie aptarnauja pacientus, nes jie 
tokie pat žmonės, kaip ir visi, ir 
serga, ir vos išgyvena už minimalų 
atlyginimą (slaugytojos, elektrikai, 
vairuotojai ir kt.), gyvena ant skur-
do ribos. Reikėtų dirbti visiems 
drauge, gerbiant vieniems kitus.

Vida Augustinienė, LPOAT pir-
mininkė, Europos pacientų forumo 
valdybos narė papasakojo apie Lie-
tuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybos 2002 m. spalio 28 d. teisin-
gumo ministro įsakymu Nr.161-V 
įsteigimą, kaip nuo 2005 m. gegu-
žės 9 d. LPOAT tapo Tarptautinio 
pacientų organizacijų aljanso nare, 
o nuo 2007 m. birželio 9 d. LPOAT  
jau yra Europos pacientų forumo 
narė. 

Šiuo metu LPOAT vienija 31 
įvairiomis sunkiomis ligomis 
sergančiųjų organizaciją: artrito, 
astmos, Bechterevo, celiakijos, 
diabeto, epilepsijos, onkohema-
tologinėmis, krūties, prostatos, 
galvos smegenų ir kitomis onkolo-
ginėmis, nefrologinėmis, retomis 
ligomis sergančiuosius,  osteopo-
rozės, cistinės fibrozės, sutrikusios 
psichikos, Parkinsono, tinklainės 
ligomis sergančių, žemaūgių vai-
kų, storulių, laringechtomuotų, 
stomuotų žmonių, neprigirdinčio 
jaunimo, donorų organizacijas.

Per 20 tūkst. jų narių šiandien 
atstovauja beveik 1 mln. įvairio-
mis sunkiomis lėtinėmis ligomis 
sergančiųjų interesams. 

Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos pagrindinis tikslas 
yra: atstovauti  pacientų teisėms, 
ginti jų laisves ir orumą įgyven-
dinant visapusiško pacientų da-
lyvavimo visuomenės gyvenime 
principą remiantis Europos Socia-
linės bei Pacientų teisių chartijos, 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Res-
publikos priimtais teisės aktais, 
kitais tarptautiniais dokumentais 
bei visuotinai pripažintomis mo-

ralės normomis, aukštos kokybės, 
į pacientą centre orientuota, ly-
giateisė sveikatos priežiūra visoje 
Lietuvoje. 

LPOAT turi savo pacientų atsto-
vus įvairiose institucijose, taip pat 
ir LR Seimo Sveikatos reikalų ko-
mitete.

Aktyviai dalyvaujant pasiekta, 
kad:

• LR pacientų teisių ir žalos at-
lyginimo įstatymo pakeitimo įsta-
tyme įteisintos pagrindinės paci-
entų teisės į kokybišką sveikatos 
priežiūrą.

• LR SAM ministro įsakymais 
pakeista receptų rašymo ir vaistų 
išdavimo tvarka ir kt.

• Užkirstas kelias vaistų sunkiai 
šizofrenijai gydyti išbraukimui iš 
PSDF biudžeto lėšomis kompen-
suojamųjų vaistų sąrašo.

• Sustabdytas sumanymas iš-
braukti Alzheimerio ligą iš PSDF 
biudžeto lėšomis kompensuojamų-
jų ligų sąrašo.

• Įteisintas sergančiųjų cukriniu 
diabetu slaugos paslaugų, apmoka-
mų iš PSDF biudžeto lėšų, sergan-
tiesiems cukriniu diabetu, apmo-
kėjimo įkainis.

• Atsižvelgta į Lietuvos diabeto 
asociacijos pastabas ir sustabdy-
tas skubotai parengto atnaujinamo 
,,Cukrinio diabeto ambulatorinio 
gydymo kompensuojamaisiais 
vaistais tvarkos aprašo” patvirtini-
mas LKVST komisijoje.

• Sustabdytas biosintetinio žmo-
gaus insulino Humulin NPH bei 
Humulin R išbraukimas iš kom-
pensuojamųjų iš PSDF biudžeto 
lėšų vaistų sąrašo ir t.t.

2007 m. LPOAT tapo Europos 
pacientų forumo nare. 2009, 2011 ir 
2013 metais LPOAT atstovas (LPO-
AT pirmininkė V.Augustinienė) 
išrenkamas Europos pacientų foru-
mo valdybos nariu. 

Europos pacientų forumas atsto-
vauja daugiau kaip 150 mln. Visos 
ES pacientų. Ne tik Lietuvoje, bet 
ir Briuselyje bei visoje ES turi būti 
išgirstas pacientų balsas.

Pacientai tikisi laiku gauti ko-
kybišką gydymą, gauti visą infor-
maciją apie sveikatos būklę, ski-
riamus vaistus ir gydymą, laisvai 
pasirinkti gydymo paslaugų teikė-
jus bei medicinos procedūras, gau-
ti reikalingas saugias, naujausias 
gydymo ir diagnostines procedū-
ras.

Realybė:
• Dažnai ligos diagnozuojamos 

pavėluotai;
• Gydymas skiriamas pagal stan-

dartines schemas, neatsižvelgiant 
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į individualią žmogaus sveikatos 
būklę diagnozės metu, todėl ligos 
progresavimas tęsiasi; 

• Ribotas specialistų konsultaci-
jų, naujausių tyrimų bei vaistų pri-
einamumas;

• Ribojimai naujausių vaistų 
skyrimui bei didelės priemokos už 
juos;

• Specialistų trūkumas rajonų 
gydymo įstaigose;

• Ilgos laukimo eilės pas specia-
listus bei tyrimų atlikimui;

• Rajonų pacientams dėl finan-
sinių galimybių stokos ne visada  
pasiekiami specialistai bei būti-
nos medicinos procedūros tolimes-
niuose miestuose aukštesnio lygio 
gydymo įstaigose;

• Valstybinėse įstaigose per 
trumpas gydytojams skirtas ligonių 
konsultacijų laikas;

• Specialistai daug  laiko gaišta, 
pildydami medicininius dokumen-
tus.

Ingrida Zurlytė, Pasaulio svei-
katos organizacijos atstovybės 
Lietuvoje vadovė papasakojo koks 
yra Pacientų organizacijų vaidmuo 
sveikatos sistemoje Pasaulio svei-
katos organizacijos Europos regi-
ono strategijos „Sveikata 2020“  
perspektyvoje.

Sveikata – vertinga globali gė-
rybė. PSO Europos regioninis ko-
mitetas priėmė „Sveikata 2020“ 
politikos strategiją 2012 m. Tiks-
las – reikšmingai pagerinti gyven-
tojų sveikatą ir gerovę, sumažinti 
sveikatos netolygumus ir užtikrinti 
tvarias, į žmogų orientuotas svei-
katos apsaugos sistemas. 

Kas yra „Sveikata 2020“?  
„Sveikata 2020“ yra esminėmis 
vertybėmis paremta, į veiklą orien-
tuota sveikatos politikos strategija, 
pritaikoma skirtingoms PSO Euro-
pos regiono šalims. 

„Sveikata 2020“ daugiausiai 
skirta Sveikatos apsaugos minis-
terijoms ir sveikatos ministrams, 
tačiau siekiama įtraukti kitus mi-
nistrus, politikos formuotojus bei 
suinteresuotus visuomenės sluoks-
nius, kurie gali prisidėti prie gy-
ventojų sveikatos ir gerovės. 

„Sveikata 2020“ vizija: PSO Eu-
ropos regione, visi žmonės turėtų 
pasiekti įmanomai aukščiausią 
sveikatos, geros savijautos ir gero-
vės potencialą, šalys turėtų dirbti 
kartu ir atskirai, siekdamos mažin-
ti sveikatos skirtumus regione ir už 
jo ribų. 

„Sveikata 2020“ strateginiai už-
daviniai:

- Pagerinti sveikatą visiems ir 
sumažinti sveikatos netolygumus; 

- Pagerinti lyderystę ir dalyva-
vimu paremtą valdymą sveikatos 
labui. 

„Sveikata 2020“ keturi bendri 
sveikatos prioritetai: 

1. Investavimas į sveikatą viso 
gyvenimo eigoje ir gyventojų įga-
linimas;

2. Pagrindinių sveikatos iššūkių 
sprendimas: neinfekcinės ir infek-
cinės ligos;

3. Stiprinimas į žmogų orientuo-
tų sveikatos sistemų, visuomenės 
sveikatos gebėjimų, pasiruošimo, 
stebėsenos ir atsako į ekstremalias 
situacijas;  

4. Atsparių/prisitaikančių ben-
druomenių ir sveikatą stiprinan-
čios ir palaikančios aplinkos sukū-
rimas.

Advokatė, asocijuota partnerė 
Rūta Pumputienė, dirbanti advo-
katų kontoroje LAWIN pristatė 
pacientų teises Lietuvoje šiandie-
ninių aktualijų kontekste. Padarė 
reguliavimo apžvalgą (de jure): pa-
cientų teisių ir pareigų sistemoje, 
pacientų teisių ir pareigų situaciją 
Lietuvoje (de facto), apžvelgė sta-
tistiką ir sociologinių tyrimų re-
zultatus, galimus sprendimus: tiks-
lus ir uždavinius, siūlymus. 

Pacientas – asmuo, kuris nau-
dojasi sveikatos priežiūros įstaigų 
(SPĮ) teikiamomis paslaugomis, 
nepaisant to, ar jis sveikas, ar li-
gonis (LR Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymas); 
fizinis asmuo, kuris siekia gauti 
arba gauna sveikatos priežiūros 
paslaugas (SPP) valstybėje narėje 
(Pacientų mobilumo direktyva).

Sistema: organizacinė struktūra
Sveikatos priežiūros paslaugų 

lygiai:
• Pirminis lygis:
▫ Pirminės SPP orientuotos į pa-

cientų pagrindinių sveikatos pro-
blemų sprendimą. Pirminę asmens 
ir visuomenės sveikatos priežiūrą 
organizuoja savivaldos vykdomo-
sios institucijos;

▫ Pacientas pirmiausia kreipiasi 
į šeimos gydytoją, kuris sprendžia, 
kokios pagalbos jam reikia. Šei-
mos gydytojas sprendžia, kada jam 
reikia konsultuotis su specialistu; 

▫ Galiojantys teisės aktai nu-
stato, kad kiekvienas asmuo gali 
laisvai pasirinkti arčiausiai jo 
gyvenamosios vietos esančią arba 
jam patogiau pasiekiamą pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigą bei 
šeimos gydytoją.

• Antrinis bei tretinis lygis:
▫ Antrines ir tretines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, ku-
rios yra skirstomos į ambulatorines 

ir stacionarines, teikia savival-
dybių, SAM pavaldžios sveikatos 
priežiūros įstaigos. 

Vienas iš veiklos prioritetų - 
sveikatos paslaugų pacientams pri-
einamumas ir kokybė (kuri neįma-
noma be farmakoterapijos),  todėl 
tik tinkamas ir teisėtas, objekty-
vus, nešališkas, savalaikis, efek-
tyvus, viešas ir skaidrus sveikatos 
paslaugų prieinamumas ir koky-
biškų vaistų kompensavimas yra 
valstybės svarbos dalykas. 

Pacientų teisės:
• į prieinamas, saugias, kokybiš-

kas, naujausias paslaugas;
• Pasirinkti SPĮ ir SPS (įskaitant 

gauti sveikatos priežiūros paslau-
gas ne savo šalyje);

• į savo garbės ir orumo nežemi-
nančias sąlygas ir pagarbų elgesį;

• į privataus gyvenimo neliečia-
mumą;

• žinoti ir nežinoti;
• skųstis ir į kompensaciją.
Pareigos:
• rūpintis savo sveikata, sąžinin-

gai naudotis savo teisėmis, jomis 
nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti 
su SPS;

• pateikti asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą.

Teisė į kokybiškas paslaugas. 
Turi būti prieinamos, saugios, 
veiksmingos, sveikatos stiprini-
mo, ligų prevencijos, diagnostikos, 
ligonių gydymo ir slaugos paslau-
gos, kurios teikiamos pacientui 
tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, 
suteikia tinkamas SPS ar SPS ko-
manda, pagal šiuolaikinio medici-
nos ir slaugos mokslo lygį ir gerą 
patirtį, atsižvelgdami į paslaugos 
teikėjo galimybes ir paciento po-
reikius bei lūkesčius, juos tenkin-
dami ar viršydami. 

Teisė skųstis. Apima tik tuos 
atvejus, kai nėra prašoma atly-
ginti žalą. Pacientas (jo atstovas) 
manydamas, kad yra pažeistos jo, 
kaip paciento, teisės, raštu turi 
teisę kreiptis į SPĮ vadovą, nepa-
tenkintas SPĮ vadovo nagrinėjimo 
rezultatais, pacientas (jo atstovas) 
gali kreiptis į Valstybinę akredita-
vimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybą prie SAM, nepatenkintas 
valstybės institucijos sprendimas 
gali būti apskųstas teismui, senatis 
pareikšti skundą – 1 m. nuo dienos, 
kai pacientas sužino, kad pažeistos 
jo teisės, bet ne vėliau kaip 3 m. 
nuo teisių pažeidimo dienos.

Situacija Lietuvoje (de facto). 
Pagal statistiką Lietuva visose me-
dicinos srityse atsilieka.

Siūlymai: SPP tikslinti teisės 
aktus, kokias paslaugas finansuoja 
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valstybė, o už kokias ir kiek asmuo 
turi susimokėti pats (pvz., papildo-
mo sveikatos draudimo lėšomis); 
Turi būti aiškiai pasakyta, kas turi 
dengti tą sveikatos priežiūros pas-
laugų dalį, kuriai neužtenka lėšų 
iš PSDF; Įstatymų leidėjas turi 
pareigą pasirinkti paslaugų finan-
savimo modelį; Turi būti parengti 
naujausi diagnostikos ir gydymo 
protokolai/metodikos/aprašai ir jo-
mis vadovaujamasi; Informuoti ir 
šviesti visuomenę, pacientus apie 
jų teises ir pareigas; Pacientai gali 
ir turi domėtis liga, skiriamu gy-
dymu bei farmakoterapija ir kitų 
šalių teikiamomis galimybėmis; 
„Gynybinės medicinos” fenomeną 
keisti stiprinant pacientų vaidmenį 
sprendimų priėmime ir atsisakant 
paternalistinio modelio. 

Siūlymai: vaistai. Didinti skai-
drumą ir viešumą vaistų kainoda-
ros ir kompensavimo srityse bei 
valstybinių institucijų šioje srityje 
duomenų atvirumą industrijai ir 
visuomenei; Šio reikalavimo ne-
silaikant – numatyti valdininkų at-
sakomybę; Inovacijos farmacijoje 
- tai yra ne išlaidos, o investicijos 
į sveikatą.

Pasveikinti susirinkusiųjų už-
bėgo ir Dangutė Mikutienė, LR 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė. Trumpai pasakė, kad 
kiekvienas Lietuvos gyventojas 
yra arba bus pacientas, todėl rei-
kia atsakingai žiūrėti į sveikatos 
sistemą. Palinkėjo sėkmės LPOAT 
ir išskubėjo nagrinėti ką tik gautą 
Konstitucinio teismo nutarimą.  

Advokatė, partnerė Dovilė Bur-
gienė iš advokatų kontoros LA-
WIN pasakojo apie Lietuvos svei-
katos sistemą Konstitucinio teismo 
2013-05-16 nutarimo kontekste.

Taikomi principai:
Sveikatos priežiūros paslaugos 

turi būti:
• Prieinamos (1.4 p.) 
• Kokybiškos (1.4 p.) 
• Saugios (1.4 p.) 
• Nepažeidžiančios žmogaus oru-

mo (1.4 p.)
Sveikatos priežiūros įstaigų vei-

kla turi būti:
• Valstybės reguliuojama ir pri-

žiūrima (1.7 p.)
• Kokybiška (1.4 p.) 
• Užtikrinanti tinkamos teisės 

į kuo geresnę sveikatą/sveikatos 
priežiūrą įgyvendinimą (1.7 p.)

Valstybės institucijų pareigos:
Valstybės sveikatos politiką for-

muojančioms ir įgyvendinančioms 
valstybės institucijoms įtvirtintos 
pareigos:

• Imtis priemonių visuomenės 

poreikiui turėti pakankamą kiekį 
aukštos profesinės kvalifikacijos 
sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų patenkinti (1.3 p.) 

• Sudaryti sąlygas, kad sveikatos 
priežiūros paslaugos būtų visiems 
realiai prieinamos (1.3 p.) 

• Prižiūrėti sveikatinimo veiklą, 
kontroliuoti sveikatos priežiūros 
paslaugų ir vaistų kokybę (1.3 p.) 

• Sukurti tokią sveikatos prie-
žiūros finansavimo sistemą, kuri 
užtikrintų reikiamų sveikatos prie-
žiūros paslaugų ir būtinų vaistų 
finansinį prieinamumą (įperkamu-
mą) (1.3 p.) 

Paslaugų rūšys
Gyvybiškai būtinos medicinos 

pagalbos paslaugos:
- Visais atvejais įgyvendina-

mos iš valstybės biudžeto lėšų (KT 
2014-02-26 sprendimo III d., 4 p.) 

- Gali būti teikiamos ir ne vals-
tybinėse SPĮ (KT 2013-05-16 nuta-
rimo 1.4 p.) 

Kitos sveikatos priežiūros pa-
slaugos, finansuojamos iš PSDF 

- Pagal valstybės finansines gali-
mybes (1.4 p.) 

- Pagal poreikį - vienodai priei-
namos (1.6 p.) 

- Neprivalomos finansuoti iš 
valstybės biudžeto lėšų – įstaty-
mų leidėjas pasirenka finansavimo 
šaltinį pagal valstybės ekonomines 
galimybes (KT 2014-02-26 spren-
dimo III d., 4 p.) 

SPP finansavimas
Galimi SPP (ne gyvybiškai būti-

nų medicinos paslaugų) finansavi-
mo šaltiniai: 

- Valstybės biudžetas (KT 2014-
02-26 sprendimo V d., 3 p.) 

- Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo lėšos (V d., 3 p.) 

- Savanoriškojo sveikatos drau-
dimo fondų lėšos (V d., 3 p.) 

- Tiesioginiai pačių asmenų mo-
kėjimai (V d., 3 p.) 

Konstitucinis teismas įteisino 
„priemokas“ (V d., 3 p.) 

De facto 
Fragmentiškas reglamentavimas 
Iki šiol galioja ir yra taikomas 

SAM įsakymas, kuris 2012-10-16 
KT nutarimu buvo pripažintas pa-
žeidžiantis Konkurencijos įstaty-
mo reikalavimus 

Vaistams bei MPP priemokos 
leidžiamos. Tuo tarpu SPP – SAM 
nuomone - ne ir siūloma naikinti 
visas to galimybes 

Skaidrios, objektyvios ir kon-
kurencingos tvarkos sutartims su 
TLK sudaryti nebuvimas 

Aiškios tvarkos bei kriterijų, 
kuriais remiantis nustatomos fi-
nansuojamos SPP ir jų kainos, ne-

buvimas
Šiuo metu nustatytos SPP, finan-

suojamų iš PSDF biudžeto lėšų, 
kainos neapima visų paslaugos tei-
kimo kaštų.

Savanoriškasis sveikatos drau-
dimas nėra svarstomas kaip alter-
natyva privalomajam sveikatos 
draudimui, taip pat nėra skatinama 
paklausa. 

VLK, vykdanti PSDF biudžetą, 
tiesiogiai pavaldi Sveikatos apsau-
gos ministerijai, o tai sukelia inte-
resų konfliktą.

De jure (KT nutarimas)
Sistemos vientisumas ir veiks-

mingumas (1.3 p.)
Sąžiningos konkurencijos sekto-

riuje reikalavimas (1.7 p.) 
Priemokos – paciento ir visuo-

menės interesų pusiausvyros iš-
raiška (KT 2014-02-26 sprendimo 
V d., 3 p.) 

Sutarčių sudarymo tvarka turi 
būti grindžiama objektyviais, iš 
anksto žinomais, nediskriminaci-
niais kriterijais, nepaneigiant sąži-
ningos konkurencijos laisvės (KT 
2013-05-16 nutarimo 1.7 p.) 

Įstatymų leidėjas privalo aiškiai 
apibrėžti PSDF biudžeto lėšomis 
finansuojamų SPP apimtį (1.6 p.) 

Įstatymų leidėjas privalo nusta-
tyti ekonomiškai pagrįstus SPP 
įkainius (KT 1.7 p.) 

Galėtų būti vienas iš SPP finan-
savimo šaltinių (1.6 p.) 

Sistema turi būti veiksminga bei 
paremta objektyvumu. Viena iš to 
garantijų – nešališkumo užtikrini-
mas (1.7 p.)

Ramunė Navickienė, UAB „Me-
diCA klinika“ direktorė medicinai 
papasakojo apie konfliktų valdy-
mą sveikatos priežiūros sistemo-
je.  Reikia vadovautis posakiu: 
„Elkis taip, kaip norėtum, kad su 
tavimi elgtųsi“. Gydytojai apie 
70 proc. savo darbo laiko bendrau-
ja su pacientais bei jų artimaisiais. 
Nuolat reikia mąstyti, kaip neiš-
gąsdinti paciento, ypač susirgus 
onkologine liga. Tačiau konfliktai 
neišvengiami, kai susitinka prie-
šingų požiūrių žmonės. Konfliktai 
būna: verbaliniai (žodine forma ir 
kt.), rašomi skundai. Pagrindinė 
priežastis – komunikuojant daž-
nai stokojama bendravimo. Ge-
riausias būdas suvaldyti konfliktą 
– pasikalbėti paprastai, pacientui 
suprantama kalba, nes dažniausiai 
ligonis, išsekintas skausmo, tiki-
si iš gydytojo pagalbos, patarimo. 
Kuo didesnė problema, tuo dides-
ni pacientų lūkesčiai. Viltis labai 
svarbi, o atsainus elgesys nuvilia. 
Ligoniai tikisi iš gydytojų pagar-
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„Gyvasties“ aktyvas 
gilinosi socialinės 
reklamos ir lėšų pri-
traukimo klausimais 
Edita Markevičiūtė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
projektų koordinatorė 

2014  m. rugpjūčio 30–31 d. Lie-
tuvos asociacija „Gyvastis“ Europos 
ekonominės erdvės finansinio me-
chanizmo NVO programos Lietuvo-
je fondo projekto „Gyvasties“ gebė-
jimų stiprinimas ir savanorių tinklo 
plėtimas“ organizavo jau 4-uosius 
praktinius mokymus temomis „So-
cialinė reklama“ ir „Lėšų paieška“ 
Klaipėdoje. 

Mokymuose dalyvavo ne tik orga-

nizacijos nariai, taryba, bet ir sava-
noriai, kurie šiuo metu į organizaci-
jos veiklas įsitraukia gana sparčiai ir 
užtikrina efektyvesnį darbų našumą. 
Lektorius Mantas Ratomskis pui-
kiai ir įkvepiančiai besimokančius 
supažindino su socialinės reklamos 
privalumais, kaip įgyvendinti tokius 
ir panašius projektus bei pasiekti už-
sibrėžtų tikslų, kurie būtų naudingi 

ne tik organizacijai, bet ir plačiajai 
visuomenei skatinant organų dono-
rystę. Lėšų pritraukimas yra viena 
iš opių temų nevyriausybinėms or-
ganizacijoms Lietuvoje, todėl antrą-
ją mokymų dieną rengiant užduotis 
šia tema  itin aktyviai diskutuota ir 
praktikuotasi. 

Dalyviai mokėsi, kaip sėkmingai 
parengti projektą partneriams sie-
kiant įgyvendinti renginius ne tik 
organizacijos viduje, bet ir pradėti 
organizuoti daugiau visuomeninių 
renginių. Tikime ir tikimės, kad 
ateityje galėsime savimi didžiuotis, 
jog pasiekėme labai daug. O dabar 
kibsime į darbus ir rengsime pasiū-
lymus būsimiems partneriams. 

Norime pabrėžti, kad esame be 
galo dėkingi visiems dalyvaujan-
tiems šiame projekte „Gyvasties“ 
gebėjimų stiprinimas ir savanorių 
tinklo plėtimas“ bei prisidedantiems 
prie organizacijos stiprinimo. Sti-
prios visiems sveikatos ir iki pasi-
matymo renginiuose. 

bos, atjautos, rūpestingumo, dė-
mesingumo, supratingumo, kvali-
fikuotumo, atidumo bei prognozės 
ateičiai. O medikai tikisi pagarbos 
iš paciento, kuo išsamesnės infor-
macijos, atvirumo, nurodymų vyk-
dymo, pasitikėjimo. Svarbiausia 
yra išspręsti problemas. Kai abi 
pusės sutaria, tuomet būna rezulta-
tyvus gydymas.

Rimgaudas Staigis, Compensa 
Life Vienna Insurance Group SE 
Lietuvos filialo Rizikos vertinimo 
skyriaus vadovas papasakojo apie 
3 sveikatos draudimo rūšis:

• Savanoriškas sveikatos draudi-
mas, 

• Kritinių ligų draudimas, 
• Draudimas nuo nelaimingų at-

sitikimų. 
Draudimo apsauga apima eilę 

grėsmingiausių ligų bei kitų svei-
katos sutrikimų: miokardo infark-
tas, vainikinių širdies kraujagys-
lių šuntavimo operacija, smegenų 
infarktas (insultas), vėžys, inkstų 
funkcijos nepakankamumas, vi-
daus organų transplantacija, galū-
nių netekimas/galūnių funkcijos 
netekimas (paralyžius), aklumas 
(regėjimo netekimas), aortos ope-
racijos, širdies vožtuvo pakeiti-
mas, išsėtinė sklerozė.

Draudimo sąlygos priklauso nuo 
draudžiamo asmens sveikatos bū-
klės, amžiaus, šeimos ligų istori-
jos.

Susirgus viena iš sąraše nuro-
dytų ligų išmokama sutartyje nu-
matyta draudimo suma, draudimo 

išmoka nepriklauso nuo ligos sun-
kumo, gydymosi trukmės, patirtų 
išlaidų dydžio. Vėžinių susirgimų 
atveju gydymo išlaidų apmokėji-
mas vykdomas iki sutartyje numa-
tytos sumos. 

Draudimas nuo nelaimingų atsi-
tikimų

Draudimo apsauga apima kūno 
sužalojimus bei jų pasekmes dėl 
nelaimingo atsitikimo. Draudimo 
sąlygos priklauso nuo draudžiamo 
asmens darbo pobūdžio, laisvalai-
kio užsiėmimų, sveikatos būklės, 
amžiaus. Fiksuota draudimo suma 
ar jos dalis mokama patyrus trau-
mą, neįgalumo atveju ar mirties 
dėl nelaimingo atsitikimo, dienpi-
nigiai, ligonpinigiai už gydymosi 
dienas dėl nelaimingų atsitikimų. 
Gydymo išlaidų apmokėjimas iki 
papildomos draudimo sumos mo-
kama tik už tam tikrus sužalojimus 
(randus, reabilitacinį gydymą). 

Papildomas savanoriškas svei-
katos draudimas dengia apdrausto-
jo išlaidas ūmių bei kai kurių lė-
tinių sveikatos sutrikimų atvejais 
įsigyjant tradicinės bei netradici-
nės medicinos paslaugas, vaistus, 
optikos priemones ar odontologi-
jos paslaugas, kitas sveikatos prie-
žiūros paslaugas; suteikia geresnes 
šių paslaugų prieinamumo, koky-
bės galimybes, apmoka profilak-
tinio pasitikrinimo išlaidas. Kaip 
fizinis asmuo Jūs negalite įsigyti 
draudimo sau. Galite įsigyti Tarp-
tautinių bendrovių sveikatos drau-
dimo produktus. Deja, jų įmokos 

nepateisina Jūsų lūkesčių. Galite 
būti apdraustas juridinio asmens 
(darbdavio). Draudžiami palankes-
nėmis sąlygomis: įmoka nepriklau-
so nuo amžiaus bei sveikatos bū-
klės, galimybė pasirinkti daugiau 
paslaugų. 

Nuo 2007 m. įsitvirtino grupinis 
sveikatos draudimas, čia palankes-
nė mokestinė aplinka; patrauklus 
motyvavimo įrankis; už klientą 
įmokas moka darbdavys; mažesnė 
rizika draudikui. Šis draudimas 
apmoka ambulatorinį gydymą(visų 
gydytojų konsultacijos bei gy-
dymas susirgus, bet kokia liga); 
diagnostinius tyrimus(KT; MRT, 
EKG, echoskopijos, endoskopijos, 
kraujo tyrimai ir t.t.), medicininę 
reabilitaciją (konsultacijos: kine-
ziterapeuto, ergoterapeuto; fizio-
terapiją (ultragarsas, mikrobangos, 
impulsinė terapija); kineziterapiją; 
ergoterapiją ir t.t.), odontologi-
jos paslaugos(higiena, gydymas, 
protezavimas, implantavimas),už 
vaistus ir medicinos pagalbos prie-
mones (visi vaistai; medicinos pa-
galbos įskaitant ortopedinės tech-
nikos priemonės ir t.t., vitaminus 
(maisto papildai, homeopatiniai 
vaistai, augalinės ir gyvulinės 
kilmės preparatai), optiką(stiklai, 
kontaktiniai lęšiai, akinių rėme-
liai), profilaktinius, periodinius 
sveikatos patikrinimus ir tyrimus 
(pasirinkti tyrimai ir konsultaci-
jos) ir kt.



NefroINfo 15

AČIŪ, KAD MUMS RAŠOTE

Marijampolės 
„Gyvastis“ akcijoje 
„ŽYDINTIS TILTAS“ 
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė 

Gegužės 23 dienos popietę,  Mari-
jampolėje esančiame poezijos parke 
vyko tradicija tapusi akcija „Žydin-
tis tiltas. Padovanok miestui gėlę“. 
Vilkaviškio gatvėje esantis tiltas 
jau penktus metus iš eilės pražysta 
pelargonijų žiedais. Tęsdami gražią 
tradiciją, šioje akcijoje sudalyvavo 
ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus nariai. Mies-
to tiltą papuošėme keturiomis svy-
rančiomis pelargonijomis, kurios, 

tikimės, sėkmingai prigis ir džiu-
gins kiekvieną praeinantį  ar prava-
žiuojantį tiltu karštomis vasaros die-
nomis. Akcijos metu dalyviai buvo 
vaišinami saldainiais, restoranas 
„Raudonasis Šanchajus“ visiems ak-
cijos dalyviams dovanojo kvietimus 
išgerti puodelį arbatos. Susėdę ant 
pievelės kalbėjomės, bendravome ir 
grožėjomės pasodintomis įvairias-
palvėmis gėlėmis. Ant tilto pritvir-

tintame stende surašyti visi akcijos 
dalyviai dovanoję miestui gėles. 
Tarp jų ir mes, Lietuvos asociacija 
„Gyvastis“ Marijampolės skyrius. 
Ore tvyrojo artėjančios vasaros nuo-
taika. Džiaugiamės, jog visi kartu, 
su būriu geranoriškai nusiteikusių 
žmonių, galime prisidėti prie savo 
miesto gražinimo.

Paskutines karštos 
vasaros dienas alytiš-
kiai leido Ventspilyje
Alma Šėperienė, 
Alytaus visuomeninės organizacijos 
„Dalia”narė

Kai dauguma dejavo, kad karštis 
pabodo, tapo nepakeliamas, ištver-
mingiausi pasirodė Alytaus visuo-
meninės organizacijos ,,Dalia“ na-
riai. Tokiomis dienomis jie susiruošė 
į kelionę – nelengvą, įdomią ir nau-
dingą.  Tai buvo tarsi pasitikrinimas, 
ką aš galiu. Atlaikė ištvermingiausi 
ir kantriausi. Kitiems buvo kaip 
tame Viljamo Šekspyro ,,Hamlete“: 
,,kažkas šioje karalystėje negerai...“  
Galbūt karštis? O gal nekantrumas? 
O gal tolerancijos stoka?  Neva buvo 
kelionėje kažkas negerai. Bet tik ke-
liems. Turbūt tiems, kuriems labai 
sunku įtikti, visur ir visada. Ligo-
nių susijusių su organų persodinimu 
organizacijos ,,Dalia“ pirmininkės 
Vidos Bieliūnaitės įdėtos didžiulės 
pastangos, kad žmonės  išvyktų į šią 
kelionę, nenuėjo niekais – ji suteikė 
džiaugsmo. Daugelis, sunkia liga 
sergantys, tapo laimingesni nors die-
nai ar savaitei...o gal metams – iki 
kitos Vidos organizuojamos kelio-

nės. Lyg nepakeičiami vaistai! 
Šįkart alytiškiai leidosi į kelionę 

po Ventspilį. 
Pataikyta kaip į dešimtuką. Latvi-

jos pajūrio miesto Ventspilio  šven-
tė, spalvinga, turininga renginių. 
Akį sužavėjo gėlių kilimų festivalis, 
mums, lietuvaičiams neįprastas re-
ginys. Miestas pilnas judesio, pra-
mogų. Neįprastas paplūdimio par-
kas, kuriame veikia įvairūs vandens 
atrakcionai. Vos spėjome dairytis vi-
sur: gėlės, skulptūros, fontanai – dai-
liausi šio miesto papuošalai. Prie aš-
tuonių miesto fontanų buvo galima 
atsigaivinti karštą besibaigiančios 
vasaros dieną, o prie gėlių skulptūrų 
ir karvučių – Ventspilio miesto sim-
bolio – nusifotografuoti smagiam 
prisiminimui. Juk nežinia kur kitur 
sutiksi karvutę lakuotais nagais.

Yra pasaulyje miestų, kuriuos pa-
matai ir jie išlieka atmintyje. Taip 
ir Ventspilis. Jo grindinio akmuo 
mena Livonijos ordiną, Ventos upė 
– šimtmečio istoriją, kuri iškalbinga 

savo dvasia, begale  legendų apraiz-
gytas miestas ir jo apylinkės. Daug 
gatvelių tarsi užmigusios šimtmečių 
miegu, visiškai nepaliestos civiliza-
cijos, autentiškos. Tai ir darė įspūdį.

Kelionės karštis atlėgo, kai alytiš-
kiai išplaukė 45 minutėms po Ventos 
upę laiveliu. Hercogas Jėkabas: „Tai 
fantastiška pramoga. Jos metu atsi-
veria nuostabus vaizdas į senamiestį 
su Livonijos ordino pilimi, pajūrio 
buities muziejumi, vienintelį Latvi-
joje pakeliamąjį tiltą ir upės žiotis į 
jūrą.“

Kai kelionė ėjo į pabaigą ir auto-
busas pajudėjo namų link, daugelis 
susimąstė: „Gyvenimas – kaip ta 
kelionė, bėgi, bėgi... O kai stabteli, 
ką pamatei, tik tas yra tavo.“ Mintis, 
kad gyvenimas yra gražus, užplūsta 
tik kelionių metu. Brangūs atsimini-
mai lieka nuotraukose. Prie ko pri-
siliesta, kas pačiupinėta, pamatyta. 
Ir kodėl taip yra, kad nuo kelionių, 
ypač sergantys sunkiomis ligomis 
žmonės, tampa laimingesni? 
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Grikio kelias 
Česlava Mačalovienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė 

Ar mėgstate pusryčiams valgyti 
grikių košę? Jei taip, tai puiku, nes 
tokiu būdu savo mitybą papildote 
kaliu, fosforu, geležim, cinku, bei B 
grupės vitaminais.

Apie tai ir dar daugiau bei grikių 
naudą žmogaus organizmui suži-
nojome š.m. rugpjūčio 19 d. „Gy-
vasties“ Vilniaus skyriaus organi-
zuotoje išvykoje į Varėnos rajone, 
Pamerkių kaime esančią sodybą 
„Grikucis“, kur dalyvavome eduka-
cinėje programoje „Grikio kelias“. 
Sodybos šeimininkai ir programos 
organizatoriai yra Laima ir Kostas 
Mačioniai.

Į Pamerkių kaimą nuvykome trau-
kiniu. Stotelėje mus pasitiko sody-
bos šeimininkė, kuri einant mums 
pasakojo apie Pamerkių kaimą, jo 
gyventojus, kurių vasarą čia būna 
gyvenamos visos 60 sodybų, o žie-
mą pusė jų ištuštėja. Parodė auten-
tiškas dzūkų sodybas su tik čia išli-
kusiais tokiais svirnais, pamatėme 
dailiai išpjaustinėtas, tarsi karūnas, 
langines ir daug visko, kas būdinga 
dar išlikusiam natūraliam Lietuvos 
kaimui.

 - Čia jau baigiasi Pamerkių kai-
mas, - pasakė p. Laima, priėjus ka-
bantį tiltą per Merkio upę.

Merkys sraunus ir šioje vietoje 
gana platus – eidami per siūbuojantį 
tiltą žavėjomės jo grožiu.

Perėję tiltą iš p. Laimos išgir-
dome trumpą pasakojimą–legendą, 
kodėl vos už kelių metrų nuo Mer-
kio jau kitu pavadinimu pavadintas 
kaimas. Legenda siekia Napoleono 
laikus. Prancūzų armijai traukiantis 
šiose vietose, pamilęs gražią dzū-
kaitę pasiliko gyventi prancūzų ka-
reivis pavarde Žarko. Kaimas, kurį 
sudaro vos viena gatvė, įgavo Žar-
kausko pavadinimą. Šiuo metu tai 
jau ne kaimas, o tik gatvė.

Netrukus priėjome sodybą, ant 
kurios namo sienos kabojo lentelė su 
užrašu „Grikucis“. 

Mus pasitiko sodybos šeiminin-
kas p. Kostas ir šuo – kalytė vardu 
Grikė.

Senoviniai, iš žaginių sukalti var-
tai buvo atverti, o šeiminkė, prieš  
įleisdama pro juos vidun, pasakė:

- Anoj pusėj vartų turite palikti 
tris dalykus: pyktį, blogą nuotaiką ir 
žodžius: nenoriu, nemoku, negaliu.

- O ką turime įsinešti vidun? – 

kažkas juokais paklausė.
- Šypseną ir gerą nuotaiką, - ne-

pasimetė šeimininkė ir timptelėjo 
varpo skambalą.

Pasidomėję sužinojome, jog var-
pas pagamintas iš seno špižinio puo-
do, atstojo durų skambutį. Be to, var-
pą pagamino pats šeimininkas.

Kiekvienas įeidamas į sodybos te-
ritoriją pro vartus, turėjome skamb-
telėti varpu, kurio kiekvienas dūžis 
skambėjo vis kitaip ir kėlė mūsų 
nuostabą.

Po kelionės šiek tiek pavargusius 
svečius Laima ir Kostas pakvietė 
vidun. Jaukiame ir erdviame seno-
vinės trobos kambaryje jau laukė 
padengtas ilgas stalas. Vaišinomės iš 
grikių miltų keptu pyragu „Dzūkiška 
boba“, gėrėme grikių žiedų arbatą, 
gardžiavomės juoda duona su švie-
žiu medumi.

- Na, o po priešpiečių kviečiu lau-
kan grikių pjauti, - šypsodamasis pa-
kvietė šeimininkas.

Visi programos dalyviai klegėda-
mi išėjome kieman, kur Laimutė pa-
rodė, kaip atrodo grikių želmenėliai, 
vėliau davė visiems po žiupsnelį 
grikių ir papasakojo, kuo jie vertingi 
mūsų organizmui.

Po to parodė jau užaugusių ir iš-
nokusių grikių lauką ir pati su pjau-
tuvu pjovė rugius ir aiškino, kaip 
surišti grįžtę, sustatyti į gubas po 2, 
kad greičiau išdžiūtų. Šeimininkas 
atnešė dar 2 pjautuvus ir visi daly-
viai, vienas po kito bandėme pjauti 
grikius. Sekėsi neblogai, tik kai ku-
riems grikius lengviau buvo išrauti, 
nei nupjauti. Nepaisant to, visi pa-

juokaudami prikirtome ir sustatėme 
dvi gubas grikių.

Kol paskutinieji bandė savo suge-
bėjimus pjautuvu pjauti grikius, kiti 
didžiulio sodybos kiemo pievelėje 
ruošėsi grikius kulti. Šeimininkas 
pievoje patiesė didelę baltą drobu-
lę, paėmė spragilą (senovinį padar-
gą grūdams kulti) ir pademonstravo 
kaip juo darbuotis.

Šmaikštaudami visi bandėme at-
likti šį iš pažiūros nesudėtingą dar-
bą. Bet spragilas buvo „klusnus“ ne 
visų rankose, todėl kilo daug links-
mo juoko.

Apžiūrėję nustebome, jog prikū-
lėme nemažą krūvelę grikių. Šeimi-
ninkai išvalė iš grūdų žolių sėklas ir 
ėjome trobon grikių malti.

Kampe stovėjo tikros senovinės 
girnos. Šeimininkas paaiškino iš ko 
ir kaip jos pagamintos bei parodė, 
kaip girnomis malami grikiai.

Prisipažinsiu, kad buvo tikrai 
nuostabu stebėti, kaip mala maždaug 
prieš 100 metų pagamintos girnos ir 
kaip iš lėto iš jų šonų byra grikiniai 
miltai.

Šį malimo procesą galėjo išbandy-
ti visi norintys programos dalyviai. 
Darbas buvo techniškai nesudėtin-
gas, bet fiziškai sunkus, nes mačiau, 
kaip 20 –30 ratų apsukę girnų lanką, 
vyrai šluostėsi prakaitą.

Vėliau miltus sijojome. Iš pir-
miausia išsijotų miltų šeimininkė 
jau maišė tešlą ir kepė grikinius bly-
nus, o mes baigėme sijoti vėliau su-
maltus miltus.

Visas šis darbas vyko tokioje jau-
kioje šeimyniškoje aplinkoje, kuri 
man priminė seniai jau pamirštą vai-
kystę – mama kepa blynus, tiesa, ne 
iš grikių, iš keptuvės deda į lėkštę, 
o mes, stovėdami aplinkui rankomis 
imame blynus ir karštutėlius valgo-
me net apsilaižydami. Čia blynus 
valgome civilizuočiau – su serve-
tėlėmis ir dar gardinamės spirgučių 
padažu.

Belaukiant kepamų blynų, vyrau-
jant žaismingai nuotaikai, šeiminin-
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Vasaros pramogos
Egidijus Kalinaitis, 
Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų 
draugijos „Atgaja" narys

Liaudies išmintis byloja, kad 
„viščiukus skaičiuoja rudenį“, tad ir 
mes nusprendėme apžvelgti vasarą 
organizuotus renginius.

Liepos 10 dieną, prie Talkšos eže-
ro, vyko mūsų draugijos kasmetinės 
žvejybos varžybos.

Varžybos prasidėjo 10.00 val. 
Joms teisėjavo net du teisėjai – vy-
riausiasis teisėjas Adolfas Stafeckis 
ir teisėjas Arvydas Kšivickas. Tar-
pusavyje varžėsi šeši mūsų draugijos 
nariai su savo palaikymo komando-
mis.

Nuo pat pradžių matėsi, kad ge-
riausiai žvejoti sekasi daugkartinei 
draugijos žvejybos varžybų nugalė-
tojai Larisai Maskaliūnienei, tačiau 
nuo jos stengėsi neatsilikti Neringa 
Gustienė ir kiti dalyviai. Nuskambė-
jus finaliniam švilpukui ir pasvėrus 
pagautą laimikį paaiškėjo, kad var-
žybų nugalėtoja tapo Larisa Maska-
liūnienė.

Visi žvejybos varžybų dalyviai 
buvo apdovanoti Adolfo Stafeckio 
įsteigtais prizais ir medaliais, „Žve-
jų ir medžiotojų draugijos“ Šiaulių 
skyriaus dovanotais „Akropolio“ 
čekiais ir draugijos „Atgaja“ diplo-
mais.

Kitas mūsų renginys vyko rugpjū-
čio 10 dieną – keliavome į Kuršių 
neriją.

Iki tol alinęs karštis buvo trupu-
tį atslūgęs, o rytą net smulkiai lijo, 
tačiau tai nė kiek nesugadino mūsų 
šventinės nuotaikos. Artėjant prie jū-
ros, lietus liovėsi, debesys sklaidėsi, 
tad visų nuotaika kilo kaip ant mie-

lių. Buvome suplanavę gana daug 
lankytinų objektų – Klaipėdos jūrų 
muziejaus delfinariumas, Nida, Par-
nidžio kopa, ir, žinoma, saulėtasis 
Baltijos jūros paplūdimys ties Nida 
– tad visur teko gana sparčiai suktis. 
Galime tik nuoširdžiai padėkoti II 
Smiltynės perkėlos ir Klaipėdos jūrų 
muziejaus personalui už supratingu-
mą.

Delfinų pasirodymui abejingų ne-
liko – iš jo visi išėjo pilni gerų emo-
cijų ir švytinčiais veidais. Susėdę į 
autobusą, pajudėjome Nidos link. 
Tarp mūsų buvo ir tokių, kurie iki 
šiol Kuršių nerijos grožybes matė 
tik televizoriaus ekrane, tad visi su-
sižavėję stebėjome nuostabų krašto-
vaizdį.

Nidoje praleidome tik valandą – 
tai tik trumpa akimirka, kurios metu 
prisilietėme prie ramybe alsuojančio 
Lietuvos kurorto, tad daugelis paža-
dėjo, kad tai tikrai ne paskutinė jų 
kelionė į Nidą, ir kitą kartą viešnagė 
truks ilgiau.

Parnidžio kopa visus užbūrė savo 
didingumu. Šis lietuviškos „Sa-
charos“ gabalėlis leido pajusti visą 
gamtos didybę, pajusti, koks mažas 
žmogus, atsidūręs smėlio juostoje 
tarp marių ir jūros. Tačiau dyku-
moms būdingas karštis neleido užsi-
būti ilgiau, nes visi klausinėjo:

- Kada gi važiuosime prie jūros?
Saulėtasis Nidos paplūdimys suti-

ko mus tikrai svetingai. Nors buvo 
ganėtinai karšta, vėjelis nuo jūros 
pusės ir ganėtinai aukštos bangos 
leido mėgautis visais pajūrio ma-
lonumais. Dūkome, šokinėjome 
per bangas, lakstėme šiltu smėliu, 
negalintieji maudytis braidė jūroje 
ir vaikštinėjo kopose, kvėpuodami 
svaiginančiu pušų aromatu dvel-
kiančiu oru.

Kelionė namo neprailgo, tad pa-
tenkinti ir pailsėję, vakare sėkmin-
gai grįžome namo. Bet tuo mes ne-
apsiribojome... 

Rugpjūčio 31 d. nusprendėme at-
sisveikinti su vasara plaukdami bai-
darėmis Ventos upe. Pasirinkome vi-
dutinio sunkumo trasą – nuo Rekčių 
piliakalnio iki Papilės.

Nors išvakarėse lijęs lietus nuri-
mo tik paryčiais, visi aštuoni bai-
darių ekipažai susirinko laiku, net 
ir Gintautas Slavickas, kuris į plau-
kimą baidarėmis atvyko iš Joniškio. 
Tad sėdome į mašinas ir pajudėjome 
Papilės link. 

Apie 10.30 val. prie Rekčių pi-
liakalnio pradėjome savo neilgą, 
bet įsimintiną kelionę. Ne visi buvo 
plaukę baidarėmis – turėjome ir ke-
lis šios sporto šakos naujokus, tad 
baidarių „asai“ Jurga ir Paulius Šo-
piai paaiškino ir parodė kaip ir ką 
reikia daryti. Kadangi pasirengimo 
lygis buvo skirtingas, mūsų baida-
rių „karavanas“ išsitęsė gana dideliu 

kas Kostas užminė mįslę:
- Mergaitė neturi nei vienos, bo-

butė – net dvi, klebonas – vidury, o 
vaikinas – nė vienos. Kas?

Nevardinsiu mūsų variantų, nes 
visi buvo neteisingi, todėl šeiminin-
kas padėjo mįslę įminti, susiedamas 
su lietuvių kalba. Mįslės įminimas – 
raidė B.

Blynai dar kepami ir valgomi, 
todėl, esant pauzei, dar gavome už-
duotį – apžiūrėti ir atspėti, kam nau-
dojami ir kaip vadinami metaliniai 
senoviniai įrankiai.

Gerai pasvarstę, pasitarę grupe-
lėse, neužmiršdami lėkštėje vis at-
sirandančių grikinių blynų, visai 
neblogai nurodėme įrankių paskirtį 
ir pasakėme pavadinimus. Ten buvo 

skobtas – geldoms skobti, sląstai – 
miško žvėreliams gaudyti ir balna-
kilpė – prietaisas raitelio kojai įsta-
tyti jojant.

Prisivaišinę blynais, kurie tikrai 
buvo labai skanūs, išėjome į kiemą, 
pasigrožėjome ponios Laimos au-
ginamų vaistažolių ploteliais, kurių 
ji ne tik pavadinimus sakė, vardi-
jo kokį negalavimą jos gydo, bet ir 
visų po glėbelį skynė ir negailėdama 
mums dalijo. Prisakė: išsidžiovinti, 
prisirinkti sėklų ir pavasarį patiems 
pasisėti.

Nuoširdumu, iš vidaus sklindan-
čia šiluma šie du jauni žmonės – 
Laima ir Kostas Mačioniai – pelnė 
visų mūsų pagarbą ir dėkingumą.

Išeidami iš sodybos „Grikucis“ ir 

dėkodami šeimininkams už svetin-
gumą ir įdomią programą, išgirdo-
me „Iki pasimatymo!“ Šioje sodybo-
je rengiamos ir kitokios edukacinės 
programos, bei žygiai baidarėmis 
Merkio upe.

O einant kaimo keliuku į geležin-
kelio stotelę, beveik visą kelią mus 
lydėjo Princesė – Grikės, šeimi-
ninkų kalytės palikuonė. Ji su savo 
motina Grike linksmais žaidimais 
tarpusavy ir jaukiu bendravimu su 
mumis nemažai prisidėjo, jog ši iš-
vyka būtų neužmirštama.

Dėkojame edukacinės programos 
dalyviams už gerą nuotaiką, o ypač 
„Gyvasties“ Vilniaus skyriaus pir-
mininkei Vilmai už išvykos organi-
zavimą.
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Kultūringa Vilniaus 
„gyvastiečių“ vasara
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Vilniaus „Gyvasties“ nariai 
vasarą labai smagiai, turiningai ir 
įdomiai leido laiką. Jeigu ankstes-
niais metais mes važiuodavom kur 
nors toliau, tai šiemet visos ekskur-
sijos buvo mūsų gimtajame Vilniuje. 
Atrodo, čia gyvenam, bet kiek daug 
dar patys nematę ar net nežinom, kad 
tai turim. Būna ir taip.

  Pirmoji ekskursija buvo į pagrin-
dinės Lietuvos bažnyčios, Arkikate-
dros požemius. Buvo labai įdomus 
jausmas tokiu būdu „prisiliesti“ prie 
visos Lietuvos istorijos. Požemiai 
buvo Bažnyčios ir LDK nusipelniu-
sių žmonių laidojimo vieta. Skamba 
grėsmingai, bet žmonių kaulų tikrai 
nematėm. Manoma, kad juose pa-
laidota arti 900 žmonių, tačiau tik 
nedidelė dalis jų yra atpažinta. Po-
žemiuose galima rasti XIV amžių 
menančių sienų fragmentus. Labai 
įdomu buvo pasivaikščioti tarp to-
kių senų griuvėsių. Mums vaikš-
tant gidas pasakojo daug Lietuvos 
ir Vilniaus istorijos faktų. Parodė ir 
keletą nuotraukų. Įdomiausia buvo 
pamatyti nuotraukas iš 1931 metų 
Vilnių nusiaubusio potvynio. Potvy-
nio būta tokio didelio, kad Vilniaus 
Žaliasis tiltas buvo visas apsemtas 
vandens. Ant Katedros varpinės iki 
šiol yra išlikusi žymė rodanti tada 
buvusį vandens lygį. Labai sunku 
tai įsivaizduoti. Tą pačią dieną tie, 
kas norėjo galėjo užkopti į Katedros 
varpinę, nes ji tik neseniai atidary-
ta lankytojams. Užkopus atsiveria 
nuostabi Vilniaus panorama, o pa-
grindinė Vilniaus gatvė – Gedimino 
prospektas – visas „kaip ant delno“. 
Labai įdomu buvo pamatyti Vilnių ir 

iš viršaus, ir iš apačios.
Kita ekskursija buvo ne ką ma-

žiau įdomi. Lankėmės Muzikos, te-
atro ir kino muziejuje. Jame labai 
daug aktorių, filmų scenų, teatro 
spektaklių ir kt. nuotraukų. Taip pat 
galima pamatyti daug dekoracijų, 
rekvizito ir kitokių dalykų iš kaž-
kada vykusių spektaklių ar rodytų 
filmų. Gidas parodė įvairiausių se-
novinių baldų kažkada priklaususių 
garsiems žmonėms, jų asmeninių 
daiktų. Labai įdomu buvo pamatyti 
senovinę muzikinę dėžutę, nors dėl 
jos dydžio drąsiai galima vadinti 
dėže. Buvo eksponatų ir ne iš tokių 
senų laikų. Daugeliui padarė įspūdį 
Juozo Statkevičiaus kurti drabužiai 
vienam spektakliui. Gaila, kad buvo 
draudžiama fotografuoti. Kas įdo-
miausia, gidas kiekvienam ekspo-
natui žinojo su juo nutikusią istori-
ją. Buvo labai įdomu jų klausytis ir 
bent kažkiek įsivaizduoti anų laikų 
žmonių gyvenimą. Pažiūrėjus eks-
ponatus, deja, tik dalį, nes eksponatų 
buvo daug, o gidas turėjo daug, ką 
pasakyti, todėl vietoj planuotos va-
landos užtrukom porą ir vis tiek ne-
spėjom visko apžiūrėti, gidas mums 
parodė 8 min trukmės dokumentinį 
filmą apie vieną pirmųjų Kaziuko 
mugę Vilniuje. Beveik niekas ne-
pasikeitė nuo tada iki dabar. Tos pa-
čios „baronkos“, mediniai šaukštai 
ir pan. Skirtumas tik tas, kad žmonės 
į mugę atvykdavo vežimais traukia-
mais arklių. Visa kita visiškai taip 
pat. Taigi pamatėm Lietuvos istori-

jos iš meninės ir kultūrinės pusės.
Dar viena ekskursija buvo Gele-

žinkelių muziejuje, kuris įsikūręs 
Vilniaus geležinkelio stotyje. Įėjus į 
muziejų akį patraukia virš galvos pa-
kabintas geležinkelio modelis ir ant 
jo važinėjantis mažas traukinukas. 
Paskui įėjus į ekspozicijų salę girdi-
si traukinio garsai, daug nuotraukų, 
ir senesnių, ir naujesnių. Pirmiausia 
gidė papasakojo šiek tiek geležinke-
lių Lietuvoje istorijos. Buvo daug 
visokių prietaisų, kuriais reikėdavo 
keisti bėgių kryptį ar paprasčiausiai 
bėgius taisyti. Viskas būdavo pada-
roma daug sunkiau nei dabar. Taip 
pat buvo galima pamatyti įvairiau-
sių senovinių daiktų ir net senovišką 
komposterį, kuriuo žymėdavo bi-
lietėlius. Tą aparatą leido išbandyti 
ir mums. Vėliau mus nuvedė į kitą 
salę, kurioje buvo daug maketų su 
veikiančiais traukinukais. Maketai 
buvo labai gražūs, parodyta kiekvie-
na detalė: namas, medis, tunelis ir 
pan. Galiausiai ekskursija persikėlė 
į lauką. Ten galėjome apžiūrėti seno-
vinius traukinius, garvežius ir t.t. 

Na, o paskutinė ekskursija buvo 
Nacionaliniame dailės muziejuje. 

Taigi, tokia buvo Vilniaus „gy-
vastiečių“ vasara. Labai kultūrin-
ga, nes pamatėm ir sužinojom daug 
Lietuvos kultūros, meno ir kitokios 
istorijos. Kas galėjo pagalvoti, kad 
Vilniuje yra tokių įdomybių? Buvo 
labai šauni, įdomi ir kupina naujų 
žinių vasara.

atstumu. Galėjome grožėtis nuosta-
bia gamta, skaidriu vandeniu, uosti 
žolynų kvapą ir mėgautis tyla.

Iki Papartynės malūno, kuriame 
buvo mūsų poilsio stotelė, plaukė-
me gana ramia upės vaga, be dides-
nių slenksčių ir staigių posūkių, tad 
keli aštresnių pojūčių mėgėjai atrodė 
šiek tiek nusivylę. Pailsėję, patrau-
kėme toliau. Štai čia ir supratome, 
kodėl trasa įvertinta vidutinio sun-
kumo kategorija. Staigūs posūkiai, 
kurių nesimato, kol jų nepriplauki 
(toks įspūdis, kad upė pasibaigė), 

sraunios kaskados, besikeičiančios 
su ramia, lyg tvenkinyje, tėkme, išsi-
šakojimai, kai reikia žaibiškai apsi-
spręsti, kurią prataką geriau rinktis...

Štai čia ir prasidėjo linksmybės 
– įstrigusios ant akmenų ar tarp jų 
baidarės, daugkartiniai bandymai 
išplaukti iš švendrų, į kuriuos įnešė 
srovė, ne vienam ekipažui teko ir iš-
simaudyti... Žodžiu, atrakcijų paka-
ko iki soties.

Ir tik galinėje saugoje plaukę Jur-
ga ir Paulius Šopiai, kantriai gelbėjo 
apvirtusius ir įstrigusius, nepraras-

dami olimpinės ramybės. Šaunuo-
liai!

Finišą pasiekėme visi – vieni len-
gviau, kiti sunkiau, tačiau išlipus 
į krantą nepatenkintų nebuvo. Vi-
siems patiko tekęs iššūkis, kurį sė-
kmingai įveikėme.

Štai taip su praėjusia vasara at-
sisveikino Šiaulių inkstų ligomis 
sergančiųjų draugija „Atgaja“. Tiki-
mės, kad kita vasara taip pat nepa-
šykštės mums naujų iššūkių, pramo-
gų ir gero oro.



NefroINfo 19

Teatralizuota 
ekskursija Gelgaudiš-
kio dvare 
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė 

Prasidėjus šiltiems orams ateina 
noras ir vėl keliauti. Šį kartą pasirin-
kome labai netolimą, tačiau širdžiai 
mielą savą kraštą. Keliavome į Šakių 
rajone esantį vieną seniausių, origi-
naliausių ir vertingiausių visoje Lie-
tuvoje Gelgaudiškio dvarą, įsikūrusį 
ant įspūdingo Nemuno šlaito. Pa-
keliui stabtelėjome Kudirkos Nau-
miestyje, kuriame aplankėme vieno  
iškiliausių lietuvių tautinio atgimi-
mo asmenybių Vinco Kudirkos mu-
ziejų, miestelio centre pastatytą pa-
minklą V. Kudirkai ir jo kapą esantį 
miestelio kapinaitėse.      

Atriedėjus į Gelgaudiškio mies-
telį ir vos spėjus išlipti iš autobuso 
mus, kaip pačius garbingiausius 
svečius, pasitiko pats dvaro šeimi-
ninkas, kuris pakvietė vidun. Šei-
mininkas mums aprodė savo dvaro 
palocius, supažindino su dvaro pra-
eitimi. Dvaro rūmai buvo pastatyti 
1842–1846 m., kažkada čia buvo 
auginami grynaveisliai žirgai, spau-
džiami šveicariško pavyzdžio sūriai, 
įdiegtos kitos ūkio naujovės. Karo 

metu buvo įkurta vienuolių globoja-
ma vaikų prieglauda, karo ligoninė. 
Gelgaudiškio dvaro rūmai yra ap-
supti gražaus senojo parko, kuris yra 
apipintas visokiausiomis legendo-
mis. Kadangi oras buvo nuostabus, 
dvaro ponas pakvietė mus pasivaikš-
čioti pažintiniu parko taku. Besišne-
kučiuodami, pono lydimi,  patekome 
į aikštelę, kurioje susikryžiuoja aš-
tuoni keliai. Tai ypač įdomus parko 
elementas. Legenda pasakoja, kad 
dvarininkai medžioklių metu šio-
je vietoje pietaudavo ir tuo pačiu 
stebėdavo perbėgančius žvėris. Gal 
dėl to ir mes čia sutikome pietau-
jančius medžiotojus. Medžiotojams 
pakvietus prisėdome pasiklausyti jų 
porinamų istorijų, paragavome žvė-
rienos vaišių, pūtėme medžioklinį 
ragą, šaudėme iš medžioklinio šau-
tuvo. Atsisveikinus su šauniaisiais 
medžiotojais, klegėdami, aidint 
medžioklinio šautuvo šūviams iš-
girdome kažką verkiant. Dvaro po-
nas mums paaiškino, kad dėl savo 
mylimojo mirties čia vis vaitoja 
nelaimingoji Mortelė, kuri kasdien 
ateina prie savojo Asesoriaus kapo. 
Asesorius (teisėjas) buvo įsimylė-

jęs baudžiauninkę, tačiau dėl luomų 
skirtumo santuoka su baudžiauninke 
buvusi neįmanoma.  Apimtas sielvar-
to jis nusižudė. Mums beguodžiant 
Mortelę graudžiai verkdama atbėgo 
žąsis praganiusi maža piemenaitė. 
Oi, tai gavo ji pylos nuo pono.  Atsi-
sveikinus su apsiašarojusiomis mer-
ginomis priėjome Gelgaudiškių ir 
svečių mėgstamiausią vietą ir parko 
pasididžiavimą – Velnio kalną. Gal 
jame besilinksminantys ponai bau-
džiauninkams į velnius panašūs atro-
dė, o gal kas ir iš tikrųjų tamsiomis 
naktimis nelabuosius buvo regėję. 
Čia mes pasijutome tikrais svečiais. 
Papuolėme tiesiai į ponų puotą. Gro-
jant muzikai šokome, dainavome, 
buvome sočiai privaišinti. Atsisvei-
kinę su besilinksminančiais ponais 
besišnekučiuodami, pilni įspūdžių 
net nepajutome kaip atsidūrėme au-
tobuse. Kelionės aptarimui, kas yra 
privaloma, pasirinkome labai ramią 
ir smagią vietą ant Nemuno kranto 
su vaizdu į Panemunės pilį. Ekskur-
sija niekam neprailgo. Jautėmės lyg 
pabuvoję kitame laikmetyje ir vėl 
sugrįžę atgal. 

„Kauno Gyvastis“ 
ekskursija Rojaus 
keliu (panemuniais) 
Gaiva Vilkevičienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė 

Kiekvieną šios vasaros mėnesį 
kažkur vykome. Birželio mėnesį ap-
lankėme Raudondvario dvarą, liepos 
mėnesį – Kernavę, rugpjūčio mėnesį 
keliavome populiariausiu turistiniu 
maršrutu Panemune arba kitaip va-
dinamu Rojaus keliu, skirtu gražių 
kraštovaizdžių ir pilių mėgėjams.

Ekskursijos metu aplankėme Rau-
dondvario bažnyčią, susipažinome 
su Raudonės ir Panemunės pilimis, 
kopėme į Veliuonos piliakalnį, ap-
žiūrėjome dvaro rūmus, pasigėrė-
jome tulpių krūmais. Kopėme ir į 

Rambyno kalną – gėrėjomės atsive-
riančiais vaizdais. Gidė Virginija 
visą kelionę pasakojo apie Lietuvos 
praeitį, istoriją, legendas. Kažką at-
siminsime iš jos pasakojimo, kaž-
ko neatsiminsime, bet tikrai paliko 
įspūdį jos žinios ir atsidavimas savo 
profesijai.

Visus sužavėjo „Medaus slėnio“ 
šeimininkė, kuri papasakojo apie 
bites, avilius ir kt. Degustavome 
įvairių rūšių medų, ragavome tikro 

meduolio bei midaus. 
Per barzdą varvėjo, burnoj neturė-

jom...
Pradegustavę medaus, jo įsigijo-

me. Taigi būsime sveiki ir keliausi-
me po savo kraštą dar ir rudenį. 

Labai smagu, kad kiekvieną kartą 
atsiranda daugiau norinčių keliauti, 
prisijungia naujų draugijos narių. 
Visada esate laukiami – pabendrau-
sime, susipažinsite su tokio paties li-
kimo paliestais. Bendravimas gydo.
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„Gyvasties“ plaukimo 
baidarėmis metraštis 
Nina Balechova,
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos pirmininkė

Kaip greitai bėga laikas... Kaž-
kaip pati sau pagalvojau, o kelintas 
„Gyvastiečių“ plaukimas baidarė-
mis vyko šiais metais? Prisimin-
kim... 2008 m. pradėjome plaukimo 
baidarėmis istoriją nuo Dubysos 

upės. Iš ryškiausių, tos aktyvaus po-
ilsio stovyklos, prisiminimų liko, 
kad buvo begalė posūkių ir mano 
plaukimo partneris vis laukė už kie-
kvieno posūkio Betygalos mieste-
lio, nes ten buvome numatę statytis 
palapines nakvynei; ten mūsų laukė 
sutartoje vietoje sausi daiktai ir va-
karienė, kurią virėme ant laužo pa-
tys. Dar įsiminė rytinis prabudimas 
peršlapusiose palapinėse nuo nakti-
nio lietučio ir mintyse pagalvojau, 
kad dabar jau dalis komandos išsi-
bėgios po namus... Ir apsirikau, nes 
nei vienas nepaliko maršruto pusiau-
kelėje. Kitais metais, 2009, plaukėm 
Šventąja, nuo „Puntuko“, prie kurio 
nepamiršome įsiamžinti. Iš ryškiau-
sių įspūdžių – stipri audra, visai ne-
tikėtai užklupusi mus visus ant van-
dens ir pilnutėlis dubenėlis pririnktų 

žemuogių, kurių aplink sodybą „Si-
dabrinė pieva“ buvo labaaai daug. 
Šia upe plaukėm ir 2013 metais, tik 
į draugus dar paėmėm „Gyvasties“ 
jaunimą. Pats plaukimas turėjo kodi-
nį pavadinimą „Piratų plaukimas“. 
Dar, keletą kartų lankėmės Dzūkijo-
je. Pirma Dzūkijos upė buvo, savai-
me aišku, Merkys, kuriuo pasiekėme 
ir Nemuną. Žygis vyko 2010 metais. 
Kitais, 2011 metais, jau įveikėm Ūlos 
dalį, kuri teka per Dzūkijos nacio-

nalinio parko ir Čepkelių rezervato 
teritoriją. Taip pat praplaukėm Va-
rėnės gabalą. Šis smagus plaukimas 
įsimintinas tuo, kad vienas ekipažas 
sugebėjo plaukti ne tik pasroviui, bet 
ir prieš srovę beveik iki maršruto 
pradžios. Tai išskirtinis „Gyvastie-
čių“ rekordas, kurio dar niekas, toje 
vietovėje, nėra pakartojęs, o gal ir 
visoje Lietuvoje... 2012 metų plau-
kimas vyko nuo Ūlos aukštupio, per 
Ūlos ežerą ir iš naujų pabandymų 
buvo Grūda. Tikriausiai šis plauki-
mas įstrigo kaip ypatingai šlapias 
– iš dangaus lijo kiaurai visas plau-
kimo dienas. Manau, kad tai buvo ti-
kras dalyvių ištvermės patikrinimas.

Šių metų vasara mus palepino 
saulėtomis ir karštomis dienomis. 
Leisti laiką prie vandens buvo vie-
nas malonumas. Susitikę dalyviai 
atrinkinėjo daiktus į baidares – aki-

nius nuo saulės, apsauginius kremus, 
kepuraites ir pan. Visi džiaugėmės, 
kad oras „putiovas“, „nuotaika su-
perinė“. Tačiau komandoje atsira-
do pranašas, kuris tarė: „Dar nėra 
buvę mūsų plaukimo, kad nesulytų“. 
„Kaip pirštu į akį“, šį kartą ne tik 
trumpai palijo, bet ir vidurį dienos 
apmėtė ledukais...

Pacituosiu kai kurių dalyvių pasi-
sakymus apie aktyvaus poilsio ren-
ginį „Plaukimas baidarėmis“: „Man 
plaukimas baidarėmis „Gyvastiečių“ 
draugijoje, kaip saulėgrąžos – kartą 
paragavęs, negali sustoti“, - Aurika 
Tamošaitienė (5 plaukimai); „Kie-
kvienais metais nekantriai laukiu 
šios stovyklos, nes nerealiai pail-
siu“,- sako Rita Žvirblienė (5 plau-
kimai),. „Su „Gyvastiečiais“ baida-
rėmis plaukiau pirmą kartą. Visos 
dienos, praleistos kartu, paliko pačius 
geriausius prisiminimus. Kas labiau-
siai patiko? O gi viskas! Buvo labai 
šauni, draugiška kompanija, smagus, 
su nuotykiais plaukimas Pavargus po 
dienos plaukimo buvo smagu kar-
tu pavakaroti, pasidalinti plaukimo 
įspūdžiais. Užteko jėgų ir įvairiems 
sportiniams žaidimams. Draugiškai 
visi kartu sudėliojome šmaikštų pa-
veikslą, prie kurio smagiai fotografa-
vomės. Už nepakartojamus įspūdžius 
ir smagiai praleistą laiką pirmiausia 
didelis „ačiū“ organizatoriams - Ni-
nai ir Vladimirui, ir taip pat visai 
kompanijai. Ir iki kito plaukimo!“, – 
džiaugiasi Audronė Tutlienė (1 plau-
kimas). Bet yra ir tokių, kurie ryžosi 
plaukimui, bet suprato, kad tai ne jų 
būdas ilsėtis. Pavyzdžiui Rima Petro-
lienė, kuri plaukė pati pirmąjį kartą, 
yra pastebėjusi, jog tokios romanti-
kos be komforto daugiau nenori. Ka 
gi, manau, kad šaunu, jog esame tokie 
visi skirtingi, bet suburti po „Gyvas-
ties“ vėliava.

 Apibendrinus tai, ką parašiau, 
tai plaukimą baidarėmis asociacija 
„Gyvastis“ organizuoja jau 7 metus 
iš eilės ir patirtos 7-ios skirtingos 
kelionės Lietuvos upėmis. Tiesiog 
magiškas skaičius. 
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KELIONĖ PO 
RUSNĖS SALĄ
Kazys Kuneika, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Klaipėdos skyriaus narys

Rugpjūčio paskutinis savaitga-
lis buvo žadamas pats karščiausias, 
koks tik galėjo būti per visą vasa-
rą, tačiau žemaičių tai neišgąsdino. 
Asociacijos „Gyvastis” Klaipėdos 
skyriaus nariai rinkomės kelionei po 
Rusnės salą. Susirinkusieji tryško 
puikia nuotaika, entuziazmu, tad ne-
delsdami patraukėme kelionės tiks-
lo link. Pakeliui kompaniją papildė 
gidė, kuri visą dieną mums pasakojo 
apie Rusnės salą ir jos gyventojus. 
Pirmoji mūsų stotelė buvo sodyba, 
kurioje rūkoma ir vytinama žuvis. 
Žuvis ten ruošiama pagal senovės 
lietuvių autentiškus receptus, naudo-
jant natūralias prieskonines žoleles. 
Sužinojome žuvies paruošimo tech-
nologiją, pamatėme netradicinius 
įrankius, kurių paprastai nėra mūsų 
virtuvėje. Suvilioti gardaus rūkomos 
žuvies kvapo, sugužėjome į pavėsi-
nę, degustacijai. Paskanavę traukėme 
toliau į etnografinę sodybą–muziejų. 
Ten apžiūrėjome žemės ūkio padar-
gus. Sužinojome, kad ūkininkai ver-
tėsi ne tik gyvulininkyste, bet ir žve-
jyba bei šieno prekyba, nes Rusnės 
salos pievos yra užliejamos, todėl 
žemės čia derlingos. Pasisvečiavę 
sodyboje–muziejuje patraukėme to-

liau. Kita mūsų viešnagė buvo so-
dyba, kurioje gaminami senoviniai 
laivai Kurėnai. Pasitikęs sodybos 
šeimininkas išsamiai pasakojo laivų 
statybos ypatumus nuo medienos pa-
ruošimo iki laivo nuleidimo į van-
denį. Matėsi, kad žmogus tikrai myli 
savo amatą, nes kalbant žibėjo akys. 
Paskui vykome į svečius, pas vietinę 
žolininkę, kuri įvairias vaistažoles 
augina apie savo namus, arba renka 
tik Rusnės saloje. Buvome pavaišin-
ti skania, kvapnia arbata. Turėjome 
galimybę kiekvienas susikurti spe-
cialią žolinių puokštę, sukomponuo-
tą tik iš vaistinių žolelių. Maloniai 
pasisvečiavę vėl keliavome toliau. 
Šį kartą atvykome į sodybą, kurios 
šeimininkas gamina nendrinius sto-
gus. Sodybos šeimininkas pakvietė 
mus į pavėsinę, kurios stogas buvo 
iš nendrių. Lauke tuo metu tvyrojo 
+ 35 laipsnių karštis, bet pavėsinėje, 
nendriniu stogu, to nesijautė. Kaip 
vėliau sužinojome iš sodybos savi-
ninko – nendrės turi puikias termoi-
zoliacines savybes. Klausėme pasa-
kojimo nuo pat nendrės nupjovimo 
iki uždengimo ant stogo. Susižavėję 

šiuo pasakojimu, ne vienas gavome 
šeimininko kontaktus, kad savo so-
duose galėtume mėgautis panašio-
mis pavėsinėmis. Galutinis mūsų 
kelionės tikslas buvo kaimo turizmo 
sodyba, kurioje skanavome žuvienę. 
Čia atsisveikinome su gide ir pa-
traukėme prie upės piknikui. Sėdė-
dami jaukioje kompanijoje, malonių 
vaizdų apsupty, dalijomės per dieną 
patirtais įspūdžiais. Traukdami link 
namų, aplankėme Šilutę. Kadangi 
mūsų vairuotojas Arūnas yra kaip ir 
mūsų asociacijos narys, nes su juo 
bendradarbiaujame daug metų, jis 
visada savo iniciatyva mus kur nors 
pavėžėja. Šiuo atveju jis pasuko link 
Drevernos. Pabuvojome apžvalgos 
bokšte, iš kurio atsivėrė nuostabus 
Drevernos gamtovaizdis. Praturtėję 
žiniomis, pasipildę puikių įspūdžių, 
pakilios nuotaikos grįžome namo – 
į Klaipėdą. Esame laimingi būdami 
asociacijos „Gyvastis” nariais, nes 
turime daug šaunių galimybių ben-
drauti, keliauti, o tai yra labai svar-
bu, nes esame panašaus likimo ir pa-
našios sveikatos.

„Kauno Gyvastis” 
grožėjosi Kernave
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” pirmininkė

Vasara puikus metas keliauti, dar 
geresnis metas pabūti kartu, paben-
drauti, pasidžiaugti ar tiesiog pasi-
dalinti rūpesčiais.

Mes aplankome kartais jau maty-
tas, kartais naujas vietas, bet visada 
pažvelgiame nauju, netikėtu, šviežiu 
žvilgsniu. Dominantys objektai gali 
keistis: ieškome gamtos paminklų, 
istorinių vietų, grožimės architek-
tūra, – bet visada viską apjungia 
žmonės. Ne tik istorinės garsios as-
menybės, kurių paveldu gėrimės lyg 
šiolei, bet gyvi, įdomūs, talentingi 
žmonės, gyvenantys čia ir dabar.

Kelionė į Kernavę dar viena gali-

mybė pažinti įstabius Lietuvos kam-
pelius ir jų žmones. Kelionė į Ker-
navę buvo išskirtinė pažintimi su 
skulptoriumi Henriku Orakausku jo 
įkurtoje galerijoje „Šulinys”. 

Skulptorius H. Orakauskas su 
žmona Loreta gyventi į Kernavę atsi-
kraustė prieš septynetą metų. Loreta 
save vadina šiauliete, yra architektė 

ir dizainerė, dabar dirba edukologe 
Kernavės kultūriniame rezervate. 
Henrikas, kilęs iš Vyžuonų, beveik 
20 metų gyveno ir kūrė Kupiškyje, 
kurį puošia per 30 jo skulptūrų. Au-
toriaus darbų yra Šiauliuose, Pane-
vėžyje, Utenoje, Vyžuonose, Kaune, 
Vilniuje restauruotas šv. Jonų bažny-
čios altorius.
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Didžiausia 
dovana – gyvybė 
Lietuvos medicinos studentų 
asociacija (LIMSA)

Medicinos studentams donorystės 
tema yra itin aktuali. Studijuodami 
mediciną vis daugiau suvokiame 
gyvybės svarbą, mokomės ją tau-
sot, gelbėti ir gerinti jos kokybę. 
Būtent todėl norime kalbėti apie 
žodį „duoti“ apie drąsą aukoti bei 
dalintis. Mes patys stengiamės su-
žinoti kuo daugiau donorystės tema: 
dalyvaujame įvairiuose su šia tema 
susijusiuose renginiuose, patys juos 
organizuojame, aktyviai bendradar-
biaujame su Kraujo Centru.

Donorystė - tai visų pirma kie-
kvieno žmogaus pasirinkimas, kuris 
jokiu būdu negali būti smerktinas. 
Kadangi tai labai jautrus klausimas, 
apie kurį turbūt kiekvienas yra pa-
mąstęs, niekada negalima žmogaus 
spausti priimti vienokį, ar kitokį 
sprendimą. Manome, tai nuostabus 
būdas net ir po mirties padaryti pa-
skutinį gerą darbą - išgelbėti kažkam 
gyvybę. Visa tai, ką mes padaro-

me tik sau, miršta kartu su mumis, 
niekas neprisimins, kaip mes my-
lėjome ir pervertinome save, tačiau 
tai, ką padarome dėl kitų, nesvarbu 
ką, visa tai yra nemirtinga. Geriau-
sia, ką galime daryti, tai ne imti, o 
duoti. Donorystės esmė tokia ir yra, 
davęs žmogus neretai dovanoja ki-
tam gyvybę, regą ar tiesiog kur kas 
kokybiškesnį gyvenimą, tokiu būdu 
palikdamas dalelę savęs kitame, bū-
damas to žmogaus laime, sveikata 
ir džiaugsmu! Donorystės sąvoka 
mūsų dienomis tapo išties plati: ji 
apima ląstelių, audinių, organų do-
vanojimą. Kasdien vyksta dovanoto 
kraujo perpylimai, persodinami kiti 
audiniai, transplantuojami organai 
– visos šios procedūros nebūtų įma-
nomos be donorystės. Kai kuriems 
žmonėms transplantacija – vieninte-
lė viltis pasveikti ar išgyventi. Vie-
nas žmogus po mirties gali padova-
noti sergantiesiems: širdį, plaučius, 
kepenis, inkstus, kasą, akių ragenas. 
Tai reiškia, pasauliu naujai džiaug-
sis mažiausiai 6 žmonės! Kažkas ga-
lės išvysti pasaulio spalvas, mylimo 
žmogaus veidą, kažkas taps nepri-
klausomas nuo dializės centrų. Visi 

šie faktai kalba patys už save - įrodo 
donorystės svarbą. Tačiau manome, 
kad kiekvienas žmogaus sprendimas 
turi būti apgalvotas ir aptartas su 
artimaisiais, o ypač žmogaus apsis-
prendimas tapti donoru. 

Daugybės mitų paplitimas visuo-
menėje parodo, kad donorystės tema 
yra kalbama per mažai. Prastas visuo-
menės švietimas apie donorystę yra 
pagrindinė priežastis, kodėl žmonės 
nesiregistruoja į donorų gretas.

Organų donorystė – kontraver-
siška tema visuomenėje – Lietuvo-
je, kaip ir visame pasaulyje vyrauja 
daugybė su ja susijusių mitų. Daug 
žmonių yra paveikiami netinkamos 
informacijos, bijo savo laikinumo 
suvokimo ir taip nepasirenka dono-
rystės kelio. Siekiant išsiaiškinti ir 
griauti mitus susijusius su organų 
donoryste Lietuvos medicinos stu-
dentų asociacija spalio 16 d. Kaune 
„Megoje“ organizuoja viešą akciją 
„Didžiausia dovana – gyvybė“, kuri 
yra skirta Pasaulinei donorystės die-
nai paminėti. 

 Visus maloniai kviečiame daly-
vauti!

Kernavėje menininkų šeima apsi-
gyveno buvusioje kolūkio kontoroje, 
ten įrengė galeriją, o aplinką papuošė 
skulptūromis, jau spėjusiomis tapti 
naujaisiais miestelio simboliais.

Iki susitinkant su pačiu autoriu-
mi, Loretos buvome supažindinti su 
įvairiomis skulptūros technikomis. 
Kiekvienos skulptūros kelias pra-
sideda nuo nerimstančios minties 
galvoje, vėliau iškristalizuota, sim-
boliu apvilkta idėja keliauja visais 
įmanomais rakursais ant popieriaus. 
Iš plastilino lipdomas maketas, o 
vėliau gaminama liejimo forma. Pa-
sirodo, pagal paruoštą formą išlieti 
galima ribotą skaičių figūrų, beje, ne 
itin didelį.

Kur kas sudėtingesnė yra kieto 
kalimo technika. Ji itin tinka dide-
lių gabaritų darbams. Autorius Ora-
kauskas mėgsta naudoti ir skirtingas 
medžiagas, ir skirtingas technikas.

Bet labiausiai Loreta norėjo, kad 
išmoktume giliau pažvelgti į meno 
kūrinį. „Kaip žmonės elgiasi par-
odose ar galerijose? Perskaito pa-
vadinimą ir tada sprendžia, gražu, 
negražu, panašu, netinka, – svarsto 
Loreta. – O jūs pabandykite įsižiū-
rėti ir patys atspėti, ką autorius no-
rėjo pasakyti ir kaip jis galėjo kūrinį 
pavadinti. Juk apie tai byloja visos 
ilgai ieškotos detalės: poza, apranga, 
mimika, judesys ir pan.“

Mūsų nuostabai, žaidimas „At-
spėk pavadinimą“ buvo tikrai links-
mas. Ir supratome, kad ilgiau paana-
lizavę, galim prisikasti iki autoriaus 
norėtos perduoti žinutės.

Kartu su skulptorium, save vadi-
nančiu satyriniu filosofu, šaudėm iš 
jo paties sukonstruotos patrankos. 
Sako, detales iškėlęs iš vandenų prie 
San Marino, kur galimai yra nusken-
dusi Atlantida.

Važiavome Kernavės taksi. 
Žiūrėdami į garsiojo „Piligrimo“ 

veidą, bandėm prisiminti, kur jo 
bruožai mums matyti. Ne taip seniai 
vagys bandė nugvelbti skulptūrą – 
kažkokiu būdu sugebėjo nukelti nuo 
Šulinio ir nusitempė iki automobilių 
stovėjimo aikštelės. Gal žvilgtelėję į 
veidą pamatė paties kūrėjo žvilgsnį, 
ir išsigandę paliko. „Tai labai sąly-
ginis panašumas, – gynėsi šalia sto-
vintis autorius. – Va, Don Kichotas 
Panevėžyje, tai greičiausiai nejučia 
pavykęs autoportretas.

Po nekasdieninių įspūdžių pava-
karojome Trakų kibininėje. 

Kelionė, o labiausiai susitikimas 
su skulptoriumi, mane sužavėjo ir 
įkvėpė.

Visų keliauninkų vardu dėkojame 
Dianai už kitokią kelionę, už įspū-
džius, už energiją.
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Paliesk svajonę
Dailininkas Gvidas Raudonius

Molis – iš tos pačios žemės, ant 
kurios mes vaikštome, statome na-
mus, auginame daržoves ir gėles. Tik 
šiek tiek kitokios: per šimtus tūks-
tančių metų uolienos, negailestingai 
stumdomos iš vienos vietos į kitą 
tūkstančius kilometrų, trupinamos ir 
plaunamos pagaliau susitelkė tam ti-
krose pasaulio vietose. Taip susidarė 
natūralaus molio klodai. Iš šių telki-
nių kasamas molis dar yra valomas, 
pašalinant visokias nereikalingas 
priemaišas, kenkiančias molio plas-
tiškumui. Tai, ką lipdymui paimame 
į rankas – yra nuostabi gamtos dova-
na, tinkama įvairiausiems darbams.

Susilietimas su moliu ramina, 
gydo ir padeda atsiskleisti žmogaus 
sielos virpesiams, jo fantazijoms. Iš 
molio galima sukurti aibę puikiau-
sių ir neįtikėtinų dalykų. Savo ran-
komis nulipdyti kokį mielą daiktelį, 
buities mažmožį, ir išdegus kerami-
kos krosnyje, juo džiaugtis kasdien 
arba padovanoti savo artimiesiems 
gimtadienio, švenčių ar kitomis pro-
gomis. Įkūnyti šias savo  svajones - 
pačiam nulipdyti keramikos dirbinį 
ir siūlau savo keramikos studijoje.

Keramika, kurioje tampriai su-
sijungia menas ir amatas, siūlo be 
galo plačią išraiškos, techninių ir 
technologinių priemonių įvairovę 
– iš molio galima padaryti beveik 
viską. Ji apjungia mažų mažiausiai 
tris menus – skulptūrą, tapybą ir 
grafiką. Vien tik indus daryti gali-
ma įvairiausiais būdais – žiedžiant, 
lipdant rankomis, atspaudžiant iš 
įvairių medžio, stiklo, gipso formų, 
kai prisireikia keleto vienodų daik-

tų. Pradedantiesiems keramikams 
labiausiai prieinama yra lipdymo iš 
molio juostų, konstravimo iš molio 
plokštelių technika.

Ką galima padaryti iš molio? 
Turbūt viską - nuo laiško ant molio, 
karolių vėrinio iki skulptūros, savo 
rankų darbo plytelių, įmontuotų  tarp 
sienos plytelių vonioje, virtuvėje, 
židinio sienelėje. Tai individualumą 
jūsų namams suteikiantys dalykai, 
jau nekalbant apie indus ir įvairias 
smulkmenas dovanojimui. Tai daik-
tai, kurie yra sušildyti jūsų rankų ir 
gero jausmo. Taip: jausmas ir idėja, 
įliejami į kuriamą daiktą. Štai ko-
dėl į keramiką kaip į meną ir amatą 
vienu metu daugelyje šalių ir kryps-
ta besiilginčių natūralumo žmonių 
akys ir tiesiasi rankos.

Keramikos užsiėmimai – tai ra-
minantis darbas su medžiagomis, 
kurios yra neagresyvios ir labai pa-
slankios. Pats procesas leidžia už-
miršti kasdienes problemas.

Molio menas pasižymi dide-
le technikų įvairove. Žiedimas ant 
elektra sukamo rato yra pats grei-
čiausias būdas suformuoti patį indo, 
kaip skulptūros, tūrį, nes yra suma-
nymų, kur lipdymas rankomis ne-
duoda norimo rezultato. Kai reikia 
simetriškumo arba kai reikia dau-
giau indų greitai pasidaryti,  galima 
padaryti ir vieną būsimo dirbinio 
formą, o po to ją dekoruoti – lipdy-
ti papuošimus ant nulipdyto daikto. 
Žiedimo įgūdžiai įgyjami per ilgesnį 
laiką, bet po to, kai išmokstama tai 
daryti, žymiai greičiau gimsta pa-
grindinė forma.

Žmonėms, kurie ilgisi natūralumo 
ir sąlyčio su žeme, su gamtiškomis 
medžiagomis, nori  ramaus buvimo, 
įgyvendinant savo idėjas ir minčių 
raišką, keramika yra labai patrauklus 
ir malonus užsiėmimas. 

Man visada smagu savo studi-
joje matyti Lietuvos asociacijos 

„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus žmo-
nes, kuriems lipdymas iš molio, jo 
dekoravimas, glazūravimas teikia 
malonumą ir džiaugsmą. Kol molis 
nesukietėjęs, savo kūrinių išraišką 
galima nuolat keisti kol ji išsikris-
talizuoja ir tarytum sustingsta galu-
tinėje formoje. Aš džiaugiuosi, kai 
pradedantieji lipdyti iš molio gana 
greitai įveikia savo pradinį susi-
kaustymą ir baimes, o iš krosnies iš-
imti  kūriniai dažniausiai maloniai 
nustebina ir atperka gal ne visada 
malonius pirminio nepasitikėjimo 
jaudulius.

Trumpai apie autorių: 

Gvidas Raudonius 1977 metais 
baigė Vilniaus Valstybinį dailės ins-
titutą, įgydamas dailininko–kerami-
ko kvalifikaciją. Nuo tų pačių metų 
pradėjo aktyviai dalyvauti Lietuvos 
ir užsienyje rengiamose parodose. 
1983 metais kartu su kitais kerami-
kais inicijavo pirmas konceptualaus 
keramikos meno parodas Lietuvoje 
„Dailininkas ir gamta“. Kuravo ir 
kitas praėjusio tūkstantmečio 9–10 
dešimtmetyje rengiamas parodas. 
1994–1998 metais vadovavo Lietu-
vos dailininkų sąjungai. Šiuo metu 
yra šios organizacijos Vilniaus ke-
ramikų skyriaus pirmininkas. Nuo 
2010 metų kuruoja Vilniaus kera-
mikos meno bienales, o 2013 metais 
– naują keramikos meno mokomųjų 
parodų ciklą „Amžinas ratas“. Su 
keramikos meno sklaida buvo susi-
jęs ir kitas Europos sąjungos lėšo-
mis remiamas projektas „Aukštosios 
kultūros impulsai mokykloms“, ku-
riame dailininkas pristatė savo kūry-
binių keramikos dirbtuvių projektą, 
ir su juo aplankė penkias mokyklas. 
Anksčiau yra dalyvavęs dailės tera-
pijai skirtoje LR Kultūros ministe-
rijos programoje „Menas žmogaus 
gerovei“.
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Sergančių vaikų tėvų 
sambūriai suteikia 
šeimoms stiprybės
Laura Auksutytė, Domo mama

Rugpjūčio mėn. Šventojoje esan-
čiuose „Pluošto“ poilsio namuose 
šurmuliavo, atrodytų, niekuo neišsi-
skiriantis poilsiautojų būrys. Visgi, 
šios  penkios šeimos atvyko ne tik 
pasilepinti vaiskia rugpjūčio saule, 
biriu smėliu ir jūros bangomis – jos 
susirinko į asociacijos „Gyvastis“ 
organizuojamą vaikams su negalia 
bei jų artimiesiems skirtą stovyklą. 
Ši stovykla organizuojama kasmet, o 
mūsų šeimai ji pirmoji. 

Metai, kuomet teko susidurti su 
vaiko sveikatos problemomis, susi-
taikyti su esama negalia buvo kupini 
savų iššūkių bei nerimo. Tad džiau-
giuosi dalyvavusi šioje stovykloje, 
nes būtent jos metu supratau, kad to-
kie sambūriai labai reikalingi ir vai-
kams, ir jų artimiesiems. Tėveliams 
gal net labiau. Vaikai nebūtų vaikai 
– jie pakankamai gerai jaučiasi, jie 

visuomet žaidžia, bendrauja, tad ir 
šįkart jie džiaugėsi jūra ir atostogo-
mis, su malonumu kartu su tėveliais 
dalyvavo Elenos Jakubauskienės 
vedamuose meno terapijos užsiėmi-
muose. 

Nors tėvams, visuomet nerimas-
tingai stebintiems savo vaiką, vie-
nas didžiausių terapinių dalykų yra 
tiesiog tarpusavio bendravimas, da-
linimasis bendra patirtimi, patari-
mais ir išgyvenimais. Nudžiugino 
konferencija, skirta šeimoms, augi-
nančioms neįgalius vaikus apie vai-
kų psichologines, medicinines ir so-
cialines problemas bei jų sprendimo 
būdus. Pranešimus skaitė Kretingos 

Psichologinės pedagoginės tarnybos 
direktorė psichologė Ingrida Minei-
kienė. Drauge su vaikais vykusioje 
užsiėmimo dalyje buvo smagu ne tik 
žaisti psichologės pasiūlytus žaidi-
mus, tačiau jų dėka atrasti, pastebėti 
šį tą naujo apie save ir savo mažuo-
sius. Vėliau vaikams buvo pasiūlyta 
piešti didžiulį bendrą piešinį lauke, 
o tėveliai pakviesti rimtesniam po-
kalbiui ir diskusijoms.

Iš stovyklos išvažiavome ne tik 
pailsėję, bet ir jausdamiesi ramesni, 
stipresni. Ačiū organizatoriams, už 
kartais nepastebimą, tačiau sunkų 
organizacinį darbą. Tokios stovyklos 
kaip ši yra labai reikalingos.

Stovykla 
„Gyvastiečiams“ 
Druskininkuose
Nina Balechova, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos pirmininkė

„Gyvasties“ nariai iš įvairių Lie-
tuvos vietovių turintys aukštą krau-
jospūdį, gražų rugsėjo sekmadienį 
susirinko Druskininkuose į jiems 
skirtą stovyklą. Projektą rėmė Neį-
galiųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos. Projekto tikslas, kad dalyviai 
galėtų patobulinti savo savarankiško 
gyvenimo įgūdžius, pasidalintų pa-
tirtimi su kitais ir, žinoma, išgirstų 
iš kitų jų gyvenimo gudrybių, kurios 
padeda jaustis geriau.

Į stovyklą suvažiavo 15 dalyvių, 
vieni  po inksto transplantacijos, kiti 
– dializuojami. Dalis jų į Druskinin-
kus atvyko pirmą kartą. Dauguma 
atvykusiųjų buvo visai nepažįstami 
vieni su kitais, bet jau po poros va-
landų tapo aišku, kad visi yra nusi-
teikę tolerantiškai  priimti kitų įpro-

čius.  
Norisi paminėti, jog savarankiško 

gyvenimo įgūdžius lavinančios sto-
vyklos, tai ne poilsio organizavimas. 
Visi dalyviai turėjo atsivežti savo 
kraujospūdžio matuoklius. Pagrindi-
nė užduotis buvo savarankiškai, ma-
žiausiai 4 kartus per dieną, stebėti ir 
fiksuoti savo kraujo spaudimo pasi-
keitimus, o paskutinę dieną, susirin-
kus vidiniame kiemelyje, padarėme 
išvadų pristatymą, kraujospūdžio 
matavimo rezultatų apibendrinimą.

Stovyklos programoje buvo nu-
matytos dvi paskaitos, po kurių vyko 
diskusijos prie kavos puodelio. Visi 
turėjome bendrą išvyką – pasiplau-
kiojimą laiveliu po Nemuną. Kas 
norėjo, pasinaudojo SPA procedūro-

mis, kitiems labiau tiko pavaikščio-
jimai po Druskininkus. 

Taip... susirinkome į stovyklą 15, 
bet likome tik 14... Netikėtai mirė 
mūsų „Gyvasties“ narė Aušra Patapie-
nė. Ši netektis liks visų atsiminimuo-
se, nors su laiku viskas „susigulės“ ir 
atitols... Tai normalu, tai gyvenimo 
eiga. Kol kas yra labai sunku ir ra-
šyti, ir prisiminti, ir būti su mintim, 
kad tai įvyko. Ir todėl norisi dar kartą 
priminti sau ir mums visiems, kad jei 
tik turime galimybę, kad ir be progos, 
susitikim su brangiais draugais jau 
dabar, kad ir mažam rate, visai nieko 
nereiškiantiems  pasiplepėjimams, 
„pasiatviravimams“... NES KITAIP 
GALIM NESUSPĖTI. 


