
Geriausias ir pats gražiausias dalykas pasaulyje  
negali būti nei pamatytas, nei išgirstas.  

 Jį galima pajausti tik širdimi. 
 

Spalio 15-ąją pasaulyje yra minima Baltosios 
lazdelės diena. Tokios dienos tikslas – atkreipti 
reginčių žmonių dėmesį į šalia esančius neregius ir 
silpnaregius, pamatyti jų valią ir tvirtybę siekiant 
gyvenimo pilnatvės. Šią dieną atkreipiamas 
visuomenės, valdžios institucijų dėmesys į 
aktualiausias regėjimo negalią turinčių žmonių 
problemas. 

Baltoji lazdelė turi keletą funkcijų – ji yra 
neregių identifikavimo, orientavimosi erdvėje 
priemonė žmonėms, turintiems regėjimo negalią, 
bei įspėjamasis ženklas vairuotojams. Nuo senovės 
neregių orientavimosi priemonė buvo lazda, 
gaminama iš medžių, augusių tuose kraštuose, kur 
gyveno neregys. 

Dar 1921 metais fotografas Džeimsas Bigsas, iš Bristolio, po avarijos netekęs regėjimo dėl 
didelio transporto judėjimo prie savo namų, kad būtų geriau matomas nudažė savo lazdelę 
baltais dažais. 

Dešimtmečiu vėliau, 1930 m. jauna prancūzaitė Guillyd'Herbemont padėjo keliems 
neregiams pereiti Paryžiaus gatvę. Pasakodama apie tai savo motinai, ji ėmė samprotauti, jog 
neregiai susilauktų daugiau pagalbos, jeigu nešiotų kokį nors skiriamąjį ženklą, sakysime, baltą 
lazdą. Šiomis mintimis ji pasidalijo su vieno 
laikraščio redaktoriumi. Jam irgi ta idėja patiko ir 
apie šį pasiūlymą buvo pranešta Paryžiaus policijos 
šefui, kuris sukvietė aklųjų organizacijų vadovus ir 
panelė Guillyd'Herbemont pati išdėstė savo 
pasiūlymą. Idėja neregiams labai patiko. Panelė 
Guillyd'Herbemont dvi baltąsias lazdeles neregiams 
įteikė pati 1931 m. vasario 7 dieną. Vėliau 
Paryžiaus karo veteranams, netekusiems regėjimo 
Pirmajame pasauliniame kare, ir kitiems neregiams 
buvo išdalinta per 5000 baltųjų lazdelių. Tai buvo  
vos ne nacionalinė šventė – į ją Prancūzijos 
prezidentas atsiuntė savo atstovą. 

  



Pirmieji pasaulyje visokeriopą pagalbą ir paramą žmonėms su regėjimo negalia pradėjo 
teikti LIONS klubų asociacija, kuri buvo įkurta Čikagoje 1917 m. Klubų asociacijos šūkis – 
„Laisvė, Intelektas, Mūsų tautų saugumas“. 

1930 m. JAV Ilinojaus valstijos Peorijos miesto „Tarptautinio Liūtų klubo“ („LionsClubs 
International“) pirmininkas Džordžas A. Bonhamas iškėlė mintį, kad balta lazdelė su raudona 
juosta galėtų būti naudojama kaip aklųjų mobilumo priemonė. Peorijos „Liūtų“ klubas šiai 
idėjai pritarė ir labai greitai buvo pagaminta daug baltų lazdelių, kurios buvo išdalytos 
neregiams. Miesto taryba išleido potvarkį, kad einantys per gatvę asmenys, turintys baltą 
lazdelę, turi pirmenybę ir automobilių vairuotojai privalo juos praleisti. 

1931 metais šis „Lions“ klubas surengė specialią kampaniją, skirtą platinti baltąsias 
lazdeles neregiams amerikiečiams. 1964 metų spalio 6 d. Kongresas priėmė rezoliuciją HR753, 
kuria remiantis JAV prezidentas Lindonas Džonsonas spalio penkioliktąją paskelbė Baltosios 
lazdelės saugumo diena.bŠio klubo nariai tradiciškai visame pasaulyje remia neregius ir 
silpnaregius. 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro ugdytiniai taip pat 
džiaugiasi nuolatine parama ir DĖKOJA Tarptautinės 
organizacijos LIONS Kauno M. K. Čiurlionio, Kauno 
LIONS  klubų nariams už rūpestį, suteiktą galimybę 
pamatyti kitokį pasaulį dalyvaujant įvairiuose miesto, 
šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 

 

1969 m. Tarptautinė aklųjų federacija spalio 15-ąją paskelbė Tarptautine 
baltosios lazdelės diena.  

Lietuvoje Baltosios lazdelės diena minima nuo 1992 m., Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungai tapus Europos ir Pasaulio aklųjų sąjungų nare. 

Aklieji  skaitymui, rašymui ir kitiems tikslams naudoja Brailio 
raštą, kurį 1829 m. Paryžiaus Aklųjų  institute sukūrė Lui Brailis.  Šio 
rašto dėka neregys, kaip ir bet kuris kitas žmogus, gali skaityti ne tik 
savo šalies, bet ir užsienio literatūrą. Aklasis gali nepriklausomai 
bendrauti. Brailio raštas prisidėjo prie daugumos prietaisų 
akliesiems, kaip aklųjų spausdinimo mašinėlė ar aklųjų kompiuteris, 
kurie palengvino neregių buitį. L. Brailio abėcėlę lietuvių kalbai 
1927 m. pritaikė Pranas Daunys, remdamasis 
latvių, vokiečių bei kitų lotynų abėcėlės kalbų 
abėcėlėmis. Sukurtas raštas pirmiausia 
panaudotas Kauno aklųjų institute. Nuo 
1928 m. leidžiamos lietuviškos knygos aklųjų 
raštu.   


