
(nukelta į 3 psl.)

2012 m. sausio 5–11 d., Nr. 1 (1070) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.  Kaina 2,28 Lt 

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

Ar aplinka tebėra kliūtis 
neįgaliesiems?

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND), siekdama spręsti ne- 
įgaliesiems aktualias problemas, organizavo konferenci-
ją „Socialinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems“. Joje, 
be organizatorių, dalyvavo Seimo narys Rimantas Dagys, 
Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švieti-
mo ir mokslo ministerijų, Neįgaliųjų reikalų departamento 
(NRD), Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, neįgalių-
jų draugijų pirmininkai.

Padedanti ar trukdanti 
gyventi aplinka?

Jelenos Ivančenko, LND pro-
gramų koordinatorės, pristaty-
tas tyrimas, kuriame dalyvavo 
apie 30 savivaldybių ir tiek pat 
neįgaliųjų draugijų, patvirtino 
šios konferencijos aktualumą, 
mat dar tikrai ne viskas padary-
ta, kad aplinka ne trukdytų, bet 
palengvintų neįgaliųjų gyveni-

Šiame numeryje:

Koks neįgalusis gali pasinaudoti šitaip pritaikyta aplinka?

Techninės pagalbos 
priemonės 

neįgaliesiems: 
šiandien ir rytoj

Socialinėje srityje – svarbios 
permainos

Socialinė apsauga – vie-
na daugiausiai valstybės 
ir savivaldybių biudže-
tams atsieinanti sritis. 
Pastaruoju metu ne kartą 
girdėjome įvairių aukštų 
valstybės pareigūnų siū-
lymus iš esmės reformuo-
ti socialinės paramos sis-
temą. Nemažai pokyčių 
patirsime jau šiais metais. 
Juos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijoje su-
rengtoje spaudos konfe-
rencijoje pristatė minis-
terijos ir jai pavaldžių šios 
srities institucijų vadovai. 
Tad kokias naujoves pa-
jus neįgalūs žmonės, jais 
besirūpinantys socialiniai 
darbuotojai, kaip keisis 
socialinių išmokų skyri-
mas ir mokėjimas?

tekto darbingumo pensijos, ne-
svarbu, ar ją gaunantis žmogus 
dirba, ar ne. Taip pat valstybė įsi-
pareigojo galutinai atsiskaityti su 
1995–2002 m. dirbusiais pensijų  

Į ikikrizinį lygį grįžta 
netekto darbingumo ir 

senatvės pensijos 
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministras Donatas Jankaus-
kas patikino, kad nuo šių metų 
atkuriamos visos senatvės ir ne-

Pažintinė ekskursija po 
„Puntuką“ 

Į šią diskusiją AB „Puntu-
kas“ pakvietė bendrovėje dir-
bančius techninės pagalbos 
priemonių konstruktorius, ga-
mintojus, šių priemonių impor-
tu iš kitų šalių užsiimančius spe-
cialistus ir jomis besinaudojan-
čius rateliais judančius neįga-
liuosius, kasdien su tokiais žmo-
nėmis bendraujančius Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems cen-
tro (TPNC) skyrių darbuotojus. 
„Puntuko“ generalinis direkto-
rius Vytautas Zimnickas visus 
susirinkusiuosius kvietė atvi-
ram pokalbiui dėl bendrovės 
gaminamų ir tiekiamų priemo-
nių kokybės, ragino diskutuoti, 
kokios technikos labiausiai rei-
kia neįgaliajam, kaip ją patobu-
linti, kad ji būtų patogi, suteiktų 
daugiau savarankiškumo.

Pirmiausia susitikimo da-
lyviai buvo pakviesti pasižval-
gyti po „Puntuką“, pamatyti, 
kaip čia gaminama, remontuo-
jama neįgaliesiems skirta tech-
nika. Pažintinei ekskursijai va-
dovavęs gamybos direktorius 
Aleksandras Volodko papasa-
kojo apie bendrovę, jos padali-
nius, atsakė į klausimus.

„Puntuko“ siūlomiems 
gaminiams – įvertinimai 

ir patarimai 
Iš ekskursijos grįžusiems dis-

kusijos dalyviams buvo prista-
tytos „Puntuko“ siūlomos tech-
ninės pagalbos priemonės. Pre-
kybos tarnybos projektų vado-
vas Tadas Sinkevičius susirinku-
siesiems pirmiausia pademons-
travo vežimėlį su pastatymo 
funkcija. Ši techninės pagalbos  

Šiandien jau nebestebina didelė techninės pagalbos 
priemonių įvairovė – įvairiose parodose užsienio firmos 
pristato vis modernesnių neįgaliesiems skirtų vežimė-
lių, stovų, vaikštynių ir pan. Deja, daugelis jų mūsų neį-
galiesiems nepasiekiami – valstybė kompensuoja tik pa-
čias būtiniausias priemones. Todėl labai svarbu, kad jos 
būtų kuo praktiškesnės, patogesnės, saugesnės. Norėda-
ma išsiaiškinti, ar Lietuvos neįgalieji patenkinti esamomis 
techninės pagalbos priemonėmis, ką jie siūlytų įtrauk-
ti į valstybės perkamų priemonių sąrašą ir supažindin-
ti su AB „Puntukas“ siūlomomis kompensacinės techni-
kos naujovėmis, bendrovė surengė susitikimą-diskusiją 
„Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems šiandien 
ir rytoj“. 

(nukelta į 7 psl.)

Aleksandras Volodko susitikimo dalyviams pristato „Puntuko“ gamyklą.

Socialinės srities naujoves pristatė ministerijos vadovai.    Egidijaus Skipario nuotr. 

mą. Bendras draugijos ir NRD ty-
rimas buvo vykdomas renkant ir 
sisteminant iš savivaldybių ir ne- 
įgaliųjų draugijų gautą informa-
ciją – užpildytą anketą apie aplin-
kos prieinamumą. Tyrimo rezul-
tatai nebuvo netikėti – nustatyta, 
kad beveik visur trūksta neįgalių-
jų automobiliams skirtų vietų, o 
jei jų ir yra – jos būna per siauros 
ir dažniausiai tik prie savivaldy-

bės pastato. Taip pat vis dar stin-
ga skersinių nuolydžių, pritai-
kytų neįgaliesiems patalpų, kur 
būtų galima organizuoti rengi-
nius. Tyrimas parodė, kad priei-
namiausi neįgaliesiems tebėra sa-
vivaldybių pastatai.

Į užklausą dėl renovuotų mo-
kyklų pritaikymo neįgaliesiems 
atsiliepė 31 savivaldybė. Surink-
tais duomenimis, iš 203 renovuo-
tų mokyklų, kurių 105 renovuo-
tos visiškai, 143 buvo sutvarkytos 
taip, kad neįgalieji patektų į pas-
tatą. Į sanitarinį mazgą neįgalie-
ji gali patekti 111 sutvarkytų mo-
kyklų, į bet kurį aukštą – 33 mo-
kyklose. Pasak J.Ivančenko, atlik-
tas tyrimas parodė, kad labiausiai 
mums trūksta bendros politikos, 
griežtų statybos reikalavimų, mat 
„negalia nėra kliūtis, kliūtis yra 
tai, ko neįveikiame aplinkoje“.

Pažeidimai kelia nuostabą
Konferencijai buvo ruošiama-

si iš anksto ir klausimai už socia-
linės aplinkos prieinamumą ne- 
įgaliesiems atsakingoms institu-
cijoms buvo pateikti gerokai prieš 
ją, tad pagrįstai tikėtasi sulauk-
ti motyvuotų atsakymų. Į konfe-
renciją atvykęs Aplinkos minis-
terijos Statybos ir būsto departa-
mento Projektavimo normavimo 
skyriaus vedėjas Dangyras Žu-
kauskas patvirtino, jog į pastatų 
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Neseniai visą pasaulį apskriejo žinia: mūsų jau sep-
tyni milijardai. Kiekvieno naujo žmogaus atėjimą į šį 
pasaulį lydi ne tik arba ne tiek jo tėvų džiaugsmas, kiek 
susirūpinimas dėl to, kaip jį reikės išmaitinti, užaugin-
ti sveiką.

Žemės ištekliai ir galimybės mus išmaitinti senka. In-
tensyvėjant gamybai didėja oro, vandens ir žemės tarša. 
Žmonių organizmus užteršia šlakai, toksinės medžiagos, 
kurios sukelia daugelį ligų. Pavyzdžiui, reumatinėmis li-
gomis serga kas šeštas Lietuvos gyventojas. Vis dažniau 
šios ligos žaloja jaunus darbingus žmones ir vaikus, pri-
kausto juos prie lovos ar neįgaliojo vežimėlio.

Stengdamiesi išvengti ligų ir sveikai gyventi, netap-
ti tais, į kurių duris pasibeldžia liga, negalia neretai net 
pasimetame. Pirmiausia imamės sveiko maisto paieškų, 
tačiau jos ne tokios lengvos. Žiniasklaidoje vis dažniau 
girdime prieštaringus žmonių bauginimus dėl įvairių 
maisto produktų kenksmingumo, užterštumo. Šitame 
informacijos sąvartyne žmogui susigaudyti, kuris pro-
duktas jam yra vaistas, o kuris nuodas, tampa labai sun-
ku. Juolab kad skirtingi šaltiniai teigia priešingai: labai 
kenksmingais vadinti produktai tampa vos ne vaistais, o 
mūsų organizmui naudingi staiga pavadinami nuodais.

Būtina susitaikyti ir su tuo, jog šviežią, nuo rasotos 
žolės pakeltą ką tik nuo medžio nukritusį obuolį skanau-
ti gali ne visi. 1935 metų gyventojų surašymo duomeni-
mis, miestuose ir miesteliuose, turinčiuose daugiau kaip 
2 tūkst. gyventojų, gyveno 15,8 proc. žmonių, dabar jų 
– apie 70 proc. Šiandienos urbanizuotame pasaulyje be-
veik neįmanoma prekiauti produktais, kuriais buvo pre-
kiaujama seniau. Produktas turi būti transportabilus, tai 
reiškia, kad jis turi ilgai negesti, ištverti ilgas keliones ir 
sandėliavimą. Beje, mes ir patys nenorėtume, kad, vos 
parsinešus namo pieno produktų, vaisių, jie imtų gesti.

Dėl maisto pokyčių esame kalti ir mes – pamėgome 
smaguriauti, mūsų maistas tapo hedonistų produktais 
ir tai prasidėjo jau labai seniai. Tuo piktinosi dar prieš 
2 tūkst. metų gyvenęs graikų filosofas Seneka. Savo 95-
ame laiške Lucilijui jis ilgisi praeities, kai maistas buvo 
„lengvas, dirbtinai nesugadintas siekiant malonumo. 
Tik vėliau jis buvo pradėtas vartoti ne alkiui malšinti, 
bet jį sukelti, ieškota ir surasta tūkstančiai rajumą žadi-
nančių prieskonių...“ Šiame technologinio progreso am-
žiuje maisto „skaninimas“ pasiekė antikos laikais neįsi-
vaizduojamą mastą. Skonio stipriklis E621 imtas naudo-
ti masiškai. Organizme šis preparatas greitai su krauju 
prasiskverbia į smegenis ir sustiprina skonio pojūčius. 
Ir prastas maistas pasirodo nepaprastai skanus. Maži 
jo kiekiai nekenksmingi, bet didesni gali sukelti rimtų 
sveikatos sutrikimų.

Pastaraisiais metais lentynos lūžta nuo prieskonių 
mišinių žuviai, paukštienai, kiaulienai, makaronams, 
bulvytėms ir t.t. Atidžiai panagrinėję šiuos mišinius pa-
matytume, kad mokame už druską ir įvairius skonio 
stipriklius, kurių yra per 400 ir kurie gali kenkti sveika-
tai. Gal šeimininkėms vertėtų būti konservatyvesnėms 
ir prisiminti druską, pipirus ir mūsų daržuose išaugin-
tas prieskonines daržoves.

Sveikatindamiesi kartais puolame be saiko vartoti vi-
taminus. Pavyzdžiui, tikime, jog net ir padauginus vi-
tamino C sveikatai nėra jokio pavojaus, mat perteklius 
pašalinamas su šlapimu. Tačiau tai vargina inkstus. Per 
didelis vitamino D kiekis tampa toksiškas ir daro kau-
lus trapius. Ypač šio vitamino perdozavimas gali pa-
kenkti vaikams.

Patikimiausia šios sveiko gyvenimo būdo ir organiz-
mui naudingo maisto paieškų išeitis – jausti saiką, mat 
dar Seneka rašė: „Praradus saiką, vadinamieji malonu-
mai virsta kančia.“ Stengiantis išsaugoti sveikatą taip 
pat būtina tikėti, kad retkarčiais į mūsų organizmą pa-
tekę „nuodai“ didelės žalos nepadarys.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

  L.Stunžėnaitė laiš-
kelyje „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie šventinę popie-
tę, kuri vyko Ventoje, Akme-
nės rajone.

Popietę „Kur jūs, pra-
bėgę metai?“ savo patal-
pose jaukiai plevenant žva-
kių liepsnelėms organiza-
vo Ventos neįgaliųjų klu-
bas „Dalia“.

Šventės pradžioje klu-
bo pirmininkė I.Jatkaus- 
kienė pasveikino jubiliejus 
švenčiančius klubo narius. 
Dar 15 neįgaliųjų klubo ak-
tyvistai aplankė ir pasvei-
kino namuose.

Popietės vedėja tauto-
dailininkė P.Raudonikienė 
kiekvienam jų parinko šil-
tą žodį, eilėraščio posmą 
iš neišsenkančio savo kū-
rybos lobyno. Atvykusi 
Ventos seniūnijos atstovė 
džiaugėsi susirinkusių sve-
čių gausa ir klubo „Dalia“ 
savanorių darbu. Ji klubo 
nariams padovanojo iš sal-

PerkA žemę
Geromis sąlygomis perkame žemės ūkio žemę. Domina  

sklypai nuo 5 ha, našumo balas – nuo 42. Pirmenybė teikia-
ma Marijampolės, Kauno, Panevėžio apskritims. 

Siūlyti tel. 8 685 846 31.

Gerumas sugrįžta nuoširdžia padėkaApie tai, 
kas 

jaudina

Kad noras gyventi 
sveikai neaptemdytų 

proto

Šakiai:

Gražiąsias metų šven-
tes Šakių rajono neįga-
liųjų draugijos Šakių se-
niūnijos skyriaus neįga-
lieji pasitiko tradicija ta-
pusia padėkos popiete. 
Juk šventės – tinkamiau-
sias laikas padėkoti gera-
dariams tiek iš Zanavyki-
jos, tiek iš tolimosios Ka-
nados už jų dėmesį ir  pa-
ramą neįgaliesiems ir šei-
moms, auginančioms neį-
galius vaikus.

Pirmiausia šios popie-
tės dalyviai rinkosi į Šakių 
bažnyčią, čia klebonas Si-
gitas Matusevičius, nuo-
širdžiai remiantis neįga-
liuosius, aukojo Šv. Mi-
šias už neįgalius vaikus, jų 
tėvus, geradarius ir visus 
susirinkusiuosius.

Vėliau popietės daly-
viai būrėsi į šventiškai pa-
puoštame Šakių kultūros 
centre organizuotą rengi-
nį. Jo vedėjos buvo Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Šakių seniūnijos sky-
riaus koordinatorė Liu-
da Samuolienė ir aktyvi 

Šventinė popietė  
„kur jūs, prabėgę metai?“

Akmenės r.:

dainių sudėtą žaliaskarę.
Vėliau savo kūrybos ei-

les skaitė S.Gritkuvienė ir 
Ventos poetė A.Dulkienė.

Muzikine programa 
pasirūpino Ventos kultūros 
namų vedėja D.Tenienė ir 
muzikologė S.Stulpinaitė. 
Subūrusios Ventos socia-
linės globos namų auklė-
tinių grupę, kartu su jais 
padainavo nuostabių ro-
mansų.

Popietę filmavo regio-
ninė televizija, kurios va-
dovės Z.Basienės dėka klu-
bo nariai nemokamai nau-
dojasi internetu.

Šventei pasibaigus ne-
įgalieji neskubėjo skirs-
tytis ir džiaugėsi susiti-
kę, pabuvę kartu ir pasi-
daliję savo gerumu. Už 
tai jie dėkingi juos drau-
gėn subūrusiai pirminin-
kei I.Jatkauskienei.

Šiaulių r.:
 Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Šiaulių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Ele-
na Kačinskienė papasakojo 
apie organizacijoje vykusią 
šventinę popietę.

Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugija vykdo vals-
tybės finansuojamą Socia-
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektą ir sten-
giasi likimo nuskriaustus 
žmones kuo labiau įtrauk-
ti į visuomeninę veiklą. 
Rūpinasi organizacija ir 

Praskaidrino nuotaiką
savo narių sveikata. Pra-
ėjusiais metais draugija 
dalyvavo projekte „Padi-
dėjusio kraujospūdžio li-
gos kontrolė, valdymas, 
insulto, infarkto prevenci-
ja“. Tai leido neįgaliesiems 
daugiau sužinoti apie pa-
didėjusio kraujospūdžio 
kontrolę, paskatino rūpin-
tis savo sveikata.

Daug dėmesio skiria-
ma ir neįgaliųjų bendra-
vimui. Antrąją Kalėdų die-
ną Šiaulių rajono neįgalieji 
susirinko į Kužių seniūni-

jos salę. Su šventėmis juos 
pasveikino Seimo narė 
Rima Baškienė. Ji ne tik ne-
gailėjo gerų žodžių neįga-
liesiems, bet ir kiekvienam 
įteikė atminimo dovanėlę.

Gerą popietės dalyvių 
nuotaiką užtikrino Kužių 

ansamblio „Armonikie-
riai“ muzikantai, vado-
vaujami Ritos Bielskienės, 
ir moterų ansamblis „Rin-
guva“, vadovaujamas Ire-
nos Lipinskienės. Šventę 
padėjo surengti draugijos 
bičiuliai – rėmėjai. 

Savo kūrybos eiles skaitė ir dainavo Svajūnė Gritkuvienė.

jos padėjėja iš Griškabū-
džio seniūnijos Deguti-
nės kaimo Dalė Kvaišai-
tienė. Mokinių ugdymui 
ir mokymui paskyrusi 
43 savo gyvenimo metus 
D.Kvaišaitienė džiaugėsi 
neįgalių vaikų parodytu 
dėkingumu geradariams 
ir jų tėvų rūpestingumu.

Šiemet gerų žmonių 
iniciatyva beveik 80 neį-
galių vaikų iš Šakių rajono 
gavo dovanų – drabužių, 
maisto produktų, žaislų. 
Pasak L.Samuolienės, ši 
parama ypač reikalinga 
sunkiu metu, kuriuo gy-
vename.

Nuoširdžių padėkų 
renginio metu sulaukė 
net 22 geradariai, neatsi-
sakantys padėti neįgalie-
siems. Tarp jų – ūkininkai 
Vitas ir Virginija Rimkevi-
čiai, verslininkas Jaunius 
Bugvilas, Šakių vaikų glo-
bos namų direktorius Vir-
ginijus Kelertas.

Džiugu, kad padėti ne-
įgaliesiems neatsisako ir 
Šakių rajono savivaldybės 

atstovai. Neįgaliųjų rengi-
nius nuolat remia meras 
Juozas Bertašius, jo pava-
duotoja Rima Rauktienė, 
savivaldybės administra-
cijos direktorius Juozas 
Puodžiukaitis ir kiti.

Padėkos skriejo ne tik 
rajono geradariams, bet ir 
už Atlanto esantiems dos-
niems žmonėms. Nuošir-
dų „ačiū“ vaikai tarė Ka-
nados lietuvių pagalbos 
Lietuvos vaikams fon-
dui ir jo vadovei Nijolei 
Oppo, kilusiai iš Ukmer-
gės krašto, taip pat jos par-
eigas anksčiau ėjusiai 86-
erių Elytei Naujokaitytei-
Gudinskienei. Fondas nuo 
1994 metų skiria lėšų neį-
galiems vaikams, už ku-
rias Neįgaliųjų draugi-
ja perka jiems drabužių, 
maisto. Prieš kelerius me-
tus Šakių rajone viešėju-
sios vadovės džiaugėsi, 
kad fondo skiriama pa-
rama naudojama rūpes-
tingai.

Dovanų neįgalūs vai-
kai sulaukė ir renginio 

metu. Daug džiaugsmo 
jiems suteikė Jolitos Ma-
tusevičienės, Šakių sen-
daikčių krautuvės „Naf-
talinas“ savininkės, atida-
ryta „Gerumo skrynia“. Iš 
jos J.Matusevičienė traukė 
drabužius, pasakų kny-
geles, žaislus ir dovanojo 
juos susirinkusiems vai-
kams.

Gerumą bei bendruo-
meniškumą parodė ir į šią 
dėkingumo popietę susi-
rinkę žmonės – jie ištiesė 
pagalbos ranką ir noriai 
aukojo pinigų Merkeliū-
nų šeimai iš Valenčiūnų 
kaimo. Daugiavaikė tvar-
kingai gyvenanti šeima, 
auginanti net 9 vaikus, iš-
gyvena finansinius sun-
kumus, be to, 16-metę jų 
dukterį netikėtai užklu-
po sunki liga ir artimiau-
siu metu laukia sudėtinga 
operacija.

Padėkos popietę pra-
tęsė Šakių meno moky-
klos auklėtinių paruoštas 
nuotaikingas koncertas.

Antanas OrINTAS
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Į Antalieptę (Zarasų r.) Emi-
lija Baniulienė atvažiavo prieš 
36-erius metus, baigusi tuome-
tinę Utenos medicinos mokyklą. 
Atsivežė ne tik felčerės diplomą, 
bet ir didelį norą dirbti, padėti čia 
gyvenantiems žmonėms.

Jaunoji felčerė pradėjo dirb-
ti ambulatorijoje, darniame ir 
draugiškame kolektyve. Jai nuo-
lat padėdavo bendradarbiai – pa-
sidalydavo žiniomis, patirtimi. 
Po medicinos mokyklos Emilijai 
Antalieptė tapo tikru praktinio 
darbo universitetu. Čia ji sutiko 
daug gerų ir nuoširdžių žmonių.  
Šiandien gyvenimo kitur jau neį-
sivaizduoja.

renovavimo darbų sąrašą įtrauk-
tas reikalavimas sutvarkyti įėji-
mą į pastatą, kad jis būtų pato-
gus neįgaliesiems. LND pirmi-
ninko Zigmanto Jančauskio pa-
klaustas, kada gi neįgalieji galės 
patekti į kultūros paveldo objek-
tus, D.Žukauskas teigė, esą šiuos 
klausimus kuruoja Kultūros mi-
nisterija, kuriai įtaką turėtų da-
ryti Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija.

Pastabų prelegentui patei-
kė ir Lietuvos žmonių su nega-
lia aplinkos pritaikymo asocia-
cijos vadovė Nijolė Milkevičie-
nė. Ji nurodė, kad į Statybos re-
glamentą įtrauktas reikalavimas, 
jog atiduodant objektą turi daly-
vauti ir neįgaliųjų atstovas, yra 
neveiksmingas, nes tame pačia-
me dokumente numatyta, kad 
procedūra gali būti atlikta neda-
lyvaujant vienam komisijos na-
riui. Tai netiesiogiai reiškia, jog 
neįgaliųjų atstovo nuomonės 
galima paprasčiausiai nepaisyti. 
D.Žukauskas pritarė, kad tai turi 
būti svarstoma. Išgirdęs Drus-
kininkų savivaldybės neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Bronės 
Kurlavičienės skundą, jog mies-
te atidaryta didelė parduotuvė, 
kurios įėjimas nepritaikytas ne- 
įgaliesiems, D.Žukauskas pati-
kino, kad taip neturėjo būti, toks 
pastatas negalėjo būti atiduotas, 
bet nepaaiškino, kodėl taip atsi-
tiko. Jis pasiūlė kreiptis į Valsty-
binę teritorijų planavimo ir sta-
tybos inspekciją prie Aplinkos 
ministerijos.

Pristatė naujoves, bet ne 
ministerijos politiką

Į konferenciją atvykusi Švie-
timo ir mokslo ministerijos Iki-
mokyklinio ir pradinio ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Teresa Aidukienė susirinkusie-
siems pristatė naują ministeri-
jos pradedamą vykdyti progra-
mą – kompleksinės švietimo pa-
galbos, socialinės paramos, svei-
katos priežiūros paslaugų ikimo-
kyklinio ir priešmokyklinio am-
žiaus vaikams ir jų tėvams teiki-
mą. Ja siekiama, kad mažus vai-
kus auginančiai šeimai, reika-
lingai šių paslaugų, nebereikėtų 
vaikščioti nuo vieno specialisto 
prie kito, iš įvairių įstaigų rinkti 
dokumentų – visa ši pagalba sa-
vivaldybėje būtų koordinuota. 
Įgyvendinant šią programą šei-
ma, auginanti ikimokyklinio am-
žiaus vaikus, reikiamas paslau-
gas galės gauti kompleksiškai, 
jas teikiančių specialistų veikla 
tarpusavyje bus suderinta. Nau-

jajai tvarkai įgyvendinti steigia-
mi 4 pagalbos vaikui centrai Lie-
tuvos miestuose. Tiesa, šis pra-
nešimas neatskleidė Švietimo ir 
mokslo ministerijos politikos kal-
bant apie socialinės aplinkos pri-
einamumo užtikrinimą neįgalie-
siems, juo tik pristatytos ministe-
rijos veiklos naujovės.

Yra dėl ko pasidžiaugti
Vilija Šatienė, Susisiekimo 

ministerijos Transporto politikos 
departamento Transporto aplin-
kos skyriaus vyriausioji speci-
alistė, susirinkusiesiems prista-
tė pranešimą „Mobilumo gali-
mybės ir kokybė Lietuvoje“. Pa- 
staraisiais metais įsigyti 4 nauji 
traukiniai, važiuojantys maršru-
tu Vilnius–Kaunas, ir 4 nauji va-
gonai, važiuojantys kitais marš-
rutais, nuo 2012 m. bus gerina-
mas jūrų transportas, nuo 2013-
ųjų – ir neįgaliųjų galimybės ke-
liauti autobusais bei troleibusais. 
Be to, jau dabar vietoj senų per-
kamos tik žemagrindės, neįga-
liesiems patogios šios transpor-
to priemonės.

Pastaraisiais metais pagerėjo 
Lietuvos oro uostų pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams – įreng-
ti pagalbos iškvietimo taškai, ta-
kai neregiams, kėlikliai, nuova-
žos, vietos automobiliams.

V.Šatienė pripažino, jog vis 
dar yra ir daug taisytinų dalykų. 
Juos padėtų išspręsti ne tik dides-
nės finansinės galimybės, bet ir 
tinkamas požiūris, geranorišku-
mas. Štai, pavyzdžiui, nesutvar-
kytas traukinio Vilnius–Palanga 
maršrutas, kuris baigiasi Kretin-
goje ir iki galutinio kelionės taš-
ko keliautojai turi vykti autobu-
su. Šį maršrutą pasirinkęs neįga-

lusis savarankiškai negalės pa-
siekti Palangos, o ar bus galin-
čių jam padėti – nežinia. Pasak 
V.Šatienės, taip yra dėl to, kad 
geležinkelio ir autobusų stotys 
nekomunikuoja tarpusavyje, ti-
kimasi, kad tai pavyks ištaisyti.

Naujieji metai ne be 
pokyčių

NRD direktorė Genovaitė Pa-
liušienė susirinkusiesiems prista-
tė naująją būsto pritaikymo neį-
galiesiems tvarką, įsigaliojusią 
nuo šių metų sausio 1 dienos. 
Naujajame tvarkos apraše atsi-
sakyta negalios priežasčių ir bū-
klių sąrašo, jį pakeitė skirstymas 
pagal specialiuosius poreikius. 
Naujojoje tvarkoje nurodyta, jog 
nefinansuojamas išnuomotų būs-
tų pritaikymas, patikslinti rei-
kalavimai pritaikymo darbams. 
Taip pat atsisakyta keltuvo kėli-
mo aukščio ribojimo tuo atveju, 
jei pritaikymo darbų pirkimą or-
ganizuoja pats pareiškėjas. Nu-
matyta ir įrengti specialią aikš-
telę ar saugyklą neįgaliųjų turi-
miems laiptų kopikliams. Į būs-
to pritaikymo darbų sąrašą taip 
pat įtrauktas baldų pritaikymas 
rateliais judančiam neįgaliajam.

Diskusijoje dalyvavęs Sociali-
nės apsaugos ir darbo viceminis-
tras Dalius Bitaitis pabrėžė, kad 
2012 metai – pereinamieji, mat 
socialinio būsto programa per-
duodama ministerijai. Deja, es-
minių pakeitimų nespėta pada-
ryti, be to, jiems nenumatyta pi-
nigų. Viceministro teigimu, šiuo 
metu nemažėjantis būsto porei-
kis būtų efektyviau patenkina-
mas ne statant ar perkant būs-
tus, bet kompensuojant jų nuo-
mos išlaidas. Vienam būstui išlai-

Ar aplinka tebėra kliūtis neįgaliesiems?

kyti reikėtų kur kas mažiau pini-
gų, tai leistų gerokai sutrumpinti 
laukiančiųjų socialinio būsto eilę. 
Tačiau šis ir kiti su būsto progra-
ma susiję klausimai – svarstymų, 
į kuriuos kviečiami įsitraukti ne-
įgalieji, objektas.

Neįgaliuosius aktyviai įsi-
traukti, išsakyti konkrečius po-
reikius, klausimus, problemas 
prašė ir konferencijoje dalyva-
vęs R.Dagys.

Jūratė Blinstrubaitė, Kėdai-
nių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinių paslaugų 
skyriaus vedėja, atstovaudama 
Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos interesams, teigė, jog kiekvie-
noje savivaldybėje turi atsiras-
ti neįgaliųjų reikalų koordinato-
rius. Ne tik jaunimui, socialinės 
rizikos šeimoms, bet ir neįgalie-
siems reikia už pagalbą jiems at-
sakingo žmogaus. Ji taip pat pa-
brėžė, jog tvarkytina ir būsto pri-
taikymo organizavimo procedū-
ra – dabar ji perkrauta formalu-
mų (prašoma elementarių dar-
bų brėžinių), ištęsti terminai, tad 
darbai nusikelia į metų pabaigą.

Olia mACIULeVIČIŪTĖ

(atkelta  iš 1 psl.)

Konferencijoje dalyvavusi NRD direktorė Genovaitė Paliušienė bendravo  
su neįgaliųjų draugijų pirmininkais.                                          Egidijaus Skipario nuotr. 

Aplinką neįgaliesiems galima įvairiai pritaikyti. Meninių gebėjimų turintys neįgalieji čia nelaukiami.

Suteikiama:
• Stipendija;
• Nemokamas maitinimas;
• Nemokamas
 apgyvendinimas.

Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. nr.: (8313) 51091;    
 861564115;
El. paštas druskininkai@vzdrmc.lt; 
e.lavickyte@gmail.com

Profesinė 
reabilitacija 

neįgaliesiems
Druskininkuose

Padėdama kitiems jaučiasi reikalinga
Pirmaisiais darbo metais rei-

kėjo priprasti prie kraujo, suža-
lojimų, mirčių. Moteris, neskai-
čiuodama darbo valandų, šven-
čių ir poilsio dienų, skubėjo prie 
ligonio lovos. Buvo darbe ir daug 
tragiškų, juodų akimirkų. Tada 
Emilija suprato, kad kartais medi-
kas yra bejėgis prieš lemtį ir mir-
tį. Kiekviena nelaimė palikdavo 
širdyje skausmą, netekties pojū-
tį. Buvo ir džiugių akimirkų, kai 
ligonis atsitiesdavo po sunkios li-
gos, džiaugėsi gyvenimu, jo arti-
mieji padėkodavo.

Emilija bendradarbiauja su 
Antalieptės seniūnu, socialiniais 
darbuotojais, stengiasi padėti 

šeimoms. Visada paragina žmo-
nes dažniau lankytis bendrosios 
praktikos gydytojo kabinete, nu-
vykti į Zarasus. Ji taip pat infor-
muoja antalieptiškius, kai Zara-
suose, Utenoje, Dusetose ar Anta-
lieptėje vyksta profilaktiniai svei-
katos patikrinimai. Juk įveikti ligą 
ne tik mediko, bet ir paciento ben-
dras darbas.

Dabar, senstant kaimo gyven-
tojams, Emilijai tenka rūpintis vy-
resnių žmonių, dirbusių sunkius 
fizinius darbus ir neskyrusių dė-
mesio sau, sveikata. Jų ligos – di-
abetas, širdies ir kraujagyslių su-
trikimai, sąnarių skausmai, sky-
dliaukė, dusulys, vėžys, radikuli-

tas – jau įsisenėjusios. Yra ir daug 
neįgalių pacientų. Iki pietų mote-
ris juos priima kabinete, popiet iš-
siruošia į kaimus.

Pirmiausia aplankomi seny-
vi, vieniši ir neįgalūs pacientai, 
jiems Emilija suleidžia vaistų, ap-
žiūri, konsultuoja, padrąsina, pa-
linksmina. Dažnai ne tik vaistais, 
bet ir geru švelniu žodžiu žmogų 
bando gydyti.

Nelengvą darbą pasirinkusi 
Emilija džiaugiasi galinti jaustis 
reikalinga žmonėms, jiems pa-
dėti. Jai šis darbas – tarsi pašau-
kimas.

Petras IVANOVAS
Autoriaus nuotr.

Nuolat padėti pasiruošusi Emilija 
Baniulienė.
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Laimė matuojama ne 
pinigais

Pastaraisiais metais Lietu-
voje atlikti tyrimai negailestin-
gai tvirtina – esame nelaimin-
giausi Europoje. Pasaulis stebi-
si, kodėl, juk dauguma turime 
namus, galime nusipirkti duo-
nos, kai kam pasiseka net svies-
to užsitepti. Kiti pasaulyje atlie-
kami tyrimai renka laimingiau-
sias tautas. Viena jų – Himalajų 
kalnuose įsispraudusi Butano 
karalystė. Šioje valstybėje nėra 
asfaltuotų kelių, gyventojų pa-
jamos vidutiniškai siekia 285 li-
tus per mėnesį, dauguma jų gy-
vena labai skurdžiai, tačiau jie 
gali didžiuotis savo laimingumo 
jausmą įvertinę aukščiausiais ba-
lais. Akivaizdu, jog laimė negali 
būti susijusi su banko sąskaitos 
dydžiu, ji ateina iš subjektyvaus 
savo situacijos išgyvenimo, iš ge-
bėjimo pastebėti teigiamus da-
lykus, neignoruojant neigiamų.

Negatyvizmo mada
Lietuvoje būti niurzga, pe-

simistu netgi madinga. Aplink 
matome verkiančius vaikus, 
beglobius gyvūnus, besiskun-
džiančius pensininkus, nelai-
mingus ligonius. Socialinės ak-
cijos, ypač prieššventiniu laiko-
tarpiu, ragina aukoti, padėti, pri-
sijungti ir pan. Mus apima dvi-
prasmiškos emocijos – viena ver-

Ar pastebite, kad po skanėstų gausių žiemos švenčių daž-
niau varstome šaldytuvo dureles? Įdomu tai, kad šis pro-
cesas nieko bendra neturi su fiziniu alkiu. Ant Naujųjų 
metų slenksčio dažnas mūsų mintyse ir širdyje pajunta 
neįprastą lengvumą, lyg kažko trūktų. Tai natūralu, juk 
atverčiame šviežią, kad ir mažai apsnigtą, tačiau baltą 
naujų metų lapą, o su juo atsiranda poreikis kuo greičiau 
užpildyti vidinę tuštumą. Ką šiemet kabinsime šaukštais?

Geros mintys  
įkvepia gyventi

tus, atsiranda užuojauta, gailes-
tis, noras patirti, išgyventi savo 
gerumą, didžiuotis savimi, bet 
kita vertus – slegia liūdesys, šird-
gėla, nusivylimas valstybe, neri-
mas dėl savo ir kitų ateities. Ste-
bėdami, kaip palaikomi, gelbs-
timi atstumtieji, susitapatiname 
su jais ir iš mūsų pasąmonės kyla 
noras kokiu nors būdu prisidė-
ti prie nelaimingųjų būrio, tikin-
tis, kad vėliau būsime išgelbėti. 
Negalią turintiesiems susitapa-
tinti su nelaimėliais dar papras-
čiau, nuolat išgyvenant fizinius 
skausmus ir psichologinį atstū-
mimą, natūralu ieškoti paguo-
dos ir užuojautos. Deja, šis nega-
tyvus įsijautimas neleidžia jaus-
tis laimingiems. Ką renkamės? 
Kol širdyse dar yra vietos malo-
niems įspūdžiams ir jausmams, 
norisi jas užprogramuoti plakti 
optimistišku ritmu.

Palikite vietos geroms 
mintims

Negalią gyvenime galima pa-

lyginti su sunkia kuprine keliau-
jant per nuostabaus grožio kal-
nus. Įsivaizduokite, kad jūsų 
kuprinė be galo slegia pečius, 
tačiau juk vis tiek galime rink-
tis – užsimerkti ir dejuoti ar at-
simerkti ir mėgautis vaizdais…

Turbūt esate girdėję ne vieną 
anekdotą apie naivius optimis-
tus, nepataisomus pesimistus ir 
teisiuosius realistus. Jei papra-
šyčiau jūsų įsivaizduoti save po 
kelerių metų, tikėtina, jog ma-
tytumėte savo gyvenimą geres-
nį, nei jis yra dabar – gal su dau-
giau pinigų, geresne sveikata, 
artimesniais žmonėmis ir pan. 
Vadinasi, jūs iš prigimties opti-
mistas ir tik nelemtos aplinky-
bės bando jūsų prigimtį pakeis-
ti. Tą patį sufleruoja ir vis dau-
giau mokslinių tyrimų, įrodan-
čių, kad žmogiškas optimizmas 
yra evoliuciškai užprogramuo-
tas. Patarimas – išlikite savimi, 
pakluskite prigimčiai, nepasi-
duokite pesimizmui!

Optimistai tendencingai si-

tuacijas interpretuoja iš švie-
siausio požiūrio taško, iš rūgš-
čių gyvenimo teikiamų citrinų 
spaudžia saldų limonadą, pusę 
stiklinės vandens mato puspil-
nę, bet ne pustuštę. Jie tiesiog 
atskiria savo jausmus nuo gyve-
nimo aplinkybių, netgi nuo fizi-
nio kūno, kas neleidžia negala-
vimams, ligoms sugadinti jiems 
nuotaikos, veikti nuostatų ir at-
imti gyvenimo džiaugsmo. Psi-
chologai pataria susigyventi su 
savimi pačiais, pamilti savo min-
tis ir jausmus, priimti save ne-
paisant to, ar esate pasaulio val-
dovai, ar vieniši seneliai. Pozi-
tyvus požiūris mus motyvuoja 
veikti, siekti, tobulėti, kilti, tad 
ir sunkią negalios kuprinę pa-
kelti lengviau, juk vaizdas ap-
linkui to vertas.

Namų darbai sielai:
Optimizmo galima išmokti
Būti optimistiškesniam ga-

lima išmokti. Mokymasis pozi-
tyviau vertinti situacijas jokiu 
būdu nereiškia skrajojimo pade-
besiais ar įsitikinimo, jog nuo šiol 
viskas bus gerai. Optimizmas la-
biau susijęs su tvirtu pasitikėji-
mu savimi, supratimu, kad tu-
rime jėgų kovoti su užklupusio-
mis problemomis. Tai gebėjimas 
pasitelkti vidinius resursus bei 
matyti ir šviesiąją pusę. Moksli-
niai tyrimai rodo, kad daugelis 
žmonių turi „planą A“ savo gy-
venimui, tačiau, kai šis neišdega, 
puola į neviltį tarsi viskas būtų 
prarasta. Optimizmas yra gebė-
jimas net ir sudėtingoje, įtam-
pos kupinoje situacijoje susifor-

muluoti aiškų „planą B“ ir gal 
net atsarginį „C“, kurie nebū-
tų prastesni už idealųjį „A“. Pa-
prasčiausi patarimai mokantis 
pamatyti pasaulį šviesesnį:

1) Aiškiai nusipieškite savo 
sėkmės paveikslą ir nuolat jį pri-
siminkite. Jūs privalote pamaty-
ti (nors ir vaizduotėje) save lai-
mingą, tai padės labiau tikėti 
savo jėgomis.

2) Nesistenkite tapti kuo nors 
kitu, savo sėkmės receptą rašy-
kite patys.

3) Neignoruokite atsirandan-
čių kliūčių, jas objektyviai įver-
tinkite ir, pasitelkę visus vidi-
nius resursus, įveikite.

4) Pastebėkite gerus dalykus, 
išlikite kūrybiški, pasaulis švie-
sesnis, nei norite matyti.

Optimizmu galima užkrėsti
Žinoma, jei šalia jūsų gyve-

na pesimizmo madų besivaikan-
tis niurzga, situacija gali atrody-
ti beviltiška. Pakeisti kito žmo-
gaus nuostatas savo, tuo labiau 
viso gyvenimo atžvilgiu – be 
galo sunku, tačiau dabar palan-
kus metas – naujų kalendorinių 
metų pradžia – gali suteikti pro-
gą atsiverti ir priimti naujus po-
žiūrius, keisti įsitikinimus. Jūsų 
užduotis – tiesiog būti šalia, da-
lytis savo džiaugsmu, parodyti, 
kad pastangos ir veiksmai gali 
atnešti sėkmę, o neigiamos emo-
cijos neleidžia judėti į priekį.

Atėjusius metus kviečiu pra-
dėti susirandant didelį šaukštą, 
kad turėtumėte kuo kabinti ge-
ras mintis.

Lina SmAILYTĖ
Psichologė

Nesočiosios riebalų rūgštys saugo 
nuo daugelio ligų

Nesočiosios riebalų rūgštys 
dar vadinamos vitaminu F. Šis 
pavadinimas, dėl jo trumpumo 
ir paprastumo, dažniausiai var-
tojamas kosmetikos priemonių 
gamintojų, žinomas nuo 1927 
m., kai buvo atrastos bioakty-
vios medžiagos, teigiamai vei-
kiančios odą. Vėliau nustatyta, 
kad tai, kas vadinama vitaminu 
F, nėra vitaminas. Mat jame nėra 
vitaminams būdingų medžiagų, 
o tik nesočiosios riebalų rūgštys 
(linolio, linoleno ir arachidono). 
Tokių rūgščių mūsų organizmas 
negamina (nesintetina), todėl jos 
vadinamos nepakeičiamosio-
mis. Jų turime gauti su maistu. 
Oda šiomis medžiagomis iš da-
lies gali būti aprūpinta išoriškai, 
naudojant jų turinčias kosmeti-

kos priemones. Pastaruoju metu 
šios rūgštys dažniausiai vadina-
mos omega-3 ir omega-6.

Naudingos savybės
Nesočiosios riebalų rūgštys 

slopina streso pasekmes, stimu-
liuoja protinę veiklą, yra svar-
bios akių tinklainės vystymui-
si, saugo nuo širdies raumens 
infarkto, insulto, aterosklero-
zės, neleidžia progresuoti artri-
tui, osteochondrozei, radikulitui, 
augliams, aktyvina junginius, re-
guliuojančius arterinį kraujospū-
dį, kraujo krešėjimą. Šios rūgštys 
taip pat stabdo mazginį venų iš-
siplėtimą, akmenų susidarymą 
tulžies pūslėje, neleidžia nusilp-
ti imuninei sistemai, gerina sky-
dliaukės, kitų belatakių liaukų 
(ypač antinksčių) veiklą. Jos vei-
kia kai kurių vitaminų apykai-
tą, dauginimosi procesus, lakta-
ciją (pieno susidarymą, kaupi-
mąsi pieno liaukose ir išsiskyri-
mą iš jų, prasidedantį po gimdy-
mo), dalyvauja riebalų apykaito-
je, cholesterolį paverčia tirpstan-
čiais junginiais ir taip palengvi-
na jo pašalinimą iš organizmo. 
Be to, nesočiosios riebalų rūgš-
tys stiprina kraujagyslių siene-
les, didina jų elastingumą, ne-
leidžia išsausėti gleivinėms, pa-
deda odai išsaugoti drėgmę, sti-
prina odos raginį sluoksnį (kar-
tu susidaro vientisas apsauginis 
barjeras), nepraleidžia mikrobų, 

toksinų, saugo nuo odos ir viso 
organizmo senėjimo, ankstyvų 
raukšlių, dermatito (odos užde-
gimo), padeda gydant egzemą, 
įvairias opas (net sukeltas radi-
oaktyviųjų spindulių).

Šios rūgštys yra labai svar-
bios žmonėms, turintiems pū-
linukais nusėtą odą, išsausėju-
sius ir pleiskanotus plaukus, 
esant įvairiems uždegimams, 
taip pat vaikams (ypač moky-
klinio amžiaus), nėščiosioms, 
žindyvėms, visiems abiejų lyčių 
asmenims, įtemptai dirbantiems 
protinį darbą, turintiems polin-
kį tukti dėl kalcio pasisavinimo 
sutrikimų.

Svarbiausi šaltiniai
Daug nesočiųjų riebalų rūgš-

čių turi šaltalankių aliejus, pa-
kankamai – saulėgrąžų, kedrų, 
kukurūzų, riešutų, rapsų, sojų, 
medvilnės, alyvų, linų ir kt. alie-
jai, žuvų taukai (juose taip pat 
yra vitaminų A ir D), kopūstai, 
arbūzai, kruopos. Suaugusiam 
žmogui per parą apytikriai rei-
kia 1–2 g (prireikus – iki 6 g) šių 
rūgščių. Rekomenduojama kas-
dien vartoti 15–20 g aliejaus arba 
suvalgyti 12 šaukštelių saulėgrą-
žų sėklų.

Drauge su vitaminu e
Seniai žinoma, kad nesočio-

sios riebalų rūgštys geriau pasi-
savinamos kartu vartojant mais-

to produktus, turinčius vitamino 
E. Be minėtų aliejų, jo turi grū-
dai, šaltalankių vaisiai, juodie-
ji serbentai, žirniai, grikių kruo-
pos, kukurūzai, sojos. Vitaminas 
E atsparus karščiui. Tačiau ne-
reikėtų šio vitamino padauginti 
– tai gali silpninti imuninę siste-
mą, gali sutrikti virškinimas, at-
sirasti nuovargis, odos uždegi-
mų ir padidėti kraujavimas.

Pastabos. Vietoje žuvų tau-
kų galima ne rečiau kaip 3 kartus 
per savaitę valgyti riebią ar pus-
riebę žuvį (silkę, skumbrę, sardi-
nę, upėtakį, tuną), taip pat mo-
liuskus. Kadangi mūsų organiz-
mui nuolat reikia įvairių bioak-
tyvių medžiagų, patartina aliejus 
keisti, valgyti įvairių rūšių žuvį. 
Taip pat žinotina, kad kaitinant 
aliejus ir laikant juos šviesoje ne-
sočiosios riebalų rūgštys suyra.

romualdas OGINSkAS

Daktaras
Aiskauda

Ar kamieninės 
ląstelės 

padės geriau 
girdėti?

Britų mokslininkai kuria 
kamienines ląsteles, kurios 
padėtų išvengti dėl senatvės 
atsirandančio klausos prastė-
jimo. Šiaurės Stafordšyro Ky-
lio universiteto mokslininkai 
pirmieji pasaulyje bandys au-
syje užauginti naujas ląsteles, 
kurios žmogui senstant žūva.

Su klausos sutrikimais 
susiduria daugiau kaip pusė 
vyresnių nei 60 metų žmo-
nių. Mokslininkai nustatė, 
kad kai kuriais atvejais klau-
sa ima silpti, kai vidinėje au-
syje mažėja ląstelių, palai-
kančių normalų kalio ir na-
trio lygį. Žuvus šioms ląste-
lėms, kitos vidinės ausies da-
lys ima prasčiau atlikti savo 
funkcijas. Dėl to gali kilti rim-
tų ir nepataisomų klausos su-
trikimų.

Kylio universiteto dak-
taras Deivas Furnesas trejus 
metus tyrė dėl senatvės ky-
lančio klausos silpimo prie-
žastis. Dabar jis pradėjo nau-
ją tyrimo etapą ir bandys iš-
siaiškinti, ar galima nykstan-
čias ausies ląsteles sėkmingai 
pakeisti kamieninėmis ląste-
lėmis. Jei tyrimai pavyks, tai 
bus naujo prevencinio klau-
sos netekimo gydymo pa-
grindas.
„Bičiulystės“ ir „eltos“ inf.

Psichologo 
patarimai
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gavėjais, kurie dėl tuo metu ga-
liojusių įstatymų neteko dalies 
pensijos. Daugiau kaip 88 tūkst. 
pensinio amžiaus žmonių bus iš-
mokėta apie 263 mln. Lt. 

O štai neįgaliųjų gaunamoms 
priežiūros (pagalbos) bei slaugos 
tikslinėms kompensacijoms ir to-
liau bus taikomas „taupymo re-
žimas“. 15 proc. sumažintos iš-
mokos bus mokamos dar viene-
rius metus. Neįgaliųjų nevyriau-
sybinių asociacijų atstovai buvo 
kreipęsi į Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komitetą, prašy-
dami, kad šios išmokos taip pat 
būtų grąžintos į ikikrizinį lygį, 
tačiau pritarimo nesulaukė. Vis 
dėlto pavyko pasiekti kompro-
misą, kad dabartinis šių išmokų 
dydis nebūtų perkeltas į Seimui 
svarstyti pateiktą Valstybės šal-
pos išmokų įstatymą ir laikinas 
sumažinimas bent nuo šių metų 
netaptų nuolatiniu. 

Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos („Sodros“) 
direktorius Mindaugas Sinkevi-
čius priminė, kad nuo šių metų 
pradedamas vėlinti išėjimo į 
pensiją amžius – moterims kas-
met pridedama po 4 mėn., vy-
rams – po 2 mėn., kol 2026-aisiais 
pensinis amžius pasieks 65-erių 
metų ribą. O kol kas šiek tiek su-
paprastinamos išėjimo į išanks-
tinę pensiją sąlygos – panaikin-
tas reikalavimas, kad tokį spren-
dimą priimantis žmogus metus 
laiko turi būti registruotas dar-
bo biržoje. 2011-aisiais išanksti-
nės pensijos galimybe pasinau-
dojo apie 5 tūkst. žmonių, o šie-
met, sprendžiant pagal besido-
minčiųjų skaičių, gali būti ir dar 
daugiau. Vis dėlto M.Sinkevičius 
įspėjo, kad ilgiau mokama iš-
ankstinė pensija gali net iki 24 
proc. sumažinti gaunamos pen-
sijos dydį (pensijos dydis kie-
kvieną mėnesį sumažėja 0,4 
proc.).

Socialiniams 
darbuotojams – didesni 

atlyginimai 
Nelengvas ir atsakingas, daž-

nai net rizikingas socialinių dar-
buotojų darbas – vienas mažiau-
siai apmokamų. Nepaisant didė-
jančių reikalavimų (nuo praėju-
sių metų liepos socialiniams dar-
buotojams būtinas aukštasis išsi-
lavinimas), užmokestis už jį ne-
kito. Ministerijos duomenimis, 
šiuo metu socialinių darbuotojų 
vidutinis mėnesinis atlyginimas 
yra 1 445 Lt, socialinių darbuoto-
jų padėjėjų – 1 005,6 Lt. Nuo šių 
metų apie 7,5 tūkst. biudžetinėse 
įstaigose socialinį darbą dirban-
čių darbuotojų darbo užmokes-
tis padidės vidutiniškai apie 10 
proc. „Dirbdami su žmonėmis, 
kuriems turi padėti ugdyti soci-
alinius įgūdžius, pagelbėti pasi-
rinkti teisingą kelią, mokytis at-
sakomybės sau ir savo šeimai, 
jie turi jaustis labiau užtikrin-
ti ir savo pačių gerove. Manau, 
tai labai svarbus žingsnis, norint 
sudaryti socialinį darbą dirban-
čiųjų orias darbo sąlygas“, – sakė 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras D.Jankauskas.

Neįgaliesiems – daugiau 
kompensuojamų 

techninės pagalbos 
priemonių

Šiemet neįgalieji galės įsigyti 
daugiau kompensuojamų tech-
ninės pagalbos priemonių – pra-
siplės Techninės pagalbos ne- 
įgaliesiems centro padaliniuose 
esančių priemonių asortimentas. 
Į Neįgaliųjų aprūpinimo tech-
ninės pagalbos priemonėmis ir 
šių priemonių įsigijimo aprašą 
įtraukta keletas naujų priemo-
nių, kurios padidins neįgaliųjų 
bendravimo, mokymosi, mobilu-
mo galimybes. Padidintos ir kai 
kurių priemonių įsigijimo kom-
pensuojamosios sumos.

Nebebus taikomas amžiaus 
apribojimas besimokantiems 
žmonėms, turintiems regėjimo 
negalią, norintiems įsigyti opto-
elektronines didinimo priemo-
nes. Nuo šiol bet kokio amžiaus 
žmogus, besimokantis bendrojo 
lavinimo, profesinėje ar aukšto-
joje mokykloje, galės gauti kom-
pensaciją už nešiojamojo elektro-
ninio vaizdo didinimo įtaisą (iki 
1 tūkst. Lt) arba uždarosios televi-
zijos sistemą (iki 5 tūkst. Lt), kuri, 
esant reikalui, padidina tiek vie-
tinį, tiek nuotolinį vaizdą. Iki šiol 
tokios priemonė buvo kompen-
suojamos 7–24 metų žmonėms. 

Turintiems klausos negalią 
žmonėms padidinama mobilio-
jo ryšio telefono (vibruojančio) 
įsigijimo išlaidų kompensaci-
ja nuo 150 iki 500 Lt. Tai leis įsi-
gyti modernesnius telefonus su 
vaizdo kamera, palengvinsian-
čius bendravimą. 

Įtraukta naujų priemonių ir 
asmenims, turintiems regos ne-
galią. Tai elektroninis orienta-
vimosi prietaisas, kuris padės 
orientuotis ir gauti įspėjimus 
apie galimas kliūtis kelyje, taip 
padidinant žmogaus mobilumą, 
saugumą. Taip pat bus galima 
įsigyti kalbančių kraujospūdžio 
matuoklių. Už šių priemonių įsi-
gijimą bus išmokamos įsigijimo 
išlaidų kompensacijos iki 120 Lt.

Iki šiol kompensaciją už ak-
tyvaus tipo vežimėlį asmeniui iki 

18 metų pakartotinai buvo gali-
ma gauti tik kartą per 4 metus. 
Atsižvelgiant į tai, kad augan-
čiam vaikui, jaunuoliui gali tek-
ti keisti vežimėlį dažniau, šios 
nuostatos atsisakyta – jei pasi-
keičia sveikatos būklė ar fizi-
niai duomenys, galima bus gauti 
naują tinkamą aktyvaus tipo ve-
žimėlį, vežimėlį, skirtą tetraple-
gikui, ar palydovo valdomą ran-
kinį neįgaliojo vežimėlį, grąžinus 
senojo kompensaciją.

Griežtinamas socialinių 
išmokų skyrimas

Nuo šių metų pradžios įsi-
galioja naujas Piniginės sociali-
nės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymas, nusta-
tantis griežtesnę socialinės para-
mos skyrimo tvarką ir aktyvesnį 
savivaldybių vaidmenį pašalpų 
skirstymo procese. D.Jankausko 
teigimu, vietos valdžia, žinoda-
ma gyventojų socialinę padė-
tį, sugebės geriausiai nustatyti, 
kam parama yra būtina, o kas ja 
tik piktnaudžiauja. Kartu su ak-
tyvesniu savivaldybių vaidme-
niu socialinės paramos srityje 
planuojama proporcingai ma-
žinti socialinę pašalpą darbingo 
amžiaus darbingiems, bet nedir-
bantiems žmonėms. Toks spren-
dimas turėtų paskatinti žmones 
aktyviau ieškotis darbo, o ne ten-
kintis ilgalaike socialine parama. 
Piktnaudžiavimo socialine para-
ma atvejai nebus toleruojami. Už 
tai piktnaudžiaujantieji ne tik ne-
teks socialinės paramos, bet tokie 
atvejai bus ir viešinami. 

Pirmiausia šias permainas 
pajus Akmenės, Panevėžio, Ra-
dviliškio, Raseinių ir Šilalės rajo-
nų savivaldybių gyventojai. Mi-
nistro nuomone, šios savivaldy-
bės bus pirmieji ledlaužiai ir pa-
vyzdžiai, kaip teisingai skirti so-
cialinę paramą, bendradarbiau-
jant su vietos bendruomenėmis 
ir valstybės institucijomis. 

Griežtesnė tvarka teikiant so-
cialinę paramą leis užtikrinti di-
desnę valstybės pagalbą tiems, 
kuriems labiausiai jos reikia.

Aldona DeLTUVAITĖ

Socialinėje srityje – svarbios 
permainos

(atkelta  iš 1 psl.)

Netikėta policijos 
pareigūnų 

dovana
Kauno apskrities vyriau-
siojo policijos komisaria-
to (VPK) tinklalapyje pa-
skelbtoje informacijoje 
rašoma apie netikėtą ka-
lėdinę pareigūnų dova-
ną vaikų globos namų 
auklėtiniams ir neįgalie-
siems. Jiems nuspręsta 
padovanoti nusikaltėlių 
pavogtus kompiuterius.

Kauno apskrities VPK kri-
minalinės policijos pareigūnai 
vykdė ilgalaikį tarptautinį ty-
rimą, kuriuo siekė surasti vog-
tus daiktus. 2010 metų spalį 
pas įtariamąjį viename iš nuo-
savų namų Kaune kratos metu 
pareigūnai rado keliasdešimt 
naudotų nešiojamųjų kompiu-
terių, pažymėtų užrašu „Sten-
ville skolee“.

Susisiekę su užsienio poli-
cija, Kauno apskrities VPK pa-
reigūnai nustatė, kad kompiu-
teriai buvo pavogti iš Danijos 
mokyklos. Danai atsisakė susi-
grąžinti kompiuterius, nes jau 
nusipirko naujus, todėl buvo 
nutarta kompiuterius padova-
noti vaikų globos namų auklė-
tiniams ir neįgaliesiems.

Tiesa, pasak policijos atsto-
vės Simonos Banėnienės, ras-
tuose kompiuteriuose trūko 
svarbių komponentų, be kurių 
jie negalėjo veikti. Šią problemą 
išsprendė Kauno apskrities po-
licijos komisariato kriminalis-
tai. Kartu su rėmėjais jie įdie-
gė trūkstamus komponentus, 
kad kompiuteriai vėl būtų tin-
kami naudoti.

Bendromis pareigūnų ir 
tuometinio Švedijos ambasa-
doje rezidavusio Šiaurės šalių 
policijos ryšių karininko Larso 
Norbergo pastangomis antrą-
ją Kalėdų dieną pareigūnai ir 
rėmėjai, tarp kurių buvo ir žy-
mus architektas, grupės „An-
tis“ solistas Algirdas Kaušpė-
das, gerovės centro „Pastogė“, 
Vilijampolės socialinės globos 
namų vaikams bei Vilkijos neį-
galiųjų sąjungos atstovams per-
davė pirmuosius kompiuterius.

Likę kompiuteriai iki Trijų 
Karalių šventės (sausio 6 die-
nos) pasieks Dainavos, Vilijam-
polės, Šilainių, Aleksoto moky-
mo įstaigų bendruomenių sa-
vanorius, dirbančius su sociali-
nės rizikos šeimų vaikais ir ne-
įgaliaisiais.

Bendruomenės 
pagalba nelaimės 

ištiktiesiems
„Panevėžio ryto“ tinklala-
pyje paskelbtame Vilmos 
Kripaitienės straipsnyje 
rašoma apie dosnių pas-
valiečių suaukotą pini-
ginę paramą. Šiemet jau 
tradiciniu tapusiame lab-
daros renginyje suaukota 
rekordinė suma – net 25 
tūkst. litų.

Į Pasvalyje vykusį labdaros 
vakarą svečių susirinko kur kas 
daugiau negu tikėtasi – jie daly-
vavo organizuotame aukcione 

ir dosniai aukojo pinigų pagal-
bos reikalingoms šeimoms. Pa-
sak Pasvalio rajono mero Gin-
tauto Gegužinsko, rajone gy-
vena daug likimo nuskriaustų 
žmonių, bet šįkart nuspręsta pi-
niginę paramą skirti dviem ne-
įgalius nuo gimimo vaikus au-
ginančioms šeimoms.

Nė dvejų metų neturinčią 
sunkia genetine liga sergančią 
dukterį Agnę auginantys Vaš-
kų miestelio gyventojai Indrė ir 
Alis Valušaičiai nepraranda op-
timizmo ir džiaugiasi kiekvienu 
atžalos pasiekimu.

Susilaukusi neįgalios mer-
gaitės motina ėmė domėtis ge-
netika, krimsti medicinines 
knygas ir ieškoti informacijos 
internete. Tačiau net genetikai 
I.Valušaitienei negali atsaky-
ti į daugelį klausimų, nes ma-
žosios Agnės liga Lietuvoje – 
vienintelė.

Vyresnėlį auginantys tėvai 
tikėjosi, jog ir mėnesiu anks-
čiau į pasaulį pasibeldusi mer-
gaitė bus sveika. Tačiau, nors ji 
ir svėrė daugiau nei 4 kg, buvo 
labai silpna, jos kūnelis pamė-
lęs. Mergaitei buvo diagnozuo-
ta širdies yda, 11 parų ji pralei-
do reanimacijoje, sunkiai kvė-
pavo, mažylę teko operuoti. Be 
to, keletą mėnesių naujagimė 
buvo sugipsuota – taip gydytas 
įgimtas klubo sąnario išnirimas.

Dabar mažoji vaškietė jau 
moka pati valgyti (iki tol ji buvo 
maitinama zondu), už rankos 
prilaikoma žengia pirmuosius 
žingsnius. Geriausia Agnės 
„draugė“ dabar yra vaikštynė, 
kurioje sėdėdama mergytė po 
kambarius sukasi tarsi vijurkas.

Nors Agnei nebereikia ope-
racijų, paaukoti pinigai jos šei-
mai bus didelė paspirtis.

Neseniai pirmąjį gimtadie-
nį atšventęs Lukas iš Pasvalio 
rajono Raguvų kaimo – tam ti-
kra prasme yra rekordininkas. 
Jam, 29 savaičių gimusiam ne-
išnešiotam kūdikiui, pirmajam 
Lietuvoje tuoj po gimimo buvo 
implantuotas elektrinis širdies 
stimuliatorius. Be jo su sunkia 
širdies yda gimęs berniukas ne-
būtų išgyvenęs. Netrukus dėl 
atsiradusių komplikacijų virš-
kinimo sistemoje teko operuo-
ti žarnyną.

Į namus iš ligoninės su kū-
dikiu grįžusių Luko tėvų Rūtos 
Morkevičienės ir Armando Ša-
lučkos laukė dar viena skaudi 
žinia. Paaiškėjo, kad berniukas 
kurčias. Tam, kad mažylis gir-
dėtų, jam reikalingi ausų im-
plantai, kurių vienas kainuo-
ja 86 tūkst. litų. Ligonių kasos 
kompensuoja 54 tūkst. litų, li-
kusią sumą turi padengti tėvai.

Laimei, jiems pažadėjo pa-
dėti Sveikatos apsaugos minis-
terijos valdininkai, pasirengę 
tarpininkauti Ligonių kasoms, 
kad jos padengtų visą sumą.

Ateityje Luko dar laukia ne 
viena operacija: paaugus teks 
koreguoti įstatytą širdies stimu-
liatorių, o vėliau – jį keisti. Bet 
ir dabar bėdų netrūksta – štai 
neseniai sugedo šeimos auto-
mobilis, kuriuo berniuką kelis 
kartus per mėnesį tėvai vežda-
vo įvairiems tyrimams į Vilnių.

 Piniginė socialinė parama 
(socialinė pašalpa ir būsto šildy-
mo, geriamojo ir karšto vandens 
išlaidų kompensacijos) bus ski-
riama įvertinus šeimos bendrų 
išlaidų pasiskirstymą ir narių 
skaičių. Tai yra, pirmam šei-
mos nariui ir vienam gyvenan-
čiam žmogui socialinė pašalpa 
būtų kiek didesnė nei dabar, o 
kiekvienam paskesniam šeimos 
nariui ji būtų diferencijuojama. 
Atitinkamai koreguojami kom-
pensuojami naudingojo būsto 
ploto, karšto ir geriamojo van-
dens normatyvų dydžiai.
 Bus skatinamas įsidarbini-
mas – įsidarbinusiems ilgalai-
kiams bedarbiams kurį laiką, 
t.y. pusei metų, gali būti palie-
kama dalis socialinės pašalpos. 
 Siekiant sumažinti galimy-
bes piktnaudžiauti pinigine so-
cialine parama, bus palaipsniui 

proporcingai mažinama socia-
linė pašalpa darbingo amžiaus 
darbingiems, bet nedirban-
tiems žmonėms. Taip bus ska-
tinama aktyviai ieškoti darbo, 
dalyvauti aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonėse, vi-
suomenei naudingoje veikloje, 
o nesitenkinti ilgalaike sociali-
ne parama.
 Sudarytos lankstesnės są-
lygos gauti socialinę paramą 
tiems, kuriems tikrai jos reikia: 
nepasiturintiems gyventojams 
nebereikėtų būti pusę metų re-
gistruotiems darbo biržoje, kad 
turėtų teisę ją gauti. 
 Teisę į būsto šildymo, ge-
riamojo ir karšto vandens išlai-
dų kompensacijas įgyja ir būstą 
oficialiai nuomojantys žmonės. 
Tai būtų didelė pagalba, ypač 
jaunoms šeimoms, dar neturin-
čioms nuosavo būsto. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Socialinių išmokų naujovės
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„Bičiulystės“ ir „eltos“ inf.

Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems: 
šiandien ir rytoj

priemonė skirta aktyviems rate-
liuose sėdintiems neįgaliesiems. 
Žmogų pastačius į vertikalią pa-
dėtį, geriau funkcionuoja jo vi-
daus organai, pagerėja kraujota-
ka, padidėja savarankiškumas. 
Neįgalieji ir TPNC specialistai 
pritarė, kad toks vežimėlis tikrai 
reikalingas.

Didelio susidomėjimo sulau-
kė vežimėlis su papildomu ratu. 
Šis patobulinimas suteiktų dau-
giau galimybių aktyviai judan-
tiems neįgaliesiems – jie patogiai 
galėtų įveikti šaligatvių borte-
lius, važiuoti per žolę, smėlį, iš-
siplėstų jų judėjimo galimybės.

Palankiai įvertintos ir vai-
kams skirtos techninės pagal-
bos priemonės: kartu su lenkais 
„Puntuko“ konstruktorių sukur-
ti 3 dydžių vežimėliai, mobilus 
stovas. Ekspertiniais diskusi-
jos dalyvių vertinimais, tereikia 
smulkių patobulinimų (įrengti 
kojų skirtuvą, nugaros atramė-
lę ar patogesnėje vietoje įtaisy-
ti stabdžius, pasirūpinti tvirtes-
niais pakojais spazmus patirian-
tiems vaikams), kad šios prie-
monės reikšmingai palengvintų 
mažųjų priežiūrą, suteiktų jiems 
daugiau savarankiškumo. 

Šiuolaikiškos priemonės – 
prabanga ar būtinybė?

Būdamas vienintelis kom-
pensacinės technikos gamintojas 
šalyje, pastaruoju metu į neįga-
liųjų aprūpinimą techninės pa-
galbos priemonėmis „Puntukas“ 
pažvelgė plačiau. Pasak preky-
bos tarnybos vadovės Dianos 
Statkevičiūtės, bendrovės spe-
cialistai domisi šios srities pa-
saulio naujovėmis, stengiasi jas 
pateikti ir mūsų šalies neįgalie-
siems. Todėl „Puntukui“ svarbi 

nuomonės sulaukė ir vežimėlis 
plastiko rėmu, galintis atlikti ir 
dušo kėdutės funkciją. Jis leng- 
vas, paprastai surenkamas, pa-
togus transportuoti.

TPNC direktorius V.Bruzga 
teigiamai įvertino ir „Puntuko“ 
specialistų pristatytą vežimėlį 
aliuminio rėmu. Pasak jo, jis ga-
lėtų patenkinti gana didelį leng- 
vų palydovo valdomų vežimė-
lių poreikį. 

Susitikimo dalyviams buvo 
pademonstruotas ir jaunų „Pun-
tuko“ konstruktorių sukurtas 
sportinis vežimėlis, skirtas krep-
šinį žaidžiančiam neįgaliajam. 

Vežimėlių remontas – 
galvos skausmas 

ir neįgaliesiems, ir 
meistrams

AB „Puntukas“ – ir viena iš 
įmonių, remontuojančių akty-
vaus tipo, universalius vežimė-
lius, vaikštynes bei kitas tech-
ninės pagalbos priemones. Jo 
aptarnaujama teritorija – Vil-
niaus, Utenos apskritys. Re-
monto baro vadovas Eugeni-
jus Šarmavičius pateikė statis-
tinių duomenų apie techninės 
pagalbos priemonėms remon-
tuoti TPNC numatytas pinigų 
sumas. Aktyvaus tipo vežimėlį 
reikia suremontuoti už 150 Lt, 
universalų – už 130 Lt, vaikšty-
nę – už 90 Lt ir pan. Deja, tiek at-
sarginės dalys, tiek pats remon-
tas atsieina gerokai brangiau. 
E.Šarmavičiaus teigimu, koky-
biškas, pagal visus reikalavimus 
atliktas aktyvaus vežimėlio re-
montas kainuoja 201 Lt. Dažnai 
tenka kreiptis į TPNC, kad kon-
krečiam vežimėliui skirta pini-
gų suma būtų padidinta, nere-
tai susidariusį skirtumą paden-
gia pats „Puntukas“. 

Diskusijoje dalyvavę rate-

dymo mechanizmus į visų mo-
delių lengvuosius automobilius 
su mechanine arba automatine 
greičių dėže. Montuojami me-
chanizmai skirti neįgaliesiems, 
kuriems sutrikusi atramos judė-
jimo funkcija, kurie nevaldo ku-
rios nors vienos ar abiejų kojų 
arba jos yra amputuotos. Vie-
nas svarbiausių bendrovės pra-
našumų – vairuotojams išduo-
dami atitinkamo pavyzdžio re-
gistraciniai dokumentai perdirb-
tam automobiliui. Bendrovės ga-
mybos planavimo organizavimo 
skyriaus viršininko Fiodoro Se-
mionovo teigimu, per šiuos me-
tus rankinį valdymą „Puntu-
kas“ įrengė 48 automobiliuose. 
Vienas jų – Lietuvos neįgalių-
jų draugijos automobilis, kurio 
pritaikymu Zigmantas Jančaus-
kis visiškai patenkintas. 

Vis dėlto diskusijos metu au-
tomobiliais važinėjantys neįga-
lieji bendrovės atstovams išsakė 
ir kritinių pastabų – rinkoje siū-
loma modernesnių, patogesnių 
rankinio valdymo įrengimo va-
riantų. Juozas Bernatavičius pri-
minė, jog bene prieš porą metų 
panašaus susitikimo metu ne- 
įgalieji buvo išsakę savo pagei-
davimus, netgi pateikę pavyzdį 
viena ranka valdomo įrenginio, 
kurio gamybą įdiegus „Puntu-
ke“ džiaugtųsi visi, kam tokia 
paslauga reikalinga. 

D.Statkevičiūtė pritarė dis-
kusijos dalyviams, kad šiuo 
metu bendrovės siūloma ran-
kinio valdymo įranga jau yra 

(atkelta  iš 1 psl.)

jų vartotojų nuomonė bei patari-
mai – kokios iš jų būtų tikrai rei-
kalingos, o kokios – tik praban-
gos dalykas. 

Reikalingųjų grupei renginio 
dalyviai priskyrė modernią, vi-
siškai naujos konstrukcijos vo-
kišką vaikštynę, patobulintą 
persėdimo lentą, mobilų ir sieni-
nį keltuvus, individualiai pritai-
komą elektrinį vežimėlį bei sku-
terį, sulankstomą tualetinę kėdę 
aliumininiu rėmu. 

Palankios diskusijos dalyvių 

liais judantys neįgalieji pageida-
vo kokybiškesnių aktyvių veži-
mėlių padangų. Nors jos bran-
gesnės, tačiau tarnauja apie 3 
metus – taip galima sutaupyti 
ir meistrų laiko, ir jų darbo. Šį 
dalyką yra akcentavę ir TPNC 
ekspertai. 

Automobilių rankinio 
valdymo įrengimas – 

iššūkis konstruktoriams
AB „Puntukas“ taip pat ga-

mina ir montuoja rankinio val-

morališkai pasenusi ir ją būti-
na atnaujinti. Pasak A.Volodko, 
„Puntukas“ ieško tokių gali-
mybių. Užmegzti ryšiai su to-
kią modernią įrangą gaminan-
čiais čekais. Deja, jos kaina – ke-
lis kartus didesnė už dabartinę. 
J.Bernatavičiaus nuomone, jei 
automobilio pritaikymas kai-
nuos tiek, kiek ir pats automo-
bilis, toks pasiūlymas nebus pa-
trauklus. 

„Puntuko“ generalinis direk-
torius V.Zimnickas susirinku-
siesiems pažadėjo, kad jau arti-
miausiu metu šis klausimas bus 
įtrauktas į Techninės tarybos die-
notvarkę ir analizuojamas. Ben-
drovė turi reikiamą bazę, spe-
cialistų, reikia tik aktyvesnių 
konstruktorių pastangų. O idėjų 
jiems galėjo pasiūlyti ir patys ne-
įgalieji. Artūras Buinevičius pa-
sakojo prieš 20 metų įsigijęs švei-
carišką automobilį su rankiniu 
valdymu. Įrenginys – universa-
lus, lengvai valdomas ir nesun-
kiai perkeliamas į kitą automo-
bilį. Aleksandras Pacevičius sakė 
matęs puikų danišką autobusiu-
ko rankinio valdymo variantą. 

V.Zimnicko nuomone, tokie 
susitikimai bei atviros ir nau-
dingos diskusijos turėtų vykti 
reguliariai. Tariantis, diskutuo-
jant lengviau būtų rasti reikalin-
gus sprendimus, o neįgalieji su-
lauktų tikrai reikalingų ir pato-
gių, gyvenimą palengvinančių 
priemonių.

Aldona mILIeŠkIeNĖ
Autorės nuotr.

Fiodoras Semionovas domisi Aleksandro Pacevičiaus automobilio rankinio 
valdymo įranga.

Techninės pagalbos priemonių gamybos bare.

Remonto bare darbo niekada netrūksta.

Gyvena su kulka 
galvoje

85 m. amžiaus rusas 82 m. gy-
vena su pistoleto kulka galvoje ir, 
kaip atrodo, dėl to neturi jokių pro-
blemų. Šiam žmogui buvo treji, kai 
brolis žaisdamas pistoletu jį sužei-
dė. Sužeistas vaikas daug valandų 
buvo be sąmonės, bet vėliau pa-
sveiko be jokios terapijos. Jis mo-
kėsi, gavo inžinieriaus diplomą, 
pelnė daug apdovanojimų.

Bažnyčia iš  
sniego ir ledo

Bavarijoje duris atvėrė bažny-
čia, pastatyta iš sniego ir ledo. Ji ati-
daryta minint 100 m. jubiliejų, kai 
bavarai pastatė analogišką statinį 
protesto vardan. Tais metais mies-
tiečiai mėgino atkreipti valdžios 
dėmesį į tai, kad jiems reikalinga ti-
kra bažnyčia, o ne iš sniego. Kons-
trukcija yra daugiau nei 20 m ilgio. 
Statiniui prireikė apie 1,4 tūkst. ku-
binių metrų sniego.

Vestuvinį žiedą 
rado... ant morkos

Viena švedė po 16 m. trukusių 
paieškų pradingusį vestuvinį žiedą 
rado ant darže augančios morkos. 
Moteris jau buvo praradusi viltį ras-
ti savo pamestą žiedą, kurį buvo 
sukūrusi pati ir pametė virtuvėje 
1995 m. Tačiau po 16 m. raudama 
morkas savo darže, auksu spindin-
tį papuošalą pastebėjo ant mažos 
morkytės. Šeima spėja, kad žiedas 
įkrito į virtuvės kriauklę, ten susi-
maišė su daržovių lupenomis, ku-
rios vėliau buvo sukompostuotos 
ar sušertos jų auginamoms avims.

52 metai – idealus 
amžius 

Idealus šiuolaikinės europie-
tės amžius, kai ji jaučiasi esanti ge-
riausios formos – 52 m. ir du mė-
nesiai. Pasak sociologų, energin-
ga 52 m. amžiaus moteris šiuolai-
kinėje Vakarų Europos visuomenė-
je gali iš naujo įvertinti tiek savo iš-
vaizdą, tiek savo gyvenimo koky-
bę. Be to, ji įsitikinusi, kad priešaky-
je lieka geriausias laikotarpis, kurį 
reikia visiškai išnaudoti. Nauja pa-
saulėjauta, grindžiama pasitikėji-
mu savo jėgomis, leidžia moterims 
naujaip pažvelgti į save ir aplinki-
nius. Vienas iš to padarinių yra jų 
noras daug ką pakeisti savo gyve-
nime, įskaitant šukuoseną, drabu-
žius, gyvenamąją vietą ir net gyve-
nimo palydovus. Šis amžius iš es-
mės yra antroji, o daugeliui mo-
terų – pirmoji jaunystė, pabrėžia 
mokslininkai. 

Gyvūnai moka 
juoktis

Mokslininkai iš Didžiosios Bri-
tanijos ir JAV nustatė, kad ne tik 
žmonės, bet ir gyvūnai negali su-
tramdyti juoko, kai yra... kutenami. 
Paaiškėjo, kad kutenimo labiausiai 
bijo beždžionės ir graužikai. Pasta-
rieji kutenami skleidžia žmogaus 
klausai nepasiekiamus aukštų daž-
nių garsus. Dabar mokslininkai na-
grinėja vaizdo medžiagą interneto 
portale „YouTube“ ir ieško vaizdelių 
su „besijuokiančiomis“ pelėdomis, 
šunimis, pingvinais, delfinais ir net-
gi kupranugariais. 

Pasaulyje
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Prie kūrybos 
šaltinio

„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

Turbūt kiekvienam mūsų pa-
žįstamas jausmas, kai atsiverti 
knygą ir negali jos paleisti iš ran-
kų – turi perskaityti iki paskuti-
nio puslapio. Ir nebūtinai tai yra 
populiarumo viršūnėje atsidūru-
si knyga (kaip, pavyzdžiui, są-
myšį sukėlusi V.Adamkaus „Pa-
skutinė kadencija“). Tai gali būti 
ir ne romanas, ne nuotykių ku-
pina istorija, net ne detektyvas. 
Mus kartais „pagauna“, atrody-
tų, paprastas, bet tikras pasakoji-
mo nuoširdumas. „Pagavo“ jis ir 
mane, tad kviečiu iš arčiau susi-
pažinti su ką tik savo 79-ąjį gim-
tadienį atšventusios Genės Drū-
tytės-Semenienės knygele „Laiš-
kas mamai“.

Iki šiol jau daugiau kaip 10 
knygelių išleidusi autorė pasta-
rojoje knygoje skaitytojui siūlo 
iš arčiau pasižiūrėti į lietuvių iš-
gyventus sunkius laikus – trem-
tinių, partizanų, paprastų kaimo 
žmonių gyvenimus ir likimus. Ji 
tarsi mūsų literatūros klasikė Že-
maitė užrašo kaimo istoriją, jo 
gyventojų likimus. G.Drūtytė-Se-
menienė perima ir „žemaitišką-
ją“ didaktiką – ją atskleidžia vei-
kėjų charakteriai, jų likimai. Štai 
apie našlaičių ir neįgalumo temą 
priverčiantis susimąstyti apsaky-
mas „Pasekta gyvenimo pasaka“ 

Išskirtinis bruožas – 
įkvepiantis optimizmas 

pamoko jaunas seseris, kad ne-
reikia bijoti kurčnebylio ar raišo 
jaunikio ir anksčiau laiko verk-
ti dėl savo lemties. Gyvenimas 
susiklosto taip, kad Onutė ir Bi-
rutė (tokie seserų vardai) nuo-
širdžiai pamilsta savo sutuokti-
nius ir supranta, jog neįgalumas 
– per menka priežastis atstum-
ti žmogų. Pagirtina ir tai, kad ši 
G.Drūtytės-Semenienės didakti-
ka nėra perspausta – autorė lei-
džia savo knygų veikėjams klysti 
ir pasitaisyti, nesmerkia jų ir „ne-
nulemia“ jiems liūdno likimo.

Minėtas ir kiti šios knygelės 
apsakymai – „Liko tik katinėlis“, 
„Užkasta meilė“ – tarsi užrašo is-
torijas moterų, ilgai buvusių ne-
laimingų, daug išbandymų at-
laikiusių, kurios vis dėlto atran-
da gyvenimo džiaugsmą, ramy-
bę. Tėvų mirtį, vyro neištikimy-
bę, girtavimus, net smurtą, my-
limų uošvių netektį, sūnų tar-
nybą toli nuo namų ir dar daug 
kitų negandų iškentusi Anelė pa-
sijunta laiminga, tiesa, tik prieš 
mirtį. Apsakymo „Užkasta mei-
lė“ veikėja Angelė jaunystėje pa-
laidoja mylimąjį, išteka už vyro, 
kuris ją palieka, bet moteriai už-
tenka išminties ir širdies gerumo 
susitaikyti, atleisti ir atrasti ramy-
bę, džiaugtis vaikais.

Išskirtinė autorės savybė – 
trumpais dialogais perteikti sub-
tilius apsakymų veikėjų santy-
kius. Atrodytų, veikėjai tepasako 
vos kelis žodžius, bet jie parinkti 
taip tiksliai, kad atstoja ilgiausius 
pokalbius. Šia rašymo savybe au-
torė primena lietuvių rašytojos 
Nelės Mazalaitės, trumpų dialo-
gų meistrės, kūrybą, ypač knygą 
„Pajūrio moterys“, kurioje per-
teikti skaudūs moterų likimai.

Yra knygelėje ir ne tokių stip-
rių vietų. Pavyzdžiui, jos turi-
nio harmoniją griauna pabaigo-
je įterptos pasaka ir dzūkų tar-
me parašytos humoreskos. Ir tai 

ne vien stiliaus dalykai – skirtin-
gų žanrų derinimas įmanomas ir 
net pagirtinas, bet šuolis nuo Lie-
tuvos kaimo senovės prie „olialia 
pupyčių“ kiek per platus. Tačiau, 
vertinant knygos pabaigoje sudė-
tus humoristinius kūrinėlius ats-
kirai nuo bendro konteksto, – jie 
linksmi ir verti perskaityti.

Žvelgiant struktūriškai, šiek 
tiek trūksta aiškumo – perskai-
čius pirmą apsakymą iškyla abe-
jonė, kas gi bus toliau – tęsinys, 
o gal naujas apsakymas? Mat jie 
tarpusavyje neatskiriami. Pati 
knygelė gavo joje išspausdin-
to eilėraščio pavadinimą, o nuo-
trauka, panašu, iliustruoja apsa-
kymą „Liko tik katinėlis“. Toks 
pavadinimo pasirinkimas šiek 
tiek klaidina skaitytoją, mat vi-
sur imi ieškoti „motinos“, kuriai 
bus rašomi laiškai... 

Kiekvienas apsakymas, hu-
moreska, pasaka, eilėraštis ir laiš-
kas likimui (tokia žanrų įvairovė 
sutilpo į nedidukę, 96 puslapių 
knygelę) turi užbaigtą mintį. Ap-
sakymai konstruojami dabarties, 
prisiminimų ir sapnų linijų kaita-
liojimo principu, tačiau tai nesu-
kelia painiavos – priešingai, teks-
tą pagyvina. Įvairovės jam sutei-
kia ir autorės pamėgtos įpinti lie-
tuviškų dainų eilutės. Netrūks-
ta čia ir nuoširdaus humoro, pa-
vyzdžiui, apsakymo „Pasekta 
gyvenimo pasaka“ mažojo Sta-
siuko prašymas: „Liepk, močiu-
te, kad vėl ją [verkiančią nauja-
gimę sesutę] atiduotų gandrui, 
tegul grąžina ten, iš kur atnešė.“ 
Žavi ir G.Drūtytės-Semenienės į 
kaimo žmonių lūpas įdėta išmin-
tis, gebėjimas atleisti. Gerą įspūdį 
palieka optimistinės apsakymų 
pabaigos – taip gera žinoti, jog 
daug negandų ištvėrusieji pasi-
juto laimingi, juk ta džiaugsmo 
akimirka atperka skausmo de-
šimtmetį...

Olia mACIULeVIČIŪTĖ

Miniatiūra

Naujieji metai
Vėjo greičiu prabėgo 

linksmosios Kalėdos, įvai-
riaspalviais fejerverkais su-
tikome Naujuosius. Bus juo-
se ir skausmo, ašarų, bus ir 
džiugių akimirkų, kurias pri-
siminsime visą likusį savo gy-
venimą. Tai daugiausia nedi-
delės, bet labai džiugios stai-
gmenos: iš bibliotekos ma-
mos parnešta dar spaustuvės 
dažais tebekvepiančių naujų 

knygų krūvelė, nuo likimo 
draugių gauti nuoširdūs laiš-
kai ar spalvingi atvirukai. Ki-
tapus lango stiklo lyg grakš-
čios balerinos, šokančios savo 
baltąjį žiemos valsą, snaigės. 
Norėtųsi, kad tų džiugių aki-
mirkų mūsų dienų panora-
moje būtų kuo daugiau, o 
skaudžias valandas teužpus-
to baltaskarė žiemos pūga.

Aušra VerBLIUDAVIČIŪTĖ

Besniegę žiemą pradžiugina ugningosios liepsnelės.  

Jei galėčiau
Diena
Keičia
Naktį.
Taip bėga
Laikas.
Sukasi
Žemė
Amžinybės
Rate.
Dabar,
Kai praėjo
Daug
Metų
Pro šalį,
Karti
Praeitis
Aplanko
Mane.
Jeigu galėčiau
Laiką
Pakeisti,
Jeigu žinočiau,
Kur kelias
Nuves,
Galbūt
Pradėčiau
Viską
Iš naujo.
O gal
Pakartočiau
Padarytas
Klaidas.

Išpažintys
Mano 
Vakarai –
Nebylios
Išpažintys.
Galiu
Pasisakyti viską –
Nepasislėpsi
Nuo savęs.
Užvertęs
Jau prabėgusios
Dienos skaitytą
Knygą,
Kas vakarą
Ilgiuosi ryto,
Laukiančio
Manęs.

Kur eiti?
Kur eiti?
Ką daryti?
Nebegaliu
Stovėti
Kryžkelėje
Vienas.
Kur veda
Tie keliai
Bevardžiai –
Žino

Tik vienas
Dievas.
Tiek daug
Kelių...
Galėčiau
Jais
Toli
Nuklysti.
Kuriuo
Pasukti
Nežinau,
Bijau
Į kryžkelę
Sugrįžti.

Nežinau
Nebežinau,
Kur eiti,
Apie ką
Galvoti,
Kai mano
Kelią
Išvaikščiojo
Kiti.
Į praeitį
Sugrįžti
Mums
Neduota,
Ateityje
Vos matomi
Miražai
Iškreipti.
Nebežinau,
Kur eiti,
Ką galvoti,
Kai dainos
Išdainuotos
Ir veidai
Liūdni.
Kaip
Nusimesti
Akmenį,
Gyvenimo
Padovanotą –
Nebūtų gal
Našta
Tokia
Sunki.

Kartais
Kartais
Reikia
Vieno
Spindulio,
Kad gyvenimas
Nušvistų.
Kartais
Reikia
Tik vienos
Dainos,
Kad Žemė
Suskambėtų.
Kartais
Reikia

Tik vieno
Darbo,
Kad viskas
Būtų padaryta.

Pranašystė
Nebus
Jokio pykčio
Ir melo
Nebus,
Visi iki vieno
Pamiršim
Vargus.
Nebus
Jokios baimės
Ir keršto
Nebus,
Visi iki vieno
Mylėsim kitus.
Nebus
Jokio karo
Ir kraujo
Nebus.
Visi iki vieno
Turėsim
Namus.
Bus gera
Gyventi
Seniems
Ir mažiems,
Kai duoną
Dalinsim
Kas dieną
Visiems.

Apmąstymai
Kiekvieną dieną
Reikia
Džiaugtis Saule.
Gyvenimas
Mums duotas
Laimei išbandyti.
Nors skirtas
Laikas
Vis trumpėja,
Laukia
Darbai
Nepadaryti.
Reikia
Sulaukti
Daug pavasarių
Ir naujų
Knygų
Parašyti.
Juk nerami širdis
Nurimt
Negali,
Ji dega ugnimi,
Kurios negali
Niekas užgesinti.

Jonas 
TArASeVIČIUS

Klaipėda

Egidijaus Skipario nuotr.
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