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Šiame numeryje:

Populiarėjant informa-
cinėms technologijoms 
daug dokumentų, duo-
menų archyvų perkeliama 
į elektronines saugyklas. 
Vis daugiau įvairių opera-
cijų atliekama elektroniniu 
būdu. Iniciatyvos palen-
gvinti duomenų perdavi-
mą ir sukurti elektroninę 
registraciją neįgaliesiems 
ėmėsi Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tar-
nyba (NDNT). Jos vykdo-
mam projektui pristatyti 
organizuota konferencija 
„Informacinių technologi-
jų panaudojimo plėtra ne-
galios vertinimo procese“, 
kurioje dalyvavo NDNT, 
įvairių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų atstovai, 
informacinių sistemų kū-
rėjai, svečiai.
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Pirmoji pažintis su 
šunimis – lyg susitikimas 

su senais bičiuliais 
Vaizdingame Neries regioni-

niame parke, Žalgirio kaime įsi-
kūrusio „Aliaskos“ šunų kinki-
nių sporto klubo įkūrėjų ir savi-
ninkų Bliujų sodybos voljeruo-
se įkurdinti 32 šunys atvyku-
sius neįgaliuosius pasitiko loji-
mu. Tačiau šis lojimas – anaiptol 
ne pykčio ar agresijos išraiška, o 
draugiškumo, džiaugsmo ženk-
las. Šie šunys įpratę, kad į so-
dybą užsukus nepažįstamiems 
žmonėms jie gaus darbo – vie-
niems reikės parodyti šeiminin-
kišką svetingumą ir geraširdiš-
kumą, kitiems teks bėgti kin-
kinyje, traukiant roges ar veži-
maitį. Ir viena, ir kita Bliujų šu-
nys daro su didžiuliu pasitenki-
nimu ir entuziazmu. 

Tuo netruko įsitikinti ir neį-
galieji. Į vieną iš voljero aptvarų 
pakviestus svečius šunys sutiko 
taip draugiškai ir meiliai, jog at-
rodė, kad su šiais žmonėmis jie 
matosi ne pirmą kartą, o drauge 

Bendravimas su šunimis – nauji 
potyriai, fantastiškos emocijos ir 

šypsenos veiduose

būna visą savo gyvenimą. Sve-
čius šeimininkas linksmai pa-
drąsino: bet kurį galima glosty-
ti, visiškai nesibaiminant, kad 
šis ims šiepti dantis. Šiauriniai 
šunys (Sibiro haskių čia dau-

guma) – iš prigimties taikūs, jo-
kios agresijos žmogui nejaučian-
tys gyvūnai. 

Tessa – tarsi sielos 
draugas

Apžiūrėjusių Bliujų augin-
tinius, pabandžiusių įsimin-
ti jų vardus, sužinojusių nema-
žai įdomybių iš šunų gyvenimo 
neįgaliųjų laukė ilgesnė pažintis 
su vienu iš dogoterapijos moky-
tų šunų – 8-erių metų Tessa. Tai 
ypač draugiška, bendrauti mėgs-
tanti ir, pasak Jolantos, žmonių 
emocijoms jautri kurtz harų veis-
lės kalaitė. „Ji turi išskirtinai sti-
prią nuojautą žmonių išgyveni-
mams ir puikiai moka kiekvie-
ną paguosti“, – augintinę pri-
statė Jolanta. 

Savo prieraišumą žmonėms 
Tessa pademonstravo ir neįga-
liesiems. Žaisti labai mėgstantis 
šuo, pagavęs metamą kamuoliu-
ką, kaskart jį atiduodavo kitam 
žmogui, taip į žaidimą įtraukda-
mas vis daugiau dalyvių. 

Savo draugiškumu Tessa yra 
nustebinusi ir kitus dogoterapi-
jos užsiėmimuose dalyvavusius 
žmones. Su šiuo šunimi Jolanta 
buvo nuvykusi į Panevėžio pa-
taisos namus, kuriuose bausmę 
atliekančios motinos augina ten 
gimusius vaikus, į Nemenčinėje 
esantį neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centrą, kitas neįgaliųjų ug-
dymo įstaigas. Bijančius ją pa-
liesti vaikus Tessa pati paskatina 
tai padaryti – kiša galvą, lyžteli 
ranką ar skruostą, glusteli prie 
šalies. Net nedrąsiausio vaiko 
ar skeptiškiausiai nusiteikusio 

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) į Vilniaus miesto savi-
valdybei pateiktą projektą įtraukė naują veiklą – neįgalie-
siems skirtą dogoterapiją. Reta darbo su neįgaliaisiais sri-
tis sudomino vertinimo komisiją ir ji pritarė šiam projektui, 
skyrė fi nansavimą jam įgyvendinti. LND projekto vykdyto-
jos Saulės Vėjelienės teigimu, numatytuose 12-oje užsiėmi-
mų su šunimis galės dalyvauti 25 neįgalieji. 4 pirmieji pro-
jekto dalyviai šios savaitės pradžioje jau apsilankė nelabai 
toli nuo Vilniaus, Neries regioniniame parke įsikūrusioje 
šia veikla užsiimančių Jolantos ir Huberto Bliujų sodyboje. 

Sibiro haskiai – taikūs ir bendrauti mėgstantys šunys.        Egidijaus Skipario nuotr.

Jolanta Bliuj su vienu iš savo augintinių. 

Patogi sistema tiek 
NDNT klientams, tiek 

darbuotojams
Susirinkusiesiems pristaty-

tas NDNT nuo 2010 m. įgyven-
dinamas projektas, kurio tikslas 
– sukurti ir įdiegti išankstinės re-
gistracijos internetu posistemį ir 
perkelti į elektroninę terpę NDNT 
klientų medicininę dokumentaci-
ją, gaunamą iš asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbin-
gumo, neįgalumo lygio, specia-
liųjų poreikių bei profesinės re-
abilitacijos poreikio vertinimui. 
Kuriamą sistemą bando į projek-
tą įsitraukusios Vilniaus ASPĮ – 
viešosios įstaigos: Centro polikli-
nika, Vilniaus universitetinės li-
goninės (VUL) Santariškių klini-
kos, Šeškinės poliklinika. Pastaro-
ji iki dalyvaudama projekte netu-
rėjo savo informacinės sistemos, 
kitos dvi turėtas sistemas suderi-
no su kuriamąja.

Pasak NDNT projekto vado-
vės Lauros Andrijauskaitės pro-
jekto parengimą paskatino klien-
tų (maždaug 25 proc.) išsakomas 
nepasitenkinimas, jog, norint, kad 

būtų nustatytas darbingumo, 
neįgalumo lygis, profesinės re-
abilitacijos ar specialieji porei-
kiai, neįgaliajam reikia bent ke-
lis kartus lankytis ASPĮ, vėliau 
neretai tenka laukti eilėje pas 
NDNT specialistą.

Taip pat iki projekto nebuvo 
vieningos duomenų bazės, ku-
rioje būtų saugomi NDNT klien-
tų su neįgalumo, darbingumo 
lygio ir profesinės reabilitaci-
jos ar specialiųjų poreikių nu-
statymu susiję dokumentai. Vi-
sas darbas buvo vykdomas po-
pieriniuose dokumentuose, už-
ėmė daug laiko, todėl būtina jį 
optimizuoti.

Neturint išankstinės regis-
tracijos NDNT specialistams 
sunku numatyti darbo krūvį – 
pasak L.Andrijauskaitės, būna 
dienų, kai tarnyboje apsilanko 
150 neįgaliųjų. Deja, kartais ne 
visi jie aptarnaujami tą pačią die-
ną, tad tenka atvažiuoti pakarto-
tinai, o tai žmonėms, ypač sun-
kios negalios, labai nepatogu. 

NDNT vykdomo projekto vadovė 
Laura Andrijauskaitė.

Elektroninė 
sistema 
taupys 

neįgaliųjų 
laiką



Vos perskaitę šį pavadinimą vieni pasipiktins, kiti 
prunkštels juokais. „Apie kokį gyvenimą ji kalba? Gal 
užsidėjus rožinius akinius padebesiais skraidyti pra-
dėjo?“, – taip ir girdžiu sakant. Ir iš tiesų, kokios čia 
pasakos, kai gauni tokias sąskaitas už šildymą ir kitus 
komunalinius mokesčius, kad belieka čiupti pieštuką 
ir skaičiuoti, kiek kruopų ir bulvių galėsi nusipirkti už 
likusią pensijos ar minimalios mėnesinės algos dalį.

Gyventi ir išgyventi daugeliui tapo sudėtinga. Taip 
buvo nuo amžių, bet žmonės kūrė pasakas. Pačios gra-
žiausios, vėliau sudėtos į knygas, buvo sukurtos tais 
nelengvais laikais, kai tekdavo kovoti už išlikimą. Gal 
todėl žmonės ir išliko, kad jas kūrė. Ir beveik visas su 
laiminga pabaiga. Matyt, tai – savotiška terapija, taigi 
verta paskraidyti padebesiais. Kartais pasakų neven-
gia ir mūsų Vyriausybės ar Seimo nariai. Tiesa, pas-
kui jas pamiršta ar pavadina tiesiog „tautosaka“, at-
seit, tai ne jų, o pačios liaudies „kūryba“.

Ir vis dėlto pasakų mums reikia. Bet ne baisių, su 
tragiška pabaiga, kurių apstu, o gražių, apie slapčiau-
sių svajonių išsipildymą. Tokių, kuriose Pelenė virsta 
princese, o trečias brolis veda karaliaus dukterį. Pasa-
kų apie tai, kaip visi ilgai ir laimingai gyveno. Ir visai 
nesvarbu, kas ir kur įvyko vėliau. Ne veltui ir tie Val-
dovų rūmai Katedros aikštėje išdygo. Kad tai valsty-
bės simbolis – mitas. Mums tiesiog reikėjo pasakos.

Nederėtų stebėtis, kad šiuolaikiškas pasakas apie 
laimę, tiesa, surastą svečiose šalyse, linkę kurti mūsų 
emigrantai. Tik tikėdamas svajonių išsipildymu žmo-
gus gali lengviau išgyventi sunkmečius, asmenines 
netektis, sutikti likimo siųstas aštrias strėles. Henri-
kas Radauskas yra rašęs: „Pasauliu netikiu, o Pasa-
ka tikiu.“ 

Sakoma, kad būtum laimingas, reikia gyventi pa-
sakoje. Tam nebūtini dideli turtai ar pinigai. Tereikia 
kiekvieną dieną priimti kaip dovaną, išmokti džiaug-
tis smulkmenomis. „Jeigu tu nesi laimingas kiekvieną 
dieną, tu niekada nebūsi laimingas“, – yra pasakiu-
si neįgali dailininkė Albina Žiupsnytė. Neatsitiktinai, 
turbūt, į dailę grįžta skaidrumas, naivumas, gyveni-
mo džiaugsmas. Toks, kokį matome Antano Gudaičio, 
Rimo Bičiūno kūryboje. O kiek šviesos ir spalvų mūsų 
bičiulės Genovaitės Adiklienės paveiksluose. Ten – 
pasakų pasauliai. Todėl taip garbstomi jos darbai.

„Nesek man pasakų“, – kartais girdime, kai kas 
nors pernelyg optimistiškai pradeda kalbėti apie, at-
rodytų, neįmanomus dalykus. O gal viskas ir prasi-
deda nuo iš pirmo žvilgsnio neįmanomo, nuo vizi-
jos? Ir tik vėliau materializuojasi. Frederikas Beigbe-
deris, šiuolaikinis prancūzų rašytojas, svečiuodama-
sis Knygų mugėje, prisipažino: „Aš ieškau naujos uto-
pijos.“ Ir pabrėžė, kad svajonių išnykimas – didžiau-
sia mūsų amžiaus tragedija.

Gal ne be reikalo ir mūsų šalies vadovai inicijavo 
idėją sukurti tą utopišką valstybės ateities strategiją 
„Lietuva 2030“. Rengiant šį šalies raidos dokumentą 
dalyvavo visuomenė, viso pasaulio lietuviai, net mo-
kiniai. Jis grindžiamas gautais siūlymais. Šį dokumen-
tą rasti galima interneto svetainėje bernardinai.lt. Žinia, 
tai tik vizija, o kaip gyventi šiandien, manau, nepasa-
kys ir visas Seimas. Tokia nūdiena. Kol kas.

Sunkių laikų būta ir anksčiau. Ir ne tik Lietuvoje. 
Juk ir Mozė neišvedė savo žmonių į Pažadėtąją žemę, 
kaip daug kas tiki. Tik jų vaikai – kita karta – tą tiks-
lą pasiekė. Svarbiausia – turėti viziją ir eiti į ją. Lietu-
vos vizija – tarsi pasakų šalis, kurioje gera gyventi ir 
dirbti. Joje – visų mūsų lūkesčiai ir siekiai. Ar jie iš-
sipildys – priklausys nuo visų. Juk kiekvienas daly-
vaus tos svajonės įgyvendinime.

Svarbu tikėti. Nes visos pasakos yra tikros.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gyventi reikia 
pasakoje

Radviliškio r.:

Apie tai, 
kas 

jaudina

Į ataskaitinį susirinki-
mą atėjusius Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos narius pasveikino Rad- 
viliškio „Gražinos“ pagrin-
dinės mokyklos mokinių 
ansamblis, vadovaujamas 
J.Pociuvienės.

Susirinkime dalyva-
vo ir svečiai – Radviliš-
kio rajono savivaldybės 
Socialinės paramos sky-
riaus vyriausioji specialis-
tė I.Žmiejauskienė, Aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos 
Radviliškio rajono filialo 
pirmininkė J.Aižinienė bei 
Psichikos sveikatos cent- 
ro socialinis darbuotojas 
V.Mikalauskas.

Savo ataskaitoje rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė J.Bredulskienė ap-
žvelgė 2011 metų veiklos 
rezultatus. Pasidžiaugė, 
kad plečiasi bendradarbia-

Aptarė darbo rezultatus

Joniškio r.:

Joniškio rajono neįga-
liųjų draugijos Skaistgirio 
padalinio, vienijančio 44 

Kartu pasidžiaugė metų veikla

vimas su kitomis neįgaliųjų 
organizacijomis: Aklųjų ir 
silpnaregių sąjunga, Rad- 
viliškio krašto žmonių su 
negalia sąjunga, Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugija, 
diabeto klubu „Likimas“. 
Džiugu, kad rajono savi-
valdybė skiria transpor-
tą, kurio labai reikia akty-
viems draugijos nariams. 
Mat vien draugijos an-
sambliui „Gabija“, vado-
vaujamam R.Apšegienės, 
apie 20 kartų teko vykti į 
įvairius konkursus ir ren-
ginius, iš kurių dažniau-
siai jis grįžta su apdova-
nojimais. Sportininkai taip 
pat gina draugijos garbę 
varžybose ir rajone, ir ki-
tuose miestuose, parsive-
ža medalių ir taurių, kurie 

jau sunkiai besutelpa drau-
gijos patalpose. Neįgaliųjų 
draugijos komanda kasmet 
dalyvauja neįgaliųjų sporto 
žaidynėse Kaune.

Neįgalieji gali naudo-
tis termomasažine lova. 
Jie taip pat gali maudytis 
duše, jiems skalbiami dra-
bužiai ir patalynė. Draugi-
joje yra treniruoklių, kurie 
ypač naudingi palaikyti fi-
zinį aktyvumą. Pirminin-
kė pasidžiaugė, kad gauta 
maisto produktų labdara, 
kuri išdalyta nepasiturin-
tiems draugijos nariams. 
Taip pat gauta vaikštynių, 
lazdų. Teikiama neįgalių-
jų nuvežimo į gydymo įs-
taigas paslauga. Draugijo-
je veikia amatų būrelis, ku-
rio su meile pagaminti dir-

biniai įvairiomis progomis 
pradžiugina ne vieno neį-
galiojo širdį. Pirmininkei 
pristačius organizacijos 
veiklą, ataskaitą pateikė ir 
revizijos komisijos pirmi-
ninkė V.Bitienė.

„Gabijos“ ansamblis 
padainavo keletą dainų, 
Aklųjų ir silpnaregių są-
jungos dramos būrelis pri-
statė premjerą – spektak- 
lį „Būk mano meile!“, 
šmaikščiai parodijuojantį 
populiarią televizijos laidą.

Atsisveikinant nu-
skambėjo įtaigios, nuošir-
džios, jautrios renginio ve-
dėjos V.Puodžiūnienės su-
kurtos eilės. Visiems norin-
tiesiems buvo matuojamas 
cukraus kiekis kraujyje.

Sigitas PUODŽIUKAS

neįgaliuosius, ataskaiti-
nė rinkiminė konferencija 
vyko Skaistgirio bendruo-

menės namuose. Čia atėjo 
ne tik organizacijos nariai, 
bet ir viešnios – Skaistgirio 
seniūnė Virginija Kaikarie-
nė, Žagarės neįgaliųjų klu-
bo „Vyšnelė“ pirmininkė 
Irma Janušienė, Ramoškių 
kaimo bendruomenės pir-
mininkė Irena Šimkūnienė. 
Jos džiaugėsi aktyviais neį-
galiaisiais, linkėjo stiprybės 
ir susiklausymo.

Susirinkusiuosius eilė-
mis pasveikino padalinio 
vadovė Birutė Skrupskelie-
nė. Tylos minute pagerbus 
į amžinybę išlydėtų pada-
linio narių atminimą, pir-
mininkė išsamiai atsiskai-
tė už praėjusių metų veik- 
lą. Džiugu, jog pernai ne-
įgalieji gavo maisto pake-
tų, vaisių ir daržovių rin-
kinių. Kelis kartus keliavo 
prie jūros, pasižvalgė Pa-
langoje, Latvijos apylinkė-
se, grožėjosi Burbiškių dva-

„Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Kelmės rajo-
no neįgaliųjų draugijos narė 
Gražina Rudzevičiūtė pa-
pasakojo apie organizacijos 
veiklą ir planus.

Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai ne-
praleidžia švenčių. Pas-
taroji buvo skirta Moters 
dienai – Kovo 8-ajai – pa-
minėti. Susirinkus pabū-
ti kartu, prisiminti ir pa-
sveikinti draugijos na-
riai, švenčiantys gimta-
dienius. Kaip ir kiekviena-
me draugijos organizuoja-
mame renginyje, pasirodė 
Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos mišrus savivei-
klos kolektyvas „Svajonė“.

Nors organizacijos vei-
kloje pasitaiko sunkumų, 
kelmiškiai nenusimena ir 
nenuleidžia rankų. Juo-
lab kad yra dėl ko pasi-
džiaugti – šiemet mūsų 

Antrąkart perrinktą pirmininkę Birutę Skrupskelienę (kairėje) 
sveikino ir ryžto linkėjo Žagarės neįgaliųjų klubo „Vyšnelė“ 
pirmininkė Irma Janušienė. 

ru ir jo parke žydinčiomis 
tulpėmis.

Pirmininke neįgalieji 
perrinko B.Skrupskelienę. 
Pasak jos, treji pirmininka-
vimo metai nebuvo leng- 
vi, bet suteikė patirties ir 
išmokė susikalbėti, įsi-
klausyti.

Pasveikinus jubiliejus 
švenčiančius neįgaliuo-
sius, susirinkę Skaistgirio 
padalinio nariai svarstė ga-
limybę kurti savarankišką 
neįgaliųjų organizaciją. Jų 
nuomone, taip būtų dau-
giau galimybių rengti pro-
jektus, organizuoti veiklą.

Po susirinkimo neįga-
lieji ir svečiai dar ilgai ben-
dravo, skanavo naminį py-
ragą, klausėsi Birutės Dau-
ginytės vadovaujamos ka-
pelos atliekamų melodijų, 
sukosi šokio pynėje.

Vida URBONIENĖ
Autorės nuotr.

Kelmės r.: Dirba ir turi ateities planų 

namelis pasipuošė nau-
ju stogu, viduje irgi pada-
rytas remontas, sudėtos 
grindys, pakeistos durys. 

Renginyje Kovo 8-osios proga pasveikintos moterys ir gimtadienius šventę Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijos nariai.

Pavasarį dar laukia sienų, 
pamatų šiltinimas ir aikš-
telės, pritaikytos neįgalie-
siems vežimėliuose, įren-

gimas. Be statybos darbų, 
čia ruošiamasi ir kitą mė-
nesį vyksiančiam ataskai-
tiniam susirinkimui.
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Sausio pradžioje „Bičiulys-
tė“ rašė apie nelengvą Širvin-
tų rajono neįgaliųjų draugijos 
situaciją – palyginti su praėju-
siais metais beveik 19 tūkst. litų 
sumažėjusį finansavimą. Prie 
draugijoje surengto apskrito-
jo stalo tada sėdo savivaldybės 
administracijos direktorė Elena 
Davidavičienė, jos pavaduotoja 
Rasa Tamošiūnienė, Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus 
vedėja Deimantė Oršauskie-
nė, Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis, širvintiškė neįgaliųjų 
vadovė Melanija Jachimavičie-
nė. Nors pokalbis nebuvo leng- 
vas, jis baigėsi palankiu Neįga-
liųjų draugijos darbo įvertini-
mu ir patikinimu, kad, atsira-
dus galimybių nevyriausybines 
organizacijas paremti iš savival-
dybės biudžeto, neįgalieji tikrai 
nebus pamiršti. 

Ir tokių galimybių atsirado 
– Nebiudžetinių įstaigų finan-
savimo iš savivaldybės biudže-
to lėšų paskirstymo komisija 
kovo 6 d. nevyriausybinėms or-
ganizacijoms paskirstė 40 tūkst. 
litų. Pusė šios sumos – 20 tūkst. 
litų – atiteko Neįgaliųjų draugi-
jai. Dar 3 organizacijoms skirta 
po 6–7 tūkst. litų. 

„Bičiulystės“ inf.

Širvintos:

Draugija 
sulaukė 

savivaldybės 
paramos

Panevėžio r.:

Panevėžio rajono Raguvos 
bendruomenės nariai aktyviai 
skaito knygas ir dalijasi jomis. 
Raguviškiai neretai į bibliote-
ką ateina ne tik pasiimti kny-
gų į namus, bet ir atsineša savų 
– padovanoti, kad ir kiti jomis 
pasidžiaugtų.

Tarp dovanojančių knygas 
yra ir Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugijos narių. Pasak Ra-
guvos bibliotekos vyriausiosios 
bibliotekininkės Vidos Gailiušy-
tės, draugijos narė Janina Bal-
tušnikienė bibliotekai dovano-
jo ne tik perskaitytas, bet ir savo 
kūrybos knygeles. Štai prieš 
kurį laiką ji atėjo nešina savo 
poezijos knygele „Tėviškės šau-
kimas“, iliustruota jos tėvo Jur-
gio Jakimavičiaus. V.Gailiušytė 
pasakoja, kad J.Baltušnikienė ne 
tik viena iš aktyviausių skaity-
tojų, bet ir noriai padeda orga-
nizuoti poezijos šventes ir kitus 
renginius.

Neįgalią dukterį globojanti 
raguviškė Kristina Judeikienė 
– dosniausia knygų dovanotoja, 
čia atnešusi net 22 knygas. Bibli-
otekos skaitytojams ji dovanoja 
ir prenumeruojamos „Bičiulys-
tės“ numerius – juos perskai-
to ir atneša susipažinti kitiems. 

Antanas ORINTAS

Dosnūs 
bibliotekos 
skaitytojai

žmogaus veidu nuslysta šyps-
nys, praskaidrėja nuotaika. Ge-
ros emocijos veikia gydančiai – 
jų labai reikia sveikstančiam, pa-
sitikėjimo savimi stokojančiam, 
vienišam, sunkiai prie aplinki-
nių pritampančiam žmogui. 

Pirmoji diplomuota 
dogoterapijos specialistė

Šiandieninis „Aliaskos“ šunų 
kinkinių sporto klubas arba dau-
geliui gerai žinoma Nuotykių 
akademija prasidėjo nuo prieš 
7-erius metus iš Lenkijos parsi-
vežtų dviejų malamutų veislės 
šunų. Jolanta šypsosi, kad nei 
apie kinkinius, nei apie dogo-
terapiją tąkart net mintis nebu-
vo šmėstelėjusi. Tačiau kai po 
kelių mėnesių ši šunų kompa-
nija dar pasipildė, Bliujai nuta-
rė, kad būtų visai smagu turėti 
nuosavą šunų kinkinį. Na, o jau 
po to – lyg sniego gniūžtę nuo 
kalno būtų paleidę: daugėjo ir 
šunų, ir užsiėmimų su jais. Bliu-
jai pirmieji Lietuvoje pakvietė iš-
bandyti šunų kinkinius, pradėjo 
rengti stovyklas vaikams, orga-
nizuoti komandos vienijimo už-
siėmimus. Taip palaipsniui atsi-
rado ir dogoterapija. 

Šiandien J.Bliuj – diplomuo-
ta dogoterapeutė. Pirmoji to-
kia Lietuvoje. Nors gyvūnų te-

rapija, gal tik išskyrus delfinus, 
mūsų šalyje sunkiai skinasi kelią, 
šia sritimi susidomėjusi mote-
ris gana greitai surado, kur įgy-
ti žinių, kad galėtų profesiona-
liai imtis tokios veiklos, padėtų 
jai įsitvirtinti. „Lenkijoje dogo-
terapija yra gana toli pažengusi. 
Kadangi moku lenkų kalbą, man 
nekilo jokių problemų“, – savo 
apsisprendimą vykti į gretimo-
je šalyje rengiamus dogoterapi-
jos mokymus prisimena Jolanta.

Į Lenkiją važiavo ne tik 
J.Bliuj, bet ir Tessa. Ir abi mokė-
si – Jolanta gavo dogoterapeutės 
diplomą, o Tessa dalyvavo pa-
klusnumo ir šunų terapijos kur-
suose, sėkmingai atliko zoopsi-
chologo testus ir tapo diplomuo-
tu šunimi-terapeutu. J.Bliuj ne-
ketina sustoti – ji puoselėja sva-
jonę atsirinkti ir išsiauginti jau-
ną dogoterapijai tinkantį šunį. 

O tai nėra paprasta. Ne visi 
šunys tinka tokiam darbui. Jei-
gu, pasak Jolantos, šuo geras, 
gali jį paglostyti – dar nereiškia, 
kad jis gali užsiimti dogoterapi-
ja. Šiems šunims keliami ypatin-
gi reikalavimai: jie turi būti stabi-
lios psichikos, protingi, lengvai 
valdomi, absoliučiai paklusnūs, 
geraširdžiai, prisitaikantys prie 
aplinkos ir naujų žmonių, drau-
giški ir meilūs, mokantys apsiei-
ti su sveikatos sutrikimų turin-
čiais žmonėmis, sugebantys iš-

Bendravimas su šunimis – nauji potyriai, 
fantastiškos emocijos ir šypsenos veiduose

(atkelta  iš 1 psl.)

likti ramūs netikėtose situacijo-
se. Daug darbo ir kantrybės rei-
kalauja ir tolesnis šuns dresavi-
mas, kasdienis darbas. 

Patirti įspūdžiai prilygo 
fantastikai

Į Žalgirio kaimą išsiruošusių 
neįgaliųjų gyvenime šunys – jo-
kia naujiena. Vieni turėjo, kiti iki 
šiol namuose tebeturi keturkojį 
bičiulį. Tačiau to, ką ši ketveriu-
kė patyrė Bliujų sodyboje, – nė 
vienas neturėjo su kuo palyginti. 

Ypač – po viską apvainikavusio 
pasivažinėjimo rogėmis.

Haskių kinkinio tempiamo-
mis ir jų šeimininko Huberto va-
deliojamomis rogėmis numaty-
tą trasą apvažiavusi Vilija Stor-
pirštienė tegalėjo ištarti vienin-
telį žodį: fantastika. Švytinčiais 
veidais roges paliko ir dar dvi 
projekto dalyvės: Jurgita Masiu-
lionytė bei Inga Bikulčiūtė. Kiek 
santūriau patirtus įspūdžius api-
būdino Marius Bernotas, nors ir 
jis prisipažino nesitikėjęs tokių 
pojūčių. Jurgita net ėmė svajo-
ti kitą kartą atsivežti ir savo sū-
nelį Damjaną. Tai bus džiaugs-
mo mažyliui!

Bendravimas su taikiais ir 
draugiškais šunimis, miškas, 
90 metų senumo trobos su tikra 
duonkepe krosnimi šiluma, žo-
lelių arbatos puodelis – tądien 
viskas susiliejo į vieną nedalo-
mą visumą. „Idėja, kuria vado-
vaujuosi – gyventi harmonijo-
je su gamta, semiant iš jos ener-
gijos sluoksnius, snaudžiančius 
pačiuose mumyse. Šiam tikslui 
dažniausiai padeda sąlytis su 
gyvūnais – jų atvirumas, meilė 
ir atsidavimas leidžia mums pa-
tikėti savimi ir įveikti visus sun-
kumus“, – pirmąją pažintį api-
bendrino Jolanta. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

Pasivažinėti haskių kinkinio traukiamomis rogėmis neįgaliojo vežimėlis 
Jurgitai Masiulionytei nesutrukdė. 

Pirmasis Vilijos Strorpirštienės ir Sibiro haskio susitikimas – lyg senų bičiulių.

Haskių kinkinio tempiamose rogėse patirti išgyvenimai ilgam išliks atmintyje. 

Hubertas neįgaliuosius drąsino – nė vienas jo augintinis dantų nešieps. 
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Tautinės šventės – Vasario 16-oji, Kovo 11-oji – į valstybi-
nės svarbos renginius sukviečia daug žmonių: jaunas ma-
mas su vežimėliais, tautinėmis spalvomis veidus pasipuo-
šusius paauglius, laisvadieniu besidžiaugiančius brandaus 
amžiaus piliečius ir, žinoma, stereotipiškai nuolat ta pa-
čia valstybe besiskundžiančius, bet ištikimus pensininkus. 
Šiuose renginiuose galime sutikti ir negalią turinčiųjų, ku-
rie, susibūrę į įvairias bendruomenes, ne tik patys mini 
įvairias tautines sukaktis, bet šventine nuotaika stengiasi 
užkrėsti ir kitus – scenose ir pakylose skaito patriotines ei-
les, dainuoja tautines dainas, šoka etnografinius šokius ar 
tiesiog dalijasi kitokios Lietuvos atsiminimais.

Dirbantieji namuose 
patiria mažiau 

stresų
Viskonsino universiteto (JAV) 

mokslininkai priėjo prie išvados, kad 
mažiau stresų ir įtampos dėl darbo 
patiria tie, kurie bent 3 dienas per 
savaitę dirba nuotoliniu būdu – na-
muose.

Pagrindinis darbo namuose pra-
našumas yra tas, kad galima lanksčiai 
sudaryti darbo grafiką. Taip dirbanty-
sis jaučia didesnį pasitenkinimą atlie-
kamu darbu, mat jo neveikia daugelis 
trikdžių, neišvengiamų dirbant biure. 
Psichologų teigimu, dirbantį namuo-
se žmogų teigiamai veikia atsiriboji-
mas nuo kolegų, viršininkų, nuo in-
formacinės perkrovos ir pan.

Psichologai pataria darbdaviams 
imtis įvairių darbuotojų pasitenki-
nimo ir jų darbo našumo didinimo 
strategijų. Pavyzdžiui, derėtų suma-
žinti bendrų pasitarimų skaičių ir ko-
respondencijos kiekį. Be to, specialis-
tai pataria daugeliui darbuotojų rei-
kalingą informaciją laikyti tam tikra-
me archyve – visiems patogiai priei-
namoje vietoje. Derėtų padidinti per-
traukėlių skaičių, kad žmogus galėtų 
atsiriboti nuo darbo, pailsėti.

Tiesa, nuotoliniu būdu gali dirb-
ti tik savarankiškai gebantys orga-
nizuoti savo laiką, disciplinuoti dar-
buotojai.

Diabetas padidina 
insulto tikimybę
Amerikiečių mokslininkai iš Ko-

lumbijos universiteto pranešė nu-
statę ryšį tarp diabeto ir insulto. Jie 
teigia, jog insulto tikimybė sergan-
čiajam diabetu priklauso nuo šios li-
gos trukmės.

Tyrime dalyvavo 3,3 tūkst. 69-erių 

metų žmonių. Kiekvienas jų buvo ste-
bimas 9-erius metus. 22 proc. savano-
rių sirgo cukriniu diabetu, o 10 proc. 
jis išsivystė tiriamuoju laikotarpiu. Per 
visą tyrimo laiką buvo užfiksuoti 244 
išeminio insulto atvejai.

Be to, nustatyta, kad diabetu ser-
gančiųjų smegenų kraujotaka kas-
met sutrinka vis dažniau. Taigi insul-
to rizika sergančiajam diabetu patri-
gubėja kas 10 metų. Būtina tai turė-
ti omenyje ir rūpintis savo sveikata.

Vaistai nuo nemigos 
trumpina gyvenimą

Remiantis naujausiu tyrimu, tiki-
mybė, kad dukart per mėnesį vais-
tus nuo nemigos vartojantys žmonės 
mirs anksčiau laiko, yra keturis kartus 
didesnė. Mokslininkai įspėja, jog šios 
tyrimo išvados sukėlė didelį susirūpi-
nimą dėl vaistų nuo nemigos saugu-
mo. Beveik penkis kartus labiau tikė-
tina, kad didesnes dažniausiai išrašo-
mų receptinių vaistų dozes vartojan-
tys žmonės mirs anksčiau. Be to, tiki-
mybė susirgti vėžiu padidėja triskart. 
Pasak tyrėjų, žmonės, užuot varto-
ję vaistus, turėtų pagalvoti apie kitus 
gydymo metodus.

Tyrime dalyvavo 10,5 tūkst. žmo-
nių, vartojančių įvairius vaistus nuo 
nemigos. Mokslininkai palygino šių 
žmonių sveikatos būklę su tų, kurie 
nevartoja vaistų, tačiau jų gyvenimo 
būdai ir sveikata panašūs. Šešis kartus 
labiau tikėtina, kad didesnes temaze-
pamo, kurio 2010-aisiais Didžiojoje Bri-
tanijoje buvo išrašyta 2,8 mln. kartų, 
dozes vartojantys žmonės mirs per at-
einančius 2,5 metų. Zolpidemą varto-
jančiųjų mirties tikimybė yra 5,7 kar-
to didesnė. Be to, nustatyta, jog vais-
tai nuo nemigos gali sukelti depre-
siją ir susilpninti vairavimo įgūdžius.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Nuo neapykantos iki 
meilės šaliai vienas 

žingsnis
Nors neretai atrodo, kad di-

džioji Lietuvos gyventojų dalis 
nusivylusi savo šalimi emigra-
vo, o kita liko bambėti dėl didė-
jančių kainų, netinkamo seimū-
nų elgesio ir t.t., norisi išlikti op-
timistams ir aplinkui paieškoti 
nuoširdžios meilės tėvynei. Tie, 
kuriems nesvetimas pasididžia-
vimas savo šalimi, tie, kuriems 
suspurda širdis matant plevė-
suojančias trispalves, net jei jos 
iškeltos virš automobilių langų, 
tie, kurie moka tautinės giesmės 
žodžius, net jei niekada viešai 
garsiai jos negiedojo, ir yra tikrie-
ji tautos patriotai, juk meilė gali 
būti ir nerodoma, ir nematoma.

Tarp neįgaliųjų nemažai savo 
akimis mačiusių trėmimus, daly-
vavusių Sąjūdžio veikloje, tėvy-
nei paaukojusių savo sveikatą 
ir širdį. Jie gyvena dviprasmiais 
jausmais ir nuotaikomis. Širdyje 
glūdi pasididžiavimas dėl iško-
votos laisvės ir nusivylimas da-
bartine valstybe, kuri, rodos, ne-
pakankamai atsidėkoja, atsilygi-
na už didžiulę auką.

Lietuva – jauna mama
Psichologai taip pat jau bene 

du dešimtmečius tyrinėja ir ieš-
ko tos jausmų maišaties priežas-
čių ir jos sprendimo galimybių. 
Visų pirma, iš kur tiek pykčio ir 

Klastingasis insultas: 
kaip išvengti ir 

atpažinti

Kaip mirties priežastis ši liga 
yra trečia po širdies ir onkologi-
nių ligų. 50–70 proc. mažesnio ar 
didesnio laipsnio insultą patyru-
siųjų lieka neįgalūs.

Kaip įvyksta insultas? Daž-
niausiai užsikimšus smegenis 
maitinančiai kraujagyslei žūva 
tam tikra smegenų vieta arba 
plyšus kraujagyslei dalis smege-
nų užliejama krauju. Priklauso-
mai nuo pažeistos smegenų da-
lies sutrinka atitinkamos žmo-
gaus funkcijos (judesiai, kalba, 
pojūčiai ir t.t.).

Įsidėmėtina, jog insultas gali 
ištikti bet kuriuo paros metu.

Ligos priežastys
Insultą sukelia galvos smege-

nų kraujagyslių defektai, ateros-
klerozė, padidėjęs arterinis krau-
jospūdis. Polinkis į šią ligą gali 
būti paveldėtas. Ją sukelia šir-
dies problemos (širdies nepakan-
kamumas, infarktas, vožtuvų in-
fekcija, dirbtiniai vožtuvai ir kt.), 

infekcinės ligos, mat ypač didina 
kraujo krešėjimą, kraujo, inkstų 
ligos, cukrinis diabetas. Neigia-
mai atsiliepia ir žalingi įpročiai 
(rūkymas, alkoholio vartojimas 
ir kt.), nepakankamas fizinis ak-
tyvumas (žalingas ir didelis fizi-
nis krūvis), nutukimas, padidė-
jęs cholesterolio kiekis kraujy-
je, stresinės situacijos, nuolatinė 
įtampa, hormoniniai kontracep-
tikai, reumatas.

Ligos požymiai
Labai svarbu kuo greičiau pa-

stebėti ligos grėsmę, mat laiku 
diagnozuotas insultas gali būti 
išgydytas be ilgalaikių padari-
nių. Insultą galima atpažinti iš 
stipraus galvos skausmo, kurio 
priežastis neaiški, svaigulio, gal-
vos sunkumo, ūžesių, kraujo ant-
plūdžio veide, „kreivų lūpų“ (li-
goniui sunku jas valdyti), neriš-
lios kalbos, veido raumenų tir-
pimo, veido perkreipimo. Riji-
mo, regėjimo sutrikimai (vaizdo 
dvejinimasis, akipločio susiaurė-
jimas, apakimas viena arba abiem 
akimis), pusiausvyros praradi-
mas, kūno sustingimas, staigus 
vienos kūno pusės galūnių nu-
silpimas, nutirpimas, nevaldy-
mas – taip pat gali būti insulto 
požymiai.

Apie jį įspėti gali ir juntamas 
bendras nuovargis, koordinacijos 

sutrikimas, traukuliai, sąmonės, 
atminties sutrikimai, situacijos 
nesuvokimas, pykinimas, vėmi-
mas, kvėpavimo ir pulso padaž-
nėjimas arba sulėtėjimas, orienta-
cijos praradimas.

Pastaba. Įtarus insultą ir pa-
stebėjus kelis iš išvardytų požy-
mių, būtina tuoj pat kviesti grei-
tąją pagalbą. Kol atvyks medikai, 
ligoniui būtina užtikrinti ramybę, 
paguldyti jį taip, kad galva būtų 
pakelta aukščiau.

Profilaktika
Norint išvengti insulto, bū-

tina normalizuoti arterinį krau-
jospūdį ir „blogojo“ cholestero-
lio kiekį. Atkreiptinas dėmesys 
į mitybą: valgyti patariama 4–5 
kartus per dieną dažniau varto-
jant daržoves ir vaisius, vengti 
sūraus, riebaus maisto, mažinti 
gyvūninių riebalų, valgomosios 
druskos ir cukraus vartojimą. La-
bai svarbu laikytis tinkamo darbo 
ir poilsio režimo – miegoti ne ma-
žiau kaip 7–8 val., prieš pat mie-
gą neskaityti, nevalgyti. Patarti-
na nevengti fizinės veiklos gryna-
me ore, bet fizinę apkrovą būtina 
aptarti su gydytoju. Derėtų atsi-
sakyti rūkymo ir alkoholio varto-
jimo, sumažinti antsvorį, gydyti 
širdies ligas, cukraligę ir nuolatos 
konsultuotis su gydytoju.

Romualdas OGINSKAS 

Insultu vadinamas ūmus  
galvos smegenų kraujota-
kos sutrikimas, sukelian-
tis visų smegenų arba jų 
dalies veiklos sutrikimą. 
Kasmet pasaulyje užre-
gistruojama 15–20 mln. in-
sulto atvejų. Šia liga serga 
ne tik senukai, bet ir dar-
bingo amžiaus vyrai ir mo-
terys, kartais net vaikai.

Tautiškumą auginamės patys

nusivylimo? Pasak psichologų, 
pakanka atsiversti dar visai ne-
senus laikus menančius istori-
jos vadovėlius: okupuotoje Lie-
tuvoje, kur visus sprendimus – 
kur stoti, ko siekti, ką dirbti, netgi 
su kuo kurti šeimą – priimdavo 
valstybė, nebuvo sąlygų susifor-
muoti savimi pasitikintiems pi-
liečiams, savarankiškoms asme-
nybėms. Dėl to turime mažai są-
žiningų verslininkų, drąsių ko-
votojų dėl savo valstybės gero-
vės, daugiau sutinkančių būti be-
darbiais, valstybės išlaikytiniais. 
Aplink daugybė vengiančių mo-
kėti mokesčius, reikalus tvarkan-
čių per pažintis, o ne įstatymus, 
trumpiau tariant – yra minios vis 
dar gyvenančių sovietmečio dva-
sia. Jei taip, turėtų kilti klausi-
mas, kodėl jau laisvoje Lietuvoje 
gimusieji taip pat tokie nusivylę, 
besiskundžiantys ir... emigruo-
jantys. Atsakymas paprastas: jau-
nimas pasiduoda bendrai nuotai-

kai. Jų tėvai, mokytojai, darbda-
viai, augę kitokioje visuomenėje, 
ir jų neišmokė save pakankamai 
vertinti, pasitikėti savo galimy-
bėmis ir, žinoma, pasitikėti vals-
tybe. Be to, emigracija yra natū-
ralus reiškinys – visiems nesveti-
mas noras ieškoti, pažinti ir ras-
ti. Jauni žmonės, mokantys už-
sienio kalbą, turi ir puikias ga-
limybes.

Svečiose šalyse, turinčiose gi-
lias žmogaus vertinimo tradici-
jas, dažnas lietuvis pasijaučia su-
prastas, pagirtas, pastebėtas. Bet 
ar galima kaltinti Lietuvą, juk ji 
dar jauna mama?.. Be abejo, vi-
siems mums kyla daug pykčio, 
apsistatome cinizmo, ironijos sie-
nomis, per kurias meilės valsty-
bei negalime perduoti ir jauna-
jai kartai, bet viskas mūsų pa-
čių rankose.

Turime kuo didžiuotis
Pripažinkime, kad tarp visų 

neigiamų emocijų ir jausmų vis 
dar skaisčiai šviečia meilė savo 
šaliai, kalbai, tradicijoms. Ir tu-
rime kuo didžiuotis: kiekvienas 
turime teisę į išsilavinimą, galime 
turėti savo nuomonę ir ją laisvai 
reikšti. Ką nors turėdami to nepa-
stebime ir įvertiname tik praradę. 
Nejau vėl turime būti užkariau-
ti, kad norėtume kovoti dėl savo 
šalies?.. Mes patys (ar mūsų tė-
vai, seneliai) iškovojome laisvę, 

kuri tuo metu atrodė kaip Lais-
vė didžiąja raide, išdrįsome pa-
tikėti šviesesniu rytojumi, išdrįs-
kime ir šiandien.

Namų darbai sielai:
Kaip brandinti savo  

patriotiškumą?
Dideli patriotiški jausmai gali 

būti išgyventi ne tik vienminčių 
minioje, pilietiškumas taip pat 
stipriai pajaučiamas bent mažu 
darbeliu prisidedant prie ben-
dro valstybės grožio: dalyvaujant 
įvairiose akcijose ir tiesiog prisii-
mant pilietinę atsakomybę – nuo-
širdžiai dirbant, puoselėjant kal-
bos ir kitas tradicijas, dalijantis 
gražia Lietuvos istorija su drau-
gais, šeima, jaunąja karta.

Kaip kitiems įskiepyti meilę  
tėvynei?

Patriotais negimstama, jais 
tampama. Daugiausia prie to pri-
sideda aplinka, taigi daugiausia 
atsakomybės turėtų prisiimti tė-
vai, seneliai, kiti šeimos nariai. 
Stebuklingą galią formuoti kitų 
požiūrį į valstybę turi kiekvie-
nas pilietis, kiekvienas iš mūsų. 
Derėtų stabtelėti ir prieš skun-
džiantis valstybės politika pa-
galvoti apie tai, ką jau gavome, 
paieškoti pozityvių pusių ir di-
džiuotis tuo, ką jau pasiekėme. 
Turime daug, o tai, kiek turėsi-
me vėliau ir kaip sugebėsime tai 
priimti kaip dovaną – priklauso 
tik nuo mūsų. Tikėkite!

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ne visi sulaukia slaugos 
išmokos

Kauno bioenergetikei Regi-
nai Savickienei 2008 m. nusta-
tyta ypač sunki liga, jai atlikta 
12 chemoterapijos kursų. Nuo 
2011 m. lapkričio ji jau nebeatsi-
kėlė iš lovos.

Medikai 51-erių moteriai pa-
skyrė simptominį gydymą, nes 
jokie vaistai jau nepadėjo. Ke-
lis kartus R.Savickienė kreipė-
si į NDNT, prašydama nustaty-
ti jai specialųjį slaugos poreikį – 
gauta išmoka leistų jai pasisam-
dyti slaugę.

2008 m. NDNT specialistai 
moteriai nustatė 40 proc. darbin-
gumą, 2010 m. liepą – 35 proc. Iki 
pat šių metų sausio, kai darbin-
gumas tesiekė 20 proc., jai nebu-
vo nustatytas specialusis slau-
gos poreikis. Sausio 18 d. valsty-
bė pagaliau skyrė moteriai slau-
gos išmoką, tačiau ši mirė jos ne-
sulaukusi.

Pasak NDNT direktoriaus 
Zdislavo Skvarciany, pastarai-
siais metais (ypač ekonomikos 
krizės laikotarpiu) beveik tris-
kart padaugėjo žmonių, norin-
čių gauti slaugos išmokas. 2005 
m. slauga buvo pripažinta 17,3 
tūkst. piliečių, o 2008 m. šias iš-
mokas gavo 34,8 tūkst. žmonių. 
2010 m. slauga buvo pripažinta 
42 tūkst. neįgaliųjų.

Nepatenkintieji turi teisę 
kreiptis į Ginčų komisiją, veikian-
čią prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. 2011 m. iš 628 
skundų buvo patenkinta beveik 

15 proc., o šiemet iš 84 pateiku-
siųjų prašymus palankų sprendi-
mą išgirdo 20 proc.

Ginčų komisijos vadovas 
Klaudijus Stanionis pabrėžė, 
kad į komisiją ketinantys kreiptis 
žmonės turi žinoti, jog jos nariai 
nepateikia diagnozių ir vadovau-
jasi tik dokumentacijos patikri-
nimu, ar darbingumas buvo nu-
statytas teisingai, ar slauga skir-
ta pagrįstai. Jis taip pat minėjo, 
kad R.Savickienė į Ginčų komi-
siją nesikreipė.

Neretai ten, kur skirstomi pi-
nigai, atsiranda ir korupcinių su-
sitarimų. Specialiųjų tyrimų tar-
nybos Kauno valdybos agentai 
2011 m. gruodžio pradžioje su-
laikė 4 NDNT darbuotojus ir Jo-
nučių šeimos sveikatos centro va-
dovą, įtariamus už piniginį atlygį 
padėdavus gauti pažymas, pagal 
kurias nustatomas neįgalumas ir 
darbingumas.

Seimo narys Rimantas Jonas 
Dagys mano, jog problema dėl 
galimo specialiųjų poreikių nu-
statymo neskaidrumo išsispręs-
tų, jei išmokas mokėtų ta žiny-
ba, kuri jas ir skiria.

Pasak Seimo narės Rimos Baš-
kienės, keistini ir teisės aktai: ne-
turinčiam rankos neįgaliajam ne-
būtina šio fakto kasmet įrodinėti. 
Be to, mokyklose būtina daugiau 
kalbėti apie sveiką gyvenseną, 
mat švietimas gerokai sumažintų 
sergančiųjų skaičių ir našta vals-
tybės biudžetui būtų mažesnė.

Ar seneliai ir neįgalieji 
kaime liks be slaugytojų?

„Gimtosios žemės“ tinklalapyje paskelbtame Nijolės Stundžie-
nės straipsnyje „Kaimų medicinos punktai – ant išlikimo ribos“ 
rašoma apie Ukmergės rajono kaimo vietovių gyventojų nerimą 
dėl neva planuojamų mažinti bendruomenių medicinos punktų 
slaugytojų etatų.

Sunerimę Ukmergės rajono 
gyventojai kreipėsi pagalbos į 
Seimo narį Julių Veselką. Jo ini-
ciatyva organizuotas susitikimas 
su rajono savivaldybės meru Al-
girdu Kopūstu, kaimų bendruo-
menių atstovais.

Pasak susitikime dalyvavu-
sios Ukmergės pirminės svei-
katos priežiūros centro (PSPC) 
vyriausiosios gydytojos Janinos 
Galiauskienės, Ukmergės rajone 
veikia 7 ambulatorijos ir 17 kai-
mo medicinos punktų. Jie finan-
suojami pagal prisirašiusių žmo-
nių skaičių ir yra nuostolingi. 
Šie nuostoliai dengiami iš cent- 
ro lėšų. Kad slaugytoja dirbtų 
visu etatu, toje gyvenvietėje turi 
būti 1 500 gyventojų. Tokių vie-
tovių rajone nėra, todėl slaugy-
tojos turi po 0,75, o dažniausiai 
– po pusę etato.

J.Galiauskienės pateiktais 
duomenimis, mažiausiai aptar-
naujamų žmonių – 240 – turi To-
lučių kaimo medicinos punktas, 
yra ir tokių, kuriuose per metus 
apsilanko tik 200 žmonių, tad, 
būna dienų, kai ten neužsuka nė 

vienas žmogus.
Pasak Užugirio kaimo ben-

druomenės pirmininkės Aureli-
jos Kraujelienės, senstant kaimui, 
medicinos pagalba gyventojams 
reikalinga kasdien. Socialinio 
darbuotojo Užgirio kaime nėra, 
tad slaugytojai tenka ne tik vais-
tus suleisti, bet kartais ir malkas 
pasiligojusiam žmogui sukapoti, 
vandens atnešti. J.Galiauskienė 
prieštaravo, jog tai – ne slaugy-
tojos pareigos.

Seimo nario J.Veselkos nuo-
mone, nesvarbu, kad kaime yra 
tik 150 žmonių, visiems reikalin-
ga medicinos priežiūra. Jis siū-
lė rajono savivaldybei kartu su 
Ukmergės PSPC vadovais dėl 
susidariusios situacijos pateik-
ti kreipimąsi į šalies Vyriausy-
bę, Sveikatos apsaugos bei So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijas.

Susitikime dalyvavęs rajo-
no meras A.Kopūstas susirinku-
siuosius patikino, jog šiemet kai-
mo medicinos punktų slaugyto-
jų etatai nebus mažinami. O kaip 
bus ateityje – nežinia.

„Valstiečių laikraščio“ tinklalapyje paskelbtame Gedimino Stani-
šausko straipsnyje „Sveikatos nenusipirksi, bet dėl ligos galima 
derėtis“ rašoma apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos (NDNT) darbą ir galimus neskaidrumus.

Valstybinio studijų fondo 
valdyba praneša apie paskirtas 
socialines stipendijas aukštųjų 
mokyklų studentams pavasario 
semestrui. Šiemet jas gaus dau-
giau kaip 8,6 tūkst., tarp jų ir 
630 neįgalūs studentai, kuriems 
nustatytas 45 proc. ar mažes-
nis darbingumas. Visiems soci-
alines stipendijas gausiantiems 
studentams bus išmokėta dau-
giau kaip 21,5 mln. litų.

Pasak Valstybinio studijų 
fondo vyriausiosios specialis-
tės Viktorijos Vigėlienės, nuo 
2010 m., kai socialinių stipendi-
jų administravimą perėmė fon-
das, tai didžiausia suma, skirta 
vieno semestro socialinėms sti-
pendijoms išmokėti.

 2011 m. pavasario semest- 
rui socialinėms stipendijoms iš-
mokėti buvo skirta mažiau nei 
šiemet – 20,6 mln. litų, bet jas 
gavo daugiau neįgalių studen-
tų – 942. Socialinės stipendijos 
dydis nesikeitė ir siekia 390 Lt.

Šiemet fondas sulaukė dau-
giau kaip 12,2 tūkst. paraiškų. 
Joms pateikti studentai turėjo 
mėnesį. Daugiau kaip 3 tūkst. 
studentų, prašiusių skirti socia- 
linę stipendiją, neatitiko pasi-
rinkto socialinio kriterijaus. Da-
lis jų laiku nepristatė dokumen-
tų arba neturėjo teisės gauti so-
cialinę stipendiją, nes nėra stu-
dentai, užpildę paraiškas su-
stabdė studijas arba turėjo aka-
deminių skolų.

V.Vigėlienė pažymi, jog la-
bai padidėjo studentų iš nepa-
siturinčių šeimų, kurios gauna 
socialinę pašalpą, skaičius. Pa-
sak jos, pavasario semestre dau-
giau kaip 7 tūkst. studentų gaus 
būtent pagal šį kriterijų skirtą so-
cialinę stipendiją. Pernai jų buvo 
6,5 tūkst.

Šį pavasarį pirmą kartą buvo 
sudaroma konkursinė eilė socia- 
linei stipendijai gauti. Priorite-
tai buvo išdėstyti Vyriausybės 
nutarimu nustatyta tvarka. At-
sižvelgus į socialinėms stipen-
dijoms mokėti skirtą lėšų sumą, 
šį pavasarį socialinės stipendi-
jos skirtos tik tiems studentams, 
kurie neturi akademinių skolų.

„Bičiulystės“ inf.

Socialinėms stipendijoms skirta  
21,5 mln. litų

Ši problema išsispręstų iš anks-
to registruojantis internetu. Be 
to, NDNT specialistas, žinoda-
mas apie konkretaus neįgaliojo 
vizitą, galėtų susipažinti su ne-
įgalumo ir darbingumo, profe-
sinės reabilitacijos ar specialie-
siems poreikiams nustatyti rei-
kalingais dokumentais, jeigu 
reikia – kreiptis į ASPĮ, kurioje 
registruotas neįgalusis, dėl pa-
pildomų duomenų ir pan. Visa 
tai atlikti naudojantis elektroni-
ne sistema būtų daug patogiau, 
procedūros neužtruktų taip il-
gai, kaip dabar, ir jas galėtų at-
likti neįgaliojo artimieji.

Ne pirmas bandymas 
modernizuoti

Vykdomas projektas – ne 
pirmas, siekiant kurti informa-
cinę sistemą, įgyvendinti duo-
menų mainus. Susirinkusieji ir 
konferencijoje kalbėjusieji mi-
nėjo liūdnai pagarsėjusią nacio-
nalinę Lietuvoje planuotą įdiegti 
e. sveikatos sistemą, kainavusią 
milijonus litų, kuri, deja, vis dar 
neįgyvendinta. Romualdas Kiz-
laitis, VUL Santariškių klinikų 
informatikos ir plėtros centro di-
rektorius, džiaugėsi, jog NDNT 
įgyvendinamame projekte 3 Vil-
niaus ASPĮ dalyvauja nuo pat 
pradžių, kuriant sistemą ir tei-
kia patobulinimų pasiūlymus. 
Jis susirinkusiesiems pateikė ir 
dar vieną priežastį, dėl kurios 
būtina popierinius dokumen-
tus keisti elektroniniais – nere-
tai neįskaitomą gydytojo para-
šytą siuntimą. Jo įsitikinimu, ku-
riama sistema bus daug patoges-
nė ir paprastesnė už esamą. Pri-
statydamas ją R.Kizlaitis paro-
dė, kaip bus pildomas neįgalio-
jo siuntimas į teritorinį NDNT 
skyrių – kai kurie laukeliai už-
sipildys savaime, mat saugyklo-
je bus reikalingi dokumentai ir 
nereikės jų dubliuoti. Gydytojo 
išvados bus pagrįstos prie siun-
timo prisegamais dokumentais 
– tyrimų rezultatais ir kitais li-

Elektroninė sistema taupys 
neįgaliųjų laiką

gos istorijos išrašais, būtinais 
NDNT specialistams. Be to, su-
skaitmeninus visus popierinius 
dokumentus ir sukūrus duome-
nų bazę jie taps saugesni ir leng- 
viau randami.

Kęstutis Štaras, VšĮ Centro 
poliklinika direktorius, pažy-
mėjo ir kitą įgyvendinamo pro-
jekto ir kuriamos sistemos nau-
dą – ji turės grįžtamąjį ryšį. Ne-
įgalųjį siuntęs į NDNT gydyto-
jas žinos, kokios yra išvados, ga-
lės informuoti asmenį apie pri-
klausančias paslaugas, išmo-
kas, priemones ir pan. Prisijun-
gęs prie sistemos gydytojas ma-
tys iš NDNT gautus atsakymus, 
prašymus patikslinti ir atsiųsti 
papildomų dokumentų, nebaig-
tus ruošti siuntimus ir kitą infor-
maciją. Iki šiol neįgalųjį į tarny-
bą siuntęs gydytojas nežinodavo 
apie specialistų išvadas, o neįga-
lusis ne visada gaudavo reika-
lingą informaciją. K.Štaras taip 
pat pabrėžė, kad sklandžiam sis-
temos darbui būtini ir tam tik- 
rų teisės aktų pakeitimai, ku-
rie leistų kai kuriuos duomenis 
gauti iš kitų šaltinių ir neįgalia-
jam nebereikėtų pristatyti tų pa-
čių pažymų, išrašų. Taip pat bū-
tina įteisinti e. siuntimo formą, 
mat iki šiol siuntimas įteisintas 
tik popieriniu formatu. Pasak 
L.Andrijauskaitės, šie pakeiti-
mai jau ruošiami siūlyti.

Susirinkę ASPĮ atstovai do-
mėjosi kuriamos sistemos pa-
togumu – ar ji bus suderinta su 
jau veikiančiomis Valstybinės li-
gonių kasos, „Sodros“ elektroni-
nėmis duomenų perdavimo sis-
temomis. Jie pabrėžė, kad tam 
būtinas susitarimas dėl sistemų 
sąsajų valstybiniu mastu, mat jei 
gydytojas, siųsdamas vieno pa- 
ciento duomenis, turės jungtis 
prie 3 ar daugiau skirtingų sis-
temų, tad vargu ar tai palen-
gvins darbą.

Skaidrumo ir  
patogumo link

Be visų jau minėtų ku-
riamos sistemos privalumų, 

L.Andrijauskaitė minėjo ir di-
dėsiantį procesų skaidrumą. 
Jos manymu, pateikiant doku-
mentus elektroniniu būdu, kai 
aiškiai matyti, kuris gydytojas 
siunčia neįgalųjį į NDNT, kas at-
liko tyrimus, sumažėtų arba net 
išnyktų galimybė klastoti do-
kumentus. Mat, kilus abejonių, 
NDNT specialistas galėtų pasi-
tikrinti pateiktus tyrimų rezul-
tatus su kitais prieinamais ligos 
istorijos išrašais, taip pat kreip-
tis į ASPĮ dėl papildomų duome-
nų ar jų patikslinimo. Kuriamoje 
sistemoje taip pat tobulinamas ir 
NDNT Sprendimų kontrolės po-
sistemis, kuris praplės kontrolės 
funkciją, be kita ko, jame atsitik-
tiniu būdu bus parenkamos as-
menų bylos patikrinimui.

Pasak L.Andrijauskaitės, įgy-
vendinus šį projektą NDNT ne-
įgaliesiems teikiamų paslaugų 
modernizavimas nesibaigs. Atei-
tyje planuojama imtis projektų, 
kurie leistų kurti personalizuo-
tas e. paslaugas. Taip neįgalusis 
galėtų užsisakyti tam tikrus do-
kumentus elektroniniu būdu, 
stebėti vertinimo eigą, galėtų 
teikti elektronines užklausas į ki-
tas institucijas, žinotų statistinę 
informaciją apie regione esantį 
neįgaliųjų skaičių, dažniausius 
susirgimus ir pan. Taip pat žmo-
gus gautų informaciją apie neį-
galiesiems priklausančias leng- 
vatas, paslaugas ir jas teikian-
čias įstaigas, neįgaliųjų organi-
zacijas ir pan.

Tikimasi, jog pavyks sėkmin-
gai įgyvendinti projektą ir juo 
susidomės bei norės prisijungti 
daugelis ASPĮ. Neturinčios savo 
informacinės sistemos ASPĮ ga-
lės jungtis prie NDNT sukurto-
sios, o turinčios – jas derinti su 
kuriamąja. L.Andrijauskaitė taip 
pat patikino, jog duomenų mai-
nai tik elektroniniu būdu nėra 
privalomi – net ir sukūrus bei 
įdiegus informacinę sistemą iš-
liks galimybė paruošti siunti-
mą ir reikalingus dokumentus 
įprastu būdu.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

(atkelta  iš 1 psl.)
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PasaulyjeNeįgalieji pasaulyje

Sustojo pacientą 
gaivinusiojo širdis 

Prancūzijoje ugniagesiai pateko 
į netikėtą situaciją – jie buvo iškvies-
ti pagelbėti pacientui, kuriam susto-
jo širdis. Atskubėję į iškvietimo vie-
tą ugniagesiai pamatė, kad širdis su-
stojusi ne tik 72 metų vyrui, bet ir jį 
gaivinusiam greitosios pagalbos au-
tomobilio sanitarui. Dviejų gydytojų 
brigadų pastangomis galiausiai abie-
jų vyrų širdys pradėjo plakti. Abu jie 
buvo nuvežti į ligoninę.

Parlamentarėms 
uždrausta segėti 

mini sijonus
Moterys Indonezijos parlamen-

te ateityje negalės dėvėti mini sijo-
nų ir kitų „provokuojančių drabužių“. 
Tai nurodė parlamento pirmininkas 
Marzukis Alis. Jis taip pat pareiškė, kad 
moterų apdarai gali tapti išprievarta-
vimo priežastimi. „Mes žinome, kad 
neseniai būta daug išžaginimų ir kitų 
amoralių akcijų. Ir tai susiję su tuo, kad 
moterys dėvi netinkamus drabužius“, 
– kalbėjo M.Alis. Moterų teisių aktyvis-
tės labai pasipiktino tokiais teiginiais. 
Jie esą sumenkina išprievartavimą ir 
aukas padaro nusikaltėlėmis.

Šimpanzės turi  
savų „policininkų“

Antropologai nustatė, kad šim-
panzės stengiasi išspręsti kitų bend- 
ruomenės narių konfliktus ne siek-
damos tiesioginės naudos, o kad 
bandoje vyrautų ramybė. Jų nešališ-
kas įsitraukimas į konfliktą, ėmimasis 
„policininko“ vaidmens gali būti lai-
komas ankstyvąja evoliucine mora-
laus elgesio forma.  Iki šiol morališkai 
motyvuotas šimpanzių elgesys buvo 
laikomas lyg anekdotu, tačiau pri-
matų tyrėjai iš Ciuricho universiteto 
teigia, kad socialiai orientuotas šim-
panzių elgesys yra paremtas rūpes-
čiu dėl savo bendruomenės. Nusta-
tyta, kad į konfliktą šimpanzė „polici-
ninkas“ įsikiš greičiau, jei ginčijasi keli 
bendruomenės nariai ar toks konflik-
tas ypač trikdo bandos ramybę. Kaip 
ir tarp žmonių, ne kiekviena šimpan-
zė tinka taikdario vaidmeniui. Netu-
rint svaraus autoriteto, konflikto pa-
prastai nepavyksta išspręsti.

Silpnaprotystė – 
tiksinti bomba

Silpnaprotystės profilaktika ir gy-
dymas turėtų tapti vienu svarbiau-
sių sveikatos prioritetų, kaip ir vėžio 
bei plaučių ligų, teigė buvęs Jungti-
nių Tautų AIDS centro vadovas. Pa-

sak jo, ši liga tapo dar viena „tiksinčia 
bomba“. Prof. Piteris Piotas silpnapro-
tystės plitimą palygino su AIDS epi-
demija. Jis teigė, kad pasaulyje kas 
septynias sekundes žmogui yra dia-
gnozuojama psichikos liga. Nustaty-
ta, kad nuo psichikos ligų kenčiančių 
asmenų skaičius, kuris šiuo metu sie-
kia 36 mln., 2020-aisiais padvigubės. 
Ekspertas sakė, jog ekonomiškai sil-
pnose Azijos ir Lotynų Amerikos ša-
lyse silpnaprotyste sergančių žmo-
nių skaičius didėja labiausiai, nes ge-
resnė sveikatos priežiūra lemia ilges-
nį ir kokybiškesnį žmonių gyvenimą. 

Mokslininkai teigia, 
kad pasaulio 

pabaigos nebus
JAV nacionalinės aeronautikos ir 

kosmoso agentūros „Netoli Žemės 
esančių objektų“ programos vado-
vas Donas Jeomansas paaiškino dau-
gybę klaidingų argumentų, įskaitant 
tai, kad šių metų gruodį į Žemę atsi-
trenks kita planeta ir įvyks majų ka-
lendoriuje numatyta pasaulio pabai-
ga. Programos vadovas aiškina, kad 
majų kalendoriaus pabaiga 2012 m. 
gruodį nereiškia, jog bus pasaulio 
pabaiga. Jis teigia, kad tai tik vieno 
ciklo pabaiga, po kurio prasidės kitas 
ciklas. Taip sudaromi ir šiuolaikiniai 
kalendoriai, kurie baigiasi gruodžio 
31 dieną, o sausio 1 dieną praside-
da naujas kalendorius. D.Jeomansas 
taip pat paneigė keletą galimų pa-
saulio pabaigos scenarijų. Pavyz-
džiui, yra tvirtinančiųjų, kad šių metų 
pabaigoje į Žemę atsitrenks mitinė 
Nibiru planeta. Mokslininkas sako, 
kad tokios planetos nėra, nes ją jau 
seniai būtų pamatę tūkstančiai astro-
nomų, kurie nuolat stebi dangų. Net 
jei ši planeta būtų nematoma, astro-
nomai ją aptiktų dėl jos gravitacijos 
poveikio netoli jos esančioms pla-
netoms. Mokslininkas atmetė ir tei-
ginius, kad pasaulio pabaigą gali su-
kelti Saulės žybsniai.

Čekijos kariškiai 
pripažinti didvyriais

Visi Čekijos kariškiai pripažinti di-
dvyriais, kad jiems būtų galima padi-
dinti algas. Pagal šios šalies vyriausy-
bės biudžeto išlaidų mažinimo pla-
ną pernai visų kariškių algos buvo su-
mažintos ir įšaldytos mažiausiai dve-
jiems metams, o didvyrio statusas 
suteikia jiems galimybę kas mėnesį 
gauti kelių tūkstančių kronų priedą. 
Ministras rado būdą, kaip kompen-
suoti nuostolius, kuriuos patyrė be-
veik 23 tūkst. profesionalių kariškių.  

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Iki ligai ateinant
Pamatę Andrejų žmonės pir-

miausia pastebi jo šypseną, tik 
vėliau jų dėmesį patraukia tai, 
kaip vyras juda, sėda į automobi-
lį, vairuoja... Jis visai neturi kojų, 
viena ranka amputuota nuo al-
kūnės, kita – kiek žemiau, kad 
būtų galima pritvirtinti metali-
nį protezą.

Prieš 25 metus Andrejus išė-
jo tarnauti. Jis buvo ne iš bailių-
jų ir nesusigundė galimybe iš-
vengti Afganistano, tačiau buvo 
išsiųstas į Vokietiją. Iš kaimo ki-
lusiam vaikinui tarnyba neatrodė 
sunki, juolab kad jis mokėjo nu-
dirbti visus darbus, tik ėmė tinti 
dešinioji ranka. Medikų nuosta-
bą sukėlė tai, kad įpjovus Andre-
jaus rankos tarpupirštį nepasiro-
dė kraujas. Tąkart rankos skaus-
mas atslūgo, bet nuo pėdos iki 
kelio ėmė tinti dešinioji koja. Me-
dikai tik traukiojo pečiais – tokių 
atvejų jiems nebuvo pasitaikę.

Gyvenimo pokyčiai
Andrejus pasakoja jautęs, 

kad kažkas negerai, bet viską pa-
teisindavo šaltu, drėgnu oru, esą 
dėl jo šąla ir skauda galūnės. Su-
laukęs tarnybos pabaigos ir grį-
žęs namo vyras vėl pajuto kojos 
skausmus. Kreipėsi į apylinkės 
ligoninę. Kraujagyslių chirurgas, 
apžiūrėję Andrejaus koją, liepė 
tuoj pat ruoštis operacijai. Jam 
buvo nustatyta labai reta nepa-
gydoma liga, dėl kurios kraujas 
nebepatenka į smulkiąsias krau-
jagysles ir prasideda gangrena.

Grįžęs po operacijos į apy-
linkės ligoninę Andrejus rengė-
si į darbą. Tąkart kojos jam dar 
neamputavo, bet gydytoja pasa-
kė tvarkytis dokumentus neįga-
lumui pripažinti. Ji patarė kreip-
tis į kariuomenę, kad būtų pripa-
žinta, jog negalia Andrejų užklu-

Prisitaikė prie gyvenimo  
be rankų ir kojų

Nutikus nelaimei toliau galime gyventi mažiausiai 2 bū-
dais: pykti ant likimo ir mums nedraugiškos aplinkos arba 
dėkoti už tai, kad gyvename, ir ieškoti naujų galimybių. 
Pastarąjį pasirinko Andrejus Stojanovas iš Tulos (Rusija). 
Nors jis daugiau kaip prieš 14 metų atsisveikino su pasku-
tine savo galūne – gyvenimo džiaugsmo ir gebėjimo prisi-
taikyti iš jo galėtų pasimokyti daugelis mūsų.

po dėl tarnybos. Taip bent pen-
siją būtų gavęs. Tiesa, atsakymo 
sulaukė tik po 10 metų – kariuo-
menės daliniai jau buvo išves-
ti iš Vokietijos, dokumentai pa-
simetė.

Andrejui skyrė III neįgalumo 
grupę dėl bendrų susirgimų. Jis 
pasakoja nenusiminęs ir buvęs 
dėkingas bent už tai.

Atsisveikino  
su galūnėmis

Atsigavęs po operacijos An-
drejus nusprendė ūkininkauti – 
iš banko paėmė paskolą trakto-
riui įsigyti. Kad ir kaip jis sten-
gėsi gyventi be ligos šešėlio, ji 
netrukus priminė apie save. Pir-
miausia Andrejui žemiau kelio 
buvo amputuota kairioji koja. Ta 
pirmoji netektis jį įbaugino, pri-
vertė savęs gailėtis. Jis pasakoja 
negavęs jokios informacijos nei 
apie paslaugas, nei apie išmo-
kas, priklausančias neįgaliajam. 
Niekas juo nesidomėjo. Tik dėl 
savo užsispyrimo vyras sužino-
jo, kad gali gauti elektrinį veži-
mėlį, o pridėjęs dalį savo pinigų 
ir automobilį gali nusipirkti. Ne-
trukus po to jis vėl ėjo į banką pa-
skolos – automobiliui.

Vos tik pajausdavo rankų ar 
kojos skausmą – Andrejus imda-
vo treniruotis ir tobulinti vairavi-
mo įgūdžius, mat suprato, jog ne-
trukus vėl bus operuojamas. Jis 
nuolat pritaikydavo automobilį, 
jo valdymą besikeičiantiems savo 
poreikiams. Prisimena, kaip likęs 
vienintelis kairiosios rankos pirš-
tas buvo tikras lobis, deja, vėliau 
ranką teko amputuoti.

Po keturių amputacijų vyras 
pasakoja nebejautęs skausmo ir 
nusiraminęs – juk daugiau ne-
bėra ką amputuoti.

Be darbo nesėdi
Laimei, netekęs galūnių An-

drejus neliko vienas – juo rūpina-
si motina Valentina, žmona Na-
talija ir 19-metė dukra iš pirmos 
santuokos Lena. Mergina liko 
su tėvu, kai jos motina nepano-
ro gyventi su neįgaliu tapusiu 
Andrejumi.

Prieš 12 metų, kai jau vaikš-
čiojo su ramentais, Andrejus su-
sipažino su dabartine savo žmo-
na. Ji pasakoja nedvejojusi dėl to, 
ar verta gyvenimą sieti su neį-
galiuoju, ji tą vyrą tiesiog mylė-
jo. Nuoširdžiai mylėjo Andrejų, 
kuris pasirodė esąs daug stipres-
nis už daugelį – likimo siųstą iš-
bandymą jis atlaikė ir neprarado 
noro gyventi.

Vyras negali nustygti vieto-
je – tai paveža kaimynus, atlieka 
suvirinimo darbus (žmona pade-
da prie protezo pritvirtinti laikik- 
lį) ir prisiduria prie gaunamos 
nedidelės neįgalumo pensijos.

Ir namie Andrejus stengiasi 
viską daryti savarankiškai, kon-
troliuoja mitybą, kad nebūtų 
sunku judėti pačiam ir niekam 
netektų jo nešioti. Tuloje nėra ne-
įgaliesiems pritaikytų parduotu-
vių, tad pats vyras apsipirkti ne-
gali, bet dėl to nė kiek nenusi-
mena. Jis nerimauja tik kad ne-
trukus baigsis jo vairavimo pa-
žymėjimo galiojimas, o gydyto-
jai nelinkę išduoti jam medicini-
nės pažymos, leidžiančios vai-
ruoti. Nors neturi nei rankų, nei 
kojų, automobilį Andrejus vai-
ruoja jau 14 metų ir nepadarė nė 
vienos avarijos.

Pagal www.neinvalid.ru parengė 

Viktorija NORKAITĖ

„Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje jonaviškė Edita Vaitekaus-
kaitė papasakojo apie maratoną, ku-
riame dalyvavo Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos nariai.

Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo diena Jonavoje jau  
23-ią kartą buvo paminėta bėgi-
mu „Obeliskas A.Kulviečiui – Jo-
nava“. Į Jonavą susirinkę bėgimo 
mėgėjai iš visos Lietuvos bėgo 
nuo A.Kulviečio paminklo iki Jo-
navos centro – 12,5 km. Bėgime 
dalyvauti pakviesti ir Jonavos ra-

jono neįgaliųjų draugijos nariai – 
moterys turėjo įveikti 1 km, vy-
rai – 2 km trasas.

Nors oras buvo permainin-
gas ir šaltas, neįgalieji rateliuo-
se išbandė savo jėgas ir ištver-
mę. Po nelengvos kovos finišo 
liniją kirto moterys. Edita Vai-
tekauskaitė užėmė pirmą vie-
tą, Rasa Godliauskienė – antrą, 
Ingrida Geišaitė – trečią vie-
tą. Dvigubai ilgesnę nei mote-
rų distanciją pirmas įveikė An-
drejus Daškevič, antras liko Ka-

rolis Gerbutavičius.
Po maratono Jonavos kūno 

kultūros ir sporto centre vyko 
apdovanojimų ceremonija, kon-
certavo grupė „16 Hz“. Marato-
no dalyvius sveikino Seimo na-
rys Rimantas Sinkevičius, Jona-
vos rajono meras Mindaugas Sin-
kevičius linkėjo geros sveikatos, 
nepasiduoti sunkumams ir eiti 
tik pirmyn visiems drauge. Da-
lyviams įteikti piniginiai prizai, 
medaliai, atminimo dovanos, nu-
galėtojo taurė.

Neįgaliųjų sportas

Valstybinė šventė paminėta 
tradiciniu bėgimu

Neįgaliųjų pastangos įvertintos apdovanojimais.
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Reanimacinėje palatoje gar-
siai nekalbama. Įvairūs aparatai 
fiksuoja čia patekusių ligonių gy-
vybės kovą. Pastebėję ekranuo-
se pakitimus, medikai stengiasi 
pagelbėti, nors kartais nekviesta 
viešnia pasiima kas jai, atrodo, 
dar tikrai nepriklauso. 

Toje nelinksmoje palatoje at-
sibunda Kaziūnė. Keliskart atsi-
merkia, pavarto akis ir vėl nu-
grimzta į vaistų sukeltą būse-
ną. Girdi ją šaukiant, tačiau sun-
kus miegas laiko užspaudęs akis.  
Aparatai dirba, jų ekranuose bė-
gančios blykčiojančios linijos 
rodo Kaziūnės gyvastį. Laikas 
nestovi vietoje, pamažu žadina 
ją, gindamas miegą šalin. Kaziū-
nė atsimerkia. Jaučiasi lyg ant ku-
pros vilktų viso lauko akmenis, 
kiek pasiekia, apveda akimis lu-
bas ir klausia:

– Ar aš gyva?
Nuo kėdės pakyla sesutė ir 

pasilenkusi prie ligonės švelniai 
atsako:

– Gyva, močiute. Jūs ligoni-
nėje.

Suvokusi, kad dar vieši žemė-
je, Kaziūnė nurimsta ir vėl panyra 
į sapnų pasaulį. Tarpais, lyg pro 
rūką, mato gydytojų veidus, gir-
di negarsų jų pokalbį, jie kažko 
ją klausia, bet ji nesupranta klau-
simo ir užsimerkia lyg miegotų.

Po kelių dienų ją perkelia į po-
operacinę palatą. Veža vežimėliu, 
atsargiai kelia į lovą. „Lyg stikli-
nė būčiau“, – mintyse šypteli. Ji 
veik paskęsta didžiulėje ligoni-
nės lovoje, tik pasmailėjusi nosis 
kyšo iš margų patalų kalno. Guli 
ir jaučiasi stipriai pavargusi, kuo 
ilgiau guli, tuo silpnesnė jaučiasi. 

Kipšiukas, tūnantis viduje, 
neduoda ramybės, liepia keltis, 
autis kurpes ir lėkti naman. Šitiek 
darbų neužbaigta, artinasi Vėli-
nės, o ji lyg ponia vartosi lovoje. 
Tačiau vos stipriau pasijudina, 
skausmas, tarsi pažadintas žvė-
ris, atveria nasrus ir Kaziūnė, ty-
liai sudejavusi, nurimsta. Jai knie-
ti, ką gydytojai rado ją prapjovę, 
bet paklausti nedrįsta, nes nujau-

Kaziūnė ligoninėje
čia negerą žinią. „Operacija pra-
ėjo sėkmingai“, „Pašalinome...“, 
„Jūsų stiprus organizmas“, – jų 
bendravimas, lotyniškos frazės 
skamba lyg nuosprendis.

Ji daug miega, skausmas ka-
muoja įkyriai, tačiau suleisti 
vaistai jį nutildo. Kitoje lovoje, 
prie lango, girdisi dejonės, daž-
nai šaukiamasi pagalbos. „Pa-
gal balsą turėtų būti jauna mote-
ris ar mergaitė“, – mąsto Kaziū-
nė, pažadinta šauksmo. Valgyti 
nesinori, pasiurbia per šiaudelį 
ir net nusipurto: valgis prėskas, 
veliasi tarp dantų. Skubina nu-
ryti, nes nori grįžti namo savom 
kojom. Per šoną išvestas vamzde-
lis pradžioje sudaro daug nepa-
togumų. Bet prie visko žmogus 
pripranti, kad ir sunkiai, – taip ir 
ji apsipranta. Kūnas atrodo lyg 
svetimas kiautas. „Tai vis vaistai, 
– sprendžia senoji, – šitiek vais-
tų supylė į vidų. Girdo ir bado, 
arklys sunkiai atlaikytų, o žmo-
gus atlaiko.“

Tysodama lovoje kaire akimi 
pažvairuoja į šalia stovinčią spin-
telę ir šypteli – vaza nestovi tuš-
čia, nors slaugutėms kasdien do-
vanoja gėles. Ją lanko visas mies-
tukas, kaimelio žmonės, kitų net 
veidai nematyti.

Pirmas, kas pagalvotų, ap-
lanko Jonas Petryla. Atneša sep-
tynias rožes. Gėlės šiltnaminės, 
žaižaruoja raudonai violetinėm 
spalvom. Bet Jonas nebūtų groži-
ninkas, jeigu rožėms į kompani-
ją nepriglaustų geltonų irisų. Ka-
ziūnė gėrisi gėlėmis, o Jonas aiš-
kina: „Rožes pats skiepijau, lai-
kiau parodai, bet, kai išgirdau, 
kad ponia Kazė ligoninėje, nuta-
riau jas tamstai padovanoti. Tu 
tada mane taip gražiai priėmei, 
vynu ir valgiais pamylėjai, o aš... 
Atleisk man, kvailiui, miela Kazy-
te, priimk šias gėles kaip atgailos 
ženklą ir greičiau pasveik.“

Jonas iš maišelio ištraukia dai-
lią stiklinę vazą, įpila atsinešto 
gyvo vandens ir, pamerkęs gėles, 
pastato ant spintelės. Abu patyli. 
Jonas tylą nutraukia paklausda-

mas – gal ko geidaujanti? Įman-
tresnio valgio ar, sakysim... kon-
jako? Jam taip yra buvę, gerai, 
kad gydytojas jį suprato ir liepė 
nedrausti. Gal silkės norinti? Ak, 
tiesa, jai negalima su druska. Tik- 
rai visko užtenka? Tai gerai, kai 
ponia Kazė pasveiks, jis ją aplan-
kys ir abu išgers šampano. O da-
bar sveik. Atia.

Kaziūnė apstulbusi. Jonas tiek 
triūso įdėjo dirbdamas su rožė-
mis, ar ne keletą metų? Gera jo 
širdis, nepagailėjo savo džiaugs-
mo, jai padovanojo. Prisiminusi 
jo viešnagę trobelėje, ji tyliai nu-
sijuokia. Tokią ją suranda vieti-
nės valdžios atstovai.

– Žiūrėkit, mūsų Kaziūnė, 
linksma lyg pavasario saulutė, – 
stebisi seniūnas Petras.

– Oi, kokios rožės, niekur to-
kių nemačiau, – aikčioja Lina.

Skyriaus vedėjas paslaptingai 
jai kužda: kažkoks džentelmenas.

Godžiai žiūrėdama į ją išgel-
bėjusių žmonių veidus, Kaziūnė 
pastebi jų sumišimą ir surimtėja.

– Aš, teta Kaziūne, saugau 
tamstos namus. Prašysiuos į sū-
nus, gal priimsit, taip man pas 
jus patinka, – stengdamasis iš-
sklaidyti nejaukią tylą, kalba įga-
liotinis Benas. – Jūsų Rainis dar 
negrįžo. Krosnį pakūrenu, lau-
ke šlapia, sniego nesimato anei 
kruopelės.

Kaziūnė linksi galvą, dėkoja. 
Jie ima raustis krepšiuose, traukti 
atsineštas gėrybes, merkti gėles. Į 
jos prašymus nekrauti maisto jie 
tik juokiasi, liepia nesijaudinti dėl 
namų. Rudens darbai nudirbti, 
malkų atvežė, Benas kapoja, Lina 
nuskynė vynuoges ir aronijas, jei-
gu ką reikia padaryti, tegu pasa-
ko, bus sutvarkyta. Kaziūnė žio-
jasi kažką pasakyti, bando pasi-
kelti lovoje, bet iš pasalų atsėlinęs 
skausmas pradeda purtyti iš vi-
daus, ji sudejuoja, akys užsimer-
kia, atbėga pakviesta sesutė, su-
leidžia vaistus. Svečiai, pabučia-
vę Kaziūnę, išeina.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Akimirkos laimė
Plieninis dangus
 rauda spygliuotom ašarom.
Ir kas supras,
 kodėl dangui taip skauda...
Prabėgo vasara
 kaip vienadienė pasaka,
ilgiesi jos spalvų,
 net širdį mauste maudžia.
Akimirka, tiktai akimirka –
 pabalę kužda lūpos. 
Akimirka, kuri čia buvo,
 čia laike pradingo.
O juk statei šviesos ir saulės rūmą,
 regėjai spindint ateitį laimingą.
Bet ar ne tai tikroji laimė –
 gyvent svajone, tikėti pasaka?
Tikėt gyvenimą –
 tą skaidrią laimės ašarą,
mylėt svajonę –
 būt laimingiems?

Praeities 
ekskursas
Kai šalta bus,
sušilki prie ugnelės – 
miškai Klikūnų, Pagirėlių
juk čia pat.
Pro juos praėjo
tavo amžiaus kelias –
tarpumiškiuos užaugusi
miškų dukra.

Kai būsi alkana,
ieškoki juodos duonos
Vidugiriuos ar Siesikuos,
Panoteriuos, Kiškeliškiuos – 
visur, kur glausdavais
po žemiškų klajonių – 
šiltų laukų ir pievų,
arimų šių dukra.

Pro dvarą Siesikų 
keliausi – nepamiršk
senos pilies prie ežero
švendrais apaugusių krantų.
Gal pasiseks išvyst
viduramžių vaiduoklį,
slapčia atklydusį
iš baudžiavos laikų.

Kur tik pažvelgsi,
liko tavo pėdos,

įspaustos žemėj
ir širdy giliai.
O kelio galas,
kur pavargę miega
tėvai ir bočiai – 
brangūs jų kapai.

Visiems mums gaila
dienų, kur praėjo, 
tad menam praeitį
dažnam sapne.
Prisiminimais grįžtame
dvarų alėjomis –
romantikai
su ašara balse. 

Man liūdna
Man liūdna,
man beprotiškai liūdna, 
kai už lango dargana ir lietus.
Barbena lašai 
į drebančią būsto palangę
tarsi vinys į karstą – 
gyvenimo smūgių aidai.
Pilkuma. Dargana. Tuštuma.

Nėra tų, kur mylėjai,
glaudei prie širdies, bučiavai.
Gyvenai tik dėl jų,
nes tikėjai, 
kad meilė nemiršta, – 
ji gyva amžinai.

Dabar jau žinai – 
amžina tiktai žemė,
paslėpusi laiką
po juodu dangčiu.
Gėlės turi tik vieną
joms skirtą gyvenimą,
jos kaip žmonės:
gimsta, auga ir vysta...
Kuo skiriesi nuo jų?

Man liūdna!
Man beprotiškai liūdna
toj kelionėj į nebūtį
ilgiausioje metų nakty.
Gęsta deganti žvakė,
lūpos ištaria amen,
taip pradingsta kaip sapnas
trumpas visas gyvenimas – 
vilties spindulėlis tamsioj nebūty. 

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

Iš Panevėžio kilusi neįgali 
tautodailininkė Genovaitė Adik- 
lienė save jau senokai vadina 
uteniške. Tačiau nepamiršta ir 
gimtojo krašto – dažnokai ten 
lankosi, bibliotekose, galerijose 
rengia savo kūrinių parodas. Jau 
ir šiemet Genovaitė spėjo malo-
niai nustebinti savo kraštiečius – 
buvusius klasės draugus, bičiu-
lius, giminaičius, pažįstamus ji 
pakvietė į jaukų ir šiltą susitiki-
mą Panevėžio viešosios bibliote-
kos „Šaltinėlis“ meno galerijoje, 
kur pristatė savo darbų parodą. 

Genovaitė džiaugiasi, kad į 

jos paveikslus dėmesį atkreipė 
dar vienos Panevėžio meno ga-
lerijos savininkė ir pasiūlė čia 
surengti jos tapybos darbų bei 
Kazimiero Adiklio molinių švil-
pynių parodą. Pasak Genovai-
tės, ši galerija – gerai žinoma ir 
meno mėgėjų gausiai lankoma, 
todėl būsimai parodai teks reng-
tis labai atsakingai. 

Panevėžyje surengtas jos 
darbų pristatymas Genovai-
tei ilgam atmintyje išliks ir dar 
dėl vienos priežasties. Tikra 
staigmena jai tapo bendravar-
dės ir bendrapavardės panevė-

žietės sveikinimas. Perskaičiu-
si laikraštyje kvietimą dalyvau-
ti Genovaitės Adiklienės tapy-
bos darbų pristatyme, panevė-
žietė labai nustebo, kad iš Ute-
nos atvyksta tautodailininkė to-
kia pat pavarde ir vardu. Neti-
kėtas susitikimas buvo įdomus 
ir įsimintinas. 

Primityviosios tapybos ats-
tovė G.Adiklienė – meno kūrė-
jo statusą turinti Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos narė, dau-
gybės parodų autorė ir bendra-
autorė, jų prizininkė. 

Skirmantė SKARULYTĖ

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o

Uteniškės tautodailininkės dovana gimtajam miestui

Genovaitė Adiklienė savo tapybos darbų parodos pristatyme. 

Iš rašomo novelių romano
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