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Dažnas sutrikimas
Pasak Fizinės medicinos ir re-

abilitacijos gydytojos Jūratės Kie-
sienės, spazmiškumas būdingas 
centrinės nervų sistemos trau-
mas patyrusiems žmonėms. Jo 
neišvengia 30–40 proc. patyru-
siųjų galvos traumas, taip pat jis 
neatsiejamas nuo cerebrinio pa-
ralyžiaus. Spazmus sukelia rau-
menų įtampos padidėjimas, kai 
raumenys susitraukia be žmo-
gaus valios. Šio sutrikimo išraiš-
ka – sugniaužtos plaštakos, iš-
krypusios kojos ir pan.

Kartais spazmiškumas turi 
teigiamų savybių. Jis saugo rau-
menų masę, mat, kad ir nevalin-
gai, bet priverčia juos susitraukti. 
Teigiamai veikia laikyseną, maži-
na giliųjų venų trombozės riziką. 

Spastikos 
kamuojamam

žmogui 
padeda ne tik 
reabilitacija

Sveikatos žurnalistų aso-
ciacija, siekianti rašančių-
jų sveikatos tema profe-
sionalumo, Vilniaus „Pu-
šyno kelio“ sanatorijoje 
surengė seminarą „Teisė į 
gyvenimo kokybę. Ką gali 
ir ko negali reabilitacija“. 
Jame nagrinėta spazmiš-
kumo problema, reabi-
litacijos ir pagalbos ligo-
niui galimybės.

Tačiau, deja, dažnai jis trikdo ju-
desius, yra skausmingas, trukdo 
miegoti, dėl jo trumpėja sausgys-
lės, sunkiau užtikrinti higieną ir 
pan. Būdų spazmiškumui gydyti 
yra įvairių – viskas priklauso nuo 
konkretaus žmogaus būklės, rau-
menų susitraukimo stiprumo, 
paplitimo. Gali būti taikomas 
raumenų ištempimas įtvarais, ši-
lumos ir šalčio procedūros, elek-
trostimuliacija. Pastarosios pasi-
žymi trumpalaikiu poveikiu. Gy-
dymas gali būti ir medikamenti-
nis, taip pat ir chirurginis. Chi-
rurginis gydymas, palengvin-
damas vieną funkciją, gali lem-
ti, kad dings kita funkcija, mat 
perpjaunamos raumenų struk-
tūros. Gydymas vaistais taip pat 
turi pašalinių reiškinių – medi-
kamentai veikia ne tik tuos rau-
menis, dėl kurių paskiriami, bet 
ir kitus. Vaistai tinkamiausi, kai 
traukuliai apima daug raume-
nų grupių. Neretai spazmišku-
mui gydyti taikomos injekcijos, 
kurias gali atlikti tik gydytojas.

„Pušyno kelio“ sanatorijos kineziterapeutės Lina Meškelytė ir Margarita 
Kitova pamoko sergančiųjų artimuosius pratimų, kurie naudingi spazmų 
profi laktikai.

LND programoje – 
trejopa veikla

– Vis prisimena liaudies iš-
mintis apie silpnus, nesunkiai 
perlaužiamus šluotos virbelius 
ir stiprią, didelę jėgą atlaikan-
čią iš tų virbelių surištą šluo-
tą. Ar atsisakydamos asociaci-
jos „skėčio“ neįgaliųjų draugi-
jos nepaskęstų savo reikaluose, 
nesusiaurėtų jų veikla ir įtrauk-
tis į platesnį, įvairesnį neįgalių-
jų gyvenimą?

– Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja vienija 61 asocijuotąją narę, ku-
riose – beveik 30 tūkst. neįgaliųjų. 
Kol kas nė viena draugija ofi cia-
liai nepareiškė išstojanti iš asoci-
acijos. Vyksta atvirkštinis proce-
sas – beveik visos jau susimokė-
jo nuo šių metų įvestą LND įsta-
tuose numatytą narystės mokes-

Skėtinėms neįgaliųjų 
asociacijoms – lobistų ateitis?

2012-ieji neįgaliųjų asociacijoms – permainų metai. Miestų 
ir rajonų neįgaliųjų organizacijų įgyvendinamų socialinės 
reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektų fi nansa-
vimą bei vykdymo kontrolę perėmus savivaldybėms, ry-
šiai su respublikinėmis asociacijomis tapo tarsi ne tokie 
svarbūs, mažiau reikia jų pagalbos. Pasigirsta nuomonių, 
kad lyg ir nėra būtinybės būti po vienu „skėčiu“ – priklau-
syti respublikinei asociacijai. Apie skėtinių asociacijų ateitį, 
jų veiklos sritis kalbamės su Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND) pirmininku Zigmantu JANČAUSKIU.

tį. Manau, kad vykdytas drau-
gijų veiklos koordinavimas, ku-
rio nuo šių metų netekome, – tai 
tik viena LND darbo sritis. Beje, 
ir toliau neatsisakysime padėti 
savo asocijuotosioms narėms – 
konsultuosime ir rengiant atas-
kaitas, ir ruošiant paraiškas ki-
tiems metams, padėsime spręs-
ti kitus rūpesčius. Manau, kad 
prireiks asociacijos pagalbos ir 
bendraujant su savivaldybėmis.

Noriu padrąsinti neįgalių-
jų draugijas – jeigu tik kyla pro-
blemų, nedvejodamos kreipki-
tės į LND. Mes ir toliau dirbsi-
me ranka rankon. Rūpinsimės 
ir savo asocijuotųjų narių kvali-
fi kacijos kėlimu – kviesime jas į 
vadybinių gebėjimų mokymus. 

– LND programoje – ir res-

publikiniai renginiai – plenerai, 
stovyklos. Ar tai skėtinės aso-
ciacijos veiklos sritys?

– Manau, kad taip. Viena ne-
įgaliųjų draugija nepajėgtų su-
telkti neįgalius dailininkus, fo-
tografus, literatus, surengti jų to-
bulėjimą skatinančių mokymų. 
O LND – gali. Ir žmonės susitin-
ka, bendrauja, mokosi vieni iš 
kitų. Šie plenerai jau tapę tradi-
ciniais, jų neįgalieji kasmet lau-
kia. O juose sukurti darbai tam-
pa visą LND veiklą pristatančių 
parodų eksponatais, įtikinamai 
demonstruojančiais, jog neįga-
lieji – talentingi ir gabūs kūrėjai. 

Manau, jog LND pareiga tęs-
ti ir jau kelis dešimtmečius gy-
vuojančią neįgaliųjų susitikimo 
Talačkoniuose tradiciją. Žvelgia-
me ir į ateitį, todėl jaučiame įsi-
pareigojimą rūpintis neįgaliais 
vaikais, rengti jiems stovyklas. 
Šiemet į tokią stovyklą mažuo-
sius pakviesime kartu su mamo-
mis. Surengsime ir Vaikų gynimo 
dienai skirtą šventę „Vienos že-
mės vaikai“. Dar vienas projek-
tas – jaunimo savarankiškumo 
stovykla, į kurią jie galės atvyk-
ti su savo draugais. Bendra neį-
galaus ir sveiko jaunimo stovyk-
la – tai puiki galimybė vieniems 
kitus pažinti, suprasti, keisti po-
žiūrį į negalią bei ugdyti visuo-
menės toleranciją. 

– LND dalyvavo ir teikiant 
paraiškas savivaldybėse vyku-
siems neįgaliųjų socialinės rea-
bilitacijos paslaugų bendruome-
nėse konkursams. Kokias veik-
las numatėte? Ar nesirengia-
te konkuruoti su tose vietovėse 
veikiančiomis neįgaliųjų drau-
gijomis?

– Pateikėme paraiškas 9 savi-
valdybėms, 8 – Alytaus rajono, 
Vilniaus miesto ir rajono, Šiau-
lių miesto ir rajono, Klaipėdos 
miesto, Panevėžio miesto, Klai-
pėdos miesto savivaldybės jas 
teigiamai įvertino ir skyrė nuo 
5 iki 80 tūkst. litų fi nansavimą. 
Tik Kauno miesto savivaldybė, 
projektą įvertinusi 68 balais (pa-
gal aprašą, daugiau kaip 50 balų 
įvertintas projektas yra fi nansuo-
jamas), lėšų mums neskyrė. O 
gautas fi nansavimas bus panau-
dotas asmens asistento, edukaci-
nėms, supažindinimo su techni-
nės pagalbos priemonėmis ir ki-
toms neįgaliesiems reikalingoms 
paslaugoms. Konkuruoti nesi-
rengiame – darbo visiems už-
teks. Štai, pavyzdžiui, Vilniaus 



Antrą kartą žiūrėjau televizijos laidą „Lietuvos 
garbė 2012“. Ne iš neturėjimo ką veikti. O ir tarp ap-
dovanotojų nemačiau pažįstamų – buvo gera pasi-
džiaugti paprastais Lietuvos žmonėmis, atlikusiais 
neeilinius, didvyriškus darbus: Bronium Jurgele-
vičium, išgelbėjusiu trijų žmonių gyvybes, Gintau-
tu Vilimu, gydytoju, sėdinčiu neįgaliojo vežimėlyje 
ir darančiu viską, kad palengvintų ligonių gyveni-
mą, ukmergiškė Anastasija Aleksandrova, po moti-
nos mirties tapusia mama ir globėja dviem savo bro-
liams ir sesutei. Argi visus čia išvardysi. Gera buvo 
džiaugtis, kad Lietuvoje dar yra tokių žmonių. Gera 
buvo tikėti žmogumi, nes, kaip kalbėjo dainininkas 
Vytautas Juozapaitis, „žmogus negali būti niekin-
gas“. Ir gera buvo klausytis jo atliekamos dainos žo-
džių: „Mano daina – vilties pilna.“ 

TIKĖJIMAS, VILTIS, MEILĖ... Trys didžiosios do-
rybės, pamatas, ant kurio laikosi mūsų pasaulis, lai-
komės mes. Išjudink bent vieną to pamato akmenį ir 
susvyruos gyvenimas: prarasi jo prasmę, pagrindą 
po kojomis, tapsi niekam nereikalingas, nebūsi my-
limas. Tavo širdį apniks abejonės, pasijusi atstum-
tas, paniekintas, pažemintas, praradęs viltį. Manau, 
kad tūkstančiai Lietuvos žmonių po šios laidos liko 
dėkingi kunigui Ričardui Doveikai, dainininkei Ve-
ronikai Povilionienei, prezidentui Valdui Adamkui, 
dainininkui V.Juozapaičiui – visiems, pristačiusiems 
Lietuvos garbės nusipelniusius žmones. Nes jų lūpo-
se nuskambėję žodžiai nebuvo trafaretiški, o natūra-
lūs, išplaukę iš tyrų širdžių. Žodžiai, kuriais apdo-
vanotieji didžiuosis visą gyvenimą, kaip R.Doveikos 
pasakytieji: „Žmogus – šventovė.“

Šventovės centras – širdis. Jei įeini į ją, pajunti pa-
siaukojimą, meilę, viltį. Joje nėra pykčio, keršto, pa-
vydo, godumo, fanatizmo. 

Kai darosi sunku, skaitau Tėvo Stanislovo knygą 
– pamokslus „Apie meilę ir tarnystę“. Esu dėkinga 
Dangui už tai, kad galėjau bendrauti su Tėvu Stanis-
lovu tiesiogiai, kad turiu iš jo rankų gautą dovaną – 
rūpintojėlį. Iš jo mokiausi mylėti žmogų ir jį supras-
ti. Man, buvusiai mokytojai, labai svarbu suprasti. 

Aš visiškai suprantu vyrą, gelbstintį kitą vyrą iš 
dujų pripildytos gelmės, bet nesuprantu mūsų ga-
lingųjų, sėdinčių Seime, Vyriausybėje, ministerijo-
se, kurie nemato nė kiek ne prastesnių už save žmo-
nių, neišgalėjusių nusipirkti 10-ies kiaušinių Vely-
koms, likusių be velykinio pyrago, nes neįpirko ge-
rokai pabrangusių maisto produktų. Aš nesuprantu 
mūsų galingųjų, kurie ieško sveikatos užjūrio kuror-
tuose, druskų kasyklose ar sūriose jūrose, o nemato 
tūkstančių ligonių, neįperkančių būtiniausių vaistų 
skausmui malšinti, nepatenkančių į ligonines, nes esą 
jiems padėti jau negalima...

Tėvas Stanislovas teigė: „Visa tai yra dėl to, kad 
mes klaidingai vadiname didelius dalykus mažais, 
o mažus – dideliais.“ Ir dar: „Pasaulyje didu ir kil-
nu yra visa, kas yra savo vietoje. Mes, kuriems ten-
ka labai maži dalykai, labai smulkmeniškas gyveni-
mas, žinome: tai, kas maža, Dievo akyse gali būti la-
bai didinga.“ 

Bet taip turėtų būti ir žmonių akyse. Taip aukštas 
pareigūnas, girtas sudaužęs mašiną, turėtų atsakyti 
pagal įstatymą visu griežtumu. Bet jis pabėga, me-
luoja, o tie, kurie jo negerą poelgį turi įvertinti, grei-
čiausiai pasakys, jog trūksta įrodymų. Greičiausiai... 

Bet ne tai svarbu. Svarbiau, kad „antžmogių“ ar 
„viršžmogių“ (taip sėdinčius aukštybėse pavadin-
čiau) yra tik saujelė. Daugiau yra tikinčių, mylinčių, 
gyvenančių viltimi, kad teisybė turi nugalėti. Kad lai-
mės Žmogus – klystantis, atgailaujantis, parpuolan-
tis, bet prisikeliantis. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tikėjimas žmogumi

Apie tai, 
kas 

jaudina

Kazlų Rūda: Neįgalieji lankėsi Seime

Rietavas:

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės Ramutės Sarapinavi-
čienės laiškelyje pasakojama 
apie organizacijos narių išvy-
ką į Vilnių.

33 draugijos nariams 
buvo organizuota išvyka 
į Seimą. Šalies parlamentą 
neįgaliesiems aprodė Juo-

ka išlankstytos gėlės. Kai 
kurios darbštuolės džiau-
gėsi savo darbelius išvy-
dusios surengtoje parodė-
lėje. Neįgalieji iš arti pa-
matė Seimo narius, galė-
jo su jais nusifotografuo-
ti, pabendrauti, apžiūrėjo 
posėdžių salę.

J.Oleka ir jo padėjė-
ja A.Ramanauskienė sve-
čiams aprodė ir kitas Seimo 
erdves – A.M.Brazausko 
salę, spaudos konferenci-

Darbščiosios rankos 
nepailsta

Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos na-
rės, net šeimomis – močiu-
tės, mamos, dukterys, any-
tos – kiekvieną pirmadienį 
renkasi į jaukias draugijos 
patalpas ne tik pabendrau-
ti, bet ir išmokti pasiga-
minti įvairių širdžiai mie-
lų niekučių, kuriuos gali ne 
tik draugams padovanoti, 
bet jais papuošti ir savo na-
mus. O visokių gudrybių 
jas moko darbo terapijos 
vadovė Elytė Jurkuvienė.

Kai prieš Šv.Velykas 
užsukau į Rietavo savival-
dybės neįgaliųjų draugiją, 
radau didelį būrį moterų, 
kurios susikaupusios puo-
šė velykinius margučius ir 
kabino juos ant sužaliavu-
sio beržo šakelės.

Pasidairiusi po patal-
pas pasijutau tarsi liaudies 
meistrų parodoje. Ant sie-
nų puikuojasi nuostabūs 
megzti, siuvinėti ir dar 
papuošti gamtos gėrybė-
mis paveikslai. Stalai nu-
krauti įvairiomis grožy-
bėmis. Pasirodo, gabaus 
žmogaus rankose ar popie-

Čia jie bendrauja, mokosi ir ilsisi

rius, ar medžiagos skiautė 
gali virsti meno dirbiniu. 
Ne tik labai gražiu, bet ir 
vienetiniu.

Nepaleisdamos darbo 
iš rankų moterys noriai pa-
sakojo, ko besimokančios 
ar išmokusios darbo tera-
pijos užsiėmimuose. Štai 
ūkininkė iš Skaborų kai-
mo Stefa Bitarienė džiau-
giasi ištrūkusi iš namų nuo 
gyvulių ir buitinių rūpes-
čių, čia pailsinti. Tuo sma-
giau, kad prie rankdarbių 
kartu triūsia ir jos duktė 
Vilma. Vasaromis ūkinin-

kui nėra kada poilsiauti, o 
štai žiemą, anot Stefos, ga-
lima ir širdį pamalonin-
ti, ir išmokti pasigaminti 
gražių darbelių. Zita Dar-
gienė iš Medingėnų ne tik 
darbeliais, bet ir savo sma-
giu būdu darbštuoles pra-
džiugina. Moteris pasako-
ja, kad norint galima viską 
spėti, mat pati ir ūkį pri-
žiūri, ir su bendraminčiais 
susitinka.

Štai Lina Laurinaitie-
nė iš Labardžių kaimo, dvi 
savo mergaites išlydėjusi 
mokyklon, pati pirmadie-
niais skuba į užsiėmimus 
draugijoje. Kartu su kito-
mis darbštuolėmis ji per-
nai vasarą mokėsi gražias 
juostas austi. Būrelyje yra 
ir darbštusis Svajūnas Ja-
sas iš Medingėnų.

Teikia reikalingas 
paslaugas

Pasak Rietavo savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Onutės Žibe-
lienės, jaukios turimos pa-
talpos rankdarbius mėgs-
tantiems neįgaliesiems kar-
tais tampa per ankštos – 

darbelius kurti jų susiren-
ka net po 16 ir daugiau. 
Draugija dar turi neįgalių-
jų mokymo klasę, sociali-
nių funkcijų atkūrimo ka-
binetą ir kabinetą draugi-
jos pirmininkei kartu su 
buhaltere. Draugijai pri-
klauso bemaž 250 neįgalių-
jų, kurių aktyviausi – Aure-
lija Taurozaitė iš Daugėdų 
kaimo, Marija Klišauskai-
tė iš Gedikėnų kaimo, Vil-
ma Jankauskaitė iš Skabo-
rų, Svajūnas Jasas ir Vilma  
Ruibavičienė iš Medingė-
nų, rietaviškiai Kazys Jur-
kus ir Virginijus Lingė. La-
bai džiugu dėl dviejų sese-
rų iš Bubėnų kaimo – Vai-
dos ir Dovilės Papievyčių, 
kurios per darbo terapijos 
užsiėmimus išmoko pasi-
daryti įvairių darbelių ir 
jais prekiauja  mugėse.

Veikla organizacijoje 
vykdoma ne tik darbščių-
jų rankų būrelyje. Draugi-
jos nariams prieinamos so-
cialinių funkcijų atkūrimo 
specialistės – masažuoto-
jos Vitalijos Gedmintienės 
paslaugos. Taip pat draugi-
joje skalbiami jų drabužiai, 
teikiamos asmens higienos 
(dušo) paslaugos, neįgalie-
ji lankomi namuose, paly-
dimi konsultacijoms į svei-
katos centrus ir t.t.

Pasak pirmininkės 
O.Žibelienės, nors šiems 
metams gautas finansa-
vimas sumažėjo beveik 5 
tūkst. Lt, neįgalieji steng-
sis organizuoti ekskursijas, 
dalyvauti sporto ir meno 
renginiuose. Mat neįga-
liam žmogui svarbu neuž-
sidaryti tarp keturių sienų.

Donata VITKIENĖ

Pirmininkė Onutė Žibelienė džiaugiasi darbštuolių darbeliais. 

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos darbo terapijos už-
siėmimas.

zas Oleka su savo padėjėja 
Aušryte Ramanauskiene.

Likus kelioms savai-
tėms iki ekskursijos į Sei-
mą iškeliavo draugijos 
darbščiųjų rankų būrelio 
narių darbeliai: dekupažo 
technika puoštos vazos bei 
dėželės, megzti šaliai, rie-
šinės, karpiniai, piešti at-
virukai, origamio techni-

jų salę. Atsidėkodami už 
svetingą sutikimą Kazlų 
Rūdos neįgalieji dovano-
jo darbštuolių padarytų 
darbelių.

Sostinėn išsiruošę ne-
įgalieji aplankė Katedros 
požemius, Aušros vartus 
ir stačiatikių cerkvę.

K i e k v i e n a  i š v y k a 
žmonėms dovanoja nau-
jų įspūdžių ir suteikia di-
delį džiaugsmą pamatyti, 
pajausti, suprasti.

Ekskursijoje neįgaliuosius lydėjo Seimo narys Juozas Oleka.

Kazlų Rūdos neįgalieji Seime. 
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Šakiai:

H.Alijevo fondas – nevyriau-
sybinė nekomercinė organizaci-
ja – rūpinasi jaunųjų talentų išsi-
lavinimu ir sveikata, neįgaliems 
vaikams leidžia tobulėti ir ugdy-
ti savo gebėjimus. Azerbaidžane 
fondas pastatė 400 mokyklų ir 
20 darželių, suremontavo dau-
giau kaip 30 našlaičių prieglau-
dų ir internatų.

Fondas kviečia visus norin-
čius fizinę negalią turinčius 9–18 
metų vaikus siųsti savo parašy-
tą esė anglų kalba tema „Atrask 
Azerbaidžaną“ (angl. „Disco-
ver Azerbaijan“) iki balandžio 
16 d. 18 val. elektroniniu paštu  
jolanta.taraseviciene@lrt.lt. Esė 
neturėtų būti ilgesnė kaip dvie-
jų A4 formato lapų.

Konkurso laimėtojas galės 
apsilankyti Azerbaidžano sosti-
nėje Baku, pažinti šalies kultūrą, 
apsilankys muziejuose, gražiose 
ir istorinėse vietose. Jis taip pat 

Neįgaliems vaikams – 
galimybė pažinti 

Azerbaidžano sostinę
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija praneša, jog 
2004  m. Azerbaidžane įkurtas šalies prezidento Heidaro 
Alijevo fondas, remiantis 2012 m. „Eurovizijos“ dainų kon-
kursą, kviečia jame dalyvauti neįgalius Lietuvos vaikus.

galės žiūrėti finalinį „Eurovizi-
jos“ koncertą. Visas kelionės, ap-
gyvendinimo ir buvimo šalyje 
išlaidas nugalėtojui ir jo palydo-
vui apmokės H.Alijevo fondas.

Geriausius 20 esė konkurso 
rašinių atrinks komisija: Lietu-
vos delegacijos „Eurovizijoje“ 
vadovas Audrius Giržadas, LRT 
Užsienio ryšių skyriaus vadovė 
Jolanta Tarasevičienė ir skyriaus 
vyriausioji redaktorė Džilda Zu-
bačikienė, LRT atstovė ryšiams 
su visuomene Virginija Bune-
vičiūtė ir Azerbaidžano amba-
sados Lietuvoje atstovas. Vieną 
nugalėtoją iš 20 geriausių esė 
autorių išrinks konkurso orga-
nizatoriai.

Nugalėtojas bus informuo-
tas asmeniškai ir paskelbtas  
www.lrt.lt svetainėje. Daugiau 
konkurso sąlygų interneto sve-
tainėje www.lrt.lt.

„Bičiulystės“ inf.

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Ša-
kių rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Saulius Rakauskas pa-
pasakojo apie tradicinį renginį neį-
galiesiems.

Šventės belaukiantiems neį-
galiesiems organizuota popietė 
„Velykų spalvos“. Šis renginys 
jau trečius metus suburia visus 
rajono neįgaliuosius, kurie nori 
kartu pasiruošti šventei, sužinoti 
senų tradicijų ir papročių.

Šiemet kartu pabūti atėjo net 
40 neįgaliųjų. Naujoves pristatė 
ir pamirštas marginimo techni-
kas jiems priminė tautodailinin-

Kartu 
ruošėsi 
šventei

kė Teresė Virokaitienė. Velykinį 
vaidinimą ir įdomių žaidimų pa-
dovanojo Šakių rajono Plokščių 
vidurinės mokyklos etnokultū-
ros būrelio nariai, vadovaujami 
Astos Grigaitienės.

Padirbėję kelias valandas neį-
galieji džiaugėsi rezultatais – ori-
ginaliais margučiais, apveltais 
spalvota vilna, puoštais įvairio-
mis sėklomis ar graižytais lukš-
tais.

Skėtinėms neįgaliųjų 
asociacijoms – lobistų ateitis?

rajone šiuo metu nėra jokios  
neįgaliuosius vienijančios orga-
nizacijos. Kreipėmės į savival-
dybės administracijos direkto-
rių, sulaukėme pritarimo, kad 
rajono neįgaliesiems atstovau-
jančios organizacijos iš tikrųjų 
reikia. Netrukus susitiksime su 
seniūnijų  vadovais, socialiniais 
darbuotojais, tarsimės, kaip su-
telkti žmones, išsiaiškinti jiems 
rūpimas problemas, surasti jų 
sprendimo būdus, kurti savigal-
bos grupes ir pan.

Perimtos veiklos sunkiai 
juda į priekį 

– LND turi geros patirties 
inicijuodama naujas veiklas, 
kurias vėliau perima valstybė. 
Ar nemanote, kad asociacijai 
būtų prasminga tokią veiklą tęs-
ti ir toliau?

– Iš tiesų esame pradėję ne-
mažai naudingų darbų – tai ir 
neįgaliųjų aprūpinimas techni-
nės pagalbos priemonėmis, ir 
dienos užimtumo centrų kūri-
mas, ir aplinkos bei būsto pritai-
kymas, socialinių paslaugų tei-
kimas. Viskas būtų gerai, jeigu 
valstybė, perėmusi šias funkci-
jas, toliau jas sėkmingai plėtotų. 
Bet ar taip yra? Štai kad ir būs-
to pritaikymo programa. 3 pa-
skutinius metus šiai programai 
skiriama po 3 mln. litų. O kiek 
per šį laiką atsirado naujų išlai-
dų: reikia padengti ir projektavi-
mo darbus, ir jau įrengtų keltu-
vų remontą, o iki tol tai sėkmin-
gai darydavo savivaldybės ar 
patys žmonės, ir kt. Šią progra-
mą perimant valstybei buvo ti-
kimasi, kad bus pritaikyta dau-
giau būstų. Deja, to neįvyko. 
Skaičiai rodo atvirkštinį proce-
są. Kol šiais darbais užsiimda-
vo LND, pritaikymo darbai gal 
buvo smulkesni, tačiau jie buvo 
derinami, kontroliuojami. Da-
bar savivaldybių būsto pritai-
kymo komisijose dalyvaujan-
tiems neįgaliųjų organizacijų at-
stovams tenka ganėtinai forma-
lus vaidmuo – ar gali NVO atsto-
vas nurodyti savivaldybei, ką ir 
kaip daryti, juolab net nebūda-
mas viešųjų pirkimų komisijos 
nariu, nematydamas pirminių 
darbų sąmatų ir pan. Neįgalių-
jų reikalų departamentas, finan-
suojantis šią programą, irgi ne-
gali suvaldyti savivaldybių. Ko-
kia nauda iš neįgaliųjų asociaci-
jų atliekamų patikrinimų, audi-
tų, kai tegalime konstatuoti trū-
kumus. Lankėmės Širvintų rajo-
ne viename neįgaliajai pritaiky-
tame būste – nuovaža padaryta 
plati, didelė, nors tokios žmogui 
tikrai nereikia, o aukštesnėms 
durims įrengti pinigų pritrūko. 
Neįgalioji nepasirašė darbų atli-
kimo akto, protestavo, bet nieko 
tuo nepasiekė. 

Manau, buvo prasminga 
dienos užimtumo centrų kūri-
mo programa. Vien LND padė-
jo įsikurti tokiems centrams Ku-
piškyje, Zarasuose, Šilutėje, atsi-
rado pastatas Anykščiuose. Bet 
Lietuvą pasiekus ES pinigams, 
savivaldybės, užuot išlaikiusios 

ir stiprinusios neįgaliųjų draugi-
jų įkurtų centrų veiklą, šalia pra-
dėjo steigti savo centrus. Dabar 
nei vieni dirba visu pajėgumu, 
nei kiti gali normaliai egzistuoti 
– nepakankamai finansuodamos 
savivaldybės palieka juos vege-
tuoti. Į Širvintose įkurtą dienos 
užimtumo centrą įdėta daugiau 
kaip 200 tūkst. litų, o negaunant 
lėšų jam išlaikyti, tenka atjung-
ti šildymą, negalima teikti pas-
laugų. Vadinasi, pinigai išmes-
ti veltui.

Taigi šiandien svarbiau ne 
inicijuoti naujas veiklas, o steng-
tis padaryti viską, kad sėkmin-
gai veiktų esamos. 

Reikia išgryninti 
problemas

– Kabėdami apie neįgalių-
jų problemas dažnai atkreipia-
me dėmesį, kad įstatymų joms 
spręsti turime pakankamai. 
Bėda – kad jie neveikia. Gal ne-
įgaliųjų asociacijos čia rastų 
nišą savo veiklai?

– Manau, kad neįgaliųjų aso-
ciacijos galėtų atlikti tuos dar-
bus, kurių nesiima ministerijos, 
kitos valstybinės tarnybos. 

Esu įsitikinęs, kad neįgalusis 
turi dirbti, jis negali būti valsty-
bės išlaikytinis. Tačiau tam turi 
būti sudarytos sąlygos. Kiek yra 
institucijų, kurias toks žmogus 
turi praeiti, norėdamas pasiek-
ti galutinį tikslą. Reikėtų paimti 
ir iššifruoti – trukdo ar padeda 
tai padaryti Darbo birža, Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba, profesinė reabilitacija. 
Galiu pateikti pavyzdį. Į LND 
kreipėsi vienos valstybinės ins-
titucijos, kurioje jau dirba 7 ne-
įgalieji, atstovai, prašydami tar-
pininkauti, kad galėtų įdarbinti 
dar 11 neįgalių žmonių. Ši insti-
tucija Darbo biržai pateikė pra-
šymą subsidijuoti numatomų 
darbo vietų neįgaliesiems stei-
gimą. Paaiškėjo, kad būsimieji 
darbdaviai neatitinka Aktyvios 
darbo paieškos taisyklių reika-
lavimo, nurodančio, jog darbo 
vietų steigimas gali būti subsi-
dijuojamas tik tuomet, jei pa-
reiškėjas yra patalpų savinin-
kas. Kuri valstybinė institucija 
turi savo patalpas? Visos jomis 
naudojasi pagal panaudos su-
tartis. Taigi šiuo konkrečiu atve-
ju padeda ar trukdo Darbo birža 
neįgaliajam įsidarbinti?

Mano nuomone, savivaldy-
bės turėtų turėti savo socialines 
įmones. Ar normali situacija, 
kai iš vienos ar kitos savivaldy-
bės neįgalieji išsiunčiami į pro-
fesinę reabilitaciją, tam išleidžia-
mos gana nemažos lėšos, o at-
gal grįžęs žmogus vėl eina pa-
šalpų prašyti. Ir tokių neįgaliųjų 
ne vienas. O jeigu savivaldybė-
je būtų socialinė įmonė – neįga-
lusis iš karto galėtų dirbti. Vals-
tybė subsidijuotų tokią įmonę, 
bet žmogus jau pats užsidirbtų. 

Jeigu įmonės, institucijos 
vienos neįstengia įveikti visų 
įstatymais, nutarimais, įsaky-
mais ar taisyklėmis sukurtų 
kliūčių, mes – neįgaliųjų aso-
ciacijos – turėtume inicijuoti jų 
pakeitimus, kad būtų sukurtos 

neįgaliesiems palankesnės ir tei-
singesnės sąlygos. Ir mūsų bal-
sas turėtų būti išgirstas. 

Lobistams veiklos  
užtektų

– Nors ir nėra oficialiai įtei-
sintos, tačiau ir dabar nevy-
riausybinės asociacijos atlie-
ka lobistinį darbą. Kokias veik- 
los kryptis matote artimiausio-
je ateityje? Kur yra susikaupę 
daugiausia problemų? 

– Pirmiausia – tai neįgalu-
mo ir darbingumo bei specialių-
jų poreikių nustatymo politika. 
Gal tiksliau – tos politikos nebu-
vimas. Dabar gana dažnai susi-
duriame su situacija, kad vieno-
kį ar kitokį NDNT sprendimą le-
mia žmonės, pas kuriuos paten-
ki. Analogiškos situacijos Kau-
ne vertinamos vienaip, Plungė-
je – antraip, Vilniuje – trečiaip. 

Neįgaliuosius žeidžia ir dis-
kriminacinės nuostatos pensinio 
amžiaus žmonių atžvilgiu. Net 
įstatymu įteisinta, kad senatvės 
pensijos amžiaus sulaukę neį-
galieji tegali gauti pusę valsty-
bės nustatytos priežiūros (pa-
galbos) tikslinės kompensacijos. 
O taip neturėtų būti. 

Jau kuris laikas kalbame, siū-
lome įvesti kelių pakopų spe- 
cialiųjų poreikių (nuo nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) iki 
slaugos) sistemą. Tarp dabar eg-
zistuojančių šių dviejų poreikių 
– didžiulis finansinis skirtumas. 
Protingai sudėliojus šią finansi-
nę paramą (pavyzdžiui, įvedus 5 
pakopų sistemą), ir valstybė su-
taupytų, ir daugiau žmonių su-
lauktų būtinos pagalbos už tuos 
pačius pinigus. 

Dar vienas problemų ka-
muolys – neįgaliųjų įdarbini-
mas. Reikia atsakingai peržiū-
rėti visą darbinio užimtumo sis-
temą ir pašalinti dirbti trukdan-
čias kliūtis. Nenormalu, kai ne-
įgalusis sėdi ir skaičiuoja: apsi-
moka jam dirbti ar ne. Esu įsi-
tikinęs, kad dirbti visada turi 
apsimokėti, o pusę minimalios 
algos gaunančiam neįgaliam 
žmogui neturėtų skaudėti gal-
vos, kad jį iškraustys iš sociali-
nio būsto. 

Trečias probleminis blokas 
– tai neįgaliesiems nedraugiška 
socialinė, gyvenamoji aplinka. 
Pradedant nuo galimybės išei-
ti iš namų, pasinaudoti viešuo-
ju transportu, patekti į gydymo, 
mokymosi įstaigas, valstybės 
institucijas, darbovietę. LND yra 
surengusi keletą konferencijų 
šia tema, analizavusi padėtį, pri-
stačiusi tyrimus, teikusi siūly-
mus. Tačiau tai tik didelio darbo 
pradžia. Jeigu norime pasiekti 
rezultatų, turime dirbti nuosek- 
liai ir nuolat. 

Neįgaliųjų asociacijoms veik- 
los tikrai nepritrūks. Pasikei-
tus jos krypčiai, galėsime labiau 
susitelkti į svarbiausias proble-
mas, visokiais būdais bandyti 
keisti neįgaliesiems nepriimti-
nus dalykus.

– Dėkoju už pokalbį. 
Kalbėjosi

Aldona MILIEŠKIENĖ

(atkelta  iš 1 psl.)

Šakių rajono Plokščių vidurinės mokyklos etnokultūros būrelio pasirody-
mas.
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Širdies operacijas 
dažniau išgyvena 
turintieji partnerį 

JAV mokslininkų atliktas tyri-
mas, skelbiamas specializuotame 
žurnale „Journal of Health and So-
cial Behaviour“, parodė, kad po šir-
dies operacijos turinčiųjų partnerį 
galimybės išgyventi yra gerokai di-
desnės nei vienišių.

Tyrimo metu buvo vertinami 
500 širdies ligomis sergančių pacien-
tų duomenys. Paaiškėjo, kad part- 
nerį turinčiųjų šansai išgyventi pir-
mus 3 mėnesius po operacijos yra 
triskart didesni, nei partnerio ne-
turinčiųjų.

Pasak Elen Aidler iš Emorio uni-
versiteto Atlantoje, šis dėsningu-
mas nepriklauso nuo lyties. Partne-
rį turintieji, susituokę ligoniai prieš 
operaciją yra nusiteikę daug opti-
mistiškiau ir mažiau bijo skausmų 
nei vienišieji.

Geresnes galimybes išgyven-
ti po operacijos tyrimo autoriai, be 
kita ko, sieja su tuo, kad kartu gyve-
nantys partneriai kontroliuoja vie-
nas kito gyvenimo būdą ir įpročius, 
pavyzdžiui, rūkymą.

Mėgstantieji 
šokoladą yra 

lieknesni
JAV mokslininkų atliktas tyri-

mas atskleidė, kad reguliariai šoko-
ladą valgantys žmonės yra labiau 
linkę į lieknumą. Tyrime dalyvavo 
apie 1 tūkst. žmonių, kurie laikėsi  
dietos, skaičiavo kalorijas ir kūno 
masės indeksą (KMI). Buvo nusta-
tyta, kad žmonės, kelis kartus per 
savaitę valgantys šokolado, yra lie-
knesni nei tie, kurie mėgaujasi šiuo 
malonumu tik pasitaikius progai. 
Nors šokoladas gana kaloringas, 
jis taip pat turi sudedamųjų dalių, 
kurios yra naudingos svorio meti-
mui, teigė mokslininkai. Jie išsiaiš-
kino, kad svarbiausia yra, kaip daž-
nai valgomas šokoladas, o ne suvar-
tojamas jo kiekis. Tyrimo autorė dr. 
Beatričė Golomb iš Kalifornijos uni-
versiteto San Diege teigė: „Mes nu-
statėme, kad kalorijų sudedamo-
sios dalys, o ne jų skaičius lemia jų 
įtaką svoriui.“

Atlikus kitus tyrimus paaiškėjo, 
kad šokoladas naudingas širdžiai. 
Tam tikros rūšies šokolado vartoji-
mas turi teigiamą įtaką kraujo spau-
dimui, insulino jautrumui ir choles-
terolio kiekiui. O juodajame šokola-
de yra antioksidantų, kurie padeda 
neutralizuoti žalingus laisvuosius ra-
dikalus – nepastovius chemikalus, 
kurie gali sužaloti ląsteles.

Persodintas 
žandikaulis, dantys 

ir liežuvis
JAV gydytojai atliko didžiausią 

kada darytą operaciją, kurios metu 
vyrui buvo persodintas žandikau-
lis, dantys ir liežuvis. Operacija Meri-
lendo universiteto ligoninėje sutei-
kė Ričardui Norisui naują veidą. 37-
erių vyras 15 metų gyveno kaip at-
siskyrėlis po incidento, per kurį buvo 
sunkiai sužeistas. Išėjęs iš namų jis vi-
sada dėvėdavo kaukę. Operaciją fi-
nansavo JAV karinis jūrų laivynas, 
kuris tikisi, kad šios technologijos 
padės nukentėjusiesiems Irake ir Af-
ganistane. Chirurgų teigimu, buvo 
atliktos kelios persodinimo opera-
cijos, kurios truko 72 valandas. Vie-
no donoro organai buvo panaudo-
ti penkiems pacientams, įskaitant 
R.Norisą. Operaciją atlikusi koman-
da sako, kad vyras dabar gali valy-
tis dantis, skustis ir užuosti.

Smidrai – maistas, vaistas ir puošmena

„Eltos“ ir „Bičiulystės“ inf.

Lengviau gyventi su 
įgimta ar įgyta negalia?

Psichologai pastebi, kad 
įgimtą ar anksti „sutiktą“ nega-
lią turintieji pavydi tiems, ku-
riuos negalia ištinka netikėtai – 
po nelaimingų atsitikimų, ūmių 
sveikatos sutrikimų. O pastarie-
ji neretai susimąsto, kad verčiau 
būtų tokie gimę.

Neįgalūs gimę ar anksty-
voje vaikystėje jais tapę vaikai, 
pasak psichologų, nuo pat pra-
džių mokosi susitaikyti su li-
kimu. Deja, jei šalia nėra įkve-
piančių pavyzdžių, tėvų, arti-
mųjų palaikymo ir meilės, vai-
kai vėliau nepasitiki nei savimi, 
nei aplinkiniais. Taip jie nege-
ba atrasti savo stiprybių ir ne-
suformuoja teigiamo savęs ver-
tinimo, kuris ne tik padėtų pa-
kelti gyvenimo iššūkius, bet ir 
siekti didžiausių tikslų, svajo-
nių išsipildymo. Sveikiems vai-
kams tai, rodos,  negresia, mat 
jie turi visas galimybes vaikys-
tėje, jaunystėje formuotis savi-
mi pasitikinčia asmenybe, pasi-
rengusia atlaikyti gyvenimo iš-
šūkius. Deja, dažnas aukštą sa-
vivertę turėjęs žmogus, pabudęs 
po nelaimės ir supratęs, kad gy-
venimas pasikeitė, puola į pani-
ką. Stresas, jausmų sumaištis ne-
retai visiškai ištrina turėtą pasi-
tikėjimą savimi, pamina svajo-
nes, tikslus, žmogui tenka susi-
telkti ir visko mokytis iš naujo, 
ypač – mylėti save.

Permainos susijusios su 
nemaloniais išgyvenimais

Psichologai įspėja, jog, nemo-
kėdami tinkamai reaguoti į ne-
malonumus, užsispyrę ir nenorė-
dami priimti pokyčių, patiriamą 
nervinę įtampą paverčiame stre-
su. Specialistai po skaudžių ne-

Psichologo 
patarimai

laimių pataria nepasiduoti emo-
cijoms ir į situaciją žvelgti kuo 
objektyviau, stengtis pastebėti 
ne tik praradimus, bet ir naujus 
kelius, galimybes pradėti kitokį 
gyvenimą. Žinoma, tai padary-
ti bus sunku, mat negalios kaip 
netekties išgyvenimas yra ilgas 
ir sudėtingas. Išgyvenamas nei-
gimas, pyktis, atsakymų ieškoji-
mas, sielvartas yra normali reak-
cija, svarbiausia – „neužstrigti“ 
ir po tam tikro laiko susitaikyti.

Šokas ir neigimas
Išgirdus blogas prognozes, 

pirmosios valandos būna sun-
kiausios: žmogus arba ištiktas 
šoko ir tarsi nesuvokia pasikeiti-
mų, arba ima panikuoti, blašky-
tis. Tokia reakcija artimiesiems 
kelia siaubą, nes šie jaučiasi be-
jėgiai kaip nors padėti. Praėjus 
šokui jau po kelių valandų nelai-
mės ištiktasis nurimsta, jo pasą-
monėje pradeda veikti gynybinis 
mechanizmas, dažniausiai – nei-
gimas. Žmogus netiki diagnoze, 
gydytojais, mano, kad tai tik bai-
sus sapnas. Net ir būdami ligoni-
nėje, tokie pacientai tarsi bando 
paneigti savo prastą būklę, me-
luoja gydytojams apie jaučiamus 
skausmus, juos ignoruoja, daug 
informacijos slepia nuo artimų-
jų, taip pasmerkdami save to-
liau kentėti vienus. Šioje situa-
cijoje atsidūrę artimieji turi pa-
siruošti neigimo bangai. Derėtų 
ieškoti informacijos apie realias 
prognozes, jas žinoti ir joms pa-

siruošti patiems, o ligoniui duo-
ti laiko priimti savo ligą. Jis tuo 
metu jaučiasi ypač vienišas, jei jį 
nuolat supa tik sveikieji, tad jam 
būtina pažintis ne tik su negalia, 
bet ir su panašaus likimo žmo-
nėmis. To turi norėti pats neįga-
lusis, nereikėtų imtis iniciatyvos 
prieš jo valią.

Reakcija – pyktis
Jis liejamas ant savęs, liki-

mo, Dievo, gydytojų, aplinkinių, 
anksčiau ar vėliau – ant artimųjų. 
Pasak psichologų, kryptingai lie-
jamas pyktis iš tiesų palengvina 
emocinę būseną, išreikšti jausmai 
tarsi išeina ir gyventi tampa len-
gviau. Tačiau negalima pykti nei 
ant savęs, nei ant artimųjų. Baus-
dami save tik eikvojame energi-
ją, kurios reikia negalią priim-
ti ir susitaikyti. Tai padaryti pa-
dės artimieji.

Bandymas derėtis
Išliejus pyktį prasideda susi-

taikymas su liga ir galimybių pa-
keisti situaciją paieška, taip tar-
si derantis su likimu. Kyla susi-
domėjimas alternatyviais gydy-
mo būdais, ieškoma įvairių eks-
trasensų, žiniuonių pagalbos. 
Svarbu suprasti, jog negalia nėra 
bausmė ir ji nedingsta jokiais ma-
giškais būdais. Žinoma, tikėji-
mas ir viltis emociškai reikalin-
gi sveikstant, gali padėti jaustis 
geriau, pamatyti daugiau pers-
pektyvų, tačiau vertėtų atidžiai 
įsiklausyti į medikų rekomenda-

cijas ir susikoncentruoti į dabar-
tį. Artimieji gali padėti rasti pras-
mingą veiklą, rinkti informaciją 
apie konkrečią ligą, jos gydymo 
būdus. Jei akivaizdžiai matyti, 
kad „derėdamasis“ žmogus ima 
kenkti sau, pavyzdžiui, nebevar-
toja vaistų, vertėtų suskubti rim-
tai, bet ramiai su juo pasikalbėti.

Liūdesys ir depresija
Po nuolat sau keliamų klausi-

mų, kodėl taip nutiko, kas bus to-
liau, kas padės sunkiu metu, už-
klumpa nuovargis. Padidėjęs jau-
trumas sekina ir veda depresijos 
ir nesibaigiančio sielvarto link. 
Kad ir kaip niūriai viskas atrody-
tų, reikia suvokti, jog tai laikina: 
beviltiškumo jausmas dings vos 
atsiradus džiaugsmą teikiančiai 
veiklai. Būtina liautis ateitį pieš-
ti tik tamsiomis spalvomis, ver-
ta ieškoti įkvepiančių pavyzdžių, 
susipažinti su neįgaliais žmonė-
mis, išsiaiškinti, kas jiems teikia 
džiaugsmą, ir pasistengti jo ieš-
koti patiems. Artimiesiems svar-
biausia nepasiduoti ligonio nuo-
taikai, nes liūdesys – viena užkre-
čiamiausių „ligų“. Kartais buvi-
mas šalia, atviri pokalbiai, aiški-
nantis, kokie jausmai slegia ne-
galią turintįjį, gali būti puikus 
vaistas.

Svarbiausia – susitaikyti
Psichologai pažymi, kad pri-

imti ir susitaikyti nėra tas pats. 
Priėmus tik faktą, suvokus, jog 
negalia lydės visą gyvenimą, į 
ją bus žvelgiama kaip į priešą, 
su kuriuo reikia kovoti. Susitai-
kius su negalia iš naujo įvertina-
mas visas gyvenimas, atsiranda 
tikslų, kuriamos svajonės. Svar-
bu tikėti, jog išbandymai daro 
mus stipresnius, ir mokytis my-
lėti save.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Vos tik pirmieji saulės spinduliai paglosto nuo sniego išsi-
laisvinusią žemę, soduose, darželiuose iš žemės pradeda 
lįsti žali, storoki smidrų daigeliai. Šeimininkių teigimu, no-
rint pagaminti iš šios daržovės puikų delikatesą, nereikia 
laukti, kol tie ūgliai išstyps, mat skaniausia smidro dalis – 
minkšta ūglio galvutė.

Kaip ruošti smidrus
Kai kuriose užsienio šalyse 

smidrai kaip daržovė veisiami 
ištisomis plantacijomis. Pavyz-
džiui, kaimynėje Lenkijoje smi-
drų ūglius augintojai tiekia res-
toranams, kur gurmanams iš jau-
nų daigelių ruošiami delikatesai.

Kad gležnučiai smidrų ūgliai 
ilgiau išsilaikytų nuskinti, tai da-
ryti reikia anksti rytą arba sau-
lei nusileidus. Kurį laiką ūgliu-
kus galima laikyti rūsyje nulinė-
je temperatūroje arba šaldytuve.

Ruošiant patiekalą pirmiau-
sia reikia nuskusti žalią ūglių 
odelę ir, jei jie jau pradėjo kietė-
ti, nupjaustyti jų galus. Ūgliukai 
rišami nedideliais pluošteliais ir 
koteliais žemyn statomi į verdan-
tį pasūdytą ir šiek tiek pasaldintą 
vandenį. Jei ketinama iš jų ruošti 
salotas – teks kiek ir parūgštinti.

Jei ūgliukai visai jauni – išvirs 
per 10–15 min., jei jau storesni – 
prireiks ir 25 min. Išvirus, kad jie 
karšti toliau neminkštėtų, nesu-
smuktų, smidrus reikia perlieti 
šaltu vandeniu.

Ir maistas, ir vaistas
Bene skaniausi smidrai – iš-

virti ir pakepinti su sviestu, api-
barstyti džiūvėsėliais. Jie gali 
būti valgomi vieni kaip salotos 
arba dedami kaip paruoštas gar-
nyras prie mėsos, žuvies patie-
kalų. Smidrai gali būti kepami, 
troškinami, net konservuojami. 
Jie tinka ir sriuboms.

Liaudies medicinoje smidras 
nuo seno žinomas kaip vaistas 
nuo kepenų, inkstų ligų, poda-
gros. Mūsų senolės moka pa-
ruošti jų nuovirų, užpilų, kom-
presų.

Kaip užsiauginti
Smidrai išauga aukštais, gra-

žiais krūmais. Dėl savo lapelių 
smulkumo jie labai tinka gėlių 
puokštėms pagražinti: suskin-
tiems gėlių žiedams smidro ša-
kelės suteikia žalumo, purumo, 
lengvumo įspūdį.

  Smidrų užsiauginti nesun-
ku. Tai daugiametis augalas. Jei 
sode ar darželyje jiems rasime 
saulėtesnę, nuo vėjų apsaugotą 
plotelį, purią dirvą sumaišysi-
me su puvenomis, patręšime or-
ganinėmis ar mineralinėmis trą-
šomis, – puošnūs, žalią rūką pri-

Naujas gyvenimas su negalia
Gimsti, augi, bręsti, mokaisi, ieškai savęs ir vieną dieną at-
sitinka nelaimė. Po jos tarsi gimsti iš naujo ir vėl viskas nuo 
pradžių, tačiau visur ir visada lydi nelauktas ir nekviestas 
pakeleivis – negalia. To nepatyrusiems sunku įsivaizduoti, 
kokios mintys sukasi galvoje ir kokie jausmai netelpa šir-
dyje pabudus po nelaimės, sudėtingos operacijos, iš gilios 
komos, supratus, jog kūnas nebe toks, koks buvo, ir nebe-
priklauso tau.

menantys krūmai mus džiugins 
10 ar net 15 metų! Ši daugiametė 
daržovė  dauginama daigais. Tik 
pirmus trejus metus jų ūgliukų 
skabyti negalima, krūmas turi 
įsišaknyti. Kitus 5-erius metus 
jie duos gausų ūglių derlių, ku-
ris vėliau ims mažėti, ūgliai grei-
čiau stabarės. Tai žinodami, se-
nus krūmus galime palikti kaip 
darželių puošmeną, o maistui 
prisiauginti jaunų. Smidrų sė-
klų galima nusipirkti ar patiems 
subrandinti. Sėti reikia daigyne 
į šiltą (apie 15 laipsnių) dirvą. 
Iškasamas maždaug 40 cm gy-
lio apie 35 cm pločio griovelis, 
papurenamas jo dugnas ir pila-
ma (apie 25 cm) pūdinio. Tada 
beriamos porą parų vandenyje 
pamirkytos sėklos. Kitą pavasa-
rį daigai jau perkeliami į nuola-
tinę vietą.

Kiekvieną pavasarį smidrų 
krūmai apkaupiami ir užpilami 
durpėmis ar pūdiniu. Rudenį jų 
stiebus reikia nupjauti, paliekant 
apie 10 cm. Augalas mėgsta drė-
gmę, tad vasarą reikia sukauptą 
prie krūmelių žemę išlyginti, kad 
nenutekėtų vanduo.

Parengė  

Eugenija ANTANAITYTĖ
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Nemokami kochleariniai 
aparatai turintiesiems 

klausos negalią 

Praėjusį rudenį rokiškėnus 
sukrėtė mažojo Justuko istorija: 
2,5 metų berniukas negirdi nuo 
gimimo ir vienintelė viltis jam 
pažinti garsų pasaulį – kochle-
arinio aparato implantacija. 

Justuko mama Neringa 
Čerškutė-Ladygienė papasa-
kojo, kad po kochlearinio apa-
rato implantacijos, atliktos pra-
ėjusių metų spalio pabaigoje, 
sūnelis jaučiasi gerai ir prie jo 
priprato. Jis jau mokosi tarti ir 
skirti garsus, net ėmė bijoti au-
tomobilių, matyt, todėl, kad jie 
garsiai burzgia. Dar pernai ru-
denį šiam aparatui, kainuojan-
čiam apie 90 tūkst. litų, įsigyti 
Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
skyrė 54 tūkst. 100 litų. Likusią 
sumą surinko operacijos lauku-
sio Justuko artimieji bei rėmėjai. 
Pasak N.Čerškutės-Ladygienės, 
dėl to, kad jų šeimai už apara-
tą teko prisimokėti, o kiti klau-
sos negalią turintieji juos gaus 
nemokamai, ji nepykstanti. Šei-
ma džiaugiasi pavykusia ope-
racija, mat didžiausia svajonė 
buvo, kad sūnus girdėtų, todėl 
ir aparato jam ieškojo geriausio.

VLK pranešė, kad klausos 

negalią turintiems pacientams 
nebereikės ieškoti lėšų: už koch-
learinius implantus, kainuojan-
čius 75 772 (II tipo) arba 88 000 
litų (I tipo), klausos negalią tu-
rintiems pacientams bus sumo-
kama iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšų. 
Abiejų rūšių kochlearinių im-
plantų tiekimo sutartį su VLK 
yra sudariusios UAB „Surdo-
technika“ (atstovaujanti austrų 
firmai „Medel“) ir UAB „Medi-
cus Audiology“ (atstovaujan-
ti australų firmai „Cochlear“). 
Šiandien pacientas gali gauti 
reikalingą kochlearinį implan-
tą nemokėdamas priemokos.

Šiemet Vilniaus universite-
to ligoninėje Santariškių klini-
kos ir Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto ligoninėje Kauno 
klinikos planuojama atlikti apie 
40 tokių implantavimo operaci-
jų. Kochleariniai implantai ski-
riami vaikams ir staiga apkur-
tusiems suaugusiesiems, kai 
klausos pažeidimas yra sunkus 
ir labai sunkus, o įprastos klau-
sos gerinimo priemonės, taip 
pat  klausos aparatai, yra ne-
veiksmingi.

„Gimtojo Rokiškio“ tinklalapyje paskelbtame Linos Dūdaitės 
straipsnyje „Klausos negalią turintiesiems kochleariniai apara-
tai už dyką“ rašoma, kad nuo šiol už minėtus aparatus neįga-
liojo artimiesiems nebereikės primokėti. Taip pat pasakojama 
apie mažąjį rokiškėną Justuką, kurio tėvai pernai rudenį už to-
kio aparato įsigijimą turėjo primokėti. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

2009 m. sumažėjus pabėgė-
lių srautui į Lietuvą, labai su-
mažėjo ir prieglobstį gavusių už-
sieniečių, gyvenančių Pabėgėlių 
priėmimo centre. Tad pernai nu-
spręsta praplėsti centro veiklą – 
teikti ilgalaikę ir trumpalaikę so-
cialinę globą suaugusiems ne-
galią turintiems asmenims. Vi-
sus prieglobstį gavusius užsie-

Pabėgėlių centre įsikurs ir neįgalieji
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė, kad 
praplėsta ministerijos įsteigto Pabėgėlių priėmimo cen-
tro Rukloje veikla. Iki šiol teikęs valstybės paramą nely-
dimų nepilnamečių užsieniečių ir prieglobstį gavusių už-
sieniečių integracijai į mūsų šalies visuomenę centras 
balandžio 1-ąją duris atvėrė ir neįgaliesiems – čia bus ap-
gyvendinta iki 40 protinę negalią turinčiųjų, atvyksiančių 
iš kitų Lietuvos socialinės globos įstaigų.

niečius ir nelydimus nepilname-
čius perkėlus į vieną gyvenamąjį 
korpusą, antrasis korpusas buvo 
pritaikytas naujajai veiklai. Neį-
galiesiems įrengti vienviečiai ir 
dviviečiai gyvenamieji kamba-
riai, suremontuotos valgyklos ir 
rūsio patalpos, dalis sanitarinių 
mazgų pritaikyta judėjimo nega-
lią turintiems asmenims, sumon-

tuota nuožula į pastatą, pertvar-
kyti lauko įrengimai.

Pasak socialinės apsaugos ir 
darbo ministro Donato Jankaus-
ko, toks Pabėgėlių centro veiklos 
išplėtimas – įstaigų prisitaikymo 
prie pokyčių pavyzdys, kai jos 
gali pasitelkti turimą personalą, 
infrastruktūrą bei patirtį ir toliau 
vykdyti veiklą. Veiklos išplėti-
mas leido centrui ne tik išsaugo-
ti darbo vietas, bet ir sukurti nau-
jų. Ministro teigimu, centro spe-
cialistai pasirengę naujai veik- 
lai. Jie lankė socialinės globos įs-
taigas ir sėmėsi darbo patirties iš 
savo kolegų. Užmegzti ryšiai su 
socialinę globą neįgaliesiems tei-
kiančiomis įstaigomis.

„Bičiulystės“ inf.

Spazmų gydymas 
užtrunka

Kauno klinikų filialo Vaikų 
reabilitacijos ligoninės „Lopše-
lis“ vaikų neurologė Indrė Baka-
nienė susirinkusiesiems pristatė 
spazmiškumo keliamas proble-
mas cerebriniu paralyžiumi ser-
gantiems vaikams. Pasak jos, ši 
liga maždaug 80 proc. ja sergan-
čiųjų sukelia spazmiškumą, ku-
ris neleidžia vaikų raumenims 
augti, dėl to deformuojasi ske-
letas. „Lopšelio“ ligoninėje gy-
dytos mergaitės motina Daiva iš 
Kauno pasakojo, jog didžiausia 
problema, susijusi su dukters gy-
dymu, – būtinų priemonių trū-
kumas. Kad spazmiškumas ma-
žėtų, reikia specialių įtvarų, ku-
rie dabar nemokamai vaikams 
skiriami kartą per 2 metus. Tu-
rint omeny, kaip greitai auga 
vaikas, šis terminas atrodo ne-
adekvatus. Kartą per metus ski-
riamos reabilitacijos, pasak kau-
niškės Daivos, niekaip neužten-
ka, nes dukteriai nuolat reikia 
kineziterapeuto, karštų įvynio-
jimų, botulino injekcijų (atpalai-
duojančių raumenį). Motina pri-
duria, jog, net ir labai stengian-
tis ir taikant įvairias procedūras, 
rezultatas ateina ne tuoj pat, ma-
žylei jo teko laukti daugiau kaip 
2 metus.

Ne vien fiziologinė 
problema

Pasak Vilniaus vaiko rai-
dos centro Ankstyvosios reabi-
litacijos skyriaus gydytojos Lai-
mos Mikulėnaitės, kad prarastos 
funkcijos būtų kuo geriau atkur-
tos, būtina ankstyva diagnozė. 
Deja, neretai to padaryti neįma-
noma, ypač kalbant apie mažų 
vaikų (iki pusės metų) spazmiš-
kumą. Mat jo apraiškos – jau-
trumas, verksmas, blogas mie-
gas ir valgymas – būdingos vi-
siems kūdikiams. Kitaip tariant, 
tai, kas būdinga spazmiškumui, 
iki 6 mėn. amžiaus kūdikiui gali 
būti norma.

Viena didžiausių problemų, 
kylančių šeimoje gimus neįga-
liam vaikui, – nežinojimas, ką 
daryti. Tėvams būtina psicho-

loginė pagalba, kurios teikimo 
mechanizmas nesukurtas. Ne-
retai ieškodami priežasčių, ko-
dėl vaikas galėjo gimti „kitoks“, 
tėvai ima tarsi „išpirkinėti“ kal-
tę taip linkdami į perdėtą globą, 
neleidžiančią ugdyti atžalos sa-
varankiškumo.

L.Mikulėnaitė pažymi svar-
bų spazmų gydymo ir reabilita-
cijos momentą – visos pastangos 
sutelkiamos į funkcijų atkūrimą. 

Jų teigimu, tai padeda greičiau 
atkurti prarastą funkciją ir lei-
džia išmokti valingai sutraukti 
raumenis. Labai svarbus ir kvė-
pavimas – raumens tempimas 
atliekamas iškvepiant.

Kineziterapeučių teigimu, 
pagrindinė su būtina reabilita-
cija susijusi spazmiškumo sutri-
kimą turinčiųjų problema – ne-
pakankama jos trukmė. Jų dar-
bo patirtis rodo, jog nuosekliai ir 
nuolat dirbant pasiekiama neti-
kėtų rezultatų, kurie didelį spaz-
miškumą turintiesiems reabilita-
cijos metu net nespėja išryškėti, 
nekalbant apie jų įtvirtinimą ir 
tolesnę pažangą. Nuo spazmų 
kenčiančiųjų artimiesiems spe-
cialistės pataria palaikyti jų gerą 
nuotaiką, motyvuoti ir nuolat 
koreguoti judesius. Kad reabili-
tacijos metu atliekami kinezite-
rapijos pratimai nenutrūktų, ki-
neziterapeutės pamoko ir ser-
gančiųjų artimuosius, kaip pa-
dėti nuo spazmų kenčiančiam 
šeimos nariui.

Susirinkusieji turėjo daug 
klausimų Farmacijos departa-
mento prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Farmaekonomikos 
ir vaistų kainodaros skyriaus vy-
riausiajam specialistui Vidman-
tui Eigeliui. Jo teigimu, nuolat 
stengiamasi užtikrinti reabilita-
cijos prieinamumą, bet galimy-
bes riboja finansinė situacija. Ki-
taip yra su poreikiu išplėsti botu-
lino injekcijas, kurios tokios rei-
kalingos turintiesiems spazmiš-
kumo sutrikimą – tai jau galima 
padaryti, tereikia medikų inici-
atyvos. Jis taip pat pabrėžė, jog 
labai reikalinga insulto gydymo 
metodika gali būti parengta pa-
gal kitų šalių sukurtąsias, tačiau 
turi būti išversta į lietuvių kalbą 
ir pritaikyta mūsų šalies situaci-
jai. I.Bakanienė svarstė galimybę 
trumpinti ligų, kuriomis sergan-
tiems vaikams skiriama reabili-
tacija, sąrašą. Jos nuomone, kai 
šios paslaugos skiriamos, pa-
vyzdžiui, eroziniu gastritu ser-
gančiajam, reabilitacija tampa 
labiau stovykla, nei gydymusi. 
Kol vieni vaikai sanatorijoje ilsi-
si, kiti kenčia negaudami reika-
lingos pagalbos.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Spastikos kamuojamam
žmogui padeda ne tik reabilitacija

Farmacijos departamento prie Svei-
katos apsaugos ministerijos Far-
maekonomikos ir vaistų kainoda-
ros skyriaus vyriausiasis specialistas 
Vidmantas Eigelis atsakė į susirinku-
siųjų klausimus.

Nevaikštančiam kompleksinių 
sutrikimų turinčiam vaikui pir-
miausia stengiamasi padėti iš-
mokti judėti savarankiškai, bet, 
specialistės įsitikinimu, daug 
svarbiau – padėti jam išmokti 
bendrauti. Būtent gebėjimas ko-
munikuoti yra pačių nevaikš-
tančiųjų prioritetas, mat taip jie 
gebės paprašyti, ko jiems reikia, 
pasakyti apie problemas ir pan.

Reabilitacija trunka per 
trumpai

„Pušyno kelio“ sanatorijos 
kineziterapeutės Lina Meškely-
tė ir Margarita Kitova susirin-
kusiesiems parodė, kokius pra-
timus reikia atlikti norint gydy-
ti spazmiškumą. Svarbiausia, pa-
sak specialisčių, kad visi judesiai 
būtų lėti, švelnūs. Neretai joms 
tenka atlikti įvairius pacientų ju-
desius – pakelti, sulenkti, išties-
ti ranką ar koją, bet specialistės 
prašo gydomojo įsivaizduoti, 
kad jis šį veiksmą atlieka pats. 

Neįgalieji laukia būsto 
pritaikymo

Šiemet būsto pritaikymo 
programai Šilutėje teks 45 tūkst. 
litų. Šilutės rajono savivaldybės 
komisija lankėsi visų prašymus 
pateikusių neįgaliųjų namuose 
ir aiškinosi, kurių iš jų poreikis 
pasinaudoti valstybės ir savival-
dybės parama yra didžiausias.

Naujakurių kvartale gyve-
nantis Anatolijus V. po lemtin-
go šuolio į baseiną jau beveik 
dveji metai yra priklausomas 
nuo aplinkinių. Nėręs vyras 
galva atsitrenkė į baseino du-
gną, lūžo du stuburo kaklo da-
lies slanksteliai. Dėl to neįgalu-
sis nevaldo nei kojų, nei rankų, 
tad guli lovoje.

Anatolijaus motina džiau-
giasi, kad švedų labdaros or-
ganizacija „Pagalba Lietuvai“ 
dovanojo jam specialią lovą ir 
keltuvą, bet sūnaus maudymas 
vis dar yra didelė problema. Tai 
tenka daryti tiesiog lovoje, nes 
šeimos name durys į vonią per-
nelyg siauros, kad pro jas būtų 
galima įvežti neįgalųjį. Reikėtų 
griauti sieną, įrengti platesnes 
duris į vonią ir tualetą. Anatoli-
jaus mama prašo įrengti ir nuo-
važą į lauką, kad būtų galima iš-
vežti neįgalų sūnų į kiemą.

Šilutės rajono savivaldybės 
Ūkio skyrius apskaičiavo rei-

kalingų darbų kainas ir paren-
gė sąmatą. Ja remiantis Anatoli-
jaus mamai teks apsispręsti, ku-
ris pritaikymas yra svarbesnis – 
nuovaža į lauką ar durys į vo-
nią. Pasak moters, dabar reika-
lingesnis pastarasis.

Į būsto pritaikymo sąrašą 
įtraukti ir kiti neįgalieji. Jiems 
reikalingi turėklai, nuovažos, 
vonia ar dušas, keltuvas. Šių 
pritaikymų neįgaliesiems pir-
miausia reikia tam, kad jie ga-
lėtų jaustis savarankiškesni ir 
gyventų patogiau.

Vienam būstui pritaikyti 
galima skirti ne daugiau kaip 
24 050 litų. Jei darbai kainuo-
tų brangiau, neįgalusis turėtų 
pridėti savo lėšų. Būstas nega-
li būti įkeistas. Jeigu neįgalusis 
nėra būsto savininkas, jis priva-
lo gauti savininko sutikimą dėl 
darbų, kurie būtų atlikti. Jei pra-
šoma pertvarkymus daryti laip-
tinėje, turi būti gautas visų laip-
tinės gyventojų sutikimas.

Pasak Šilutės rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vyriausiosios specialis-
tės Albinos Šidlauskienės, per-
nai pritaikyti 4 neįgaliųjų būs-
tai. Specialistė abejoja, ar šiemet 
pavyks išpildyti visų neįgaliųjų 
prašymus. 

„Šilutės naujienų“ tinklalapyje paskelbtame Vilijos Budrikienės 
straipsnyje „Neįgalieji prašo valstybės pagalbos pritaikyti būs-
tą“ rašoma apie Būsto pritaikymo programos poreikį ir įgyven-
dinimą Šilutėje.
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Stebuklų yra, tereikia tikėti  
ir stengtis

Neįgalieji pasaulyje

Tatjana Andriušok iš Černigovo srities (Ukraina) įsitikino, 
kad tikroji meilė daro stebuklus. Sulaukusi jaunikio pasiū-
lymo tekėti ji pakilo iš neįgaliojo vežimėlio, visą gyvenimą 
buvusio jos palydovu, ir pradėjo vaikščioti.

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Obelį papuošė 
tūkstančiais 
margučių

Vokietijoje yra tradicija Velykų 
proga puošti medžius margučiais. 
Folkeris Kraftas iš Tiuringijos ėmė lai-
kytis šios tradicijos 1965 metais. Tada 
jis pakabino ant jaunos obelaitės 18 
išmargintų kiaušinių. Metams bėgant 
medis augo, o papuošalų vis daugė-
jo. Pernai F.Kraftas papuošė savo obe-
lėlę 9 800 margučių, o šįmet pageri-
no savo paties rekordą ir pakabino 10 
tūkst. kiaušinių. Bet nusprendė, kad 
dabar jau gana. 76 metų vyras paaiš-
kino, jog rekordų nebebus todėl, kad 
margučių tiesiog nebėra kur laikyti. 
„Jeigu jų būtų dar daugiau, turėčiau 
su jais miegoti“, – sakė jis žurnalistams. 
Iš pradžių F.Kraftas kabindavo plasti-
kinius margučius, bet netrukus perė-
jo prie natūralių, rankomis išmargintų 
tuščiavidurių kiaušinių. Į šį darbą vy-
ras įtraukė visą šeimą. Pažiūrėti pono 
F.Krafto obels per Velykas į Zalfeldą 
kasmet atvažiuoja tūkstančiai žmonių. 

Surado katiną po  
16 metų

Išsekęs katinas, vardu Poldis, buvo 
rastas miške netoli Miuncheno (Vo-
kietija) ir nugabentas į miesto gyvū-
nų prieglaudą. Dėl ištatuiruoto nume-
rio už katino ausies greitai buvo nu-
statyta, kam priklauso gyvūnas, ir apie 
tai pranešta jo šeimininkei. Ši tikrai ne-
sitikėjo dar kada nors išvysti savo ka-
tiną, dingusį prieš 16 metų. Moteris 
jau pasiėmė gyvūnėlį iš prieglaudos.

Gimė nepaprastas 
ėriukas

Viename Vakarų Kazachstano 
kaime gimė ėriukas, ant kurio šonų 
matyti užrašai „Alachas“ ir „Mahome-
tas“. Į arabų rašmenis panašų piešinį 
pirmieji pastebėjo Koraną skaitę vai-
kai. Šeimininkai nufotografavo ėriu-
ką ir nuvežė nuotraukas srities ima-
mui. Aukštas musulmonų dvasinin-
kas patvirtino, kad vaikai neapsiriko 
ir kad tai užrašas arabų kalba. Kaimo 
imamas Amankosas Musiregalijevas 
sako, kad tai pirmas atvejis regione, 
kai ant ėriuko kailio aiškiai matyti Ala-
cho ir jo pranašo Mahometo vardai. 
Ėriuką pavadino Alabergenu – „Ala-
cho dovanotuoju“.  Pažymėtina, jog 
1998 m. višta toje pačioje sodyboje 
sudėjo kiaušinį, ant kurio lukšto mu-
sulmonų dvasininkai taip pat įžiūrė-
jo Alacho vardą.

Per Velykas švedas 
suvalgo 4,1 kiaušinio

Per Velykas švedai kiaušinių su-
valgo tik dukart daugiau nei per 
įprastą savaitgalį: Velykų savaitgalį su-
valgoma vidutiniškai 4,1 virto kiauši-
nio, įprastą savaitgalį – 2,1 kiaušinio. 
Švedai kiaušinius pusryčiams renka-
si dažnai, o šiemet prieš Velykas at-
liktos apklausos rezultatai atskleidė, 
kad juos mėgsta maždaug 97 proc. 
švedų. Apklausoje dalyvavo 1 tūkst. 
švedų. 44 proc. mėgsta, kad kiauši-
nio baltymas būtų kietas, tačiau jo 
centre puikuotųsi kreminės konsis-
tencijos trynys. Vyresnio amžiaus šve-

dai pradeda mėgti minkštesnį trynį, 
o jaunesnieji vis dar mieliau renkasi 
kietesnį. Per Velykas 74 proc. švedų 
kiaušinius valgo su mėgstamu gar-
nyru, dažniausiai tai būna majone-
zas ir krevetės. 

Nacių atributiką 
skandins jūroje

Vienas Rusijos valdininkų Kara-
liaučiaus srities administracijoje savo 
kolegoms pasiūlė supirkti visas su na-
ciais susijusias senienas ir paskandinti 
jas Baltijos jūroje. Tokį pasiūlymą Ru-
sijos gamtos apsaugos tarnybos Ka-
raliaučiaus valdybos vadovas Jurijus 
Cybinas pateikė srities vyriausybės 
pasitarime. Valdininkas teigė, kad jis 
pats Karaliaučiaus senienų parduo-
tuvėse įsitikino, jog daiktų su nacių 
simboliais yra daug ir jie paklausūs. 
Todėl J.Cybinas pasiūlė visiems val-
dininkams susidėti pinigų, išpirkti vi-
sas senienas ir jas paskandinti Balti-
jos jūroje. Srities gubernatorius Niko-
lajus Cukanovas atsakė, kad taip el-
giantis kiltų papildomas susidomė-
jimas nacių simbolika. „Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) sritis pernelyg dide-
le kaina atiteko mūsų šaliai. Be abe-
jo, fašistinė svastika – blogas to pri-
minimas, tuo labiau Kaliningrado sri-
tyje“, – sakė gubernatorius. Jis pave-
dė išnagrinėti, kaip įstatymais galima 
būtų uždrausti šio regiono teritorijoje 
prekiauti nacistine simbolika. 

Pagalvių mūšiai
Tūkstančiai žmonių visame pa-

saulyje balandžio 7 d. paminėjo Tarp-
tautinę pagalvių mūšio dieną. Pro-
jekte dalyvavo daugiau kaip šimtas 
miestų, tarp jų Niujorkas, Berlynas, 
Šanchajus, Budapeštas ir Taipėjus. 
Prieš mūšį buvo paskelbtos jo taisy-
klės – „naudoti švarias pagalves, nu-
siimti akinius ir stabilius papuošalus, 
būti draugiškiems“. Berlyne prie Bran-
denburgo vartų šimtai žmonių, su-
kviestų per socialinius tinklus, mosi-
kavo pagalvėmis, kurios netruko virs-
ti plunksnų kamuoliais. Niujorke Tarp-
tautinę pagalvių mūšio dieną pami-
nėjo tūkstančiai dalyvių. Jie susibūrė 
Manheteno parke. Šanchajuje rengi-
nys truko tik penkias minutes, tada įsi-
kišo policija ir jį nutraukė. Tarptautinė 
pagalvių mūšio diena yra vadinama-
sis „flashmob“, kurio dalyviai į sponta-
niškas akcijas viešose vietose susiren-
ka apie jas sužinoję internete.

Velykos Filipinuose
Prisimindami Jėzaus kančią, Di-

dįjį penktadienį Filipinuose vėl leido-
si nukryžiuojami daugiau kaip 20 ti-
kinčiųjų. Apie 3 tūkst. vietinių ir turis-
tų stebėjo tradicinę ceremoniją vie-
name kaime į šiaurę nuo Manilos. 44 
m. Arturas Batingas išskėtė rankas 
ir liko visiškai ramus, kai dešimties 
centimetrų vinys pervėrė jo rankas. 
Kai kurie tikintieji leidosi, kad jiems 
prie kryžiaus būtų prikaltos ir kojos. 
Po kelių minučių gelbėtojai žmones 
nuo kryžių nuėmė. „Šiek tiek skaudė-
jo, tačiau buvo galima iškęsti“, – sakė 
A.Batingas, pirmą kartą dalyvavęs 
spektaklyje. Kitais metais jis vėl ke-
tina leistis nukryžiuojamas. Tai vyras 
esą pažadėjo Dievui, kad jis apsau-
gotų jo šeimą nuo ligų. Aleksas Lara-
nangas, dalyvavęs rituale jau 12 kar-
tą, ketina tai daryti iki mirties. „Už tai 
nieko nesitikiu. Aš tai darau dėl Die-
vo“, – sakė jis. 

Likus kelioms valandoms iki ce-
remonijos daugybė vietinių plakėsi 
rykštėmis, taip gailėdamiesi dėl savo 
nuodėmių. Katalikų Bažnyčia neprita-
ria šiems kruviniems ritualams. 

Kryžiažodis „Pupos“
Vertikaliai: 1. Skolinami pinigai 

2. Afrikos valstybė 3. Nertinė tinklo skylė, 
mezginio nyčių kilpa 4. Griežk 5. Krepši-
ninkas ... Kurtinaitis 6. Miestas Tolimuo-
siuose Rytuose 8. Kas ..., tas visada su-
randa 13.  Puošnus kuoduotas paukštis 
14. Vandens paukščiai 15. Šviesos nebu-
vimas 17. Gruzinų klasiko Š.Rustavelio po-
ema „Karžygys ... kailyje“ 18. Avių ir galvi-
jų taukai 19. Ėriuko kailis 22. Cirko aikšte-
lė, kurioje vyksta vaidinimas 23. Vidurius 
imti, darinėti 24. Brangakmenių svorio 
matas 25. Tapytas stačiatikių Dievo arba 
šventojo paveikslas 28. Darbo užmokes-
tis 29. Žemės plotas, iš visų pusių apsup-
tas vandens.

Horizontaliai: 1. Ne mano dar-
žas, ne mano ... 5. Vyro vardas 7. Sūnaus 
žmona 9. „Reportažas su ... ant kaklo“ 
(J.Fučikas) 10. Žadas 11. Beržinė ... 12. Su-
šaldytas saldus pieno, grietinėlės gami-
nys 13. Paskatinimas 16. Žymus Holivu-
do aktorius Silvestras ... 20. Mokslas apie 
nusikalstamumą kaip socialinį reiškinį 
21.  Smeigiamas pagalys 24. Sala Vidur-
žemio jūroje 26. Čekijos pinigas 27. Upė, 
tekanti per Sankt Peterburgą 29. Kelių eis-
mo ženklas 30. Kanados sostinė 31. Gy-
vatė 32. Telktinis darbas, nemokama tar-
pusavio pagalba 33. Svaidomasis spor-
to įrankis.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Nerija“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Svaras 2. Aras 3. Meka 4. Tirana 7. Tvarka 8. Varėna 9. Lyrika 13. Mašalas 14. 

Šulinys 16. Ataka 18. Šarka 21. Vargas 22. Giesmė 23. Atėnai 27. Angelė 28. Lelija 31. Nida 32. Elbė.
Horizontaliai: 5. Voverė 6. Nerija 10. Skara 11. Baltai 12. Ankara 15. Akra 17. Dainius 

18. Šukė 19. Sartas 20. Gitara 24. Kara 25. Kalinys 26. Asta 29. Aguona 30. Verona 31. Namie 
33. Pelėda 34. Obojus.

Nepasiduoti  
ir negailėti savęs

Dar vaikystėje Tatjanai buvo 
diagnozuotas cerebrinis paraly-
žius. Iki 8-erių metų gydytojai 
bandė kovoti su mergaitės liga, 
bet silpnos jos kojytės nenorėjo 
paklusti. Galiausiai medikai pa-
sidavė teigdami, kad mergaitė 
niekada nevaikščios. Iš pra-
džių tėvai ją nešiojo ant ran-
kų, vėliau persodino į ratelius.

Tatjana prisimena nemė-
gusi važiuoti į mokyklą ir dėl 
to buvo kalti ne tik sunkiai ra-
teliais įveikiami keliai – ji ne-
pritapo prie klasės draugų ir 
kentė jų patyčias. Tik išmo-
kusi į pašaipas atsakyti gė-
riu ji sulaukė rezultatų – tarp 
jos ir bendraklasių užsimezgė 
draugiški santykiai.

Taip Tatjanos gyvenimas 
tapo kiek lengvesnis, ji ėmė 
daugiau bendrauti. Mergina 
pasakoja kartą viename kon-
certe pamačiusi dainuojantį 
neįgalų berniuką. Tuomet Ta-
tjana suprato, jog yra žmonių, 
kuriems taip pat sunku kaip 
ir jai ar net sunkiau, bet jie ne-
pasiduoda ir negaili savęs. Būti 
panašiai į sutiktą neįgalųjį buvo 
jos tikslas.

Baugino liūdnos ateities 
perspektyvos

Baigusi mokyklą Tatjana lan-
kė siuvėjų kursus, vėliau, drau-
gų raginama, pradėjo šokti rate-
liuose. Kartu su kitais šokėjais ji 
pasiekė didelių pergalių, dalyva-
vo konkursuose, rengė pasirody-

Susipažinęs su Tatjana vyras 
pasakoja pajutęs, jog sutiko žmo-
gų, kurio visada laukė. Jo nė kiek 
neglumino tai, kad ji juda tik ve-
žimėliu, juk svarbiausia tai, kaip 
gera jiems buvo kartu.

Turėjo išmokti vaikščioti
Palydėjęs Tatjaną iš reabilita-

cijos centro namo Vladimiras jai 
pasipiršo. Moteris pasakojo ke-
lias dienas svarsčiusi, kaip pasi-
elgti: ji labai nenorėjo tapti naš-
ta ir suprato privalanti išmokti 
vaikščioti.

Ji bandė stotis, įsitempda-
vo iš visų jėgų, bet kojos ne-
klausė, o nugarą raižė stiprūs 
skausmai. Vėliau nutarė mo-
kytis vaikščioti su ramentais. 
Ji treniruodavosi nuo ryto 
iki vakaro ir tikina nejautusi 
skausmo – meilė veikė ją kaip 
stipriausi nuskausminamieji. 
Kartą jai pavyko pačiai pakil-
ti ir su ramentais išstovėti ke-
lias minutes.

Netrukus Tatjana išmoko 
taip vikriai judėti su ramen-
tais, jog Vladimiras nebespė-
davo paskui ją. Tai neįtikėti-
na, mat viena jos koja visiškai 
paralyžiuota, o mergina kaž-
kokiu stebuklingu būdu pajė-
gė išsilaikyti be atramos. Apie 
tai sužinojęs Tatjanos gydyto-

jas juokavo, esą teisinga ir stipri 
motyvacija gali daryti stebuklus.

Vėliau Tatjanos laukė dar 
vienas stebuklas – didžiosios jos 
svajonės išsipildymas – vestu-
vės. Į salę, kur vyko šventė, jau-
noji laiptais užlipo pati. Laimin-
gai ištekėjusi moteris pasakoja 
kasdien besijaučianti vis geriau 
ir tvirčiau. Ji tiki, kad greitai net 
ramentų jai nebereikės.

Pagal www.sobesednik.ru parengė

Viktorija NORKAITĖ

mus užsienyje. Jos gyvenime ne-
trūko įspūdžių, bet baugino liūd- 
nos mintys apie ateitį. Mergina 
bijojo vienatvės ir manė niekada 
nebūsianti laiminga.

Būtent tada visiškai viltį pra-
radusi Tatjana viename reabili-
tacijos centre susipažino su Vla-
dimiru Jegorovu. Jo gyvenimas 

– taip pat ne iš lengvųjų. Darbe 
patyręs traumą jis buvo keliskart 
operuojamas ir liko neįgalus. Ne-
galėdamas susirasti gerai moka-
mo darbo jis nebuvo paskirtas 
dukters globėju (motinystės tei-
sės iš buvusios žmonos buvo at-
imtos), tad sielojosi negalėdamas 
su ja praleisti daug laiko. Į reabi-
litaciją jis sutiko vykti tik sužino-
jęs, kad čia galės pasimokyti nau-
jos profesijos, mat jau buvo vis-
kuo nusivylęs.
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„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o

***
Nebemojuok sausomis
Šakomis,
Medi.
Į tavo tuščią lizdą
Paukščiai
Jau nebeatskris.
Ir nebelauk pavasario, 
Neverta –
Juk žaluma tavų šakų
Nebeapkris.
O medi, medi, 
Tu dabar – tarsi likimas.
Ir tarsi meilė, 
Pasiklydusi tarp svetimų.
Kažkas pašaukia – 
Gal tai artimųjų atminimas?
O gal išskridusių minčių
Grįžimas atgalios?

***
Vėl gelsvais ajerais
Į viltį…
Nepriversk tik, širdie,
Nutilti…
Į lelijos baltumą 
Tyrą
Tu supilk tokią skaudžią 
Tylą. 
Ir kalbėk.
Ir kalbėk –
Myliu.

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai

Besibaigiant pirmajam pava-
sario mėnesiui Klaipėdoje įvyko 
kretingiškės Marytės Jurkienės 
siuvinėtų paveikslų parodos pri-
statymas. Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugija, vadovaujama 
Jono Tarasevičiaus, kelerius me-
tus artimai draugauja su Kretin-
gos neįgaliaisiais, kurių pirmi-
ninkas Jonas Tiškus įkūrė „Tri-
jų Mūzų“ klubą, vienijantį Že-
maitijos krašto literatus, meni-

Siuvinėtuose paveiksluose atgyja 
tėviškės gamta

ninkus, šokėjus ir dainininkus.
Šiltą, saulėtą pavasario die-

ną Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugijos patalpose nariai ir 
svečiai galėjo pasidžiaugti spal-
vingais M.Jurkienės siuvinėtais 
paveikslais, kurių per savo gy-
venimą menininkė sukūrė apie 
200. Juose tikroviškomis spal-
vomis žydi tėviškės laukai, so-
džiai, miškai, nutvieksti saulės 
spindulių, atsispindinčių upių 
ir ežerų vilnyse. Talentingos 
M.Jurkienės kruopščiai kryže-
liu išsiuvinėti darbai džiugino 
susirinkusiuosius, o pačiai kū-
rėjai buvo malonus aplinkinių 
dėmesys, už kurį ji atsidėko-
jo nuoširdžia šypsena, lydinčia 
ją nuo vaikystės ir neleidžian-
čia pasiduoti gyvenimo sunku-
mams, ligoms.

Šventėje dalyvavo ir Parkin-
sono draugijos pirmininkės pa-
vaduotojas Zigmas Dilda, Klai-
pėdos VšĮ „Likimo laiptai“ va-
dovas Adolfas Ruškys, Klaipė-
dos neįgaliųjų verslo plėtros 

Marytė Jurkienė.

Marytės Jurkienės siuvinėti paveiks-
lai. 

centro vadovė Neringa Vens-
kienė su konsultante Asta Ja-
kovleviene.

Susirinkusiesiems skambė-
jo Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Pagai-
rė“ dainos. Renginyje užsimez-
gė daug naujų pažinčių, bur-
siančių neįgaliuosius į bendra-
minčių ratą, plėtosiančių meni-
nę veiklą.

Jūratė BRAŽICKAJA

Kaziūnė pametė tikslų die-
nų skaičių. Jeigu dienos pavirs-
tų siūlais, susivytų nemenkas 
kamuoliukas. Tamsintas, nes 
skausmas nesitraukia, dažy-
damas laiką neviltimi ir tolin-
damas žingsnį namų link. Gre-
timoje lovoje keičiasi moteriš-
kos, o ji murkso kaupdama drą-
są paklausti, kada ir ją išleis? Ir 
vėl susigūžia, bijodama išgirsti 
negerą žinią, vadinamą diagno-
ze. Gal rytoj paklaus, bet vis ati-
dėlioja, o daktarai tyli.

Tačiau šią savaitę per di-
džiąją vizitaciją, netikėtai pa-
čiai sau, liežuvis drąsiai išstū-
mė klausimą – kada namo? Ma-
loniai šypsodamiesi, pašposau-
dami, daktarai stebisi: kur, na 
kur ji skubanti? Čia visi ją myli, 
rūpinasi, lanko. Patikėkit, tokio 
oro seniai nematėm: už lango 
staugia rudenis, dangaus sto-
gas visąlaik prakiuręs, žmonės 
tik džiaugtųsi galėdami pasile-
pinti šiltoje lovoje. Pabūkit dar, 
sustiprėkit, – kalba jie. Tačiau 

pasitarę leidžia keltis, trumpai 
pasivaikščioti po palatą. 

Daktarai išeina, o Kaziūnė at-
laidžiai šypteli: palata lyg šuns 
palocius, kur čia pasiklysianti. 
Bet ko ji nepaklausė diagnozės, 
žaizdos menkas lopinėlis teli-
kęs, o ją laiko. Ir tas skausmas, 
lyg rakštis kokia – niekaip nesi-
seka ištraukti.

Kitą rytą atsargiai pratinasi 
palikti lovą, atsistoti ant nuosa-
vų kojų. O šios dreba ir visas kū-
nas lyg guminis. Kol pasiekia du-
ris, apsipila prakaitu. Išsigandu-
si grįžta į lovą. Nusiramina, lyg 
niekur neskauda. Užteks, nerei-
kia padauginti. 

Rytojaus dieną paslankioja 
po palatą, pakalbina kaimynę, 
pailsi. Po pietų nusigauna iki lan-
go, godžiai žiūri į jai nepasiekia-
mu tapusį gamtos pasaulį. „Turė-
čiau sparnus – skrisčiau pro stik- 
lą“, – sumojuoja rankomis Ka-
ziūnė. Lietaus plakamos medžių 
viršūnės siūbuoja, lyg prašyda-
mos pagalbos. Bežiūrint į ver-

kiantį berželį, aptemsta akyse ir 
Kaziūnė susmunka kur stovinti. 

Atsimerkia lovoje, praveria 
lūpas ir vėl netenka sąmonės. Su-
grįžusi iš nebūties, pamato susi-
rūpinusį gydytojo veidą, lašinės 
sistemą vis atskubančią papil-
dyti sesutę. Gydytojas švelniai, 
bet kategoriškai liepia nesikelti 
iš lovos. Tada Kaziūnė pareika-
lauja pasakyti – kodėl? Kodėl ją 
čia laiko, lyg savo kampo neturė-
tų. Kodėl jai perpilamas kraujas? 
Kuo ji serga? Ji pradeda verkti ir 
maldauja pasakyti tiesą, kad ir 
kokia žiauri ji būtų. Užspeistas 
į kampą gydytojas tyli, mintyse 
rinkdamas žodžius.

– Operacija atlikta pavėluo-
tai.

– Ir? – nerimsta ligonė.
– Jūs sergate vėžiu. Atleis-

kite, bet diagnozė... – gydytojas 
kalba toliau.

Kaziūnė tvirtai sučiaupia lū-
pas, išgirstas žodis gerklėje su-
ritina gumulą ir darosi sunku 
kvėpuoti. Gumulas kyla aukš-
tyn, smaugia, pratrūksta rauda. 
Po kiek laiko, išsiliejus, pasida-
ro lengviau, bet užvaldo pani-
ka. Stengdamasi jai nepasiduo-
ti, klausia svarbiausio:

– Kiek man liko?
– Geriausiu atveju – viene-

ri metai.
– O blogiausiu? – šnabžda pa-

klaikusi moteris. Burnoje pasida-
ro sausa, net girdėti, kaip trina-
si dantys.

– Du ar trys mėnesiai, – sąži-
ningai atsako gydytojas.

Abu nutyla.
– Gal suleisti raminamųjų? – 

jautriai paklausia gydytojas.
Kaziūnė purto galvą. Diag- 

nozė smogė tarsi peiliu, galvo-
je žybsi minčių žaibai, spausda-
mi ašaras. Ji užsimerkia. Gal rei-
kėjo anksčiau, kada suskausda-
vo juosmenį? Ar kai iš nieko su-
karščiuodavo? O dabar vėlu. Da-
bar reikia viską į gyvenimo len-
tynas sudėlioti, nes laikas labai 
brangus.

Vakare, gydytojui užsukus 
pažiūrėti, kaip ji jaučiasi, prašo:

– Noriu važiuoti namo.
– Paciento teisė rinktis. Bet 

nerekomenduoju, jums reikalin-
ga profesionali slauga. Išimties 
tvarka gydome jus ligoninėje, o 
ne slaugos namuose. Supraski-
te, jūsų amžius jums ne draugas, 
nors širdelė labai stipri.

Kaziūnė padėkoja ir gydyto-

jas išeina. Ji svarsto, kur eis. Vis 
užbėganti seselė ramina, pops-
to, glosto Kaziūnę, šluosto te-
kančias ašaras ir kalba paguo-
dos žodžius. O gal? Būna gi ste-
buklų, ji galinti papasakoti ne 
vieną atvejį. 

Taip guodžiama senoji už-
snūsta. Pas ją atskuba močiu-
tėlė Elžbieta, paglosto Kaziū-
nei plaukus ir atskleidžia pa-
slaptį: „Kazyte, vaikeli, aš ma-
tau, kaip tau skauda. Pasitepk 
tepalėliu, kurį taip nenoriai ga-
mindavai. O nuo ligos sode, po 
laukine kriauše, šiaurės pusėje, 
užkastas juodo stiklo butelis. 
Tai rimti vaistai. Tave mokinau, 
kaip vartoti. Pabandyk, gal dar 
nepavėlavai.“ Elžbieta pabu-
čiuoja ją į skruostą, bet buči-
nys nuveria nežemišku šalčiu, 
ir sudrebėjusi Kaziūnė pabun-
da. Pamažu sapnas atkeliauja į 
sąmonę. Jį prisiminusi Kaziūnė 
šiurpsta, bet niekur nepabėgsi 
su tokia diagnoze. Kokia šian-
dien diena ir koks mėnulis? Pa-
sisuka į langą – mėnuo žvelgia į 
ją. Elžbieta ne veltui atėjo – sap- 
nas pranašiškas.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Iš rašomo novelių romano

Sapnas

Tyloje nakties
Papūtė nakties tyla į veidą
Ant akių užleido miglą
Budi tyloje nakties
Kryžiuotis voras
Išraštavęs savo tinklą
Tyloje nakties
Užmigo tulpė
Taurėje
Rasos lašelis žvilga
Tyloje nakties
Iš kažkur
Apsilanko žodžiai
Ir linguoja
Mano mintyse
Tarytum smilgos
Tyloje nakties
Kartu su jais linguoju
Rankioju
Sudėdama
Eilėraščio lopšinėn
Tyloje nakties
Girdžiu ausyse
Pulso tvinksnį
Jausdama
Kaip skaudžiai
Dilgčioja širdis
Krūtinėj.
– – – – –
Gera...
Tyloje nakties...

Sutemose
Jau vakaras
Sutemo
Ir mėnuo
Žvaigždę
Glosto
Nuo verksmo
Peršti akys
Bet negaliu
Sudėt dar
Bluosto
Įvairios
Mintys
Kaip kas-
Vakar

Svajones mano
Klosto
Nesurenku
Krūvon jų
Nesurandu
Joms uosto.
– – – – –
Taip ir palikim
Tegul
Pačios susiklosto...

Zinaida DILYTĖ–JURĖNIENĖ
Panevėžio r.
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