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Tarybos 
akiratyje – 

visoms 
negalioms 
aktualios 

problemos

Neįgaliųjų rūpesčiai – ne vien 
socialiniai reikalai

Negalia dažniausiai už-
klumpa netikėtai – nepa-
siruošus jai, nežinant, kur 
kreiptis pagalbos. Ji sukre-
čia ir verčia iš naujo save 
pažinti. Kaip žmogus pri-
sitaikys, gebės kompen-
suoti savo negalią, labai 
priklauso nuo žmonių, su 
kuriais jis susidurs ieško-
damas, – jų kompetenci-
jos, geranoriškumo, noro 
padėti. Siekdama ne de-
klaratyviai, o realiai pagel-
bėti neįgaliesiems, suteikti 
jiems informacijos, paro-
dyti galimybes, Lietuvos 
neįgaliųjų draugija (LND) 
rengia techninės pagal-
bos ir kitų negalią kom-
pensuojančių priemonių 
pristatymus.

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų ir savivaldybių dialogas
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Antrąją kadenciją pradė-
jusi Kauno miesto savival-
dybės neįgaliųjų reikalų 
taryba sudaryta iš savival-
dybės ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovų  – 
tai padeda ne tik aptar-
ti rūpimas problemas, 
bet ir išgirsti kompeten-
tingų specialistų nuomo-
nę, jų pasiūlytus galimus 
sprendimų būdus. Antrą 
kartą tarybos pirminin-
ku išrinktas Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Ignas Mačiukas. 
Pirmajam šios kadencijos 
posėdžiui jo vadovauja-
ma taryba ruošėsi labai 
atsakingai. Iš anksto visų 
negalių atstovų buvo pa-
prašyta pasirengti prista-
tyti atskiroms neįgaliųjų 
grupėms aktualias pro-
blemas, kad būtų gali-
ma jas įtraukti į Neįgalių-
jų reikalų tarybos veiklos 
planą ir kryptingai dirbti 
jas sprendžiant. 

Pristatytos techninės pagalbos priemonės sulaukė neįgaliųjų susidomėjimo.
Viktorijos Norkaitės nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos tarybos posėdis vyks 2012 m. 
gegužės 22 d. Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre  
(Mėguvos g. 13, Palanga). Pradžia 15 val. 

darbotvarkė:
1. LND (pirmininko) valdybos 2011 m. ataskaita.
2. LND finansinė 2011 m. ataskaita.
3. LND valdybos darbo įvertinimas.
4. LND konferencijos datos ir vietos nustatymas.
5. Diskusijos ir pasisakymai.
6. Kiti klausimai.

Kviečiamas LND tarybos posėdis

Vertimas į gestų kalbą – 
kurtiesiems opiausias 

rūpestis 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 

(LKD) Kauno teritorinės valdy-
bos pirmininkės Jūratės Puga-
čiauskienės teigimu, kurtiesiems 
opiausios įsidarbinimo (darbda-
viai dar nenoriai priima kurčiuo-
sius) ir televizijos laidų vertimo 
į gestų kalbą problemos. Pasak 
jos, apie tai kalbama jau seniai, 
tačiau esminių pokyčių nesulau-
kiama. Pasidžiaugusi, kad Kau-
no miesto tarybos posėdžiai jau 

transliuojami su gestų kalbos 
vertimu ir kurtieji juos gali ma-
tyti internetu, J.Pugačiauskienė 
akcentavo, jog platesnė visuo-
meninė informacija kurčiųjų 
bendruomenei vis dar nepriei-
nama. Per Lietuvos televiziją su 
gestų kalbos vertimu transliuo-
jama tik viena žinių laida (18.15 
val.). LKD atstovė patikino, kad 
Gestų vertėjų centras yra nusi-
teikęs bendradarbiauti, padė-
ti versti TV laidas. Tarybos var-
du kreiptasi į UAB „Init“ direk-
torę, prašant įsigilinti į iškeltas 
problemas ir padėti jas spręsti. 

Gestų kalbos nesuprantan-
ti visuomenė, įvairių sričių spe- 
cialistai kurtiesiems kelia ir dau-
giau rūpesčių. Net į poliklini-
ką jie negali nueiti vieni. Ir čia 
būtina gestų kalbos vertėjų pa-
galba. Tačiau dažnai pacientai 
poliklinikoje priimami ne re-
gistracijos talone nurodytu lai-
ku, o laukia eilėje. Kartais ten-
ka sugaišti net po 1–2 val. Pasak 
J.Pugačiauskienės, gestų kalbos 

NeįgaLiesiems atLieKame 
visų marKių LeNgvųjų 

automobiLių perDirbimą į 
raNKiNio vaLDymo

AB „PUNTUKAS“
Tel. (8 5) 272 14 25. Mob. tel. 8 614 854 39
El. p.: gene.dangveckiene@puntukas.lt

Neįgaliesiems reikalinga 
ne tik socialinė parama

Pasak LDN pirmininko Zig-
manto Jančauskio, diskusijos 
tarp neįgaliųjų nevyriausybi-
nių organizacijų (NVO) naudin-
gos tuo, kad leidžia abiem pu-
sėms sužinoti vieniems kitų po-
reikius, galimybes. Nebendra-
darbiaujant neįgalieji nustumia-
mi į šalį, laikoma, jog vienintelė 
sritis, kuri gali būti jiems svarbi, 
– socialinės paslaugos ir skiria-
mos išmokos, tad, kai kreipiasi į 
savivaldybes, jie neretai siunčia-
mi į socialinės paramos skyrius. 
Neretai toks požiūris į neįgaliuo-
sius paaiškinamas jų neaktyvu-

Siekdama skatinti nevyriausybinių neįgaliųjų organiza-
cijų ir savivaldybių dialogą, Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) ėmėsi iniciatyvos organizuoti apskritojo stalo disku-
sijas. Iki metų pabaigos planuojama surengti 14 tokių susi-
tikimų įvairiuose Lietuvos miestuose. Pirmoji diskusija įvy-
ko Pakruojyje, čia susirinko nevyriausybinių neįgaliųjų 
organizacijų, savivaldybės, LND atstovai. Siekta išsiaiškin-
ti, su kokiomis problemomis susiduria neįgalieji, ir ieškoti 
jų sprendimo būdų.

mu, todėl jų nuomonės neatsi-
klausiama sprendžiant svarbius 
klausimus, esą savivaldybės pa-
čios žino, kaip gyventojams ge-
riausia. Z.Jančauskio įsitikinimu, 
neįgaliesiems svarbus ir kultūri-
nis gyvenimas, švietimas, kitos 
bendruomenės gyvenimo sritys, 
tad, sprendžiant su jomis susiju-
sius klausimus, turėtų dalyvau-
ti ir neįgaliųjų atstovai. Pirminin-
ko įsitikinimu, tam savivaldybė-
se turėtų būti buriamos neįgalių-
jų reikalų tarybos.

Neįgalieji – 
bendruomenės nariai
Pakruojo rajono savivaldybės 

merės Astos Jasiūnienės ir So- 

cialinės rūpybos skyriaus vedė-
jos Daivos Rutkevičienės įsitiki-
nimu, Pakruojo rajone neįgalių-
jų klausimai sprendžiami, nors 
jų reikalų tarybos savivaldybėje 
ir nėra. Pasak merės, neįgalusis 
yra bendruomenės narys, o rū-
pintis jais savivaldybėms paskir-
ta Vietos savivaldos įstatymu. 
Tad visai nebūtina kurti atski-
rų tarybų, o neįgalųjį reikia ma-
tyti ir suvokti kaip tokį pat ben-
druomenės narį, turintį lygias 
teises ir galimybes. Nuomonei, 
jog taryba nebūtina, pritarė ir 
D.Rutkevičienė, mat vien ją įkū-
rus, problemos pačios nepradė-
tų spręstis, reikia neįgaliųjų ini-
ciatyvos, kurią jie gali parodyti 
ir be tarybos.

Nėra poreikio  
pritaikyti būstą?

Z.Jančauskiui pasidomė-
jus, kodėl pernai nebuvo pri-
taikomi neįgaliųjų būstai, 
D.Rutkevičienė paaiškino, jog 
nebuvo tokio poreikio, o jam 

Svarbu žinoti, kur ieškoti 
pagalbos

Neįgaliesiems nereikia 
priemonių?

Pirmasis pristatymas orga-
nizuotas Pakruojyje, į jį pakvies-
ti šio rajono neįgalieji, savival-
dybės atstovai, įvairių techninės  
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LND valdyba



2012-ieji paskelbti Europos vyresnių žmonių akty-
vumo ir kartų solidarumo metais. Suprasdama proble-
mos svarbą, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje or-
ganizavo konferenciją „Kartų solidarumas Lietuvoje:  
dialogo paieškos“.

Europoje, taip pat ir Lietuvoje ryškėja stiprėjantis 
kartų susipriešinimas. Priežasčių daugybė. Šimtmečiais 
jaunimo pagarba vyresniems buvo natūrali: iš jų moky-
tasi balnoti žirgą, arti, sėti, žodžiu, dirbti ir gyventi. Da-
bar, įvykus dideliam technikos progresui, viskas pasi-
keitė ir pagyvenę žmonės kreipiasi į savo vaikus ir vai-
kaičius, prašydami padėti išmokti naudotis kompiute-
riu ir kitomis technikos naujovėmis. Suprantama, kad tai 
negalėjo nepakenkti vyresnių žmonių autoritetui. „Eu-
robarometro“ tyrimų „Aktyvi senatvė“ duomenimis, 37 
proc. apklaustų Lietuvos gyventojų požiūris į 55 metų 
ir vyresnius žmones yra neigiamas. Manoma, kad tai 
lemia silpnėjančias vyresnių žmonių pozicijas konku-
ruojant darbo rinkoje. Vakarų pasaulyje senyvi žmonės 
nemylimi, tačiau jie ekonomiškai stiprūs, todėl jais do-
misi verslas. Mūsų senjorai ir nemylimi, ir ekonomiškai 
silpni: jais verslas nesidomi, juos niekina jaunoji karta.

Konferencijos dalyviai pripažino, kad mums trūksta 
dialogo tarp skirtingų kartų. Pasak Europos informaci-
jos centro atstovės Anetos Šerelytės, Naujojoje Zelandi-
joje yra radijo laidų, kuriose kalbasi įvairių kartų žmo-
nės. Kanados mokyklose praktikuojamos „Senelių die-
nos“, kai į mokyklas pasikviečiami seneliai. Jie apžiūri 
kabinetus, domisi mokymo procesu, susipažįsta su mo-
kytojais. Kanadoje sėkmingai įgyvendinama programa 
„Auginkime kartu“ – mokiniai su tėvais ir seneliais vei-
sia ir prižiūri sodą, augina daržoves. Daug kur prakti-
kuojami jaunimo roko grupių pasirodymai kartu su sen-
jorų chorais, keturių kartų karnavalai.

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos preziden-
tės Grasildos Makarevičienės nuomone, skirtingas pilie-
čių kartas priešina ir žiniasklaida. Pasak Seimo nario psi-
chologo Gedimino Navaičio, didelę mūsų žiniasklaidos 
dalį veikia užsienio šalių interesai. Formuojama nuomo-
nė, kad mūsų kraštas yra netinkamas gyventi ir reikia iš 
jo sprukti. Vakariečiai labai didelės simpatijos imigran-
tams nejaučia, bet supranta, kad atvykėliai, ypač aukš-
tesnės kvalifikacijos, yra atplaukiantis žmogiškasis ka-
pitalas, kuris leidžia laisviau kvėpuoti jų šalių ekono-
mikai. Investicijos į žmogų – pačios efektyviausios, ir 
gaila, kad jos atitenka kitoms šalims.

Amžių sandūroje Lietuvoje vyko žmonių pagal am-
žių diskriminacija. Sulaukę pensinio amžiaus darbingi 
žmonės buvo masiškai atleidžiami. Taip buvo „graži-
nama“ statistika, mažinamas bedarbių procentas. To-
kios politikos rezultatai buvo liūdni: sumažėjo dar-
bo vietų, padidėjo pensininkų skaičius, o jaunimas pa-
traukė į airijas.

Politikai nuolat kartoja, kad pensininkai – nepakelia-
ma našta valstybei ir darbingajai visuomenės daliai. Mi-
nimas net Senasis Testamentas: Mozė vedė savo tautą iš 
Egipto į Pažadėtąją žemę, vedė ilgai, kad išmirtų senoji 
karta. Supraskite, senjorai, – kol jūs neišmirsite, mūsų 
Lietuvėlėje nieko gero nebus. Tad paskubėkite! Žmonių 
mirtingumu ypač aktyviai domisi draudimo bendrovės. 
Jų duomenimis, dirbantys pensinio amžiaus vyrai gy-
vena ilgiau. Tad prievarta juos išstumiant iš darbo tam 
tikra prasme vykdomas genocidas.

Mūsų šalyje į senus žmones reikėtų žiūrėti ne kaip 
į naštą visuomenei, o kaip į resursą, kurio dar negeba-
me ar nenorime panaudoti. Taip pat reikėtų žiūrėti ir į 
jaunimą. Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
solidarumo metai įpusėjo. Suvokus problemos svarbą, 
per likusį pusmetį vienijant mūsų visuomenę dar gali-
ma nemažai nuveikti.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Susirūpinta kartų 
solidarumu

Apie tai, 
kas 

jaudina

Kaišiadorys:

Daržovių užsiaugina patys

Tokioje džiugesio skli-
dinoje aplinkoje visada 
vyksta neįgaliųjų susirin-
kimai. Toks ataskaitinis 
Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos susirinkimas su-
rengtas Kupiškio kultūros 
centro vitražų salėje.

„Ataskaitos savo drau-
gijos nariams ir metinės 
darbų apžvalgos – įprastas 
ir būtinas kasmetis įvykis 
draugijos veikloje. Bet šur-
mulio, nerimastingo ruoši-
mosi visada apstu, nes no-
risi ne tik padarytų darbų, 
kruopščiai surinktų faktų 
rinkinį pateikti, bet ir atsa-
kyti savo žmonėms į tuos 
klausimus, kurie jiems tik- 
rai svarbūs, aktualūs kas-
dieniame gyvenime. Ir no-
risi šilto, geranoriško ben-
dravimo, atidumo kiekvie-
nam draugijos nariui. To-
kius priesakus sau visa-
da keliam, tik per skubėji-
mą būna, kad nesuspėjam, 
kam nors jautrumo pristin-
gam... Gal ir nedidelės to-
kios nuodėmės, bet širdį 
skaudinančios, todėl pa-
prastai savo draugijos na-
rių atsiprašau, jei be pik-
tos valios užklumpa toks 
liūdnas išgyvenimas“, – 
taip dar prieš ataskaitinį 
savo draugijos narių susi-
rinkimą svarstė Kupiškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė.

Susirinkusieji iš savo 
organizacijos vadovės iš-
girdo išsamią padarytų 
darbų ir planuotų, bet neiš-
sipildžiusių lūkesčių perž-
valgą. Visada norisi dau-
giau, geriau, greičiau pa-
daryti, bet visi žino: dar-
bui padaryti reikia laiko, 

ja „Gerumo akciją“ ir dar-
žovių išvežioja ypač silp- 
nos sveikatos gulintiems 
draugijos nariams. Drau-
gija didžiuojasi savo darbš-
tuoliais. Nuo pat sekcijos 
įkūrimo triūsia Jonas Ru-
sonis, Aldona Stanislaus-
kienė, Lionė Vizgirdie-
nė, Valė Žigutienė, Ramu-
tė Radžiūnienė, Vytautas 
Lesevičius. Tikras darbš-
tumo pavyzdys jaunes-
niems sekcijos nariams yra 
vyriausioji – 86-erių metų 
daržininkė Marija Cvilikie-
nė, seniausiai ir geriausiai 
prižiūrinti savo sklypelį.

Žemdirbystės sekcijos 
nariams padeda Kaišia-
dorių rajono savivaldybė, 

užtikrinanti, kad jų augi-
namas derlius nepaskęs ir 
vanduo bus išpumpuotas 
į Lomenos upelį. Padedant 
savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjai Iri-
nai Pikčilingienei, draugi-
jos Žemdirbystės sekcijai 
nupirktas traktoriukas. Juo 
žemę purena Algis Kon-
dratavičius – taip palengvi-
na neįgaliųjų triūsą.

Sėklomis kasmet aprū-
pinami ne tik sklypelius 
draugijos nuomojamoje že-
mėje turintys 102 neįgalieji 
ir jų šeimos, bet ir savo že-
mės turintys dar 350 neį-
galiųjų. Labdaringų sėklų 
neįgaliesiems parūpina ak-
cinė bendrovė „Sėkluva“.

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Elena 
Varkalienė, žemdirbystės sek-
cijos vadovas Juozas Andziu-
lis ir traktoriuką prižiūrintis ir 
vairuojantis Algis Kondrata-
vičius. 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos tarybos 
narė Regina Linkevičie-
nė papasakojo apie draugi-
jos narių darbus žemdirbys-
tės sekcijoje.

Kaišiadorių rajono neį-
galiųjų draugijos Darbo te-
rapijos žemdirbystės sekci-
jos nariai jau 17-ą pavasa-
rį sutinka savo sklypeliuo-
se. 102 mieste gyvenančios 
neįgaliųjų šeimos nuo pa-
vasario iki rudens dirbda-
mos sklypeliuose augina 
ekologiškas daržoves. Tai 
didžiulė parama šeimos 
biudžetui, mat sveikai iš-
augintos daržovės ne tik 
valgomos vasarą ir rude-
nį, bet ir ruošiamos žiemai.

Rudenį, nuimdami der-
lių, daržininkai organizuo-

sveikatos ir pinigų. O šiuo 
metu to trūksta ne tik ne-
įgaliesiems, bet ir visiems, 
pradedant valdžia ir bai-
giant visa tauta. Nekalbant 
apie norus, akivaizdžiau-
sia lieka statistikos kalba. 

Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos dienos už-
imtumo ir socialinių pas-
laugų centre per praėju-
sius metus 447 žmonėms 
suteiktos 2 255 paslaugos, 
jas gavo 360 neįgaliųjų. 
Draugijos nariai ir socia-
liai remtini miesto bei prie-
miesčio seniūnijos gyven-
tojai naudojosi asmens hi-
gienos (maudymosi, skal-
bimo), transporto, masažo, 
asmeninio asistento pas-
laugomis. Vyko užsiėmi-
mai amatų ir meninio lavi-
nimo būreliuose, norintieji 
lankė anglų kalbos pamo-
kėles, vyksta jos ir dabar. 
Darbo terapijos klubą lan-
kė 16 neįgaliųjų.

Draugijai metų pra-
džioje priklausė 311 fizinę 
negalią turinčių kupiškė-
nų, iš jų daugiausia, 122, 
buvo, kurių darbingumo 
lygis 30–40 proc., ir 29, ku-
rių – 25 proc. Organizacija 
turi ir 19 rėmėjų.

Neįgaliųjų draugija ak-
tyviai dalyvauja visos ra-
jono bendruomenės gyve-
nime, visose rajono šven-
tėse, amatų mugėse, kai-
mo bendruomenių rengi-
niuose. Darbščiausi darbo 

terapijos klubų nariai, na-
gingiausi rankdarbių meis-
trai pristato savo darbus ne 
tik vietos, bet ir didmiesčių 
amatų mugėse.

Draugijos vokalinis an-
samblis „Prie Kupos“, pui-
kiai žinomas rajone ir arti-
mųjų kaimynų, netrukus 
ruošiasi švęsti savo veiklos 
penkmetį, tai bus puiki 
proga sukviesti visus savo 
bičiulius ir gerbėjus į šven-
tišką būrį drauge tuo pasi-
džiaugti.

Esama draugijoje ir 
įvairių sporto rungčių mė-
gėjų, jie dalyvauja respu-
blikiniuose sąskrydžiuo-
se, pelno prizų, jų draugi-
jos būstinėje pridėtos tal-
pios lentynos. Kasmet visi 
ypač laukia išvykos į Šven-
tąją, kad galėtų pailsėti prie 
jūros. Planuojama tokia iš-
vyka ir šiemet, vyks kūry-
bos plenerai, tai proga pasi-
žmonėti turintiesiems me-
ninių gebėjimų.

Nuolatiniai draugijos 
ataskaitinių susirinkimų 
svečiai – Kupiškio rajono 
savivaldybės socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Lai-
ma Bartulienė, „Sodros“ ra-
jono skyriaus vadovas Sau-
lius Dugnas. Jie pabrėžė 
glaudesnio visų nevyriau-
sybinių rajono organizaci-
jų, ypač neįgaliųjų, bendra-
darbiavimo svarbą.

Susirinkime buvo pa-
teikta išsami revizijos ko-

Prasmingi darbai suteikia džiaugsmo
Už atlygį žmogus 
dažniausiai dirba iš 
pareigos, o kai jau-
čiasi esąs reikalin-
gas ir svarbus ne tik 
sau, tada darbą at-
lieka su džiaugsmu.

misijos ataskaita apie gau-
tas pajamas ir turėtas iš-
laidas. Verta pasidžiaug-
ti, kad nemažai kupiškėnų 
neįgaliųjų draugijai skiria 
2 proc. savo fizinių asme-
nų pajamų mokesčio, to-
kių pajamų turėta beveik 
4,5 tūkst. litų.

Aptarus nuveiktus dar-
bus, šiųmečius veiklos pla-
nus, laukta koncerto. Neti-
kėta staigmena – šįkart nu-
spręsta duoti pailsėti sa-
vam ansambliui ir pakvies-
ti kaimynus iš Papilio, Bir-
žų rajono.

Valerijos Puodžiūnie-
nės vadovaujamas ansamb- 
lis „Sentimentai“, biržietis 
literatas ir skaitovas Euge-
nijus Mikalajūnas lyriškais 
romansais ir poetų Eugeni-
jaus Matuzevičiaus, Pau-
liaus Širvio, Juozo Mace-
vičiaus, Sergejaus Jeseni-
no eilėmis perkėlė jautrius 
klausytojus į jaunystės die-
nas, užkrėtė pirmųjų pasi-
matymų ir meilės svajonių 
svaiguliu, pažadino skau-
džių išsiskyrimų prisimini-
mus. Skambėjo romansai, 
gražiai prie jų derėjo po-
nių skrybėlaitės, mažas sta-
lelis su nėrinių staltiese...
Tai buvo puiki įžanga visų 
pasisėdėjimui prie bendro 
vaišių stalo ir pokalbiams 
su išsiilgtais seniai maty-
tais mielais bičiuliais.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Neįgaliųjų susirinkimuose visada tvyro geranoriškumo aura. 
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Šiauliai: Popietė su 
žolininke

  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduoto-
ja Zita Vaidilienė papasakojo apie 
surengtą įdomią popietę.

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugija kiekvieną mėnesį orga-
nizuoja popietes, susitikimus su 
įdomiais žmonėmis, ruošia „Svei-
ko maisto konkursus“. Tai paįvai-
rina draugijos narių gyvenimą.

Pastarąjį kartą susitikti su ne-
įgaliaisiais atvyko provizorė žoli-
ninkė Jadvyga Balvočiūtė. Ji išsa-
miai ir įdomiai papasakojo apie 

Ventoje, Akmenės rajone, 
vyko jau tradiciniu tapęs rengi-
nys „Pabūkime kartu“, kurį or-
ganizavo Ventos neįgaliųjų klu-
bas „Dalia“.

Renginys vyko Ventos kultū-
ros namuose. Šventės pradžio-
je klubo pirmininkė Irena Jat-
kauskienė, neįgalių žmonių la-
bui dirbanti jau 20 metų, pasvei-
kino gausiai susirinkusius neį-
galiuosius, jų artimuosius. Ren-
ginyje dalyvavo ir svečiai – Ven-
tos seniūnė Genovaitė Mačiuvie-
nė, Ventos bendruomenės centro 

Neįgaliųjų rūpesčiai – ne vien 
socialiniai reikalai

esant pritaikomi visi būstai. Ne-
retai, pasak D.Rutkevičienės, 
koją dėl būsto pritaikymo besi-
kreipiantiems neįgaliesiems ar 
jų šeimos nariams pakiša būs-
to įvertinimas – jis yra mažesnis 
už reikalingų pritaikymų kainą, 
todėl, vadovaujantis Būsto pri-
taikymo neįgaliesiems finansa-
vimo tvarkos aprašu, darbų ne-
galima vykdyti. 

Pažymėtina, jog aprašytu 
atveju būsto pritaikymo dar-
bų imtis draudžiančios minėto 
Tvarkos aprašo nuostatos nuo 
šių metų nebėra. Jurgitos Du-

nauskienės, Neįgaliųjų reika-
lų departamento Stebėsenos ir 
kontrolės skyriaus vyriausiosios 
specialistės, teigimu, tuo atveju, 
kai norimo pritaikyti būsto ver-
tė yra mažesnė už reikalingų at-
likti pritaikymų vertę, Tvarkos 
apraše numatyta galimybė ma-
žinti planuojamų darbų sąmatą 
arba savivaldybės prašoma pa-
dengti viršijamą sumą. Tik kai 
to padaryti neįmanoma, prašy-
mas pritaikyti būstą atmetamas.

Pasiteiravus apie Pakruojo 
rajono aplinkos pritaikymą ne-
įgaliesiems paaiškėjo, kad rate-
liais judantieji savarankiškai gali 
patekti tik į kai kuriuos objek-

tus, o paštas, pirminės sveika-
tos priežiūros įstaigos nepritai-
komos jau daug metų. Kodėl 
taip yra, savivaldybės atstovai 
nepaaiškino.

Organizuota diskusija paro-
dė, jog aktualių problemų yra, 
tad būtina ieškoti jų sprendi-
mo būdų. Tam pirmiausia rei-
kia neįgaliųjų NVO iniciatyvu-
mo ir ryžto netylėti, paprašy-
ti pagalbos. Tik taip – kalbantis 
ir vieniems į kitus įsiklausant – 
galima siekti geresnio visų ben-
druomenės narių gyvenimo. Juk 
tai ir yra bendras tiek neįgaliųjų 
NVO, tiek savivaldybių tikslas.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Svarbu žinoti, kur ieškoti 
pagalbos

pagalbos priemonių gamintojai 
ir tiekėjai. Renginyje dalyvavo ir 
neįgaliuosius medicininės rea-
bilitacijos klausimais konsulta-
vo Sveikatos apsaugos ministe-
rijos Bendrosios pagalbos medi-
cinos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Rasa Biekšienė, apie tech-
ninės pagalbos priemones pasa-
kojo Vilius Kavaliauskas, Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centro (TPNC) Šiaulių skyriaus 
specialistas.

V.Kavaliausko pateiktais 
duomenimis, iš Šiaulių apskri-
ties Pakruojo neįgalieji gauna 
mažiausiai techninės pagalbos 
priemonių, nors neįgaliųjų čia 
nėra mažiausiai (Joniškio r. – 2,6 
tūkst., Radviliškio r. – 4,5 tūkst., 
Pakruojo r. – 3,7 tūkst. neįgalių-
jų). Palyginimui jis pateikė šio-
je apskrityje neįgaliųjų paimtų 
funkcinių lovų ir čiužinių skai-
čius: Joniškio rajone pernai pa-
imtos 39 lovos ir 79 čiužiniai, 
Radviliškio rajone – 58 lovos 
ir 77 čiužiniai, Pakruojyje – tik 
25 lovos ir 13 čiužinių. Specia-
listas abejojo, ar Pakruojo rajo-
nas likusias reikalingas techni-
nės pagalbos priemones gauna 
labdaros būdu, ar žmonės tie-
siog neinformuojami apie tai, 
kas jiems priklauso, ir nė ne-
žino apie galimybę tokią prie-
monę gauti. Jis taip pat ragino 
neįgaliuosius, turinčius nerei-
kalingų ar nenaudojamų tech-
ninės pagalbos priemonių, jų 
nelaikyti ir grąžinti, kad jomis 
galėtų naudotis tie, kuriems 
tos priemonės gali padėti. Pa-
sak V.Kavaliausko, šiuo metu 
TPNC Šiaulių skyriuje trūksta 
tik vaikštynių ir funkcinių lovų. 

Medicininė reabilitacija – 
būtinybė, ne dovana
R.Biekšienė susirinkusius 

neįgaliuosius ragino nenuleis-
ti rankų siekiant jiems priklau-
sančios pakartotinės ar palaiko-
mosios medicininės reabilitaci-
jos. Tam jie turi kreiptis į šei-
mos gydytoją, kuris privalo ne-
įgaliuosius nusiųsti reabilitolo-
go konsultacijai (ji būtina spren-
džiant dėl reabilitacijos). Gauta 

teigiama išvada nėra rekomen-
dacinio pobūdžio, tad jos būti-
na paisyti ir žmogų siųsti reabi-
litacijai. Dažnai girdimą paaiš-
kinimą apie jau išnaudotas lėšas 
medicininei reabilitacijai nesun-
ku patikrinti – tereikia paskam-
binti į Teritorinę ligonių kasą ir 
pasidomėti, ar taip tikrai yra. 
Žinotina, jog lėšos skiriamos ke-
tvirčiams, tad didesnė tikimybė 
medicininę reabilitaciją gauti 
kreipiantis ketvirčio pradžioje.

Sveikatos apsaugos apsau-
gos ministerijos specialistė pa-
brėžė, jog reabilitacija, skiria-
ma neįgaliesiems, nėra ambu-
latorinė, tad valstybė apmoka 
visas išlaidas – ne tik procedū-
rų, bet ir gyvenimo bei maiti-
nimo. Pasak jos, skirtingai nei 
kitiems, neįgaliesiems nerei-
kia sulaukti sveikatos pablo-
gėjimo tam, kad gautų medici-
ninę reabilitaciją – ji jiems pri-
klauso kartą per metus (reabi-
litacija skiriama darbingo am-
žiaus iki 40 proc. darbingumo 
turintiems neįgaliesiems, ku-
rių ligos įtrauktos į sveikatos 
apsaugos ministro įsakymą dėl 
medicininės reabilitacijos sky-
rimo). Šios reabilitacijos tiks-
las – padėti žmogui būti sava-
rankiškesniam, užtikrinti, kad 
jo sveikata neblogėtų, todėl gy-
dytojų paaiškinimas, jog reabi-
litacija neskiriama, nes neįga-

lusis neperspektyvus – mažų 
mažiausiai nekorektiškas. Kal-
bant apie medicininę reabilitaci-
ją, pasak R.Biekšienės, omenyje 
turimos ne perspektyvos – am-
putuota koja žmogui neataugs, 
kaip ir negrįš prarastas regėji-
mas ir pan., svarbu, kad jam ne-
būtų blogiau.

Pirmas žingsnis kovojant 
dėl savo teisių ir siekiant ge-
resnių gyvenimo sąlygų – ži-
nojimas, kas žmogui priklauso 
ir kur to galima prašyti, o kar-
tais – ir reikalauti. Svarbu turėti 
noro, ryžto ir kantrybės.

Viktorija NORKAITĖ
Autorės nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

 „Bičiulystei“ laiškelį parašiu-
si Rūta Kazlaitė pasidalijo įspū-
džiais iš įsimintinos išvykos į Bur-
biškių dvarą. 

Į tradicine tapusią tulpių žy-
dėjimo šventę Burbiškio dvare 
(Radviliškio r.) Kazlų Rūdos ne-
įgaliųjų draugijos nariai vyko net 
dviem autobusais – tiek buvo no-
rinčių išvysti nuostabiomis spal-
vomis džiuginančių pavasarinių 
žiedų. Rasotos, po lietaus apsun-
kusios įvairiausių formų tulpės 
žavėjo kiekvieną lankytoją.

Šventės organizatoriai savo 
svečiams padovanojo ir puikų 
koncertą. Jiems dainavo Virgili-
jus Noreika, Edmundas Seilius 
ir Kristina Zmailaitė. Nors lan-
kytojų buvo daug, bet jie vieni 
kitiems netrukdė, buvo galima 

savo auginamas žoleles, renka-
mus augalus, iš kurių daromi ar-
batų mišiniai. Žolininkė atsakė į 
susirinkusiesiems kilusius klau-
simus, patarė dėl teigiamo arbatų 
poveikio sergant konkrečia liga. 
Popietėje neįgalieji galėjo nusi-
pirkti įvairių arbatų, o pasirink-
ti tikrai buvo iš ko – jų buvo net 
54. Tad kiekvienas išsirinko jam 
labiausiai tikusią ir patikusią ir iš 
popietės išėjo kupinas įdomių ži-
nių bei naudingų patarimų.

Kazlų Rūda: Spalvinga 
ekskursija 

viską pamatyti, nusifotografuo-
ti, viską išragauti. Šventė nepra-
ilgo: oras buvo puikus, nuotaika 
– taip pat. Norintieji galėjo nusi-
pirkti tulpių svogūnėlių, parvež-
ti lauktuvių riestainių.

Prie įėjimo į parką mus pasi-
tiko ir draugiškai išlydėjo kaimo 
muzikantai. Kad kelionė būtų 
įvairesnė, dar užsukome į Še-
duvos malūną, pasigrožėjome 
nuostabiai sutvarkyta aplinka.

Atsisveikinome neilgam, nes 
tikimės, kad ir kitais metais bus 
norinčių aplankyti nuostabią 
tulpių žydėjimo šventę – atei-
nantį pavasarį parko lankytojus 
pasitiks jau nebe 360, o 400 rū-
šių tulpių.

„Prie Ventos“ vadovas Stanislo-
vas Mačius, Akmenės rajono bi-
tininkų draugijos pirmininkas 
Zenonas Vilčinskas, aprūpinan-
tis neįgaliuosius medumi, ir kiti.

Pirmininkė susirinkusiesiems 
priminė, jog klubas įkurtas 2001 
m., stengiantis, kad paslaugos ne-
įgaliam žmogui būtų prieinames-
nės. Renginyje pasveikinti net 
24 jubiliejus šventę klubo nariai. 
Savo koncertą sukaktuvininkams 
ir svečiams dovanojo daininin-
kė Vitalija Katunskytė, saksofo-
nu grojo Remigijus Kraptavičius.

300 žiūrovų talpinanti Ventos 
kultūros namų salė buvo sausa-
kimša. Pasibaigus šventei susirin-
kusieji neskubėjo skirstytis, dali-
josi įspūdžiais, bendravo, foto-
grafavosi.

Svajūnė GRITKUVIENĖ

Šventė 
„Pabūkime 

kartu“

Įvairių spalvų ir formų tulpių žiedai sužavėjo visus. 

Rasa Biekšienė neįgaliuosius kon-
sultavo medicininės reabilitacijos 
klausimais. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Vilius Kavaliauskas domėjosi, kodėl Pakruojyje techninės pagalbos prie-
monių reikia mažiausiai. 

neįgalių dailininkų ir fotografų dėmesiui!
Pradedama registracija į Lietuvos neįgaliųjų draugijos rengiamus dailininkų 

ir fotografų plenerus, vyksiančius gegužės 31 – birželio 5 dienomis. Plenero da-
lyviai bus apgyvendinti poilsiavietėje „Birštono Nemuno vingis“ (Turistų g. 18, 
Birštonas). Norintieji dalyvauti iki gegužės 21 d. 16 val. elektroniniu paštu laury-
nas@draugija.lt turi atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos anketą, o fotografai – 
ir mažiausiai 10nuotraukų tema – „Vaizdai, buitis“.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos neįgaliųjų draugijos interneto svetai-
nėje www.draugija.lt.
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Psichologo 
patarimai

Išmoktas  
bejėgiškumas trukdo 

kovoti su liga
Žinoma, malonu, kai kas 

nors mumis pasirūpina, tačiau 
galime tapti nuo to rūpinimo-
si priklausomi ir taip po trupu-
tį prarasti savarankiškumą net 
menkiausiuose buitiniuose da-
lykuose. 

Kartais turintys negalią net 
fiziškai puikiai galintys susitvar-
kyti su viena ar kita užduotimi 
staiga išsigąsta ir pasiduoda – at-
sisako pasiūlymų keliauti, patirti 
naujų įspūdžių, vengia galimy-
bių susipažinti su naujais žmo-
nėmis, galų gale paragauti įdo-
mesnių patiekalų. Priprantama 
visur ir visada siekti minimalių 
rezultatų ir viską gauti patiek-
tą ant porcelianinės lėkštutės...

Išmokto bejėgiškumo ter-
minas populiarus ne tik nega-
lios psichologijoje. Specialistai 
teigia, kad tai gana dažnai pa-
sitaikanti psichologinė būsena, 
kai žmogus atsisako imtis ko-
kių nors veiksmų, nes nemano, 
kad turi galios pakeisti esamą 
situaciją, kuri jam yra nemalo-
ni. Kitaip tariant, jis pasiduoda 
be kovos. Pavyzdžiui, netikėtai 
įvykus nelaimei ir išgirdus liūd- 
nas prognozes ateičiai, išgyve-
namas bejėgiškumo jausmas 
gali taip sujaukti visas mintis, 
kad net nebus bandoma ieško-
ti gydymo būdų. 

Iš tiesų daugelis ligonių jau-

Ar negaliu dėl negalios?

Jei paklaustume atsitiktinių praeivių, ar yra dalykų, kurių jie niekada nepadarytų, grei-
čiausiai išgirstume įvairiausių atsakymų. Kai kurie galbūt prisipažintų niekada neišdrįsian-
tys šokti su parašiutu, dalis nesiryžtų dainuoti milijoninei auditorijai, kiti manytų nesugebė-
siantys išvirti skanių cepelinų plačiai giminei. Daugelis negalią turinčiųjų į panašų klausimą 
atsakytų kitaip – jie prisipažintų negalintys įgyvendinti, rodos, paprasčiausių dalykų: „nie-
kada nesugebėčiau savimi pasirūpinti“, „niekada nesusirasčiau naujų tikrų draugų“, „nie-
kada negalėčiau jaustis laimingas“. Ar šie „niekada“ neužveria kelių į galėjimą?

čiasi bejėgiai kovoti su liga ir ne-
mato jokių perspektyvų ją įveik-
ti, taigi nuleidžia rankas ieš-
kodami bet kokių išeičių. Blo-
giausia, kad kartais jų yra, net 
jei nėra tikimybės pasveikti vi-
siškai, nepaprastai svarbu ne-
atmesti galimybės jaustis ge-
riau, sveikiau ir tvirčiau kovo-
jant su liga.

Išmokstama  
tikėtis blogiausio

Išmokto bejėgiškumo termi-
nas taip pat kalba apie tai, kad jei 
žmogus kelis kartus iš eilės pati-
ria nesėkmę, susiduria su nema-
loniomis emocijomis kai dėl ko 
nors stengiasi, jis išmoksta tikė-
tis blogiausio. Pavyzdžiui, jei ke-
lis kartus atliekant kokius nors 
namų ruošos darbus kas nors 
sudūžta ar susižeidžiama, žmo-
gus tiesiog nusprendžia, jog jis 
nepajėgus susitvarkyti namų ir 
nutaria to nebedaryti. O jei dar 
atsiranda pagalbininkas, kuris 
tuos darbus su malonumu atlie-
ka, noras tvarkytis, viską pada-
ryti pačiam tik mažėja. Taip iš-
nyksta sėkmės motyvacija ir ini-
ciatyva jos siekti.

Pasidavimo be 
kovos pasekmė – 
nevisavertiškumo 

komplekso didėjimas
Teigiama, kad toks bejėgiš-

kumas tiesiogiai susijęs su nevi-
savertiškumo komplekso didė-
jimu. Nuolat sau kartojant, kad 
kažko negali pakeisti, kaltinant 
save, kad kažko nepavyksta at-
likti, imama nepasitikėti savo jė-
gomis. Tokį nepasitikėjimą lydi 
galybė neigiamų emocijų – neri-
mo, pykčio, kaltės, baimės, pasi-
neriama į depresiją. Tokio bejė-
giškumo pasekmė taip pat yra 
įpratimas viską gauti „ant lėkš-
tutės“ ir tapti dar labiau nuo kitų 
priklausomam bei įsisukti į kal-
tės jausmų ratą.

Psichologai teigia, kad, ma-
nydami, jog ko nors niekada ne-
išmoksime ar nepasieksime, pa-
stangų dėsime kur kas mažiau 
nei tie, kurie tikės, kad gali tai 
padaryti. Taigi mūsų nepasitikė-
jimas ir baimė rizikuoti bei patir-
ti nesėkmę gali užkirsti kelią sė-
kmei. Jei netikėsime, kad gali-
me savarankiškai nuvykti į ko-
kią nors vietą, prarasime ne tik 
galimybę pamatyti, ką norime, 

bet ir galimybę pasidžiaugti ir 
didžiuotis savimi, kad pavyko 
pakeliauti. Netikėjimas savo ga-
limybėmis veda prie įvairiausių 
pasiteisinimų: susidūrus su nesė-
kmėmis sakoma: „juk taip ir ži-
nojau“, „seniai buvo aišku, kad 
esu nevykėlis.“ O sėkmė „nura-
šoma“ atsitiktinumui, palankiai 
susiklosčiusioms aplinkybėms: 
„tai gerai, kad man padėjo, ki-
taip nebūčiau susitvarkęs“, „ačiū 
Dievui, turėjau pakankamai jėgų, 
sveikata nepavedė“, kurios nesu-
teikia progos pasididžiuoti savi-
mi, įvertinti savo įdėtų pastangų 
ir gauto rezultato santykio.

Namų darbai sielai:
Kaip paskatinti negalią  

turintįjį labiau pasitikėti sa-
vimi?

Kadangi bejėgiškumo jausmą 
pastiprina perdėta globa, reikėtų 
atkreipti dėmesį į norą lepinti ne-
galią turintįjį. Rūpinimasis, žino-
ma, yra puikus palaikymo ženk- 
las, tačiau būtina pasitikrinti, ar 
netrukdoma neįgaliajam būti sa-
varankiškam, ar už jį neatliekami 
darbai ir veiksmai, kuriuos jis ir 
pats puikiai gali padaryti. Viena 

kita nesėkmė neįgaliojo gyveni-
me taip pat neturėtų būti sureikš-
minama. Apskritai visiems žmo-
nėms būtina išmokti tinkamai in-
terpretuoti pralaimėjimus, į juos 
reikia stengtis pažvelgti kaip į iš-
šūkius, kurių galbūt nepavyko 
pasiekti, tačiau kurie buvo ver-
tingi, nes dėl jų daug ko išmoko-
me, įgavome patirties, sugebėjo-
me geriau save pažinti. Ypač de-
rėtų paskatinti neįgaliojo deda-
mas pastangas, rizikavimą ką 
nors padaryti pačiam, didesnius 
ar mažesnius pasiekimus ir gebė-
jimą nepasiduoti, bandymą, net 
išgyvenus nesėkmę, atlikti ką 
nors dar kartą.

Kaip atsikratyti išmokto  
bejėgiškumo?

Visų pirma labai svarbu ir į 
pačias nesėkmes reaguoti kaip 
į pralaimėtą kovą, bet ne karą. 
Būtina pasidžiaugti ir didžiuo-
tis įvairiausiais net ir menkiau-
siais pasiekimais – paruoštais  
pietumis ar savarankišku užlipi-
mu laiptais. Susidarykite veiks-
mų planą, ko norėtumėte pasiek-
ti, per kiek laiko, kaip save už tai 
apdovanosite. Tada apmąstykite, 
ko reikėtų, kad tai pasiektumė-
te, ir pradėkite savo planą įgy-
vendinti. Kad atsirastų motyva-
cija kovoti dėl pergalės, noras ko 
nors pasiekti turi būti didesnis už 
baimę patirti nesėkmę. Reikia tik 
labai norėti, pasistengti ir tikėti...

Norėkite galėti ir širdyje ne-
šiokitės Kahlilio Džibrano žo-
džius: „Kai veikiate, jūs esate flei-
ta, kurios širdyje valandų šnabž-
desys virsta muzika.“

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Daktaras
Aiskauda

Geros nuotaikos 
receptai

Kad rytas visada būtų 
labas

1. Ką tik atsibudus (beje, pa-
togi lova, gilus miegas – viena 
iš geros nuotaikos sąlygų) ne-
reikia skubėti įjungti radiją ar 
pulti prie lango (koks šiandien 
oras?). Užteks pasižiūrėti į laik- 
rodį (ar šiandien turiu kelias mi-
nutes sau?) ir dieną pradėti (dar 
tebegulint) nuo pozityvių min-
čių, pavyzdžiui: „Šiandien pui-
ki diena. Esu žvalus ir energin-
gas. Visus darbus atliksiu su 
šypsena.“

2. Kai prausitės ir valysitės 
dantis, neužmirškite prieš veid- 
rodį nusišypsoti. Paskui pasi-
stenkite (būtinai prieš veidrodį) 
šią šypseną išlaikyti bent 3 mi-
nutes (sergantieji depresija – 10 
min.; būtų dar geriau, jei keletą 
minučių nuoširdžiai pasijuoktu-
mėte). Atliekant procedūras svar-
bu, kad veide nebūtų įtampos 
(šiuo atveju gali padėti mėgsta-
ma muzika), o pati šypsena at-
rodytų kuo natūralesnė. Pirmuo-
sius 2–3 mėnesius tokioms treni-
ruotėms kai kam prireikia dides-
nių pastangų (dėl stipraus vidi-
nio pasipriešinimo), vėliau tai 
tampa kasdieniu įpročiu.

Pastabos. Šypsena įtempia 
17, o rūsčios grimasos – net 43 
raumenis. Tai reiškia, jog dėl 
nuolatinės niūrios veido išraiš-
kos atsiranda gilios raukšlės, vei-

do bruožai panašėja į liūdną gri-
masą, tampa nepatrauklūs nei 
aplinkiniams, nei pačiam žmo-
gui. Profilaktiškai, norint atpa-
laiduoti veido raumenis, pataria-
ma šiek tiek atitraukti liežuvį at-
gal (kai nekalbame, liežuvio ga-
las būna prispaustas prie dantų) 
ir nestipriai prispausti prie go-
murio (už viršutinių dantų). Ši 
procedūra (jai pakanka vos 60–
80 sekundžių) leidžia atpalai-
duoti ir kai kuriuos kūno raume-
nis, ji taip pat sustiprina šypse-
nos ir savitaigos („Šiandien pui-
ki diena“ ir t.t.) efektus.

Geros nuotaikos 
produktai:

– sūris;
– kiaušiniai;
– riešutai;
– bananai;

– jūros kopūstai;
– vištienos sultinys;
– daržovės ir vaisiai (burokė-

liai, baklažanai, morkos, apelsi-
nai, mandarinai);

– riebi žuvis (silkė, sardinė, 
skumbrė, lašiša, menkė);

– avižų ir grikių kruopos.
Pastaba. Šiame sąraše nu-

rodyti maisto produktai, turin-
tys triptofano – žmogui ir dau-
gumai gyvūnų nepakeičiamos 
aminorūgšties, kuri yra dauge-
lio baltymų sudedamoji dalis. Iš 
triptofano mūsų organizme susi-
daro serotoninas (jis dar vadina-

Kas apskritai yra nuotaika? „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas“ paaiškina, jog tai pastovi emocinė būsena, 
veikianti laikyseną, geras nusiteikimas. Jokia paslaptis, 
kad nuo nuotaikos priklauso daugybė dalykų: sveikata, 
asmeninis gyvenimas, karjera, gyvenimo trukmė ir jo 
kokybė. Ir neskubėkime sukritikuoti dažnai kartojamos 
sparnuotos frazės: „Gera nuotaika daro stebuklus!“ An-
tai mokslininkai įrodė, jog dėl šypsenos ir juoko orga-
nizme pasigamina ląstelių, gebančių naikinti mums ža-
lingas bakterijas. Pozityviai nusiteikę žmonės mažiau ir 
lengviau serga, dažniau sulaukia žilos senatvės... Bloga 
nuotaika ir negatyvios mintys atima labai daug energi-
jos, sekina organizmą ir didina riziką susirgti.

mas „laimės hormonu“).

Vengtini produktai:
– saldumynai (įskaitant ir sal-

džius gėrimus), mat jie sukelia 
nuolatinio nuovargio sindromą;

– kava ir arbata – piktnau-
džiavimas šiais produktais su-
kelia nemigą ir nuotaikų svy-
ravimus;

– alkoholiniai ir tonizuojan-
tys gėrimai apsunkina antinks-
čių darbą ir kraujyje padidina 
cukraus lygį;

– cigaretės ir kiti tabako ga-
miniai nuodija organizmą, suke-

lia vitaminų ir mineralų, reikalin-
gų normaliam organizmo funk-
cionavimui, stygių.

Pastaba. Neriebūs maisto 
produktai gerina sveikatą, stab-
do aterosklerozės vystymąsi ir 
užkerta kelią kitoms ligoms. Ta-
čiau didesniais kiekiais ir ilges-
nį laiką vartojant nugriebtą (se-
paruotą) pieną, nugriebto pie-
no kefyrą ir kitokius maisto pro-
duktus, iš kurių pašalinti rieba-
lai, galima susilaukti ne tik pras-
tesnės nuotaikos, bet ir susirg-
ti depresija.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kitokios dukters motina

Moteris pasakoja, kad svei-
ka gimusi mergaitė buvo an-
tras vaikas šeimoje – namie jos 
jau laukė 5-erių metukų sesuo. 
Motina savo naujagimės natū-
raliai maitinti negalėjo, galbūt 
todėl mažosios jai neatnešda-
vo, o suvystytą dukrelę ji vėl 
pamatė tik išvykdama iš gim-
dymo namų. N.Mišeikienę nu-
stebino prie pat mergaitės akies 
išplitusi kraujosruva, bet ją nu-
ramino, esą taip dažnai nutin-
ka ir netrukus praeis. Kad au-
gina neįgalų vaiką, Nijolė suži-
nojo iš naujagimės apžiūrėti at-
ėjusios gydytojos.

Per 24-erius metus aplankyta 
daugybė gydymo įstaigų. „Die-
ve, kokio tik šiaudo mes nesi-
griebėme“, – atsidūsta Nijolė. Ji 
pasakoja neturėjusi jokios infor-
macijos, kur kreiptis pagalbos. 
Bent į kai kuriuos klausimus 
atsakė užsienio medikai. Mas-
kvoje gydytojai paskelbė šešia-
metės Eglės neįgalumo priežas-
tį – trauma. Net parodė kaktoje 
likusią žymę. Pasak jų, jei būtų 
kreiptasi anksčiau, iki 5 metų, 
Eglė būtų galėjusi vaikščioti. O 
dabar ji nevaldo nei rankų, nei 
kojų, nenuryja maisto, negali ap-
siversti ant kito šono...

Laimei, šalia Eglės visad ne 
tik mama, bet ir tėtis – nekal-
bus, santūrus vyras, sukonstra-
vęs dukteriai kėdę su ratukais, 

kai ji dar neturėjo neįgaliojo ve-
žimėlio. Anksčiau šeima gyve-
no trečiame daugiabučio aukš-
te, į kurį Eglę reikėdavo užvež-
ti tėčio sumeistrautais ratukais. 
„Padedu dvi vyro tam paruoštas 
lentas ir tempiu, užtempusi imu 
tas lentas ir dedu ant kitų laip-
tų“, – prisimena N.Mišeikienė.

Moteris pasakoja, kad susi-
taikyti su dukters negalia ne-
įmanoma. Prieš kurį laiką ją 
buvo apėmusi depresija, kele-
rius metus tiesiog išbraukusi 
iš jos gyvenimo. Kiek atsigavu-
si Nijolė kalba suprantanti, jog 
net mirti negali – kas gi tuomet 
rūpinsis dukterimi?

Nelaimės ištiktai Mišeikių 
šeimai labai padėjo Kauno ben-
drija „Viltis“ ir jos vadovė Joa-
na Šimanauskienė. Jiems labai 
svarbu buvo pasidalyti savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais, pa-
būti tarp juos suprantančių 
žmonių.

Net ir praėjus tiek daug 
metų didelis išbandymas te-
bėra smalsūs, kartais net pirš-
tu baksnojantys praeiviai – jie 
skaudina kitokią, bet viską su-
prantančią Eglę. Moteris tiki-
na, kad tokiems vaikams ir jų 
tėvams reikia bendrauti, nebūti 
atskirtiems. Svarbi ir pritaikyta 
aplinka – viso šito reikia daug 
labiau, nei užuojautos kupinų 
žvilgsnių.

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Enrikos Striogaitės 
straipsnyje „Neįgalios dukters mama: neturiu teisės būti silpna“ 
rašoma apie Nijolę Mišeikienę ir jos auginamą neįgalią dukterį.vertėjų labai trūksta, o jie veltui 

gaišta laiką sėdėdami prie gydy-
tojų kabinetų, kai tuo metu galė-
tų suteikti paslaugas kitiems ne-
įgaliesiems. 

Pastaroji problema aktuali 
ir kitų negalių žmonėms. Į po-
likliniką su palydovu vyksta ir 
aklieji, ir sunkią judėjimo nega-
lią turintieji. I.Mačiuko nuomo-
ne, į šią situaciją dėmesį turėtų 
atkreipti Savivaldybės gydytojo 
tarnyba. Neįgaliųjų reikalų tary-
bos sprendimas, kuriame išdės-
tytas prašymas ieškoti galimy-
bių Kauno miesto poliklinikose 
neįgaliuosius priimti pagal ta-
lono registracijos laiką, išsiųstas 
ne tik minėtai tarnybai, bet ir So- 
cialinių, sveikatos ir šeimos rei-
kalų komitetui. 

Akliesiems vis dar sunku 
viešojoje aplinkoje

Regėjimo negalią turinčių-
jų problemas tarybos posėdy-
je pristačiusio VšĮ Kauno aklų-
jų ir silpnaregių centro direkto-
riaus Stasio Babono nuomone, 
daugiausia rūpesčių jiems kyla 
prireikus išeiti į viešąją aplinką, 
pasinaudoti visuomeniniu trans-
portu. Aklųjų mikrorajono aplin-
ka nesutvarkyta – pro automobi-
lius neregiams beveik neįmano-
ma praeiti. Automobiliai važinėja 
ir šaligatviu, todėl aklieji jaučia-
si labai nesaugiai. Ne ką geriau 
ir prireikus pereiti gatvę – švie-
soforai neįgarsinti. Vilniaus vie-
šajame transporte jau yra įdiegta 
speciali įranga: aklasis turi pulte-
lį, kurį paspaudžia ir šis pasako 
privažiavusio autobuso ar trolei-
buso numerį. S.Babono nuomo-
ne, tokios įrangos įdiegimas pa-
gerintų aklųjų susisiekimo ga-
limybes ir nesukeltų gyventojų 
nepasitenkinimo dėl nuo 5 val. 
ryto kalbančių autobusų kelia-
mo triukšmo.

Pasak Socialinių paslaugų 
skyriaus vyriausiosios specialis-
tės Almos Pauraitės, dėl šios pro-
blemos jau diskutuota su Trans-
porto ir eismo organizavimo sky-
riaus vedėju. Jis paaiškino, kad 
šiemet šviesoforų atnaujinimui 
su įgarsinimo įranga lėšų nėra 
numatyta. 

S.Babonas kalbėjo, kad aklie-
siems trukdo ir stotelėse ne vie-
toje sustatytos šiukšlių dėžės. 
Kauno miesto savivaldybės ta-
rybos Socialinių, sveikatos ir šei-
mos reikalų komiteto pirminin-
kei Loretai Kudarienei pasiūlius, 
dėl šios problemos nutarta kreip-

(atkelta  iš 1 psl.)

Tarybos akiratyje – visoms 
negalioms aktualios problemos

tis į įmonę „Kauno švara“. Apie 
tai informuotas ir Miesto tvarky-
mo skyriaus vedėjas. 

Kauno krašto invalidų spor-
to klubo „Santaka“ pirminin-
ko pavaduotojo Artūro Zumaro 
nuomone, akliesiems ir silpnare-
giams geriau orientuotis aplin-
koje padėtų prie stotelių, perė-
jų įrengtos taktilinės juostos. Ši-
taip yra visoje Europos Sąjungo-
je, taip turėtų būti ir Kaune. 

Transporto statymas – 
judėjimo sutrikimų 
turinčiųjų galvos 

skausmas
Judėjimo negalią turin-

tiems kauniečiams kylančias 
problemas posėdyje pristatęs 
I.Mačiukas akcentavo viešosios 
aplinkos neprieinamumą ve-
žimėliais judantiems neįgalie-
siems. Pasak jo, Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos nariai, ap-
silankę Muzikiniame teatre, įsi-
tikino, kad pastatas visiškai ne-
pritaikytas sunkiai judantiems 
žmonėms – visur vien laiptai. O 
štai kiemai, gatvės – duobėti, su 
rateliais jų irgi neįveiksi. Kau-
no miesto savivaldybės tarybos 
Švietimo ir sporto komiteto na-
rio Gedimino Budniko nuomone, 
reikėtų sudaryti labiausiai duo-
bėtų gatvių sąrašus ir pateikti 
Miesto tvarkymo skyriui.

I.Mačiukas išskyrė dar vieną 
problemą – tai galimybė nemo-
kamai statyti automobilį. Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyba išduoda Neįgalių as-
menų automobilių statymo kor-
teles, kurios galioja Europos Są-
jungos šalyse. Su šia kortele au-
tomobilį galima nemokamai sta-
tyti specialiose neįgaliojo ženklu 
pažymėtose vietose. Tačiau kor-
telę automobilyje reikalaujama 
palikti taip, kad matytųsi nuo-
trauka, vardas ir pavardė. Tai, 
pasak I.Mačiuko, pažeidžia as-
mens privatumą.

Kauno krašto nefrologinių li-
gonių draugijos „Kauno gyvas-
tis“ pirmininkės Irmos Juodie-
nės teigimu, Kaune reikalauja-
ma prie kortelės palikti ir neįga-
liojo pažymėjimą, o automobi-
lis turi būti pažymėtas Neįgalio-
jo ženklu (ant priekinio ir gali-
nio stiklo). Dažnai neįgaliuosius 
į gydymo įstaigas atveža artimie-
ji, kurių automobiliai nėra taip 
paženklinti, o automobilyje pa-
likto neįgaliojo pažymėjimo pri-
reikia ir medikams. Tokie reika-
lavimai labai apsunkina padėtį. 
I.Juodienė atkreipė dėmesį, kad 
yra parengtas Rinkliavų įstaty-

mo papildymas – vietinė rinklia-
va neimama už automobilių, pa-
žymėtų Neįgalių asmenų auto-
mobilių statymo kortele, staty-
mą savivaldybių tarybų nusta-
tytose vietose. Tačiau jis turėtų 
įsigalioti tik nuo 2013 m. sausio 
1 d. I.Juodienė stebėjosi, kad Ne-
įgalių asmenų automobilių staty-
mo kortelė visoje Europos Sąjun-
goje galioja, o Kaune, deja, – ne. 

L.Kudarienės teigimu, pro-
blema kyla todėl, kad su Neįga-
lių asmenų automobilių statymo 
kortele automobilį galima statyti 
tik specialiai neįgaliesiems pažy-
mėtose vietose, o jų mieste nepa-
kanka, kad neįgalusis visada ga-
lėtų sustoti jam patogioje vietoje. 

I.Mačiukas priminė, kad neį-
galiųjų organizacijos, kurios tei-
kia transporto paslaugas, tvarko 
daugybę neįgaliesiems svarbių 
reikalų, taip pat turi mokėti už 
automobilio stovėjimą – automo-
bilių statymo kortelės jiems neiš-
duodamos. VšĮ „Vilties žiedas“ 
direktorės Lucijos Jurgelaitienės 
teigimu, su tokia pačia problema 
susiduria ir biudžetinės neįgalių-
jų įstaigos. 

Tarybos posėdyje pritarta 
I.Mačiuko siūlymui kreiptis į 
Transporto ir eismo organizavi-
mo skyrių ir VšĮ „Automobilių 
stovėjimo aikštelės“, pateikti čia 
apsvarstytus siūlymus, kad ne 
tik fiziniai Neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelę turin-
tys asmenys, bet ir neįgaliųjų ne-
vyriausybinės organizacijos, vie-
šosios įstaigos, kurios rūpinasi 
neįgaliaisiais, biudžetinės įstai-
gos, teikiančios paslaugas neįga-
liesiems, su automobilių statymo 
kortele (leidimu) visur galėtų au-
tomobilius statyti nemokamai. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
posėdyje prisiminta jau anks-
čiau kelta bendros duomenų 
bazės, kurioje būtų galima ras-
ti visą informaciją neįgaliesiems 
apie socialines paslaugas, išmo-
kas, kompensacijas, reabilitaciją, 
įsidarbinimo galimybes ir pan., 
sukūrimo idėja. Taip pat aptar-
tos ir psichikos negalią turinčių-
jų problemos. 

* * *
Tarybos pirmininko I.Mačiu-

ko nuomone, tokie posėdžiai la-
bai naudingi. Svarbiausia, kad jų 
metu iš karto ieškoma būdų iš-
keltoms problemoms spręsti. Vi-
soms atsakingoms institucijoms 
išsiųsti Neįgaliųjų reikalų tary-
bos raštai, raginantys atsižvelgti 
į neįgaliųjų išsakytą nuomonę ir 
imtis reikiamų priemonių.

Aldona DELTUVAITĖ

 „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gijos Kuršėnų neįgaliųjų sporto klu-
bo „Atgaiva“ pirmininkė Zina Tveri-
jonienė papasakojo apie Europos die-
nos minėjimą.

Kuršėnų miesto bibliotekos 
darbuotojos surengė popietę Eu-
ropos dienai paminėti. Daugiau-
sia dėmesio skirta Europos egza-
minui, kuris vyko visoje Lietuvoje. 
Europos Komisijos atstovybės Lie-

tuvoje parengtame Europos egza-
mine galėjo dalyvauti visi norintys 
pasitikrinti savo žinias apie Euro-
pos Sąjungos veiklą, politiką, isto-
riją... Kuršėnuose aktyviausi buvo 
Senjorų klubo ir neįgaliųjų sporto 
klubo „Atgaiva“ nariai.

Tarp geriausiai išlaikiusių eg-
zaminą buvo vienas „Atgaivos“ 
neįgaliųjų sporto klubo narys – 
V.Rupšys. Jam ir kitiems, geriau-
siai atsakiusiems į egzamino klau-

Išmokė gyventi iš naujo

Tą antrąją Kalėdų dieną 
2006-aisiais moteris gerai pri-
simena. Tądien Biržuose buvo 
rastas žiauriai sumuštas 23 
metų vaikinas, Raimondas. 
Mažai kas tikėjo, kad jis išgy-
vens, dar mažiau – jog kalbės, 
vaikščios.

Per prabėgusius 5 metus tiek 
jaunuoliui, tiek jo motinai teko 
daug iškęsti. Dabar iš kelias sa-
vaites trukusios komos atsiga-
vęs, daugybę operacijų iškentęs 
ir vienu metu vos 20 kilogramų 
tesvėręs pacientas jau gali paei-
ti, kalbėti ir, svarbiausia, mąsty-
ti. Pasak motinos, žinoma, jog 
kaip buvę jau nebebus, mat sū-
nui pašalinta dalis smegenų, bet 
būtina judėti į priekį. Gyventi jis 
mokosi iš naujo. Šalia jo visus 
tuos baisius metus buvo ir da-
bar yra motina. Jis prisipažįsta 
nežinantis, kaip reikės gyventi, 
jei motinos nebebus šalia.

Pasak Raimondo, ši didžiulė 
pažanga yra ir sunkaus bei nuo-
seklaus darbo rezultatas. Vaiki-
nas pasakoja, kaip praėjus dve-
jiems metams nuo sumušimo 
vieną naktį pajuto galūnėse at-
sirandančią gyvybę – dilgsėjimą 
rankoje ir kojoje. Pirmosios tre-
niruotės buvo su kilograminiu 
cukraus maišeliu. Daug jaunuo-

liui padėjo Biržų rajono Likėnų 
reabilitacijos ligoninės specia-
listai. Kiekvienąsyk gavęs rea-
bilitaciją šioje ligoninėje namo 
Raimondas išvyksta daug sti-
presnis.

Žinoma, nueitas motinos ir 
sūnaus kelias nebuvo lengvas 
ir pareikalavo didelio atkaklu-
mo. Moteris pasakoja po nelai-
mės pagalbos, informacijos ieš-
kojusi Biržų rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriuje. 
Paramos nesulaukusi, kreipėsi į 
„Šiaurės rytų“ redakciją, kurios 
darbuotojai patarė, kur kokios 
pagalbos ieškoti. Moteris pasa-
koja ėjusi visur ir nekreipdavusi 
dėmesio į kartais iš jos pasijuo-
kiančius žmones. Kartais tekda-
vo būti įžūliai ir primygtinai rei-
kalauti. Taip buvo su sūnui bū-
tinu gulimuoju vežimėliu kelio-
nėms pas Vilniaus medikus. Su-
žinojusi, jog jis tokiam ligoniui 
priklauso, moteris turėjo išsirei-
kalauti jį iš Biržų rajono Sociali-
nių paslaugų centro.

Dabar sūnus po truputį grįž-
ta į įprastą gyvenimą – mokosi 
užsikurti ugnį, įjungti skalby-
klę. Baisios dienos, kai Virgi-
nija bijojo sulaukti iš ligoninės 
skambučio, pranešančio, jog sū-
nui blogiau, jau praeityje.

„Šiaurės rytų“ tinklalapyje paskelbtame Alfredos Gudienės 
straipsnyje „Prisikėlusi kartu su vaiku“ rašoma apie Virginiją 
Gasiūnienę, po žiauraus sumušimo tarsi antram gyvenimui pri-
kėlusią sūnų Raimondą.

Europos diena Kuršėnuose
simus, įteiktas diplomas ir dova-
nėlių.

2012-ieji – Europos vyresnių 
žmonių aktyvumo ir kartų soli-
darumo metai, todėl į šventę at-
vyko jaunieji Žemaitijos skautai. 
Jie suaugusiesiems papasakojo 
apie savo veiklą, planus, dainavo 
mėgstamas dainas. Skautai susi-
rinkusiesiems padovanojo Lietu-
vos Respublikos ir Europos Są-
jungos vėliavėlių.
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Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Integracija
Maskvoje dizaineriai pristatė dra-

bužių kolekcijas neįgaliesiems. Tai vie-
nas iš reabilitacinės technikos ir tech-
nologijų parodos  „Integracija. Gyve-
nimas. Visuomenė“ renginių. Toks ren-
ginys Maskvoje vyksta jau antrą kartą. 
Organizatoriai ir vėl įrodė, kad drabu-
žiai, pasiūti netradicinei figūrai, gali 
būti tikrai gražūs ir patogūs. 

Sauskelnių 
senjorams parduoda 

daugiau
Demografiniai pokyčiai Japonijo-

je įgauna dramatiškas formas: bendro-
vė  „Unicharam“, kuri specializuojasi 
gaminti sauskelnes, pranešė, kad per 
praėjusius metus pirmą kartą pardavė 
daugiau sauskelnių senjorams nei kū-
dikiams. Nuo tada, kai 1987 m. buvo 
pradėtos gaminti sauskelnės suaugu-
siesiems, to dar nėra buvę, sakė ben-
drovės atstovas Kazuja Kondo, tačiau 
skaičių neįvardijo. Šiuo metu Japoni-
joje 23 proc. gyventojų yra vyresni nei 
65 m. 2060-aisiais jų gali būti daugiau 
kaip 40 proc. Moterų gyvenimo truk-
mė Japonijoje yra daugiau kaip 86 m., 
vyrų – 80 m. Iki 2060-ųjų ji gali padi-
dėti iki 90 m. ir 84 m.

Storiausias pasaulyje 
katinas

Naujosios Meksikos valstijos San-
ta Fė mieste nugaišo katinas, vardu 
Miau, kuris buvo laikomas storiausiu 
Amerikoje, o gal ir visame pasaulyje. 
18 kg svėręs gyvūnas buvo tik dvejų 
metų. Jo mirties priežastis – kvėpa-
vimo nepakankamumas dėl nutuki-
mo. Beje, kaip tik todėl katinas pate-
ko į prieglaudą. Jo ankstesnė šeimi-
ninkė – pagyvenusi moteris – nebe-
įstengė tinkamai prižiūrėti savo au-
gintinio. Prieglaudoje storuliui buvo 
paskirta dieta ir jam pavyko numes-
ti kelis kilogramus. Miau naujuosiuo-
se namuose spėjo tapti tikra „žvaigž-
de“ – jis dalyvavo keliose televizijos lai-
dose ir taip išgarsėjo visose Jungtinė-
se Amerikos Valstijose. Reikia pripažin-

ti, kad storiausio Amerikos ir pasaulio 
katino titulas Miau buvo suteiktas ne-
oficialiai – Gineso rekordų knygos su-
darytojai nefiksuoja tokių „rezultatų“.

Plėšikui nukando 
pirštą

Gatvės plėšikui Japonijoje po ne-
pavykusio moters užpuolimo teko 
sprukti tuščiomis rankomis ir be dalies 
piršto. Policijos duomenimis, vyras 59 
m. moteriai prie jos namų durų išplė-
šė iš rankų rankinę. Drąsi moteris ne-
pasimetė ir puolė vytis dviračiu sprun-
kantį vagį. Ji ištraukė jam iš rankų ran-
kinę ir tvirtai įsikibo dantimis į mažąjį 
pirštą. Paaiškėjo, kad moteris užpuoli-
kui nukando dalį piršto – nusikaltimo 
vietoje rastas piršto galiukas.

Skolas sumokės per  
7 tūkst. metų

Vienas Ispanijos kaimas prašo 
galimybės milijonines skolas sumo-
kėti per daugiau nei 7 tūkst. metų. 3 
300 gyventojų turinti gyvenvietė vy-
riausybei Madride pateikė atitinkamą 
planą, prie kurio pridėjo neapmokėtas 
sąskaitas. Jų suma siekia 16 mln. eurų. 
Gyvenvietė paprašė leisti apmokė-
ti sumą per 7058 metus, sakė vyriau-
sybės atstovas. Jis šį kaimą, kurio pa-
vadinimo neatskleidė, pavadino kraš-
tutiniu ispanų bendruomenių įsisko-
linimų pavyzdžiu. Vėliau gyvenvietės 
merė pati paviešino kaimo pavadini-
mą. Tai yra Piosas, esantis už 50 km į 
rytus nuo sostinės. Skolos, be kita ko, 
susidarė dėl plaukimo baseino ir va-
lymo įrenginių statybos. 

Šuo didvyris
Los Andžele Žiauraus elgesio su 

gyvūnais prevencijos draugija 30-ąjį 
Nacionalinį šuns didvyrio apdovano-
jimą įteikė vokiečių aviganiui Meški-
nui.  Prieš trejus metus į gyvūnų prie-
glaudą Teksase atvykusi Debė Zeis-
ler pasiėmė gyvūną namo. Praėjusių 
metų gegužę D.Zeisler ištiko priepuo-
lis, ji nukrito nuo laiptų, susitrenkė gal-
vą ir prarado sąmonę. Meškinas puo-
lė prie kiekvienų kaimynų durų, ta-
čiau niekas neatsiliepė. Gyvūnų kon-
trolės pareigūnas pamatė besiblaš-
kantį šunį ir atskubėjo į pagalbą. Są-
monę atgavusi šeimininkė buvo įkel-
ta į greitosios pagalbos automobilį, o 
jos augintinis nesudvejojęs šoko vi-
dun ir lydėjo ją į ligoninę.

Šuo jaučia, kada šeimininkei prasi-
dės traukuliai, todėl jis pritupia prie jos 
kojų, kad ji iš anksto atsisėstų. Auginti-
nis nebuvo dresuojamas, tačiau, praė-
jus trims dienoms po to, kai D. Zeisler 
parsivežė jį namo, jis pradėjo įspėti ją 
apie galimą priepuolį. Traukuliai mo-
terį kankinti pradėjo prieš 18 metų 
po nelaimingo atsitikimo jodinėjant.

Kryžiažodis „Varnalėša“
Horizontaliai: 1. Pervažiuoja-

ma vieta 7. Pamaldus žmogus, šven-
tųjų vietų lankytojas 10. Radioak-
tyvusis elementas, branduolinis ku-
ras 11.  Metų laikas 16. Vyro motina 
17. Gaivališkas sukilimas, ginkluotas 
pasipriešinimas 18. Ukrainos mies-
tas 19. Kauno „Žalgirio“ krepšininkas 
20. Pietų Amerikos valstybė 22. Salo-
mėja ... 23. Miestas Lietuvos šiaurės 
rytuose 24. Moters vardas 27. Ado-
mo ir Ievos sūnus 28. ... Dauguviety-
tė 31.  Kauno miesto dalis 32.  Klam-
pi pelkė.

Vertikaliai: 2. Senovės Graikija 
3. Graižažiedžių šeimos augalas ru-
tuliškais kibiais graižais 4. Guminis 
vamzdis gaisrui gesinti 5. Bala, valka 
6. Svorio vienetas 8. Poetas Marcelijus 
... 9. Lietuvos Atkuriamojo Seimo pir-
mininkas 12. Kalkių degykla 13. Žydų 
dvasininkas 14. Šiaurės vakarų Afri-
kos valstybė 15. ... Obama 21. Žmogė-
dra 25. Kalnų sniego griūtis 26. Lietu-
vos šaulių sąjungos narys 29. Mėnuo 
30. Duriamasis ginklas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio 
„Gintaras“ 
atsakymai

Vertikaliai: 1. Garastas 2. Lobis 3. Ama-
ras 4. Genuja 5. Kerai 6. Gintaras 12. Tytuvėnai 
13. Kempinė 14. Klasika 18. Marmuras 19. Adven-
tas 22. Pakelė 23. Gardus 24. Malda 26. Badas.

Horizontaliai: 7. Panorama 8. Vekselis 
9. Vagie 10. Tartu 11. Partija 15. Karmen 16. Šlakas 
17. Panevėžys 20. Madona 21. Skarda 25. Satinas 
27. Mulas 28. Sauna 29. Šaudykla 30. Vulkanas.

Siekė nepasiekiamo
2007-aisiais profesionali joji-

kė Kler, ruošdamasi varžyboms, 
nukrito nuo žirgo ir patyrė kaklo, 
stuburo traumų, kelių šonkau-
lių lūžius. Jos žirgas parklupo, o 
moteris nulėkė į priešais augusį 
medį. Tuomet ji dalyvavo atran-
koje į aukščiausio, 4, jojimo lygio 
varžybas. Kler prisimena maniu-
si, jog tai bus didžiausias jos pa-
siekimas. Po nelaimės likusi pa-
ralyžiuota nuo juosmens ji išgir-
do ir liūdnas gydytojų progno-
zes, jog niekada nebevaikščios. 
Su tuo nesutikusi moteris įro-
dė, kad žmogaus galimybėms 
nėra ribų ir dalyvavo tradicinia-
me Londono maratone, kur su 
specialiu bioniniu egzoskeletu 
žingsnis po žingsnio įveikė 42 
kilometrų distanciją. Savo nelai-
mės moteris niekada nelaikė ne-
pakeliama – susipažinusi su pa-
našias traumas patyrusiaisiais ji 
jautėsi laiminga galėdama valdy-
ti rankas ir neatsisakė galimybės 
svajoti. Maratone Kler ryžosi da-
lyvauti norėdama atkreipti dė-
mesį į panašaus likimo žmonių 
problemas ir rinkti pinigus išsa-
mesniems tyrimams, kurie trau-
mas patyrusiems žmonėms leis-
tų pakilti iš neįgaliųjų vežimėlio.

Žingsnis po žingsnio
Pastaruosius 3 mėnesius iki 

maratono, nuo vasario pra-
džios, Kler intensyviai trenira-
vosi vaikščiodama su specialiu 
egzoskeletu tam, kad būtų pasi-

Paralyžius ne kliūtis įveikti 
maratoną

Nė vienas nenugyvename gyvenimo be išbandymų. Vienus mūsų jie skatina dar labiau 
stengtis, siekti svajonių, kitus palaužia, dar kitus įkvepia imtis, atrodytų, neįgyvendinamų 
dalykų. Neįmanomo siekti pasiryžo ir Kler Lomas iš Jungtinės Karalystės. Patyrusi traumą ir 
likusi paralyžiuota 32-ejų moteris įveikė maratoną.

trybe. Pasak jos, be galo sunku 
judėti nejaučiant savo kūno. Jai 
teko kantriai mokytis išlaikyti 
pusiausvyrą – tai padaryti pa-
dėjo alkūniniai ramentai, o spe-
cialus įtaisas leido valdyti ko-
jas. Dabar be pertraukos mote-
ris gali nueiti apie 1,5 km. Pasak 
medikų, tam didelės įtakos tu-
rėjo ankstesnis fizinis pasiruoši-
mas, jis leido lengviau atsigauti.

Didžiulis palaikymas
Pradėdama distanciją mote-

ris gerai žinojo, jog kitiems, maž-
daug 36 tūkst. dalyvių, ją įveik-
ti pavyks per kelias valandas, 
o Kler užtruko 16 dienų. Nors 
maratono organizatoriai atsisa-
kė moterį apdovanoti visiems 
maratoną įveikusiems priklau-
sančiais simboliniais medaliais, 
mat ji neįvykdė vienos pagrindi-
nių sąlygų – tikslą pasiekti per 1 
dieną, net 12 žmonių, įveikusių 
distanciją, jai padovanojo savo 
medalius. Visą kelią Kler lydėjo 
jos vyras, o paskutinius metrus ji 
įveikė eidama šalia dar tik besi-
mokančios vaikščioti savo duk-
ters Meisės. Džiaugdamasi savo 
pasiekimu moteris tikina, jog jai 
labai padėjo žmonių palaiky-
mas – jie drąsino nepasiduoti ir 
ėjo kartu. Moteris juokauja, jog 
pirmą kartą per pastaruosius 6 
metus su malonumu sės į rate-
lius. Kad pailsėtų ir vėl imtųsi 
labdaringų žygių.

Pagal www.bbc.co.uk parengė

Viktorija NORKAITĖ

ruošusi fiziniam krūviui taip pat 
gerai, kaip tomis dienomis, kai 
sportavo. Pirmą kartą neįpras-
tą prietaisą – vadinamąsias ro-
botizuotas kojas – ji pamatė nar-
šydama internete ir ieškodama 
galimybių judėti panašių sutri-
kimų turintiems žmonėms. Prie-
taisas prilaiko kojas ir stuburą ir 
sukonstruotas taip, jog leidžia 
siųsti signalus įtaisytiems davik-
liams, kurie padeda atlikti vieną 
ar kitą judesį. Ją sukrėtė didelė 
galimybės judėti kaina – net 43 
tūkst. svarų sterlingų (apie 185 
tūkst. Lt).

Svajonės link judėti padėjo 
artimieji, kartu su jais reikalin-
ga suma buvo surinkta. Pradžia 
buvo sunki – tepavykdavo ženg-
ti vos porą žingsnių, nes „roboto 
kelnės“ nepaklusdavo Kler va-
liai, tad teko apsišarvuoti kan-

reikalavimai:
 Galiojantis neįgaliojo
 pažymėjimas.
 Sveikatos pažyma, 
 leidžianti dirbti. 

Įmonė šiuo metu kuria 3 darbo vietas neįgaliems žmonėms ir 
darbui Vilniuje ieško pakuotojų, celofanuotojų.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu: cv@bod.lt.  
Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

VšĮ „Neįgaliųjų ugdymo ir lavinimo centras „Tu gali“ įsikūrė 2007 m. 
Įmonė užsiima neįgaliųjų įdarbinimu, jų socialine integracija. 

Įmonėje atliekami CD/DVD produkcijos rankinio, pusiau 
automatizuoto celofanavimo darbai. 

Ieško pagalbininkų
Ieškau savanorių kūrybingų menininkų – medžio drožėjų, galinčių prisidėti prie 

europinio inkilo, simbolizuojančio Europos Sąjungos valstybes, kūrimo.
Skambinti Raimundui (Utenos r.) 8 655 428 86.

Darbo pobūdis:
 Supakuotos produkcijos celofanavimas.
 Produkcijos pakavimas automatine  
 vokų pakavimo mašina.
 Produkcijos kokybės kontrolė. 
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Obelys
Tas stebuklas kartojasi kas-

met. Obelys, lyg drovios, dar 
meilės žodžių negirdėjusios 
jaunuolės, kurioms prieš akis 
pirmieji pasimatymai, svaigūs 
šokiai vėjo smuikams griežiant 
valsus. Jos tokios drovios kaip 
ir tie rausvi žiedai, dabinan-
tys obelų šakas. Tyliai džiau-
giasi pačios tuo puošnumu ir 
džiugina žmones, juk taip gera 
pasėdėti po žydinčia obelimi 

su knyga rankose ar žiūrint į 
dangumi plaukiančius debe-
sų laivus.

Ošia savas sakmes gražio-
sios žydinčios obelys, teikda-
mos žmogui atilsį po darbų 
ir geras brandžias mintis apie 
mums dovanotą gražų ir nepa-
kartojamą gyvenimą.

Lietus
Susidrumstė mėlyna dan-

gaus žydrynė. Lyg sidabri-

niai karoliukai pabiro žemėn 
lietaus lašeliai: iš pradžių ne-
drąsiai, vėliau vis smarkyn ir 
smarkyn. Lietus nuplovė dul-
kes nuo gatvės asfalto, atnau-
jino jau apdulkėjusius gėlių 
žiedlapius. Kartu su atsinauji-
nusia gamta ir žmogus, rodos, 
nusiprausė nuo savęs liūdesį, 
nesėkmes ir vėl žengė žydin-
čia žeme sutikti džiugių lem-
ties skirtų gyvenimo akimirkų.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Miniatiūros

Svaiginantis žydėjimas.                                                                                                                                           Olios Maciulevičiūtės nuotr.

„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

Apyaušrio tyloj
Apyaušrio tyloj
prisiminimų vieškeliu
išeisiu

kur praviri langai
kvepiantį sodo baltumą
geria

o prieš saulės tekėjimą
skamba plakamas dalgis
ant medinio prieklėčio

ir lenkia galvas žolynai
nuo rasos lašelių
apsvaigę...
- - - - - - - - - 
Apyaušrio tyloj
akimirkas trapias
išbarstė laikas

Tik mažmožiai
Užrakinau duris į praeitį
devyniais užraktais.
Tesaugo jie tenai
sėkme paženklintus kelius
ir pilkus vieškelius.
Saulėtas svajones,
į brangų vėrinį suvertas.
Klaidas, nespėtas ištaisyti.
Neišmylėtą meilę
ir neapykantą, deja.
Atseikėta ten su kaupu.
O kas gi liko man?
 Tik mažmožiai.
Peizažas lango kvadrate.
Lietaus lašai, barbenantys į stiklą.
Paklydęs paukštis vakaro migloj.
Poezijos tomelis skausmui nugesinti.
Nedaug tų dabarties dėlionių,
gautų mainais už paliktas...
 Tik mažmožiai.
O kiek jie turi galių
įveikti tai,
kas neįveikiama,
neužrakinama devyniais užraktais!

se fotografų pleneruose Nidoje. 
Taip įgijo daugiau žinių, susipa-
žino su bendraminčiais, ėmė da-
lyvauti bendrose neįgaliųjų paro-
dose, organizuojamose įvairiuo-
se Lietuvos miestuose.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Jono Tara-
sevičiaus paskatintas A.Vaškys 
ryžosi surengti ir savo asmenines 
fotoparodas – Neįgaliųjų drau-
gijoje, vėliau ir Klaipėdos mies-
to viešojoje bibliotekoje. Ekspo-
nuojamose nuotraukose atsispin-
di ne tik pajūrio, gimtojo miesto 
vaizdai, žmonės, bet ir įvairiems 
metų laikams būdinga gamta, 
ypač ryškios pavasario spalvos, 
žydinčios gėlės, giedras dangus.

Jūratė BRAŽICKAJA
Klaipėda

Žvilgsnis į pasaulį  
pro objektyvą

Algirdas Vaškys, Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugijos na-
rys, fotografijose sugeba atskleis-
ti akimirkų grožį, kurį pastebė-
ti ir „sustabdyti“ ne kiekvienas 
gali. Viskas prasidėjo nuo pie-
šimo būrelio, lankyto pradinė-
je mokykloje. Besimokantį pieš-
ti Algirdą būrelio vadovas po 
truputį supažindino ir su foto-
grafijos pagrindais. Tai jaunuolį 
skatino jautriau žvelgti į aplin-
ką, džiaugtis spalvomis, vaiz-
dais, ugdyti atrastą naują pomė-
gį. Deja, tam dažnai pritrūkdavo 
laiko, nes dėl negalios nemažai 
tekdavo gulėti ligoninėse.

Baigęs vidurinę, Algirdas 
mokslus tęsė Šiaulių technikos 
mokykloje, vėliau dirbo televi-
zorių gamykloje. Blogėjant svei-
katai teko grįžti į uostamiestį. Čia 
vyras įstojo į Neįgaliųjų draugi-
ją. Visada besišypsantis, nuošir-
dus, energingas Algirdas nepra-
leisdavo nė vieno organizacijos 
renginio, juos įamžindavo foto-
grafijose. Savo gebėjimus foto-
grafuoti jis tobulino Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos organizuotuo-

„Bičiulystė“ pradeda 2012 m. II pusmečio prenumeratą ir ti-
kisi, jog užsimezgę šilti ryšiai tarp redakcijos ir skaitytojų ne-
nutrūks. Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruo-
kite ir skaitykite „Bičiulystę“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos narius, norinčius lengvatinėmis są-
lygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, kviečiame kreiptis į savo 
miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijas. 10 Lt per pusmetį kainuo-
jančią prenumeratą draugijos priima iki birželio 5 dienos. Indivi-
dualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savait-
raštį galėsite užsiprenumeruoti iki birželio 17 d. 

***
Nusimeskime kaukes –
vaidinimas baigės,
jau šviesos užgeso.
Nebereikia būti geriems,
gražesniems, negu veidrodis rodo,
ir po šypsena kančią paslėpti,
kai aplanko sielvartas juodas.

Ir suprasim tada,
kokia laimė būt savimi, –
be grimo, be perlų dirbtinių.
Eiti ten, kur veda širdis,
be nuorodų ir patarimų.
Gal į gyvenimo paraštę,
o gal romanų rašyt?

Kiek galimybių prarasta…
Gal nevėlu ištaisyt
klaidas, kurių prisivėlė
per skubėjimą
ir pašėlusį norą pirmaut?
Tik tas laikas, tarytum vėjas,
nei pavysi tu jį, nei prašysi palaukt.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Mieli skaitytojai!

Prenumeratos kaina: 

6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt; 1 mėn. – 9,50 Lt.
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