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Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugija, vienijanti 
beveik 1 100 žmonių, su-
sideda iš 12-oje seniūnijų 
neįgaliesiems socialinės 
reabilitacijos paslaugas 
teikiančių grupių. Vie-
na didžiausių susitelku-
si Kybartuose. Joje dau-
giau kaip 400 neįgaliųjų. 
Iš kitų seniūnijų Kybartai 
išsiskiria tuo, kad greta 
įvairios sociokultūrinės 
veiklos neįgalieji, kiti so-
cialiai remtini žmonės čia 
gali ateiti papietauti.

„Už organų donorystę!  
Už gyvenimą!“ – susimąstyti 

skatinanti akcija

Eisenoje – ir užsienio 
svečiai 

Į sostinės Kudirkos aikštę dar 
gerokai prieš vidurdienį iš visos 
Lietuvos rinkosi žmonės, gyve-
nantys dėka jiems padovanotos 
širdies, inksto, kepenų, plaučių. 
Rinkosi, kad donorų šeimoms 
padėkotų už jiems grąžintą gy-
venimą, kad visus paskatintų 
pasidomėti kilnia organų dono-
rystės misija, kad paragintų šia 
tema pasikalbėti kiekvienuose 
namuose.

Į eiseną „Už organų donorys-
tę! Už gyvenimą!“ įsiliejo apie 
200 žmonių: donorystei prita-
riantieji, transplantacijos ope-
racijų laukiantieji ir jas jau iš-
gyvenusieji, jų artimieji, medi-
kai, moksleiviai, savanoriai, kiti 
šią idėją palaikantieji. Prie pasi-
puošusios „Gyvasties“ asociaci-
jos atributika, nešinos dizainerio 
Roko Smigelsko sukurtais plaka-
tais eisenos prisijungė ir svečiai 
iš įvairių užsienio šalių: Lenki-
jos, Suomijos, Švedijos, Dani-
jos, Šveicarijos, Airijos, Slovėni-
jos, Vokietijos. Jie atvyko į tądien 
Vilniuje prasidėjusią Generalinę 
asamblėją, kurioje buvo aptaria-
mi aktualūs transplantaciją pa-
tyrusių ir organų persodinimo 
dar laukiančių žmonių klausi-
mai. Transplantacijos problema 
opi ne tik Lietuvoje – visose Eu-
ropos šalyse organų persodini-
mo laukiančių žmonių yra gero-
kai daugiau nei donorų. 

Ir padėka, ir supratimo 
siekis

„Gyvasties“ asociacijos pre-
zidentės Ugnės Šakūnienės  

Persodinto organo dėka gyvenančius ir transplantacijos 
operacijos laukiančius žmones vienijanti „Gyvasties“ aso-
ciacija vienu svarbiausių savo veiklos tikslų laiko donorys-
tės propagavimą. Siekdama kuo plačiau paskleisti šią idėją, 
ja sudominti kuo daugiau žmonių, „Gyvastis“ kasmet or-
ganizuoja donorystę skatinančius renginius. Praėjusią sa-
vaitę vilniečių ir sostinės svečių dėmesį atkreipė geltonais 
marškinėliais vilkinčių, geltonomis kaklaskarėmis ryšinčių 
žmonių eisena „Už organų donorystę! Už gyvenimą!“, nu-
sidriekusi nuo Kudirkos aikštės iki Rotušės ir atgalios. Į pa-
dangę tądien kilo ir daugybė viltį simbolizuojančių gelto-
nų balionų. 

Karštos sriubos lėkštė – 
nepasiturintiesiems

Artėjant vidurdieniui į vai-
kų darželyje „Ąžuoliukas“ įsi-
kūrusias neįgaliųjų grupės patal-
pas renkasi žmonės – kas lazde-
le pasiramsčiuodamas, kas stip- 
resniam bičiuliui į parankę įsi-
kibęs. Į neįgaliųjų valgyklėlę at-
eina ir stipresnių, tačiau taip pat 
sunkiai besiverčiančių kybartiš-
kių. Šiuo metu valgytojų sąra-
šuose – 38 žmonės. Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugijos Ky-
bartų grupės vadovė Leonarda 
Dovidaitienė pasakoja, kad 22 
žmonėms karštos sriubos nune-
šama į namus, kiti – stipresnieji 
– į valgyklėlę ateina patys. Dabar 
susirenka apie 16 žmonių. Žie-

mą prie stalų būna sausakimša. 
Pavasarį, vasarą „sąrašinių“ val-
gytojų sumažėja. Tiesa, tada juos 
prie stalo pakeičia socialiai rem-
tinų šeimų vaikai. 

Valgyklėlės meniu neįman-
trus. Keturias dienas per savai-
tę verdama mėsiška sriuba (kas-
dien vis kitokia), o penktadie-
niais valgytojų laukia saldžios 
sriubos dubenėlis ir dešrelių por-
cija. Valgantieji džiaugiasi, kad 
iš paprastų produktų virėja su-
geba paruošti skanų maistą. Ne 
vienas ir antro dubenėlio papra-
šo, o į stiklainius įpilto viralo dar 
ir kaimynui parneša. 

Valgyklėlė – didelė 
parama

Viena gyvenanti 77-erių Zofija 
Natočienė šioje valgyklėlėje pie- 
tauja jau 5-erius ar 6-erius me-
tus. Nepaliaujamas skausmas – 
nuolatinis jos palydovas. Po pa-
tirtos stuburo traumos močiu-
tė be skausmo negali nei ilgiau 
pastovėti, nei pasilenkti. Iki par-
duotuvės dar nueina, bet grįžu-
si būtinai turi pagulėti – niekam 
daugiau jėgų nebelieka. Dar ir 

14-metė Mantė Lidikauskaitė laukia donoro širdies.             Egidijaus Skipario nuotr.

Kybartų grupės vadovė Leonarda Dovidaitienė valgyklėlei padeda sava-
noriškai.                                                                                               Egidijaus Skipario nuotr.
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I. BENDROJI DALIS

Lietuvos invalidų draugija (LID) 
įsteigta 1988 m. rugsėjo 28 d. visuoti-
niame invalidų draugijos steigiamaja-
me suvažiavime. Pagrindinis Draugijos 
uždavinys buvo suburti invalidus dar-
binei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai, 
spręsti invalidų reabilitacijos klausimus, 
rūpintis jų mokymu, gydymu ir poilsiu. 

1996 m. birželio 7 d. Lietuvos inva-
lidų draugija buvo įregistruota Juridi-
nių asmenų registre kaip organizacija, 
turinti asociacijos teisinę formą. 

2008 m. spalio 22–23 d. VI rinkimi-
nės konferencijos metu buvo nuspręs-
ta pakeisti Draugijos pavadinimą. 2009 
m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos 
Teisingumo ministerijai leidus nau-
doti Lietuvos vardą, Lietuvos invalidų 
draugija tapo Lietuvos neįgaliųjų 
draugija.

Lietuvos neįgaliųjų draugija (to-
liau – LND) yra ne pelno, savanoriška, 
nepriklausoma, nepolitinė organiza-
cija, kurios tikslas – atstovauti jos na-
riams, juos ginti ar tenkinti kitus vie-
šuosius interesus. 

LND savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lie-
tuvos Respublikos įstatymais, Vyriausy-
bės nutarimais bei kitais teisės aktais ir 
savo įstatais.

LND yra ribotos civilinės atsako-
mybės viešasis juridinis asmuo, turintis 
savo balansą, antspaudą, firminį blan-
ką, atsiskaitomąją, biudžetinę bei valiu-
tinę sąskaitas bankuose, galinti laisvai 
naudotis ir disponuoti įsigytu turtu ir 
savo lėšomis.

LND veiklos terminas – neribotas, 
buveinės adresas: Saltoniškių g. 29/3, 
Vilnius.

II. LND VALDYMO STRUKTŪRA  
IR ĮMONĖS

Aukščiausiasis LND valdymo or-
ganas yra konferencija, turinti visas 
visuotinio susirinkimo teises. Kon-
ferencijoje yra renkamas kolegialus 
valdymo organas – Valdyba ir vienas-
menis valdymo organas – LND pirmi-
ninkas. Kadangi konferencija šaukiama 
kartą per ketverius metus, aktualiems 
klausimams spręsti kartą per metus 
yra šaukiamas tarybos posėdis, kuria-
me sprendžiamojo balso teisę turi visų 
asocijuotųjų narių (neįgaliųjų draugi-
jų) vadovai, LND valdybos nariai ir LND 
pirmininkas, o su patariamojo balso 
teise gali dalyvauti ir LND narių stebė-
tojų vadovai.

LND veiklą vykdo 56 savivaldybėse, 
kuriose yra įsteigta 61 neįgaliųjų drau-
gija (tikrieji asociacijos nariai). 2011 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis, LND pri-
klausė 29 540 fizinių narių ir 7 nariai 
stebėtojai – veikiančios įmonės ir įstai-
gos: VšĮ „Bičiulystė“, VšĮ „Mažeikių AVM“, 
VšĮ „Vislida“, UAB „Negalia“, UAB „Alinva“, 
UAB „Dangija“, kurių steigėja 100 proc. 
yra LND ir AB „Puntukas“, kuris pagal Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
liepos 14 d. potvarkį perduotas LND, at-
liekančiai jos steigėjo funkcijas. 

III. LND VEIKLA

2011 m. LND savarankiškai vykdė 3 
iš Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto finansuojamus projektus ir tęsė 
vieną Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų (ESF) finansuojamą projektą. 
Draugija taip pat koordinavo 2011 m. 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje 61 projek-
tą, kurie buvo vykdomi 56 savivaldy-
bėse.

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS VALDYBOS 2011 METŲ VEIKLOS 

LND pirmininko Zigmanto Jančauskio pranešimas
1. 2011 m. Neįgaliųjų asociaci-

jų veiklos rėmimo projektas
Projektas finansuotas iš Neįgaliųjų 

socialinei reabilitacijai skirtų projektinių 
lėšų per Neįgaliųjų reikalų departa-
mentą prie Lietuvos Respublikos soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
Iš valstybės biudžeto veiklų rėmimo 
projektui buvo skirta 393 tūkst. Lt arba 
25,85 proc. mažiau negu 2010 m. Į šią 
sumą neįtrauktos Paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektams 
koordinuoti reikalingos lėšos. Visoms 
projekte numatytoms veikloms įgy-
vendinti papildomai buvo pritraukta 
112,1 tūkst. Lt:
 Vilniaus m. savivaldybė – 6,5 tūkst. Lt;
 VšĮ „Vislida“ – 94 tūkst. Lt;
 kiti fondai ir rėmėjai – 7,5 tūkst. Lt;
 paslaugų gavėjų indėlis – 4,1 tūkst. Lt.

Projekto metu paslaugos buvo 
teikiamos asmenims, turintiems fizinę 
negalią, jų šeimos nariams ir artimie-
siems bei specialistams, dirbantiems su 
neįgaliaisiais. Projekto veiklas įgyvendi-
no 14 darbuotojų (5 iš jų – neįgalieji), 
bendrą naudą (paslaugas) gavo 3 850 
asmenų, 3 325 iš jų – neįgalieji (tarp 
jų – 370 neįgalių vaikų). Projektas buvo 
vykdomas 12 mėnesių, jo metu įgy-
vendintos šios veiklos:

1.1. Neįgaliųjų teisių gynimas 
pagal negalios pobūdį 

Pagrindinis LND tikslas – atstovauti 
neįgaliesiems ir ginti pilietines, sociali-
nes ir ekonomines jų teises. Neįgaliųjų 
teisių gynimo pagal negalios pobūdį 
veikla buvo vykdoma visus metus. Pas-
laugas teikė 1 darbuotoja, turinti uni-
versitetinį teisinį išsilavinimą. Teisinės 
paslaugos buvo suteiktos 1 500 neįga-
liųjų ir jų šeimos narių.

1.1.1. Organizacijos veiklos už-
tikrinimas ir tiesioginis neįgaliųjų 
teisinis konsultavimas bei atstova-
vimas

LND teisininkė nuolat domėjosi 
teisės aktų projektais, pateiktais vie-
šoms konsultacijoms, dalyvavo teisės 
aktų kūrimo ir derinimo darbo gru-
pėse, svarstymuose. Ji konsultavo ir 
raštu atsakė į LND asocijuotųjų narių 
paklausimus. Daugiausia klausimų kilo 
dėl viešųjų pirkimų įstatymo vykdymo, 
dėl darbo teisės (priėmimo į darbą ir 
atleidimo, lengvatų ir teisinių garanti-
jų, nuobaudų skyrimo, teisių ir pareigų 
vykdant darbo ir kitas sutartis), įstatų 
papildymo ir keitimo. Buvo teikiama 
pagalba atsakant į neįgaliųjų skun-
dus, prašymus, paklausimus, rengiant 
atsiliepimus įvairioms institucijoms 
– teismams, draudimo bendrovėms, 
savivaldybėms, viešosioms įstaigoms ir 
pan. Teisinės paslaugos buvo teikiamos 
ne tik LND administracijai, bet ir LND 
valdomoms įmonėms. 

1.1.2. Tarptautinis bendradar-
biavimas

Nuo 2004 m. LND yra Tarptautinės 
žmonių su negalia federacijos (FIMI-
TIC) narė. 2011 m. tarptautinė konfe-
rencija (JT Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimas ir vystymas) vyko 
Ispanijos sostinėje Madride. Konferen-
cijoje dalyvavo 2 LND administracijos 
darbuotojos.

1.1.3. Socialinės aplinkos įver-
tinimo tyrimas ir baigiamoji konfe-
rencija

Socialinės aplinkos įvertinimo ty-
rimo veikla buvo vykdoma keturiais 
etapais.

I etapas: 2011 m. kovo mėn. LND 
savo asocijuotųjų narių atstovams 
pristatė numatomą socialinės aplin-

kos pritaikymo neįgaliesiems tyrimą, 
supažindino su tyrimo objektais, ypač 
atkreipdama tyrėjų dėmesį į visuome-
ninės paskirties ir valdžios įstaigų pritai-
kymą. Daugiausia dėmesio tyrime buvo 
skiriama miesteliams, rajonams, kaimo 
vietovėms. Parengta anketa buvo plati-
nama per asocijuotuosius narius. Tyrime 
dalyvavo Akmenės, Birštono, Grigiškių, 
Jonavos, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno 
r., Kazlų Rūdos, Kelmės, Klaipėdos m., 
Kretingos, Lazdijų, Mažeikių, Pagėgių, 
Pakruojo, Palangos, Pasvalio, Plungės, 
Prienų, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, 
Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šeduvos, 
Šiaulių r., Šilutės, Švenčionių, Tauragės, 
Trakų, Utenos, Varėnos ir Vievio neįga-
liųjų draugijos (34 asocijuotieji nariai). 

II etapas: pagal atliktą tyrimą 
buvo parengta ataskaita, kurioje api-
bendrinti tyrimo duomenys, pateiktas 
išsamus aprašymas, grafikai, lyginamoji 
analizė, išvados ir rekomendacijos. Pa-
gal gautus duomenis buvo rengiamas 
tyrimo pristatymas.

III etapas: 2011 m. gruodžio mėn. 
buvo organizuota baigiamoji konferen-
cija, kurioje pristatyti darbo rezultatai – 
apibūdinta esama padėtis, pateiktos 
išvados ir pasiūlymai. Konferencijoje 
pranešimus skaitė Socialinės apsaugos 
ir darbo, Aplinkos, Susisiekimo, Švie-
timo ir mokslo ministerijų bei Savival-
dybių asociacijos atstovai, diskusijoje 
dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pir-
mininkas. Konferencijoje dalyvavo 100 
asmenų, 85 iš jų – neįgalieji.

IV etapas: Programa tęsiama 
2012 m. susitikimų su savivaldybių 
administracijomis metu.

1.1.4. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų atrankos stebėse-
na

Patvirtinus 2011 m. Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje finansavimo tvarkos 
aprašą, Neįgaliųjų reikalų departa-
mento prie SADM deleguotų skėtinių 
neįgaliųjų asociacijų atstovams atsira-
do prievolė padėti savivaldybių admi-
nistracijoms užtikrinti organizuojamų 
projektų vertinimo ir atrankos konkur-
sų skaidrumą bei viešumą. Į projektų 

atrankos stebėseną LND delegavo 35 
atstovus. Deja, ne visi jie savo pareigas 
atliko sąžiningai. 

1.2. Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas

Neįgaliam žmogui integruotis į 
visuomenę ir gerai joje jaustis labai 
svarbus jo paties nusiteikimas bei su-
gebėjimas atrasti tinkamą vietą. Nu-
vertindamas savo gebėjimus neįgalu-
sis tampa nesavarankiškas, praranda 
motyvaciją dirbti. Ne ką mažiau patir-
ties ir psichologinių žinių reikalauja ir 
darbas su pačiais neįgaliaisiais. Šioms 
problemoms spręsti LND vykdė veiklas, 
susijusias su darbuotojų ir specialistų 
kvalifikacijos tobulinimu.

1.2.1. Bendrųjų vadybinių gebė-
jimų seminaras

Neįgaliųjų asociacijų atstovams 
Šventosios mokymo ir reabilitacijos 
centre buvo surengti 3 dienų vadybi-
nių gebėjimų mokymai, kuriuos vedė 
samdyta įmonė ir LND administracijos 
darbuotojai. Seminaro metu pagrindi-
nis dėmesys skirtas darbui su neįgaliai-
siais, grupės vadovo įgūdžių ugdymui 
ir pasiruošimui dirbti su savivaldybių 
administracijomis. Vadybinių gebėjimų 
seminare dalyvavo 58 asmenys, 52 iš 
jų – neįgalieji (50 atstovų iš asocijuotų-
jų narių ir 8 LND darbuotojai).

1.2.2. Amatų mokytojų kvalifi-
kacijos tobulinimo seminarai

2010 m. buvo organizuoti ama-
tų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
kursai, kurie sulaukė didžiulio projekto 
dalyvių palaikymo. Teigiama praėjusių 
metų patirtis paskatino amatų mo-
kytojų kvalifikacijos kursus surengti 
ir 2011  m. Šiai veiklai buvo pasirinkta 
amatų mokymų patirtį turinti, mokymo 
dalyviams kvalifikacijos tobulinimo pa-
žymėjimus išduoti galinti įmonė. Ama-
tų mokymo seminarai surengti Švento-
sios mokymo ir reabilitacijos centre ir 
Vilniuje, LND patalpose. Seminaruose 
dalyvavo 30 neįgalių amatų mokytojų. 

1.3. Neįgaliųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymas

Skatinant neįgaliųjų savarankišku-
mą ir motyvaciją dirbti, LND 2011 m. 
surengė 3 plenerus ir bendrą neįga-
laus jaunimo bei sveikųjų savarankiš-
kumo didinimo stovyklą. Visi plenerų 

ir stovyklų dalyviai buvo atrinkti pagal 
užpildytas anketas, vadovaujantis LND 
patvirtintais nuostatais. 

1.3.1. Neįgalių dailininkų ple-
neras

LND Nidoje surengė 6 dienų neį-
galių dailininkų mėgėjų plenerą, kuria-
me dalyvavo 15 žmonių (14 iš jų – ne-
įgalieji ir vienas palydovas). Po plenero 
surengta jame sukurtų darbų paroda.

1.3.2. Neįgalių literatų ir foto-
grafų pleneras

2011 m. Šventosios mokymo ir so-
cialinės reabilitacijos centre surengtas 
bendras 6 dienas trukęs neįgalių litera-
tų ir fotografų pleneras. Jame dalyvavo 
46 asmenys (25 literatai, 15 fotografų ir 
6 palydovai), 40 iš jų – neįgalieji.

1.3.3. Neįgalių tautodailininkų 
pleneras

2011 m. neįgalių tautodailininkų 
pleneras buvo surengtas Zyplių dva-
re, Šakių r. Jame dalyvavo 15 neįgalių 
tautodailininkų ir 3 palydovai. 6 dienas 
būdami kartu jie mokėsi kurti dirbinius 
iš molio, drožinėti. 

1.3.4. Neįgalaus jaunimo ir svei-
kųjų bendra savarankiškumo didi-
nimo stovykla

Siekdama skatinti jaunų neįgaliųjų 
dalyvumą visuomeninėje veikloje, LND 
surengė neįgalaus jaunimo ir sveikų-
jų bendrą savarankiškumo didinimo 
stovyklą Burokaraistėlyje, Varėnos r., 
kurioje dalyvavo 30 nuo 18 iki 30 metų 
amžiaus asmenų, 21 iš jų – neįgalusis. 
Pirmenybė buvo teikiama sunkią fizi-
nę negalią (20–40 proc. darbingumo) 
turintiems ir kitų neįgaliųjų asociacijų 
organizuojamose stovyklose nedaly-
vavusiems asmenims. 7 dienas stovyk- 
loje vyko aktyvūs, motoriką lavinantys 
sporto, socialinių įgūdžių ugdymo, ko-
mandinio darbo užsiėmimai. Buvo tei-
kiama informacija apie galimybes siekti 
išsilavinimo, dalyvauti profesinėje re-
abilitacijoje, įsidarbinti, sprendžiamos 
apsitarnavimo ir psichologinės proble-
mos, organizuojamos išvykos. 

1.4. Aktyvaus poilsio renginių 
neįgaliesiems organizavimas

Siekiant išsaugoti žmogiškąjį oru-
mą, nepakanka vien finansinės para-
mos ar teikiamų socialinių paslaugų. 
Traumos, ligos ar senatvės paliestam 
žmogui ir jo šeimos nariams turi būti 
sudaromos ir kitos galimybės išsiva-
duoti iš socialinės atskirties. Vienas to-
kių socialinių sprendimų – neįgaliojo, 
jo šeimos narių įtraukimas į aktyvaus 
poilsio renginius.

1.4.1. Aktyvaus poilsio vaikų 
stovykla

Stengdamasi sudaryti galimybę 
7–16 metų neįgaliems vaikams nors 
laikinai pakeisti aplinką, LND surengė 
8 dienų trukmės vasaros stovyklą Mon-
ciškėse, kurioje dalyvavo 40 asmenų: 
32 neįgalūs vaikai, 8 palydovai ir 2 sa-
vanoriai. Stovyklai vadovavo du sociali-
nio darbo patirties su neįgaliais vaikais 
turintys vadovai. Šios stovyklos rėmėja 
buvo ir Vilniaus miesto savivaldybė.

1.4.2. Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio 
stovyklos Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centre

LND nuo 2002 m. Šventojoje orga-
nizuoja savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ir aktyvaus poilsio stovyklas neįgaliems 
ir specialiųjų poreikių turintiems asme-
nims, atvykstantiems iš visos Lietuvos. 
Šią veiklą LND tęsė ir 2011 m. Per 5 
mėn. buvo organizuota 51 stovykla, 
kuriose pabuvo 2 258 asmenys, 2 248 
iš jų – neįgalieji.

ATA S K A I TA
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, 
pasiekimai

Klausėte – 
atsakome

„Sergu sunkia onkologine liga. 
Gydymuisi dažnai tenka imti laiki-
nojo nedarbingumo pažymėjimus. 
Darbdavys įkalbinėja išeiti iš dar-
bo savo noru. Ar neprarasiu ligos 
pašalpos?,“ – klausia „Bičiulystės“ 
skaitytoja iš Kauno.

Laikinojo nedarbingumo 
trukmę reglamentuoja „Elek-
troninių nedarbingumo pažy-
mėjimų bei elektroninių nėštu-
mo ir gimdymo atostogų pažy-
mėjimų išdavimų taisyklių“ V 
skyrius „Laikinojo nedarbingu-
mo trukmė“.

Jei darbingo ar pensinio am-
žiaus asmuo, kurio darbingu-
mas yra sutrikęs, savo noru iš-
eis (arba bus atleistas) iš darbo, 
ligos pašalpa jam bus mokama 
tik 5 kalendorines dienas skai-
čiuojant nuo atleidimo iš dar-
bo dienos.

Jei darbingo amžiaus asmuo 
dėl laikino darbingumo sutri-
kimo neišeis iš darbo arba ne-
bus atleistas, jam dėl ligos lai-
kinojo nedarbingumo pažymė-
jimas gali būti tęsiamas ir moka-
ma ligos pašalpa 122 kalendori-
nes dienas (be pertraukos) arba 
153 – su pertraukomis. Jei šiam 
asmeniui reikalingas tolesnis 

Atleidimas 
iš darbo 

ligos metu
gydymas, gydymo įstaigoje Gy-
dytojų konsultacinėje komisijo-
je (GKK), dalyvaujant „Sodros“ 
specialistui, bus sprendžiamas 
klausimas dėl tolesnio laikino-
jo nedarbingumo pažymėjimo 
tęsimo. Jei, gydytojų nuomo-
ne, ligos prognozė palanki, lai-
kinojo nedarbingumo pažymė-
jimas gali būti tęsiamas iki pa-
sveikimo arba darbingumo ly-
gio nustatymo.

Jei suserga dirbantis, suka-
kęs senatvės pensijos amžių as-
muo, jam laikinojo nedarbingu-
mo pažymėjimas tęsiamas 122 
kalendorines dienas be pertrau-
kų arba 153 – su pertraukomis. 
O esant nepalankiai darbingu-
mo atkūrimo prognozei laiki-
nojo nedarbingumo pažymėji-
mas po nurodytų terminų už-
baigiamas.

Taigi, jei nepasinaudojote vi-
somis laikinojo nedarbingumo 
taisyklėse numatytomis gali-
mybėmis, jūs prarasite tam tik- 
rą dalį ligos pašalpos.

Leonilija PERMINIENĖ

1.5. Kultūros renginių neįgalie-
siems organizavimas

Pagrindinis kultūros renginių tiks-
las – pripažinti, kad visos socialinės 
grupės, kad ir kokios būtų negalios, 
amžiaus, tautybės ar tikybos, turi po-
reikį bendrauti ir norą išreikšti save. Visi 
LND organizuojami kultūriniai renginiai 
turi integracinių požymių, yra atviri ir 
prieinami visoms gyventojų grupėms. 
Per 11 mėn. buvo surengta 12 kultūri-
nių renginių, kuriuose dalyvavo 1 770 
asmenų, 1 450 iš jų – neįgalieji (tarp jų 
– 370 neįgalių vaikų).

1.5.1. Tradicinis neįgaliųjų saty-
ros ir humoro festivalis „Pasijuoki-
me kartu“

2011 m. šis festivalis buvo organi-
zuotas jau 13-ą kartą. Lietuvos radijo 
inicijuotas satyros ir humoro festivalis 
tapo dviejų neįgaliųjų asociacijų (LND 
ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos) 
bendru renginiu. Kas metai keičiasi tik 
festivalio organizatorius, o renginio 
dvasia lieka ta pati. Šįkart festivalis vyko 
Kėdainiuose, Vilniuje ir Gargžduose. 
Renginyje dalyvavo 17 kolektyvų – 300 
asmenų, 223 iš jų – neįgalieji.

1.5.2. Pasaulinei vaikų dienai 
paminėti – šventė „Vienos žemės 
vaikai“

2011 m. LND jau trečią kartą bir-
želio 1-ąją organizavo šventę vaikams. 
Tradiciniu tapusiu renginiu siekiama 
formuoti kitokį požiūrį į neįgalų vai-
ką, pačią negalią. Vaikų šventę sutikus 
globoti „Vikondos“ pramogų centrui, jis 
kartu su Kėdainių rajono savivaldybe 
tapo pagrindiniais šio renginio rėmė-
jais. Kėdainiuose vykusioje šventėje 
dalyvavo 370 vaikų, 200 iš jų – neįgalūs.

1.5.3. Šventinis koncertas Talač-
koniuose

2011 m. tradicinis renginys iš 
senų Talačkonių kultūros namų buvo 
perkeltas į šalia esantį Balsių malūną. 
Jį organizuoti padėjo Balsių malūno 
savininkai, Pasvalio rajono savivaldybė 
ir Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija. 
Renginys sulaukė rekordinio dalyvių 
skaičiaus – 450 svečių, iš jų – 397 ne-
įgalieji. 

1.5.4. Neįgaliųjų draugijų meno 
mėgėjų kolektyvų konkursas-kon-
certas

Dauguma LND asocijuotųjų narių 
užsiima menine veikla: veikia kultū-
ros, dramos būreliai, įsikūrę neįgaliųjų 
meno mėgėjų kolektyvai. Todėl pa-
grįstai kyla poreikis kiekvienais metais 
įvertinti šio darbo rezultatus. Tam or-
ganizuojami neįgaliųjų meno mėgėjų 
kolektyvų apžiūros-konkursai. 2011 m. 
į konkursą buvo kviečiami ir kitų skėti-
nių, neįgaliuosius, turinčius fizinę nega-
lią, vienijančių asociacijų meno mėgėjų 
kolektyvai. Atrankiniai meno mėgėjų 
kolektyvų konkursai-koncertai vyko Vil-
niuje, Gargžduose, Elektrėnuose, Laz-
dijuose ir Panevėžyje. Juose dalyvavo 
500 asmenų, 450 iš jų – neįgalieji. Dėl 
lėšų trūkumo nebuvo surengtas bai-
giamasis laureatų koncertas.

1.5.5. Kalėdiniai renginiai neį-
galiems vaikams

2011 m., atsižvelgiant į patalpų pri-
taikymą, jų geografinę padėtį, dalyvau-
jančių vaikų skaičių, Vilniuje ir Gargž-
duose buvo surengti du kalėdiniai 
renginiai 3–14 metų neįgaliems vai-
kams ir jų šeimos nariams iš visos Lie-
tuvos. Vaikams buvo rodomi spektak- 
liai, teikiamos dovanėlės. Kalėdiniuose 
renginiuose dalyvavo 450 žmonių, 370 
iš jų – neįgalūs vaikai.

2. 2011 m. būsto pritaikymo 
žmonėms su negalia programos 
kontrolės ir priežiūros įgyvendini-
mo projektas

Projektas finansuotas iš 2011 m. 
Būsto neįgaliesiems pritaikymo pro-
gramos lėšų. Projektui įgyvendinti 
buvo skirta 19,5 tūkst. Lt.

Nors draugija į Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems komisijas yra delegavu-
si 39 narius 40-yje savivaldybių, kad 

yra neįgaliųjų poreikių neatitinkančių, 
nekokybiškai atliktų pritaikymo darbų 
patvirtina tiek Neįgaliųjų reikalų de-
partamento prie SADM, tiek skėtinių 
neįgaliųjų asociacijų samdytų auditorių 
pateiktos išvados. Atliktų būsto pritaiky-
mo patikrinimų rezultatai rodo, kad, be 
Būsto pritaikymo programos įgyvendi-
nimo kontrolės ir priežiūros griežtini-
mo, turėtų būti stiprinama į komisijas 
deleguojamų atstovų atranka, parengta 
bendra metodika, supažindinanti su 
būsto pritaikymo galimybėmis, pareng-
tas ir išleistas leidinys, kuriame būtų 
tipinių gyvenamosios aplinkos pritaiky-
mo darbų pavyzdžių. Įgyvendindama 
šį projektą, LND 500 egz. tiražu išleido 
neįgalaus žmogaus būsto ir jo gyve-
namosios aplinkos tipinių pritaikymo 
pavyzdžių (įvairūs keltuvai, nuolydžiai, 
sanitarinių mazgų pritaikymo sche-
mos, naudojamos medžiagos, įranga ir 
t.t.) pateikiantį leidinį. Ši LND parengta 
medžiaga bus naudinga ne tik į komi-
sijas deleguotiems neįgaliųjų asociacijų 
atstovams, bet ir savivaldybių specia-
listams, ja galės pasinaudoti asmenys, 
kurie būstą ir gyvenamąją aplinką norės 
prisitaikyti savarankiškai.

3. 2011 m. socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektas

2011 m. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektui buvo skirta: 182 tūkst. Lt 
veikloms įgyvendinti ir 114 tūkst. Lt So-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje projektams 
savivaldybėse koordinuoti. LND savo 
projekte įgyvendino 2 veiklas:

3.1. Transporto paslaugų teiki-
mas

Projekto metu buvo teikiamos 
transporto paslaugos visos Lietuvos 
neįgaliesiems, vykstantiems į savaran-
kiško gyvenimo ugdymo ir aktyvaus 
poilsio stovyklas Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre bei Vilniaus mies-
to ir rajono neįgaliesiems, turintiems 
sunkią judėjimo negalią, vykstantiems į 
reabilitacijos įstaigas, sanatorijas, profe-
sinės reabilitacijos įstaigas, Neįgalumo 
ir darbingumo lygio nustatymo tarny-
bą, darbo biržą, dienos centrus ne tik 
Vilniaus mieste ir rajone, bet ir į kituose 
miestuose esančias reabilitacines įstai-
gas (Druskininkus, Birštoną, Palangą ir 
kt.). Transporto paslaugos buvo suteik-
tos 2 370 asmenų, iš jų – 2180 suaugu-
sių neįgaliųjų ir 10 neįgalių vaikų.

3.2. Asmeninio asistento pa-
galba

7 darbuotojai 6-iuose Neįgaliųjų 
verslo plėtros centruose (NVPC) Aly-
tuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose ir Vilniuje neįgaliesiems tei-
kė savarankiškumą ir motyvaciją dirbti 
skatinančias paslaugas: informaciją 
apie teisės aktus, reglamentuojančius 
neįgaliųjų įdarbinimą; verslo kūrimo 
lengvatas ir finansavimą; neįgaliųjų so-
cialinių įmonių veiklą; įvairių institucijų 
teikiamas profesinės reabilitacijos pas-
laugas. Projekto metu buvo teikiamos 
tarpininkavimo tarp norinčių įsidarbinti 
neįgaliųjų ir darbo biržos specialistų 
ir būsimųjų darbdavių paslaugos. As-
meninio asistento pagalbos paslaugas 
gavo 1 700 asmenų, 1 600 iš jų – neįga-
lieji. Projekto metu buvo suteikta 1 570 
paslaugų.

3.3. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų koordinavimas 

LND buvo atsakinga už 2011 m. 
socialinės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje projektų, 
kuriuos vykdė 61 asocijuotasis narys 
56-iose savivaldybėse, koordinavimą. 
Šias paslaugas teikė 5 koordinatoriai. 
Asocijuotųjų narių projektams buvo 
skirta 2 mln. 531 tūkst. Lt. Įgyvendinda-
mos Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projek-
tus asociacijos vykdė tokias veiklas:

3.3.1. Pagal negalios pobūdį 

ir specifiką organizacijos vykdoma 
nuolatinio pobūdžio veikla ir teikia-
mos paslaugos

Buvo suteiktos 58 894 paslaugos, 
kurias gavo 15 343 asmenys, iš jų 14 624 
– neįgalieji ir jų šeimos nariai, iš jų – 178 
neįgalūs vaikai. Šias paslaugas teikė 61 
asociacija 55 savivaldybėse. 
 Neįgaliųjų socialinių ir sava-

rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ir atkūrimo paslaugų buvo 
suteikta 38 430, jas gavo 9 853 asmenys, 
9 759 iš jų – neįgalieji ir jų artimieji, iš jų 
94 – neįgalūs vaikai. Paslaugas teikė 53 
asociacijos 50-yje  savivaldybių.
 Asmeninio asistento pagalba 

buvo teikiama 61 asociacijoje 55-iose 
savivaldybėse. Buvo suteiktos 8 304 
asmeninio asistento paslaugos, kurias 
gavo 3 717 asmenų, 3 678 iš jų – neįga-
lieji ir jų šeimos nariai, iš jų 39 – neįgalūs 
vaikai.
 Užimtumą įvairiuose amatų 

būreliuose ir klubuose vykdė 53 aso-
ciacijos 48-iose savivaldybėse. Buvo 
suteiktos 6 337 paslaugos, jas gavo 1 
646 asmenys, 1 615 iš jų – neįgalieji ir jų 
šeimos nariai, iš jų 31 – neįgalus vaikas.
 Meninių ir kitų gebėjimų lavini-

mo meno, kultūros būreliuose, kolek-
tyvuose, klubuose veiklą vykdė 54 aso-
ciacijos 49-iose savivaldybėse. Veiklos 
metu buvo suteiktos 4 777 paslaugos, 
kuriomis pasinaudojo 971 asmuo, 955 
iš jų – neįgalieji ir jų artimieji, iš jų 16 – 
neįgalių vaikų.
 Sportinių gebėjimų lavinimas 

sporto būreliuose, klubuose buvo 
vykdomas 13 asociacijų 13-oje savival-
dybių. Šioje veikloje dalyvavo 475 asme-
nys, 464 iš jų – neįgalieji, iš jų 11 – neįga-
lūs vaikai. Projekto metu buvo suteiktos 
1 046 paslaugos.

3.3.2. Pagal socialinių paslaugų 
katalogą teikiamos socialinės pa-
slaugos

Projekto metu buvo suteiktos 
10 457 paslaugos, kurias gavo 5 129 as-
menys, 5 048 iš jų – neįgalūs asmenys ir 
jų šeimos nariai, iš jų 81 – neįgalus vai-
kas. Šios paslaugos buvo teikiamos 29 
asociacijų 28-iose savivaldybėse. Pagal 
Socialinių paslaugų katalogą buvo vyk-
domos šios veiklos:
 Transporto organizavimas. 

Projekto metu šias paslaugas vykdė 26 
asociacijos 26-iose savivaldybėse. Buvo 
suteiktos 8 078 transporto paslaugos, 
kuriomis pasinaudojo 4 997 asmenys, 4 
917 iš jų – neįgalieji ir jų artimieji, iš jų 
80 – neįgalių vaikų.
 Pagalba į namus buvo teikiama 

9 savivaldybėse. Šias paslaugas teikė 10 
neįgalųjų draugijų. Projekto metu buvo 
suteiktos 2 379 paslaugos, kurias gavo 
151 neįgalusis ir 1 neįgalus vaikas.

Bendras naudą (paslaugas) gavusių 
asmenų skaičius (pagal sąrašą) – 19 007, 
18 057 iš jų – neįgalieji, iš jų 208 – neį-
galūs vaikai.

Bendras projektuose dirbusių asme-
nų skaičius (pagal sąrašą) – 418, 292 iš 
jų – turintys negalią.

4. E.studijos ir naujos įsidar-
binimo galimybės neįgaliesiems, 
skatinant juos tapti visaverte dar-
bo rinkos dalimi

2011m. buvo tęsiamas „E.studijų“ 
projektas, kurio metu buvo organizuo-
ta 18 kontaktinių seminarų 6 Lietuvos 
miestuose: Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Semina-
ras „Tu gali dirbti – pradėk nuo čia!“ vyko 
po 2 dienas, kiekviename mieste daly-
vavo po 40 dalyvių. Kiti seminarai – „Tai-
komoji psichologija: jaustis geriau, dirbti 
efektyviau“ ir „Duomenų bazių ir verslo 
valdymo sistemų pagrindai“ – truko po 1 
dieną, kiekviename mieste juose dalyva-
vo po 20 neįgaliųjų. Pirmieji du semina-
rai buvo skirti psichologinėms temoms, 
juos vedė darbo su neįgaliaisiais patirties 
turintys psichologai. Paskutinis semina-
ras buvo praktinis – jo metu projekto 
dalyviai kompiuteriu mokėsi dirbti su 
finansų valdymo ir kitomis sistemomis.

Jurbarko kultūros centre 
vyko Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos ataskaitinis susi-
rinkimas. Draugijos pirminin-
kė Virginija Krasauskienė su-
sirinkusiems organizacijos na-
riams perskaitė išsamią ataskai-
tą apie 2011 metais nuveiktus 
darbus. Neįgaliesiems draugi-
ja teikė asmeninio asistento pas-
laugas, padėjo ugdyti savaran-
kiško gyvenimo įgūdžius, ska-
tino užimtumą amatų būreliuo-
se. Kai kurie draugijos nariai 
dalyvavo aktyvios reabilitaci-
jos programose pajūryje. Steng-
damasi suteikti lengvesnę pri-
eigą prie medicininių tyrimų, 
draugija organizavo kraujo ty-
rimo ir „Rožinio autobusiuko“ 
akcijas, jose dalyvavo apie 100 
draugijos narių.

Ataskaitiniais metais kai ku-
riems neįgaliesiems namuose 
įrengti kompiuteriai su interne-
to prieiga, organizuoti kompiu-
terinio mokymo kursai. Skatin-
tas ir neįgaliųjų sportinis akty-
vumas – draugijos nariai vyko į 
įvairias varžybas, žaidynes. Ne-
pamirštos ir ekskursijos – gro-
žėtasi tulpėmis Burbiškių dva-
re, aplankytas Pažaislio vienuo-
lynas Kaune, užsukta į Kauno 
zoologijos sodą, aplankyti Tra-
kai, Šeduva.

Kaip ir kiekviename dar-
be, draugijos veikloje neapsi-
eita be trūkumų. Tarybos narė 

Jurbarkas: Stengiasi 
tobulėti 
ir taisyti 
klaidas

J.Vireikienė priekaištavo drau-
gijos pirmininkei, kad dirbama 
ne visada laikantis draugijos įs-
tatų, kai kada neįsiklausoma į 
tarybos narių pastabas, ne visa 
informacija apie būsimas išvy-
kas ir keliones pasiekia kaimo 
neįgaliuosius, ne visi draugi-
jos nariai gali pasinaudoti šio-
mis paslaugomis.

Draugijos pirmininkė paža-
dėjo, kad klaidos bus taisomos. 
Deja, išvykoms lėšų nepakan-
ka ir visi norintieji negalės į jas 
vykti, bet bus stengiamasi pa-
kviesti vis kitus neįgaliuosius.

Dauguma susirinkusių-
jų palankiai įvertino draugijos 
darbą. Neliko nepastebėtos ir 
aktyvių neįgaliųjų pastangos 
– jiems įteikti padėkos raštai.

Baigiantis susirinkimui vi-
sus pasveikino rajono Socia-
linės paramos skyriaus vedė-
ja A.Zabalujeva, rajono tary-
bos narė A.Tunaitienė, Socia-
linių paslaugų centro direkto-
rė G.Gudaitienė ir savivaldy-
bės administracijos direktorius 
P.Vainauskas. Jie pasidžiaugė 
draugijos veikla.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

www.biciulyste.lt

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete
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Daktaras
Aiskauda

Mano 
Mama

Turbūt nėra dažnas atve-
jis, kai 75 metų sūnus tebetu-
ri mamą. Ir dar ne gulinčią, 
o pasigaminančią sau pus-
ryčius, pietus, vakarienę, iš-
sivalančią savo būstą, paše-
riančią šunį ir katiną, skai-
tančią laikraščius, klausan-
čią radijo, žiūrinčią televi-
zorių, besidominčią politi-
ka ir t.t. Taip, tokią Mamą – 
Eleną Vitkūnienę, gyvenan-
čią Anykščių rajone, Burbiš-
kio kaime, ir gegužės 25 die-
ną švęsiančią garbingą 100 
metų sukaktį, turiu aš.

Mano Mama iki šio so-
lidaus jubiliejaus nuėjo ilgą 
ir sunkų kelią. Visai mažy-
tė per vieną savaitę neteko 
tėvo ir motinos, kurių gy-
vybes nusinešė Pirmojo pa-
saulinio karo metu siautė-
jusi šiltinė. Likusią be gim-
dytojų, kaip ir dvi mažame-
tes jos seseris, ją pasiėmė gi-
minės, kurie, pasak Mamos, 
mergaičių nelepino, priešin-
gai – jas visaip išnaudojo. 
Vos sulaukusi šešerių me-
tukų mano Mama jau ganė 
žąsis, vėliau – kiaules, gal-
vijus. Nors ir pas gimines, 
mažam vaikui tai buvo per 
sunku. Bausdavo, jei ding-
davo koks žąsiukas, paršas 
ar veršis įlįsdavo į kaimyno 
žemę arba šiaip kas negero 
nutikdavo. O kaip baisu bū-
davo, kai vasarą užeidavo 
lietus su perkūnija, anksty-
vą pavasarį arba vėlyvą ru-
denį basas kojas svilindavo 
apšarmojusi žolė.

Tarnaudama pas ponus 
mano Mama ištekėjo. Bet ir 
tada ne pyragai laukė. Gi-
miau aš, visiškos negalios 
vaikas – be rankų ir su kitais 
fiziniais trūkumais. Sunku 
įsivaizduoti, koks tai buvo 
smūgis jauniems tėvams. 
Juk aš buvau pirmagimis. 
Vėliau gimė antras, jau svei-
kas, sūnus, tačiau likimas 
lėmė taip, kad po nelaimin-
go atsitikimo darbovietėje 
jis, teturėdamas 46 metus, 
mirė. Be dviejų sūnų, mano 
Mama dar pagimdė, išaugi-
no ir išleido į gyvenimą ke-
turias dukteris.

Mamai teko išgyventi ne 
tik tėvų meilės nebuvimą, 
svetimųjų šaltumą, bet ir  
dviejų pasaulinių karų bai-
sybes, dvi okupacijas, sun-
kią kolektyvizacijos pradžią, 
kai šeimai nepakako netgi 
duonos, artimų žmonių ne-
tektis, įvairių sukrėtimų, ku-
rių, kaip sakoma, ir į jaučio 
odą nesurašysi.

Toks buvo sunkus mano 
Mamos gyvenimas. Dabar 
jos didžiausias džiaugs-
mas, kad dar neguli lovoje, 
gali vaikščioti, bendrauti su 
savo penkiais vaikais, kurie 
visi jau pensininkai, keturio-
mis vaikaitėmis, šešiais pro-
vaikaičiais, jų šeimomis, ki-
tais žmonėmis. Tepadeda jai 
Dievas!

Vytautas VITKŪNAS

Kodėl išsausėja akys ir kaip  
joms padėti?

Šis sindromas priklauso aša-
rų aparato ligoms ir vargina 
9–18 proc. išsivysčiusių pasau-
lio šalių gyventojų. Per pasta-
ruosius 30 metų sausų akių sin-
dromo atvejų padaugėjo 4,5 kar-
to ir skaičiai vis didėja. Šiandien 
beveik kas ketvirtas ligonis, be-
sikreipiantis į akių gydytoją pro-
filaktiškai (pavyzdžiui, pasiti-
krinti akispūdį), dėl regos ko-
rekcijos (akinių), uždegimo su-
keltų ar kokių nors kitokių akių 
ligų, skundžiasi ir akių sausė-
jimu. Beje, šnekamojoje kalbo-
je vartojamas žodžių junginys 
„akių sausėjimas“ mokslinėje li-
teratūroje dažniau įvardijamas 
kaip ašarų plėvelės (t.y. tam tik- 
ro drėkinamojo sluoksnio) su-
trikimas. Pagrindinė ašarų plė-
velės paskirtis – nuolat drėkin-
ti kraujagyslių neturinčią rage-
ną ir valyti nuo jos negyvas ląs-
teles bei dulkių daleles, aprū-
pinti ją deguonimi, saugoti jos 
paviršių nuo infekcijos (plėvelė 
turi fermentų, neutralizuojančių 
nepageidautinus mikroorganiz-
mus, kurie akies paviršiuje for-
muoja ištisas kolonijas) ir išlai-
kyti jo lygumą (jis būtinas gerai 
regai), drėkinti vokus. Mirksint 
akių plėvelės struktūra (ją suda-
ro trys sluoksniai) būna natūra-
liai suardoma ir vėl atnaujina-
ma, o veikiant kai kuriems ne-
gatyviems veiksniams, šioje plė-
velėje atsiranda akims kenkian-
čių išsausėjusių vietų.

Ligos priežastys
– Didelė akių apkrova skai-

tant, žiūrint televizorių, dirbant 
kompiuteriu ir kitus darbus, rei-
kalaujančius didelio dėmesingu-
mo. Nesvarbu, ar sergama sau-
sų akių sindromu, ar ne, dir-
bantiems kompiuteriu privalu 
kas valandą daryti 5 min. per-
traukėles;

– paveldimumas. Tai papil-
domas faktorius, kuris gali stab-
dyti arba skatinti sausų akių sin-
dromo atsiradimą;

– akių ligos, traumos, opera-
cijos (pavyzdžiui, po regos ko-

rekcijos lazeriu kurį laiką vargi-
na akių sausumas);

– karštas, sausas, vėjuotas, 
kondicionuotas oras (ypač ken-
kia buvimas arti kondicionie-
riaus);

– tabako dūmai, atmosfe-
ros tarša, jonizuojančioji spin-
duliuotė;

– netinkamų kosmetikos 
priemonių naudojimas. Tai už-
teršia akis, sukelia alergines re-
akcijas;

– tiesioginių saulės spindu-
lių ir soliariumo poveikis;

– vokų sandarumo stoka 
miegant (kai užsimerkus tarp 
vokų lieka plyšys), kitos vokų 
ligos;

– ašarų liaukų inervacijos su-
trikimai;

– kai kurie vaistai: cholino-
blokatoriai (slopina ašarų išsis-
kyrimą), į vidų vartojamos kon-
traceptinės priemonės (blogina 
ašarų kokybę), antidepresan-
tai, kortikosteroidai, betabloka-
toriai, kai kurie hormonai, mig-
domieji, preparatai, didinantys 
šlapimo išsiskyrimą (iš organiz-
mo pašalina per daug vandens), 
vaistai, skirti gydyti alergiją, slo-
gą, reumatines, kepenų ligas, 
slopinti skausmą, mažinti arteri-
nį kraujospūdį, gydyti migreną;

– ilgalaikis akių lašų naudo-
jimas (gali slopinti ašarų liaukų 
funkciją);

– kontaktinių lęšių nešioji-
mas (juos reikia nešioti ne nuo-
lat, o tik kai būtina);

– kai kurių bioaktyvių me-
džiagų (pavyzdžiui, vitaminų 
A, B2, C, E) stygius maiste;

– mėnesinės, nėštumas, žin-
dymo laikotarpis, klimaksas, 
menopauzė;

– kai kurios ligos: veido ner-
vo paralyžius, cukraligė, išsėtinė 
sklerozė, reumatoidinis artritas, 
sklerodermija, Šegreno, Parkin-
sono, skydliaukės, inkstų, kepe-
nų, neurologinės ligos;

– senėjimo procesas, mat 
tuomet kinta ašarų plėvelės su-
dėtis, greitėja ašarų garinimas. 
Pirmieji akių sausėjimo požy-
miai atsiranda po 40-ies metų;

– drėgmės stoka tiek orga-
nizme, tiek aplinkoje. Patarti-
na kasdien išgerti 8–10 stiklinių 
vandens. Pažymėtina, jog alko-
holiniai gėrimai sausina rageną;

– netinkamos dietos. Svar-
bu, kad racione netrūktų balty-
mų ir nebūtų visiškai atsisaky-
ta riebalų, nes jų rūgštys stimu-
liuoja ašarų gaminimą ir lėtina 
ašarų plėvelės garavimą;

– gryno oro stoka, tad būtina 

daugiau laiko praleisti gamtoje;
– nepakankamas patalpų 

vėdinimas ir per retas drėgnas 
grindų valymas;

– ilgai trunkantis automobi-
lio vairavimas (ypač kai dar nau-
dojamas oro kondicionierius);

– netinkamas darbo ir poil-
sio režimas;

– chroniškas viso organizmo 
nuovargis.

Ligos požymiai
– Nuolatinis sausumo ir sve-

timkūnio akyse pojūtis, tarsi į jas 
„pripilta smėlio“;

– akių paraudimas;
– akių patinimas;
– ašarojimas, ypač vėjyje (tai 

tik laikinas ašarų atsiradimas);
– akių niežėjimas, skausmas, 

raižymo, graužimo pojūtis;
– akių sudirgimas nuo ryš-

kios šviesos, vėjo, tabako dūmų, 
akių lašų;

– išskyros iš akių (atsiranda 
į siūlus panašių gleivių);

– matymo pablogėjimas at-
sibudus, trumpalaikis aštrus 
skausmas (kartais – ašarojimas), 
vokų sulipimas;

– neryškus matymas, kuris 
pagerėja pamirksėjus;

– greitas akių nuovargis skai-
tant, žiūrint televizorių, dirbant 
kompiuteriu;

– regėjimo pablogėjimas an-
troje dienos pusėje, ypač vakare.

Pastabos. Dėl sausų akių 
sindromo ragenoje gali atsiras-
ti randelių arba prasidėti akies 
junginės (konjunktyvos) užde-
gimas. Šių komplikacijų požy-
miai: šviesos baimė, stiprus akių 
paraudimas ir skausmas, regėji-
mo blogėjimas. Atsiradus šiems 
požymiams, būtina gydytojo 
pagalba. Uždelsus galima susi-
laukti rimtų, kartais negrįžtamų 
pasekmių.

Liaudies medicinos 
patarimai

1. Esant nesunkiems akių 
sausumo atvejams ir šios ligos 
profilaktikai pakanka kuo daž-
niau mirksėti, pažiūrėti į tolį, da-
ryti pertraukėles (jų metu išeiti 
iš sausos patalpos į drėgnesnį 
orą), normalizuoti darbo ir poil-
sio režimą (įskaitant ir akių tau-
sojimo reikalavimus) ir, pasita-
rus su gydytoju ar vaistininku, į 
akis lašinti dirbtines ašaras (ant 
akies obuolio jos sudaro pakan-
kamai stabilią plėvelę, kurio-
je būna ir ligonio ašarų kom-
ponentų). Vienas iš svarbesnių 
akių profilaktikos reikalavimų, 
ypač vyresnio amžiaus žmo-

nėms, – bent kartą per metus ap-
silankyti pas akių gydytoją. Spe-
cialisto konsultacija būtina ir to-
dėl, kad, savarankiškai pasirin-
kus akių lašus, galima padidin-
ti akių išsausėjimą.

2. Žmonės, perkopę 40-ies 
metų slenkstį, ne tik dažniau-
siai suserga sausų akių sindro-
mu, bet ir tampa toliaregiai. To-
liaregystės atveju padeda vadi-
namieji „pliusiniai“ akiniai. Dar 
geriau, kai akys stiprinamos iš 
vidaus: valgomos morkos, agur-
kai, mėlynės (svarbiausios uo-
gos akims), krapai ir geriamos 
šių daržovių bei uogų sultys.

Sergant trumparegyste taip 
pat naudinga valgyti pirmiau 
nurodytas gamtos dovanas, 
neužmirštant šaltųjų vandenų 
žuvų bei produktų, turinčių vi-
tamino E (aliejai, grūdai, žirniai, 
grikių kruopos, kukurūzai, soja, 
kiaušinio trynys, pieno produk-
tai, mėsa).

3. Sergant sausų akių sin-
dromu naudingi nesudėtingi 
pratimai akims, daromi kas dvi 
valandas (pratimų metu reikia 
stengtis nuo priekinių dantų ati-
traukti liežuvį – tai padeda grei-
čiau atsipalaiduoti). Kiekvienai 
akiai (neturint laiko galima vie-
nu metu pratimus daryti abiem 
akims) reikėtų atlikti po 3 ar 5 
pratimus (vieną pratimą suda-
ro: vokų suspaudimas ir akies 
obuolio sukiojimas įvairiomis 
kryptimis).

Iš pradžių 3 minutėms užsi-
merkiama (kad nereikėtų laikro-
džio, tą laiką galima skaičiuo-
ti), stipriai suspaudžiami vokai, 
paskui atsimerkiama ir, nepa-
sukus galvos, pažiūrima aukš-
tyn, dešinėn, kairėn ir žemyn. 
Vėliau vėl užsimerkiama, su-
spaudžiami vokai, toliau atlie-
kami tie patys veiksmai, tik at-
virkštine tvarka (pažiūrima že-
myn, kairėn, dešinėn ir aukš-
tyn). Pratimas baigiamas sukant 
akies obuolį ratu (pagal laikro-
džio rodyklę ir atvirkščiai), kele-
tą kartų pažiūrint į tolį (žvilgsnis 
fiksuojamas 10–15 sekundžių) ir 
arti esančius objektus (žvilgsnis 
fiksuojamas 5 sekundes) ir daug 
kartų pamirksint (vokai turi būti 
tik šiek tiek suspausti).

Pastaba. Žvilgsnio fiksavi-
mas labai sustiprina šių prati-
mų poveikį. Sukiojant įvairio-
mis kryptimis akių obuolius, rei-
kėtų kiekvienoje pozicijoje (pa-
vyzdžiui, pažiūrėjus aukštyn) 
žvilgsnį sulaikyti 3–5 sekundes.

Romualdas OGINSKAS

Gydytojai mano, kad skran-
džio mažinimo operaciją reikė-
tų dažniau siūlyti ne tik kaip pa-
skutinę išeitį nutukusiems pa- 
cientams. Neseniai paskelbti re-
zultatai dviejų tyrimų, kurių 
metu buvo pirmą kartą palygin-
tas skrandžio mažinimo opera-

Skrandžio mažinimo operacija gali 
išgydyti antro tipo diabetą

„Eltos“ ir „Bičiulystės“ inf.

cijų ir vaistų poveikis antro tipo 
diabetui. Antro tipo diabetu su-
sergama dėl nutukimo. Nuo šios 
ligos kenčia milijonai amerikie-
čių. Antro tipo diabetu sergan-
čių žmonių organizmas nepaga-
mina pakankamai insulino, ku-
ris skaido maiste esantį cukrų. 

Abiejų tyrimų rezultatai rodo, 
kad skrandžio mažinimo opera-
cijos geriau nei tik vaistai padeda 
pacientams sureguliuoti cukraus 
lygį kraujyje. Rezultatai stulbi-
nantys – kai kurie pacientai ga-
lėjo nustoti vartoti insuliną pra-
ėjus vos trims dienoms po ope-

racijos. Be to, jų kraujyje suma-
žėjo cholesterolio. Gydytojai ne-
skuba teigti, kad operacija išgy-
do diabetą, nes neaišku, ar vė-
liau liga neatsinaujins. Vis dėl-
to dauguma vieno tyrimo daly-
vių galėjo nebevartoti vaistų nuo  
diabeto, o ligos remisija tęsėsi 
mažiausiai dvejus metus. Vien 
vaistais gydomi pacientai tokių 
gerų rezultatų nepasiekė.
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„Už organų donorystę! Už gyvenimą!“ –  
susimąstyti skatinanti akcija

teigimu, nuo 2003-iųjų pradėto-
mis rengti ir vis daugiau visuo-
menės dėmesio sulaukiančiomis, 
jau tradicinėmis tapusiomis orga-
nų donorystės propagavimo ak-
cijomis siekiama parodyti, kad 
žmonės, gyvenantys persodin-
to inksto, širdies ar kito organo 
dėka, gali ne tik išgyventi, bet ir 
jaustis visaverčiais. Geriausias to 
įrodymas – apie 700 su transplan-
tuotais organais Lietuvoje gyve-
nančių žmonių. 

Šiomis akcijomis norima pa-
dėkoti ir donorų šeimoms, kurių 
apsisprendimas paaukoti miru-
sių artimųjų organus išgelbėjo 
kitų žmonių gyvybes. Iš gyveni-
mo išeinantysis gali išgelbėti 6–7 
transplantacijos laukiančius žmo-
nes. Nors Lietuvoje, kaip ir viso-
je Europoje, informacija apie do-
norus yra konfidenciali ir konkre-
čių žmonių į tokius renginius pa-
kviesti negalima, „Gyvasties“ va-
dovė tikisi, kad jie vis tiek išgirs-
ta, perskaito ar kitaip sužino šių 
renginių metu išsakomus padė-
kos žodžius. 

Dar vienas tokių akcijų tikslas 
– tai saugios aplinkos kūrimas, 
visuomenės pritarimo siekimas. 
Pasak U.Šakūnienės, labai svarbu 
atkreipti dėmesį, kad susirgti gali 
kiekvienas – liga neklausia nei 
amžiaus, nei socialinės padėties, 
todėl kuo daugiau žmonių pritars 
organų donorystei, tuo visi galė-
sime saugiau jaustis, žinoti, kad 
užklupus nepagydomai ligai su-
lauksime paramos ir palaikymo.

Akcijos metu – 52 
prašymai Donoro kortelei 

gauti 
Renginyje buvo galima išvys-

ti gerai žinomų žmonių, atvirai 
kalbančių apie savo pritarimą 
organų donorystės idėjai. Jų po-
zicija tampa pavyzdžiu kitiems. 
„G&G Sindikato“ dainininkas 
Svaras sakė: „Aš Donoro kortelę 
turiu. Būsiu dėkingas tiems, ku-
rie išdrįs pasirašyti sutikimą.“ 
Čia pat, Kudirkos aikštėje įsikū-
rusioje palapinėje buvo galima 
išsakyti ir savo valią – užpildyti 
sutikimą Donoro kortelei gauti. 

Šį kilnų poelgį akcijos metu 
atlikę 52 žmonės papildė 15 713 
sutikusiųjų, kad jų organai po 
mirties būtų panaudoti trans-
plantacijai, sąrašą. Beje, moterys 
šiuo požiūriu – altruistiškesnės, 
savo apsisprendimą yra išsakiu-
sios 10 248 moterys ir 5 465 vyrai. 

Donoro kortelę turi ir dauge-
lis transplantuotų žmonių. Tiesa, 
tai labiau simbolinis poelgis, nes 
daug įvairių vaistų vartojančiųjų 
organai transplantacijai vargu ar 

tiks, tačiau bent taip jie gali paro-
dyti savo dėkingumą ir išsakyti 
pritarimą organų donorystės idė-
jai. Ir padrąsinti kitus. 

Transplantacijos biuro duo-
menimis, šiuo metu organų per-
sodinimo laukia 563 žmonės. 
Deja, artimieji ne visada žino šei-
mos narių, giminaičių nuostatas 
dėl organų donorystės. Sunkią 
netektį išgyvenantiesiems būtų 
daug paprasčiau, jeigu nereikėtų 
spręsti dar vieno nelengvo klau-
simo – kaip pasielgti, ką atsaky-
ti medikams dėl artimojo organų 
dovanojimo vilties gyventi lau-
kiantiems žmonėms.

U.Šakūnienė džiaugiasi ma-
tanti vis daugiau žmonių, kurie 
nedvejodami suka „Gyvasties“ 
palapinės link ir sėda pildyti 
savo apsisprendimą patvirtinan-
čio prašymo išduoti Donoro kor-
telę. Tačiau kartu ir stebisi vis dar 
pasigirstančiais samprotavimais, 

esą turintieji Donoro kortelę gali 
būti pagrobti arba, įvykus nelai-
mingam atsitikimui, nekovojama 
dėl jų gyvybės, kad būtų paimti 
organai. Todėl labai svarbu žino-
ti, kad nuo 2000-ųjų, kai pradėtos 
išduoti Donoro kortelės, dar ne-
buvo atvejo, kad būtų persodinti 
ją turinčio žmogaus organai. Or-
ganų transplantacija – labai sudė-
tingas ir atsakingas procesas, rei-
kalaujantis daugelio tyrimų, do-
noro ir recipiento suderinamu-
mo, žinojimo, kad smegenų mirtį 
patyrusio žmogaus organai labai 
trumpai būna gyvybingi. 

Vienodas likimas  
suartina 

Nerijus Maskolaitis – vienin-
telis žmogus Lietuvoje, kuriam 
net du kartus sėkmingai perso-
dinta širdis. Jau greitai metai, 
kai jaunas vyras gyvena su ant- 
rąja donoro širdimi. 

Nerijus – įkvepiantis pavyz-
dys širdies transplantacijos lau-
kiantiesiems. Tokių šiuo metu 
Lietuvoje – 23. Viena iš jų į „Gy-
vasties“ renginį iš Telšių atvyku-
si Mantė Lidikauskaitė. Donoro 
širdies 14-metė mergaitė laukia 
jau trejus metus. Mantė pasako-
ja, kad problemos dėl širdies ją 
lydi visą gyvenimą – sudėtingas 
širdies ydas ji atsinešė gimdama. 
Silpnumas, galvos svaigimas – 
mergaitei įprastos būsenos. Ji jau 
yra patyrusi ir sunkų priepuolį. 
Vis dėlto Mantė džiaugiasi, kad 
kartu su bendraamžiais gali lan-
kyti mokyklą (mergaitė atleista 
tik nuo kūno kultūros pamokų). 
„Ekstra padėties dar nėra, bet, 
medikų teigimu, kuo greičiau at-
sirastų tinkanti donoro širdis, tuo 
būtų geriau“, – pasakoja ji. Man-

dėl išretėjusių kaulų labai nera-
mu. „Jeigu pargriūčiau, jau nei 
lūžusi koja, nei ranka nebesugy-
tų“, – apie nelengvą kasdienybę 
pasakoja senolė. Ir sako net neį-
sivaizduojanti, kaip gyventų, jei 
ne ši valgyklėlė.

Marytė Remeikienė prie 
puodų jau irgi nebesisuka. Mo-
teris guodžiasi eidama vis su-
klumpanti, neretai pasiklystan-
ti. Nors gyvena su sūnumi, bet 
pagalbos iš jo nedaug tesulau-
kia. Atvažiuojanti dukra pasi-
rūpina motina, bet kasdien ji 
juk neprivažinės. Valgyklėlė 

Išmokime už gera atsilyginti geru
M.Remeikienei – tikras išsigel-
bėjimas. „Šilta, skani sriuba ir 
palaiko mano gyvastį. Jei čia ne-
valgyčiau, visai nusilpčiau...“ – 
guodžiasi moteris. 

O štai 67-erių Marijona Pet-
kienė valgyklėlėje lankosi tik ant- 
rą mėnesį. Sunkiai visą gyveni-
mą dirbusi moteris pasakoja tu-
rinti ne vieną negalią. Prieš ke-
lerius metus atlikus operaciją jai 
įdėtas širdies stimuliatorius, da-
bar laukia klubo sąnario endo-
protezavimas. Moteris vos bepa-
eina, todėl namų ruoša, maisto 
gaminimas jai tampa vis sunkes-
ni. Jai svarbi galimybė papietau-
ti neįgaliųjų valgyklėlėje. 

Bendrų 
pastangų 
rezultatas

Valgyklėlė 
Kybartuose vei-
kia bendromis 
Seimo nario Al-
girdo Butkevi-
čiaus, Vilkaviš-
kio rajono savi-
valdybės ir Ne-
įgaliųjų draugi-
jos pastangomis. 
Iniciatyva pasi-
rūpinti sunkiai 

gyvenančiais kybartiškiais pri-
klauso A.Butkevičiui. Jis valgy-
klai nupirko būtiną įrangą: elek-
trinių viryklių, šaldiklį, puodų 
ir indų. Kas mėnesį valgyklėlei 
išlaikyti Seimo narys skiria apie 
400 litų, už kuriuos perkami kau-
liukai, sviestas, aliejus, kiti sriu-
bai sotumo suteikiantys produk-
tai. Savivaldybės indėlis – dar 
200 litų. Ji moka ir atlyginimą vi-
rėjai Renatai Merkevičienei.

Vilkaviškio ra jono ne -
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė Valė Jasionienė nepamirš-
ta paminėti ir pavienių geros 
valios žmonių. Pirmiausia – 
pačios Kybartų grupės vado-
vės L.Dovidaitienės. Valgyk- 
lėle ji rūpinasi visuomeniniais 
pagrindais, už savo triūsą ne-
gaudama jokio atlygio. O to triū-
so – tikrai nemažai. Nuolat reikia 
sukti galvą, kur gauti produktų, 
nes valgyklėlės rėmėjų skiriamų 
pinigų nepakanka. 

L.Dovidaitienę pažįsta visi 
turguje prekiaujantys ūkininkai 
– kiekvieną ji užkalbina, pasitei-
rauja, kaip sekasi, pasidomi, ar 
neparduotų daržovių nesutik-
tų atiduoti valgyklėlei. Žiūrėk, 
vieną kartą vienas, kitą – kitas 
ką nors ir palieka. Ir ką tik vykęs 

bendruomenių pirmininkų susi-
rinkimas be jos neapsiėjo. „Pra-
šiau visų, kad pervažiuotų per 
savo žmones – jeigu kas turi ne-
reikalingų bulvių, kitų daržovių, 
kad nors po kibirą, du mums pa-
aukotų“, – pasakojo Kybartų gru-
pės vadovė. Pasak jos, visada pa-
sinaudojama ir „Maisto banko“ 
akcijomis, ir seniūnija geranoriš-
kai padeda, jeigu lieka iš ES rezer-
vų dalijamų kruopų, kitų maisto 
produktų. O kiek uogienių, kitų 
gardėsių neįgaliųjų grupės mote-
rys iš savo podėlių suneša! 

Pasigendama grįžtamojo 
ryšio 

V.Jasionienė prasitarė, kad 
buvo svarstoma idėja, jog dau-
giau kaip 650 litų kas mėnesį 
gaunantys neįgalieji, kiti valgyk- 
lėlės paslaugomis besinaudo-
jantys kybartiškiai prisidėtų po 
5 litus maisto produktams pirk-
ti. Deja, siūlymas pritarimo ne-
sulaukė. 

Kybartų grupės vadovė 
L.Dovidaitienė apgailestauda-
ma pasakojo, kad į valgyklėlę be-
sirenkantieji nelinkę ir kaip nors 
kitaip padėti. „Pamenu, gavo-
me porą maišų obuolių. Prašiau 
moterų pasilikti, padėti juos su-
pjaustyti, kad galėtume susidžio-
vinti žiemai. Pasiliko vos dvi... 
Dar sunkiau sulaukti vyrų pa-

tė neslepia, kad įrašymas į reci-
pientų sąrašą buvo sukėlęs daug 
baimės, bet dabar jau susigyve-
no su ta mintimi. Ir žinojimu, kad 
bet kurią akimirką turi būti pa-
sirengusi mesti viską ir važiuo-
ti į ligoninę širdies persodinimo 
operacijai. Sykį jau buvo sulau-
kusi skambučio iš Vilniaus San-
tariškių klinikų. Tačiau atvažia-
vus iki Kauno, paskambino dar 
sykį ir liepė grįžti namo – donoro 
širdelė mergaitei nevisiškai tiko. 
Mantė laukia toliau ir tikisi, kad 
atsiras vis daugiau žmonių, ku-
rie apsispręs po mirties padova-
noti savo organus naujo gyveni-
mo vilties laukiantiesiems. 

Šiuo metu šalyje gyvena apie 
40 žmonių, kuriems persodinta 
donoro širdis. Daugelis jų pažįsta 
vieni kitus, bendrauja tarpusavy-
je. Birštoniškis Aldonas Jokymas 
džiaugėsi, kad Nerijus ir jį prisi-
minė, pakvietė susitikti. 

Pasvalietis Vytautas Dukne-
vičius ir kaunietė Aušra Džiau-
gienė iki 2007-ųjų spalio11-osios 
buvo visiškai nepažįstami žmo-
nės. Ir net neįtarė, koks panašus 
likimas juos sieja – inkstų nepa-
kankamumas ir transplantacijos 
būtinybė. Dabar jie – tarsi brolis 
ir sesuo. Abu kartu sulaukė kvie-
timo atvykti į Santariškių klini-
kas, abiems buvo persodinta po 
vieną to paties donoro inkstą. 
Tai Vytautą ir Aušrą susiejo tar-
si giminystės ryšiais – jie nuolat 
skambina vienas kitam, domisi 
sveikata, dalijasi patirtimi. „Gy-
vasties“ renginys Vilniuje tapo 
gražia proga jiems vėl susitikti, 
pasidžiaugti vienas kito sėkme 
– į įprastas vėžes grįžusiu gyve-
nimu, galimybe juo mėgautis. 

Aldona DELTUVAITĖ

„Gyvasties“ asociacijos prezidentė Ugnė Šakūnienė džiaugiasi pavykusia 
akcija.                                                                                                     Egidijaus Skipario nuotr.

galbos. Kai paprašiau sutvarkyti 
išklibusias stalo kojas, jie tik pa-
svarstė, kokių įrankių reikėtų, bet 
kitą dieną nė vienas jų neatsine-
šė. Savanorių neatsiranda ir pri-
reikus grindis išplauti ar langus 
nuvalyti...“

Kybartų grupės narė Birutė 
Adomaitienė prisiminė ir „Mais-
to banko“ akcijas – kiek kartų  
pietų besirenkančiuosius kvietė 
padėti rinkti aukojamų maisto 
produktų, vis atsirasdavo prie-
žasčių, kodėl niekas negalėdavo 
ateiti. O Neįgaliųjų draugijai ats-
tovaujančios moterys visus savo 
darbus ir rūpesčius atideda į šalį 
ir eina. Ne dėl savęs, dėl kitų. Nes 
jaučia pareigą ir atsakomybę. Ne-
paisydamos, kad už gera geru re-
tai kada beatsilyginama...

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

Virėja Renata Merkevičienė.

Marijona Petkienė valgyklėlėje lankosi dar tik antras 
mėnuo. 

(atkelta  iš 1 psl.)
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Pagalbininkas 
paralyžiuotiems 

žmonės 

Du pacientai, kurių visas kūnas 
nuo kaklo paralyžiuotas, savo minti-
mis gali kontroliuoti robotą-ranką. Tai 
amerikiečių mokslininkų ir pareigūnų 
iš Brauno universiteto, Veteranų reika-
lų departamento, Masačusetso ligo-
ninės neurologijos departamento ir 
Harvardo medicinos mokyklos nuo-
pelnas. Pacientų smegenyse implan-
tuotas daviklis susietas su kompiute-
riu, kuris elektroninius signalus pa-
verčia komanda. Ateityje mokslinin-
kai nori smegenis „prijungti“ prie pa-
ralyžiuotų galūnių, kad jos vėl galėtų 
funkcionuoti. Viena iš eksperimento 
dalyvių, 58-erių Ketė Hačinson, pir-
mą kartą per 15 m. gali bent trum-
pam pasijusti savarankiška. Ji akimis 
surenka raides kompiuteryje ir taip 
išreiškia savo mintis. „Aš negaliu pati-
kėti, kad galiu išgerti kavos be niekie-
no pagalbos. Mane užplūdo vilties ir 
nepriklausomybės jausmai“, – džiau-
giasi moteris. 

Nelegalas paprašė  
jį deportuoti

Nelegalus imigrantas iš Turki-
jos paprašė Didžiosios Britanijos teis-
mo jį deportuoti, kad jis galėtų grįžti 
namo ir ten ieškotis darbo. Dvidešimt- 
metis Isa Terjakis buvo sulaikytas, kai 
su padirbtu pasu mėgino įsigyti socia- 
linio draudimo polisą. Teismas jį nu-
teisė vienerius metus kalėti. Kitą die-
ną I.Terjakis per savo advokatus krei-
pėsi į teismą, prašydamas apsvarsty-
ti jo deportavimo klausimą. Pasak nu-
teistojo, jis nelegaliai atvyko į Didžią-
ją Britaniją ieškoti darbo ir sumokėjo 
už suklastotą pasą 300 svarų, bet per 
penkerius metus jam taip ir nepavy-
ko įsidarbinti. Tai ir privertė jį mėginti 
pasinaudoti socialiniu draudimu. Šis 
atvejis – ne vienintelis. Dėl ekonomi-
kos krizės ir su ja susijusio nedarbo 
augimo daugelis nelegalų Didžiojoje 
Britanijoje negali rasti darbo. Vien tik 
Londone tokių žmonių yra šimtai. Mi-
grantų padėtį komplikuoja ir tai, jog, 
atvykę į šalį, jie sunaikina savo pasus, 
kad nebūtų deportuoti, jei juos sulai-
kytų. Todėl jie nebegali grįžti namo.

Kavinėje 
šeimininkauja katės

Ką tik atidarytoje vienoje Austrijos 
sostinės Vienos kavinėje instrukcijos 
„Šunys čia nepageidaujami“ laikoma-
si ypač griežtai. Mat kavinė yra įkurta 
kačių mylėtojams. Šioje kavinėje gy-
vena 5 katės, kurioms nepavyko susi-
rasti pastogės gyvūnėlių prieglaudoje. 
Kavinės lankytojams leidžiama kates 
glostyti, šukuoti ir maitinti, jei tik jie to 
pageidauja. Šią kavinukę įsteigė japo-
nė Takako Išimicu, į Austriją atsikraus-
čiusi prieš 20 metų. Pasak jos, tokios 
kavinės Japonijoje yra gana populia-
rios ir vargu ar ką nustebintų, tačiau 
Vienoje sumanymas sulaukė labai di-
delio atgarsio. Prireikė trejų metų, kol 
vietos valdžia leido kavinukę atidary-
ti. Mat biurokratams ramybės nedavė 
mintis, ar tokia neįprasta užeiga atitiks 
higienos standartus.

Radinys krokodilo 
skrandyje 

Šiaurės Australijoje buvo nušau-
tas keturkojus medžioti pamėgęs gė-
lavandenis krokodilas, o jo skrandyje 
rastas šuo, futbolo kamuolys, sauskel-
nės ir pora trumpų kelnių. Policijos iš-
kviesti reindžeriai užtiko krokodilą nu-
sikaltimo vietoje, kai jis už kojos stvė-
rė šunelį. 3,5 m ilgio roplys buvo nu-
šautas. Gėlavandeniai krokodilai gali 
užaugti iki 7 m ilgio ir sverti daugiau 
nei toną. Jie paplitę tropinėje Austra-
lijos šiaurėje. Gėlavandeniai kroko-
dilai per metus vidutiniškai pražudo 
du žmones.

Vagis prarijo 
deimantą

Vindzoro miesto (Kanada) polici-
jai teko keista užduotis: akylai stebėti 
spėjamą deimanto vagį. 52 m. vyras 
pas vieną juvelyrą 1,7 karato brangak- 
menį pakeitė klastote, o originalą pra-
rijo. Vagis uždarytas į kamerą be tuale-
to ir gamtinius reikalus priverstas atlik-
ti į kibirą, kuris nuolat tikrinamas. Dei-
mantas buvo pavogtas  gegužės 10-
ąją, tačiau iki šiol jis iš organizmo ne-
pasišalino, nors vyrui sugirdyta vidu-
rius paleidžiančių vaistų. Policija ne-
abejoja, kad brangakmenis tikrai yra 
vyro organizme. Tai patvirtina rent-
geno nuotraukos.

Nyksta kalbų 
įvairovė

Neseniai atliktas tyrimas atsklei-
dė, kad kalbinės ir kultūrinės įvairo-
vės mažėjimas yra susijęs su bioįvai-
rovės praradimu. Mokslininkai nusta-
tė, kad 70 proc. pasaulio kalbų yra 
paplitusios tose vietovėse, kur turtin-
giausia Žemės biologinė įvairovė. Ty-
rimo metu atskleista, kad drauge su 
nykstančia gamta išnyko ir ten varto-
jamos kalbos. Pasak tyrimo autorių, 
dabar įvairios rūšys išmiršta tūkstan-
tį kartų greičiau, nei kada nors anks-
čiau per žmonijos istoriją, o kalbinin-
kai prognozuoja, kad 50–90 proc. pa-
saulio kalbų išnyks iki šimtmečio pa-
baigos. „Mes dar gerai nežinome, ko-
dėl taip vyksta. Bet gali būti, kad bio-
įvairovė vystėsi kaip neatsiejama kul-
tūrinės įvairovės dalis ir atvirkščiai“, – 
sakė pagrindinis tyrėjas Laris Gorenf-
lau iš Penn State universiteto (JAV).  
Mokslininkai pažymi, kad iš 6 900 pa-
saulio kalbų daugiau nei 4 800 varto-
jamos didele biologine įvairove pasi-
žyminčiuose regionuose.

Nigerijos moterys 
rinkosi vyrus

Islamiškoje Šiaurės Nigerijos 
Kano provincijoje vyko pirmoji ma-
sinė vestuvių ceremonija našlėms ir 
išsituokusioms moterims. Kano val-
džia užsibrėžė sumažinti išsiskyrusių 
moterų skaičių ir suteikti joms stabi-
lumą. Susituokė 100 porų. Ceremo-
nija vyko Kano emyro rūmuose. Šias 
santuokas organizavo imamų taryba 
– nuo vasario per radiją buvo skel-
biama, kad vyrai gali vesti. Jie buvo 
kviečiami, ir imamų taryba atrinkda-
vo tinkamus kandidatus, testuoda-
vo dėl AIDS, vėliau supažindindavo 
su nuotakomis. Piniginį įnašą nuota-
koms mokėjo verslininkas, variniam 
indų rinkiniui „Kajan daki“, kuris sim-
bolizuoja ištekėjusią moterį, pinigų 
skyrė valstijos valdžia. Moterys pir-
mą kartą galėjo pačios pasirinkti, už 
ko nori tekėti. Vedę šias moteris, vyru-
kai bus „supančioti“ labiau nei įprasta 
musulmoniškose šalyse: nebeužteks 
3 kartus pasakyti „talak“, leidimą skyry-
boms duos tik ta pati imamų taryba.

Kryžiažodis „Širvėna“
Vertikaliai: 1. Chroniška psichinė 

liga, kuriai būdingos įkyrios kliedimos 
idėjos, haliucinacijos 2. Arimo griove-
lis 3. Plonas medinis lakštas 4. Lietu-
vos upė 5. Draudimas, teisė uždrausti 
arba sulaikyti įstatymų leidybos įstai-
gos priimto akto įsigaliojimą 6. Siel-
vartas, fizinė ir dvasinė kančia 12. Eu-
ropos valstybė 13. Nedideli lyriniai gar-
binamieji eilėraščiai, paprastai skir-
ti damai 15. Kas išdraikyta, sutaršyta, 
suvelta 17. Siauri, ilgi, dirbtinai iškas-
ti, gilūs grioviai 19. Nemaloniai jaus-
tis, kankintis 21. Užkaukazės valstybė 
23. Moters vardas 24. Tvarstis 27. Ra-
šytoja ... Simonaitytė 28. Miestelis Ma-
žeikių rajone.

Horizontaliai: 7. JAV prezidentas 
... Obama 8. Populiarus radijo žurna-
listas, laidos „Kaip žmonės gyvena“ ve-
dėjas 9. Ilgi, supinti plaukai 10. Turin-
tis vidinės pagarbos. Jaučiantis savo 
vertę 11. Obuolių, žirnių skainiojimas 
14.  Kosmetinis tepalas 16.  Ramstis 
18.  Patalpa, kurioje skaitomos pas-
kaitos 20. Taip JAV vadinama kosmo-
nautė 22. Slibinas 24. Populiari Džako-
mo Pučinio opera 25. Padarytas iš si-
dabro 26. „Gale lauko ... trys berželiai 
stovi“ 28. Upė Prancūzijoje 29. Ežeras 
Biržų rajone, susidaręs XVI a., pertven-
kus Apaščią ir Agluoną ties jų santaka 
30. Danijos sala Gren...

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Varnalėša“ atsakymai
Horizontaliai: 1. Pervaža 7. Maldininkas 

10. Uranas 11. Vasara 16. Anyta 17. Maištas 18. Odesa 
19. Kalnietis 20. Kolumbija 22. Nėris 23. Zarasai 24. Ire-
na 27. Kainas 28. Galina 31. Vilijampolė 32. Raistas.

Vertikaliai: 2. Elada 3. Varnalėša 4. Žar-
na 5. Klanas 6. Gramas 8. Martinaitis 9. Landsber-
gis 12. Kalkinė 13. Rabinas 14. Marokas 15. Barakas 
21. Kanibalas 25. Lavina 26. Šaulys 29. Liepa 30. Špaga.

Filipas, kuriam dabar 43-
eji, nelaimę patyrė vos sulaukęs 
pilnametystės. Taisydamas an-
teną ant stogo jis patyrė stiprią 
20 tūkst. voltų elektros iškro-
vą ir tiesiog prilipo prie metalo, 
ant kurio stovėjo. Laimei, Filipą 
nubloškė kritusi antenos tvirti-
nimo detalė, antraip jis būtų žu-
vęs. Tiesa, patirti nudegimai nie-
ko gero nežadėjo, tad galūnes 
teko amputuoti.

Vyras pasakoja apie kelionę 
plaukte susimąstęs dar ligoninė-
je. Ten jis per televiziją pamatė 
reportažą apie moterį, perplau-
kusią Lamanšo sąsiaurį. Tai įkvė-
pė jį stengtis ir pastangos nenu-
ėjo veltui. 2010 m. Filipas tapo 
pirmu žmogumi, netekusiu ga-

Ryžtas plaukte aplankyti  
visus žemynus

Ko gero, jausmas, kai trumpesniam ar ilgesniam laikui tarsi 
prarandame gyvenimo skonį, pažįstamas kiekvienam. Ta-
čiau visi turime būdų jį vėl atrasti. Prancūzas Filipas Kroi-
zonas, kuriam po nelaimingo atsitikimo amputuotos galū-
nės, pradėjo kelionę plaukte aplink pasaulį. Kodėl? Tam, 
kad motyvuotų tuos, kurių gyvenimas neteko skonio. Šia 
tema jis yra parašęs ir knygą „Nusprendžiau gyventi“. 

Naujosios Gvinėjos gyventojas 
Zetas Tampas, panoręs išreikšti 
savo palaikymą. Stebėti šio drą-
saus žygio susirinko apie 100 
vietinių. Neįgalusis plaukė su 
protezais, prie kurių buvo pri-
tvirtinti plaukmenys. Plaukimas 
užtruko 7,5 valandos. Įveikęs 20 
kilometrų pučiant stipriam vė-
jui, Filipas prisipažino, jog tai 
buvo be galo sunku. Jis užtruko 
pusantros valandos ilgiau negu 
planuota. Pasak vyro, taip nuti-
ko dėl ypač prastų oro sąlygų, 
mat teko daug plaukti prieš sro-
vę. Filipas taip pat pridūrė, jog 
komanda nesistengė plaukti kuo 
greičiau – tai nebuvo varžybos ar 
pasiruošimas joms.

Filipas rengiasi dar keliems 
plaukimams. Birželį jis planuo-
ja nuplaukti iš Jordanijos į Egip-
tą, liepą – nuo Gibraltaro plauk-
te pasiekti Maroką, o rugpjūtį 
jo laukia Beringo sąsiauris tarp 
Aliaskos ir Rusijos. Filipas pra-
dėjo naują jūrinę kelionę aplink 
pasaulį, siekdamas pademons-
truoti, kad nėra jokio skirtu-
mo tarp neįgalių ir sveikų žmo-
nių, ir skatinti solidarumą. Su 
A.Časeriu, lydėsiančiu jį liku-
siuose plaukimuose, jiedu iš-
platino pranešimą, kuriame ra-
šoma: „Mes, du maži žmonės, 
du vyrai, planuojame simboliš-
kai aplankyti 5 pasaulio žemy-
nus ir nutiesti tiltus tarp jų. Nori-
me juos suvienyti. Manome, jog 
jie nėra tolimi vieni kitiems. Tad 
net jei esame skirtingų politinių 
pažiūrų, jei skiriasi mūsų odos 
spalva ar fizinės galimybės, visi 
gyvename toje pat planetoje. Bū-
tent tai ir yra pagrindinė mūsų 
siunčiama žinia.“

Pagal www.bbc.co.uk parengė

Viktorija NORKAITĖ

lūnių, kuris įveikė minėtą 34 ki-
lometrų sąsiaurį tarp Prancūzi-
jos ir Anglijos. Pažymėtina, jog jį 
iki tol buvo įveikę apie 900 svei-
kų žmonių.

Šįkart Filipas nuplaukė iš 
Papua Naujosios Gvinėjos į In-
doneziją. Kartu su Filipu plau-
kė ilgų distancijų plaukikas Ar-
naudas Časeris ir vietinis Papua 
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Pabūkime kartu, kol vienas kitą turime,
Kol žvalgomės pro langą užtrukusių  
                                                                          kely,
Kažkur danguje nugriaudėjo perkūnija,
Lyg įžanga gyvenimui ryžtinga ir drąsi.

S.Gritkuvienė

Bičiuli, ar matai, jauti – plau-
kia virš laukų tyli, lyg nuovargis 
naktis sunki. Rasa nusirita žole. 
Pasigirsta švelni strazdų švilpa-
vimo trelė. Kažkas suvirpa širdy-
je. Gal į mėnulį kas metė akmenį 
sunkų? Ir mėnuliui skauda.

Žemė marga nuo žiedų. Deja, 
nė vieno žiedo nusiskinti negali. 
Ir vis dėlto kažko tikies, nors ir 
esi pavargęs lemtį nešti. 

Bet dar yra širdy ir mintyse 
miražų, kurie šaukia ir veda, ir 
gyvenimą paguodžia minutės 
džiaugsmu. 

Prašau Dangaus – duok vasa-
rą be karščių. Kaitra jėgas išdegi-
na ir mintį sudžiovina. Tylios vie-

natvės žiedą pasiimk, neišgyven-
tą džiaugsmą sugrąžink.

Kažkas tyliai praveria duris. 
Gal tai tu, bičiuli, atėjai? Matai, aš 
rišu sudužusį vakarą, mintimis į 
dieną atsisuku. Ir vėl tolinuos: 
gaila man jos, į praeitį nuskubė-
jusios, sielai nieko nepalikusios 
dar vienos gyvenimo dienos.

Naktis jau senka. Rytmečio 
dangus šviesėja. Kas rytą saulė 
grįžta į mūsų langus ir širdis, kad 
geriau matyt galėtume pavasa-
rio šviesias akis, ir pievas, ir miš-
kus. Per skausmą, per vargus eina 
žmogus gyvenimą įsimylėjęs.

Bičiuli, tu tenai – prie žemės 
ir žiedų. Kur laikas srovena kaip 
šaltinis į upę – veržliai, nesusto-
damas.

O man pro langą – tiek die-
nų, tiek nepažintų, nesutiktų 
žmonių. Tik žodžiai, tik mintys. 
Lemtis negali visko iš žmogaus 

atimti. Net ir tamsiausią minutę 
vilties skiautelę mintyse laikai ir 
prašai vėjo – neišplėšk jos. 

Nugriaudėjo griaustinis, at-
rodo, be debesėlio danguje. Iš-
girdo vėjas tave, mane. Bus gra-
ži diena.

Tokia geltona pienių pieve-
lė. Žolelių ir drugelių karalystė. 
Šermukšnio šakelėj liaunoj raiba 
paukštė suposi, plazdėjo. Paskui 
sumojusi sparnais nuskrido. Gal 
šiandieną prie tavo langų ji gie-
da? Džiugina širdį ir sielą meilės 
ilgesio balsu.

Dangumi nuplaukia debesų 
laivai. Kai viskas nutils, nutols, 
pajusim – bėgam paskui savo 
ašarą per veidą.

Žmogau, eik žieduota žeme. 
Ji – tavo. Ir žemė, ir gėlė, ir saulė 
per visą Dangų.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Gyvenimą įsimylėjusių kelionė

Kvapusis pavasario grožis.                                                                                                                                           Olios Maciulevičiūtės nuotr.

„Bičiulystės“ bičiulių 
posmai

o
***
Dar neišeik iš mano dienos –
Dar nelyja. 
Dar pasėdėk, mano ranką laikyk – 
Žodžiai atgyja. 
Volungės šaukia ir šaukia 
Mano ramiajam 
Beržyne.
Vasaros vėjai tyliai plevena,
Skrieja žydryne. 

Dar neišeik
Dar pabūk.
Juk nelyja...

Rauda
Drebule, mano sesele,
Nieko tu nebijok.
Tu nevirpėki
Visais lapeliais,
Tu manimi tikėk.
Drebule, mano sesele,
Tu ne viena esi.
Tavo kamieną 
Ranka paliesiu.
Žinau –
Tiesa skaudi...
Drebule, mano sesele,
Gyvenimo vėjai šalti
Laužo ir drasko
Liauną šakelę,
Bet privalai būt stipri.
Savo rytojaus
Abi mes nežinom –
Drasko širdį
Skaudi rauda.
Drebule, mano sesele,
Būsiu tau atvira –
Vėlei šypsosiuos,
Vėlei gyvensiu,
Kol dar diena ilga.
Kai ims retėti 
Tavo lapeliai,
O mano diena trumpės,
Aš apkabinsiu tavo kamieną –
Mums abiem taip skaudės.
***
Drebule, mano sesele, 
Kažkas ir mus dar mylės...

***
Karšto vyno taurę
Priglaudžiu prie lūpų.
Degina lig skausmo –
Randas liks širdy.
Kvepia ir svaigina –
Lyg prisiminimas,
Lyg draugai ir priešai, sutikti kely.

Svaigią vyno taurę
Tau išgert pasiūlau
Už jaunystės meilę,
Už klaidžius kelius.
Kvepia ir svaigina –
Rankos apkabina.
Lūpos tyliai taria
Kerinčius žodžius.

Karšto vyno taurę 
Priglaudžiu prie lūpų...
Aš tavim tikėsiu...
Nors paskui skaudės...

***
Taip norėjau su tavim
Susėst po vyšniom,
Ką tik pasipuošusiom žiedais.
Taip norėjau su tavim 
Džiaugsmu dalintis
Ir tikėti meilės pažadais.

Taip norėjau į akis žiūrėti
Ir tikėti viskuo,
Ką laiškuos sakei.
Taip norėjau jaust 
Ant skruosto lūpas tavo,
O prigludęs kad girdėtum širdį
Plakant mano taip ramiai...

Taip norėjau...
Bet, matyt, nelemta –
Vyšnios barsto žiedlapius kitam.
Gal palaukt pražystančių kaštonų  
                                                          verta?
Gal...?
Bet kam?

***
Taškas.
Daugtaškis...
Eilės.
Brūkšnys – 
Toksai ilgas
Ir toks bežadis.
Ar girdi?
Ar girdi?
Šalta?
Bet juk ten – upelis! 
Vinguriuoja, 
Tarp krantų plakas.

Taškas.
Daugtaškis...
Eilės.
Brūkšnys –
Su tavim. 
Su tavim 
Mano siela šnekas.

Vilija Dobrovolskienė
Elektrėnai

„Bičiulystė“ pradėjo 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. 

Mieli skaitytojai!

Prenumeratos kaina: 

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

Alyvos...
Skiriu O.J.

Pražydo alyvos. Ach, kaip jas 
mėgstu. Dėl šiltos ir minkštos spal-
vų pastelės. Dėl penkialapio žiedy-
ne. Dėl kekės išlakios. O užvis la-
biausiai – dėl švelnaus kvapo. Jį 
gali užuosti net nuo svetimo ir net 
nuo labai tolimame kieme augan-
čio krūmo...

Įkvepi saldumą... 
Gurkšnoji... 
Mėgaudamasis... 
Įsimylėdamas... 
Žydėjimą... 
Pavasarį... 
Tada, prieš daugiau nei tris de-

šimtis metų, irgi būdavo kvapnūs 

gegužiai. Aromatingi birželiai. Irgi 
laimės alyvų žieduose ieškodavom. 
Ganydavau akis po alyvines kekes 
ir mažumėlę gailėdavau. Kad ne 
mano... Kad negaliu visų jų par-
nešti į savąjį kiemą... Kad negaliu 
visų jų turėti... 

Kitų buvote mokytoja. Ne kas-
dien sutikdavau Jus. Tik iš šalies 
nedrąsiai žvilgčiodavau ir grožė-
davausi. 

Inteligencija. 
Oria laikysena. 
Santūrumu. 
Vidiniu žavesiu. 
Paslaptinga sielos šviesa... 
Kai jauti, kad ir tyla kalbina... 
Kai supranti, kad ir ne žodžiai 

ramina... 
Kai atpažįsti, – tavęs pilna toli... 
Susisluoksniavo laikas... Patir-

timi. Metais. Susigulėjo kasdiena... 
Dabar susitinkam vis dažniau. 

Sielų laiškais apsikeičiam. Akys čia 
pat, šalia. O aš vis dar retsykiais lyg 
tuomet stebiu Jus. Tik jau daug drą-
siau. Mokytoja pašaukdama. Ir kas-
kart stebiuosi. Vis gėriuosi. 

Sraunia metų vaga. 
Kibirais išdalytu gerumu. 
Sotintu meile gyvenimu. 
Žodžio duonos sėja. 
Dvasios pjūčia ainiams. 
Geriu Jūsų išmintį ir vis dar 

jaučiuosi ištroškusi... 
Jūsų žodžiai alyvom kvepia...
Myliu pavasarį. Ir jau žinau, 

– net jeigu ir nebūčiau pasodinu-
si alyvų, jų žiedeliais pavasaris vis 
tiek iškvėpintų manąjį kiemą... 

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r. 
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