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Birželio 2 d. Vilniuje pra-
dėjo veikti socialinis tak-
si. Gedimino prospektas 
– Pilaitės mikrorajonas, 
Karaliaučiaus gatvė – to-
kiu maršrutu į pirmąjį rei-
są išriedėjo jį internetu 
išsikvietęs vežimėliu ju-
dantis Viktoras Topol – 
„Gyvosios bibliotekos“ 
dalyvis ir pasaulio kul-
tūrizmo čempionas. Tai 
unikali miesto socialinė 
inovacija ir pirmoji tak-
si paslauga Baltijos šaly-
se, pritaikyta žmonėms, 
turintiems judėjimo ne-
galią.

(nukelta į 5 psl.)

Geltonas taksi 
automobilis – 
neįgaliesiems

,,Spray art'o“ meistrų grafi-
čių technika papuoštas geltonas 
„RENAULT Kangoo“ automo-
bilis su juodų kvadratėlių juos-
tomis ir Socialinio taksi ženklu 
– taip atrodo nuo birželio pra-

džios po sostinę jau važinėjantis 
ir transporto paslaugas neįgalie-
siems teikiantis socialinis taksi. 
Nacionalinio socialinės integra-
cijos instituto programų vado-
vas ir šios paslaugos sumanyto-
jas Arūnas Survila teigia, kad so-
cialinis taksi – tai unikali paslau-
ga, kuri leis judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms pasijusti sava-
rankiškiems, planuoti savo gyve-
nimą, veiklą, užimtumą, suteiks 
galimybę nevaržomai judėti, lan-
kytis įvairiose vietose. 

Pasak A.Survilos, vienas iš 
veiksnių, trukdančių judėjimo 
negalią turintiems žmonėms sėk- 
mingai integruotis į ekonominį 
ir kultūrinį gyvenimą, yra ribo-
tos galimybės pasiekti šias vie-
tas. Tam įtakos turi ne tik ne-
pritaikyta aplinka (ypač infras-
truktūra bei viešasis transpor-
tas), bet ir ekonominės bei psi-
chologinės priežastys. „Sociali-
nio taksi“ projektas judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms padės 
lengvai ir saugiai nuvykti visur, 
kur jiems reikia. Šiuo projektu 
bus siekiama ir platesnių tiks-
lų – motyvuoti judėjimo negalią 
turinčius žmones naudotis šia 
paslauga, padėti ieškant darbo, 
atstovauti neįgaliųjų interesams.  

Smagi šventė visos Lietuvos 
vaikams

Šiemet minint Vaikų gy-
nimo dieną – birželio 
1-ąją – Lietuvos neįgalių-
jų draugijos organizuoja-
ma tradicinė šventė „Vie-
nos žemės vaikai“ vyko 
Kaune. Čia mažųjų laukė 
ne tik įvairiais skanėstais 
džiuginę klounai, jaunieji 
muzikantai, daugybė ba-
lionų, bet ir motociklai, 
net pasiplaukiojimas gar-
laiviu.

„Begasas“ – kokybiškai 
naujas festivalio 

„Pasijuokime kartu“ 
posūkis

Daug metų Lietuvos neįga-
liųjų draugija, pasikeisdama su 
Lietuvos žmonių su negalia są-
junga, rengė satyros ir humoro 
festivalius „Pasijuokime kartu“. 
Prieš porą metų LŽNS pakeitė 
šią tradiciją ir neįgaliųjų kolekty-
vus pakvietė į naują, reformuo-
tą projektą – teatrų festivalį. Šie-
met žengtas dar vienas žingsnis 
– į festivalį įtrauktos ne tik neįga-
liųjų teatrų trupės, bet ir profe- 
sionalūs kolektyvai (integruotos 
trupės), kuriantys spektaklius 
socialinėmis temomis. 

„Žiūrėjau šį festivalį ir nuo-
lat mąsčiau, kaip būtų galima jį 
tobulinti, galbūt net radikaliai 
keisti, – pasakojo LŽNS projek-
tų koordinatorė, festivalio meno 
vadovė Snieguolė Dikčiūtė. – At-
sirado vis daugiau rimtų kūrinių 
besiimančių trupių, kurios ne-
turėjo kur pasirodyti. Viena jų – 
Virgio Bortkevičiaus vadovau-
jama Kauno neįgalaus jaunimo 
užimtumo centro grupė. Pirma-
sis bandymas prieš porą metų 
surengti teatro trupių festivalį  

Neįgaliųjų teatro trupių 
festivalyje – kūrybinis skrydis 

profesionalumo link

Vilniuje, Menų spaustuvėje, Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjunga (LŽNS) surengė antrąjį socialinį teatrų festiva-
lį „Begasas“. Tai – neįgaliųjų ir profesionalių teatro trupių 
sukurtų spektaklių socialinėmis bei negalios temomis ren-
ginys. Jo tikslas – skatinti neįgalius žmones atskleisti savo 
sugebėjimus, mąstymą, kūrybines galias ir sudaryti tinka-
mas sąlygas neįgalių žmonių meninei saviraiškai, parody-
ti visuomenei jų troškimą kurti ir dalyvauti profesionalioje 
meninėje veikloje. Dvi dienas vykusiame festivalyje pasiro-
dė 14 teatro trupių: 11 jų dalyvavo konkursinėje progra-
moje, 3 parodė profesionalius pastatymus. 

Didįjį festivalio prizą laimėjo Pasvalio r. Lavėnų socialinės globos namų 
teatro trupė, pastačiusi O.Vaildo pasaką „Laimingasis princas“. Gintaras 
Kutkauskas (dešinėje) ne tik režisavo spektaklį, bet ir vaidino kartu su savo 
aktoriais.                                                                                              Egidijaus Skipario nuotr.

Įvairi programa
Nors oras šventinę dieną ir 

nebuvo toks, kokio tikėtasi, be-
laukdami pagrindinės renginio 
dalies – plaukimo garlaiviu – ma-
žieji nenuobodžiavo. Su jais su-
sitikti atvyko tarptautinių mo-
tokrosų varžybų čempionas, Pa-
saulio vaikų motokroso taurės 
laimėtojas 17-metis Regimantas 
Visockis. Kartu jis atsivežė ir du 
motociklus, kurie traukė mažų-

jų dėmesį, viliojo nusifotogra-
fuoti. Jaunasis motokroso sporti-
ninkas vaikams papasakojo apie 
tai, kaip susidomėjo šiuo spor-
tu, kaip planuoja laiką, kad vis-
ką spėtų ir siektų tikslų. Žaidimų 
vaikams paruošė renginio vedė-
jas ir garlaivio kapitonas Kauno 
valstybinio lėlių teatro aktorius 
Remigijus Endriukaitis. Darbo 
su neįgaliais vaikais patirties tu-
rinčio aktoriaus teigimu, jie tokie 

pat, kaip ir negalios neturintieji 
– mėgsta staigmenas, nori, kad 
būtų įdomu, nenori likti nuoša-
ly. Tad ypatingo pasiruošimo, ki-
tokio, nei prieš įprastą vaikų ren-
ginį, jam nereikėjo. Svarbiausia – 
gera nuotaika ir noras padaryti 
vaikams šventę.

Pasirodyti mažiesiems atvy-
ko ir Lietuvos dziudo federacijos

(nukelta į 3 psl.)



Viliuosi, kad kas nors kada nors parašys ilgą ir gražią 
pasaką apie neįgaliųjų judėjimą laisvoje Lietuvoje: objek-
tyviai išvardys piktus slibinus, kurie spjaudėsi ugnimi 
pastodami narsiems karžygiams kelią, parašys apie gerą-
sias fėjas, kurios visuomet ant kelio neįgaliesiems karžy-
giams numesdavo tai auksinę verpstę, tai stebuklingą dū-
delę, o kartais pakelėje pririšdavo avinėlį auksavilnį. Deja, 
kol tokiai pasakai užrašyti dar neišpeštos žąsies plunks-
nos ir neišausti linų rietimai, paprastai ir nuoširdžiai no-
riu prisiminti mūsų judėjimo pradininkę Janiną Pažėraitę, 
kuriai dabar labai reikia mūsų palaikymo ir gerų minčių.

Janinos energija visuomet liejosi per kraštus. Nesvar-
bu, ko imdavosi – ji turėjo kažkokį vidinį pajautimą, kad 
darbas pavyks, projektas – laimės. Dabar, kai savo min-
tyse sudėlioju tik man žinomas jos veiklos sritis, nesitiki, 
kad tai vienos mažutės, visą gyvenimą tik su ramentais 
ir vežimėliu judančios moters darbai. O ir vežimėlis Jani-
nos gyvenime atsirado gana vėlai. ,,Iki pat 8 metų aš po 
namus ropojau keturiomis“, – pasakojo ji pati. Nenuos-
tabu, tuo metu nebuvo nei vaikiškų ramentų, nei veži-
mėlių, nei supratimo, kaip tokią judėjimo negalią turintis 
vaikas gali bendrauti su bendraamžiais, lankyti mokyk- 
lą, studijuoti aukštojoje. Tad pirmiausia reikėjo išmokti 
apginti save, kartais net savo šeimoje tarp brolių ir sese-
rų. Janinos bruožas ,,apginti save, įrodyti, kad esi teisus, 
pirmas“, gyvas iki šiol. 

Pirmą kartą Janiną sutikau 1996 m. rudenį Kauno 
II ligoninėje. Po vasarą patirtų traumų gulėjome naujai 
atidarytame reabilitacijos skyriuje, į kurį Janina įsiver-
žė kaip viesulas. Jau kelinti metai jos iniciatyva ,,Baldžio 
šilo“ bei ,,Ryšininko“ reabilitacijos centruose vyko fizinę 
negalią turinčių žmonių automobilių vairavimo kursai 
(J.Pažėraitė tuomet vadovavo savo įkurtai Lietuvos žmo-
nių su stuburo pažeidimais asociacijai – LŽSPA).

Ji sėdėjo vežimėlyje ir šypsojosi, o mes, ,,šviežiai“ su-
sodinti į ratelius, manėme, kad vežimėlis – tai pasaulio 
pabaiga. Tik daug vėliau supratau, kad vežimėlis nepa-
keičia žmogaus. Jis tik atima galimybę vaikščioti, bet žmo-
gaus esmė lieka ta pati. Dabar net drįsčiau sakyti, kad ve-
žimėlis daugumai iš mūsų atvėrė platesnes dvasinio gy-
venimo erdves ir per susitaikymą su Aukščiausiojo Valia 
savo gyvenime padėjo atrasti tokias vertybes, pro kurias 
sveiki būdami būtume ,,prašuoliavę ant vienos kojos“.

To susitikimo prisiminimuose išliko Janinos pasako-
jimų detalės, kaip sunkiai buvo iškovota ši pergalė – mo-
kyti fizinę negalią turinčius žmones vairuoti automobilį. 
Net aukščiausi policijos pareigūnai nenorėjo girdėti apie 
svaičiojimus organizuoti tokius kursus Lietuvoje. Janinos 
koziris buvo šveicarų ir amerikiečių patirtis. Nuotraukos 
ir videofilmai nepadėjo – teko ,,kautis“ tiesiogiai. Atva-
žiuoja Janina su savo „Zapuku“ iki policijos nuovados, 
persėda į vežimėlį ir... pradeda mūšį. „Užkelia mane pa-
žįstami į antrą aukštą (kur dirbo tais reikalais užsiiman-
tis pareigūnas) ir palieka. Darbas baigiasi, o aš sėdžiu ir 
tiek. Neapsikentęs pareigūnas liepia savo pavaldiniui: 
„Eik, pažiūrėk, ar gali toks žmogus vairuoti.“ O vairuo-
toja aš buvau pasiutusi, lekiu Vilniaus gatvėmis, pareigū-
nas tik krūpčioja, – tęsia Janina. – Sugrįžęs policininkas 
ir sako savo viršininkui: ,,Tai kad ji geriau už mane vai-
ruoja“... Janina turėjo stiprybės argumentuotai įrodinėti, 
o pralaimėjusi nenusivilti. 

Prie visų savo ,,didžiųjų užmojų“ Janina visuomet 
išlikdavo jautri kiekvieno žmogaus skausmui ir likimui. 
Atmenu, kaip ji įrodinėjo ir įrodė, kad keliems gilias pra-
gulas turintiems ligoniams, į kuriuos daktarai jau buvo 
numoję ranka, vis dėlto reikia atlikti plastines operaci-
jas. Tie žmonės ir dabar gyvi! Pamenu, kaip ji ,,kovėsi“ 
su vieno reabilitacijos centro administracija, kad būtų 
įrengtas įvažiavimas į kavinę. Ir tai buvo padaryta dar 
mums besigydant...

Tai maža Janinos veiklos iliustracija. O kiek jų buvo! 
Projektai, bendradarbiavimas su užsieniečiais, jų patir-
ties sklaida, veržimasis į dialogą su aukščiausias parei-
gūnais, darbas reabilitacijos ligoninėse, neįgaliųjų socia-
linių teisių gynimas, darbo vietų kūrimas ir t.t., ir t.t. Kol 
mes patys ,,išgirdome savo balsą“, ji buvo mūsų ruporas. 
Ir dar koks! Ačiū tau, Janina...

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kol patys išgirdome 
savo balsą, ji buvo 

mūsų ruporas 

Klaipėda:

Apie tai, 
kas 

jaudina

 Visagino neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stefa-
nija Varkavičienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiškely-
je papasakojo apie organiza-
cijos veiklą.

Visagino neįgaliųjų 
draugija vienija 340 narių, 
kurių kiekvienas randa sau 
įdomios veiklos. Draugija 
turi ansamblį „Pušelės“, 
kuris savo skambia daina  
ir ritmiškais šokiais džiu-
gina mus ir mūsų kaimy-

nus, o dainininkus puošia 
mūsų rankdarbių būrelio 
siūti drabužiai.

Aktyvūs neįgalieji or-
ganizuoja įvairius rengi-
nius, kuriuose nepamiršta-
mi ir silpnesnės sveikatos, 
nevaikštantys bičiuliai – jie 
aplankomi, jiems įteikia-
ma gėlių ir dovanėlių. Or-
ganizuojamos ir darbštuo-
lių dirbinių parodėlės, da-
lyvaujama „Maisto banko“ 
akcijose. Visagino neįgalie-

ji lankosi ir teatre – drau-
gija kartais gauna pakvie-
timų į įvairius spektak- 
lius. Aktyvi ir draugijos 
teatro trupė „Gyvenimas 
gražus“.

Bendradarbiaujame su 
Visagino  „Žiburio“ pa-
grindine mokykla, kartu 
organizuojame renginius. 
Pastarasis – Motinos die-
nai skirta popietė, į kurią 
susirinkusias mamas links-
mino „Žiburio“ mokyklos 

mokiniai ir lopšelio-darže-
lio „Kūlverstukas“ auklėti-
niai. Be dėmesio nepalik-
ta ir kita pavasario šven-
tė – šeimos diena. Ją šven-
tėme žiūrėdami mūsų te-
atro trupės „Gyvenimas 
gražus“ suvaidintą Anato-
lijaus Kairio komediją „Si-
dabrinės šliurės“.

Tikimės, jog ir toliau 
dirbsime draugiškai, su-
telktai ir kad pavyks įgy-
vendinti visus planus.

Visaginas: Spalvinga kasdienybė

Puoselėja užsimezgusią 
draugystę

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Jūratė Bražic-
kaja  papasakojo apie neįga-
liųjų apsilankymą globos na-
muose.

Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugijos voka-
linis ansamblis „Pagai-
rė“ ir šokių grupė „Do-
mino“ Viliaus Grigalai-
čio globos namų gyvento-
jams ir darbuotojams pa-
dovanojo savo dainų ir šo-
kių puokštę. Šis Laugalių 
globos namų gyventojų ir 
Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugijos narių susi-
tikimas – tai dviejų gimi-
ningų kolektyvų draugys-
tės pradžia.

Laugalių pensioną įkū-
rė filosofijos daktaras ir te-
ologijos profesorius Vilius 
Grigalaitis. Jau 10-us me-
tus jam vadovauja Riman-
tas Ramanauskas. Paslau-
gos čia teikiamos neįgalie-
siems ir didelių bei viduti-
nių specialiųjų poreikių tu-
rintiems pensinio amžiaus 
žmonėms. Jie čia globojami, 

Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos vokaliniam 
ansambliui „Prie Kupos“ – 
jau penkeri metai. Pirmo-
ji sukaktis paminėta gražia 
švente: nuotaikingu kon-
certu, padėkomis, sveikini-
mais, linkėjimais, jaukiu bi-
čiulišku bendravimu. 

„Išsipildė mano svajonė 
turėti savo kolektyvą. Ačiū 
jums visiems“, – sakė nepa-
ilstanti ansamblio vadovė 
ir akompaniatorė Gendru-
tė Kliaugienė. 

„Visada svajojau dai-
nuoti romansus, dabar tai 
galiu daryti“, – džiaugėsi 
viena iš kolektyvo naujo-
kių Janina Varnienė.

Dainoje gera su savaisiais būti

„Ačiū, kad pakenčiat 
mūsų repeticijų triukšmą, 
mūsų pasiplepėjimus ir kle-
gesį. Mes, susirinkusios į 
draugijos būstinę, pailsim, 
atsigaunam“, – kalbėjo ki-
tos skardžiabalsės daini-
ninkės, dėkodamos draugi-
jos pirmininkei Bronei Ka-
leinikovienei, šio kolekty-
vo sumanytojai ir organi-
zatorei. Dėkojo šventės da-
lyviai ir ansamblio krikšta-
motei Valentinai Staniulie-
nei, sugalvojusiai ansam-
bliui pavadinimą.

Kupiškio kultūros cen-
tre vykusioje šventėje geri 
jausmai, gražūs žodžiai, šir-
dį jaudinančios melodijos 

susivijo į spalvingą pynę. 
Kad pailsėtų ansamblio da-
lyvės, koncerto pertraukė-
les užpildė svečiai: Alizavos 
vokalinis ansamblis „Saulė-
grąža“ ir Kupiškio kultūros 
centro senjorų šokių kolek-
tyvas „Susiedai“.

Buvo išdalyta ne viena 
dešimtis Neįgaliųjų drau-
gijos padėkos raštų visiems 
dabartiniams ir buvusiems 
ansamblio dalyviams, glo-
bėjams ir rėmėjams. Savieji 
sveikino savus.

Kupiškio kultūros cen-
tro direktorius Rapolas Lu-
koševičius, įteikdamas cen-
tro padėkos raštus kolekty-
vo vadovei G.Kliaugienei, 

Ansamblio vadovė G.Kliaugienė visas savo moteris apdovano-
jo gėlėmis. 

Romansų atlikėjos – romantiškoje aplinkoje.  Valiaus Domanto nuotr.

dainininkei Onai Jonku-
vienei, balsingam duetui 
mamai ir dukteriai Gie-
drei Pranckienei ir Virgi-
nijai Malinauskienei, turė-
jo tik vieną „kritinę“ pasta-
bą: „Išmeskit tą žodelį – ne-
įgaliųjų. Jūs tokie energingi, 
gražūs, švytintys. Ir nepra-
raskit savo natūralumo...“

Kelias valandas kultū-
ros centre skambėjusios ly-
riškos dainos, nostalgiški 
romansai pradėjo kitą Ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blio „Prie Kupos“ penkme-
tį. O po jo tebus dar kitas. 
Visi linkėjo kolektyvui ge-
ros kloties.

Valius DOMANTAS

Dainuoja kolektyvas „Pagairė“.                                                                                                 Jono Tiškaus nuotr.

Pasirodo šokių grupė „Domino“. 

slaugomi. Laugalių pensio-
ne gyvena per 200 žmonių, 
kuriais rūpinasi 126 dar-
buotojai.

Kartu gražiame ir jau-
kiame renginyje pabuvę 
neįgalieji ir globos namų 
gyventojai tikisi, kad už-
simezgęs ryšys ateityje tik 
stiprės ir suteiks visiems 
daug malonių akimirkų.
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Globa – neįkainojama 
dovana

Praėjusių metų duomenimis, 
Lietuvoje gyveno 10 813 tėvų 
globos netekusių vaikų, iš kurių 
4 119 augo vaikų globos institu-
cijose, 6 329 vaikai buvo globo-
jami šeimose ir 365 vaikai – šei-
mynose.

Konferenciją pradėjęs so- 
cialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Donatas Jankauskas pabrė-
žė, kad visų mūsų tikslas – su-
kurti aplinką, kuo panašesnę į 
šeiminę, kurioje galėtų augti be 
tėvų globos likę vaikai. Jis dė-
kojo susirinkusiems globėjams 
už ryžtą ir jautrumą mažiausių 
mūsų visuomenės narių – vai-
kų – likimams. Ministras globė-
jams įteikė „Gerumo žvaigždes“ 
– aukščiausius Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos apdo-
vanojimus, skirtus už ypatingus 
nuopelnus socialinės apsaugos 
ir darbo srityse. Pasak Valsty-
bės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorės Odetos Tarvydienės, 
globa – tai neįkainojama dovana. 
Ją, jei tik galime, turime dovano-
ti vaikų globos įstaigose augan-
tiems vaikams. Norėdami padė-
koti globėjams ir įamžinti jų ge-

rumą, Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos te-
ritorinių padalinių darbuotojai 
paruošė trumpus filmukus apie 
kiekvieną ministro D.Jankausko 
apdovanotą šeimyną.

Po apdovanojimų vykusioje 
konferencijoje „Priglausk mane“ 
specialistai ir praktikai susirin-
kusiesiems skaitė pranešimus 
apie tai, kaip vaikų globą pada-
ryti visuomenei patrauklią ir po-
puliarią, kaip padėti globėjams ir 
globotiniams.

Renginį organizavo Valsty-
bės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnyba kartu su Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
ja bei Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetu.

Globėjams – „Gerumo 
žvaigždės“

„Gerumo žvaigždė“ skirta 
kunigui Liudvikui Dambraus-
kui iš Skuodo rajono Mosėdžio, 
užauginusiam ir globojusiam 29 
vaikus. Šis apdovanojimas atite-
ko ir Aldonai Sereikienei iš Ra-
seinių rajono, globą suteikusiai 
24 vaikams. Ji užaugino ir 4 neį-
galius vaikus. Pasak moters, visi 
jos globojami vaikai šaukia ją 
gražiausiu – motinos – vardu, o 
ji neramiai mąsto apie laiką, kai 
jie paliks namus ir teks gyven-

ti be įprasto ir mielo šurmulio.
D.Jankauskas apdovanojimą 

įteikė ir Vidai Gajauskienei iš 
Tauragės, įkūrusiai šeimyną „At-
žalynas“. Prieš 8 mėnesius šei-
myna priėmė 3 sesutes, kurioms 
diagnozuoti kalbos, raidos, raiš-
kos sutrikimai. Į naujus namus 
atvykusios mergaitės nekalbė-
jo, o prabėgus vos kiek daugiau 
nei pusmečiui vėl džiaugiasi vai-
kyste, šypsosi ir žaidžia su nau-
jais broliais ir sesėmis. „Gerumo 
žvaigždė“ įteikta ir vienintelės 
Vilniaus mieste šeimynos įkūrė-
jai Almai Adamianecienei. Mo-
teris prisimena, kaip prieš dau-
gelį metų nueidavo į vaikų glo-
bos namus aplankyti ten augan-
čių vaikų, o jie vis klausdavo: „Ar 
ateis tetutė?“ Po kurio laiko pul-
kelis globos namų auklėtinių jau 
augo jos šeimynoje.

Be dėmesio nepalikti ir ap-
dovanoti Zita ir Juozas Kaluže-
vičiai, užauginę 4 savo vaikus ir 
įkūrę pirmuosius šeimyninius 
namus Alytuje, kur dabar auga 
5 vaikai. Apdovanojimas skirtas 
ir iš Šilutės rajono atvykusiems 
Onai ir Stanislovui Jogams, glo-
bojantiems 13 vaikų.

„Gerumo žvaigždė“ spin-
dės ir Vidos Arzimanovos iš 
Anykščių namuose, kuriuose 
dabar auga 4 globotinės. Pasak 
V.Arzimanovos, jai niekad ne-
buvo sunku auginti tėvų globos 
netekusius vaikus, o didžiau-
sias džiaugsmas moterį aplan-
ko per Kalėdas, kai namo suva-
žiuoja visi – išauginti, globoti ir 
namus palikę vaikai. Apdovano-
ta ir gausiame šeimos rate šven-
tes pasitinkanti Danutė Min- 
cienė iš Kėdainių rajono, šiluma, 

Dėkojo su vaikais namų šiluma pasidalijusiesiems
Svetimo vaiko globa ir įvaikinimas – tai dalykai, apie ku-
riuos vis susimąstome ir kuriems dažniausiai nesiryž-
tame. Seime jau šeštąjį kartą vykusioje konferencijoje 
„Priglausk mane“ pagerbti globėjai iš visos Lietuvos. Šie 
žmonės nutarė pasidalyti savo švelnumu, meile, rūpes-
čiu ir suteikti tikrus namus jų neturintiems vaikams. Glo-
bėjų neišgąsdino nei vaikų praeitis, paveldėti charakterio 
bruožai, nei negalia.

 
prezidento Vigmanto Sinkevi-
čiaus mokiniai. Jo įsitikinimu, 
tokie renginiai skatina neįgalių 
ir sportuojančių vaikų integra-
ciją, moko juos bendrauti: neį-
galiuosius motyvuoja stengtis, 
o sportuojančius moko pastebė-
ti šalia esantįjį.

Renkasi iš visos Lietuvos
Kasmet ši vaikams skirta 

šventė suburia mažuosius iš įvai-
rių Lietuvos miestų. Štai ir šį-
kart čia susirinko per 120 vaikų 
iš Birštono, Elektrėnų, Alytaus, 

Smagi šventė visos Lietuvos vaikams
Pakruojo, Biržų, Ignalinos, Ute-
nos, Vilkaviškio, Skuodo, Varė-
nos, Trakų... Pasak Skuodo rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės Ramintos Zabitienės, į šven-
tę atlydėjusios 30 vaikų, kelias 
tikrai neprailgo, o svarstymų, ar 
verta taip toli važiuoti, nė nebu-
vo. Pirmininkė pasakoja, jog šios 
retos išvykos vaikams – tikras 
nuotykis. Jiems patinka viskas 
– tiek mažiesiems paruošta kon-
certinė programa, organizuotos 
pramogos, dovanėlės. Tam pri-
taria ir Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona Ras-
tenienė, pasak kurios, mažie-

meile ir globa pasidalijusi su net 
23 globotiniais. Kalbėdama apie 
savo kasdieną moteris nusišyp-
so ir sako dirbanti mamos dar-
bą – atsakingiausią ir mieliausią.

Globoti priima 
nesirinkdami

Ypatingas „Gerumo žvaigž-
dės“ apdovanojimas atiteko ši-
lutiškei Angelikai Grikšienei. Ji 
savo namų šiluma ir širdies ge-
rumu nutarė pasidalyti su 19 vai-
kų. Moteris kalbėjo esanti dėkin-
ga savo vaikams už tai, ko iš jų iš-
moko, už jų nuoširdumą ir mei-
lę. Pasak jos, globojami vaikai 
kartais, priešingai nei savi, gerai 
supranta, kiek daug dėl jų sten-
giamasi, išmoksta vertinti aplin-
kinių gerumą, nepriima jo kaip 
savaime suprantamo. Paklausta, 
kaip ryžosi globoti negalių turin-
čius vaikus (šeimynoje auga re-
gėjimo ir raidos sutrikimų turin-

čios mergaitės), A.Grikšienė pri-
sipažino nesirenkanti vaikų nei 
pagal išvaizdą, nei pagal kitus 
kriterijus. Jei gali – priima glo-
boti Valstybinės vaikų teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos 
specialistų pasiūlomus vaikus. 
A.Grikšienė džiaugdamasi pri-
simena praėjusią Motinos die-
ną – namai dar ilgai po jos buvo 
pilni gėlių. Moteris pasakoja, kad 
iš tikrųjų tapo laiminga nutaru-
si namų šilumą suteikti jos nete-
kusiems vaikams. Nesvarbu, kad 
ji negali sau leisti ilgiau pailsėti, 
su draugėmis išgerti kavos, nes 
reikia paruošti maisto šeimynai, 
– ji supranta, kokia svarbi ir rei-
kalinga yra savo globojamiems 
vaikams. Moteris priduria, jog 
geriausia dovana jai būtų užau-
gintų vaikų pasirinkimas globo-
ti tėvų paliktus mažylius.

Viktorija NORKAITĖ
Autorės nuotr.

siems jau vien važiavimas auto-
busu – didelė pramoga. Kalbin-
tos pirmininkės taip pat teigia-
mai vertina šventės vietos keiti-
mą. Pasak jų, taip vaikai pamato 
įvairius miestus, pakeliauja, mat 
atvykstant iš toliau šventę sten-
giamasi suderinti su kokia nors 
ekskursija.

Organizuota švente „Vienos 
žemės vaikai“ nenusivylė ir pir-
mą kartą joje dalyvavę varėniš-
kiai. 16 vaikų atlydėjęs Varėnos 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Algis Ulbinas pasakojo, 
kad labiausiai vaikai nekantravo 
plaukti garlaiviu, didele atrakci-
ja jiems tapo galimybė nusifoto-
grafuoti prie motociklų.

Ne tik organizatorių,  
bet ir geradarių 

nuopelnas
Štai jau 3-ius metus iš eilės 

tarsi neatsiejami nuo šios vaikų 
šventės yra dviejų motoklubų – 
„Vorai MC“ ir „Big gang MC“ – 
nariai. Pasak Lauryno Baltrūno, 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
renginių organizatoriaus ir mo-
toklubo „Vorai MC“ prezidento, 
šiemet jo draugų motociklininkų 
dalyvavimas šventėje reikalingas 
ne vien pramogai. Mažieji džiau-
giasi kasmet pasitaikančia gali-
mybe nusifotografuoti ir būti pa-
vežiotiems įvairiais motociklais, 
bet šiemet stiprių motociklinin-

kų pagalbos prireikė ir dėl pa-
talpų nepritaikymo. Turint ome-
ny ribotą šventės biudžetą, pasak 
L.Baltrūno, patalpas tenka rink-
tis iš tų, kurias savininkai sutin-
ka išnuomoti už prieinamą kainą 
arba užleidžia veltui. Šįkart taip 
prisidėti prie šventės organiza-
vimo neatsisakė Kauno muziki-
nio klubo „Combo“ vadovas Ri-
mas Kišotas.

L.Baltrūnas džiaugiasi ir 
ypač dosniais rėmėjais. Pasak 
jo, prie šiųmetės šventės organi-
zavimo prisidėjo visi, į kuriuos 
buvo kreiptasi. Vieni parūpino 
mažiesiems ledų, kiti – gaivių-
jų gėrimų, kramtomųjų gumų, 
saldumynų. Štai ir bene pagrin-

dinis šventės akcentas – plauki-
mas garlaiviu – taip pat gerada-
rio dovana. Ją vaikams padova-
nojo Seimo pirmininkės Irenos 
Degutienės pavaduotojas Erikas 
Tamašauskas.

Džiugu, jog ši graži tradici-
ja nenutrūksta ir kasmet vis at-
siranda šventės vaikams reika-
lingumu tikinčių ir padėti neat-
sisakančių žmonių. Pakeisti pa-
saulio ir sudėtingų gyvenimo si-
tuacijų negalime, bet pradžiugin-
ti mažuosius, paįvairinti jų kas-
dieną, suteikti smagių įspūdžių 
– tai darbas, įveikiamas kiekvie-
nam iš mūsų, tereikia pasistengti.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

„Gerumo žvaigždė“ spindės ir apie neįkainojamą dovaną be tėvų globos 
likusiems vaikams primins šilutiškių Onos ir Stanislovo Jogų (kairėje) ir An-
gelikos Griškienės (dešinėje) namuose.                                                                                                      

Prie šventės tradiciškai prisijungiantys dviejų motoklubų nariai ir šįkart vai-
kams dovanojo pramogą – vežiojo juos motociklais.                                                                             

Dosnūs klounai paruošė vaikams dovanų.                                                                         
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Daktaras
Aiskauda

Gerai jaustis padės mankšta

Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM) pasisako prieš Vals-
tybinės ligonių kasos (VLK) ke-
tinimus taupyti vaikų ir nega-
lios žmonių sąskaita. Sveikatos 
apsaugos ministras Raimondas 
Šukys neketina tvirtinti VLK 
iniciatyva parengtų Valstybės 
paramos ortopedijos techni-
nėms priemonėms įsigyti orga-
nizavimo tvarkos pakeitimų ir 
grąžino juos tobulinti.

VLK teigimu, rengiant svei-

Netaupys vaikų ir neįgaliųjų sąskaita

Fiziškai neaktyvūs 
rizikuoja susirgti

Dėl kokių nors priežasčių su-
mažėjus žmogaus raumenų akty-
vumui, jie gauna mažiau deguo-
nies, blogiau aprūpinami krauju, 
sutrinka visų medžiagų ir ener-
gijos apykaita, kauluose pradeda 
trūkti mineralinių medžiagų, at-
veriamas kelias galvos smegenų, 
širdies ir kitų organų aterosklero-
zei. Dėl to taip pat greičiau sens-
tama, pastebimai blogėja nuotai-
ka, atmintis, atsiranda nervingu-
mas, nemiga, prarandamas at-
sparumas stresams, įvairioms li-
goms (ypač infekcinėms), pasun-
kėja lėtinės ligos (jei sergama), 
anksčiau ar vėliau nutunkama, 
gali pastebimai sumažėti fizinis 
ir protinis darbingumas.

Mūsų protėviai nedarė ryti-
nės mankštos, neužsiiminėjo ae-
robika, nežinojo jokių sporto rū-
šių, tačiau kasdien savaime pra-
mankštindavo visus skeleto rau-
menis. 

Neskriauskime širdies
Žmogui nuolat sėdint, gulint 

ir neapkraunant raumenų, ap-
sunkinamas širdies darbas. Mat 
širdies raumuo, negaudamas di-
desnio fizinio krūvio, palaips-
niui silpsta ir net mažėja jo ap-
imtis. Sutrinka širdies raumens 
susitraukimo funkcija ir, esant 
net menkai fizinei apkrovai, šir-
dis nebepajėgia kiekvieno susi-
traukimo metu išstumti reikiamo 
kraujo kiekio. Toks širdies darbas 
yra neefektyvus, neekonomiškas, 
nes dėl dažnų susitraukinėjimų 
prarandama daugiau energijos.

Esant optimaliai kūno fizi-
nei apkrovai, kūno raumenims 
susitraukiant, kraujas varomas 
iš kapiliarų į venas. Dėl raume-
nų neveiklumo sumažėja krau-
jagyslių sistemos tūris. Ypač nu-
kenčia širdies ir skeleto raume-
nų kapiliarai. Visа tai žmogų la-
bai susilpnina.

„Miegantys“ raumenys 
sutrikdo kalcio apykaitą

Raumenų apkrovos stokos 
padariniai pastebimi ir kauluo-
se: prarandamas tvirtumas, nes 
kalcis iš kaulų patenka į krau-
ją. Pavyzdžiui, sumažėjus kalcio 
dantų audiniuose, susergama ka-
riesu (dantų ėduonimi) ir paro-
dontoze – lėtai progresuojančiu 
priedančio audinių nykimu be 
būdingų uždegimui požymių.

Kraujyje esantis kalcio perte-
klius kaupiasi ant vidinių krauja-

gyslių sienelių. Todėl kraujagys-
lės praranda elastingumą, tampa 
trapios ir siauros. Be to, dėl kalcio 
apykaitos sutrikimo galima su-
sirgti inkstų akmenlige, o krau-
jagyslėse sulaukti krešulių, galin-
čių sukelti sunkias ligas.

Dėl kraujotakos sutrikimo 
gali prasidėti nevienodas kaulo 
audinio augimas, kai viena kau-
lo vieta sukietėja, kita – suminkš-
tėja. Taip susiformuoja netaisy-
klingos formos kaulai. Supran-
tama, iš tokių kaulų sudarytas 
sąnarys gali būti iš dalies ar vi-
sai nejudrus.

Neįgaliesiems, judantiems 
vežimėlyje

Šiame straipsnyje pateikiami 
nesudėtingi pratimai, skirti tiems 
žmonėms, kurie yra priversti ilgą 
laiką sėdėti neįgaliojo vežimėly-
je. Patartina šią fizinę veiklą ap-
tarti su šios srities specialistu (gy-
dytoju, treneriu, instruktoriumi). 
Mat geresnių rezultatų pasiekia-
ma tuomet, kai pratimų krūvis 
(lengvesnių ir sunkesnių prati-
mų kiekis, trukmė, pertraukėlės, 
treniruočių per savaitę skaičius ir 
kt.) sudaromas individualiai, at-
sižvelgiant į žmogaus amžių, lytį, 
fizines galimybes, psichikos bū-
klę ir kitus dalykus. Antra ver-
tus, užsiėmimų metu specialis-
tas gali tuoj pat pakoreguoti da-
romas klaidas, susijusias ne tik su 
pačiais pratimais, bet ir su ben-
dra laikysena, kvėpavimu, taip 
pat gali stebėti pulso dažnį, ar-
terinį kraujospūdį.

Pastaba. Nei fiziniai prati-
mai, nei paprasčiausias masa-
žas nedaromi tuomet, kai padi-
dėja kūno temperatūra, serga-
ma ūmia uždegimine liga, krau-
juojama (išoriškai ar viduje) ir 
esant kitiems atvejams (nurodo 
gydytojas).

Nepersistenkime
Kai anksčiau nesitreniravęs 

žmogus pradeda treniruotis iš 
visų jėgų ne pagal savo galimy-
bes, dažniausiai persistengia.

Per didelio treniravimosi po-
žymiai: ryškus nenoras daryti 
pratimus; nekokybiškas miegas; 
sumažėjęs apetitas; nepraeinan-
tis raumenų ir sąnarių skausmas; 
nervinis dirglumas; energijos sto-
ka; pagreitėjęs pulsas esant ra-
mybės būsenos; padidėjęs arte-
rinis kraujospūdis.

Pastabos. Kai suskausta rau-
menis darant pratimus ar per 
pertraukėles, tačiau po ilgesnio 
poilsio skausmas praeina, tai ne-
laikoma vienu iš persitreniravi-

mo požymių. Tai tik vadinama-
sis stresas – „darbinis“ raumenų 
skausmas. Tai laikoma teigiamu 
veiksniu, nes be streso neįma-
nomas nei raumenų masės di-
dėjimas, nei kitokie teigiami po-
slinkiai raiščiams, sausgyslėms 
ir kaulams. Beje, kai prie prati-
mų priprantama, stresas suma-
žėja, todėl nebedidėja ir raume-
nų masė. Tad turime kas 1–2 mė-
nesius didinti pratimų atlikimo 
tempą, judesių amplitudę, trum-
pinti pauzes arba net tuos pačius 
pratimus daryti su svarmenimis, 
pavyzdžiui, hanteliais.

Sergantiems kaklo 
osteochondroze

Jei sergama stuburo kaklinės 
dalies osteochondroze (stuburo 
liga, pažeidžianti tarpslanksteli-
nius diskus, slankstelius, tarps-
lankstelinius sąnarius ir stuburo 
raiščius; dažniausiai sergama po 
40-ies metų), prieš toliau aprašy-
to įžanginio pratimo pradžią bū-
tina apie 10 min. skirti kaklo ma-
sažavimuisi. Bus dar geriau, jei šį 
masažą atliksime kiekvieną rytą 
ir dar du kartus per dieną.

Kaklo šoniniai paviršiai nuo 
pakaušio iki peties sąnario glos-
tomi priešingos rankos delnu. 
Pirštų pagalvėlėmis 3 kartus da-
romi spirališki judesiai (spau-
džiama vidutine jėga). Iš pradžių 
masažuojami kaklo raumenys 
netoli stuburo, vėliau – kitos rau-
menų grupės, esančios priekyje ir 
toliau iki priekinės kaklo dalies. 
Nedera stipriai suspausti kaklo 
kraujagyslių, nes galima praras-
ti sąmonę (įsidėmėtina: iš prie-
kio kaklą galima tik glostyti!). 
Stipriau masažuojamas (maigo-
ma, energingai glostoma) spran-
das (ypač viršutinė dalis), paskui 
delnais 3 kartus paplekšnojama 
per sprandą ir šoninius kaklo pa-
viršius. Masažas baigiamas ka-
klo glostymu (apie 2 min.) pla-
čiai apglėbiant. Beje, masažuo-
jantis nereikia sulaikyti kvėpa-
vimo, nes kraujas gali susilaiky-
ti galvos smegenyse ir sukelti ne-
pageidaujamų pojūčių.

Įžanginis pratimas
Sėdime tiesiai, galva šiek tiek 

pakelta (tarsi žiūrėtume per tele-
vizoriaus viršų). Lėtai įkvepiame 
per nosį ir taip pat lėtai iškvepia-
me per burną (kartojame 2–3 kar-
tus). Po šios procedūros užsimer-
kiame ir abiejų rankų pirštų ga-
lais sukamaisiais judesiais kele-
tą sekundžių nestipriai patrina-
me ausis, paskui tiek pat laiko 
paspaudinėjame (pažnaibome) 

ausų viršūnes. Ir toliau būname 
užsimerkę, pusbalsiu greitu tem-
pu apie 20 sykių kartojame fra-
zę: „Mano raumenys auga ir sti-
prėja.“ Greitas tempas neleidžia 
į savitaigos procesą įsiterpti pa-
šalinėms mintims, galinčioms su-
trikdyti ryšį su pasąmone.

Pastabos. Šių pratimų kom-
pleksas (įskaitant ir įžanginį pra-
timą) pagal fizinį krūvį nedaug 
kuo skiriasi nuo vadinamosios 
higieninės (rytinės) mankštos, to-
dėl gali būti daromas prieš pus-
ryčius. Pageidautina, kad visų 
pratimų, įskaitant ir pertraukėles 
tarp jų, bendra trukmė neviršytų 
15 min. Suprantama, gali būti ir 
išimčių. Jeigu, pavyzdžiui, žmo-
gus, atlikęs visus pratimus per 15 
min., jaučiasi labiau pavargęs fi-
ziškai ir psichologiškai negu tam 
reikalui būtų skyręs, pavyzdžiui, 
20 min., nebūtina save prievar-
tauti – treniruokimės ilgiau.

1 pratimas. Rankos pečių ly-
gyje ištiesiamos į šalis ir lėtai ban-
doma jas nukreipti nugaros link. 
Pradėjus skaudėti rankų raume-
nims, rankos lėtai nuleidžiamos 
žemyn ir žemiausiame taške 
maksimaliai praskečiami abiejų 
rankų pirštai (jei pirštai praskės-
ti maksimaliai, visada pradeda 
skaudėti plaštakas), palaukiama 
kelias sekundes, paskui stipriai 
sugniaužiami kumščiai ir galop 
kelioms sekundėms plaštakomis 
stipriai apglėbiami keliai. 

Pastabos. Atliekant šį ir li-
kusius pratimus kvėpuojama ra-
miai ir jokiu būdu nesulaikomas 
kvėpavimas (beje, pagyvenę, nu-
silpę žmonės po kiekvieno prati-
mo turėtų bent 15 sek. pailsėti). 
Pageidautina, kad pastarojo pra-
timo trukmė neviršytų 15–20 sek. 
Šiuo pratimu pasiruošiama atlik-
ti 2 pratimą.

2 pratimas. Stipriai suneria-
mi rankų pirštai ir, ištiesus ran-
kas prieš save, išverčiami delnai 
(kartojama 2 sykius).

Pastaba. Jei po kelių bandy-
mų nepavyksta atlikti šio prati-
mo, galima jį praleisti ir daryti 
kitus pratimus. Prie šio pratimo 
bus galima grįžti po vienos ar ke-
lių savaičių. Jei ir toliau šis prati-
mas bus neįveikiama kliūtis, teks 
jo atsisakyti.

3 pratimas. Suneriami rankų 
pirštai, paskui rankos lėtai ke-
liamos į viršų (tarsi norima pa-
siekti lubas). Pratimas kartoja-
mas 3–4 kartus.

4 pratimas. Pasilenkus su nu-
leistomis atpalaiduotomis ranko-
mis (beveik siekiančiomis grin-
dis) lėtai pasukama galva į kai-

katos apsaugos ministro 2006 m. 
kovo 31 d. įsakymo „Dėl Vals-
tybės paramos ortopedijos tech-
ninėms priemonėms įsigyti or-
ganizavimo tvarkos patvirtini-
mo“ pakeitimo projektą, siekta 
mažinti perteklinį ortopedijos 
priemonių vartojimą ir taupyti 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto lėšas.

Ministerija abejoja tokiais 
argumentais, nes ortopedijos 
techninės priemonės nėra įsi-

gyjamos laisvai, jos skiriamos 
tik tiems pacientams, kuriems 
yra būtinos įvertinus jų būklę. 
Anot R.Šukio, tai ne prabangos 
prekė, kurios norintieji taupy-
ti gali nepirkti. Jo įsitikinimu, 
negalima taupyti labiausiai pa-
žeidžiamų socialinių grupių 
sąskaita. Todėl SAM nepritaria 
VLK parengtai tvarkai ir mano, 
kad išlaidų ortopedijos techni-
nėms priemonėms kompensa-
vimo apimtys negali būti ma-

žinamos nei vaikams, nei suau-
gusiesiems.

Pasak ministro, VLK paren-
gė minėtus tvarkos pakeitimus 
vienašališkai, nesuderinusi jų su 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
Nors sunkių būklių pacientams 
siūloma palikti 100 proc. kom-
pensavimo lygį, kitiems draus-
tiems asmenims medicininei re-
abilitacijai ir ligų prevencijai bū-
tinų ortopedijos techninių prie-
monių bazines kainas siūloma 

kompensuoti tik 90 procentų.
SAM įsitikinimu, taupymo 

negalima perkelti ant pacientų 
pečių, todėl Valstybės paramos 
ortopedijos techninėms priemo-
nėms įsigyti organizavimo tvar-
kos pakeitimo projektą ji grąžino 
VLK. Sveikatos apsaugos minis-
terijos pranešime teigiama, kad 
ketinama peržiūrėti, dar kar-
tą įvertinti ir kitus vienašališkai 
VLK parengtus teisės aktus.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

rę, į dešinę, paskui pakeliama 
aukštyn. Pratimas kartojamas 
2–3 kartus.

Pastaba. Esant padidėjusiam 
arteriniam kraujospūdžiui šio 
pratimo atsisakoma.

5 pratimas. Pečių lygyje ran-
kos (delnais žemyn) ištiesiamos 
prieš save ir stipriai pakratomos 
plaštakos. Paskui plaštakos at-
verčiamos delnais į viršų ir sti-
priai gniaužiami kumščiai tol, 
kol rankos pradeda drebėti. Pas-
kui, nė kiek nesumažinus įtam-
pos, rankas lėtai lenkiant per al-
kūnes, kumščiai artinami (kuo lė-
čiau, tuo geriau) prie pečių. Pri-
artinus kumščius prie pečių kuo 
arčiau, suskaičiuojama iki pen-
kių, kumščiai atgniaužiami, ran-
kos lėtai ištiesiamos (pečių lygy-
je delnais į viršų) ir stipriai pa-
kratomos.

Pastaba. Per tą laiką, kai 
kumščiai artinami prie pečių, 
rankose, veide ir krūtinėje (kai 
kada nugaroje ir kitose kūno vie-
tose) turi atsirasti greitai plin-
tančios šilumos pojūtis (tai rodo, 
jog pratimas buvo atliktas de-
ramai) ir nedidelis rankų, pe-
čių (kartais viršutinės krūtinės 
dalies) raumenų skausmas. Jei 
buvo silpnai sugniaužti kumš-
čiai arba jie per greitai priartin-
ti prie pečių, gali būti jaučiama 
šiokia tokia raumenų įtampa, ta-
čiau šilumos nejaučiama.

6 pratimas. Rankos pečių ly-
gyje ištiesiamos į šalis, padaromi 
keli lėti sukamieji judesiai pagal 
ir prieš laikrodžio rodyklę, lie-
muo lėtai pasukamas į kairę, į de-
šinę, lėtai atsilošiama, rankomis 
stengiamasi paliesti mentes, pas-
kui ausų lygyje ant galvos sune-
riami pirštai ir vidutine jėga ke-
letą sekundžių spaudžiama gal-
va (šio spaudimo metu galva turi 
būti tiesi).

7 pratimas. Rankos sukry-
žiuojamos ant krūtinės ir sten-
giamasi šį darinį lėtai iškelti virš 
galvos (jei pasiekiamas kaktos ly-
gis, taip pat neblogas rezultatas), 
paskui užsimerkiama, abi plašta-
kos priglaudžiamos prie kaktos 
taip, kad tarp pirštų galų liktų 
dviejų pirštų storio tarpas, ir da-
romi judesiai: aukštyn – žemyn, 
kairėn – dešinėn. Paskui abiejų 
rankų pirštų galais (nykščiai lie-
ka laisvi) stipriai paspaudžiama 
kakta (reikia pasitikrinti, ar visi 
pirštai liečia kaktą), akimirksniu 
atitraukiamos rankos ir atsimer-
kiama. Jei viskas buvo atlikta tei-
singai, po šio pratimo žmogus 
jaučiasi pailsėjęs ir žvalus.

Romualdas OGINSKAS
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Neįgaliesiems tapus aktyviais vi-
suomenės nariais, padidės ir jų 
galimybės atskleisti savo talen-
tus ir taip prisidėti kuriant mies-
to gerovę.

Taksi veiks visą parą
Transporto paslaugas pri-

taikytais automobiliais neįga-
liesiems teikiančių organizacijų 
sostinėje yra ir daugiau – tai ir 
neįgaliųjų nevyriausybinės or-
ganizacijos, ir Socialinės para-
mos centras. Tačiau jų paslau-
gos dažniausiai skirtos neįga-
liesiems nuvežti į gydymo įstai-
gas, dializės, techninės pagal-
bos centrus ar darbą. Neįgalieji 
turi ir daugiau įvairių poreikių 
– jiems reikia nuvykti į treniruo-
tes sporto klube, įvairias repeti-
cijas, apsilankyti koncerte, teatre, 
nuvažiuoti į oro uostą ar susitik-
ti su draugais kavinėje. Norėda-
mi tai padaryti jie iki šiol nesu-
laukdavo jokios pagalbos. Juo-
lab kad transporto dažnai pri-
reikdavo darbo dienai jau pasi-
baigus, kai tų organizacijų dar-
buotojai jau baigę darbą, arba jai 
dar neprasidėjus. 

juolab judančio rateliais, iškvie-
timus. Rūta Kupčinskaitė pasa-
kojo ne kartą likusi sėdėti rate-
liuose, kai tokią keleivę pama-
tęs taksi vairuotojas apsisukda-
vo ir nuvažiuodavo. Ką jau kal-
bėti apie tai, kad vežimėliu ju-
dančiam žmogui reikia padėti 
persėsti į automobilį, į bagažinę 
įkelti jo ratelius ir pan. 

Socialinio taksi sumanytojai 
žada, kad jų keleiviai šių rūpes-
čių išvengs. Pasak jų, socialinis 
taksi nėra vien tik negalią turin-
čių žmonių vežimas, tačiau tai ir 
pagalba išeinant iš namų, daiktų 
nunešimas, įsodinimas į automo-
bilį, palydėjimas. Viskas, kas už-
tikrina neįgaliojo savarankišku-
mą ir nepriklausomybę nuo kitų 
žmonių, giminaičių. Daug dėme-
sio projekte yra skiriama paslau-
gos kokybei: automobilio vairuo-
tojai (darbuotojai, savanoriai) ap-
mokyti būtinosios pagalbos, ben-
dravimo ir kitų svarbių įgūdžių.

Dar vienas socialinio tak-
si pranašumas – kelionės kaina. 
Įprasto taksi paslaugos dažnam 
neįgaliajam yra per brangios. So-
cialiniu taksi kelionė kainuos tik 
3 litus ir nepriklausys nuo to, kur 
bus važiuojama ir kiek laiko ke-
lionė truks. Tiesa, užsisakyti so-
cialinį taksi bus galima tik inter-
netu (išskirtiniais atvejais – tele-
fonu). Iš anksto reikės nurodyti 
ir kelionės maršrutą. A.Survila 
atkreipė dėmesį, kad norintie-
ji naudotis socialinio taksi pas-
laugomis su Nacionaliniu soci-
alinės integracijos institutu tu-
rės pasirašyti sutartį. Ją pasira-
šiusiesiems bus suteiktas uni-
kalus kodas, leidžiantis užsisa-
kyti kelionę interneto puslapyje  
www.socialinistaksi.lt.

Kol kas po sostinę važinės 
tik vienas automobilis, todėl ke-
liones, jų laiką teks planuoti iš 
anksto. A.Survilos teigimu, jeigu 
poreikis bus didelis, galbūt atei-
tyje bus galvojama ir apie antrą 
automobilį.

Socialinio taksi idėja – 
visai Lietuvai 

Socialinio taksi idėja pasau-
lyje nėra nauja. Tokie taksi vei-
kia ne tik Vakarų Europoje – 
Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, 
Danijoje, Suomijoje, Prancūzi-
joje, Vokietijoje, Vengrijoje, Ai-
rijoje, Olandijoje, Portugalijoje, 
Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijo-
je, Jungtinėje Karalystėje, bet ir 
gretimose Rytų šalyse – Balta-
rusijoje, Ukrainoje. Tačiau Lie-
tuvoje – tai pirmas bandymas iš-
spręsti neįgaliųjų judėjimo pro-
blemas. A.Survilos teigimu, šią 
idėją realizuoti paskatino Na-
cionalinio socialinės integraci-
jos instituto projektuose (pvz., 
„Gyvojoje bibliotekoje“) daly-
vaujantys rateliais judantys ne-
įgalieji, jų gyvenimo patirtis ir 
mobilumo problemos, su kurio-
mis jie susiduria. 

Rengiantis įgyvendinti šį 
projektą, buvo konsultuojama-
si ir su potencialiais paslaugos 
vartotojais, ir su neįgaliuosius 
vienijančiomis organizacijomis. 
Į projektą įsitraukė ir nemažai 
būsimų keleivių. Socialinis tak-
si paleistas, tačiau projekto įgy-
vendinimas bus stebimas ir to-
bulinamas. Jis atviras naujoms 
idėjoms ir pasiūlymams. Tikima-
si, kad iki metų pabaigos atsiras 
apie 200 šia paslauga besinaudo-
jančių judėjimo negalią turinčių 
žmonių, o kiekvieną dieną so- 
cialinis taksi išvyks į bent 10 už-
sakomųjų važiavimų. 

Nacionalinio socialinės inte-
gracijos instituto atstovai vilia-
si, kad sėkmingai įgyvendina-
mo projekto idėja pasieks ir ki-
tus Lietuvos miestus ir bus ga-
lima džiaugtis nevaržomu ju-
dėjimo negalią turinčių žmonių 
mobilumu visose gyvenimo sri-
tyse – dirbant, mokantis, ben-
draujant ar įsitraukiant į aktyvų 
laisvalaikį.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Komentuojame – konsultuojame

– 1995–2002 metais dirbę 
pensininkai dalį jiems pri-
klausančių išmokų jau yra 
gavę. Kada bus išmokėta liku-
si invalidumo ir senatvės pen-
sijų nepriemokų dalis?

– 2009 m. gruodžio mėn. iš 
tiesų jau buvo išmokėta neprie-
mokos dalis. Jeigu asmeniui ap-
skaičiuota senatvės ar invalidu-
mo pensijos nepriemokos suma 
neviršijo 100 litų, jis gavo visą 
jam apskaičiuotą sumą, o jeigu 
ši nepriemoka buvo didesnė nei 
100 litų, buvo išmokėta 50 proc. 
asmeniui apskaičiuotos sumos, 
bet ne daugiau kaip 830 litų. Li-
kusi sumos dalis bus išmokama 
2012 metų birželį.

– Ar pensijų nepriemokas 
turintiems teisę gauti žmo-
nėms reikia kur nors dėl to 
kreiptis?

– Pensijų nepriemokos bus 
išmokėtos asmenims, kurie 
2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lap-
kričio 6 d. Valstybinių sociali-
nio draudimo senatvės ir inva-
lidumo pensijų dalies išmokė-
jimo įstatymo įsigaliojimo die-
ną) nebuvo sukakę 70 metų. Vi-
sus reikalingus duomenis, kad 
susidariusi nepriemoka šiems 
gavėjams būtų išmokėta, „So-
dra“ turi, tad žmonėms niekur 
nereikia dėl to kreiptis ir teikti 
prašymų. Tačiau jei išmokų ga-
vėjai pakeitė kredito įstaigą ar 
anksčiau išmokas gaudavo per 
„Snoro“ banką, jie „Sodros“ te-
ritoriniam skyriui turi pateikti 
prašymą pervesti nepriemoką 
į atitinkamą sąskaitą. Tai gali-
ma padaryti atvykus į skyrių, 
per Elektroninę gyventojų ap-
tarnavimo sistemą (EGAS) arba 
kredito įstaigoje, kurioje atida-
roma sąskaita. 

– Kada tiksliai žmonės gali 
tikėtis gauti šiuos pinigus?

– Pinigai bus pervedami į 
asmeninę nepriemokos gavėjo 
sąskaitą. Asmenims, kuriems 

pensijos mokamos per ban-
kus, neišmokėtos pensijų da-
lies sumos bus išmokamos kar-
tu su pensijomis, t.y. pradeda-
mos mokėti ne anksčiau kaip 
birželio 10 dieną. Asmenims, 
kuriems pensijos mokamos ne 
per bankus, pensijų nepriemo-
kos bus išmokėtos birželio 16 d. 

– Jei žmogus, kuriam pri-
klausytų nepriemoka, jau mi-
ręs, ar šią išmoką gali atsi-
imti paveldėtojas? Kur jam 
kreiptis?

– Pensijų nepriemokos bus 
išmokėtos ir iki 2008 m. sausio 
1 d. mirusių invalidumo ir sena-
tvės pensijų gavėjų turto pavel-
dėtojams. Pastarieji dėl neprie-
mokos išmokėjimo turi kreiptis 
į „Sodros“ teritorinį skyrių, ku-
ris mirusiajam mokėjo pensiją, 
ir pateikti rašytinį prašymą dėl 
negautos mirusiojo pensijos da-
lies apskaičiavimo, asmens ta-
patybės dokumentą, Lietuvos 
Respublikos teritorijoje esan-
čios kredito įstaigos sąskaitos 
rekvizitus, paveldėjimo teisės 
liudijimą ar nuosavybės tei-
sės į bendrą sutuoktinių turtą 
liudijimą. „Sodros“ teritorinis 
skyrius, gavęs šį rašytinį pra-
šymą, apskaičiuos pensijos da-
lies sumą ir išsiųs pažymą nota-
ro biurui pagal asmens iki mir-
ties buvusią gyvenamąją vietą. 

Jei paveldėtojas prašymą 
dėl mirusiajam priklausančios 
senatvės ar invalidumo pensi-
jos dalies pateiks po 2012 m. 
birželio 31 d., pensijų dalies su-
mos paveldėtojui bus išmoka-
mos per 30 kalendorinių die-
nų nuo prašymo kartu su rei-
kiamais dokumentais pateiki-
mo dienos, bet ne vėliau kaip 
iki 2012 m. gruodžio 31 d. To-
dėl į teritorinį „Sodros“ skyrių 
dėl negautos mirusiojo pensi-
jos dalies apskaičiavimo reikė-
tų kreiptis nelaukiant teisės ak-
tais nustatytos mokėjimo termi-
no pabaigos.

Pensijų nepriemoka – 
birželį

Birželį numatoma grąžinti nepriemokas 1995–2002 metais dirbu-
siems pensininkams arba jų turto paveldėtojams. „Bičiulystės“ skai-
tytojai domisi, kaip tai bus atliekama, kur reikės kreiptis, kokius do-
kumentus pateikti. Šią situaciją pakomentuoti paprašėme „Sodros“ 
ryšių su visuomene specialistę Leoniliją PERMINIENĘ. 

Socialinis taksi – novatoriškas 
būdas neįgaliųjų mobilumo 

problemoms spręsti 
(atkelta  iš 1 psl.)

Nors, pasak rateliais judan-
čios Ingos Filipovič, atsiranda 
vis daugiau žemagrindžių auto-
busų bei troleibusų, neįgalieji pa-
sigenda draugiško jų vairuotojų 
požiūrio – visuomeninės paskir-
ties transportas dažnai sustoja 
toli nuo šaligatvio, o eismo tvar-
karaščiuose pažymėtos neįga-
liesiems pritaikytos transporto 
priemonės tenka ilgai laukti, mat 
tų nuorodų ne visada paisoma.

Socialinis taksi turėtų padėti 
išspręsti šias problemas. Prista-
tydamas projektą Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto 
programų vadovas A.Survila tei-
gė, kad socialinį taksi bus galima 
išsikviesti visą parą. Jo vairuoto-
jui Artūrui Vertinskij baigus dar-
bą, prie taksi vairo sės savanoriai. 
Projekto autoriai džiaugiasi, kad 
į kvietimą tapti šio projekto sava-
noriais, iš kurių buvo reikalau-
jama ne tik vairuotojo pažymė-
jimo, bet ir motyvacijos užsiim-
ti tokia veikla bei laikyti ją pras-
minga, atsiliepė apie 10 žmonių. 
Tai ir leido garantuoti, jog socia-
linis taksi galės reaguoti į bet ko-
kiu laiku pateiktą neįgaliojo už-
sakymą. 

Patogi ir nebrangi kelionė
Įprasti taksi ne visada noriai 

atsiliepia į neįgalaus žmogaus, 

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Nacionalinio socialinės integracijos 
instituto programų vadovas Arū-
nas Survila.

Taksi vairuotojas Arūnas Vertinskij saugos diržais pritvirtina Viktoro Topol 
vežimėlį.
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Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Kryžiažodis „Kopos“
Vertikaliai: 1. Miestas prie Baltijos jū-

ros 2. Aleksandro Diuma romanas „... su 
kamelijomis“ 4. Akmens kalnas 5. Latvijos 
miestas 6. Tauta, kalbanti viena finų kal-
bų 7. Liepsna 8. Namelis ar patalpa linams 
džiovinti ir minti 10. Miestas Lenkijoje, kurio 
katedroje palaidotas lietuvių poetas vysku-
pas Antanas Baranauskas 11. Kupranuga-
rių vilkstinė 13. Pavasarį sėjami javai 16. Su-
dedamas kilnojamasis kambario pertvaras 
17. ... Klintonas 20. Pikta burtininkė, kerėto-
ja 23. Garbinama dievybės statula 24. Arti 
esantis 25. Didelis karo laivų arba lėktuvų 
junginys 27. Dienos pradžia 28. Supustytos 
smėlio kalvos 31. Verdžio opera 32. Šviesės, 
bus šviesiau.

Horizontaliai: 1. Nedidelis plėšrus 
meškėnų šeimos žinduolis, gyvenantis Hi-
malajuose 3. Skaičius 8. Italijos salos Sicili-
jos administracinis centras 9. Turintis daug 
galios, stiprus 12. Radioaktyvusis elemen-
tas 14. Didelis rainuotas plėšrūnas 15. „... 
tos Lietuvos“ 18. ... Grybauskaitė 19. Eks-
kursijų vadovas 21. ... Vaikulė 22. Į pabaigą, 
į galą 26. Apkvaitęs nuo degtinės 29. Lau-
mės ... 30. Rytojaus dieną 33. Kaukazo vals-
tybė 34. Vyro vardas 35. Krepšininkas ... Ja-
saitis 36. Japonijos uostas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio 
„Gulbinai“ atsakymai

Anek do tai

Bildukas

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Seniausia Europos 
moteris

Seniausia Europos moteris at-
šventė savo 114-ąjį gimtadienį. Se-
nelių prieglaudoje Vakarų Prancūzi-
joje gyvenančiai Marijai Terezai Bar-
de ta proga įteikta114 rožių. Sukaktu-
vininkė užaugino 2 vaikus, turi 7 vai-
kaičius, 15 provaikaičių ir 6 proprovai-
kaičius. Pasak jos slaugės, nors senolė 
jau maždaug dvejus metus nekalba, 
tačiau dalyvauja prieglaudos gyveni-
me. Ji, be kita ko, dukart per dieną at-
eina valgyti į valgyklą ir ypač mėgsta 
saldumynus. 

Prognozuoja 
galaktikų susidūrimą

Astronomai pasinaudojo „Hubble“ 
kosmoso teleskopo užfiksuotais vaiz-
dais ir išsiaiškino, kada mūsų Paukš-
čių Tako galaktika susidurs su kaimy-
nine Andromedos galaktika. Šios dvi 
galaktikos dėl gravitacinės jėgos artė-
ja viena prie kitos ir po keturių milijar-
dų metų turėtų atsidurti visiškai greta. 
Dar po dviejų milijardų metų Paukščių 
Takas ir Andromeda taps viena galakti-
ka. Kad mes artėjame prie kaimyninės 
Andromedos galaktikos, buvo žinoma 
jau seniai. Atstumas tarp galaktikų yra 
2,5 mln. šviesmečių ir jos skrieja viena 
kitos link maždaug 400 tūkst. km/h 
greičiu. Mokslininkai daugiau nei šim-
tą metų bandė išsiaiškinti, koks yra An-
dromedos šoninis judėjimas, nes nuo 
to priklauso, ar galaktikos prasilenks, ar 
susidurs. „Hubble“ teleskopo duome-
nimis paremtas kompiuterinis mo-
deliavimas atskleidė, kad ateityje su-
sidūrimas neišvengiamas, ir leido nu-
statyti, kada tai įvyks. Nors galaktikos 
susijungs į naują elipsės formos ga-
laktiką, atskiros žvaigždės nenuken-
tės, nes tarpai tarp jų bus labai dideli. 
Tikėtina, kad po susijungimo pradės 
aktyviai formuotis naujos žvaigždės, 
nes bus sudrumsti galaktikose esan-
tys dujų debesys.

Netradicinė kova  
su nutukimu

Niujorko meras Maiklas Blumber-
gas nori, kad būtų uždrausta prekiauti 
saldžiais gaiviaisiais gėrimais dideliais 
buteliais miesto restoranuose, kuli-
narijos parduotuvėse, sporto stadi-
onuose ir kino teatruose. Taip siekia-
ma kovoti su nutukimu. Tyrimų duo-
menimis, 58 proc. suaugusių niujor-
kiečių yra nutukę arba turi antsvorio. 
Niujorko miesto gaiviųjų gėrimų aso- 
ciacijos teigimu, priemonės, kurios įsi-
galiotų nuo kitų metų, sukėlė karštas 
diskusijas. Asociacijos atstovas Stefa-
nas Fridmanas piktinasi, kad miestas 
ketina nutukimo klausimą spręsti kri-
tikuodamas saldžius gaiviuosius gėri-

mus, nors tai neturi įtakos nutukimo 
rodikliams. Miesto valdžios pareigū-
nai mano kitaip: remdamiesi 2006 m. 
atliktu tyrimu, jie tvirtina, kad saldieji 
gėrimai yra svarbiausias veiksnys, di-
dinantis suvartojamų kalorijų kiekį ir 
lemiantis nutukimą.

Kanapės be 
svaiginančio 

poveikio
Izraelio mokslininkai teigia išau-

ginę kanapes be svaiginančio povei-
kio. Jos bus naudojamos medicinoje. 
„Šių augalų kvapas, išvaizda ir skonis 
yra kaip originalo“, – sakė bendruo-
menės, kuri rūpinasi sunkiai sergan-
čiais pacientais ir kuri išvedė naują 
kanapių rūšį, atstovas. Pasak jo, paci-
entai, išbandę šių augalų medicinos 
sumetimais, nejautė nei svaiginančio 
poveikio, nei tipiškų didelio alkio prie-
puolių. Augale sumažintas svaigina-
mosios kanapių veikliosios medžia-
gos tetrahidrokanabiolio kiekis, o ka-
nabidiolio, kuris padeda gydant dia-
betą ir psichines ligas, padidintas. Iz-
raelyje oficialiai uždrausta vartoti ka-
napes. Tačiau draudimas dėl medici-
ninių priežasčių netaikomas maždaug 
6 tūkst. žmonių.

„Lijo“ avimis
Australijos mieste Melburne ant 

viaduko apsivertė gyvulius gabenęs 
sunkvežimis, kuriame buvo 400 avių, 
ir ant po apačia esančiu keliu važiavu-
sių automobilių pabiro avys. Sunkveži-
mis pakibo ant viaduko krašto, o krovi-
nys pradėjo kristi žemyn ant kelio. Keli 
automobiliai buvo sudaužyti, nes ant 
jų užkrito avys, arba susidūrė, kai stai-
ga metėsi į šoną, bandydami išvengti 
krintančių avių. Daug avių žuvo arba 
buvo sužeistos, bet Melburno polici-
ja pranešė, kad žmonės nenukentėjo. 
Avarijos priežastys kol kas nežinomos.

Opozicija kaltinama... 
burtais

Maldyvų valdžia trečiadienį pra-
dėjo tyrimą dėl piktųjų dvasių ir pra-
keiktosios vištos naudojimo prieš ša-
lies vyriausybę ir policiją. Praėjusią sa-
vaitę policija išvaikė opozicinės Maldy-
vų demokratų partijos protesto akciją. 
Šios partijos aktyvistai įtariami juodą-
ja magija. Dingstį imtis tokių veiksmų 
policijai davė incidentas, įvykęs praė-
jusį penktadienį. Tada vienas iš opozi-
cijos mitingo dalyvių metė į pareigū-
nus prakeiktąją vištą. Išvaikytų opo-
zicionierių namuose nerasta įtartinų 
gyvūnų, paprastai naudojamų ma-
giškiems veiksmams. Tačiau polici-
ninkai aptiko kelis ritinėlius su eilė-
mis, kurie, kaip spėjama, naudojami 
dvasioms iškviesti. 

Neįgalieji pasaulyje

Vertikaliai: 1. Samanota 2. Panora-
ma 4. Krevetė 5. Arabija 6. Kamine 7. Kana-
da 12. Gentis 13. Ramzis 14. Vaza 15. Roma 
17.  Ragu 18. Savi 20. Litras 21.  Danci-
gas 22.  Simonas 23. Gailėti 24.  Laimin-
ti 25. Adonis.

Horizontaliai: 3. Sarkofagas 8. Rake-
ta 9. ELTA 10. Olegas 11. Kopernikas 14. Ve-
getarė 16. Araratas 19. Algirdas 23. Gulbinai 
26. Animacinis 27. Vargai 28. Nikė 29. Igoris 
30. Marselietė.

„Išmokome matyti dukterį,  
ne jos negalią“

Kiekvienas esame pajutę, kad mūsų požiūris į įvairius da-
lykus keičiasi priklausomai nuo situacijos, kurioje atsidu-
riame. Vaikystėje taip trokštami dalykai suaugus tampa 
nereikšmingi, o nerūpestingai gyvenant tragiškais laiky-
ti dalykai gyvenimo išbandymams užgriuvus nebeatro-
do tokie baisūs. Apie tai – požiūrio ir gyvenimo pokyčius 
– kalba Aianas Birelis iš Didžiosios Britanijos. Neįgalios duk-
ters pilnametystės išvakarėse.

„Rytoj mūsų dukteriai su-
kanka 18 – tai amžius, kai vai-
kai jau tampa suaugusiaisiais. 
Ruošiame nedidelį vakarėlį, bus 
ir dovanų. Bet mūsų duktė pil-
nametystės nešvęs su taure šam-
pano, nešoks per naktį su drau-
gais, neužpūs žvakučių, neapsi-
ašaros išpakuodama dovanas... 
Mūsų beveik 18-os metų mergai-
tė nepasakė nė vieno sakinio, ne-
važinėjo dviračiu, nelaikė egza-
minų, nėjo į pasimatymą, nena-
kvojo pas drauges...

Ji kenčia nuo reto nepagydo-
mo sutrikimo, dėl kurio negali 
vaikščioti ir kalbėti. Ji yra akla, 
kamuojama epilepsijos priepuo-
lių ir reikalauja nuolatinės slau-
gos bei priežiūros. Mūsų namai 
yra visiškai pritaikyti jos porei-
kiams, turime liftą, spintelėje yra 
jai būtinų vaistų atsargų, deguo-
nies kaukių. Žinoma, viso to ne-
buvo jai gimus, prieš 18 metų 
vėlų rudens vakarą.

Mūsų duktė, Ajona, gimė 
sveika ir stipri. Jau turėjome 
sūnų ir atrodė, kad gyvenimas 

negali būti geresnis. Prisimenu 
kiekvieną detalę, po kurios vis-
kas pasikeitė. Buvo likusios 5 
dienos iki Kalėdų ir mano tėvai 
atėjo pas mus pietų. Mano tėvas 
nufotografavo Ajoną ir mūsų 
sūnų. Dabar, kai man būna labai 
sunku, dažnai žiūriu į tą nuo-
trauką – tarsi paskutinę užfik-
suotą mūsų šeimos nerūpestin-
go gyvenimo akimirką.

Netrukus po to sunerimo-
me, kad mergaitė nejudina kojų 
ir daug verkia. Ligoninėje mūsų 
laukė blogos žinios – medikai 
įtarė, kad pažeistos Ajonos sme-
genys. Prasidėjo epilepsijos prie-
puoliai ir mūsų nuolatinės kelio-
nės į įvairias ligonines. 

Tuo metu atrodė, jog visos 
svajonės sugriuvo. Su žmona 
jautėmės kaip zombiai, negalin-
tys užmigti naktį ir paniškai bi-
jantys ateities...

Daugybė atliktų tyrimų ne-
parodė dukterį kamuojančio 
sutrikimo, o medikai negalėjo 
mums paaiškinti, kodėl taip nu-
tiko. Kol galiausiai liovėmės ei-

kvoti jėgas ir ieškoti atsakymų, 
kurių nėra ir kurie nieko nebe-
pakeis. Išmokome išties labai 
sunkaus dalyko – matyti ne ne-
galią, kaip tai daro daugelis, bet 
vaiką – lauktą ir mylimą...

Nepaisant visko, ką jau paty-
rėme ir patirsime, rytoj – didžio-
ji diena ir mes ją švęsime. Net 
jei visas mus supantis pasaulis 
mato tragišką neįgalią mergai-
tę, mes džiaugiamės nuostabia 
dukterimi.

Ji aukštyn kojom apver-
tė mūsų gyvenimą ir kasdie-
ną, kuri kartais atrodo nepake-
liamai sunki. Tačiau kartu su ja 
patyrėme daug netikėtų nuošir-
daus džiaugsmo, tikros laimės 
akimirkų, jos meilė parodė ki-
tokią gyvenimo realybę. Be jos 
mūsų gyvenimas galbūt būtų 
paprastesnis ir nepalyginti skur-
desnis. Esame laimingi, nes turi-
me ją – mūsų saulės spindulėlį.“

Pagal www.dailymail.co.uk parengė

Viktorija NORKAITĖ

Kas tvirtina, kad moterys yra 
silpnoji lytis, turėtų naktį pamė-
ginti į savo pusę patraukti ant-
klodę.

* * *
Mokytojas pasakoja vaikams, 

kaip atrodys pasaulio pabaiga: 
– Vėjas plėšys namų stogus, iš 

krantų išsilies upės, žmoniją už-
klups žaibai ir griaustiniai. 

Vienas mokinys klausia:
– O esant  tokiam orui pamo-

kos vyks?
* * *

Mokytoja: 
– Tomai, tavo rašinėlis apie 

naminį gyvūną žodis žodin su-
tampa su tavo sesers.

– Bet juk tai tas pats šuo, – at-
sako šis.

Šiuos anekdotus ELTA parengė pagal užsienio 
spaudą.

Tokie, kaip visi
Belgijos bendrovė „Handicap Сar“, 

jau dešimtmetį užsiimanti atomobilių 
pritaikymu neįgaliesiems, išleido seri-
ją provokuojančių plakatų. Kaip teigia 
bendrovės atstovai, šių plakatų tikslas 

– parodyti visuomenei, kad neįga-
lūs vairuotojai niekuo nesiskiria nuo 
sveikųjų: išdaigos keliuose jiems irgi 
nesvetimos.

2012 m. birželio 7–13 d., Nr. 22 (1091), Nr. 22 (1091), „Bičiulystė“7 psl.



visai neblogai pavyko. Šiemet 
pabandėme paeksperimentuo-
ti dar labiau – nutarėme išplės-
ti festivalio ribas, kad jis išaugtų 
į daugiadienį renginį, o pasiro-
dymai būtų ilgi, valandos truk- 
mės. Eksperimentas pasiteisi-
no – „Begaso“ festivalyje išsite-
ko, savo žiūrovus atrado ir bran-
džios teatro trupės, ir mėgėjiš-
kai kuriantys kolektyvai. Vie-
tos po saule užtenka visiems“, 
– sakė S.Dikčiūtė, pridurdama, 
jog specialiai stebėjo, kaip žmo-
nės salėje reagavo į tai, kas buvo 
rodoma scenoje. Pasak jos, grįž-
tamojo ryšio sulaukė ir rimtie-
ji pasirodymai, ir „Pasijuokime 
kartu“ repertuaro atlikėjai. Be-
lieka tik apgailestauti, kad į fes-
tivalį nesiryžo atvykti nė vienas 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas, nors noriai į jį įsitraukė 
aklųjų, kurčiųjų trupės, atvyku-
sios net iš Klaipėdos.

„Pora trupių buvo labai stip- 
rių. Net nacionalinio teatro ak-
toriai galėtų iš jų pasimokyti, 
kaip įsijausti į vaidmenį, gyventi 
jame.“ Tai, beje, pripažino ir fes-
tivalio vertinimo komisijos pir-
mininkas aktorius Arūnas Sa-
kalauskas. 

Festivalyje pasirodžiusių te- 
atro trupių vaidybą vertinio labai 
profesionali komisija. Joje buvo 
net 3 teatralai: pirmininkas akto-
rius A.Sakalauskas, lietuviškų se-
rialų žvaigždė, Eimunto Nekro-
šiaus teatro aktorė Edita Zizaitė 
ir Naujojo teatro režisierius Artū-
ras Šablauskas. Specialistai verti-
no ir sceninį vaizdą, kalbos kul-
tūrą, kitus vaidybinius dalykus. 

Begasu įvertintas O.Vaildo 
kūrinio atlikimas

Konkursinė festivalio dalis 
prasidėjo ir baigėsi stiprių tea-
tro trupių – VšĮ Vilniaus kurčių-
jų reabilitacijos centro liaudies 
teatro „Mimika“ ir Kauno neį-
galaus jaunimo užimtumo cen-
tro grupės „Plastinės dramos tea-
triukas“ – pasirodymais. Muziką 
kurianti kompozitorė S.Dikčiūtė 
puikiai žino, kad stipriai pradė-
jus ir taip pat pabaigus tiek kūri-
nį, tiek renginį, žiūrovams ilgam 
išlieka šiltas jausmas.

Gerą įspūdį šių trupių pasiro-
dymas paliko ir vertinimo komi-
sijai. Turėję išrinkti ne tik tris pri-
zininkus, bet ir svarbiausią fes-
tivalio laimėtoją, minėtoms tru-
pėms komisijos nariai skyrė tre-
čią ir antrą vietas. Pirmosios vie-
tos laimėtojo laurai atiteko Sutri-

kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės Viltis“ teatro 
grupei „Kaukė“. Nors visų pri-
zininkų pasirodymai buvo be-
žodžiai, festivalio dalyviai pui-
kiai suprato jų prasmę, įsijautė į 
jų dramaturgiją, žavėjosi atliki-
mo profesionalumu. 

Ne tik režisūra, apipavidali-
nimas, bet ir kūrinio pasirinki-
mas lėmė, kad pagrindinį festi-
valio prizą – Begasą, arba spar-
nuotąjį begemotą, pelnė Pasvalio 
rajono Lavėnų socialinės globos 
namų teatro grupė, vadovaujama 
profesionalaus režisieriaus Gin-
taro Kutkausko. Į festivalį jie at-
vežė Oskaro Vaildo pasaką „Lai-
mingasis princas“.

G.Kutkauskas neslėpė nesiti-
kėjęs tokio įvertinimo. Nors įvai-
rūs festivaliai jau 6-erius metus jo 
vadovaujamiems neįgaliesiems 
nėra jokia naujiena, toks pripa-
žinimas buvo išties malonus ir 
jaudinantis. 

Pasvalyje žinomam teatrui 
vadovaujantis G.Kutkauskas su 
neįgaliaisiais dirbti pradėjo visai 
atsitiktinai. Ir nė akimirkai to ne-
sigailėjo. „Darbas su šiais žmonė-
mis – savotiškas poilsis. Jų aura 
gera, tai žmonės visiškai be jokio 
falšo“, – „Bičiulystei“ sakė reži-
sierius. Tiesa, pirmasis spektak- 
lis, kol perprato darbo su neįga-
liaisiais specifiką, ėjosi neleng- 
vai. Bet pamažu režisierius ir jo 
naujieji aktoriai suprato vieni ki-
tus ir ėmė gana sėkmingai ženg-
ti į priekį. Festivalyje pristatytas 
„Laimingasis princas“ – jau šeš-
tas jų bendras kūrinys. Kartu su 
savo aktoriais jame dalyvauja ir 
pats režisierius. Tokį kūrinio pri-
statymą G.Kutkauskas pasirin-
ko sąmoningai – kai kurie spek-
taklyje vaidinantys žmonės ne-
skaito, nekalba. Su stipresniai-
siais, kurie gali prisiminti tekstą, 
režisierius ir įgarsina pjesę, įtrau-
kia į ją žiūrovą.

O.Vaildo „Laimingasis prin-
cas“ ilgai gulėjo režisieriaus stal-
čiuje. Jis vis ieškojo išraiškos, 
kaip galėtų jį perteikti, kol galų 
gale, mintyse susipynus geru-
mo, meilės, neįgalumo temoms, 
G.Kutkauskas apsisprendė jį 
kurti su Lavėnų socialinės glo-
bos namų teatro grupe. Festiva-
lio vertinimo komisija tik patvir-
tino šio apsisprendimo teisingu-
mą. Režisierius didžiuojasi savo 
aktoriais ir sako visiškai nepri-
tariąs žinomam spartietiškam 
posakiui, kad „Sveikame kūne 
sveika siela“. Pasak jo, ir labai li-
gotame kūne gali būti labai gra-
ži siela. 

Jam pritarė ir festivalį lydin-
čio unikalaus gyvūno – Begaso 
– kūrėjas, menininkas Eugeni-
jus Paukštė. „Yra žmonių, kurie 
mano, kad begemotai labai sun-
kūs gyviai ir jie niekados negali 
pakilti į orą, – sakė jis. – Bet yra 

ir kitaip manančių žmonių, ku-
rie, pasitelkę valią, vaizduotę, su-
geba viską pakelti į orą. Aš esu 
tos kitos grupės žmogus. Linkiu 
ir jums dėtis prie kitaip manan-
čių žmonių ir padaryti gyvenime 
viską, ką norite.“

„Begasas“ sieks tapti 
tarptautiniu renginiu
Vertinimo komisijos spren-

dimus paskelbęs režisierius 
A.Šablauskas, pasidžiaugęs, kad 
festivalis įsibėgėja, bandė numa-
tyti jo ateitį. Pasak jo, ateis laikas, 
kai „Begase“ bus apdovanojami 
ir pagrindiniai vaidmenys, ir re-
žisieriai – visai kaip Kanuose. Ir 
kodėl to nepadarius jau dabar? 
Juk gera pradžia – pusė darbo. 
Todėl vertinimo komisija jau šia-
me festivalyje nutarė įsteigti pri-
zą geriausiam aktoriui. Jis atite-
ko Kauno krašto neįgaliųjų tea-
tro „Laumės pėda“ spektaklyje 
„Marcelijos gyvenimas ir mei-
lė“ Antano vaidmenį sukūru-
siam Antanui Diržiui. 

Antrą kartą surengtas „Bega-
sas“ iš tiesų pastebimai ūgtelėjo. 
S.Dikčiūtė neslepia planų „Bega-
są“ išauginti ne tik iki tradicinio, 
kasmet vyksiančio teatrų festiva-
lio, bet ir nori, kad jis taptų rim-
tu tarptautiniu renginiu. Lanky-
damasi užsienyje ji ne kartą matė 
stiprių integruotų teatro trupių 
pasirodymų. Ypač didelį įspūdį 
jai paliko pernai Italijoje vyku-
sioje meno terapijos konferen-

Neįgaliųjų teatro trupių festivalyje – kūrybinis skrydis 
profesionalumo link

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro Liaudies teatro „Mimika“ spektaklis 
„Apkabink kylantį“ tapo stipriu viso festivalio pradžios užtaisu. 

Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centro grupės „Plastinės dramos te- 
atriuko“ teatrinis klipas „Gimimas“ abejingu nepaliko nė vieno žiūrovo. 

Sutrikusio intelekto globos bendrijos „Plungės Viltis“ teatro grupės „Kau-
kės“ pasirodymui skirta pirmoji vieta. 

Kauno krašto neįgaliųjų teatro „Laumės pėda“ spektaklis „Marcelijos gy-
venimas ir meilė“ jame vaidinusiam Antanui Diržiui padėjo pelnyti geriau-
sio aktoriaus vardą. 

(atkelta  iš 1 psl.)

cijoje pasirodžiusi japonų tea-
tro trupė. „Svajoju, kad ir mūsiš-
kiai tai pamatytų. Deja, tam truk-
do finansinės galimybės. No-
rėčiau, kad visi kartu siektume 
pralaužti tą ribą, kad galėtume 
atsivežti parodyti, ką geriausio 
matome pasaulyje ir patys galė-
tume išvažiuoti. V.Bortkevičius 
su „Plastinės dramos teatriuku“ 
tikrai galėtų deramai reprezen-
tuoti mūsų kraštą bet kurioje pa-
saulio šalyje.“ Tą galėtų padaryti 
ir antrąją festivalio dieną prista-
tyti kūriniai: Naujojo teatro su-
kurtas „Stiklinis žvėrynas“, mis-
terija „Prabudimai“. 

Kūrybine „Begaso“ festiva-
lio dvasia stengtasi pasidalyti ir 
su mažiausiais žiūrovais – birže-
lio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gyni-
mo dieną, buvo rodomas Stalo 
teatro spektaklis „Avinėlio ke-
lionė“, kuriame dalyvavo spe-
cialiojo vaikų lopšelio-darželio 
„Žolynėlis“ auklėtiniai, atvyko 
vaikų iš specialiųjų ugdymo įs-
taigų. Jiems padovanotą meno 
šventę saldainiais dar paskani-
no Vilniaus miesto savivaldybė. 

Festivalis atsisveikino su 
savo dalyviais, žiūrovais, jį pa-
laikiusiais žmonėmis. Šį kartą, 
ko gero, – tik metams. Visiems 
palinkėjęs kūrybinių ieškoji-
mų, scenos ilgesio, virš daiktiš-
kos būties pakylėjančių sielos 
sparnų.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 
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