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20-metį atšventusiam Centrui linkėta  
ąžuolo stiprybės

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centras) pami-
nėjo 20-ąsias savo veiklos metines. Į jubiliejinį renginį susi-
rinkęs gausus būrys techninės pagalbos priemonių tiekėjų, 
jų remontu užsiimančių įmonių atstovų, savivaldybių, re-
abilitacijos specialistų, nevyriausybinių organizacijų vado-
vų, neįgaliųjų tik patvirtino, kokiai plačiai visuomenės daliai 
svarbi ir reikalinga jo veikla. Drauge prisimintas Centro nu-
eitas kelias, pasidžiaugta šios srities naujovėmis ir pažanga.

Nauja vieta, nauja tema, 
nauji žmonės – taip gali-
ma apibūdinti šiemet Lie-
tuvos neįgaliųjų drau-
gijos surengtą tradicinį 
fotografų plenerą. Nau-
jų akcentų jame yra ir 
dar daugiau. Šio plenero 
dalyvių nuotraukos taps 
nebe vienos, o dviejų pa-
rodų eksponatais, o visas 
kūrybinės stovyklos pro-
cesas bus įamžintas spe-
cialiai sukurtame filme. 

(nukelta į 5 psl.)

Fotografų pleneras į savo būrį priėmė 7 naujokus.                                                                                               Egidijaus Skipario nuotr.

Naujos tradicinio fotoplenero variacijos

Už ilgametį ir 
nepriekaištingą darbą – 

„Gerumo žvaigždė“
Sveikinimai, padėkos jubilie-

jiniame renginyje – įprastas da-
lykas. Netrūko jų ir Centro šven-
tės dieną. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (SADM) Ly-
gių galimybių skyriaus vedėja 
Eglė Čaplikienė pirmiausia dė-
kojo Centro kolektyvui – sutelk-
tam, nuoširdžiai dirbančiam, vi-
sada pasirengusiam padėti. Pa-
sak jos, ministerija nėra gavusi 
jokių nusiskundimų dėl Centro 
darbuotojų. Labiausiai nusipel-
niusiems bendradarbiams, ran-
ka rankon dirbančios Eksper-
tų komisijos nariams, remonto 
įmonių vadovams, techninės pa-
galbos priemonių tiekėjams pa-
dėkų negailėjo ir Centro direk-
torius Vytautas Bruzga. Beje, jo 

paties tądien taip pat laukė ma-
loni staigmena – socialinės ap-
saugos ir darbo ministro Donato 
Jankausko įsakymu už ilgametį 
ir nepriekaištingą darbą Centro 
direktorius buvo apdovanotas 
aukščiausiu Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos apdovanoji-
mu – „Gerumo žvaigžde“. 

Iš 20-ies Centro gyvavimo 
metų V.Bruzga jam vadovavo 
14. Per šį laiką įvyko daug teigia-
mų permainų – sutelktas darbš-
tus ir neįgaliesiems paslaugus ko-
lektyvas (nuo 6 darbuotojų pra-
džioje iki 35 dabar), gerokai išsi-
plėtė techninės pagalbos priemo-
nių asortimentas, pagerėjo jų ko-
kybė, neįgaliųjų aprūpinimo jo-
mis galimybės 

Šiandien Centras kartu su 
techninių priemonių tiekimo įmo-
nėmis neįgaliesiems siūlo įsigy-

ti daugiau kaip 140 rūšių tech-
ninės pagalbos priemonių; kar-
tu su remonto įmonėmis indivi-
dualiai pritaiko ir suremontuo-
ja daugiau kaip 3 tūkst. šių prie-
monių ir elektrinių vežimėlių per 
metus; kartu su 60 miestų ir rajo-
nų savivaldybių specialistais pa-
kartotinai per metus panaudoja 
daugiau kaip 13 tūkst. techninės 
pagalbos priemonių; vidutiniškai 
per metus išmoka 900 tūkst. litų 
kompensacijų už žmonių įsigytas 
techninės pagalbos priemones.

V.Bruzga džiaugėsi, kad šian-
dieninis Centras – stiprus, turin-
tis 10 padalinių, daugumos kurių 
(net 7) patalpos taps Centro nuo-
savybe. Tokia galimybė atsirado 
jam ėmus įgyvendinti ES projek-
tą „Kuriame Lietuvos ateitį“.

Nauji įspūdžiai – naujos 
nuotraukų kolekcijos
Šventąją, Nidą – tradicines 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos or-
ganizuojamo fotografų plenero 
vietas pakeitęs Birštonas su savo 
Nemuno vingiais gerokai papil-
dė plenero dalyvių fotoarchyvus 
naujais kurorto, gamtos vaizdais, 
medžio skulptūrų, žinomų šio 
krašto rašytojų, poetų gimtinių 
nuotraukomis. Justino Marcin-
kevičiaus tėviškę įamžinti plene-
ro dalyviams pasiūlę jo sumany-
tojai griežtų ribų kolegoms nenu-
statė – juk žmogaus tėviškė – ne 
vien gimtoji sodyba, o daug pla-

tesnė sąvoka. Todėl plenero va-
dovas, profesionalus fotografas 
birštoniškis Vytautas Klimavi-
čius neįgalius bičiulius suskirstė 
į 3 grupes, kurios pasikeisdamos 
tai kėlėsi per Nemuną į Birštoną, 

tai fotografavo netoliese esančią 
Just.Marcinkevičiaus gimtinę, 
jo lankytą pradžios mokyklą, tai 
keliavo į medžio skulptūrų par-
ką. Tiesa, ne visiems šios išvy-
kos buvo vienodai sėkmingos, 

mat plenero darbui labai trukdė 
prapliupęs lietus. Tačiau spren-
džiant iš to, kiek šios kūrybinės 
stovyklos dalyviai pateikė nuo-
traukų būsimos parodos atran-
kai, atrodo, kad gamtos kaprizai 

jų kūrybingumui pasireikšti vi-
sai nesutrukdė. 

Pasak V.Klimavičiaus, orga-
nizuoti plenerą visiškai naujoje 
vietoje nebuvo lengva. Tačiau šią 
Teresės Murauskaitės iniciatyvą 
palaikė Birštono savivaldybė, jos 
vicemeras Juozas Aleksandravi-
čius padėjo surasti, kur apgyven-
dinti plenero dalyvius, pasirūpi-
no transportu, kitais būtinais da-
lykais. V.Klimavičius džiaugiasi, 
kad niekas, į ką kreipėsi kokios 
nors pagalbos, neatsisakė padė-
ti. Mielai po savo šeimos išpuo-
selėtą sodybą fotografus vedžio-
jo Arūnas Senavaitis, kaip seniai 
lauktus svečius priėmė etnogra-
finės Kazakevičių sodybos šei-
mininkė Daiva Earle, o kelto per 
Nemuną vairininkas nepaisė 
darbo valandų ir prireikus pluk-
dydavo neįgaliuosius į vieną ar 
kitą upės pusę. 

Plenerai skatina norą 
tobulėti

Dauguma kūrybinės stovyk- 
los dalyvių atsivežė gerus fo-
toaparatus. Vadinamųjų „mui-
linių“ tebuvo vos viena kita.  

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktorius Vytautas Bruzga ap-
dovanotas „Gerumo žvaigžde“.                                                   Egidijaus Skipario nuotr.



Ar prisimenate paauglystės vasaras? Kokios be 
galo ilgos buvo dienos. Ir upėje tris kartus išsimau-
dyta, ir su draugais visa apylinkė aplakstyta, ir ar-
timiausiuose krūmuose paukščių lizdai patikrinti, 
viščiukai palesinti, o dienai pabaigos vis nesimato. 
Diena tokia ilga, kad dažnam vaikui pritrūksta kan-
trybės laukti jos pabaigos, jis nesugalvoja ką veikti, 
net pradeda zirzti. Jaunas laiko nebrangina, jei pra-
deda galvoti apie laiką – vadinasi, sensta.

Senam žmogui viskas kitaip: jis vos spėja plėšyti 
sieninio kalendoriaus lapus. Tik buvo rytas, dar nė 
pusė planuotų darbų nepadaryta, o jau, žiūrėk, ir 
vakaras, čia pat ir naktis. Dažnas senolis susimąsto: 
man jau aštuoniasdešimt, pragyventa beveik šimt- 
metis, laikas prabėgo tarsi viena diena. Jei taip grei-
tai prabėga amžius, tai ir Vytauto laikai ne taip jau 
seniai buvo...

O kaip nevienodai laiką suvokia kalėjime sėdin-
tis ir besilinksminantis vakarėlyje žmogus! Kaliniui 
laikas slenka vėžlio žingsniu, o besilinksminančiajam 
taip ir norisi sušukti: sustok, akimirka žavinga! Lai-
kas – tarsi ožys. Kai jį skubiname, jis ožiuojasi, jei no-
rime pristabdyti, lekia it patrakęs. Reikia didelės iš-
minties, kad sugebėtume savo laikui diktuoti tempą.

Fizikai, filosofai, psichologai jau tūkstančius 
metų sprendžia jo didybės Laiko mįslę ir niekaip 
išspręsti negali. Kas jis – žmogaus draugas ar prie-
šas? Akivaizdu, kad jis prastas kosmetikas, raukšlė-
ja mūsų veidus, gadina figūras, bet, iš kitos pusės, 
gydo fizines ir dvasines žaizdas, įkrečia mums pro-
to, išminties. Hektoras Lui Berliozas yra pasakęs: 
„Laikas – geriausias mokytojas, tačiau jis žudo savo 
mokinius.“ Jei kam nors nuolat trūksta laiko, derė-
tų prisiminti airių priežodį: „Kai Dievas kūrė laiką, 
jis jo sukūrė pakankamai.“ JAV politikas, publicis-
tas, mokslininkas Bendžaminas Franklinas laiką va-
dino audeklu, iš kurio išaustas gyvenimas. Laikas yra 
toks, koks yra, o mums, gyvenantiems tame laike, rei-
kia išmokti su juo draugiškai ir protingai sugyventi.

Didžiausi protai nemėgsta aiškinti laiko sąvokos, 
užklausti bando juokauti. Vienas sako: laikas – mir-
tingųjų prasimanymas. Gal tame kiek tiesos yra, juk 
akmenys apie laiką nemąsto. Tačiau laikas sutrupi-
na ir uolas... Albertas Einšteinas, paklaustas, kas yra 
laikas, išrėžė: „Laikas – yra tai, ką valdo laikrodis.“

Gyvendami laikrodžių apsuptyje nė neprisime-
name ramaus gyvenimo, kai laiką „pranešdavo“ gai-
dys, vieversys, tekanti ar besileidžianti saulė, mėnu-
lis ir kiti gamtos reiškiniai. Pirmą lietuvišką kalen-
dorių Laurynas Ivinskis išleido 1846 metais. Iki tol 
kaimo žmonės orientavosi pagal bažnytines šventes. 
Laiką ir ūkio darbus rikiavo įvairūs šventieji: Kazi-
mieras, Jonas, Petras, Juozapas ir kiti. Žmonės gy-
veno sunkiai, bet natūraliu gamtos ritmu ir nejautė, 
kaip dabar, skubėjimo šėlsmo.

Justinas Marcinkevičius rašė: „Gyvename taip, 
tartum turėtume begales laiko. Išmokyti žmogų elg-
tis su laiku protingai ir taupiai – štai uždavinys ir šei-
mai, ir mokyklai, ir visuomenei.“

Lyginant su amžinybe, gyvename akimirką. Ir tą 
akimirką turime būti laimingi. Turime būti „laiko ka-
raliai“, o ne vergai. Sieki laimės – naudok laiką kū-
rybingai. Tik taip panaudotas laikas duos ne tik ma-
terialinių, bet ir dvasinių vertybių. Sunku jaustis lai-
mingam be nuoširdaus bendravimo, meilės jausmo 
kitam žmogui, mylimų ir mylinčių žmonių. Šekspy-
ras viename savo sonetų rašo: 

„Kas dvasios lobiais nemariais gyvena,
Tasai niekingam Laikui nevergaus.“

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Iš ko austas 
gyvenimas?

Apie tai, 
kas 

jaudina

Vilkaviškis:

Poilsis prie jūros
  Marytė Tupčiaus-

kienė „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje papasakojo 
apie Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos narių poil-
sį prie jūros.

Vasarą Vilkaviškio ra-
jono neįgaliųjų draugi-
jos nariai pasitiko Nido-
je. Nors oras ir buvo per-
mainingas, pasidžiaugė-
me saule, pasigrožėjo-
me šniokščiančia jūra, ap-
lankėme Saulės laikrodį. 
Draugijos pirmininkė Valė 
Jasionienė organizavo eks-
kursiją laivu po marias, gė-
rėjomės kopų grožiu, klau-
sėmės kaip tik tuo metu 
vykusio koncerto „Benai, 
plaukiam į Nidą“. 

Turiningai laiką leido-
me ir Neringos miesto socia- 
linės reabilitacijos, kultū-
ros centre, kur buvome ap-

sistoję. Draugijos darbo te-
rapijos būrelio narė Birutė 
Jotautienė visiems padova-
nojo savo nertų gėlių, savo 
darbeliais pradžiugino Al-

bina Tunaitienė. Neringos 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Liucija Olšauskienė 
mums irgi įteikė dovanų.

Penkios dienos pajūry-

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai vasarą pasitiko pajūryje.               Antano Jotauto nuotr.

je prabėgo kaip viena aki-
mirka. Vykdami namo už-
sukome į Juodkrantės Ra-
ganų kalną, gėrėjomės ma-
rių vaizdais. 

Keliauti mėgstantys Ša-
kių rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai pernai vasa-
rą lankėsi Žemaitijoje: pa-
buvo Plungėje, Telšiuose, 
Rietave, Nidoje. O šią va-
sarą kelionių kryptimi pa-
sirinkta Aukštaitija.

„Mūsų seniūnijos ne-
įgalieji, jei tik gali, labai 
mėgsta keliauti, labai nori 
pažinti savo gimtąjį kraš-
tą“, – sako Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos Šakių 
seniūnijos skyriaus koor-
dinatorė Liuda Samuolie-
nė. Pasak jos, keliauda-
mi neįgalieji ne tik aplan-
ko naujas, įdomias vietas, 
bet ir susipažįsta su kitų 
miestų, rajonų neįgalių-
jų draugijų veikla. Džiu-
gina ir tokių apsilankymų 
metu užsimezgančios pa-
žintys, draugystė, neretai 
išauganti į tolesnį bendra-
darbiavimą, dalijimąsi pa-
tirtimi sprendžiant neįga-
liųjų problemas.

Pirmoji ekskursija – 
prie Nevėžio

Nors vasara dar tik pra-
sidėjo, 16 Šakių seniūnijos 
neįgaliųjų jau spėjo pake-
liauti. Jie aplankė Panevė-
žio miestą ir rajoną. Pir-
miausia jų laukė draugiš-
kas susitikimas Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugi-
joje. Jos pirmininkė Aure-
lija Petronienė papasako-
jo apie nuveiktus darbus, 
ateities užmojus. Pirmi-
ninkė džiaugėsi, kad drau-
gijos nariai kartu būna ir 
džiaugsme, ir rūpesčiams 
prislėgus.

Šakiečius šiltai pasvei-
kino ir Panevėžio rajono 
savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedė-
ja Aldona Paškevičienė. Ji 
prisiminė savo 2011 metų 
viešnagę Šakiuose, Luk-
šiuose, kur domėjosi so- 
cialiniais reikalais. Ypač 
gerą įspūdį jai paliko nau-
jai atkurtas Zyplių dva-
ras. Vedėja svečiams papa-

sakojo, kaip rajone spren-
džiamos neįgaliųjų socia-
linės problemos. „Rajono 
savivaldybė ir Neįgalių-
jų draugija dirba išvien“, 
– kalbėjo A.Paškevičienė.

Vėliau šakiečiai Vasa-
rio 16-osios gatve nuėjo į 
Panevėžio miesto centrą, 
Laisvės aikštę. Juos lydėju-
sios Panevėžio rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė A.Petronienė, Liu-
da Basijokienė ir Gražina 
Baltušienė pasakojo mies-
to istoriją.

Keliauninkų laukė ir 
malonus netikėtumas – be-
vaikštant Panevėžio centre 
susitiko šakietė Marija Ne-
verdauskienė-Žemaitienė 
ir panevėžietė Teresė Juod- 
viršytė-Giedrimienė, kilu-
si iš Šakių krašto. Kartu be-
simokiusios draugės nesi-
matė net 64 metus.

Ko gero, didžiausią 
įspūdį šakiečiams paliko 
Panevėžio Kristaus Ka-
raliaus katedra, kurio-
je pamokslus yra sakęs jų 
kraštietis vyskupas Juozas 
Preikšas.

Toliau – kelionė po 
Panevėžio rajoną
Upytėje Šakių neįga-

liuosius į Dienos užimtu-
mo centrą pakvietė jo va-
dovė G.Baltušienė. Upy-
tės Antano Belazaro pa-
grindinės mokyklos isto-
rijos mokytoja Dalia Gre-
viškienė papasakojo apie 
garbingą Upytės – vienos 
iš seniausių Panevėžio ra-
jono gyvenviečių – istoriją. 
Svečius pasveikino ir Upy-
tės seniūnas Giedrius Ko-
ženiauskas.

Čia keliauninkai galė-
jo pasidžiaugti dar vieno 
savo kraštiečio – Algiman-
to Endriukaičio – nuveik-
tais darbais. Jis daug metų 
sėkmingai vadovavo Žem-
dirbystės instituto Upytės 
bandymų stočiai. Jo ir pir-
mininkės bei stomatologės 
padėjėjos A.Petronienės 
iniciatyva Upytėje buvo 
įkurtas stomatologijos ka-
binetas. 21 metus jame dir-
busi A.Petronienė įgyven-
dino ir dar vieną svajo-
nę – Upytėje įkūrė Dienos  
užimtumo centrą.

Šakių r.: Daug įspūdžių palikusi kelionė 
po Panevėžio apylinkes

Vėliau šakiečiai aplan-
kė netoliese esantį Stultiš-
kių vėjo malūną. Čia 1975 
m. Upytės bandymų sto-
ties mokslininkų iniciaty-
va įkurtas vienintelis Lie-
tuvoje Linų muziejus. Mu-
ziejininkė Dalia Mikalaus-
kienė aprodė ekspozicijas.

Kelionė baigėsi apsilan-
kymu Krekenavoje – ato-
kiausioje ir žalumu kerin-
čioje Panevėžio rajono gy-
venvietėje. Šios seniūni-
jos Dienos paslaugų cen-
tre šakiečius pasitiko se-
niūnas Jonas Ulis, sociali-
nė darbuotoja Aldona Vo-
rienė. Seniūnas papasako-
jo apie šio miestelio, seniū-
nijos praeitį ir dabartį, Kre-
kenavos apylinkes. Daug 
įsimintinų įspūdžių buvo 
patirta Krekenavos regioni-
nio parko lankytojų centre. 
Čia Šakių seniūnijos neįga-
lieji klausėsi parko direkto-
rės Almos Kavaliauskienės 
pasakojimo apie stumbrus. 
Regioninio parko aptvare 
gyvena 21 girių galiūnas, o 
laisvėje jų ganosi 72.

Antanas ORINTAS

Šakių rajono neįgaliųjų draugijos Šakių seniūnijos neįgalieji prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Aleksandro paminklo Panevėžyje. 
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Šiek tiek nustebau, kai buvau 
pakviesta atvykti į Jurbarko rajo-
no neįgaliųjų draugijos Skirsne-
munės padalinį. Atrodytų, ką gi 
gero gali nuveikti neįgalūs žmo-
nės nedideliame rajono mieste-
lyje? Pasirodo, labai klydau. Kai 
norime, galime padaryti tikrai 
daug, kad ir kokia būtų sveikata.

Gal sukliudė įkyrus lietus, 
gal kokios kitos priežastys, bet 
į susitikimą bibliotekoje atvyko 
tik penkios moterys. „Tai mūsų 
branduolys“, – paaiškino Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narė J.Galbuogienė. Ilgai 
apžiūrinėjome skirsnemunie-
čių darbų parodą, surengtą čia 
pat, bibliotekoje. Siuviniai, mez-
giniai, papuošalai, atvirukai, su-
kurti moterų rankomis, džiugi-
no akį. O kai susėdome pasikal-
bėti, klausydamasi jų stebėjausi, 
kad neįgalios moterys gali tiek 
daug nuveikti.

Jos pasakojo, kad užsiėmi-
mų Skirsnemunės miestelyje tik-
rai netrūksta. Atšilus orams pa-
grindine susibūrimo vieta tam-
pa miestelio stadionas. Čia mote-
rys ateina su savo vaikaičiais. Kol 
jie žaidžia, jos dalijasi įspūdžiais 
apie matytus filmus, perskaitytas 
knygas. Kai kurios atsineša rank-
darbių, papasakoja, kaip juos pa-
gaminti. Štai J.Galbuogienė, ra-
jono Neįgaliųjų draugijos rank-
darbių pamokėlėse išmokusi iš 
karoliukų daryti papuošalus, to 
pamokė ir savo drauges. Dabar 
moterys džiaugiasi, galėdamos ir 
pačios jais pasipuošti, ir padova-
noti artimiesiems ar bičiuliams.

Renginių miestelyje taip pat 
netrūksta. O kad seniūnui tikrai 
rūpi neįgalieji, rodo tai, su ko-

Veikla neleidžia liūdėti  
ir nuobodžiauti

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos Skirsnemunės padalinio darbš-
tuolės (iš kairės): J.Palubeckienė, I.Palubeckienė, J.Galbuogienė, už jų – 
O.Jasaitienė su dukterimi L.Šakaitiene.

Pirmoji mano gyvenimo da-
lis – bėgimas. Kiek prisimenu, 
bėgau prižiūrėdama mažes-
niuosius brolius, juos gaudyda-
ma. Bėgau į mokyklą, kad nepa-
vėluočiau, nes ji buvo už 7 km. 
Vėliau bėgau iki autobuso, kad 
suspėčiau į darbą, o po darbo į 
parduotuves, kol dar visko ne-
išpirko arba neuždarė.

Antrąją gyvenimo dalį pra-
dėjau taip pat bėgdama laiptais 
žemyn ir nuriedėjau kūlvirsčia. 
Gavau galvos ir stuburo trau-
mų, dar priedo porą ramentų.

Atrodė, kad gyvenimas su-
stojo. Laimei, viskas nebuvo 
taip blogai. Sužinojau apie Jur-
barko rajono neįgaliųjų drau-
giją, tapau jos nare, pradėjau 
skaityti „Bičiulystę“ ir straips-
nius apie neįgaliųjų veiklą. Ir 
pati panorau įsitraukti į ją. Lan-
kiau rankdarbių būrelį, kas me-
tai išmokdavom ką nors naujo.

2000-aisiais radusi „Bičiu-
lystėje“ kvietimą į renginį „Pa-
sijuokime kartu“ Molėtuose 
susidomėjau. Tiesa, sužinojau, 
kad niekas iš mūsų draugijos 
nevyks, bet nenuleidau rankų. 
Pasikviečiau pažįstamus muzi-
kantus – vienas grojo bandoni-
ja, kitas smuiku, suradau dau-
giau bendraminčių ir į Molėtus 
vykome jau septyniese. Buvau 
vadovė ir labai jaudinausi. Lai-
mei, pasirodymas pavyko, su-
laukėme palaikymo, buvome 
apdovanoti, nutarėme dainuo-
ti ir toliau.

Vėliau mūsų ansambliui 

„Atpūtis“ ėmė vadovauti Dalė 
Jonušauskienė. Tapome žino-
mi, koncertavome beveik viso-
je Lietuvoje. Daugiausia – Že-
maitijoje ir savajame – Jurbar-
ko – rajone. Džiaugdavomės lai-
mėję prizines vietas, bet labiau-
siai mums reikėjo pabendravi-
mo su bičiuliais. Susitikdavome 
lyg visi sveiki ir niekuomet ne-
kalbėdavome apie ligas.

Taip mano gyvenimas tarsi 
prasidėjo iš naujo. Ieškojau sau 
artimos veiklos. Lankiau kom-
piuterinio raštingumo kursus. 
Buvau priimta į neįgalių lite-
ratų klubą „Švieselė“, pakvies-
ta į neįgaliųjų literatų sąskrydį 
Šventojoje.

Nesvarbu, kad ilgai vaikš-
čiojau su ramentais, o dabar 
jau su keturrate vaikštyne, dar 
ir sporto srityje tarp neįgaliųjų 
turiu apdovanojimų. Marijam-
polėje helpongo rungtyje užė-
miau trečią vietą, Jurbarke an-
trąją vietą smiginio rungtyje sė-
dint rateliuose, o 2011m. Taura-
gėje rezultatą dar pagerinau –
aplenkiau penkių rajonų rate-
liuose sėdinčius neįgaliuosius 
smiginio rungtyje ir laimėjau 
pirmąją vietą.

Gal tokios džiugios akimir-
kos ir prailgina mano į dvi da-
lis negalios padalytą gyveni-
mą. Atradusi įdomių užsiėmi-
mų, susigrąžinau gyvenimo 
džiaugsmą. Dar ir dabar noriu 
eiti, važiuoti, susitikti su drau-
gais, pabendrauti.

Janina PRANAITIENĖ

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė 
mano gyvenimą

Gyvenimas, padalytas 
į dvi dalis

kiu užsidegimu moterys pasako-
jo apie surengtą Neįgaliųjų die-
nos minėjimą, kuriame koncer-
tavo tiek suaugę skirsnemunie-
čiai, tiek vaikai. Miestelyje daž-
nai vyksta susitikimai su įžy-
miais žmonėmis, į kuriuos nieka-
da nepamirštama pakviesti neį-
galiųjų. Neseniai surengtoje Šei-
mos šventėje klausutiškiai paro-
dė gražų spektaklį.

Kultūros namuose veikia jo-
gos klasė, kurioje lankosi kai ku-
rios Skirsnemunės padalinio na-
rės. Šaltu metų laiku skirsnemu-
niškės susirenka arba biblioteko-
je, kurios vadovė visada jas no-
riai priima, arba kurios nors na-
muose ir mezga, siuvinėja, pie-
šia. Kai Z.Neverdauskienė pa-
mokė piešimo ant šilko techni-

kos, moterims atsivėrė naujos 
kūrybos galimybės.

Kaip sakė skirsnemuniš-
kės, tiesiog nereikia užsisklęsti 
su savo skausmu, aktyviai da-
lyvauti bendruomenės gyve-
nime. Beje, į savo veiklą skirs-
nemuniškės įtraukia ir vaikus, 
vaikaičius. Štai O.Jasaitienė ne-
palieka nuošaly nuo savo veik-
los dukters Laimutės – nuosta-
būs jos siuvinėti paveikslai pa-
rodėlėje puikavosi šalia mamos 
mezginių. I.Palubeckienė džiau-
gėsi vasaros pabaigoje vyksian-
čia 220 metų Magdeburgo teisių 
suteikimo Skirsnemunei švente 
ir sakė, kad joje, ko gero, daly-
vaus visi seniūnijos neįgalieji. O 
jų čia beveik 60.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Rokiškio neįgaliųjų draugi-
joje susibūrė naujas kolektyvas – 
senovinių ritualinių giesmių mė-
gėjų grupė „Jono giesmės“. Gie-
dotojai gieda per laidotuves ar 
mirties metines ir atlygio už tai 
neima. Jie atlieka giesmes iš 1974 
metais išleistos giesmių knyge-
lės, tais laikais vadintos kantička. 
Senovinės giesmės nepagražina-
mos elektrinių vargonėlių mu-
zika, todėl skamba ypač nuošir-
džiai, pakiliai ir originaliai.

„Šiuolaikinės giesmės man 
labiau primena dainas, o gie-
dotojų atliekamos iš kantičkos – 
maldą. Jos labiau virpina širdį. 
Jų daug įvairesnės melodijos“, 
– sakė Rokiškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Jani-
na Šliomina. Kai rokiškėnai gie-
dodavo Vilniaus, Anykščių ar 
kitų miestų laidojimo namuo-
se, jų atliekamų senovinių ritu-
alinių giesmių pasiklausyti atei-
davo ir prašalaičių.

„Labai dažnai nelaimės už-
klumpa sunkiai besiverčiantį, 
vienišą žmogų. Pagalba ypač 
reikalinga neįgaliesiems. Skau-
du pripažinti, kad ne kiekvienas 
jų turi artimųjų, kurie gali padė-
ti nelaimėje. Todėl mes giedame 
neatlygintinai“, – sakė kolekty-
vo vadovas Jonas Zdanevičius.

Per trejus savo gyvavimo 
metus senovinių ritualinių gies-
mių giedotojai nemokamai gie-

Rokiškis: Gieda senovines 
ritualines giesmes

dojo daugiau nei 15 laidotuvių, 
metinių.

„Neseniai tragiškai žuvo jau-
nas neįgalus rokiškėnas. Jis ne-
turėjo nei giminių, nei artimų 
žmonių, kurie galėtų jį palaido-
ti. Giedotojai kartu su dvasinin-
kais atliko visas mirusiojo laido-
jimo apeigas ir oriai palaidojo 
jaunuolį“, – prisiminė neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė J.Šliomina.

Senovinių ritualinių giesmių 
mėgėjai vyksta į atokiausius Ro-
kiškio kaimus ir ten ieško senųjų 
giesmių tekstų ir melodijų, kal-
bina žmones, kurie savo namuo-
se dar saugo senus leidinius.

Senovinių ritualinių giesmių 

giedotojų grupės „Jono gies-
mės“ nariai – garbingo amžiaus 
žmonės. Jie labai norėtų giesmė-
mis sudominti jaunimą. „Senųjų 
giesmių gaidos gali būti pamirš-
tos. Šiuolaikinis jaunimas beveik 
nebesidomi ir senovinėmis dai-
nomis. Be to, jaunoji karta vėlai 
susipažįsta su laidotuvių papro-
čiais“, – nerimavo J.Zdanevičius, 
apgailestaudamas, kad giesmės 
išnyks su senoliais.

Giedotojai ketina kviesti jau-
nus žmones pasiklausyti, kaip 
giedamos senovinės giesmės, 
mokyklose vesti edukacines pa-
mokas.

Rita ŽILINSKAITĖ

Pradėjo 
naują 

kadenciją
Pasvalio rajono neįgaliųjų 

draugijos ataskaitinė rinkiminė 
konferencija organizuota Pasva-
lio krašto muziejuje. Čia susirin-
kusiuosius pasitiko scenoje pasi-
rodžiusios sveikatingumo būre-
lio „Purienos“ moterys. Į konfe-
renciją atvyko Seimo narys An-
tanas Matulas, rajono savival-
dybės meras Gintautas Gegu-
žinskas ir pavaduotojas Povilas 
Balčiūnas, Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėja Ramu-
tė Ožalinskienė.

Konferenciją pradėjęs Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Juozas Matu-
lis pateikė veiklos ataskaitą, ku-
rią lydėjo ekrane pasirodančios 
nuotraukos iš Neįgaliųjų drau-
gijos fotografų archyvo. Pirmi-
ninkas džiaugėsi susibūrusiais 
kolektyvais – ansambliu „Žals-
vasis šaltinis“, sveikatingumo 

būreliu „Purienos“, rankdarbius 
mėgstančiųjų būreliu „Žibutė“, 
vaidybos mėgėjų būreliu „Vėri-
nys“. Jų veiklą įamžina aktyvūs 
draugijos fotografijos mėgėjai.

Vėliau ataskaitą pateikė re-
vizijos komisijos pirmininkė 
Stasė Lazicikienė. Pasisakė de-
legatai, būrelių vadovai, paruo-
šę dovanų.

Rinkimuose į Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninko pareigas kandidatavo vie-
nintelis J.Matulis. Jis vienbalsiai 
perrinktas ir toliau vadovauti 
Neįgaliųjų draugijai. Perrinkta 
draugijos taryba, revizijos komi-
sija, papildyti ir patvirtinti Neį-
galiųjų draugijos įstatai.

Vilius GRABSKIS 

Rokiškio neįgaliųjų draugijos senovinių ritualinių giesmių giedotojai.

Jurbarko r.: Pasvalys:
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Daktaras
Aiskauda

Raudoną 
mėsą valgykime 

saikingai
Reguliariai valgant raudoną 

mėsą, nesvarbu, ar perdirbtą, ar 
ne, gali padidėti ankstyvos mir-
ties rizika, teigia Harvardo univer-
siteto Visuomenės sveikatos insti-
tutas. Mokslininkai per 28 m. išty-
rė daugiau kaip 120 tūkst. žmonių 
valgymo įpročius. Paaiškėjo, kad 
kiekviena papildoma kasdien su-
valgoma neperdirbtos raudonos 
mėsos porcija, (maždaug 90 g), 
apie 13 proc. padidina mirties ti-
kimybę. Vartoti perdirbtą raudo-
ną mėsą yra dar pavojingiau. Pa-
pildomai kasdien suvartojama 
perdirbtos raudonos mėsos por-
cija, pavyzdžiui, dešrelė, gali iki 
20 proc. padidinti mirties riziką. 
Mokslininkai taip pat apskaičia-
vo, kad užkietėję mėsos valgy-
tojai gali nuo 7 iki 9 proc. suma-
žinti mirties riziką, raudoną mėsą 
pakeisdami sveikesniais baltymų 
turinčiais produktais, pavyzdžiui, 
paukštiena, žuvimi, riešutais ar 
nerafinuotais grūdais. 

Tamsus 
šokoladas saugo 

nuo širdies 
infarkto

Melburno  universitete Aus-
tralijoje atliktas tyrimas rodo, kad 
tamsus šokoladas padeda išveng-
ti širdies infarkto. Tyrime dalyvavo 
2 013 australų, kuriems nustatyta 
padidėjusi širdies infarkto rizika. 
Jie dešimt metų kasdien suvalgy-
davo po 100 gramų tamsaus šo-
kolado. Jame yra polifenolių, ku-
rie plečia kraujagysles ir greičiau-
siai dėl to padeda užkirsti kelią šir-
dies ir kraujagyslių ligoms. „Tam-
sus šokoladas galėtų būti alterna-
tyvi terapijos forma arba galėtų 
būti naudojamas kartu su medi-
kamentais“, – sakė tyrimo vadovė 
Ela Zomer. Pasak jos tamsaus šo-
kolado vartojimas 10 000 žmonių 
grupėje gali užkirsti kelią 70 mirti-
nų ir 15 nemirtinų infarktų. 

Vėžinių 
susirgimų tik 

daugės
Mokslininkai baiminasi, kad 

per ateinančius 20 m. visame pa-
saulyje smarkiai padidės vėžinių 
susirgimų skaičius. Iki 2030-ųjų 
naujų susirgimų gali padaugėti 
75 proc. Skurdžiausiose besivys-
tančiose šalyse situacija gali būti 
dar prastesnė. Čia vėžio atvejų 
skaičius gali didėti net 90 proc., 
teigia Tarptautinio vėžio tyrimo 
centro IARC mokslininkai. Jie įspė-
ja, kad ir pasiturinčios, ir besivys-
tančios šalys turi tam rengtis ir im-
tis prevencinių priemonių. 

„Vėžys, be kita ko, plinta dėl 
besikeičiančių gyvenimo sąlygų 
ir įpročių“, – sakė tyrimo vado-
vas Fredis Brėjus. Plintant tipiš-
kam vakarietiškam gyvenimo bū-
dui, didėja ir vėžio rizika. Eksper-
tai atkreipia dėmesį į besikeičian-
čius mitybos įpročius, didėjančias 
problemas dėl nutukimo, rūky-
mo, taip pat mažą žmonių fizinį 
aktyvumą. Ir tai, kad moterys, ky-
lant gerovei, gimdo vis vėliau ir vis 
mažiau vaikų, didina, pavyzdžiui, 
krūties vėžio riziką, sakė F. Brėjus. 
Dar vienas veiksnys yra vyresnis 
amžius, kurio sulaukia žmonės 
pasiturinčiose šalyse.

„Eltos“ ir „Bičiulystės“ inf.

Apie piktnaudžiavimo sau-
lės ultravioletiniais spinduliais 
pasekmes (gali sukelti odos 
vėžį) ir saulės smūgį kalbama 
ir rašoma kur kas dažniau negu 
apie šilumos smūgį. Kai kurie 
žmonės šių reiškinių visiškai 
neskiria.

Įsidėmėkime: saulės smūgis 
– galvos smegenų pažeidimas, 
atsirandantis perkaitus nuo tie-
sioginių saulės spindulių; šilu-
mos smūgis – liguista būsena, ku-
rią sukelia organizmo perkaiti-
mas. Nuo saulės smūgio visų 
pirma nukenčia smegenys, o 
nuo šilumos smūgio perkaista 
visas kūnas.

Mokslininkai šia tema pra-
dėjo domėtis tik XVIII a. To-
kiems moksliniams tyrimams 
davė akstiną istorinės tragedijos, 
pavyzdžiui, 332 m. prieš Kris-
tų karvedžio Aleksandro Ma-
kedoniečio kariuomenės žygis 
per dykumą. Tuomet nuo sau-
lės ir šilumos smūgio mirė kur 
kas daugiau karių negu paskui 
vykusiuose karuose.

Klodo Bernaro tyrimai
Šioje srityje ypač vertingi 

prancūzų fiziologo Klodo Ber-

Šilumos smūgio keliami pavojai 
mūsų organizmui

naro (1813–1878 m.) tyrimai su 
gyvūnais. Pasirodo, kad iš pra-
džių jie lengvai pakelia kūno 
perkaitimą: išsiplečia odos krau-
jagyslės, o didelės temperatūros 
poveikį kompensuoja prakaita-
vimas. Tačiau po 20–30 min. re-
guliacijos mechanizmai išsenka. 
Kyla kūno temperatūra, taip pat 
didėja kvėpavimo ir širdies pla-
kimo dažnis. Dažnai kvėpuojant 
iš plaučių energingai garinamas 
vanduo (tai vėsina kūną), tačiau 
ir tokiu būdu gyvūnams nebe-
pavyksta sumažinti kūno tem-
peratūros. Toliau prasideda ne-
rimastingi judesiai, traukuliai, 
širdis ir kvėpavimo sistema ne-
atlaiko didelės įtampos ir gyvū-
nai žūva nuo širdies nepakan-
kamumo. Kai kūno temperatū-
ra pasiekia 43–44 °C, sumažėja 
arterinis kraujospūdis, alpsta-
ma, vėliau organizmas žūva. 
Net šiandien apie 50 proc. žmo-
nių nepavyksta išgelbėti tuomet, 
kai jų kūno temperatūra paky-
la iki 41°C.

Perkaitimo priežastys:
– karštis lauke ar patalpoje, 

saulės poveikio gali ir nebūti;
– drėgnas, tvankus ir nevė-

juotas oras;
– vandens stygius (per dieną 

sveikas organizmas gali išskirti 
iki 5 litrų prakaito!);

– sutrikęs prakaitavimas;
– didelė fizinė apkrova;
– poilsio stoka, pervargimas;
– persivalgymas;
– orui ir prakaitui nelaidūs 

drabužiai.

Pastabos. Ypač svarbu – 
aplinkos temperatūra. Mat ši-
lumos smūgis dažniausiai ištin-
ka tuomet, kai aplinkos tempe-
ratūra yra aukštesnė kaip 30 °C. 
Kur kas dažniau perkaista ir ši-
lumos smūgį patiria sergantieji 
bronchine astma, inkstų, kraujo-
takos, endokrininių liaukų, odos 
ligomis, nutukusieji, vaikai. Ži-
notina, jog geriant nepakanka-
mai skysčių sutirštėja kraujas, 
netenkama natrio druskų, su-
trinka visų organų aprūpinimas 
deguonimi.

Perkaitimo  
požymiai:

– veido paraudimas;
– burnos džiūvimas, troš-

kulys;
– galvos skausmas, svaigi-

mas;
– nenoras arba negalėjimas 

keltis, eiti (ar kitaip judėti);
– pusiausvyros sutrikimas;
– bendras silpnumas, mie-

guistumas;
– kvėpavimo ir pulso padaž-

nėjimas;
– pykinimas, vėmimas, vi-

duriavimas;
– karščiavimas (kartais iki 

40 °C ir daugiau).
Įsidėmėtina. Dar ir šiandien 

atsiranda klaidingai manančių, 
jog šilumos smūgis mažiau pa-
vojingas už saulės smūgį. Tais 
atvejais, kai atsiradus čia nuro-
dytiems perkaitimo požymiams 
nieko nedaroma, kad būtų pa-
šalintos perkaitimą sukėlusios 
priežastys (bent svarbiausios iš 

jų), nukentėjusysis pradeda klie-
dėti, išbąla, gausiai prakaituoja 
(oda atvėsta), praranda sąmonę. 
Padažnėja ir susilpnėja jo pul-
sas, sumažėja arterinis kraujo-
spūdis, galimi traukuliai. Tokios 
kritinės būklės žmogui turi būti 
suteikta skubi medicinos pagal-
ba, antraip jį gali ištikti mirtis.

Pirmoji pagalba 
nukentėjusiajam (kol 

atvyks greitoji medicinos 
pagalba):

– duodama daug gerti. Tin-
ka sūrus mineralinis vanduo, 
mat druska normalizuoja orga-
nizmo skysčių sudėtį, ataušinta 
arbata, kava;

– atlaisvinami arba nuvelka-
mi ankšti drabužiai;

– guldomas patogioje vėsio-
je vietoje: pavėsyje, vėsioje išvė-
dintoje patalpoje;

– ant galvos, kaklo, pažastų 
ir kirkšnių dedami ledo ar šalto 
vandens kompresai (kūno tem-
peratūrai sumažėjus iki 37,5 °C, 
vietoje šaltų kompresų kūnas 
apklojamas sausa antklode ir 
toliau duodama gerti vėsių gė-
rimų). Neretai vietoje kelių šaltų 
kompresų ant atskirų kūno vie-
tų nukentėjusysis užklojamas 
sudrėkinta antklode (ją būtina 
vis sudrėkinti šaltu vandeniu).

Pastaba. Jei sutriko kvėpavi-
mas, duodama uostyti amonia-
ko (jei jo nėra, tiks krienai, gars-
tyčios), o jei tai nepadeda, būti-
na skubiai atlikti dirbtinę plau-
čių ventiliaciją.

Romualdas OGINSKAS

Kam pateikti prašymą
Lietuvoje sąnarių endopro-

tezavimo operacijos atliekamos 
22 ligoninėse. Šeimos arba gy-
dantysis gydytojas, įvertinęs 
bendrą paciento būklę, siunčia jį 
gydytojo ortopedo traumatolo-
go konsultacijai. Šis specialistas 
nusprendžia, ar operacija būtina.

Norinčiųjų gauti PSDF biu-
džeto lėšomis perkamą endopro-
tezą ar kompensaciją už jį prašy-
mai priimami VLK (laiškus siųs-
ti adresu Europos aikštė 1, 03505 
Vilnius). Užpildyti prašymą tu-
rėtų padėti gydymo įstaigų dar-
buotojai. Prie jo būtina pridėti 
gydytojo ortopedo traumatolo-
go konsultacijos išvadą. Gydy-
tojas ortopedas traumatologas 
per konsultaciją pacientui turė-
tų įteikti ir rašytinę atmintinę 
(ši informacija pateikiama VLK 
interneto svetainės www.vlk.lt 
skyriuje „Sąnarių endoproteza-
vimas“).

Ligoninę renkatės patys
Laukiantieji endoprotezavi-

mo operacijos pagal dabar galio-
jančią tvarką gali pasirinkti ligo-
ninę. Jei pacientas, sulaukęs są-
nario endoprotezo savo nurody-
toje gydymo įstaigoje, vėliau pa-
geidauja operuotis kitoje ligoni-
nėje, jis į VLK turi atsiųsti prašy-
mą pakeisti gydymo įstaigą.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) tinklalapyje skelbiama informacija, aktua-
li žmonėms, kuriems reikia operuoti sąnarį. Primenama, 
jog VLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis centralizuotai perka kelio, klubo, peties, 
alkūnės ir čiurnos sąnario endoprotezus bei jų priedus. 
Taip pat juos paskirsto ligoninėms, atlieka endoprotezavi-
mo operacijų apskaitą. Pacientams, įsigijusiems endopro-
tezus savo lėšomis, VLK išmoka nustatyto dydžio kompen-
sacijas. Taip pat VLK registruoja apdraustų privalomuoju 
sveikatos draudimu gyventojų prašymus dėl nemokamų 
endoprotezų skyrimo.

Verta žinoti prireikus operuoti sąnarį

Kiek laiko reikės laukti 
operacijos?

Gydymo įstaigose skiriasi 
operacijos laukimo trukmė. VLK 
negali labai tiksliai prognozuo-
ti, kiek laiko pacientui, kuris ką 
tik pateikė prašymą sąnario en-
doprotezui gauti, gali tekti jo 
laukti. Informacija apie eiles, 
kompensacijos mokėjimą patei-
kiama VLK interneto svetainės 
skyriuje „Sąnarių endoproteza-
vimas“. VLK atkreipia dėmesį, 
kad minėtame skyriuje skelbia-
moje asmenų, laukiančių nemo-
kamo endoprotezo, eilių lentelė-
je nurodomi praėjusio mėnesio 
duomenys, todėl nereikėtų ma-
nyti, kad lentelėje nurodyta lau-
kimo trukmė tokia pati išliks ir 
ateityje. Ši informacija gali būti 
naudinga pacientui pasirenkant 
ligoninę.

Kodėl keičiasi vieta eilėje?
Dalis pacientų, laukiančių, 

kol jiems bus paskirtas VLK per-
kamas sąnario endoprotezas, 
klausia, kodėl kartais jų lauki-
mo eilės numeris pasikeičia. To-
kių pokyčių įvyksta todėl, kad 
į minėtą eilę sugrįžta pacientai, 
atidėję endoprotezavimo ope-
racijos terminą. Pagal sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu pa-
tvirtintą Sąnarių endoprotezavi-
mo ir išlaidų sąnarių endoprote-
zams įsigyti kompensavimo tvar-
kos aprašą pacientai, eilės tvarka 
gavę sąnario endoprotezą, tačiau 
dėl tam tikrų priežasčių paskirtu 
laiku negalėję operuotis, turi tei-
sę vieną kartą sugrįžti į eilę pa-
gal savo pirminio prašymo datą. 
Paprastai toks pacientas patenka 
į eilės pradžią, nes jo pirminio 
prašymo data būna ankstesnė, o 

vėliau už jį prašymus atsiuntu-
sių pacientų eilė laikinai pailgėja.

Kompensacijos  
mokėjimo tvarka

Pacientai, įrašyti į VLK eilę 
sąnarių endoprotezams gauti, 
bet juos įsigiję savo lėšomis, ne 
vėliau kaip per 90 dienų po ope-
racijos turi pateikti VLK prašy-
mą bei kitus Sąnarių endopro-
tezavimo ir išlaidų sąnarių en-
doprotezams įsigyti kompensa-
vimo tvarkos apraše nurodytus 
dokumentus. Kompensuojamo-
ji suma nustatoma pagal ope-
racijos metu galiojusią mažiau-
sią centralizuotai nupirkto en-
doprotezavimo sistemos kom-
plekto kainą. 

Kompensacija išmokama at-
sižvelgiant į prašymo įrašyti į eilę 
pateikimo datą, t. y. tada, kai pa-
cientas eilės tvarka turėtų gau-
ti nemokamą endoprotezą. Šiuo 
metu mokamos kompensacijos 
tiems pacientams, kurių pirminis 
prašymas įrašyti į eilę klubo ar 
kelio sąnario endoprotezui gau-
ti VLK buvo pateiktas iki 2011 m. 
liepos 31 d. Pacientams, operuo-
tiems po 2010 m. gruodžio 27 d., 
už savo lėšomis įsigytą klubo są-
nario endoprotezą kompensuoja-
ma 1731,35 lito, už kelio sąnario 
endoprotezą – 3274,64 lito.

Parengta pagal www.vlk.lt informaciją
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

„Kauno dienos“ tinklala-
pyje paskelbtame Indrės 
Papcevičiūtės straipsny-
je „Klausos negalią turin-
tis K.Gumbrys: nereikia 
iš mūsų šaipytis“ rašoma 
apie klausos negalią tu-
rintį 35-erių metų kaunie-
tį Kęstutį Gumbrį.

Nori būti  
toks, kaip visi

Prašantis, kad aplinkiniai 
neišskirtų jo ir panašaus liki-
mo žmonių iš kitų, vyras pri-
sipažįsta, jog vaikystėje, gy-
vendamas Švenčionių rajone ir 
lankydamas pradinę mokyklą, 
jautėsi vienišas. Sveikas gimęs 
ir 3-ejų metukų stipriai susir-
gęs berniukas ėmė prastai gir-
dėti, jam teko nešioti klausos 
aparatą. Mokydamasis kaimo 
mokykloje pašaipų Kęstutis iš-
vengė, bet viduje jautėsi labai 
blogai. Vyras prisimena mamai 
nuolat dejuodavęs, kad yra vie-
nintelis toks negirdintis visame 
pasaulyje.

Baigęs 9 klases jis išvyko 
studijuoti į sostinę – į Vilniaus 
kurčiųjų profesinę mokyklą. 
Ten vaikinas ir pamatė, kad to-
kių kaip jis, kurčiųjų, yra dau-
giau. Pabendravęs su jais Kęs-
tutis suprato, jog visi jie iki susi-
tikimo su panašaus likimo žmo-
nėmis manė esą vieninteliai.

Profesinėje mokykloje Kęs-
tutis studijavo batsiuvio ama-
tą. Kurį laiką tuo ir užsiėmė. 
Tačiau vėliau pajuto norįs siek-
ti daugiau. Įstojo dar kartą – į 
maketuotojo specialybę. Bai-
gęs mokslus įsitraukė į ES pro-
jektą tarpininkauti įdarbinant 
kurčiuosius Vilniuje.

„Dirbome dviese: girdintis 
asmuo bendraudavo su vado-
vais, aš – su darbo ieškančiais 
kurčiaisiais. Porininkas pasa-
kydavo, kur yra laisvų darbo 
vietų, ten eidavau su kurčiuo-
ju ir vertėjaudavau jam ben-
draujant su personalu“, – kaip 
pradėjo savo karjerą, pasako-
jo pašnekovas. Projektui pasi-
baigus, atsiradus laisvų dar-
bo vietų mūsų rinkoje 2009 m. 
K.Gumbrys sulaukė pasiūlymo 
iš „Rimi Lietuva“ vadovų dirbti 
Personalo skyriuje. Specializa-
cija – darbas su negalią turin-
čiais žmonėmis. Vyras padėda-
vo jiems įsidarbinti „Rimi“ par-
duotuvėse visoje Lietuvoje. Da-
bar K.Gumbrys šioje bendrovė-
je turi kainodaros asistento pa- 
reigas. Jį bendradarbiai vertina 
teigiamai.

Save jaunas vyras linkęs va-
dinti optimistu, atkakliu ir tu-
rinčiu tikslų, kuriuos siekia įgy-
vendinti. Tiesa, buvo laikas, kai 
pasitikėjimo savimi trūko, bet, 
dirbdamas įvairiuose darbuo-
se, bendraudamas su įvairiais 
žmonėmis, po truputį jo įgijo.

Vyras norėtų, jog į neįga-
liuosius sveikieji žvelgtų kaip 
į tokius pat kaip jie, o ne kaip į 
tuos, kuriems visada reikia pa-
dėti, jų gailėti.

(atkelta  iš 1 psl.)

Svarbiausi veiklos 
akcentai – keliais  

sakiniais
Vyresnio amžiaus neįgalie-

ji puikiai prisimena Romo Kli-
mavičiaus pavardę. Šis žmogus 
stovėjo prie socialinės neįgalių-
jų integracijos sistemos kūrimo 
ištakų. Su jo vardu susijęs ir šio 
Centro įkūrimas. Jubiliejiniame 
renginyje R.Klimavičius prisi-
minė, jog įsakymą įkurti Respub- 
likinį invalidų kompensacinės 
technikos centrą 1992 m. gegu-
žės 5 d. pasirašė tuometinis so-
cialinės apsaugos ministro pava-
duotojas Antanas Vinkus. Žino-
ma, prieš tai reikėjo parengti to-
kio Centro viziją, pagrįsti jo rei-
kalingumą ir pan. Šį darbą atli-
kęs R.Klimavičius juokavo, kad 
daugelio projektų ateitį jam nu-
matyti padėdavo šachmatininko 
mąstymas bei intuicija. 

20-metį atšventusiam Centrui linkėta 
ąžuolo stiprybės

savotišku atskaitos tašku, pade-
dančiu įvertinti neįgaliųjų aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis lygį. Reabilitacijos spe-
cialistas profesorius Alvydas 
Juocevičius prisiminė prieš porą 
dešimtmečių Lietuvoje apsilan-
kiusių amerikiečių nuostabą, kai 
jie mūsų gatvėse nesutiko nė vie-
no neįgaliojo. Dabar situacija pa-
sikeitusi iš esmės – Lietuvos neį-
galieji gali džiaugtis patogiais ir 
šiuolaikiškais vežimėliais, sutei-
kiančiais jiems daugiau laisvės ir 
savarankiškumo. 

Reabilitologės Gintarės Vait-
kienės teigimu, modernios tech-
ninės pagalbos priemonės – ir 
būtina sėkmingos reabilitacijos 
sąlyga. „Be jų mes būtume be-
jėgiai“, – šventiniame renginy-
je sakė ji. Nors reabilitacija Lie-
tuvoje taip pat labai tobulėja, vis 

daugiau traumas patyrusių žmo-
nių grąžinami į gyvenimą, užsie-
nio šalių patirtis – akivaizdus įro-
dymas, kiek daug dar reikia nu-
veikti. Prof. A.Juocevičius patei-
kė iškalbingą pavyzdį – vienos 
dienos reabilitacijai skiriamų pi-
nigų kiekį. Lietuvoje tai 200 litų, 
Danijoje – 800 eurų, Šveicarijoje 
– 1500 eurų. Todėl tik suvieny-
tos pastangos gali duoti apčiuo-
piamų rezultatų. 

Įtaigiai ir įžvalgiai šventinia-
me renginyje nuskambėjo UAB 
„Teida“ direktorės Editos Želvie-
nės palinkėjimas Centrui ąžuolo 
stiprybės. Šio palinkėjimo Cen-
tro darbuotojams tikrai neleis pa-
miršti dovanų gautas ąžuoliukas 
– dar liaunas, bet žaliuojantis ir 
stiprėjantis. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario ir Vytauto Karsoko nuotr. 

Nuo 1994 m. Vyriausybės 
nutarimu Centrui buvo paskir-
ta vykdyti specialiųjų lengvų-
jų automobilių ir motorinių ve-
žimėlių įsigijimo ir jų techninio 
pritaikymo išlaidų kompensa-
vimo funkciją (tuomet – kartą 
per 8 metus išmokėti iki 4 tūkst. 
litų kompensacijas). Šią funkci-
ją Centras vykdė iki 2001 m. Per 
šį laikotarpį buvo išmokėta 230 
kompensacijų, bendra jų suma – 
917 730 litų. Vėliau visi duome-
nys apie išmokėtas kompensaci-
jas buvo perduoti miestų (rajonų) 
savivaldybių socialinės paramos 
skyriams. 

1995 m. buvo pasirašyta triša-
lė sutartis tarp Centro, „Motiva-
tion“ ir AB „Puntukas“ dėl veži-
mėlių vaikams, sergantiems ce-
rebriniu paralyžiumi, gamybos. 
Tokio tipo vežimėlių Lietuvoje 
niekas negamino ir netiekė, to-
dėl, nepaisant pradinio projekto 
trūkumų, tai buvo gera pradžia 
kuriant vaikišką kompensacinę 
techniką. Šis bendradarbiavimas 
truko iki 2000-ųjų. 

Iki 1997 m. neįgaliuosius ve-
žimėliais daugiausia aprūpino 
AB „Puntukas“ – jo pagamin-
tus vežimėlius neįgaliesiems iš-
duodavo visuomeninės organi-
zacijos. Nuo 1997 m. šią funkci-
ją perėmė Centras. Kartu jis pra-
dėjo rūpintis ir kompensacinės 
technikos remontu. Centras su-
darė sutartis su AB „Puntukas“, 
UAB „Dangija“, SP UAB Vil-
niaus Naujininkų darbo rinkos 
mokymo centru ir kitomis neį-
galiųjų įmonėmis: UAB „Senieji 
kapsai“, UAB „Retenė“, J.Girtos 
„Likimo laiptai“ ir kt. Buvo or-
ganizuotas ir elektrinių vežimė-
lių remontas, kurį iš pradžių at-
liko AB „Puntukas“, o vėliau – 
A.Gruzdžio įmonė, UAB „Me-
dicinos projektai“. Dauguma šių 
įmonių techninės pagalbos prie-
mones remontuoja iki šiol.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro D.Jankausko įsakymu 
pasirašyta ir šiuo metu veikian-
ti nauja lanksti neįgaliųjų aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis tvarka sudaro neįgalie-
siems didesnių pasirinkimo gali-
mybių. Šiuolaikišką techniką ju-
dėjimo sutrikimų turintiems ne-
įgaliesiems teikia UAB „Teida“, 
UAB „Biomedika“, UAB „Tane-
ta“, AB „Puntukas“, UAB „Slau-
givita“, UAB „Idemus“, UAB 
„Kasko group“. Jubiliejiniame 
renginyje dauguma jų pristatė 
savo tiekiamus gaminius. Tech-
ninės pagalbos priemonėmis 
Centras aprūpina ir regos bei 
klausos negalią turinčiuosius. 

Centras ne tik įsigyja bei ap-
rūpina techninės pagalbos prie-
monėmis šalies gyventojus, bet 
ir teikia socialines paslaugas neį- 
galiesiems – parenka, indivi- 
dualiai pritaiko ir išduoda judė-
jimo, regos ir klausos techninės 
pagalbos priemones, apmoko jo-
mis naudotis.

Reabilitologai  
neišsiverstų be techninės 

pagalbos priemonių 
Miestų gatvėse sutinkami ra-

teliais judantys žmonės yra tapę 

Lietuvos paraplegikų asociacijos
narių dėmesiui

Liepos 28 d. 12 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos (LPA) „Landšafto te-
rapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Ošupio takas 6a, Palanga, vyks 
LPA ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Pagal įstatus, susirinkimas yra LPA 
aukščiausias organas.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. veiklos ataskaitos už 2011 m. pateikimas;
2. finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas;
3. vienasmenio valdymo organo – prezidento – rinkimai;
4. kolegialaus valdymo organo rinkimai;
5. kiti klausimai.

Primename, jog pagal LPA įstatus kiekvienas narys susirinkime gali daly-
vauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą (jeigu jis nedeleguotas) 
kitam LPA nariui.

Išankstinė registracija tel. nr. 8 687 341 94 arba 
el. paštu: lp.asociacija@gmail.com

Atvykusių dalyvių registracijos pradžia liepos 28 d. 10 val.
Lietuvos paraplegikų asociacijos valdyba

Centro Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Juškienė su neįgaliai-
siais. 

Ąžuolo stiprybės Centrui linkėjo UAB 
„Teida“ direktorė Edita Želvienė. 

18 metų Centre dirbanti di-
rektoriaus pavaduotoja Elena 
Nekrošaitė susirinkusiesiems 
priminė ir daugiau šios neįga-
liesiems svarbios įstaigos veiklos 
momentų. 

Pirmiausia tik įkurtam Cen-
trui buvo pavesta vykdyti prote-
zinių-ortopedinių gaminių užsa-
kymą ir finansavimą, o nuo 1993 
m. gruodžio 1-osios jis buvo įpa-
reigotas neįgaliesiems parduoti 
specialiuosius lengvuosius au-
tomobilius.

Pirmaisiais Centro kompen-
sacinės technikos tiekėjais tapo 
UAB „Taneta“ (tiekė masažo ka-
binetų įrangą, kėdutes, laikiklius, 
lazdas), PKB „Puntukas“ (neįga-
liųjų vežimėlius, staliukus virš lo-
vos, specialias kėdes), sportinių 
gaminių fabrikas (medinius ra-
mentus), UAB „Magnetas“ (švie-
sos skambučius, šviesos žadin-
tuvus), UAB „Litema“ (šaldyk- 
les-šildykles, higieninius maiše-
lius). Per 1993 m. Centras išda-
vė 6 311 kompensacinės techni-
kos priemonių už 531 tūkst. litų. 
Tuomet tai buvo didžiulis laimė-
jimas, o lyginant su šiandiena – 
tik lašas jūroje. 2011 m. techninės 
pagalbos priemonėmis aprūpin-
ta daugiau kaip 34 tūkst. neįga-
liųjų, o joms įsigyti skirta 8 mln. 
37 tūkst. litų.

Centro direktorius Vytautas Bruzga padėkos raštą įteikia Romui Klimavičiui. 
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Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pasaulyje
Persodinta 

mėgintuvėlyje 
užauginta 

kraujagyslė
Švedijos gydytojai pranešė, kad 

dešimtmetei mergaitei buvo perso-
dinta stambi kraujagyslė, išauginta iš 
jos pačios kamieninių ląstelių. Gydyto-
jai paėmė mirusio vyro veną, nuo jos 
pašalino jo ląsteles ir likusį „karkasą“ 
panardino mergaitės kamieninėse ląs-
telėse. Taip mėgintuvėlyje pavyko už-
auginti iš mergaitės ląstelių sudarytą 
kraujagyslę. Mergaitei reikėjo operaci-
jos, nes buvo užsikimšusi stambi žar-
nyną ir kepenis jungianti vena. Dėl to 
gali prasidėti vidinis kraujavimas ir net 
ištikti mirtis. Kiti gydymo būdai, kaip 
antai bandymas dirbtiniais implantais 
nukreipti kraujotaką aplink užsikimšu-
sią venos dalį, nepadėjo. Gydytojai tei-
gia, kad, persodinus mėgintuvėlyje už-
augintą veną, pagerėjo ne tik pacien-
tės kraujotaka, bet ir gyvenimo koky-
bė. Implantų auginimo mėgintuvėlyje 
technologija išgelbėjo mergaitę nuo 
procedūros, kurios metu iš paciento 
kaklo arba kojos išimama ten esanti 
vena ir persodinama į kitą kūno vietą. 
Po tokio gydymo padidėja tikimybė, 
kad atsiras galūnių problemų.

Perėjo virš Niagaros 
ištemptu lynu

Akrobatas iš žymios profesionalių 
akrobatų šeimos Nikas Valenda perė-
jo lynu, ištemptu virš Niagaros krioklio. 
Tūkstančiai žmonių susirinko pažiūrėti 
akrobato, kuris atliko triuką 46 m aukš-
tyje. Per šį šimtmetį tai buvo pirmasis 
toks triukas, atliktas virš Niagaros krio-
klio. Amerikiečių televizija ABC, kuri 
rėmė šį šou, reikalavo, kad N.Valenda 
būtų su saugos priemonėmis. Prieš 
žygį akrobatas sakė, kad jis dar nieka-
da nėra vilkėjęs apsaugos priemonių 
pasirodymo metu. N.Valendai perėjus 
lynu į kitą krioklio pusę, pareigūnai pa-
prašė jo pateikti pasą, nes jis oficialiai 
kirto Kanados sieną. 

Seniausių Europos 
urvų piešinių amžius

Mokslininkai nustatė seniausių 
Europos urvų piešinių amžių. Buvo 
manoma, kad Ispanijoje esantys urvų 
piešiniai yra seniausi Europoje, o dabar 
mokslininkams pavyko tiksliai nustaty-
ti jų amžių, ir paaiškėjo, kad jie dar se-
nesni nei manyta iki šiol. Kantabrijos 
regiono urve esantys gyvūnų pieši-
niai, žmogaus plaštakų kontūrai ir rau-
doni taškai yra maždaug 4 tūkst. metų 
senesni nei manyta iki šiol. Mokslinin-
kai nustatė, kad seniausiu Europos 
piešiniu galima laikyti vieną raudo-
ną apskritimą, kuris yra senesnis nei 

40,8 tūkst. metų. Piešinių amžius buvo 
nustatytas ištyrus jų paviršiuje susida-
riusias kalcio karbonato nuosėdas. Kal-
cio karbonato nuosėdose yra šiek tiek 
gamtoje randamo radioaktyviojo ura-
no atomų. Šiems atomams yrant susi-
daro cheminis elementas toris. Irimo 
procesas vyksta labai pastoviu tem-
pu, todėl, ištyrę urano ir torio santykį 
nuosėdose, mokslininkai gali nustaty-
ti, kada jos susidarė. Šis datavimo bū-
das buvo žinomas jau seniai, bet tik 
dabar buvo taip ištobulintas, kad už-
tenka labai mažo nuosėdų mėginio.

„Berlyno Mauglis“

Pernai rugsėjį Berlyne atsirado Rė-
jumi prisistatęs vaikinas ir pareiškė po-
licininkams neįsivaizduojąs, iš kur esąs, 
tik atsimenąs, kad iki Berlyno ėjo pen-
kias dienas. Jaunuolis papasakojo, esą 
jis neprisimena savo vardo, amžiaus ir 
gimimo vietos, o pastaruosius penke-
rius metus po motinos žūties su savo 
tėvu gyveno miške. Pasak Vokietijos 
pareigūnų, vaikino pamotė atpažino 
„Berlyno Mauglį“ ir pranešė apie tai jų 
kolegoms Nyderlanduose. Paskui VFR 
teisėsaugos institucijos susisiekė su 
jaunuolio šeima ir bičiuliais, ir jie visi 
nedvejodami atpažino jį iš nuotrau-
kos. Kaip paaiškėjo, vaikinui 20 metų, 
o ne 17, kaip manyta anksčiau.

Tokio keisto elgesio priežastys 
nesuprantamos. Draugai papasako-
jo, kad jis turėjo asmeninių problemų 
ir tai buvo jo būdas pradėti naują gy-
venimą.  „Buvo įtartinų, jo pasakojimui 
prieštaraujančių faktų – jis buvo gana 
švarus, turėjo palapinę, kuri neatrodė 
naudota penkerius metus, – pasakojo 
policininkas Thomasas Neuendorfas. 
– Iš pradžių svarstėme įvairias versijas 
– kad jis susilažino ar panašiai. Sunku 
įsivaizduoti, kad kas šitiek laiko galėtų 
gyventi netoli Berlyno nepastebėtas.“

Kad ir kaip ten būtų, Rėjumi pa-
sivadinęs jaunuolis iš tikrųjų yra olan-
das Robinas van Helsumas. Jis bus 
patrauktas administracinėn atsako-
mybėn, nes socialinės tarnybos, lai-
kiusios jį nepilnamečiu, per pastaruo-
sius 9 mėnesius išleido daug pinigų 
jam išlaikyti. 

Bažnyčioje įrengė 
aistruolių zoną

Kijevo srities Vyšgorodo rajono 
centre dvasininkas vienoje iš tenykš-
tės graikų katalikų bažnyčios patal-
pų įrengė aistruolių zoną. Dabar ti-
kintieji ten žiūri Ukrainoje ir Lenkijo-
je vykstančio Europos futbolo čem-
pionato rungtynes. Tėvas Tarasas įsiti-
kinęs, kad čia nieko blogo nėra. Anot 
jo, tiems, kurie retai lankosi bažnyčio-
je, tai papildoma proga „ateiti į mal-
dos namus, pamatyti, kad bažnyčia 
– tai nieko baisaus, kad dvasininkas – 
toks pat žmogus“. Tiesa, žiūrint rung-
tynes bažnyčioje galioja tam tikri ap-
ribojimai: draudžiama vartoti alkoho-
linius gėrimus, rūkyti ir keiktis.

Neįgaliųjų sportas

Nori susipažinti
Išsituokusi 51-erių metų iš dalies darbinga moteris ieško rimto lenkiš-

kai kalbančio 55–60 metų draugo iš Vilniaus, Šalčininkų ar Eišiškių. 
Skambinti tel. 8 605 419 55 Kristinai.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Radviliškio sporto arena sve-
tingai sutiko neįgaliuosius iš 
Šiaulių regiono. Čia vyko tradi-
cinė, jau aštuntus metus iš eilės 
organizuojama Šiaulių apskrities 
neįgaliųjų sporto šventė. Be šei-
mininkų – Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos sportininkų – 
čia suvažiavo svečiai iš Šeduvos, 
Pakruojo, Akmenės, Šiaulių rajo-
no, Kuršėnų. Taip pat dalyvavo 
kitos Radviliškio rajono neįgalių-
jų komandos: Radviliškio krašto 
žmonių su negalia sąjunga, dia-
beto klubas „Likimas“ ir kiti. Iš 
viso – daugiau kaip 120 neįga-
liųjų. Jie varžėsi smiginio, baudų 
metimo, rankų lenkimo, kimšti-
nio kamuolio metimo, helpon-
go, šaškių ir šachmatų rungtyse.

Kimštinio kamuolio meti-
mo rungtį laimėjo Regina Bučie-
nė iš Pakruojo, antra vieta atite-

jono neįgaliųjų draugijos. Tarp 
vyrų nugalėjo akmeniškis Al-
bertas Semanavičius, antras liko 
mūsiškis L.Garmus, o trečias – 
radviliškietis Petras Narkevičius.

Smiginio rungtyje tarp mo-
terų pirmą vietą užėmė šiaulietė 
Irena Mickienė, antra liko Elena 
Bartusevičienė iš Kuršėnų klubo 
„Atgaiva“, o trečia – Nijolė Šukie-
nė iš Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos. Tarp vyrų taikliau-
sias buvo akmeniškis Antanas 
Ruika, o „Likimo“ atstovai Pet-
ras Plukas ir G.Žukauskas užė-
mė antrą ir trečią vietas.

Baudas geriausiai mėtė 
R.Bučienė iš Pakruojo, antra 
ir trečia liko mūsiškės Biru-
tė Tamonienė ir Vilija Jurgaitie-
nė. Tarp vyrų taikliausiai mėtė 
G.Žukauskas iš „Likimo", ant-
rą vietą užėmė Mindaugas Gra-
kauskas iš Radviliškio, o trečiąją 
R.Vladička iš Pakruojo.

Šaškių moterų turnyre pirmą 
vietą užėmė Eugenija Dačiolienė 
iš Pakruojo, antrąją – mūsiškė Re-
gina Gelumbauskienė, o trečio-
ji liko Nastutė Ivanauskienė iš 
Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gijos. Tarp vyrų geriausiai žaidė 
mūsiškis Algis Petrašiūnas, ap-
lenkęs Kuršėnų „Atgaivos“ da-
lyvius Vaidą Korsaką (2 vieta) ir 
Juozą Balčiūną (3 vieta).

Sporto šventė Radviliškyje

Šachmatų rungtį tarp moterų 
laimėjo Vilija Jurgaitienė iš Ra-
dviliškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos, antrąją ir trečiąją – Kuršė-
nų „Atgaivos“ narės Elena Ado-
maitienė ir Janina Petkienė. Vyrų 
turnyrą laimėjo akmeniškis Al-
fonsas Markevičius, o geriau-
si Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos šachmatininkai Jo-
nas Ramanauskas ir Sigitas Puo-
džiukas užėmė atitinkamai antrą 
ir trečią vietas.

Moterų rankų lenkimo rung-
tį laimėjo E.Adomaitienė iš Kur-
šėnų „Atgaivos“, antra liko mū-
siškė Irena Vilniuvienė, o trečiąją 
vietą iškovojo Angelė Lideikienė 
iš „Atgaivos“ . Vyrų rungtį tra-
diciškai laimėjo Vytautas Alek- 
na iš Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos. Marius Užinskas iš 
Pakruojo liko antras, o trečiąją 
vietą užėmė mūsiškis L.Garmus.

Komandomis nugalėjo ir pui-
kia taure pasipuošė Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugija, antrą 
vietą iškovojo Kuršėnų klubas 
,,Atgaiva“, o trečiąją – Pakruojis.

Varžybos baigėsi, medaliai ir 
taurės išdalyti. Dabar stipriau-
siųjų laukia dar vienas susitiki-
mas – šį sykį Lietuvos neįgalių-
jų sporto žaidynėse Kaune lie-
pos mėnesį.

Sigitas PUODŽIUKAS

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos komanda po apdovanojimų.

ko Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos narei Zitai Jurevičienei, 
trečioji – Angelei Lideikienei iš 
Kuršėnų klubo „Atgaiva“. Tarp 
vyrų nepralenkiamas buvo mū-
siškis Laimonas Garmus, antras 
liko Giedrius Žukauskas iš dia-
beto klubo „Likimas“, trečias – 
pakruojiškis Ričardas Vladička. 

Helpongo, tam tikros stalo 
teniso atmainos, rungtyje tarp 
moterų pirmą ir antrą vietas už-
ėmė šeduvės Albina Kutrienė 
ir Vida Baikova, o trečioji liko 
Z.Jurevičienė iš Radviliškio ra-

Finalinę rankų lenkimo kovą tradi-
ciškai laimėjo Vytautas Alekna (de-
šinėje), antras liko Marius Užinskas 
(kairėje).

Kauno sporto halė (Perkūno al. 5) jau penk-
tą kartą plačiai atveria duris visos šalies neį-
galiesiems – liepos 13 d. 12 val. čia prasidės V 
Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės. 
Į žaidynes kviečiami įvairaus amžiaus ir ne-
galių (klausos, regėjimo, intelekto, judėjimo 
ir kt.) sporto entuziastai (atvykimas, paraiškų 
pateikimas – iki 11.30 val.).

Respublikines neįgaliųjų sporto žaidynes vykdan-
čios Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas, 
žaidynių direktorius pabrėžia, kad šiuo renginiu sie-
kiama nevienadienių tikslų. Žaidynės kviečia neįga-
liuosius į sporto aikštynus, o kūno kultūrą ir sportą 
vertina kaip vieną svarbiausių sveikatingumo, svei-
kos gyvensenos priemonių. Žaidynės skatina neįga-
liuosius išbandyti savo jėgas, varžytis ir pagal išgales 
siekti sporto rezultatų.

V neįgaliųjų sporto žaidynių dalyviai jėgas galės 
išbandyti 7 rungtyse.
Šaškių ir šachmatų varžybos vyks 2-ose varžybų da-
lyvių grupėse atskirai vyrams ir moterims. 

Bočios varžybos vyks 2-ose varžybų dalyvių grupėse. 
Pirmoje grupėje dalyvaus klausos, bendrų susirgimų 
ir judėjimo negalią turintys žmonės, antroje – žmo-

nės, turintys intelekto negalią. Varžybose dalyvauja 
mišrios neįgaliųjų komandos.

Smiginio varžybos vyks 2-ose varžybų dalyvių gru-
pėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje grupėje da-
lyvaus žmonės, sėdintys vežimėliuose, antroje – kitų 
negalių atstovai.

Krepšinio 3 x 3 varžybos vyks 3-ose grupėse ats-
kirai vyrams ir moterims. Pirmoje grupėje dalyvaus 
žmonės, turintys klausos negalią, antroje – turintie-
ji intelekto negalią, trečioje – neįgalieji vežimėliuose.

Krepšinio baudų mėtymo varžybos vyks 3-ose var-
žybų dalyvių grupėse atskirai vyrams ir moterims. 
Pirmoje grupėje dalyvaus žmonės, turintys intelek-
to negalią, antroje – neįgalieji vežimėliuose, trečio-
je – kiti neįgalieji.

Rankų lenkimo varžybos kaire ir dešine ranka atski-
rai vyks skirtingose varžybų dalyvių grupėse. 

Vienam varžybų dalyviui bus leidžiama dalyvau-
ti ne daugiau kaip 2 sporto šakų varžybose. Neįgalie-
ji rungsis individualiose ir komandinėse varžybose. 
Žaidynių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti 
atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais. Visi žaidy-
nių dalyviai bus apdovanojami atminimo medaliais.

Visais rūpimais klausimais galite kreiptis į žaidynių direktorių igną mačiuką 
(mob. tel. 8 615 15 504, el. p.: ignas.maciukas@gmail.com).
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V.Klimavičius džiaugėsi, kad 
bene pusė fotografų dirba su 
profesionalia technika. Keletas 
jų naujus, tobulesnius fotoapa-
ratus įsigijo po pernykščio ple-
nero – galbūt tai šių užsiėmimų 
įtaka, čia subrendęs noras tobu-
lėti, ieškoti. 

Trečius metus iš eilės į ple-
nerą atvyko marijampoliškė 
Zita Antanavičienė. Pernai mo-
teris džiaugėsi prieš pat kūry-
binę stovyklą įsigijusi profesi-
onalų fotoaparatą, sulaukė bi-
čiulių patarimų, pamokymų. 
Nors Zita fotografuoja gana se-
niai (yra dalyvavusi ne vie-
noje parodoje, tapusi jų pri-
zininke), pripažįsta, kad mo-
derni technika gerokai paleng- 
vina darbą, padeda pasiekti ko-
kybės – jos nuotraukos origina-
lios, įdomios, dažnai netikėtos.

Dar vienas marijampoliškis – 
Almas Matulaitis ne tik dirba su 
profesionaliu fotoaparatu, bet ir 
yra baigęs fotografijos mokslus. 
Natūralu, kad toks derinys – 
profesionalių nuotraukų garan-
tas. Juolab kad Almas – ieškan-
tis, eksperimentuojantis, foto-
grafijos naujovėmis besidomin-
tis žmogus. Ir visada patariantis, 
sukauptomis žiniomis su mažiau 
patyrusiais kolegomis noriai be-
sidalijantis. 

Didžiausias atradimas – 
žmonės

Nors anykštėnas Algiman-
tas Gudelis fotografų plenere 
dalyvavo pirmą kartą, šios sri-
ties naujoku jo tikrai nepavadin-
si. Kino operatoriumi visą gyve-
nimą dirbęs vyriškis puikiai iš-
mano ir filmavimo kameros, ir 
fotoaparato galimybes bei pra-
našumus. Beje, fotoaparatas, jo 
nuomone, sudėtingesnis įrengi-
nys, juo dirbant reikia daugiau 

galvoti. Žinoma, jeigu nori re-
zultato, pažangos. A.Gudelio 
nuomone, senieji juostiniai apa-
ratai iš žmogaus reikalavo dau-
giau žinių ir pasiruošimo – rei-
kėjo labiau galvoti, ką ir kaip fo-
tografuoji, nes fotojuostoje gali-
mų kadrų skaičius buvo ribotas. 
„Skaitmeniniai fotoaparatai mus 
išlepino – gali pyškinti negalvo-
damas, o jau vėliau kompiuteryje 
iš daugybės kadrų išsirinksi ge-
riausiai pavykusį. Mažiau atran-
kos galvoje vyksta“, – sako foto-
grafijos žinovas. 

Vis dėlto, A.Gudelio nuomo-
ne, didžiausia tokių plenerų nau-
da – tai galimybė susitikti su įdo-
miais žmonėmis. Vyriškis svars-
to, kad į šiuos plenerus reikėtų 
pakviesti ir sveikų žmonių. Vien 
tam, kad pamatytų, kaip kūrybai 
atsidėję neįgalieji atsikrato kom-
pleksų, pamiršta visas ligas ir 
problemas, kad suvoktų jų vidi-
nę stiprybę. Tokie plenerai plečia 
čia susirenkančiųjų akiratį, vien-
minčių ratą, todėl labai naudin-
ga kasmet keisti jų vietą. Nedaug 
galimybių savarankiškai keliau-

ti turintys neįgalieji taip galė-
tų labiau pažinti gimtąjį kraštą, 
susitikti su naujais žmonėmis. 
A.Gudelis mano, kad neįgalių-
jų plenerus būtų galima pavers-
ti netgi tarptautiniais renginiais – 
tereikia pasikviesti po keletą kai-
mynų latvių ar lenkų. Būtų sma-
gu pamatyti, kas ką sugeba, vie-
niems iš kitų pasimokyti. 

Plenero, bet ne 
fotografijos naujokai
Draugiškas dalijimasis pa-

tirtimi – vienas didžiausių ple-
nero pranašumų. Kaskart atsi-
naujinant kūrybinės stovyklos 
dalyvių sudėčiai, vis atsiranda 
žmonių, kuriems gerai žinomi 
dalykai kitiems tampa tikru at-
radimu. Taip atsitiko ir šįkart – 
A.Gudelio patirtis labai praver-
tė taip pat pirmą kartą į plenerą 
atvykusiam varėniškiui Ernestui 
Gaidukevičiui, o geru pastarojo 
nuotraukas tvarkančių kompiu-
terinių programų išmanymu la-
bai džiaugėsi plenero vadovas 
V.Klimavičius.

Į Birštono Nemuno vingį šį-

Naujos tradicinio fotoplenero variacijos

kart atvažiavo 7 naujokai. Sma-
gu, kad plenero naujokai nebu-
vo fotografijos naujokai. Ignali-
niškis Rimtautas Vaickus foto-
grafija užsiima jau daugiau kaip 
30 metų. Labai mėgsta fotogra-
fuoti gamtą, žmones, jam patikė-
ta įamžinti Ignalinos rajono neį-
galiųjų draugijos renginius, eks-
kursijas, šventes – jis tikras neį-
galiųjų organizacijos fotometraš-
tininkas. Plenero vadovo pamo-
kos apie kompoziciją, vaizdo pa-
rinkimą Rimtautui nebuvo nau-
ji dalykai, tačiau norint įsisavinti 
prieš metus įsigyto skaitmeninio 
fotoaparato galimybes iš labiau 
patyrusių plenero dalyvių pasi-
mokyti tikrai buvo verta. 

Paroda ant klojimo sienos
Šiemetinis fotografų plene-

ras iš ankstesniųjų išsiskyrė ne 
tik netradicine tema, bet ir neti-
kėtu rezultatu – dviem parodo-
mis. Kiekvieną plenerą papras-
tai užbaigiančiai nuotraukų par-
odai šįsyk tebuvo atrinkti kom-
piuteriniai jų variantai. Pasak 
V.Klimavičiaus, nutarus, kad 
parodai skirtas nuotraukas įrė-
mins Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja, kol kas jos nėra atspausdintos. 

Tačiau be parodos pleneras 
nesibaigė. Kazakevičių etno-
grafinėje sodyboje, kur buvo 
surengtas iškilmingas dailinin-
kų ir fotografų plenerų uždary-

Svarbu ne ūgis, o... fotomeistriškumas – Dan-
guolė Plečkaitytė ir Vytautas Klimavičius.

Zitos Antanavičienės nuotr. 

Originali fotoparoda ant klojimo sienos.  

mas, ant klojimo sienos sukabin-
tos plenero dalyvių nuotraukos 
darniai įsiliejo į Just.Marcinkevi-
čiaus gimtinei dedikuotą Alksni-
akiemio bendruomenės kaupia-
mą fotoarchyvą. Bendruomenės 
atstovai patys išsirinko jam tin-
kamas neįgaliųjų nuotraukas, 
patys sumokėjo už jų išspaus-
dinimą.

Originalią ekspoziciją pradė-
jo nuotraukos, padarytos poetui 
lankantis savo tėviškėje, šioje so-
dyboje. Važinėdami po apylin-
kes plenero dalyviai užfiksavo 
nemažai įdomių ekspoziciją pra-
plečiančių detalių, vaizdų. Žvel-
giant į Z.Antanavičienės arklių 
nuotraukas iš atminties išplau-
kia taip dažnai Just.Marcinkevi-
čiaus deklamuotos eilutės: „Pa-
prasčiausiai pasiilgau arklio, / jo 
protingų ir gerų akių.“

Įdomus ir V.Klimavičiaus 
žvilgsnis į poeto gimtinę iš 
paukščio skrydžio: Nemunas su 
savo salomis, mėlynos upių tėvo 
kilpos, žaliuojantys miškai... 

Plenero kulminacija turėtų 
tapti visą kūrybinį procesą įam-
žinsiantis filmas. Atrinkęs bū-
dingiausias kolegų nuotraukas, 
filmuotą medžiagą artimiausiu 
metu V.Klimavičius rengiasi at-
sidėti dar vienam kūrybiniam 
procesui. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.„Paprasčiausiai pasiilgau arklio...“                                                                                                                                                                      Zitos Antanavičienės nuotr.

Fotoplenero sumanytoja Teresė Murauskaitė, sodybos šeimininkė Daiva 
Earle ir kūrybinės stovyklos dalyvė Zita Antanavičienė. 
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