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Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) iniciatyva Ukmergės 
rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su savivaldybės, ne-
vyriausybinių organizacijų, socialines paslaugas teikiančių 
centrų ir organizacijų atstovais. Taip siekta išsiaiškinti ak-
tualiausias Ukmergės rajono neįgaliųjų problemas, aptarti 
galimą jų sprendimą.

(nukelta į 7 psl.)

Neįgaliųjų ir savivaldybių dialogas Parolimpinėse 
žaidynėse – 
11 neįgalių 

Lietuvos 
sportininkų

Londono olimpinių ir pa-
rolimpinių žaidynių or-
ganizacinis komitetas jau 
paskelbė, kiek kuri pa-
saulio šalis galės į jas at-
siųsti savo sportininkų. 
Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas (LPOK) priėmė 
ir patvirtino mūsų šaliai 
skirtą kvotą – Lietuvai žai-
dynėse atstovaus 11 spor-
tininkų: 4 lengvaatlečiai, 
1 plaukikas ir 6 žaidėjų 
golbolo (aklųjų riedulio) 
komanda. Nors vardinis į 
Londoną vyksiančių spor-
tininkų sąrašas bus pa-
tvirtintas ir paskelbtas tik 
po liepos 4-ąją vyksian-
čio LPOK vykdomojo ko-
miteto posėdžio, jau da-
bar įdomu sužinoti apie 
pasirengimą žaidynėms, 
neįgaliųjų sporto situaci-
ją Lietuvoje ir pasaulyje. 
„Bičiulystės“ pašnekovas 
– LPOK generalinis sekre-
torius, mūsų šalies dele-
gacijos vadovas Gintaras 
Zavadckis.

– Į prieš ketverius metus Pe-
kine vykusias parolimpines žai-
dynes Lietuva palydėjo 25 spor-
tininkus. Londone mūsiškių 
bus tik 11. Kodėl daugiau nei 
per pusę sumažėjo mūsų paro-
limpiečių delegacija?

– Į Pekiną vyko daugiau spor-
to šakų atstovaujančių mūsų 
sportininkų. Pirmiausia – vietos 
žaidynėse šiemet neiškovojo iš 
10 sportininkų susidedanti mo-
terų tinklinio (sėdint) komanda. 
Kelios sportininkės gavo rentas 
ir išėjo iš komandos, o jų niekas 
nepakeitė. Į Londoną nevyksta 
dziudo atstovas, vietoj 2 plauki-
kų skrenda 1, sumažėjo ir lengva-
atlečių skaičius.

A arba B lygio normatyvus, 
atveriančius kelius į parolimpi-
nes žaidynes, yra įvykdę 9 len-
gvaatlečiai – 5 vyrai ir 4 moterys. 
Tačiau mums nustatyta kvota – 
2 vyrai ir 2 moterys. Šaliai ski-
riamos kvotos dydį lemia daug 
aplinkybių. Viena jų – bendras 

šiuos normatyvus įvykdžiusių 
sportininkų skaičius. Per pasau-
lio čempionatą iškovotos I–II vie-
tos duoda šaliai vieną kvotą ir t.t.

– Apie tai, kad aukščiausio 
lygio varžybose mūsų šaliai ga-
linti atstovauti rinktinė sensta, 
kalbėjote jau prieš Pekino pa-
rolimpines žaidynes. Per ketve-
rius metus situacija nė kiek ne-
pagerėjo?

– Mūsų įstatymai palankūs 
tik gerų sportinių rezultatų pa-
siekusiems sportininkams. Tik 
jiems skiriamos stipendijos, su-
daromos sąlygos vykti į varžy-
bas (joms rengtis ir pan.). Turime 

Neįgaliųjų situacija  
rajone

Pasak LND pirmininko Zig- 
manto Jančauskio, šiuo susitiki-
mu siekta ne kritikuoti ar reika-
lauti, bet abiem pusėms sužinoti 
vieniems kitų poreikius, galimy-
bes, nes nebendraujant neįgalieji 
lyg ir nustumiami į šalį, klaidin-
gai manoma, jog vienintelė jiems 
aktuali sritis – socialinės paslau-
gos ar skiriamos išmokos.

Ukmergės rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Lina Saba-
liauskienė trumpai pristatė gerą-
ją Ukmergės rajono patirtį neįga-
liųjų socialinės integracijos srity-
je ir pagrindinę informaciją apie 

Socialinės reabilitacijos paslaugas 
teiks ir kaimo bendruomenės

Ukmergės miestą bei rajoną. Savi-
valdybės statistika rodo, kad nuo 
2007 m. neįgaliesiems jau pritai-
kyta 20 būstų, vidutiniškai po 4 
per metus. 2012 m. planuojama 
pritaikyti 3 būstus, jei bus gau-
tas papildomas finansavimas iš 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to – gal ir daugiau.

2012 m. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektams finan-
suoti iš viso skirta 280,5 tūkst. 
Lt. Savivaldybės atstovai pasi-
džiaugė aktyvia tiek Ukmergės 
rajono neįgaliųjų draugijos, tiek 
Ukmergės krašto neįgaliųjų są-
jungos veikla ir nurodė, kad deda 
nemažai vilčių į kaimo bendruo-

menėse pradedančius veikti soci-
alinius centrus. Šiais metais savi-
valdybės tarybos sprendimu pa-
tvirtinta Neįgaliųjų reikalų ko-
misija, kuri dar tik pradeda savo 
darbą. Kol kas ši komisija spren-
dė klausimus dėl rajono neįgalių-
jų renginių.

Savivaldybė tikisi į 
kultūrinę, pramoginę ar 

sportinę veiklą orientuotų 
projektų

Pasikeitus projektų finansavi-
mo tvarkai neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų (NVO) atsto-
vai domėjosi projektų vertinimu, 
kartu su savivaldybės atstovais 
diskutavo apie dabartinių veiklų 
pobūdį, domėjosi, kokias naujas 
veiklas galėtų organizuoti ateity-
je. Savivaldybė išreiškė stiprią po-
ziciją, kad neįgaliesiems paslau-
gas norinčios teikti NVO turėtų 
būti labiau orientuotos į kultūri-
nę, pramoginę ar sportinę veiklą. 

Šventosios „universitete“ – 
kūrybinio tobulėjimo pamokos 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos rengiami literatų seminarai pradėjo skaičiuoti antrą dešimt-
metį. Į Šventosios mokymo ir reabilitacijos centrą literatūrai neabejingi, kuriantys žmonės 
iš visos Lietuvos susirinko jau 11 kartą. Dauguma – poezijai pirmenybę atiduodančiųjų, ta-
čiau tarp jų buvo ir prozoje, satyroje jėgas bandančiųjų. Seminaro vadovės – poetė, lite-
ratūros kritikė Paulina Žemgulytė ir literatūros kritikė, redaktorė Janina Riškutė – negailė-
jo jiems profesionalių patarimų, o „Gyvenimo mažmožių“ temai skirta kūrybinė stovykla 
padėjo įsižiebti ne vienai netikėtai literatūrinei kibirkštėlei, atsiskleisti gilesnei įžvalgai, o jo 
dalyviams pasijusti gebantiems pristatyti, analizuoti ne tik savo, bet ir bičiulių kūrybą.

Pirmą kartą į literatų seminarą atvykę kūrėjai kartu su vadovėmis Janina Riškute ir Paulina Žemgulyte.

(nukelta į 2 psl.)
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Nors birželis šiais metais šykšti mums saulėtų 
dienų, nuotaiką labai praskaidrino baigusių aukštą-
sias mokyklas absolventų veidai. Prie Kauno muziki-
nio teatro, filharmonijos būriavosi absolventų manti-
jomis apsirengę būsimi aukštojo mokslo diplomų sa-
vininkai. Malonu tarp jų matyti ir neįgalius studen-
tus, kurių Lietuvos aukštosiose mokyklose šiandien 
ne dešimtys, o šimtai.

Okupacijos metais studijuoti Vilniaus universitete, 
tuo metu vieninteliame Lietuvoje, neįgaliesiems buvo 
galima tik gavus universiteto rektoriaus leidimą. To-
kius prašymus rašė Janina Pažėraitė, Gražina Lekavi-
čienė ir kiti iššūkiams pasiruošę neįgalieji. Valstybės 
pagalba tokiems studentams buvo minimali, tad dau-
geliui jų turėjo padėti kolegos. Pamenu vieną su mano 
seserimi lietuvių kalbą studijavusią aklą mergaitę. Jai 
padėjo visi kurso draugai – vieni lydėjo į universite-
tą ir atgal, kiti skaitė literatūrą, dar kiti tvarkė buitį.

Nesuklysiu parašiusi, kad Vytauto Didžiojo uni-
versitetas (VDU) pirmasis Lietuvoje plačiai atvėrė du-
ris neįgaliems jaunuoliams. 2006 m. VDU studijavo 41 
neįgalus studentas, o 2012 – jau daugiau kaip 100. Nuo 
2006-ųjų padidėjo ir bendras neįgalių studentų skai-
čius. Galbūt negalią atskleisti skatino galimybė gauti 
finansinę paramą, bet gali būti, kad toks augimas su-
sijęs su geresnių sąlygų neįgaliesiems užtikrinimu, su 
didesniu jų noru siekti aukštojo mokslo.

Būsimi studentai dažniausiai apie savo negalią pra-
neša per priėmimą į aukštąją mokyklą. Daugiausia stu-
dijuoti ryžtasi judėjimo, regos, klausos, taip pat vidi-
nę negalią turintieji.

Dažniausiai neįgalių studentų reikalus koordinuo-
ja aukštųjų mokyklų dekanatai. Pastebima tendenci-
ja šią kompetenciją skirti studijų skyriams. Keturiose 
aukštosiose mokyklose yra paskirti neįgaliųjų reikalų 
koordinatoriai, taip pat keturios Studentų atstovybės 
rūpinasi neįgaliais studentais.

Buvo įdomu sužinoti, kiek neįgalūs studentai gali 
turėti įtakos studijų sąlygoms, mat nepaisant to, kad 
jie gali būti labai aktyvūs, sprendžia universiteto va-
dovybė. Apmaudu, jog būna ir taip, kad neįgalieji dėl 
nepritaikytos aplinkos negali studijuoti jiems patin-
kančių ir perspektyvių dalykų.

Vienas idealiausių, mano akimis, sektinų pavyz-
džių yra prieš kelias dienas VDU magistro diplomą 
gavusios Rūtos Kupčinskaitės ir VDU rektoriaus Zig-
mo Lydekos bendradarbiavimas. Rūtos studijų metais 
faktiškai buvo pritaikyta VDU aplinka judėjimo nega-
lią turintiesiems, įrengtas reabilitacijos kambarys, kur 
galima naudotis internetu, treniruokliu, masažo kėde. 
Taip pat neįgaliems universiteto studentams suteikia-
ma galimybė bendrabutyje gyventi kartu su juos ly-
dinčiu asmeniu.

Liūdnesnis pavyzdys – Lietuvos kūno kultūros 
akademija (LKKA). Sukūrus Taikomosios fizinės kul-
tūros studijų programą, visiškai nesirūpinta aplinkos 
pritaikymu. Administracijos pagalba tokiems studen-
tams buvo minimali, todėl daugumai jų turėjo padėti 
kartu studijuojantys kolegos. Atsimenu vieną Lietuvos 
kultūros akademijoje studijavusį judėjimo negalią tu-
rintį vaikiną, kurį kurso draugai pravardžiavo „caru“ 
juokaudami, esą jis sėdi soste, o jie kaip tarnai turi jį vi-
sur nešioti. Laimei, šiandien ši akademija puikiai pri-
taikyta. Už ryžtą ir pastangas padaryti šią mokslo įs-
taigą patogią ir prieinamą neįgaliesiems dėkoti galė-
tume Rūtai Adomaitienei, LKKA Taikomosios fizinės 
veiklos katedros vedėjai.

Prisimenant tuos prieš kelias dienas matytus lai-
mingų neįgalių studentų veidus norisi jiems palinkė-
ti nenuleisti rankų, juk posakis „Per aspera ad astra“ 
(Per sunkumus į žvaigždes) aktualus visais laikais. O 
iš aukštųjų mokyklų administracijų norisi tikėtis atidu-
mo ir jautrumo neįgalių studentų problemoms.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Neįgalių studentų 
kelias mokslo 
aukštumų link

Apie tai, 
kas 

jaudina

Kaišiadorys:

Apylinkių neįgaliųjų susitikimas

Akmenės r.:
 „Bičiulystei“ atsiųsta-

me laiškelyje Vida Veigno-
rienė, Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos Akmenės 
seniūnijos skyriaus vadovė, 
papasakojo apie surengtą ju-
biliatų sveikinimą.

Gražią vasarišką popie-
tę į Akmenės rajono neį-

Pagerbė jubiliatus
galiųjų draugijos Akme-
nės seniūnijos skyrių su-
kviesti 75-erių ir 80 metų 
sukaktis šventę neįgalieji. 
Gražūs žodžiai apie gyve-
nimą, jo prasmę, asmeninį 
indėlį į rajono bendruome-
nės raidą buvo skirti ilga-
metei Neįgaliųjų draugi-

Pasvalio rajono Di-
liauskų ir Ustukių kaimuo-
se gyvenančių neįgalių-
jų iniciatyva organizuota 
aplinkinių kaimų neįgalių-
jų šventė. Ji vyko Ustukių 
kultūros namuose. Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Juozas 
Matulis pritarė šiam suma-
nymui ir padėjo sureng-
ti susitikimą. Pasak pirmi-

ninko, tokie neįgaliųjų su-
sitikimai kol kas neorgani-
zuoti vienintelėje – Nami-
šių – seniūnijoje, visur ki-
tur jie jau vyko. J.Matulis 
susirinkusiesiems linkė-
jo aktyvumo, o į šventę at-
vykęs Pasvalio apylinkės 
seniūnas Stanislovas Tre-
ba stebėjosi užkrečiančiu 
žmonių noru rinktis į to-
kias šventes, mat dvi neį-

galiosios iš Talačkonių at-
vyko dviračiais.

Šventė prasidėjo Ustu-
kių kultūros namų tautinių 
šokių kolektyvo „Šėltinis“, 
vadovaujamo Nidos Saka-
lauskienės, pasirodymu. Jį 
pakeitė Neįgaliųjų drau-
gijos vokalinis ansamblis 
„Žalsvasis šaltinis“. Neį-
galiesiems dainavo ir šoko 
Ustukių pagrindinės mo-

Kitaip tariant, turėtų rink-
tis veiklas, kurios labiau at-
spindėtų socialinę reabilita-
ciją, o ne socialinių paslau-
gų teikimą. Pasak savival-
dybės atstovų, tikslingiau 
būtų, jei socialines pas-
laugas neįgalieji gautų so- 
cialinių paslaugų centruo-
se. Tokiu atveju socialinių 
centrų ir NVO organizuo-
jamos veiklos ar teikiamos 
paslaugos nesidubliuotų.

Paslaugos  
nepriartėjo

LND pirmininkas Z.Jan- 
čauskis domėjosi, ar, pasi-
keitus finansavimo tvarkai, 
paslaugos efektyviau pa-
siekia rajono neįgaliuosius. 
Pasak Ukmergės rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojos 
Jolantos Kanapeckienės, 
nors toks ir buvo finansavi-
mo tvarkos pakeitimo tiks-

las, iš esmės niekas nepasi-
keitė, paslaugos lėtai „artė-
ja“ prie žmonių. Jaučiamas 
didesnis tik miesto ar aplin-
kinių rajonų neįgaliųjų ak-
tyvumas, kaimo bendruo-
menėse vis dar trūksta už-
imtumo veiklų. 

Viena iš neįgaliųjų 
NVO organizacijų prista-
tytų problemų – dienos 
slauga namuose. Deja, ne-
įgaliųjų NVO neturi teisės 
teikti šias paslaugas neįga-
liesiems, o socialinių pas-
laugų centrai jas teikia tik 
darbo metu. 

Ragino nebijoti ginti 
savo teises

Dar viena neįgaliesiems 
opi problema – specialiųjų 
poreikių ar nedarbingumo 
lygio pakartotinis nustaty-
mas Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybo-
je. Ir NVO, ir savivaldybė 
turi realių pavyzdžių, kai 
neįgalieji nebesikreipia dėl 

Socialinės reabilitacijos paslaugas 
teiks ir kaimo bendruomenės

(atkelta  iš 1 psl.)

jos Akmenės skyriaus bu-
halterei Palmirai Žalungy-
tei, Bronislavai Kenstavi-
čienei, Albertui Butnoriui, 
Vincui Prialgauskui, trem-
ties gulagus Sibire iškentu-
siam Stasiui Grincevičiui.

Jubiliatus pasveikino 
Akmenės rajono neįga-

 Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos narė Julė 
Morkūnienė laiškelyje „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie Va-
rėnos r. Valkininkuose vyku-
sius Šv. Antano Paduviečio 
atlaidus, kuriuose dalyvavo ir 
Kaišiadorių rajono neįgalieji.

Viename ryškiausių 
lietuvių liaudies medinės 
architektūros paminklų, 
Valkininkų miestelyje, at-
gaivinta sena tradicija ir 
triukšmingai paminėta An-
taninių šventė. Joje – įspū-
dingas Antaninių kermo-
šius, muzikinė programa.

Šventė prasidėjo kai-
mišku kermošiumi. Čia, lyg 
tikrame senajame kaimo 
turguje, buvo galima įsigy-
ti nagingų liaudies meistrų 
dirbinių, sodo gėrybių, gar-

dumynų. Dalyvauti buvo 
pakviestos ir Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų draugijos 
skiautinių ir mezgimo būre-
lių darbštuolės. Ypač daug 
dėmesio sulaukė savo dar-
belių atsivežusios skiauti-
nių būrelio narės, mat Val-
kininkuose tokiais rankdar-
biais dar niekas neužsiima. 
Džiugu, jog Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
darbštuolių Linos Jotkie-
nės, Danutės Nauckūnie-
nės, Linos Ivaškevičiūtės, 
Julės Morkūnienės, Linos 
Zdanavičienės darbeliai ne 
tik traukė kermošiaus lan-
kytojų akį, bet ir buvo no-
riai perkami.

Pasvalio r.:

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos darbštuolės (iš kairės) 
Lina Jotkienė, Lina Ivaškevičiūtė, Julė Morkūnienė, Lina Zda-
navičienė ir Danutė Nauckūnienė Šv.Antano atlaidų kermošiu-
je prekiavo savo darbeliais.

Darbštuolės dalyvavo kermošiuje

liųjų draugijos pirminin-
kė Zofija Švažienė, linkė-
dama jiems geros sveika-
tos, bendruomeniškumo. 
Jubiliatų rankose pražydo 
vasaros žiedai, jiems skam-
bią dainą skyrė Akmenės 
seniūnijos skyriaus mote-
rų ansamblis.

kyklos dainorėliai ir šokė-
jėliai, taip pat Diliauskų 
kultūros namų saviveikli-
ninkų ansamblis, vadovau-
jamas Sigito Paliulio.

Atvykusieji galėjo gro-
žėtis Pasvalio rajono pas-
laugų ir užimtumo cen-
tro pagyvenusiems ir ne-
įgaliesiems lankytojų dir-
binių paroda.

Vilius GRABSKIS

specialiojo nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikio 
nustatymo, nes neįmano-
ma patekti į NDNT sky-
riaus patalpas, specialistai 
elgiasi netaktiškai (kartais 
net žeminančiai), poreikio 
nustatymo procedūra per 
sudėtinga – neretai neįga-
liajam tenka į NDNT va-
žiuoti daugiau nei du kar-
tus. Deja, teritorinio NDNT 
skyriaus atstovai susitiki-
me nedalyvavo. Savo ruož-
tu Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Bendrosios me-
dicinos pagalbos skyriaus 
vyriausioji specialistė Rasa 
Biekšienė su tokiu neleisti-
nu elgesiu susiduriantiems 
neįgaliesiems patarė būti 
atkakliems ir netylėti. Pa-
sak jos, valstybės tarnau-
tojas turi pareigą etiškai ir 
tinkamai atlikti savo parei-
gas, todėl kuo daugiau as-
menų išdrįs pranešti, kad 
taip nėra, tuo greičiau bus 
reaguojama į šią problemą.

Susitikime dalyvavo 
ir teritorinės darbo biržos 
Ukmergės skyriaus vedė-
ja Ramunė Kaušikienė. Ji 
pristatė bendrą neįgalių-
jų padėtį Ukmergės rajo-
ne. Darbo biržos duome-
nimis, Ukmergės rajone 
yra 322 neįgalūs bedarbiai, 
per mėnesį vidutiniškai įsi-
darbina 2–3 neįgalieji. Šiais 
metais nė vienas neįgalusis 
nesikreipė dėl dalyvavimo 
profesinėje reabilitacijoje. 
2011 metais profesinės re-
abilitacijos programoje da-
lyvavo 4 neįgalieji, 1 iš jų 
įsidarbino, dar vienas įkū-
rė savo verslą.

Visi susitikimo daly-
viai pripažino, kad apta-
rė nedaug klausimų. Ta-
čiau buvo kalbėta apie tai, 
kas šiuo metu visiems ak-
tualiausia. Mat tik apta-
rus ir išsprendus dabarti-
nes problemas galima ju-
dėti toliau.

Asta ARMONAITĖ
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1947 metai. Vasarėjant nuo-
šaliame Pamusių kaime (dabar 
Varėnos r.) pasirodė suvargęs, 
alkanas berniukas. Lietuviškai 
nemokėjo, tik vokiškai. Valstie-
čiai buvo girdėję, jog karui dar 
nesibaigus ir vėliau iš Karaliau-
čiaus, jo apylinkių į Lietuvą trau-
kė būriais namų, duonos netekę 
Vokietijos gyventojai, karo in-
validai, našlaičiai. Sovietų val-
džia bėglius grąžindavo atgal, 
o vaikus uždarydavo į prieglau-
das. Bet nemažai kam pavykda-
vo prasmukti pro šį sietą ir pri-
siglausti Nemuno krašte. Kai 
kurie čia pasiliko visam gyve-
nimui, sukūrė šeimas. Jie patys 
save pradėjo vadinti „vilkų vai-
kais“ – pagal mitą, kuris byloja, 
jog Romos įkūrėjai Romulas ir 
Remas, įmesti į Tibrą, upės buvo 
išplukdyti į krantą ir jų tėvo, die-
vo Marso, atsiųstoji vilkė dvy-
nius išmaitino.

Tarp laimingųjų, išvengusių 
valdžios namų, buvo ir mažasis 
Klausas, pavarde Lipertas. Ber-
niukas greit išmoko lietuviškai, 
nevengė jokio darbo – triūsė prie 
gyvulių, daržų, namų ruošos…

Geraširdžiai dzūkai pamilo 
kruopštų vaikinuką kaip savo 
sūnų, sugebėjo jį išsaugoti nuo 
valdžios akių. Pamusiuose per 
devynerius gyvenimo metus 
Klausas ne tik dirbo, brendo, 
bendravo su kaimynais, bet ir 
globėjų padedamas ieškojo be 
žinios dingusių tėvo, sesers. Mo-
tina buvo mirusi, brolis Zigfri-
das žuvo bombarduojant Kara-
liaučių. Nepaisant įvairių kliū-
čių pagaliau 1955 m. Klausui pa-
vyko apkabinti artimuosius. Grį-
žęs į tėvynę, jis tarnavo pasienio 
policijoje, mokėsi, mokytojavo. 
Apsigyveno Diepholco mieste.

Lietuvą, savo antruosius tė-
vus, brolius ir seseris jam pavy-
ko išvysti tik po 30 metų. La-
bai traukė Pamusiai, vaikystės 
takai, bendraamžiai, nuo metų 
naštos palinkę globėjai ir didžiu-
lis noras atsilyginti už svetingą 
pastogę.

Per pirmuosius dešimt metų, 
kaip pats sako, savo mielą šalį 
aplankė 19 kartų. Vėliau vis 
dažniau. Ir ne tuščiomis. Ypač 
dosnios Klauso labdaros buvo 
atkūrus nepriklausomybę. Sa-
vojo miesto Raudonojo Kry-
žiaus savanorių, firmų, gerada-
rių pastangomis Kauno klini-
koms, Ukmergės rajono Jasiu-
liškių pensiono gyventojams pa-
dovanota stomatologijos įran-
gos, Utenos ligoninei – 40 tūkst. 

švirkštų. Ne vienos ligoninės 
akių ligų skyriui atvežta įvairios 
aparatūros.

Tuometė Lietuvos invali-
dų draugija (LID) tik steigėsi ir, 
suprantama, jai daug ko stigo. 
K.Lipertas priimantiems labda-
rą Raudonojo Kryžiaus atsto-
vams visada sakydavo: pirmiau-
sia – ligoniai, neįgalieji ir vaikai. 
LID buvo dovanota dešimtys ve-
žimėlių, ramentų, vaikštynių, 
daug drabužių, vaistų, pigiai 
parduotas specialios paskirties 
autobusas. Kelios dėžės spor-
tinės aprangos įteikta Vilniaus 
aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centro auklėtiniams.

Didžiulis projektas, kurio 
vertė apie 50 tūkst. litų, buvo 
įgyvendintas Vilniaus pirmuo-
siuose vaikų globos namuose. 
Čia buvo pakeisti visi santechni-
kos įrenginiai, dalis vamzdynų. 
Klausas asmeniškai pusantro 
mėnesio vadovavo meistrams, 
mokėjo atlyginimus.

Kartą Pamusių gyventojai 
buvo ypač nustebinti – tokių 
didelių sunkvežimių vilkstinės 
nebuvo matę. Iš jų netrukus rie-
dėjo traktoriai, sėjamosios, trą-
šų barstytuvai, bulvių kasimo 
mašinos ir daug kitos žemės 
ūkio technikos bei inventoriaus. 
Dzūkų ūkininkams, žengusiems 
pirmuosius savarankiško darbo 
žingsnius, tai buvo ypač bran-
gios dovanos.

Sunku išvardyti ir įvertinti 
per daugelį metų organizuotas, 
beje, ir tebesitęsiančias labdaros 
akcijas. K.Liperto pavyzdžiu pa-
sekė kitas Vokietijos pilietis, bu-
vęs Lufthanzos lakūnas, lėktu-
vo vadas Gerdas Liubkeris. Jo ir 
žmonos Heikės lėšomis buvo fi-
nansuojama Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus gailestingųjų seserų 
(dabar slaugytojų) programa, ne 
kartą organizuotos ir atgabentos 
didžiulės labdaros siuntos.

1997 m. Klausas Lipertas ir 
Gerdas Liupkeris už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanoti Gedi-
mino penktojo laipsnio ordinais, 
pagerbti savo tėvynėje.

Apie aštuonetą metų Klau-
sas nesilankė Lietuvoje. Turėjo 
labai rimtą priežastį – po sun-
kios ligos jam prireikė ir neįga-
liojo vežimėlio, ir ramentų. Bet 
sustiprėjęs neiškentė vėl neap-
silankęs antrojoje gimtinėje, ne-
pabuvęs Pamusiuose. Atlydėjo jį 
žmona Edelgarda, sūnus Jurge-
nas. Jaunystės dienų šauksmas 
dažnai būna nenumaldomas.

Algimantas JAZDAUSKAS

Širdies šauksmas

Susitikimas su Raudonojo Kryžiaus draugijos ir kitais labdaros gavėjų 
atstovais. Kalba Klausas Lipertas, šalia žmona Edelgarda, fotografuoja 
sūnus Jurgenas.

Klausėte – 
atsakome Kaip nustatyti amžių 

senatvės pensijai 
gauti?

„Man 58-eri metai, norėčiau pa-
siteirauti, kaip galėčiau apskaičiuo-
ti, kada sukaksiu pensinį amžių? 
Taip pat įdomu, kaip nustatomas 
amžius išankstinei pensijai gauti“, 
– klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.

Nuo 2012 m. sausio 1 d.,  va-
dovaujantis Valstybinio sociali-
nio pensijų draudimo įstatymo 
(Pensijų įstatymo) 21 ir 57  str. 
pakeitimais, nustatytas senatvės 
pensijos amžius moterims ir vy-
rams – 65 metai (Žin., 2011, Nr. 
77-3723). Ši pensinio amžiaus 
riba bus pasiekta 2026 metais 
pensinį amžių nuo 2012 metų 
kasmet didinant moterims 4 mė-
nesiais, vyrams – 2 mėnesiais. 
Įsidėmėtina, kad tais pačiais me-
tais gimusiems asmenims pensi-
nis amžius gali sukakti skirtin-
gais metais. Tai priklauso nuo 
to, kurį mėnesį asmuo yra gimęs.

Pavyzdžiui, moteris, gimusi 
1952 m. vasario mėnesį, pensinį am-
žių sukaks 2012 m. birželio mėnesį, 
sulaukusi 60 metų ir 4 mėnesių. O 
moteris, gimusi 1952 m. lapkričio 

mėnesį, pensinį amžių sukaks 2013 
m. liepos mėnesį, sulaukusi 60 metų 
ir 8 mėnesių, nes jos pensinio am-
žiaus padidinimas 4 mėnesiais „per-
kopia“ į 2013 metus, kuriais Pen-
sijų įstatymo numatytas  pensinis 
amžius yra 60 metų ir 8 mėnesiai.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai,  
kad dėl nuo 2012 m. pradedamo 
didinti senatvės pensijos am-
žiaus atitinkamai didėja ir am-
žius, kurio sulaukę asmenys gali 
kreiptis dėl išankstinės senatvės 
pensijos. 

Valstybinių socialinio drau-
dimo senatvės pensijų išanks-
tinio mokėjimo įstatymo (Žin., 
2003, Nr. 114-5116) 3 str. nustato, 
kad viena iš būtinų sąlygų įgyti 
teisę į išankstinę pensiją yra ta, 
kad iki nustatyto senatvės pen-
sijos amžiaus būtų likę ne dau-
giau kaip 5 metai.

Nustatyti amžių, kurio su-

laukus galima išeiti į išanksti-
nę pensiją, galima tokiu būdu. 
Pirmiausia reikia nustatyti nau-
ją pailgintą senatvės pensijos 
amžių, kuris priklauso nuo as-
mens gimimo datos. Jei iki as-
mens pensijos amžiaus yra likę 
ne daugiau (gali būti mažiau) 
kaip 5 metai, jis turi teisę į išanks-
tinę senatvės pensiją.

Pavyzdžiui, moteriai, kuri gi-
musi 1956 m. balandžio 6 d., sena-
tvės  pensijos amžius sukaks 2018 
m. rugpjūčio 6 d., kai ji bus 62 metų 
ir 4 mėnesių. Šiuo atveju moteris 
į išankstinę pensiją galės išeiti ne 
anksčiau kaip 2013 m. rugpjūčio 6 
d., t.y. iki senatvės pensijos amžiaus 
likus 5 metams. 

Senatvės pensijos amžių ga-
lima nustatyti pagal internete 
(www.sodra.lt) esančią senatvės 
pensijos amžiaus skaičiuoklę.

Leonilija PERMINIENĖ

Iš pateiktos lentelės  pagal savo gimimo datą galite sužinoti, kokio amžiaus išeisite į pensiją.

 metai moterų  
pensinis 
amžius

      
gimimo data

Vyrų 
pensinis  
amžius

gimimo data

2012 60 metų 
4 mėn.

1952 m. sausio 1 d. – 
1952 m. rugpjūčio 31 d.

62 metai  
8 mėn.

1949 m. liepos 1 d. – 
1950 m. balandžio 30 d.

2013 60 metų 
8 mėn.

1952 m. rugsėjo 1 d. – 
1953 m. balandžio 30 d.

62 metai 
10 mėn.

1950 m. gegužės1 d. – 
1951 vasario 28 d.

2014 61 metai 1953 m. gegužės 1 d. – 
1953m. gruodžio 31 d. 

63 metai 1951 m. kovo 1 d. – 
1951 m. gruodžio 31 d.

2015 61 metai 
4 mėn.

1954 m. sausio 1 d. – 
1954 m. rugpjūčio 31 d.

63 metai 
2 mėn.

1952 m. sausio 1 d. – 
1952 m. spalio 31 d.

2016 61 metai 
8 mėn.

1954 m. rugsėjo 1 d. – 
1955 m. balandžio 30 d.

63 metai 
4 mėn.

1952 m. lapkričio 1 d.  – 
1953 m. rugpjūčio 31 d.

2017 62 metai 1955 m. gegužės 1 d. – 
1955 m. gruodžio 31 d.

63 metai 
6 mėn.

1953 m. rugsėjo 1 d.  – 
1954 m. birželio 30 d.

2018 62 metai 
4 mėn.

1956 m. sausio 1 d. – 
1956 m. rugpjūčio 31 d.

63 metai 
8 mėn.

1954 m. liepos 1 d. – 
1955 m. balandžio 30 d.

2019 62 metų 
8 mėn.

1956 m. rugsėjo 1 d. – 
1957 m. balandžio 30 d.

63 metai 
10 mėn.

1955 m. gegužės 1 d. – 
1956 m. vasario 28 d.

2020 63 metai 1957 m. gegužės 1 d. – 
1957 m. gruodžio 31 d.

64 metai 1956 m. kovo 1 d. – 
1956 m. gruodžio 31 d.

2021 63 metų 
4 mėn.

1958 m. sausio 1 d. – 
1958 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 
2 mėn.

1957 m. sausio 1 d.  – 
1957 m. spalio 31 d.

2022 63 metų 
8 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d. – 
1959 m. balandžio 30 d.

64 metai 
4 mėn.

1957 m. lapkričio 1 d.  – 
1958 m. rugpjūčio 31 d.

2023 64 metai 1959 m. gegužės 1 d. – 
1959 m. gruodžio 31 d.

64 metai 
6 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d.  – 
1959 m. birželio 30 d.

2024 64 metų 
4 mėn.

1960 m. sausio 1 d. – 
1960 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 
8 mėn.

1959 m. liepos 1 d.  – 
1960 m. balandžio 30 d.

2025 64 metų 
8 mėn.

1960 m. rugsėjo 1 d. – 
1961 m. balandžio 30 d.

64 metai 
10 mėn.

1960 m. gegužės 1 d.  – 
1961 m. vasario 28 d.

2026 65 metai 1961 m. gegužės 1 d. ir 
vėliau

65 metai 1961 m. kovo 1 d. ir vėliau

  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Onutė Čirvinskienė pa-
pasakojo apie Jurbarko neįgaliųjų 
klubo „Svaja“ susitikimą su bičiu-
liais iš Šakių rajono.

Jurbarko neįgaliųjų klubo 
„Svaja“ susitikimas su į svečius 
atvykusiais likimo draugais iš 
Šakių rajono Sudargo seniūnijos 
pradėtas eilėmis. „Svajos“ klubo 
pirmininkė Z.Bartusevičienė pa-
sidžiaugė gausiai susirinkusiais 

neįgaliaisiais, linkėjo visiems sti-
prios sveikatos, tolesnio bendra-
vimo, kuris neįgaliesiems labai 
reikalingas.

Svečiai papasakojo apie savo 
veiklą, sakė, kad jau labai pasi-
ilgo tokių susitikimų, kurie, pa-
sak jų, galėtų būti ir dažnesni. 
Vėliau prasidėjo dainų marato-
nas – neįgalieji pasiūlydavo rai-
dę, kuria turi prasidėti daina. 
Buvo linksma, bet ne taip pa-

Susitikimai – tikras energijos užtaisas
prasta, kaip gali pasirodyti. Lai-
mei, visada pagelbėdavo jurbar-
kietė A.Jasaitienė, mokanti per 
500 dainų, turinti puikų balsą.

Ilgai skambėjo dainos, links-
mi anekdotai, juokingi nutiki-
mai. Išsiskirdami likimo drau-
gai susitarė, kad kitas susitiki-
mas vyks jau Sudarge. Pasak 
Z.Bartusevičienės, tokie susitiki-
mai yra tarsi geras energijos už-
taisas, šiltas prisiminimas. 
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Liepžiedžiai padeda įveikti  
ne tik peršalimo ligas

Neretai vasarą įvyksta daugybė permainų. Būtent šiuo metų laiku priimami svarbiausi gy-
venimo sprendimai – kurti šeimą, keisti darbą, gyvenimo būdą ar keistis pačiam. Saulėtos 
dienos ir trumpos vėsios naktys sukuria lengvumo, galios iliuziją, suteikia svajonėms ir tiks-
lams sparnus, įkvepia pokyčiams. Tačiau tokioms nuotaikoms teturime tik kelis mėnesius. 
Kaip šį laiką prasmingai išnaudoti?

Džiaukimės vasara, kaupkime geras emocijas

Daugelio šalių liaudies me-
dicinoje naudojami tiek plačia-
lapės (didžialapės), tiek mažala-
pės liepos žiedai kartu su pažied-
lapiais. Lietuvoje dažniausi ma-
žalapės liepos medžiai, augantys 
miškuose, parkuose, soduose, so-
dybose, miestuose.

Plačialapė liepa, kaip bylo-
ja pats pavadinimas, turi dides-
nius už mažalapės liepos lapus, 
kurių apatinė pusė apaugusi bal-
tais plaukeliais.

Skinami žydėjimo 
pradžioje

Geriausia rinkti (ypač patogu 
kirpti žirklėmis) toliau nuo kelių, 
gyvenviečių, pramonės įmonių, 
sąvartynų augančių liepų žiedus 
žydėjimo pradžioje (tuomet būna 
išsiskleidę dauguma žiedų), šiltą 
vidurdienį. Jeigu žiedlapiai ren-
kami po lietaus, apsiniaukusią 
dieną, jie patamsėja ir dažniau-
siai visiškai praranda savo gy-
domąjį aktyvumą.

Žiedlapiai turi būti džiovi-
nami pavėsyje paskleidus plo-
nu sluoksniu ant audeklo, bre-
zento, švaraus popieriaus (laik-
raščiai, žurnalai, plakatai ne-
tiks) arba tam įrengtoje vėdina-
moje džiovykloje (temperatūra 
30–35° C), arba statinio, turinčio 
skardinį stogą, palėpėje. Žiedla-
pių nedera džiovinti saulėje, mat 
taip jie praranda dalį gydomųjų 
savybių. Įsidėmėtina, jog džiovi-
nimas nutraukiamas, kai liepžie-
džiai tampa trapūs.

Iš sudžiovintų liepžiedžių 
išrenkamos ir išmetamos šake-

lės, įvairios šiukšlės, parudavę, 
dėmėti, vabzdžių ar ligų suža-
loti žiedai. Tinkamai išdžiovinti 
liepžiedžiai būna neryškiai gel-
toni (pažiedlapiai geltonai žali), 
silpno kvapo (jaučiamas švel-
nus medaus aromatas), salstelė-
ję. Džiovinta žaliava laikoma po-
pieriniuose maišeliuose, gydo-
mosios savybės išlieka 2 metus.

Gydomosios savybės
Absoliuti dauguma žmonių 

liepžiedžius prisimena tuomet, 
kai suserga peršalimo ligomis 
ir prireikia paprastos priemo-
nės, skatinančios prakaitavimą. 
Iš tikrųjų liepžiedžių prepara-
tai gali gydyti kur kas daugiau 
ligų ir negalavimų, nes pasižy-
mi antimikrobiniu, priešužde-
giminiu, temperatūrą mažinan-
čiu, raminamuoju (švelniai rami-
na centrinę nervų sistemą), anti-
traukuliniu, antispazminiu bei 
antihipoksiniu (deguonies trū-
kumas organizmo audiniuose, 
susidarantis sutrikus deguonies 
pristatymui į audinius arba au-
diniams nesugebant jų įsisavinti) 
poveikiu. Be to, liepžiedžiai pa-
deda gydyti aterosklerozę, slopi-
na galvos bei sąnarių skausmus 
(sergant reumatu ir podagra), 
padeda įveikti nemigą, šiek tiek 
skystina kraują (padeda išveng-
ti krešulių susidarymo širdyje ir 
kraujagyslėse), gerina skrandžio 
sulčių išsiskyrimą, pasižymi šla-
pimą varančiu poveikiu (kaip pa-
pildoma priemonė tinka gydy-
ti inkstų akmenligę ir šlapimo 
pūslės uždegimą). Liepžiedžiai 

taip pat didina tulžies išsiskyri-
mą (palengvina tulžies pateki-
mą į dvylikapirštę žarną), pade-
da atsikosėti (tai ypač svarbu, kai 
kosulys trunka ilgai vien dėl to, 
kad neatkosima skreplių), maži-
na padidėjusį arterinį kraujospū-
dį, tinka gydyti stomatitą (bur-
nos gleivinės uždegimas), angi-
ną. Jie naudojami kaip papildo-
ma priemonė gydant kai kurias 
žarnyno, kepenų ligas, plaučių 
tuberkuliozę.

Populiaresni liaudies 
receptai

Galvos skausmas. Šaukštas 
susmulkintų džiovintų liepžie-
džių užplikomas stikline ver-
dančio vandens, indas užden-
giamas, 40 min. laikoma šiltoje 
vietoje (arba šiltai kuo nors ap-
klojama), perkošiama per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį). Ge-
riama karšto antpilo po stiklinę 
3 kartus per dieną.

Peršalimo ligos (prakaitavi-
mui skatinti). 4 šaukštai liepžie-
džių užpilami dviem stiklinėmis 
(400 ml) vandens, pavirinama 15 

min., 30 min. paliekama. Vėliau 
perkošiama įprastu būdu, tirš-
čiai nuspaudžiami, įpilama vi-
rinto vandens vietoj išgaravusio. 
Geriama po stiklinę 2 kartus per 
dieną (esant reikalui – 3 kartus).

Pastaba. Sergant stomatitu, 
angina šiuo preparatu atitinka-
mai skalaujama burna ir gerklė. 
Jei sergant angina ši papildoma 
gydymo priemonė pasirodys ne-
pakankamai efektyvi, rekomen-
duotina gerklę skalauti augali-
niu preparatu, pagamintu pa-
gal sudėtingesnį receptą (balto-
jo gluosnio žievė, liepžiedžiai, 
vaistinės veronikos žolė susmul-
kinama ir sumaišoma santykiu 
3:2:2). Du šaukštai mišinio už-
plikomi stikline verdančio van-
dens, indas uždengiamas, po 
30–40 min. perkošiama įprastu 
būdu. Įsidėmėtina: skalaujama 
tik šiltu preparatu.

Žarnyno spazmai. Rekomen-
duojamos vonios: 8 saujos liep-
žiedžių užplikomos litru karšto 
vandens, užvirinama (toliau ne-
verdama), po valandos perko-
šiama įprastu būdu ir supilama 

į bendrą vonią (vandens tempe-
ratūra 37–39° C). Vonioje patar-
tina būti apie 15 min. Gydymo 
kursas 8–10 procedūrų kas an-
trą dieną (jei gydytojas nenuro-
do kitaip ir neprieštarauja dėl to-
kio gydymosi būdo).

Kad liepžiedžiai 
nepakenktų

Gerdami arbatą, kavą, švie-
žių ar džiovintų vaisių kompotą, 
mineralinį vandenį, pieną ar ki-
tus produktus, turbūt retai susi-
mąstome, jog šie gėrimai (kaip ir 
bet kokie maisto produktai) kon-
kretaus žmogaus sveikatai gali 
turėti tiek teigiamos, tiek neigia-
mos įtakos. Panašiai galima pa-
sakyti ir apie liepžiedžius. Gali-
ma juos paruošti ir griežtai var-
toti pagal visus receptų reikala-
vimus, tačiau kai augalinė ža-
liava nėra nei alergizuojanti, nei 
stipriai veikianti medžiaga, nei 
nuodinga, nei galinti sukelti pri-
klausomybę arba kauptis orga-
nizme, liaudies medicinoje pro-
filaktiškai ir net gydymosi tiks-
lu liepžiedžiai ruošiami ir var-
tojami daugeliui pirmiau nuro-
dytų ligų atveju kaip įprasta ar-
bata. Nei liepžiedžiais, nei kitais 
vaistiniais augalais nedera pikt- 
naudžiauti, turi būti laikoma-
si leistinų dozių. Taip pat nega-
lima antpilų, nuovirų ir arbatų 
(šiuo atveju liepžiedžių) vartoti 
nuolat. Dėl gydymosi trukmės 
kiekvienu konkrečiu atveju bū-
tina pasitarti su gydytoju arba 
vaistininku.

Romualdas OGINSKAS

Vasara turtinga  
galimybių

Vasarą Lietuvoje įprasta ilsė-
tis nuo darbų, atostogauti prie jū-
ros, ežerų. Džiugu, kad įpročiai 
abejingai drybsoti paplūdimyje 
keičiasi ir atsiranda vis daugiau 
aktyvaus laisvalaikio pramogų. 
Žinoma, kaitinimasis prieš sau-
lutę ir žiūrėjimas į saulėlydį jo-
kiu būdu nėra blogas pasirin-
kimas, tačiau nereikėtų bijoti iš-
bandyti ir kitokios veiklos – ap-
lankyti įdomių vietovių, susipa-
žinti su kitomis kultūromis (ne-
būtina net lėkti už jūrų marių, ir 
Lietuvoje galima nuvykti į karai-
mų ar totorių gyvenamus kaime-
lius, išgirsti apie jų kultūrą, para-
gauti tradicinių patiekalų). Ne-
galia neturėtų būti kliūtis ir ki-
toms aktyvaus laisvalaikio pra-
mogoms – gal dar niekada nete-
ko su šeima leisti aitvaro, gal jau 
senokai irklavote valtį ar mynė-
te vandens dviratį – drąsiai imki-
tės šių veiklų su bendraminčiais, 
naujų emocijų pliūpsnis tikrai at-
pirks fizinį nuovargį.

Susiliejimas su gamta – 
puikus būdas stiprinti 

sveikatą
Šiltuoju metų laiku lengviau 

ir paprasčiau grįžti prie sveiko 
gyvenimo būdo: koreguoti mi-

tybos įpročius, į dienos racioną 
įtraukti daugiau ryškių spalvų, 
ypač žalios. Apsupti ryškių spal-
vų patys jausimės energingesni, 
laisviau bendrausime ir sėkmin-
giau dirbsime. Geras oras kie-
me ragina aktyviau leisti laisva-
laikį: eiti pasivaikščioti, lankytis 
viešuose renginiuose, net dar-
buotis daržuose. Moksliniai ty-
rimai rodo, jog toks susiliejimas 
su gamta stiprina imuninę siste-
mą, skatina gerą fizinę ir psichi-
nę savijautą. Žinoma, spartesnis 
dienos ritmas sukelia ir didesnį 
nuovargį, tačiau emociniai paty-
rimai juk to verti.

Nebijokite elgtis 
neplanuotai

Vienas iš patarimų, kuriuos 
dalija psichologai siekiantiems 
vasarą praleisti prasmingai, yra 
buvimas spontaniškiems, žino-
ma, kiek tai leidžia sveikatos būk- 
lė. Ne viskas mūsų gyvenime 
turi būti suplanuota, kartais at-
sitiktiniai poelgiai gali būti ku-
pini smagių įspūdžių. Žinoma, 
klaidų galime neišvengti, bet tu-

rime iš jų pasimokyti ir tikėti, jog 
viskas galiausiai baigiasi gerai. 
Kadangi gyvename ciklais, me-
tus dalijame į metų laikus, mėne-
sius ir dienas, be abejonės, rug-
sėjį žvelgsime atgal ir džiūgau-
sime, jog mūsų vasara buvo įdo-
mi, ir svarstysime, kaip greitai ji 
prabėgo. Patyrę daugiau įspū-
džių, turėsime daugiau prisimi-
nimų, taigi jų derėtų prisikrauti 
tiek, kad užtektų praskaidrinti 
ne ypač džiugias rudens ar žie-
mos nuotaikas.

Nebijokime sustoti, 
pailsėti

Nereikia bijoti ir liūdesio. 
Esant dideliems karščiams, ma-
žėja energijos, išgyvenamas lai-
kas, kai norisi gulėti, krimsti ža-
lius lapelius ir abejingai žiūrė-
ti į vieną tašką. Po ypač intensy-
vių dienų ar savaičių tokie lai-
kotarpiai sukelia labai nema-
lonias emocijas: dažnas imame 
save kaltinti neveiklumu, tingi-
nyste, kaltė išprovokuoja nusi-
vylimą savimi, mažėja saviver-
tė ir bendros emocijos sparčiai 

prastėja. Turėtume suprasti, jog 
galbūt taip – energijos stygiumi 
– mūsų kūnas praneša apie tai, 
kad yra pavargęs ir norėtų die-
nelę kitą atsipūsti. Net labai re-
komenduojama tokiam jo porei-
kiui paklusti, nes jis gali grįžti ly-
dimas dar blogesnės savijautos.

„Gyvatės barškuolės 
laikotarpis“ taip pat 

įprastas reiškinys
Turbūt visiems yra tekę gir-

dėti apie karštą pietiečių tem-
peramentą ir matyti juos aistrin-
gai besiginčijančius. Ir iš tikrųjų, 
mokslininkai randa klimato, oro 
temperatūros ir emocijų, nusitei-
kimo sąsajų. „Gyvatės barškuo-
lės laikotarpis“, lydimas nuola-
tinio susierzinimo, nervingumo, 
nuovargio būdingas net lietuviš-
kai vasarai. Kaitri saulė, tvanku-
ma džiugina retą, o tai ir išprovo-
kuoja prastesnę nuotaiką, jautru-
mą neigiamoms emocijoms. Dėl 
to dažniau veliamės į ginčus su 
artimaisiais, kolegomis, dažniau 
skiriamės ir taikomės, dažniau 
priimame agresyvius sprendi-

mus. Kai kurie psichologai nei-
giamus jausmus vasaros laiko-
tarpiu sieja su neišsipildžiusiais 
lūkesčiais, mat visus metus lau-
kiame vasaros, planuojame, kaip 
džiaugsimės laisve, atostogomis, 
saule, o štai jai atėjus šventės ne-
pajaučiame. Viskas paprasta: 
metų laikas pats savaime negali 
būti kitoks nei ankstesnis, visos 
išgyvenamos emocijos, patyri-
mai priklauso tik nuo mūsų. Ki-
taip tariant, ką įtrauksime į vasa-
ros dienotvarkę, kaip priimsime 
naujus iššūkius ir kaip sėkmin-
gai su jais susidorosime – spren-
džiame patys, taip nulemdami, 
kokia bus mūsų vasara.

Namų darbai sielai:
Savo autentišką gyvenimą 

kuriame visus dvylika mėnesių 
per metus. Vasaros laikas gali 
būti tik kiek intensyvesnis, tačiau 
jį kuria ne gamta, už patiriamas 
emocijas esame atsakingi patys. 
Verta klausti savęs, ar tai yra tai, 
ko trokštu šiuo metu, ką norėsiu 
prisiminti ir dar kartą išgyventi 
vėsiais rudens vakarais, kas su-
teikia prasmės.

Ir vėl norisi paraginti keistis, 
drąsiai ieškoti naujų patyrimų, 
kad rugsėjį atsigręžę atgal galė-
tume drąsiai ištarti, jog šios va-
saros nepamiršime.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Beveik 12 metų berniukas 
Kęstas nuo pat gimimo negali 
vaikščioti. Jam teko ištverti ke-
lias kojų operacijas, bet gydyto-
jai nieko gero nežada. 

D.Nausėdienei teko patir-
ti ir skaudžių artimųjų netek-
čių. 2003 metais iš gyvenimo 
savo noru pasitraukė sūnus Ta-
das. Praėjus vos ketveriems me-
tams mirė šeimos galva Zigmas.  
Moteris pasakoja negalėjusi pa-
lūžti, juk Kęstas buvo toks ma-
žas. Tada ji buvo kupina vil-
ties, kad operacijos padės. Vos 
palaidojusi vyrą skubėjo į Vil-
nių, kur sūnus jau laukė opera-
cijos. Deja, tąkart ji nebuvo at-
likta, mat vaikas ėmė karščiuoti.

Šiandien moteris sukasi 
savo sodyboje lyg voverytė, pati 
sugebėjo įsirengti vonią. Sody-
bą supa jauki, gražiai tvarko-
ma aplinka. Tvarkytis ir ūkio 
darbus atlikti moteriai pade-
da draugas, neapleidžia ir vy-
resnioji jau du vaikus auginan-
ti duktė Viktorija. Jos moteris 
prašo pabūti su neįgaliu broliu 
kai važiuoja apsipirkti ar kitais 
reikalais. 

D.Nausėdienė gražių pa-
dėkos žodžių negailėjo ir šve-
dų organizacijai „Pagalba Lie-
tuvai. Tikėjimas. Viltis. Meilė“. 
Jie neįgaliam Kęstučiui pado-
vanojo lovą, specialią kėdę ir 
vežimėlį su elektros varikliu. 
D.Nausėdienės sūnaus neuž-
miršo ir Šilutės rajono savival-
dybė – skyrė neįgaliojo vežimė-
lį, kurio dažnai prireikia.

Moteris prisipažįsta, kad 
ekonominė šeimos padėtis sun-
ki – Kęstučiui reikia daug saus-
kelnių, maždaug 60 per mėnesį. 
Taip pat ir vaistų. Žinoma, šei-
mai būtų geriau gyventi bute 
su visais patogumais, bet to-
kio Danutė sako negalinti nu-
sipirkti. Jai kreipusis dėl socia-
linio būsto savivaldybėje pata-
rė parduoti sodybą ir nusipirkti. 
Moters teigimu, parduoti sody-
bą ne taip lengva, o ir buto pir-
kimas užtruktų.

Berniuko mama pasako-
jo, kad jį lanko mokytoja Zita 
Šernienė, moko aiškiau kalbė-
ti, skaityti, rašyti.

Neįgalus vaikas daug lai-
ko praleidžia žiūrėdamas tele-
vizorių. Pasak D.Nausėdienės, 
maisto jam nereikia specialiai 
gaminti, jiedu valgo kartu. Pa-
klaustas, ko norėtų artėjančio 
12-ojo gimtadienio proga, ber-
niukas nedrąsiai atsako neži-
nąs. Nepaisant sunkaus likimo, 
jis atrodo laimingas ir ant gyve-
nimo nepykstantis.

„Šilokarčemos“ tinklalapyje 
paskelbtame Ligitos Lileiky-
tės straipsnyje „Viltis, ruse-
nusi kadaise, jau baigia už-
gest“ rašoma apie Žakainių 
kaime, Šilutės rajone gyve-
nančią Danutę Nausėdienę, 
auginančią neįgalų sūnų.

Nelengvas 
šeimos 

gyvenimas

Neįgaliojo vežimėlio nugarėlė – taisyklingai 
sėdėsenai palaikyti

garsiausių užsienio firmų veži-
mėliais“, – sako jis vildamasis, 
kad taip pat bus ir su vežimėlių 
nugarėlėmis.

Gydytojas reabilitologas pri-
taria Invacare specialistų nuomo-
nei, kad jų pristatytos nugarėlės, 
kaip prevencinė priemonė, būtų 
reikalingos visiems neįgaliojo ve-
žimėlyje sėdintiems žmonėms. 
Tačiau kol šių galimybių neturi-
me, pirmiausia tokias nugarėles 
turėtų gauti neįgalieji, kuriems 
pradeda krypti stuburas, kurie 
sėdėdami vežimėlyje jaučia dis-
komfortą. „Didelių problemų ne-
ištaisyti, bet kam jos tik praside-
da, tokios nugarėlės tikrai padė-
tų“, – įsitikinęs T.Morkevičius. 

Vienas tokių – seminare da-
lyvavęs 36-erių ukmergiškis Ma-
rius Kuprionis. Neįgaliojo veži-
mėlyje jis sėdi beveik pusę savo 
gyvenimo. Aukštaūgiui vyriškiui 
pradeda krypti stuburas, atsiran-
da kitokių problemų. Jis išmėgi-
no Invacare nugarėles, konsulta-
vosi su atvykusiais specialistais, 
norėtų įsigyti. 

Reikia ieškoti nugarėlių 
įsigijimo kompensavimo 

galimybių
UAB „Teida“ direktorės Edi-

tos Želvienės nuomone, šioms 
atramoms įsigyti galėtų galio-
ti tokia pat tvarka, kaip ir pasės-
tams, kai neįgaliajam kompen-
suojama tam tikra pinigų suma 
arba už įsigytą priemonę TPNC 
perveda pinigus jas tiekiančioms 
įmonėms. 

„Kitas variantas – tokias nu-
garėles neįgaliųjų vežimėliams 
galėtų pritaikyti techninės pa-
galbos priemonių remonto kon-
kursą laimėjusios įmonės. Ži-

Invacare specialistai pristato neįgaliojo vežimėliui skirtas nugarėles. 

noma, jos turėtų būtų labai ge-
rai susipažinusios su šiais ga-
miniais arba užsakymo vykdy-
mą galėtų perduoti mums, – ga-
limų išeičių ieško E.Želvienė. – 
Kita vertus, šie gaminiai visiškai 
nauji ir remonto įmonės, teikda-
mos savo pasiūlymus, tokios pa-
slaugos nebuvo įvertinusios, nes 
jų nebuvo atliekamų darbų sąra-
šuose. Tačiau vis dėlto toks pro-
cesas turėtų prasidėti ir pamažu 
įgyti eigą.“

E.Želvienė patikino, kad nu-
garos problemų turintiems žmo-
nėms, kurie kreipsis naujų veži-
mėlių, UAB „Teida“ jau galės pa-
siūlyti Invacare vežimėlius su šio-
mis nugarėlėmis, o anksčiau ve-
žimėlius įsigijusiems patars, ką 
jiems būtų galima pritaikyti. 

Neįgaliųjų 
informuotumui – speciali 

interneto svetainė
„Teidos“ atstovė Lada Kalini-

na seminaro dalyviams pristatė 
naują bendrovės interneto sve-
tainę www.neigaliojovezimelis.
lt. Ji sukurta siekiant didinti ne-
įgaliųjų informuotumą, skatinti 
juos pačius domėtis naujausio-
mis techninės pagalbos priemo-
nėmis, rinktis geriausiai atitin-
kančias jų poreikius. 

Šioje svetainėje galima ras-
ti daugiau nei 100 techninės pa-
galbos priemonių ir kitų gami-
nių neįgaliesiems: neįgaliojo ve-
žimėlių ir jų priedų, skuterių bei 
terapinių treniruoklių; patarimų 
ir naudingos informacijos apie 
kompensavimo bei gaminių įsi-
gijimo tvarką. Neįgalieji dabar 
galės ne tik patys išsirinkti sau 
tinkamą vežimėlį, bet ir susiskai-
čiuoti, kiek jis kainuotų pasirin-
kus papildomus priedus.

E.Želvienės teigimu, tai pir-
moji Baltijos šalyse specializuo-
ta svetainė neįgaliesiems. Joje bus 
galima rasti ir svarbiausią infor-
maciją apie neįgaliesiems skirtus 
vežimėlius, ir sužinoti apie nau-
jausius pasiekimus iš viso pasau-
lio. Pavyzdžiui, tokį įdomų fak-
tą, kad joga gali užsiimti ir neįga-
liojo vežimėlyje sėdintis žmogus. 

„Tikimės, kad neįgalieji įver-
tins mūsų darbuotojų žinias ir 
rūpestį jais, operatyvų reagavi-
mą į jų pageidavimus bet kurioje 
Lietuvos vietoje, techninį aptar- 
navimą bei patarimus“, – sako 
E.Želvienė. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Marių Kuprionį konsultuoja Invacare specialistai.

Tomas Morkevičius teigiamai verti-
na neįgaliesiems skirtą naujovę. 

Netaisyklinga sėdėsena – 
daugelio problemų 

priežastis
Invacare laikysenos produktų 

vadovas užsienio rinkoms Ian Bi-
kertonas ir Invacare klinikinių ir 
žmogiškųjų faktorių specialis-
tė Kim Čani į „Teidos“ surengtą 
seminarą susirinkusiems neįga-
liesiems, gydytojams reabilitolo-
gams, TPNC specialistams, įvai-
rių neįgaliųjų centrų darbuoto-
jams pristatė firmos naujovę – In-
vacare Matrx nugarėles į neįgalio-
jo vežimėlį. Jos padeda išlaikyti 
taisyklingą vežimėlyje sėdinčiojo 
padėtį, suteikia išskirtinį patogu-
mą ir gali būti pritaikomos įvai-
riems žmonėms.

Netaisyklinga neįgaliojo sė-
dėsena skatina pragulų atsiradi-
mą, mažina jo funkcionalumą, 
sukelia didesnį skausmą ir dis-
komfortą. Dažniau deformuojasi 
netaisyklingai sėdinčio žmogaus 
stuburas, jam sunkiau kvėpuoti, 
nuryti maistą, netgi bendrauti.

Invacare atstovai seminaro 
dalyviams pristatė 4 dydžių sė-
dėseną koreguojančias nugarė-
les: žemą, vidutinę, aukštą ir la-
bai aukštą. Konkrečiam neįgalia-
jam jos parenkamos pagal jo pa-
žeidimo lygį. 

Žema nugarėlė – ne tik gera 
atrama stuburo pagrindui, bet ir 
visiškai nevaržo vežimėlyje sė-
dinčio žmogaus judesių. Vidu-
tinė nugarėlė suteikia atramą 
juosmeninei ir apatinei krūtini-
nei stuburo dalims, leidžia nevar-
žomai judinti rankas. Gilus jos iš-
formavimas užtikrintai fiksuoja 
liemenį nuo dubens iki krūtinės 
ląstos. Aukšta nugarėlė suteikia 
atramą juosmeniui ir pusei krū-
tininės stuburo dalies. Jos viršu-
je esančios išpjovos leidžia men-
tėms nevaržomai judėti. Labai 
aukšta nugarėlė suteikia atramą 
juosmeniui ir visai krūtininei stu-
buro daliai, prilaiko pečių juos-
tą, suteikia šoninę atramą. Gilus 
nugarėlės išformavimas fiksuo-
ja juosmeninę dalį, esančią tarp 
dubens ir krūtinės ląstos

Specialistai atkreipė dėme-
sį, kad nesant tinkamos atramos 
progresuoja skoliozė (iškrypsta 
stuburas), padidėja slėgis į vie-
ną sėdinkaulio gumburų, stubu-
ras tampa nestabilus, deformuo-
jasi krūtinės ląsta, spaudžiami vi-
daus organai ir pan. Tokį neįga-
lųjį sunkiau stumti vežimėliu.

Taisyklingą sėdėseną palai-
kyti padedančios nugarėlės pa-
gamintos iš lengvo anglies pluoš-

Galimybę judėti praradusį žmogų nepakanka pasodinti į 
pirmą pasitaikiusį neįgaliojo vežimėlį. Jų gamintojai, at-
sižvelgdami į žmonių patirtus skirtingus pažeidimus, yra 
sukūrę įvairių rūšių vežimėlių: aktyvaus tipo, universalių, 
daugiafunkcių, skirtų tetraplegikams, vaikams, sportinių, 
elektrinių. Vis dėlto, kad vežimėlyje sėdintis žmogus jaus-
tųsi patogiai, o jo sveikatai negrėstų papildomi pavojai, 
labai svarbūs ir tokie dalykai kaip pasėstai bei nugarėlės. 
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) šiuo-
laikiškų pasėstų įsigijimą jau kompensuoja, o štai funk-
cionalios nugarėlės – Lietuvoje dar visiška naujiena. UAB 
„Teida“ surengtame seminare pasaulyje garsios neįgalių-
jų vežimėlius bei jų priedus gaminančios Invacare firmos 
atstovai pristatė šią naujovę, supažindino su jos teikiama 
nauda. 

to, yra patvarios, ilgaamžės, este-
tiškos išvaizdos. 

Sėdėjimo diskomfortą 
patiriantiesiems nugarėlės 

būtinos 
Vežimėliu judantis Kauno 

klinikų gydytojas reabilitolo-
gas Tomas Morkevičius paban-
dė suskaičiuoti, kiek kainuotų 
jo poreikius atitinkanti nugarė-
lė su visais priedais, laikikliais 
bei tvirtinimo detalėmis. Išėjo 
visai nemenka suma – apie 6 
tūkst. litų. Paprastesnį variantą 
galima sukomplektuoti už 2–3 
tūkst. litų. Įsigyti tokią – kol kas 
ne dažnam įveikiama užduotis. 
T.Morkevičiaus nuomone, pir-
miausia šias nugarėles išban-
dys pavieniai žmonės, kurie dėl 
geresnės savijautos stengiasi iš-
mėginti visas naujoves. Vėliau 
jų pavyzdžiu paseks ir kiti. O di-
dėjant apyvartai paprastai krin-
ta ir paties gaminio kaina. „Juk 
prieš 10 metų net svajoti nedrį-
some, kad važinėsime naujais 
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Neįgaliųjų sportas

keletą tokių lengvaatlečių, golbo-
lo komandą.

Tačiau kaip tų aukštumų pa-
siekti, jeigu niekaip negalima pa-
skatinti perspektyvių jaunų spor-
tininkų? Jaunimu palikta rūpin-
tis neįgaliųjų sporto klubams. 
Nors šiuo metu Lietuvoje yra 27 
neįgaliųjų sporto klubai (fizinės 
ir regėjimo negalios), jie neturi 
lėšų, kad galėtų išugdyti spor-
tininką, kuris vyktų į aukščiau-
sio lygio varžybas. Pernai neįga-
liųjų sporto klubams per metus 
buvo skirta vidutiniškai po 20–
30 tūkst. litų. Jie nesuinteresuo-
ti turėti profesionalumo siekian-
čių sportininkų, nes šių paruoši-
mas brangiai kainuoja ir nelieka 
lėšų kitai veiklai. Tik Vilnius turi 
trenerius, kuriuos skiria savival-
dybė. 9 specialistai dirba su vi-
somis sporto šakomis užsiiman-
čiais visų negalių sportininkais.

Kartais liūdnai pajuokauja-
me, kad mūsų rinktinė gali atjau-
nėti tik traumas gavusių sveikų 
profesionalių sportininkų dėka. 
Taip į neįgaliųjų sporto elitą atėjo 
Ramunė Adomaitienė, taip aukš-
tumų siekia Mindaugas Bilius.

– Gal per mažai rūpinamės 
neįgalių vaikų įtraukimu? Juk 

Parolimpinėse žaidynėse – 11 neįgalių 
Lietuvos sportininkų

(atkelta  iš 1 psl.)

teturime tik kelis jų sporto klu-
bus: Vilniuje veikiančią „Vilnį“, 
Kaune – „Sauliuką“ bei dar porą 
prie aklųjų ugdymo centrų Vil-
niuje ir Kaune esančių – „Šarū-
ną“ ir „Mes“.

– Sportas tarp neįgalių vaikų 
visiškai nepopuliarus. Ir ko gali-
ma tikėtis, kai nuo kūno kultūros 
pamokų neįgalūs vaikai papras-
čiausiai atleidžiami – mokyk- 
loms per sunku sudaryti sąlygas 
jiems judėti.

Veikiantys klubai suvieni-
ja tik labai nedaug vaikų, o ir 
tie jau baigia išaugti. Naujų ne-
ateina, nes neturime kuo jų pa-
traukti: į sporto bazes jie patekti 
negali, reikia labai daug ir sun-
kiai dirbti, o ar pavyks pasiekti 
rezultatų – neaišku. Brangiai at-
sieina įvairūs papildai ir pan. O 
perspektyvos – minimalios. Įta-
kos turi ir neigiamas tėvų požiū-
ris į neįgaliųjų sportą. Yra daug 
lengvesnių kelių išbandyti save: 
menai, muzika, vaidyba. Ir, ži-
noma, kompiuteriai. Kartais at-
rodo, kad neįgalieji dabar gy-
vena ne realiame, o virtualiame 
pasaulyje. Iš dalies tai lemia dar 
gana prastai pritaikyta aplinka, 
kai, pavyzdžiui, žiemą rateliais 
judantis žmogus net negali išva-
žiuoti iš namų.

– Neįgaliųjų sportas – ne 
prestižo reikalas?

– Sportui apskritai Lietuvoje 
skiriamas mažiausias finansavi-
mas tarp Baltijos šalių, taigi ne-
įgaliesiems ne kas ir telieka. Ta-
čiau sveikųjų sportas dar sulau-

kia verslininkų dėmesio, o ką 
nors įkalbėti padėti neįgaliems 
sportininkams – neįmanoma mi-
sija. Socialinio palaikymo faktiš-
kai nesulaukiame.

Grįžkime prie prestižiškiau-
sių parolimpinių žaidynių. Į Pe-
kino parolimpiadą buvo atvykę 
per 6 tūkst. įvairių šalių žinias-
klaidos priemonių atstovų. Lie-
tuvai apie mūsų parolimpiečių 
sėkmes ir nesėkmes nebuvo kam 
pranešti – teko pasitenkinti ofi- 
cialiomis žaidynių rezultatų su-
vestinėmis. Deja, ir šiemet lau-
kia tokia pati situacija – neatsi-
rado nė vieno laikraščio, inter-
neto portalo ar televizijos, suti-
kusios pasiųsti į Londoną savo 
žurnalistą, kuris operatyviai in-
formuotų visuomenę, kaip seka-
si mūsų sportininkams, kuo jie 
gyvena, parodytų filmuotą me-
džiagą. Juolab kad LPOK būtų iš 
dalies apmokėjęs tokio žurnalis-
to akreditaciją. Turėjome vilties, 
kad šios misijos imsis iš mūsų 
visų mokesčių išlaikoma Lietu-
vos televizija, deja, ir šie lūkes-
čiai subliūško. Bandome ieško-
ti pagalbos per Lietuvos amba-
sadą Anglijoje. Gal dar ne vis-
kas prarasta...

– Londono parolimpinėse 
žaidynėse bus varžomasi 20-yje 
sporto šakų. Lietuva siunčia tik 
3 sporto šakų atstovus. Gal to-
dėl ir tas susidomėjimas toks 
nedidelis?

– Esame nedidelė šalis, daug 
sporto šakų pas mus apskritai 
nekultivuojamos arba dėl anks-

čiau minėtų priežasčių nepasie-
kiame gerų rezultatų. Beje, neįga-
liųjų sportas brangesnis už svei-
kųjų, nes reikalingas specialus 
inventorius.

Populiariausias parolimpinių 
žaidynių sportas – krepšinis veži-
mėliuose. Į šias varžybas išpirkti 
jau visi bilietai. Nors mūsų rink-
tinei praėję metai ir buvo sėk- 
mingi – po Europos čempiona-
to ji pakilo į aukštesnį – B divi- 
zioną, parolimpinės žaidynės jai 
– vis dar ateities vizija. Koman-
dai reikia bent 12 krepšiniui žais-
ti skirtų vežimėlių, kurių kaina 
prasideda nuo 10 tūkst. litų. Kas 
3-eji metai juos reikia atnaujinti, 
mat krepšinis – kontaktinis žaidi-
mas, tad vežimėliai genda, lūžta. 
Deja, neturime lėšų nei reikalin-
gam inventoriui įsigyti, nei sto-
vykloms surengti, nei atlygini-
mą treneriui mokėti.

Pasaulyje yra šalių, kurios už-
siima tik tuose regionuose po-
puliariomis sporto šakomis, su-
laukiančiomis nedidelės konku-
rencijos, ir nušluoja visus me-
dalius. Lietuva tokio išskirtinu-
mo neturi.

– Po Pekino olimpinių ir pa-
rolimpinių žaidynių buvo pla-
nuojama, kad Londono olim- 
piados jau neskirstysime į dvi 
dalis, o bus surengtos vienos 
žaidynės, taip pritraukiant dau-
giau visuomenės dėmesio ne-
įgaliųjų sportui. Tačiau dabar 
kalbame apie tai, kad Londo-
no parolimpiada bus gausiau-
sia dalyvių, geriausiai pritaiky-

ta neįgaliesiems, tačiau vis dėlto 
vyks tik pasibaigus sveikų spor-
tininkų žaidynėms.

– Įvertinus bendrą sportinin-
kų, žiūrovų skaičių, suvokta, kad 
vienu metu tiek žmonių priim-
ti būtų per sudėtinga net Lon-
donui. Tačiau žingsnis į priekį 
žengtas – šias žaidynes organi-
zuoja, koordinuoja jau nebe du, 
o vienas organizacinis komitetas.

Ir pačios parolimpinės žaidy-
nės sulaukia vis daugiau visuo-
menės dėmesio. Neįgalūs spor-
tininkai tikrai nesivaržo tuščiose 
arenose, mat pasaulyje jų sportas 
tampa vis populiaresnis. Tai pui-
kiai pademonstravo Pekino paro-
limpiada. Į neįgaliųjų sportą įsi-
traukia vis daugiau Azijos šalių ir 
stipriau varžyboms rengiasi Aus-
trijos, Anglijos, Vokietijos neįga-
lūs sportininkai.

Lotynų Amerikoje po žemės 
drebėjimo, galima sakyti, per vie-
ną dieną atsirado milijonas neį-
galiųjų. Po kurio laiko jie neabe-
jotinai papildys sportininkų gre-
tas. Iki Pekino parolimpiados be-
veik nieko nežinojome apie kinų 
neįgaliųjų sportą, o susitelkę ir 
4-erius metus rimtai pasitreni-
ravę jie pelnė daugiausia me-
dalių. Neabejotina, kad šį spor-
tą dar papildys ir Afrikos žemy-
no neįgalieji. Taigi parolimpinių 
žaidynių populiarumui pavojus 
negresia. Svarbiausia – gerai jose 
pasirodyti Lietuvai.

– Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi

Aldona MILIEŠKIENĖ

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Tau-
ragės rajono neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narys Vladislovas Kirkic-
kas papasakojo apie organizuotą 
sporto šventę.

Birželiui įpusėjus Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugija vėl 
sukvietė neįgalius sportinin-
kus į jau tradicine tapusią spor-
to šventę. Be šeimininkų koman-
dos, šventėje dalyvavo ir gretimų 
rajonų sporto entuziastai iš Šila-
lės, Pagėgių, Jurbarko. Atvyko ir 
svečiai iš Kauno miesto bei Kaz-
lų Rūdos savivaldybės neįgalių-
jų draugijų.

Susirinkusiuosius pasveiki-
no Tauragės rajono savivaldybės 
meras Pranas Petrošius, Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Kęstutis Petkus, Tau-
ragės vaikų ir jaunių sporto mo-
kyklos direktorius Audrius Biti-
nas ik kiti.

Sporto šventė Tauragėje
Šventėje dalyvavo 

daugiau kaip 100 spor-
tininkų. Jie varžėsi šaš-
kių, šachmatų, smiginio 
rungtyse, kovojo krepšinio 
aikštelėje, rungėsi bėgimo 
ir figūrinio važiavimo ne-
įgaliojo vežimėliu trasose. 
Didžiausio susidomėjimo 
sulaukė bato metimo į tai-
kinį rungtis ir čia daugiau-
sia taškų surinko Vytautas 
Bauža iš Jurbarko. Geriau-
siu šaškininku tapo Petras 

Lažauninkas iš Tauragės, o ge-
riausia šaškininke – Dora Pu-
žauskienė iš Kauno. Šachma-
tų rungtyje nugalėjo Radik Am-
barcumian iš Pagėgių. Smiginio 
rungtyje taikliausią ranką pade-

  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Juozas Abramavičius, 
Marijampolės žmonių su negalia 
sporto klubo „Šešupė“ pirminin-
kas, pasakojo apie vykusį turnyrą.

Marijampolės žmonių su ne-
galia sporto klubo „Šešupė“ ta-
ryba organizavo tradicinį įvai-
rių sporto šakų turnyrą – „Joni-
nės 2012“. Į jį atvyko sportuo-
jančių neįgaliųjų iš Kauno „San-
takos“ bei Ukmergės „Vilkmer-
gės“ sporto klubų ir Kazlų Rū-
dos bei Marijampolės savival-
dybių. Varžybose dalyvavo ir 
šeimininkai – „Šešupės“ sporto 
klubo nariai.

Į turnyrą taip pat atvyko Ma-
rijampolės savivaldybės vice-
meras Gintautas Stankevičius, 

Socialinių reikalų departamen-
to direktorė Daiva Pankauskie-
nė ir kiti.

Šachmatų varžybose I vie-
tą laimėjo Vladimiras Guk iš 
Kauno, smiginį geriausiai žai-
dė Gintautas Brazaitis iš „Šešu-
pės“ sporto klubo, o mėtant bau-
das nepralenkiamas buvo to pa-
ties sporto klubo narys Albinas 
Cvilikas. Žvejų varžybos vyko 
Šešupėje. Gausiausią laimikį 
pavyko sužvejoti ukmergiškiui 
Kostui Trūsovui. Komandinėse 
šaškių varžybose I vietą laimė-
jo svečiai iš Kauno „Santakos“ 
sporto klubo.

Turnyro nugalėtojai ir prizi-
ninkai buvo apdovanoti taurė-
mis, medaliais, prizais. 

Joninių turnyras

Turnyro „Joninės 2012“ nugalėtojai ir prizininkai. 

monstravo Pranas Juodis iš Pa-
gėgių, 100 metrų bėgimo trasoje 
nepralenkiamas buvo Rimantas 
Alesius taip pat iš Pagėgių, o ge-
riausia bėgikė – tauragiškė Inga 
Bladaitė.

Visi nugalėtojai ir prizinin-
kai buvo apdovanoti diplomais 
ir medaliais. Tarp komandų nu-
galėtoja tapo Šilalės krašto neįga-
liųjų sąjungos komanda, II vieta 
atiteko Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos komandai, o III vieta – 
Kazlų Rūdos savivaldybės neįga-
liųjų draugijos komandai.

Visų varžybų metu dalyvius 
ir žiūrovus linksmino Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Svaja“, vadovaujamas 
Almuto Šilerio.

Į sporto šventę Tauragėje susirinkę neįgalieji varžėsi įvairiose rungtyse.

Medalius pelnę jurbarkiečiai (iš kairės): 
V.Bauža, V.Kripaitienė, V.Norkus. 

Onos Čirvinskienės nuotr.

2012 m. birželio 28 d. – liepos 4 d., Nr. 25 (1094), „Bičiulystė“7 psl.



Kūryba suteikia  
galimybę atsiverti 

Dalyvių gausiausias šiemeti-
nis seminaras į Šventąją sukvietė 
40 poezijoje bei prozoje galimy-
bės atsiverti, išsisakyti, o kartais – 
nurimti, neskubant viską apmąs-
tyti ieškančių žmonių. Tarp nuo 
tik sau rašomų tekstų autorių šie-
metiniame seminare – ir 21 auto-
rines knygeles jau išleidęs kūrė-
jas. Gausiausią literatūrinį kraitį 
yra sukaupusi Vilija Dobrovols-
kienė – dienos šviesą yra išvydu-
sios net 7 jos poezijos (4 iš jų – vai-
kams) knygelės. Daug metų kū-
rybai paskyrusios ir Nijolė Poci-
enė bei Danutė Vaskėlaitė (išlei-
dusios po 4 knygeles), Leokadi-
ja Mockienė, Danutė Kuliavie-
nė, Vladas Danusas (po 3 knyge-
les), Marija Kraipavičiūtė, Alvy-
ra Grėbliūnienė, Genovaitė Adi-
klienė, Kazimieras Mažylis (po 2 
knygeles). Ne ant vieno jų stalo – 
ir nauji rankraščiai, būsimų kny-
gelių maketai.

Nuo eilėraščio sau  
iki knygos

Per 10 metų literatų semina-
ruose pabuvo išties gausus ku-
riančių neįgaliųjų būrys. Ma-
lonu, kad kasmet vis atsiranda 
naujų, apie šią kūrybinę stovyk- 
lą tik iš draugų, bičiulių girdėju-
sių kūrėjų. Šįkart į Šventąją pir-
mą kartą atvyko 7 naujokai. Tai 
anaiptol nereiškia, kad visi jie 
pradedantys kūrėjai – dauguma 
jau yra sukaupę nemažai patir-
ties, taip pat išleidę ar leisti be-
rengiantys savo kūrybos kny-
gas. Adelė Maknavičienė – 4, Al-
girdas Ivanauskas – 1 autorinės 
knygelės autorius, Anelė Mažei-
vaitė irgi jau parengusi knyge-
lę. O štai Genovaitė Skrupskienė 
prisipažino rašanti visai neseniai 
– plunksnos ji ėmėsi maždaug 
prieš 1,5 metų. Panirti į kūrybą 
paskatino skaudūs asmeniniai 
išgyvenimai (vyro netektis). Eilė-
raščiais lengviau išlieti savo šird-
gėlą, jie palengvina vienatvę, pa-
deda ieškoti atsakymų į daugybę 
„kodėl“. Genovaitė parašiusi per 

200 eilėraščių, tačiau prisipažįs-
ta iki galo neperpratusi jų eilia-
vimo, rimavimo subtilybių, todėl 
iš P.Žemgulytės juokais univer-
sitetu vadinamo seminaro daug 
tikėjosi. Ir, žinoma, šių žinių su 
kaupu gavo. 

Metai, kaip savo išgyveni-
mus, filosofinius apmąstymus 
popieriaus lapui patiki ir Ramu-
nė Butkevičienė. Jauna mote-
ris neslepia, kad labai susiaurė-
jęs regimasis pasaulis (Ramunės 
regėjimas – vos 1 proc.) nepalie-
tė jausmų pasaulio, noro pažin-
ti ir suprasti amžinąsias verty-
bes, dalytis savąja šiluma ir mei-
le su kitais. 

Laima Šipšinskienė – saty-
ros ir humoro grupės įkvėpėja ir 
vadovė. Scenarijus, šmaikščius 
tekstus pasirodymams kurianti, 
akordeonu puikiai grojanti mo-
teris vis dėlto visko juokais nu-
leisti nelinkusi. Sau rašytuose ei-
lėraščiuose, kurių sukūrusi dau-
giau kaip 100, yra visko: širdper-
šos, atramos, saugumo jausmo 
paieškų ir atradimų džiaugsmo 
bei vilties. 

Seminaro „pirmokams“ 
naudingos buvo ne tik profe-
sionalių literatūros kritikių – 
P.Žemgulytės ir J.Riškutės pas-
kaitos ir patarimai, pamokymai. 
Antrasis „universitetas“ – tai 
bendravimas su labiau patyru-
siais, didesnę kūrybinę, leidybos 
ar net gyvenimišką patirtį turin-
čiais seminaro dalyviais. Viskuo, 
ką žino, mato, jaučia čia susirinkę 
literatai noriai dalijasi su bendra-
minčiais, po seminaro ilgam išlie-
kančiais gerais bičiuliais. 

Į brandžių knygų  
lentyną 

Daugelį metų literatų semi-
naras turėjo tradiciją – jo daly-
viai pristatydavo per metus iš-
leistas savo knygeles, paskaity-
davo jose spausdintų kūrinių. 
Šiemet ši tradicija pasipildė ver-
tinga naujove – knygas apžvel-
gė ir profesionali literatūros kri-
tikė, redaktorė J.Riškutė. Tik pra-
sidėjus seminarui pasiūliusi ne-
įgaliems literatams pateikti atsi-
vežtas knygas, apie kurias norė-

tų išgirsti jos nuomonę, J.Riškutė 
sulaukė nemažos jų šūsnies: 13 
knygų, 3 rankraščių ir dar 2 au-
torių kūrybos pluoštų. Daugiau 
kaip 30 metų „Vagos“, Rašyto-
jų sąjungos leidyklų leidžiamas 
knygas redagavusios specialis-
tės patarimai neįgaliems kūrė-
jams buvo išties labai naudingi. 

Knygų aptarimą J.Riškutė 
pradėjo nuo pačių naujausių – 
jau šiais metais išleistų V.Dob-
rovolskienės ir V.Danuso poe-
zijos tomelių. Tai patyrę, bran-
dūs kūrėjai. Tokios ir jų knygos. 
V.Dobrovolskienės poezijos rink-
tinėje „Tu pakviesk mano vasarą“ 
vyrauja meilės lyrika, asmeniniai 
išgyvenimai. Įspėjusi, kad rinkti-
nės sudarymas – sunkus darbas, 
kurį ne visiems pasiseka neprie-
kaištingai atlikti, ir šioje knygo-
je J.Riškutė pasigedo tam tikros 
kūrinių pateikimo sekos, nors 
patiems eilėraščiams ir neturėjo 
jokių priekaištų. Pasak jos, suda-
rant knygą labai svarbu tinkamai 
pateikti kūrinius – galima juos 
sudėlioti taip, kad jie dar geriau 
atrodytų, bet galima ir sugadin-
ti bendrą įspūdį.

V.Danuso kūrybos stiprybė 
– gamtiniai eilėraščiai. Tai aki-
vaizdu ir jo naujausioje knyge-
lėje „Gyvenimas – lyg mitas“. 
J.Riškutės nuomone, gamta šio 
autoriaus eilėraščiuose – tarsi 
gyva būtybė, su savo emocijo-
mis, išgyvenimais. O štai kalbant 
apie žmogų ne visada pavyksta 
išvengti per didelio asmenišku-
mo, pasitaiko bendrybių. Rinki-
nyje yra ir ką tik, ir prieš ketu-
ris dešimtmečius parašytų eilė-
raščių, todėl praverstų reiklesnė 
jų atranka.

Į brandžių knygų lentyną 
J.Riškutė padėjo ir Egidijaus 
Šato prozos knygelę „Namų ši-
luma“. Pasak literatūros kritikės, 
rašyti apie save, tačiau kartu su-
gebėti nuo savęs atsitolinti – tai 
meistriškumo požymis. Skaitant 
E.Šato noveletes taip ir nepaaiš-
kėja, ar tai jo biografija, ar išgal-
voti dalykai. Jo įžvalgos bran-
džios ir įdomios. Autorius kal-
ba nesigraudindamas, neprašy-
damas užuojautos. Ir skaitytojai 
tai vertina – išleistas pakartotinis 
knygelės tiražas.

Debiutui reikia  
atsakingai ruoštis

Pirmąsias savo išleistas kny-
geles į seminarą atsivežė Rima 
Danylienė, Algirdas Ivanauskas, 
Nijolė Railaitė. Jos labai skirtin-
gos, tačiau turi ir bendrų, pir-
majai knygai būdingų bruožų, 
kuriuos reikėtų įsidėmėti savo 
kūrybą leisti rengiantiems au-
toriams. 

Rašant pirmąją knygą, norisi 
papasakoti savo gyvenimo istori-
ją, atiduoti duoklę artimiesiems. 
Pasak J.Riškutės, svarbu, kiek su-

gebame nuo savęs atsitolinti, ar 
nesame per daug konkretūs. Vi-
sada reikia pagalvoti, ar skaity-
tojui tikrai bus įdomu sužinoti, 
kokiame mieste gyvena eilėraš-
čio autoriaus dukra, ar dažnai ji 
atvažiuoja, kaip tarpusavyje ben-
drauja sutuoktiniai ir pan. Todėl, 
pasak J.Riškutės, pirmųjų knyge-
lių autoriai turėtų pagalvoti, kaip 
rasti bendresnę formą savo as-
meninei patirčiai išsakyti.

A.Ivanausko debiutinė kny-
gelė – gana pavykusi, nors per-
teikti mintį, ją sueiliuoti auto-
riui kartais dar sunkoka, tačiau 
kai kurie eilėraščiai gana grakš-
čiai parašyti, netgi dainomis ga-
lėtų tapti. O štai R.Danylienės 
knygelė – labai asmeniška, jaus-
minga poezija, kurioje vyrau-
ja viena intonacija. Aptardama 
N.Railaitės poezijos tomelį „Po 
likimo žvaigžde“ J.Riškutė pa-
sidžiaugė juntama didesne dis-
tancija, autorės bandymais api-
bendrinti.

Rankraščiai ir jų  
tvarkymo pamokos

Vitalijos Pačkauskienės pa-
teiktame rankraštyje „Žodžiai 
iš širdies“ – ir savojo gyvenimo 
akimirkos, ir ją supančių žmonių 
paminėjimas. Pasak J.Riškutės, 
nutolti nuo asmeniškumo šiai 
autorei taip pat nelabai pavyko. 
Visi kūriniai yra kažkam dedi-
kuoti. Jeigu tokia knyga parašyta 
tik artimiesiems – gerai, kiekvie-
nas apsidžiaugs, skaitydamas ra-
dęs sau skirtą eilėraštį. Tačiau ją 
publikuoti ir tikėtis, kad skaity-
tojas autorę supras – negalima. 
V.Pačkauskienė patikino, kad jos 
sudėliota knygelė kaip tik ir skir-
ta artimiausiems žmonėms. 

Šventosios „universitete“ – 
kūrybinio tobulėjimo pamokos 

(atkelta  iš 1 psl.)

Didžioji dalis Monikos Blauz-
dienės rankraščio – tarmiškai pa-
rašyti eilėraščiai. Autorės teigi-
mu, jos kūryba susidomėjo Lie-
tuvių kalbos ir literatūros insti-
tutas, skatino parengti knygos 
rankraštį. J.Riškutės nuomone, 
jame yra subtilių pastebėjimų, 
liaudies kūrybos įsisavinimo. 
Tačiau, pasak literatūros kriti-
kės, poetui negalima užsikalbėti 
– eilėraščiai neturi būti per ilgi. 
O M.Blauzdienei tai būdinga. Ir 
tarmiškai rašomuose kūrinėliuo-
se reikėtų vengti svetimybių, sve-
timžodžių. Autorės teigimu, at-
siminti, atgaminti tarmiškus žo-
džius nėra lengva – daugelis juos 
jau pamiršę. Tai tik patvirtina, 
kad tokią knygą išleisti vertėtų. 

Danutė Vaskėlaitė literatū-
ros kritikei pateikė 250 eilėraščių 
rankraštį. Tai istorinės tematikos 
kūrinių rinkinys. Eilėraščiai rašy-
ti labai skirtingu laiku. J.Riškutės 
nuomone, tiek eilėraščių, paįvai-
rintų autorės dailės kūriniais, ga-
lima būtų sutalpinti į 500 pus-
lapių knygą. Sunku įsivaizduo-
ti tokios apimties poezijos kny-
gą. Todėl literatūros kritikė au-
torei siūlė savikritiškai peržiū-
rėti rankraštį, atrinkti brandžiau-
sius kūrinėlius.

***
Bene pirmajame seminare 

P.Žemgulytė išsakė mintį, jog ra-
šyti išmokstame pirmoje klasėje, 
o kurti mokomės visą gyvenimą. 
Susitikimai Šventojoje tik patvir-
tina šiuos žodžius. Malonu stebė-
ti, kaip keičiasi, tobulėja semina-
rų dalyvių kūryba, gausėja joje 
meninės išraiškos priemonių, gi-
lėja jų įžvalgos. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Marija Kraipavičiūtė, Egidijus Šatas, Rožė Auželienė ir Angelė Kielienė –  
seminaro senbuviai.

Malonu susitikti seminaruose susibičiuliavusiems kūrėjams: Vilijai Dobro-
volskienei, Gražinai Čekavičienei, Mykolui Kručui ir Antanui Karmonui. 

„Gyvenimo mažmožiai“ – literatams atsikvėpti neleidusi tema. Apie ją Al-
girdas Ivanauskas, Leokadija Mockienė, Kazimieras Mažylis ir Anelė Mažei-
vaitė mąstė nuo seminaro pradžios iki pat jo pabaigos.

Viešoji įstaiga
Steigėja – LND 
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