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Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto surengtoje diskusijoje aptartas aplinkos prieinamumas. Egidijaus Skipario nuotr.

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Stengiantis dirbti netrūksta nei pinigų,  
nei laiko, o rezultatai džiugina

Kaišiadoryse organizuo-
toje savivaldybės ir nevy-
riausybinių organizacijų 
apskritojo stalo diskusi-
joje neįgalieji ir jų atsto-
vai nebuvo palikti vieni 
su savo problemomis. Čia 
bendrauti, kartu spręs-
ti problemas, ieškoti išei-
čių iš sudėtingų situacijų 
susirinko Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų va-
dovai, Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) pirminin-
kas Zigmantas Jančaus-
kis, Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) Ben-
drosios medicinos pagal-
bos skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Biekšienė, 
Kaišiadorių rajono savi-
valdybės meras Romual-
das Urmilevičius, savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Irena Pik-
čilingienė ir kiti.

Darbštuoliams veiklos 
netrūksta

Besirenkančius į Kaišiadorių 
socialinių paslaugų centre orga-
nizuotą diskusiją, o vėliau – ir į 
techninės pagalbos priemonių 
pristatymą bei konsultaciją me-
dicininės reabilitacijos klausi-
mais, pasitiko gausus būrys Ne-
įgaliųjų draugijos narių. Jie padė-
jo suruošti turtingo derliaus pa-
rodėlę – čia puikavosi pačių ne-
įgaliųjų išaugintos sodo ir daržo 
gėrybės. Žemdirbystė – išskirti-
nis Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugijos užsiėmimas, nebū-
dingas kitoms neįgaliųjų orga-
nizacijoms. Šią veiklą mėgstan-
ti pirmininkė Elena Varkalienė 
savo pomėgiu užkrėtė ir kitus 
neįgaliuosius. Apžiūrėjus paro-
dėlę matyti, kad ne be reikalo – 
jau tinkamos kasti bulvės, išau-
ginti agurkai, svogūnai stebina 
savo dydžiu, o kur dar raudon-
skruostės braškės, traškios mor-
kos, salotos. Neįgalieji juokauda-
mi sako, jog be jų draugijoje dir-

bančio „žemės ūkio ministro“, 
žemdirbystės sekcijos vadovo 
Juozo Andziulio, derlius nebūtų 
toks gausus. Šiemet savo užau-
gintomis sodo ir daržo gėrybė-
mis neįgalieji džiaugiasi jau 17-
ąjį kartą. Darbštuoliai nepamirš-
ta ir neįgalių bičiulių – sunkes-
niems ligoniams nuveža bulvių 
ir kitų daržovių, rengia „Geru-
mo akcijas“.

Akį džiugino ir šalia sureng-
ta užimtumo būrelių darbštuolių 
parodėlė. Pasak mezgimo būre-
lio vadovės Danutės Lekečinskie-
nės, moterys noriai renkasi į kie-
kvieną savaitę vykstančius užsi-
ėmimus, čia ne tik mezga, neria, 
kitaip grožybes kuria, bet ir pa-
bendrauja. Ir idėjų nepristinga – 
naujų mezgimo raštų mokosi iš 
žurnalų arba netikėtai jų atran-
da bandydamos. Linos Jotkie-
nės, skiautinių ir kitų rankdar-
bių būrelio vadovės, mokintos 
darbštuolės parodėlę papuošė 

Aplinkos prieinamumas – daugialypė ir didelių 
finansinių išteklių reikalaujanti problema 

Suglumino 
visuomeniniams 

pastatams pritaikyti 
reikalingų lėšų poreikis 

Prieš dvejus metus Seimui ra-
tifikuojant Neįgaliųjų teisių kon-
venciją ir jos fakultatyvųjį proto-
kolą, iš šiuos dokumentus įgy-
vendinti privalėsiančių instituci-
jų nesulaukta jokių esminių prieš-
taravimų ar prašymų derybų ke-
liu tartis dėl vienų ar kitų straips-
nių įgyvendinimo terminų atidė-
jimo ar pan. Iš anksto niekas ne-
skaičiavo ir kiek lėšų pareikalaus 
Neįgaliųjų teisių konvencijoje nu-
matyti įsipareigojimai. 

Jau tapo tradicija, kad 
baigiantis Seimo sesijai 
Socialinių reikalų ir dar-
bo komitetas surengia 
Neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimo ak-
tualijoms skirtą diskusi-
ją. Šįsyk joje kalbėta apie 
aplinkos pritaikymo pro-
blemas. Diskusiją pradė-
jęs komiteto pirmininkas 
Rimantas Dagys pabrėžė, 
kad pirmiausia iš jos tikisi 
padėties analizės ir kon-
krečių siūlymų, ką reikė-
tų daryti, ko neatidėlio-
jant imtis. 

Šių metų pradžioje Ministro 
Pirmininko tarnybos bei Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos iniciatyva buvo užsakytas ty-
rimas, kuriuo norėta išsiaiškinti, 
kiek atsieitų naujų, renovuojamų 
ir visų kitų esamų visuomeninės 
paskirties pastatų pritaikymas 
neįgaliųjų poreikiams. 

Tyrimą Seime pristačiusių 
specialistų – Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto dr. Juozo 

Merkevičiaus ir UAB „Sempe-
ra“ projektų vadovės Margaritos 
Dambrauskaitės – pateikta išva-
da, kad, norint įgyvendinti Eu-
ropos Tarybos direktyvos numa-
tomus įsipareigojimus dėl visuo-
meninės paskirties pastatų pritai-
kymo neįgaliųjų poreikiams, rei-
kia beveik 7,4 mlrd. litų, disku-
sijos dalyvius gerokai suglumi-
no. Pasak R.Dagio, ne kartą abs-
trakčiai apie šią problemą kalbė-

ję iki šiol nežinojome, kokių lėšų 
tai pareikalaus. 

Tyrėjų pateiktais duomeni-
mis, Lietuvoje yra daugiau nei 
37 tūkst. visuomeninės paskirties 
pastatų, kurių baigtinis pritaiky-
mas neįgaliųjų poreikiams nėra 
atliktas. Pastaraisiais metais tik 
Lietuvos neįgaliųjų draugija yra 
atlikusi tyrimą, kuriuo buvo ban-
dyta išsiaiškinti aplinkos prieina-
mumą savivaldybių teritorijose. 

Tačiau į jį įsitraukė tik apie pusė 
savivaldybių, todėl išsamios pa-
dėties analizės nebuvo įmano-
ma pateikti.

Aplinkos pritaikymui 
nenumatyti jokie terminai

Nors aplinkos prieinamumas 
yra įtrauktas į keletą teisės aktų 
(tarp jų – į Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymą, Vietos savi-
valdybės įstatymą, statybos tech-
ninius reglamentus ir kt.), tyrė-
jai teigė neaptikę nė vieno doku-
mento, kuriame būtų nurodytas 
terminas, per kurį visuomeniniai 
pastatai turėtų būti pritaikyti ne-
įgaliųjų poreikiams. Pasiūlyme 
dėl Europos Tarybos direktyvos 
15 straipsnio 2 punkte numatyta, 
kad ne vėliau kaip per 5 metus 
nuo direktyvos priėmimo nau-
ji ir renovuojami pastatai, objek-
tai, transporto priemonės bei  

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Varkalienė prista-
to organizacijos narių užaugintas gėrybes.                         Olios  Maciulevičiūtės nuotr.



Ne vienam mėgstančiam daug kalbėti pasitaiko nei 
šį, nei tą pliurptelti arba, kaip žmonės sako, su burokais 
į malūną nuvažiuoti. Iš niekus tauškiančio dažniausiai 
pasijuokiama, kartais atsainiai ranka numojama. Žino-
ma, reakcija į nusišnekėjimus priklauso nuo pokalbio te-
mos, asmens erudicijos, faktų ir įvykių vertinimo būdų. 
Vienaip į kvailybes atsiliepsi, kai jos ryškiai apibarsty-
tos humoro prieskoniais, ir visai kitaip, kai pajauti ko-
kiam dalykui pagiežą ar pamatai iškraipytą tikrovę.

Viena neįgaliųjų organizacijos vadovė viešai pareiš-
kė, jog sovietmečiu neįgalios moterys negalėjo nei my-
lėti, nei mylėtis, nei gimdyti. Jos buvo laikomos belytė-
mis asmenybėmis. Suprantama, dėl perdėtų praeities 
negerovių gal nevertėtų per daug virkauti, jei ne keis-
ta aplinkybė: dažnai lenktyniaujama, kas juodesnėmis 
spalvomis nupieš okupacijos laikotarpį nepaisant gyve-
nimo tiesos. Bet kokį anuometį reiškinį kyla noras poli-
tizuoti. Tas noras gajus daug kur. Vienas Seimo narys, 
tapęs įtariamuoju korupcijos byloje, save sutapatina su 
auka ir būtinai su…tautos priešų politiniu užsakymu.

Kartais net aukštiems valstybės pareigūnams parū-
pi liežuvį pakasyti. Energetikos ministras štai taip pa-
sakė: „Argi tautai spręsti dėl atominės jėgainės staty-
bos?“ (Turėjo galvoje numatomą referendumą.) Savo 
ruožtu Seimo Atominės energetikos komisijos pirmi-
ninkas iš seno įpratimo be įrodymų ėmė gąsdinti – re-
ferendumas yra… „sudedamoji Rusijos plano dalis“.

Iš Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos sklido 
tokia mintis – uždrausti prekybos tinkluose ruošti ir 
pardavinėti dovanas moterims jų švenčių progomis, 
mat skriaudžiami vyrai. Taip pat siūloma atsisakyti (ly-
gių galimybių vardan) lengvatų viešajame transporte.

Dar garsiau it galingo varpo dūžiais blogybes sklei-
dė vienas stambios statybos bendrovės direktorius, 
beje, neseniai tapęs respublikinio masto viršininku. 
Girdi, kam remontuoti mokyklas? Ar, žiūrint 20 metų 
į priekį, nebūtų geriau palikti regione vieną mokyklą, 
nes tų vaikų tik šiaip ne taip sukrapštysime. O darže-
lius reikia keisti į senelių ir socialinės paramos namus. 
Pasak statybos bendrovės atstovo, kvailystė padaryta 
sukišus 3 mlrd. litų į mažų miestelių tvarkymą. O kas 
juos prižiūrės? Sudarėme prielaidas tam miestui dar 
sunkiau gyventi.

Skaitai tokius nuklydimus į pašales ir negali nepri-
siminti mūsų satyriko Juozo Erlicko pasišaipymo: „Šū-
kaliojam vis tą patį: jiems nerūpi žmogus! Lyg valdi-
ninkai galėtų viską mesti ir žmogumi rūpintis… Kas gi 
tada Lietuva pasirūpintų?“

Iš tikrųjų, gal tų nusikalbėjimų nederėtų čia var-
dyti ir juos tarsi reikšminti. Tačiau, kaip teigė ispanų 
dramaturgas P.Kalderonas, kalba – visų pavojingiau-
sias ginklas. Kardo prakirsta žaizda lengviau užgydo-
ma negu ta, kurią palieka žodis. Skaitydami žinomų vi-
suomenės ir valstybės veikėjų „aukšto pilotažo“ pos-
tringavimus, ne visi tik nusišaipys. Daugelis gali pri-
imti už gryną pinigą, arba, kaip skelbia viena senten-
cija, niekas neperka pusiau tiesos, bet su dideliu malo-
numu praryja tikriausią melą.

Niekas nėra prieš individo nuomonę, į kurią visi 
turi teisę. Bet manymas, pažiūra skiriasi nuo elemen-
tariausių nusišnekėjimų, nes jie toli nuo realybės. Tai 
yda. Patikėjęs kokio vaduko priekaištais, dažnas, ko 
gero, gali pradėti piktintis, kodėl vėjais leidžiami pini-
gai pusiau numirusioms gyvenvietėms gražinti – kam 
esą ten, kaime, reikalingi skvereliai, suoleliai, gražios 
vandens telkinių pakrantės, jei darbo vietų nepadau-
gės, jei žmonės į užsienius bėga. Kitas pavyduolis pri-
tars siūlymui naikinti viešojo transporto lengvatas pen-
sininkams, neįgaliesiems, tremtiniams. Atseit neturi pi-
nigų – nevažiuok. Trumpai sakant, neišmintingi, nepa-
sverti žodžiai jaukia žmonių protus, ignoruoja visuo-
menės įteisintas gyvenimo nuostatas.

Paikos frazės autorius baudžia ir save. Menkina 
savo autoritetą. Žodžiai turi galią naikinti ir išgydy-
ti. Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip 
jis pats, sakė JAV visuomenės veikėjas B.Franklinas.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Nusišnekėjimai

Apie tai, 
kas 

jaudina

Birštonas:

Druskininkai:

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Karolina Naprienė pa-
pasakojo apie Vievio neįgalių-
jų draugijos poilsį prie jūros.

Kelionei į Šventąją ne-
įgalieji rinkosi nekantrau-
dami, rūpesčius palikę na-

Rūpesčius pamiršti padėjo jūra

Šiltas vasaros dienas Vievio neįgaliųjų draugijos nariai leido pajūryje. 

 Laiškelį „Bičiulystei“ 
parašiusi Audronė Padegi-
maitė pasidalijo įspūdžiais iš 
Druskininkų neįgaliųjų apsi-
lankymo Merkinės globos na-
muose. 

Jau ne pirmąkart Drus-
kininkų savivaldybės neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė Bronė Kurilavičienė or-
ganizuoja išvykas į Merki-
nę, joje esančius Globos na-
mus, kuriuose jaukiai gyve-

Vievis:

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi birštoniškė Tere-
sė Murauskaitė pasidžiau-
gė Juozo Palionio labdaros ir 
paramos fondo tęsiamais kil-
niais darbais.

Kai prieš 5-erius me-
tus Birštono savivaldybės 
neįgaliųjų draugija visus 
pakvietė į savo naująsias 
patalpas, įkurtuvių proga 
Seimo narys Juozas Palio-
nis jai padovanojo auto-
matinę skalbimo mašiną. 
Skalbimo paslaugai vis 
labiau populiarėjant, Neį-
galiųjų draugija nusipirko 
dar vieną skalbyklę, o tre-
čią gavo dovanų iš versli-

Tęsia kilnius darbus
ninko Alvydo Grušelio-
nio. Tačiau nieko nėra am-
žino, technika genda. Taip 
atsitiko ir su viena skalby-
kle. Dar kurį laiką draugi-
ja ją vis remontavo, tam 
išleisdama nemažai pini-
gų, bet galų gale skalbyklė 
visiškai sugedo. O skalbi-
mo nemažėja, atvirkščiai 
– vis daugėja norinčių pa-
sinaudoti tokia paslauga 
žmonių. Be to, su turimo-
mis skalbyklėmis nebuvo 
galima išskalbti didesnių 
skalbinių. 

Birštono savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Julija Senavaitie-
nė kreipėsi į Juozo Palio-
nio labdaros ir paramos 
fondą. Nors šio fondo idė-
ją subrandinęs J.Palionis 
tragiškai žuvo, jo šeima ir 
toliau rūpinasi neįgaliai-
siais, kitais paramos besi-
kreipiančiais žmonėmis. 
Ir šį kartą fondas neatsisa-
kė padėti draugijai. Birže-
lio 29 d. Andrius Palionis 
Birštono neįgaliesiems at-
vežė puikią dovaną – nau-

jutėlaitę skalbyklę, kuria 
iš karto galima išskalb-
ti 9 kg skalbinių. Naujo-
ji skalbimo mašina dau-
giaprogramė, ja galima 
skalbti pledus, antklodes 
ir didesnius drabužius. 
A.Palionis skalbyklę su-
montavo, pirmininkei iš-
aiškino, kaip ja naudotis, 
paliko instrukciją. 

Birštono savivaldybės 
neįgalieji nuoširdžiausiai 
dėkoja Julijai, Editai ir An-
driui Palioniams už labai 
reikalingą dovaną. 

Neįgaliųjų dovana globos namų 
gyventojams

na 36 slaugučių rūpesčiu 
apsupti globojamieji. Kar-
tu vyksta ir juos nuolat pra-
džiuginantis visas būrys 
draugijos narių. Algiman-
to Padegimo vadovauja-
mas ansamblis ,,Rasa“ turi 
sukaupęs gražų repertuarą. 
Lietuvių liaudies dainos, 
romansai, klasikų kūriniai 

  „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Visagino ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė Stefanija Varkavičienė 
papasakojo apie organizacijos 
narių išvyką.

Gausus Visagino neįga-
liųjų draugijos narių būrys 
– net 56 neįgalieji – vyko į 
pažintinę kelionę. Pirmiau-
sia aplankėme Švenčiausio-
sios Mergelės apsireiškimo 
vietą Imbrade ant Ilgio eže-
ro. Paskiau vykome į Rokiš-
kį. Ten mus svetingai sutiko 
ir į turistų lankomas vietas 
lydėjo Rokiškio rajono neį-

ir šįkart prikaustė klausyto-
jų dėmesį. Švietė šypsenos, 
nutolo sielos ir kūno sopu-
liai. Muzikinius kūrinius 
keitė Onos Karaliūnienės ir 
Janinos Žilionienės posmai 
apie meilę tėviškei ir arti-
miesiems, apie kasdienius 
vargus ir džiaugsmus. Ak-
torė Audronė Padegimaitė 

visus supažindino su kur-
so draugo, Lietuvos televi-
zijos režisieriaus, šiandie-
ninių serialų ,,Giminės“ bei 
,,Dapkai ir Butkai“ akto-
riaus Petro Dimšos eilėmis.

Senoji Merkinė, joje įsi-
kūrusių Globos namų gy-
ventojai visada laukia ge-
ros širdies žmonių.

Visaginas: Įkvepianti kelionė
toje, artimiau susipažino-
me su Rokiškio neįgaliai-
siais, pasidalijome dar-
bo patirtimi. Vieni kitiems 
dainų dovanojo abiejų neį-
galiųjų draugijų meno ko-
lektyvai.

Mūsų pažintinė kelionė 
baigėsi Baltriškės vienuoly-
ne, kur su Belgijos vienuo-
liais buvome pakviesti da-
lyvauti Šventosiose Mišio-
se. Vienuoliams įteikėme 
savo dovanėlių ir papra-
šėme, kad bendros mišios 
būtu aukojamos už Visagi-
no gyventojus.

muose, gerai nusiteikę ir 
norėdami kuo greičiau vėl 
pamatyti prieš metus ap-
lankytą Baltijos jūrą.

Važiuojant pokalbio 
temų nestigo, tad 4 valan-
dų kelionė neprailgo. Ir 

štai mes vėl Šventojoje.
Visi pailsėjo, įdegė, pa-

bendravo su bičiuliais, pa-
sisėmė naujų įspūdžių. 
Daugelis aplankė vis gražė-
jančią Palangą, pasidžiau-
gė praplatėjusiais paplū-

dimiais, degė žvakeles Pa-
langos ir Šventosios bažny-
čiose. Visi ragavome švie-
žiai rūkytos žuvies, pirko-
me suvenyrus namiškiams, 
maudėmės. Ne vienas, kė-
lęs su saule, ėjo prie jūros 
rinkti gintarėlių, kriaukle-
lių ar gražiai vandens nu-
gludintų akmenėlių.

Įsimintiniausiu šių 
metų Vievio neįgaliųjų 
draugijos narių atostogų 
momentu tapo vakaronė 
miško laukymėje. Pernai 
čia linksmai šventėme Jo-
nines, o šiemet susitikome 
su grupe neįgalių kūrėjų, 
dalyvavusių literatų ple-
nere. Labiausiai visą mūsų 
grupę sužavėjo šmaikštu-
sis literatas Pranas Pliuška. 
Jis ne tik gražiai dainavo, 
bet ir skaitė savo kūrybą.

Iš atostogų parsivežė-
me daug įspūdžių. Tiki-
mės prie jūros išvažiuoti 
ir kitąmet.

galiųjų draugijos nariai. Su-
sipažinome su miesto isto-
rija, aplankėme muziejus, 

apžiūrėjome architektūros 
paminklus.

Sustoję papietauti gam-
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Klausėte – atsakome

(atkelta  iš 1 psl.)

savo kruopščiai ir kokybiškai 
sukurtais darbeliais – skiauti-
nių servetėlėmis, popierinėmis 
gėlėmis.

Vertina 
bendradarbiavimą

Paklausta apie neįgaliųjų 
padėtį Kaišiadorių rajone Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
E.Varkalienė negailėjo pagyri-
mų savivaldybės atstovams. Pa-
sak pirmininkės, nėra buvę, kad 
į išsakytas problemas ar rūpes-
čius nebūtų reaguota. Ji pasa-

sius namus į jų pritaikymą neį-
galiesiems nežiūrima pro pirš-
tus ir darbai neatidedami toli-
mai ateičiai – savivaldybė pri-
sideda pinigais tam, kad gy-
venimas negalią turintiesiems 
patogesnis taptų jau dabar. Pa-
sak mero, netrukus planuoja-
ma pradėti pagrindinės mies-
to gatvės rekonstrukcija. Sie-
kiama, kad ši, Gedimino gatvė, 
būtų patogi tiek jaunoms ma-
moms su vaikais vežimėliuose, 
tiek neįgaliesiems, tiek kitiems 
žmonėms.

Pirmininko Z.Jančauskio pa-
klaustas apie neįgaliųjų reika-

lėšų nepakanka. Ypač daug prie 
geresnių sąlygų neįgaliesiems 
užtikrinimo prisideda įvairios 
labdaros organizacijos – „Mal-
tos ordino pagalbos tarnyba“, 
„Caritas“.

Turininga diskusija
Susirinkę nevyriausybinių 

neįgaliųjų organizacijų atsto-
vai organizuotą diskusiją pada-
rė išsamesnę. Kaišiadorių rajo-
no kurčiųjų bendruomenės va-
dovė Asta Dzedulionienė susi-
rinkusiesiems paaiškino, kodėl 
dažniausiai jos atstovaujamai 
organizacijai priklausantys mo-
kyklinio amžiaus neįgalieji mo-
kosi ne gimtajame mieste, bet 
Kaune. Taip yra anaiptol ne dėl 
netinkamų savivaldybės pastan-
gų ar nenoro neįgalių vaikų in-
tegruoti – patirtis rodo, jog pa-
tys vaikai specialiojoje mokyklo-
je jaučiasi geriau, mat gali nor-
maliai (jiems įprastu būdu) ben-
drauti, būti suprasti. Pasak SAM 
Bendrosios medicinos pagalbos 
skyriaus vyriausiosios specia-
listės R.Biekšienės, tai – ne vie-
no kurio rajono, o visuomenės 
problema. Mat integruoti neį-
galiuosius pirmiausia turi pa-
siruošti visuomenė, tai skatinti 
turėtų medikai.

Kaišiadorių visuomenės 
sveikatos biuro specialistas Ar-
vydas Raskilas pasakojo, kad 
tokiame nedideliame mieste-
lyje kaip Kaišiadorys visi išky-
lantys klausimai sprendžiami 
paprasčiau – čia su savivaldy-
bės ir kitų organizacijų atstovais 
kasdien tenka susitikti gatvėje, 
tad vieniems kitų rūpesčiai ge-
rai žinomi.

Vieną akliesiems ir silpnare-
giams, taip pat senyvo amžiaus 
žmonėms aktualią problemą 
pažymėjo Aušra Gresienė, Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos Kaišiadorių rajono filia-
lo pirmininkė. Ji pasakojo nuo-
lat sulaukianti skundų dėl spal-
vinių kontrastų trūkumo mies-
te. Tai ypač aktualu uždarose er-
dvėse, pavyzdžiui, pastatų laip-
tinėse. Kontrastų taip pat nėra 
ir Kaišiadorių rajono savival-
dybėje. Pažymėtina, jog, pasak 
A.Gresienės, ypatingų investi-
cijų specialūs žymėjimai nerei-
kalauja – tam tereikia spalvotai 
sužymėti skirtingas laiptų pa-
kopas ir pan. Apie sunkumus, 
su kuriais susiduria neįgalieji ir 
senyvo amžiaus prasčiau ma-
tantieji sužinojęs meras žadė-
jo tuo pasirūpinti jau artimiau-
siu metu.

Diskusija Kaišiadoryse išsi-
skyrė dalyvių sutarimu ir kons-
truktyviu darbu. Čia nestokoja-
ma racionalaus, ūkiško požiūrio 
sprendžiant neįgaliųjų proble-
mas, aktyvūs ir patys neįgalie-
ji. Panašu, jog iš tikrųjų dirbant 
vieniems kitų labui kliūtimi ne-
tampa nei nuolat ribotos lėšos, 
nei per didelės darbų apimtys. 
Svarbiausia – geranoriškumas ir 
nuoširdžios pastangos.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Stengiantis dirbti netrūksta  
nei pinigų, nei laiko, o rezultatai 

džiugina

kojo, jog visos pagrindinės pa-
slaugos yra teikiamos Sociali-
nių paslaugų centre. Čia taip pat 
rengiami įvairūs kursai, organi-
zuojamos vasaros vaikų stovy-
klos, išvykos į teatrus. LND pir-
mininkui Z.Jančauskiui pasitei-
ravus, ar, pavyzdžiui, drabužiai 
skalbti vežami į Centrą ir iš rajo-
no pakraščių, I.Pikčilingienė at-
sakė, jog labiau nutolusiose gy-
venvietėse šios paslaugos perka-
mos iš kitų organizacijų.

Ne tik neįgalieji vertina savi-
valdybės pastangas, bet ir ši pa-
stebi Neįgaliųjų draugijos veik- 
las, laiko jas reikalingomis. Pa-
sak I.Pikčilingienės, Neįgalių-
jų draugijos aktyvumu ir dar-
bo prasmingumu net negalima 
abejoti. Ji ypač teigiamai vertina 
organizacijos žemdirbystės sek-
cijos veiklą. Siekiant palengvin-
ti neįgaliųjų triūsą net nupirktas 
traktoriukas – žinoma, savival-
dybės lėšomis. Palankiai verti-
namos ir kitos draugijos veiklos.

Principinis požiūris į 
gyventojų problemas
Kaišiadorių rajono meras 

R.Urmilevičius teigė, jog princi-
pingai žvelgiant į įvairioms so- 
cialinėms grupėms, nebūtinai 
neįgaliesiems, svarbius klausi-
mus ir siekiant rezultato pavyks-
ta padaryti tikrai daug. Rekons-
truojant ar renovuojant rajono 
pastatus, taip pat gyvenamuo-

lų tarybos reikalingumą rajo-
ne meras atsakė, jog  iniciatyvą 
šiuo klausimu turėtų rodyti pa-
tys neįgalieji. Jo nuomone, vien 
formaliai tokią tarybą įsteigti, 
tarsi „nuleidus iš viršaus“ nu-
rodymus, – tuščias reikalas ir 
naudos iš to nebus. Meras įsiti-
kinęs, kad prireikus tokia tary-
ba gali būti įkurta, svarbiausia, 
kad ji būtų naudinga.

Neįgaliaisiais  
rūpinasi ne vien 

savivaldybė
Būsto pritaikymo progra-

mos įgyvendinimu Kaišiadorių 
rajone rūpinasi Socialinių pas-
laugų centras. Jo direktorės Lai-
mutės Steponavičienės duome-
nimis, pernai pritaikyti 2 būstai, 
dar 2 prašymai dėl įvairių prie-
žasčių buvo atmesti. Paprastai 
rajone per metus pritaikomi 4–5 
neįgaliųjų būstai. Apie galimy-
bę dalyvauti Būsto pritaikymo 
programoje neįgalieji sužino iš 
socialinių darbuotojų, taip pat 
apsilankę savivaldybėje, seniū-
nijose. Pasak L.Steponavičienės, 
neįgaliųjų prašymai yra svarsto-
mi, nuvykstama į vietą. Į darbų 
atlikimo poreikį, kaip ir jų ko-
kybę, žiūrima labai atsakingai.

Nepaisant išties kryptingo ir 
sutelkto darbo Kaišiadorių ra-
jono neįgalių gyventojų labui, 
pasak mero R.Urmilevičiaus, 
vien savivaldybės ir valstybės 

Kaišiadorių rajono mero Romualdo Urmilevičiaus nuomone, sprendžiant 
problemas būtinas racionalus mąstymas ir principingas požiūris.

 
Specialiųjų poreikių nusta-

tymo terminai bei pakartotinis 
vertinimas numatyti sveikatos 
apsaugos bei socialinės apsau-
gos ir darbo ministrų patvir-
tintame Specialiųjų nuolatinės 
slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
ir transporto išlaidų kompen-
sacijos poreikių nustatymo tvar-
kos apraše.

Specialieji poreikiai gali būti 
nustatomi tokiems terminams: 
šešiems mėnesiams; vieneriems 
metams; dvejiems metams; tre-
jiems metams, kai specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis nu-
statomas senatvės pensijos am-
žių sukakusiems asmenims; še-
šeriems metams, kai nustatomas 
specialusis lengvojo automobilio 

Specialiųjų poreikių 
nustatymo terminai

įsigijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacijos po-
reikis; iki senatvės pensijos am-
žiaus ir neterminuotai. 

Specialiuosius poreikius nu-
stačius nuo 6 mėn. iki 3 metų, 
šie terminai gali būti tęsiami ne 
ilgiau kaip 6-erius metus. Jeigu 
asmens specialieji poreikiai ne-
sikeičia, po 6-erių metų specia-
liųjų poreikių terminas nustato-
mas neterminuotai. 

Specialieji poreikiai vertina-
mi pakartotinai: baigiantis nu-
statytam specialiųjų poreikių ter-
minui; pasikeitus asmens sveika-
tos būklei; asmeniui ar tikslines 
kompensacijas mokančiai ins-
titucijai nesutinkant su NDNT 
priimtu sprendimu; jeigu atlikus 
NDNT teritorinių skyrių priimtų 
sprendimų patikrinimą paaiškė-
ja, kad sprendimas priimtas ne-
pagrįstai; vykdant Ginčų komi-
sijos sprendimą.

Apie pakartotinio specialių-
jų poreikių vertinimo rezultatus 
NDNT turi informuoti asmenį, 
tikslines kompensacijas mokan-
čią instituciją, reikalui esant ir 
Ginčų komisiją. 

„Noriu sužinoti, kokiam ter-
minui gali būti nustatomi spe-
cialieji poreikiai ir kiek kartų 
jie gali būti pratęsti bei koks 
teisės aktas tai reglamen-
tuoja“, – klausia „Bičiulystės“ 
skaitytoja iš Jurbarko.

Išankstinė klientų registra-
cija NDNT interneto svetainėje 
pradėjo veikti liepos 2 d. Dabar 
išankstinė registracija internetu 
vizitui į NDNT yra prieinama 
Vilniuje registruotiems NDNT 
klientams.

Sukurta posistėmė leidžia in-
ternetu užsiregistruoti vizitui į 
NDNT teritorinius bei Sprendi-
mų kontrolės skyrių klientams 
patogiu laiku. Žmonės, turin-
tys asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų parengtus siuntimus 
į NDNT, gali užsiregistruoti vizi-
tui tiksliu laiku nurodydami at-

Išankstinė registracija 
internetu

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) su-
kūrė ir įdiegė išankstinės klientų registracijos internetu 
informacinės sistemos posistemę. Dabar dalis NDNT klien-
tų gali registrutotis vizitui internetu nesibaimindami, jog 
teks ilgai laukti eilėje ar net važiuoti kelis kartus.

vykimo datą bei valandą. Išanks-
tinės klientų registracijos inter-
netu informacinės sistemos po-
sistemė NDNT teritoriniuose bei 
Sprendimų kontrolės skyriuose 
paskirstys klientų srautus. Taip 
pat užsiregistravusius klientus 
papildomai informuos apie sėk- 
mingą registraciją pasirinktu 
būdu – elektroniniu laišku arba 
trumpąja SMS žinute.

Vizitui į NDNT iš anksto in-
ternetu galima užsiregistruoti 
adresu: https://epaslaugos.ndnt.
lt/registracija/ 

„Bičiulystės“ inf.

„Prieš metus mano visiškos 
negalios motinai buvo skir-
ta funkcinė lova. Norėdami 
ją gauti, turėjome sumokė-
ti 10 proc. jos kainos. Motinai 
mirus ši funkcinė lova mums 
nebereikalinga ir norime ją 
grąžinti. Esame girdėję, kad 
galime atgauti dalį už ją su-
mokėtų pinigų. Ar tikrai turi-
me tokią galimybę“, – teirau-
jasi O.Jankauskienė iš Kauno. 

Grąžinus rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamą lovą, 
praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. 
nuo jos išdavimo dienos, Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems cen-

Ne visada galima atgauti 
sumokėtos įmokos dalį

tras (Centras) grąžina asmeniui 
ar jo paveldėtojams 10 proc. ran-
komis arba automatiškai regu-
liuojamos lovos likutinės vertės, 
apskaičiuotos jos grąžinimo Cen-
tro teritoriniam padaliniui ar sa-
vivaldybės įstaigai dieną. 

Grąžinus rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamą lovą 
praėjus daugiau kaip 12 mėn. 
nuo jos išdavimo asmeniui die-
nos, įmoka negrąžinama.

Primename, kad Centro te-
ritorinis padalinys arba savival-
dybės įstaiga rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamomis lo-
vomis asmenis aprūpina vieną 
kartą per 15 metų. 

2012 m. liepos 12–18 d., Nr. 27 (1096), „Bičiulystė“3 psl.



Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Kulnų odos įtrūkas išgydys liaudies priemonės

Po klausimo, kaip seka-
si, ne iš vieno pašneko-
vo lūpų esame girdėję: 
„Man depresija“. Šia diag- 
noze savo slogią nuotaiką 
neretai pateisiname ir pa-
tys. Depresijos vardais mir-
ga žurnalai, ja teisinamos 
skyrybos, savižudybės, 
kitos krizės. Kur slypi de-
presijos galia? Ar ši diag- 
nozė tinkama pateisinti 
bet ką?

Kulnų ir kitų pėdų vietų odos 
storėjimas, sausėjimas, skilinėji-
mas dažniausiai prasideda nuo 
30–40 metų amžiaus arba net ir 
anksčiau. Šiurkščią ir sausą kul-
nų (pėdų) odą turi apie 40 proc. 
suaugusių žmonių.

Įtrūkų priežastys:
• ankšta ar kitaip nepatogi, ypač 
sintetinė, avalynė; • per didelis 
kūno svoris; • ilgalaikė pėdų ap-
krova, pavyzdžiui, ilgai stovint 
ant kietos grindų dangos; • mi-
kroelementų seleno, cinko ir vi-
taminų A, B5, E, F stygius; • įgim-
tas odos sausumas; • pėdų, nagų 
grybelinės ir infekcinės ligos; 
• dermatitas; • diabetas; • gas-
tritas; • kai kurios skydliaukės 
ligos; • ilgalaikis saulės poveikis 
(ypač avint basutes atvirais ga-
lais); • kai kurių medžiagų apy-
kaitos sutrikimas; • ilgalaikis ne-
tinkamų kosmetikos priemonių 
naudojimas; • odos senėjimas, 
susijęs su pokyčiais dėl amžiaus.

Profilaktika
Profilaktiškai suragėjusį kul-

nų odos sluoksnį reikėtų nu-
gramdyti kas mėnesį (esant rei-
kalui ir dažniau). Prieš šią pro-
cedūrą pėdos pamirkomos karš-
tame pasūdytame vandenyje 
(šaukštas druskos 2 litrams van-
dens). Jeigu tai mažai suminkš-
tina sukietėjusią kulnų ir padų 
odą, galima naudoti citrinos sul-
tis: kulnai įtrinami sultimis, pa-
laukiama 10 min., vėliau galima 
odą gramdyti. Po šios procedū-

Ypač skausmingos ir sunkiai gydomos kulnų odos įtrūkos. Jos neatsiranda netikėtai, stai-
ga. Iš pradžių oda pageltonuoja ir sustorėja (sveika oda būna rausva, lygi ir minkšta), pasi-
daro šiurkšti. Į suragėjusią kulnų, padų, pėdų šonų odą dažniausiai nekreipiama dėmesio 
iki to laiko, kol šiurkšti oda pradeda draskyti pėdkelnes, kojines arba kol atsiranda vis gi-
lėjančių, kraujuojančių (per atvirą žaizdą gali patekti infekciją sukeliančių mikroorganiz-
mų), skausmingų įtrūkų (jos būna vertikalios, iki 1,5 cm gylio).

ros neužmirškite nugramdytų 
vietų patepti specialiu maitina-
muoju kojų kremu.

Gramdymui tiks žirklių aš-
menys ar kitas panašus buities 
įrankis. Svarbu, kad šie daiktai 
būtų naudojami atsargiai, nepa-
žeidžiant minkštojo odos sluoks-
nio ir nesusižalojant rankų. At-
sargiai reikėtų naudoti ir pemzą.

Pastabos. Pėdas prieš kulnų 
gramdymą taip pat galima pa-
mirkyti vandenyje su alyvuogių 
aliejumi (4 šaukštai aliejaus 3 lit- 
rams karšto vandens). Patarti-
na kasdien vakarais masažuo-
ti (vienai pėdai reikia skirti 5–10 
min.) kulnus – pirštai su masa-
žuojama vieta turi sudaryti ne 
statų, o smailų kampą; po ma-
sažo pėdos paglostomos. Prieš 
masažą daromos vandens ir so-
dos vonelės (šaukštas sodos 3 lit- 
rams vandens). Beje, pėdų masa-
žui taip pat tinka namuose avi-
mos specialios guminės šlepetės 
su dygliukais.

Natūralūs dietos papildai
Kulnų, pėdų ir kitų kūno vie-

tų odos sausėjimas, pleiskanoji-
mas, elastingumo sumažėjimas, 
neatsparumas žalingiems išori-
niams veiksniams, apskritai odos 
senėjimas yra siejamas su mikro-

elementų seleno, cinko ir vitami-
nų A, B5, E, F stygiumi.

Tačiau svarbu ir nepiktnau-
džiauti vitaminais (ypač sinte-
tiniais), nes odos būklė taip pat 
blogėja ir nuo vitaminų pertek- 
liaus.

Seleno turi: kiaušiniai, sūriai, 
žuvys, vištiena, svogūnai, ara-
chiai, graikiniai riešutai, grūdai, 
grūdiniai produktai, mėsa, tunas.

Cinko esama: arbatoje, kiauši-
niuose, riešutuose, česnakuose, 
paprikoje, morkose, kopūstuo-
se, kruopose, pupose, jautieno-
je, kalakutienoje, vėžiagyviuose 
bei moliuskuose (austrėse, kre-
vetėse, omaruose).

Vitamino A yra: morkose, 
kiaušinio tryniuose, pomido-
ruose, džiovintuose abrikosuo-
se, raudonosiose paprikose, sū-
riuose, varškėje, piene, grietinė-
je, veršelių ir karvių kepenyse.

Vitamino B5 turi: pupelės, žir-
niai, bulvės, kukurūzai, kepenys, 
kiaušinio trynys, lašiša.

Vitamino E yra: aliejuose, 
kiaušinio trynyje, lęšiuose, žir-
niuose, pupelėse, erškėtuogėse, 
mėsoje, morkose, salotose, briu-
seliniuose kopūstuose.

Vitamino F esama: žuvų tau-
kuose, alyvuogių aliejuje, džio-
vintuose vaisiuose, saulėgrąžų 

sėklose, kopūstuose, jautienoje, 
kepenyse, arbūzuose, kruopo-
se, kakavoje.

Išorinio gydymo receptai
1. Pėdos mirkomos šiltame 

vandenyje, įpylus kokio nors 
antpilo: sėmenų, ramunėlių arba 
eglių spyglių (litrui vandens 2 
šaukštai žaliavos; procedūros 
trukmė 15–20 min.).

Jeigu po kelių procedūrų su 
šių vaistinių augalų vonelėmis 
nepagerėja įtrūkų būklė (ir to-
liau skauda, nemažėja paraudi-
mas, patinimas ar kraujavimas), 
pėdos mirkomos kitos sudėties 
antpilo vonelėje: litrui vandens 
imamas šaukštas vaistinės me-
detkos žolės, 2 šaukštai plačia-
lapio gysločio lapų. Procedūra 
trunka apie 20 min., po jos sau-
sai nušluostytos pėdos patepa-
mos ramunėlių kremu.

Pastaba. Vaistinės medetkos 
žolė gali būti pakeista didžiosios 
dilgėlės žole.

2. Pėdos mirkomos 15–20 
min. karštoje geriamosios so-
dos vonelėje (šaukštas sodos 3 
litrams vandens). Gydomasis 
efektas sustiprės, jei bus įpilta ra-
munėlių antpilo (2 šaukštai žalia-
vos litrui vandens) ir ištirpinta 
šiek tiek muilo drožlių. Kad būtų 

pašalinti nesveiki kulnų odos da-
riniai, prireiks 6–10 procedūrų.

Pastaba. Jeigu sergama dia-
betu, nepasitarus su gydytoju ne-
rekomenduojama savarankiškai 
gydyti nei kulnų, nei kitų kūno 
vietų nesveikų odos darinių.

3. Porą kartų per savaitę da-
romi bulvių lupenų kompre-
sai. Sauja gerai nuplautų bulvių 
lupenų sumaišoma su tiek pat 
arba kiek mažiau sėmenų. Miši-
nys užpilamas nedideliu kiekiu 
vandens, verdama maišant, kol 
pasidaro košė. Pėdos laikomos 
šiltoje košėje apie 20 min., pas-
kui nuplaunamos šiltu vande-
niu, sausai nušluostomos, pate-
pamos kokiu nors riebiu kremu.

4. Obuolys supjaustomas plo-
nais griežinėliais, įpilama šiek 
tiek pieno, virinama ant silpnos 
ugnies, kol pasidaro vientisa 
masė. Šia košele užtepamos kul-
nų įtrūkos, uždengiamos serve-
tėle, laikoma apie 15 min.

5. Lygiomis dalimis (po 
100 g) sumaišoma degtinė, ac-
tas ir glicerinas. Šiame skystyje 
pamirkoma ir nugręžiama lini-
nė atraiža, kuri nakčiai prideda-
ma prie nesveikų kulnų (prieš tai 
kulnų oda turi būti suminkštin-
ta vonelėje (pagal pateiktus 1 ar 
2 receptą) ir aprišama polietile-
no plėvele. Rytą kompresas nu-
imamas, kulnai nuplaunami šil-
tu vandeniu, sausai nušluostomi. 
Vakare procedūra pakartojama. 
Jei kulnų įtrūkos neįsisenėjusios, 
kartais nemažo pagerėjimo su-
laukiama jau po 2–3 procedūrų.

Romualdas OGINSKAS

Depresijos diagnozė: 
pervertinama ir 
neįvertinama

Tarptautinė ligų klasifikacija 
apibrėžia įvairiausius depresi-
jos epizodus – nuo lengvos, bet 
sunkiai diagnozuojamos, iki sun-
kios, pasikartojančios, turinčios 
psichozės simptomų. Depresija 
nėra toks dažnas reiškinys kaip, 
pavyzdžiui, stresas, tačiau paci-
entai ypač linkę ja manipuliuoti. 
Labai išpopuliarėjo iš vakarų at-
keliavęs tikėjimas, jog prastą gy-
venimo kokybę, nenusisekusius 
santykius, užgriuvusias finan-
sines bėdas gali išspręsti vais-
tai, tad nemaža dalis „ligonių“ 
su ilgiausiais simptomų sąrašais 
plūsta prie gydytojų kabinetų ir 
laukia juos išgelbėsiančio anti-
depresantų recepto. O kiti nieko 
neįtardami apie sunkią savo ligą 

Apie tikrąją depresiją
kankinasi vieni, į savo psicholo-
ginę sveikatą numodami ranka, 
mat nejaučia jokių fizinių ligos 
grėsmių.

Medikai depresijos diagno-
zę į ligos istoriją įrašo tuomet, 
kai pacientai skundžiasi liūdna 
nuotaika, energijos stoka, nuo-
vargiu, sumažėjusiais interesais, 
sutrikusiu miegu ar apetitu. Daž-
nai šiuos požymius lydi ir kiti, 
subjektyvesni simptomai: susil-
pnėjusi dėmesio koncentracija, 
kaltės, baimės ar beviltiškumo 
jausmai, sumažėjęs savęs verti-
nimas, menkesnis pasitikėjimas 
savo jėgomis.

Nuovargį, baimę ar liūdesį 
išgyvename visi. Tam, kad ne-
imtume šių reiškinių vadinti de-
presija ir netaptume manipulia-
toriais, turime rimčiau pažvelgti 
į simptomų priežastis, jas paste-
bėti ir vėliau pabandyti pašalinti. 
Jei savarankiškai to padaryti ne-
pavyksta, o neigiamos emocijos 
ir jausmai, lydimi fizinių nega-
lavimų, nesibaigia, reikia kreip-
tis pagalbos.

Priežastys  įvairios
Tikroji depresija gali turė-

ti tiek biocheminį, tiek psicho-
genį pagrindą. Po įvairių galvos 
smegenų traumų, esant smege-
nų augliams ir panašiems pažei-
dimams, taip pat pakitus hormo-
nų pusiausvyrai, pavyzdžiui, po 
gimdymo, sutrinka biocheminių 

medžiagų apykaita. Smegenyse 
pagaminama mažiau endorfinų 
(vadinamų „laimės hormonų“), 
sumažėja seratonino (jis mažina 
energiją ir veiklumą), pasikeičia 
metaboliniai organizmo proce-
sai, kurie ir nulemia prastesnę 
savijautą bei nuotaiką. Depresi-
jos simptomus išprovokuoti gali 
ir gydytojo paskirti vaistai, kurių 
šalutinis poveikis gali pasireikš-
ti energijos stoka, miego ar apeti-
to sutrikimais, nuovargiu ir pan. 
Taip gali nutikti nuolat vartojant 
dideles vaistų dozės, paskirtas 
neįvertinant psichologinės paci-
ento sveikatos. Tai, žinoma, la-
biau medicininė depresijos kil-
mės teorija.

Neišvengiamai rimtosios de-
presijos priežasčių dera ieško-
ti ir pacientų suvokimo, mąsty-
mo procesuose. Patiriant sun-
kumų tiek darbe, tiek asmeni-
niame gyvenime svarbu nepa-
nikuoti, adekvačiai įvertinti tai, 
kas vyksta, išgyventi visus kylan-
čius jausmus, net neigiamus, tin-
kamai juos išreikšti ar nukreip-
ti, mat įvairios netektys (artimo 
žmogaus mirtis, darbo praradi-
mas, skyrybos) ir yra populia-
riausios psichogeninės depresi-
jos priežastys.

Depresija – negalios 
palydovė

Depresija kaip diagnozė tėra 
simptomų rinkinys ir diagno-

zuojama ji tuomet, kai prie ke-
turių iš minėtų simptomų galite 
sudėti „paukščiukus“, o šie po-
jūčiai tęsiasi daugiau nei dvi sa-
vaites. Tačiau, somatiniai (kūno) 
simptomai, tokie kaip galvos ar 
skrandžio skausmai, dusulys ar 
sunkumas krūtinės srityje pasi-
reiškia mažiau nei pusei pacien-
tų ir visi jie gali kilti dėl kitų ligų. 
Negalia praktiškai visada susiju-
si su blogesniu savęs vertinimu, 
nepasitikėjimu savo jėgomis, 
baime ir nerimu, o visi šie jaus-
mai priskiriami prie svarbiausių 
depresijos simptomų, taigi, juos 
vertinti derėtų atsargiai. Liga ne-
atskiriama nuo ligonio, taigi, tiek 
diagnozuota depresija gali turė-
ti įtakos neįgalaus žmogaus fizi-
nei ir psichologinei būklei, tiek 
atvirkščiai – pablogėjusi sveika-
ta gali sukelti depresiją. Depre-
sija yra viena iš priežasčių, dėl 
kurių žmogui gali būti nustaty-
tas neįgalumas.

Namų darbai sielai:
GALBŪT man depresija...
Pastebėję 4 ir daugiau iš iš-

vardytų depresijos simptomų 
savo gyvenime paieškokite jiems 
objektyvių priežasčių. Galbūt iš-
sekimą, nuovargį ar prastą nuo-
taiką po kelių intensyvių savai-
čių išgyvenate todėl, kad tiesiog 
ilgitės poilsio, o kaltės ar baimės 
jausmai sumažėtų kam nors at-
sivėrus?

TURBŪT man depresija...
Psichologai patars: jei nuo-

lat patiriate neigiamų emocijų ir 
sunkiai tvarkotės su nemaloniais 
jausmais, ieškokite pagalbos. Ne-
nuvykite neigiamų minčių, jų ne-
ignoruokite, nelaukite, kad jos 
savaime praeis. Rūpinkitės savo 
psichologine sveikata. Kreipda-
miesi į specialistus supraskite, 
jog nei vaistai, nei psichologas 
neišgydys depresijos be jūsų pa-
čių pastangų – antidepresantais 
bus nuslopintos neigiamos emo-
cijos, tačiau teigiamų patyrimų, 
kurių suteikia bendravimas su 
įdomiais žmonėmis, savo vertės 
pajautimas, jokie vaistai neatstos.

Pagrindinis psichoterapijos 
tikslas ir yra padėti pacientui at-
rasti savo vidinius resursus, iš-
siugdyti emocinės savireguliaci-
jos įgūdžius, kurie padėtų efek-
tyviau susidoroti su krizėmis ir 
kasdien kylančiais iššūkiais.

Užbaigti norisi prisimenant 
rašytojo Rainerio Marijos Rilkės 
žodžius, kurie įprasmina mūsų 
išgyvenamą liūdesį: „Nevalia iš-
sigąsti, jeigu prieš Jus iškyla toks 
didelis liūdesys, kokio dar nieka-
da nebuvote regėjęs; jeigu neri-
mas nelyg šviesa ir debesų šešė-
liai slenka per Jūsų rankas ir vi-
sus Jūsų darbus. Turite galvoti, 
kad Jums kažkas darosi, kad gy-
venimas Jūsų nepamiršo, kad jis 
laiko Jus rankose; jis neleis Jums 
nukristi.“

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

4 psl.2012 m. liepos 12–18 d., Nr. 27 (1096), „Bičiulystė“



Klaipėdos savivaldybė savo 
įstaigoms ir įmonėms išplatino 
anketą, kuria siekta išsiaiškinti, 
kiek jų yra pritaikyta įvairią – 
judėjimo, regos, klausos ir kito-
kią – negalią turintiems gyven-
tojams. Klaipėdos savivaldybės 
Strateginio planavimo skyriaus 
vedėja Indrė Butenienė pasako-
jo, kad 55,4 proc. tyrime dalyva-
vusių įstaigų ir įmonių atsakė, 
jog neįgalieji gali pasinaudoti jų 
teikiamomis paslaugomis. Liku-
sios nurodė priežastis, kodėl ne-
įgalieji negali to padaryti. Viena 
tokių – neįrengtas įvažiavimas.

Taip pat buvo domėtasi, ar 
įstaigų ir įmonių interneto sve-
tainės, kurias turi visos įstaigos, 
dalyvavusios tyrime, pritaiky-
tos neįgaliesiems. Deja, neįga-
liems žmonėms naudotis pritai-
kyta vos 22 proc. svetainių, dar 
8 proc. šiuo metu yra atnauji-

nama ir planuojama pritaikyti.
Jokių kliūčių neįgalieji ne-

turėtų patirti norėdami patekti 
į 37,4 proc. tyrime dalyvavusių 
savivaldybės įstaigų, likusiuose 
bemaž 63 proc. pastatų jų lauk-
tų barjerai.

 Aukščiau nei į pirmąjį aukš-
tą judėjimo negalią turintie-
ji gali pakilti vos 10 proc. tirtų 
pastatų. Dalis apklaustųjų atsa-
kė, kad visos jų paslaugos yra 
teikiamos pirmame aukšte, o 
klientams patekti į kitus aukš-
tus nebūtina.

Pasak I.Butenienės, geriau-
siai neįgaliesiems pritaikytos 
sveikatos priežiūros įstaigos, o 
prasčiausia ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų situacija. Remian-
tis atlikto tyrimo rezultatais bus 
sudaromas planas, kaip taisyti 
padėtį ir padarytį aplinką priei-
namesnę neįgaliesiems.

„Klaipėdos“ dienraščio tinklalapyje paskelbtame Mildos Skiriutės 
straipsnyje „Klaipėdiečiams pasiekiamos ne visos savivaldybės įs-
taigos“ rašoma apie problemas, su kuriomis susiduria uostamies-
čio neįgalieji dėl nepritaikytos jų poreikiams aplinkos.

Daugelyje įstaigų 
neįgaliuosius pasitinka 

kliūtys

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Šilokarčemos“ tinklalapyje paskelbtame Ligitos Lileikytės straips-
nyje „Buvęs seniūnas savo inkstą padovanojo sergančiam sūnui“ 
rašoma apie tai, kad buvęs Rusnės seniūnas, neįgalus Voitechas 
Deniušas tapo inksto donoru savo 37 metų sūnui Igoriui.

Neįgalaus tėvo dovana 
sergančiam sūnui

Prisimindamas vaikystę 
V.Deniušas pasakoja užaugęs 
ūkininkų šeimoje, kurioje, be jo, 
buvo dar 6 vaikai. Nors gimė ki-
toks – be rankos, jis buvo myli-
mas ir globojamas sūnus ir vai-
kaitis. 

Atmintyje išliko ir dažnai gir-
dėta žmonių nuomonė, neva jis 
nieko gero gyvenime negalįs pa-
siekti, nes gimė be rankos. Lai-
mei, tai neužkirto kelio siekti tiks-
lų – tapti gerbiamu mokytoju, su-
kurti šeimą, būti Rusnės seniūnu.

Prieš trejus metus V.Deniušą 
ir jo žmoną sukrėtė žinia apie sū-
naus negalavimą – nustojo funk-
cionavęs vienas jo inkstas.

Donore norėjo tapti sūnaus 
žmona, deja, atlikus reikalin-
gus tyrimus paaiškėjo, jog inks-
to atmetimo tikimybė siekia 99 
proc. Ieškant donorų tarp arti-
mųjų imta svarstyti, kad juo ga-
lėtų tapti V.Deniušas. Vyras pri-
simena nerimavęs dėl to, jog sky-
rėsi jų kraujo grupės, mat tai ga-
lėjo tapti priežastimi, dėl kurios 
V.Deniušas negalėtų tapti do-
noru.

Laimei, nerimas nepasitvir-
tino ir nutarta atlikti transplan-
taciją. Tai jau trečioji Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse transplantacija, kai 
donoro ir recipiento kraujo gru-

pės skiriasi. Visos šios operacijos 
buvo sėkmingos.

Po Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santariškių klinikose do-
cento  Arūno Želvio ir gydytojo 
Česlovo Andreikos atliktos trans-
plantacijos sūnui Igoriui perso-
dintas V.Deniušo inkstas pradė-
jo funkcionuoti iš karto.

Donoru tapęs vyras pasako-
ja besijaučiantis tarsi jam būtų 
atlikta apendicito operacija. 
V.Deniušas džiaugiasi padėjęs 
sūnui ir skatina visus panašio-
je situacijoje atsidūrusius padėti 
savo artimiesiems ir, jei įmano-
ma, tapti jiems organų donorais.

V.Deniušo žmona Galina, pa-
klausta apie operaciją, pasakojo 
labai jaudinusis, nors to niekam 
nerodžiusi. Moteris prisipažino 
nuo pat pradžių tikėjusi, kad vis-
kas bus gerai ir operacija pavyks.

Įveikę laimingai pasibaigu-
sį išbandymą, Galina ir Voite-
chas Deniušai pasakoja, jog vos 
atlikus transplantaciją telefonas 
kaito nuo skambučių – skambi-
no artimieji, pažįstami, draugai, 
bendruomenė. Grįžusių iš ligoni-
nės jų laukė maloni staigmena – 
gėlių krepšys ir garuojantys pie-
tūs. Tai – Rusnės seniūnės Dalios 
Drobinienės ir kitų šeimos bičiu-
lių dovana.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Aplinkos prieinamumas – 
daugialypė ir didelių finansinių 
išteklių reikalaujanti problema 

(atkelta  iš 1 psl.)

infrastruktūra ir per 20 metų – 
visi kiti esami pastatai, objektai, 
bei infrastruktūra turi būti pri-
taikyta neįgaliųjų poreikiams. 

Tyrėjų skaičiavimais, sie-
kiant per 20 metų pritaikyti vi-
sus visuomeninės paskirties 
pastatus neįgaliųjų poreikiams, 
kiekvienais metais valstybė tu-
rėtų skirti 58 886 tūkst. Lt, savi-
valdybės – 93 504 tūkst. Lt, juri-
diniai asmenys – 125 713 tūkst. 
Lt, fiziniai asmenys – 22 374 
tūkst. Lt. Be to, 67 968 tūkst. Lt 
turėtų būti skirta pastatams, ku-
rie priklauso bendrai keliems 
subjektams. Privataus sekto-
riaus investicijos siektų daugiau 
nei 40 proc. visų reikiamų lėšų. 
Pasak R.Dagio, dabar, Lietuvai 
derantis dėl ateinančių 7 metų 
finansavimo perspektyvos, 
svarbu žinoti, kaip ir kur ją pa-
naudosime. Todėl iki rudens tu-
rėtų būti pateikti skaičiavimai, 
kiek aplinkos pritaikymui reikės 
lėšų ir kaip jos pasiskirstys kiek- 
vienais metais. Tokie įpareigo-
jimai per diskusijoje dalyvavu-
sius atstovus perduoti Aplinkos 
bei Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoms.

Neįgaliųjų vertinimu – 
aplinka pritaikoma 

epizodiškai
Diskusijoje savo nuomonę iš-

sakę neįgalieji atkreipė dėmesį, 
kad aplinkos pritaikymas nelai-
komas prioritetiniu dalyku. Lie-
tuvos žmonių su negalia aplin-
kos pritaikymo asociacijos vado-
vė Nijolė Milkevičienė atkreipė 
dėmesį, kad pastaraisiais metais 
iš statybų reglamentų išbraukta 
nemažai neįgaliesiems aktualių 
nuostatų, Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo apsaugos įstatymas 
vertinamas labiau už Statybos 
įstatymą, užtat nesirūpinama 
kultūros paveldo statinių priei-
namumu neįgaliesiems ir pan. 
Visa tai, pasak N.Milkevičienės, 
priveda prie kuriozinių situaci-
jų. Štai Šalčininkuose buvo re-
montuojama ligoninė – atlikta 
nemažai įvairių darbų, pastatas 
apšiltintas, o neįgalieji, sunkūs 
ligoniai negali patekti į sanitari-
nį mazgą. Beje, analogiška neįga-
liesiems skirta patalpa Vilniaus 
apygardos teisme paversta san-
dėliuku. Ne geresnė padėtis ir 
švietimo įstaigose – savivaldy-

bės mokyklas šiltina, bet nepa-
galvoja apie sąlygas jose laisvai 
judėti rateliuose sėdintiems mo-
kiniams. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininko Zigmanto Jan-
čauskio nuomone, kalbant apie 
aplinkos prieinamumą reikia 
atsižvelgti ir į nepakankamą ne-
įgaliųjų būstų pritaikymą. Kai 
šiai programai įgyvendinti ski-
riama tik apie 3 mln. Lt, nema-
žai rateliais judančių žmonių ne-
gali net išeiti iš savo namų. Pa-
sak jo, Aplinkos ministerija turė-
tų numatyti galimybes, kad mo-
dernizuojami, renovuojami na-
mai būtų pritaikyti judėjimo pro-
blemų turintiems neįgaliesiems.

Diskusijoje dalyvavusio Ap- 
linkos ministerijos atstovo Dan-
gyro Žukausko teigimu, neįga-
liųjų reikalavimai dažnai nepro-
porcingi finansinėms galimy-
bėms – renovuojamo pastato sto-
go remontui reikia 10 tūkst. litų, 
o reikalaujama jame įrengti 0,5 
mln. Lt kainuojantį liftą. Visuo-
meninių pastatų pritaikymo ga-
limybėms įvertinti, pasak jo, rei-
kia specialios studijos. R.Dagio 
nuomone, turėtume galvoti, ko-
kius finansinius išteklius pasi-
telkti, kad šią problemą išspręs-
tume, o ne atsikalbinėti bendro-
mis frazėmis. 

Universalus dizainas gali 
padėti išvengti problemų

Aplinkos prieinamumo pro-
blemos – ne vien mūsų šalies rū-
pestis. Užsienio šalyse joms su-
švelninti imamasi prevencinių 
priemonių. Viena jų – universa-
lus dizainas, kai statiniai, aplin-
ka, gaminiai projektuojami atsi-
žvelgiant į tai, kad jais visiems 
būtų patogu naudotis ir vėliau 
nereikėtų jokio specialaus pri-
taikymo. 

Populiarinti universalaus di-
zaino idėją ėmęsis Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas (NDR) per 
pastaruosius metus nemažai dė-
mesio skyrė šio sumanymo sklai-
dai, tokio projektavimo naudin-
gumo pristatymui šios srities 
specialistams – savivaldybių 
projektuotojams, architektams, 
studentams. Tyrimų rezultatai 
byloja apie akivaizdžius univer-
salaus planavimo pranašumus – 
40 proc. padaugėja tokia aplin-
ka besinaudojančių žmonių, 20 
proc. išauga turizmas. NRD di-
rektorės pavaduotojos Jolantos 

Šliužienės teigimu, šia tema per-
nai buvo surengti 4 seminarai, į 
kuriuos atvyko 86 dalyviai. Tei-
giamai įvertinę šiuos mokymus, 
seminaro dalyviai mano, jog rei-
kia privalomo tokio projektavi-
mo reglamentavimo.

R.Dagio nuomone, univer-
salaus dizaino viešinimo kam-
panija turėtų būti dar platesnė, 
kad tokio projektavimo poreikį 
jaustų ir privačių, ir visuomeni-
nių pastatų, aplinkos planuoto-
jai. Jis pasiūlė parengti 10 univer-
salaus dizaino rekomendacijų ir 
jas plačiai paskleisti, kad įpras-
tume jas matyti, girdėti, priimti. 

Kurtiesiems svarbiausias – 
informacijos 

prieinamumas
Aplinkos prieinamumas ak-

tualus ne tik judėjimo sutrikimų 
turintiems neįgaliesiems. Kurtie-
ji labiausiai kenčia dėl informa-
cijos neprieinamumo – televizi-
jos laidų vertimo į gestų kalbą, jų 
titravimo, galimybės pasikviesti 
pagalbą ir pan.

NRD direktorė Genovaitė 
Paliušienė, pristačiusi šioje sri-
tyje nuveiktus darbus, akcenta-
vo, kad praėjusių metų pabaigo-
je NRD nupirko titravimo įrangą 
ir pagal panaudos sutartį perda-
vė ją Lietuvos radijo ir televizi-
jos komitetui (LRT). Tačiau iški-
lo laidų finansavimo problema. 
Nors įrengtos 5 darbo vietos, 
deja, LRT neturi lėšų joms ap-
mokėti. NRD pasiūlė sprendimą 
– pavakario žinių vertimui į ges-
tų kalbą skirtas lėšas nukreipti ti-
travimui, o šias žinias versti pati-
kėti Vilniaus apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro specialistams. 
Pasak G.Paliušienės, ir toliau ieš-
koma būdų šiai problemai galu-
tinai išspręsti. Beje, daug lanks-
čiau į šią situaciją pažiūrėjo TV3 
televizija, bėgančia eilute pradė-
jusi transliuoti vakaro žinias bei 
titruojanti penktadienio filmą.

NRD daug dėmesio ski-
ria planams gestų kalbos ver-
timo paslaugas teikti nuotoli-
niu būdu, panaudojant nau-
jausias technologijas. Pasak 
G.Paliušienės, yra apie 6,7 tūkst. 
gestų kalbos vertėjų paslaugų 
reikalingų klausos negalią turin-
čių žmonių. Rugsėjį turi startuo-
ti projektas, kai mobiliuoju ar iš-
maniuoju telefonu (su vaizdo ka-
mera priekyje) kurčias žmogus 
galės paskambinti viešojo kon-
kurso būdu išrinktame skam-
bučių centre dirbančiam gestų 
kalbos vertėjui, į kurio planšetinį 
kompiuterį būtų atsiųstas skam-
binančiojo vaizdas. Vertėjas bal-
su paslaugos teikėjui perduos, 
ko kurtysis pageidauja, ir teikė-
jo atsakymą gestų kalba persiųs 
skambinusiajam. 

Vaizdo skambučių įdiegi-
mas – didelis proveržis didinant 
kurčiųjų informuotumą. Prie šio 
projekto bus ir toliau dirbama, 
jis tobulinamas, tačiau svarbus 
žingsnis jau žengtas ir pradžia 
padaryta. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Diskusijoje dalyvavo NRD direktorė Genovaitė Paliušienė (viduryje) ir di-
rektorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė (pirma iš kairės).
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Neįgaliųjų sportas

Birželio 27 – liepos 1 dienomis Apeldorne (Olandija) vyko 
14-osios žmonių, gyvenančių su persodinta širdimi ar 
plaučiais, sporto žaidynės. Į jas atvyko 244 atstovai iš 20-ies 
Europos šalių. Žaidynių dalyviai rungėsi bėgimo, šuolio į 
aukštį ir į tolį, rutulio stūmimo, kamuoliuko metimo, plau-
kimo, tinklinio, maratono, biatlono, teniso bei stalo teniso, 
badmintono, golfo, petankės (rutulinio) ir lenktynių dvi-
račiais rungtyse.

Pasaulyje
Kiek sveria žmonija 

Mokslininkai apskaičiavo aktua-
lų žmonijos kūno svorio parametrą – 
antsvorį. Pasirodo, žmonijos ants-
voris siekia 17 mln. tonų. Tiek galė-
tų sverti 242 mln. vidutinio svorio 
žmonių. O štai visi planetos suaugu-
sieji, sudėti krūvon, svertų 316 mln. 
tonų. Pagal Jungtinių Tautų progno-
zes, 2050 m. žemėje gyvens 2,3 mlrd. 
žmonių daugiau nei dabar, ekologi-
nes didėjančio žmonių populiacijos 
skaičiaus pasekmes pasunkins vidu-
tinio kūno svorio didėjimas. Kuo di-
desnė kūno masė, tuo daugiau to-
kiam kūnui funkcionuoti ir judėti rei-
kia energijos. Kitaip tariant, kuo dides-
nis kūno svoris, tuo daugiau tam kū-
nui reikės kalorijų. Vadinasi, padidės ir 
energijos išteklių (maisto, geriamojo 
vandens ir t.t.) poreikis. Taip pat buvo 
tiriama, kokių valstybių gyventojai 
sunkesni. Nustatyta kad labiausiai nu-
tukusių valstybių dešimtuko viršūnė-
je – JAV, o tarp liesiausių pasaulio pi-
liečių dominuoja Afrikos ir Azijos tau-
tos. Įdomu ir tai, jog Šiaurės Ameriko-
je gyvena 6 proc. žmonijos populiaci-
jos, tačiau čia gyventojų antsvoris su-
daro 34 proc. bendro žmonijos ants-
vorio. Tai byloja apie labai rimtas nu-
tukimo bėdas šiame žemyne. Palygi-
nimui, Azijoje gyvena apie 61 proc. 
žmonijos populiacijos, tačiau šio že-
myno gyventojų antsvoris sudaro tik 
13 proc. bendro žmonijos antsvorio.

Girta dėstytoja 
Rusijoje studentai pasiskundė, 

kad girta dėstytoja juos vertė 23 va-
landas laikyti egzaminą ir neleido nei 
pavalgyti, nei nueiti į tualetą. Kazanės 
universiteto dėstytoja Landyša Zari-
pova ignoravo studentus ir svaičio-
jo apie savo verslo interesus ir mei-
lę drabužiams. Bendrą skundą pasi-
rašę studentai teigia, kad egzaminas 
prasidėjo birželio 26 dieną 10 valan-
dą ryto ir baigėsi kitą dieną 9 valan-
dą ryto. Jie žodžiu laikė fizikos egzami-
ną. Studentai tvirtina, kad L.Zaripova 
kartkartėmis išeidavo į gretimą kam-
barį išgerti alkoholio, bet jiems nelei-
do išeiti iš kabineto. Per interviu vie-
nam tinklalapiui dėstytoja neigė bu-
vusi girta. Pasak jos, studentai nori jai 
atkeršyti, nes negalėjo išlaikyti egza-
mino. L.Zaripova neneigė, kad egza-
minas užsitęsė.

Už „lietingą“ 
prognozę – į teismą

Kelios Belgijos turizmo kompani-
jos pranešė ketinančios paduoti į teis-
mą šalies meteorologijos tarnybą, kuri 
pranašavo lietingą vasarą. Pasak ku-
rortuose įsikūrusių viešbučių ir resto-
ranų savininkų, meteorologų žodžiai 
apie visą vasarą pliaupsiantį lietų pa-
skatino klientus masiškai atšaukti už-
sakymus. Daugelis turistų nusprendė 
praleisti savo atostogas ten, kur lie-
taus niekas nežada. Verslininkai va-
dina savo nuostolius katastrofiškais ir 
ketina apkaltinti metreologijos kom-
paniją dezinformacija. Viešbučių ir 
restoranų savininkai atkreipia dėme-
sį į tai, kad patys meteorologai pripa-
žįsta, jog išsipildo tik 50 proc. ilgalai-
kių prognozių.

Britai galės tuoktis 
naktį

Didžiosios Britanijos gyvento-
jai netrukus galės tuoktis bet kuriuo 
paros metu. Anglijos ir Velso civili-
nės metrikacijos skyrių administra-
cija pranešė, kad nuo 1837 m. galio-
jantis draudimas tuoktis naktį spalį 
neteks galios. Iki šiol jungtuvių cere-
monijos buvo galimos tik nuo 8.00 iki 
18.00 val. Naujos taisyklės būsimoms 

poroms leis ir naktį tuoktis istorinėse 
vietose, kurios dienomis būna rezer-
vuotos. Škotijoje jau iki šiol jokių ribo-
jimų nebuvo. Šiaurės Airijoje liks ga-
lioti ligšiolinis draudimas.

Berniukui pašalintas 
15 kg auglys

Meksikos gydytojai dvejų me-
tukų berniukui pašalino auglį, kuris 
buvo didesnis už jį patį. Vaikas auglį 
turėjo nuo gimimo. Berniukas pasta-
ruoju metu svėrė 27 kg ir nebegalė-
jo vaikščioti. Per 10 valandų trukusią 
operaciją Chesui Gabrieliui sėkmin-
gai išoperuotas 15 kg navikas. Ope-
racija atlikta vienoje Meksikos ligoni-
nėje. Medikų teigimu, vaikas sveiksta. 
Tikimybė, kad jis ateityje galės gyven-
ti normalų gyvenimą, yra didelė. Moti-
na teigia netikėjusi, kad gydytojai ga-
lės išgelbėti jos sūnų.  „Jis vėl gali vi-
siškai normaliai žaisti. Mes esame la-
bai laimingi ir dėkingi“, – kalbėjo mo-
teris. Pasak medikų, auglys buvo ge-
rybinis, tačiau vien dėl dydžio vieną 
dieną galėjo sukelti grėsmę gyvybiš-
kai svarbiems organams.

Už pianino 
pamokas... bauda
Birželį Rygos policija vienai šeimai 

skyrė dvi baudas, kurių suma sudaro 
101 latą (500 Lt), už tai, kad jų sūnus 
namie mokėsi groti pianinu. Per Ry-
gos savivaldybės Saugumo, korup-
cijos prevencijos ir viešosios tvarkos 
komiteto posėdį nubaustoji šeima 
paaiškino, kad jų sūnus jau aštuone-
rius metus mokosi muzikos mokyklo-
je, o pagal valstybinę muzikos moky-
klų programą jis privalo praktikuotis ir 
namuose. Praėjusį mėnesį už sūnaus 
pianino pamokas šeimai buvo skirtos 
dvi baudos. Senyvas kaimynas pasi-
skundė, kad daugiabučiame name 
ne vieta pianino pamokoms. Vyriškis 
mano, kad daugiabučiuose reikėtų 
apskritai uždrausti mokytis groti pia-
ninu. Dėl to jis kreipėsi į Rygos poli-
ciją ir pasiskundė, kad kaimynai trik-
do ramybę. Rygos policijos adminis-
tracinio departamento vadovas Janis 
Znotinas sutiko, kad pareigūnai, gal-
būt dėl didelio darbo krūvio, galėjo 
neatsižvelgti į visas aplinkybes, ir pa-
žadėjo, kad policija peržiūrės šią bylą.

Dėl streiko 
Prancūzija liko be 

laikraščių
Dėl Prancūzijos spaustuvių dar-

buotojų streiko liepos 5 dieną ša-
lis liko be laikraščių. Kaip skelbia Pa-
saulio leidėjų asociacija, skelbti strei-
ką spaustuves paskatino masinis dar-
buotojų atleidimas. Pavyzdžiui, leidy-
kloje „Hersant“ atleista 670 žmonių, o 
bendrovėje „Presstails“, kurios pagrin-
dinė veikla – spaudos platinimas, – 
apie 1 000. Redakcijų darbuotojai ra-
gina vyriausybę įsikišti į susiklosčiusią 
situaciją. Tačiau Dienraščių nacionali-
nė sąjunga pasmerkė streiką, pabrėž-
dama, kad streikai tik destabilizuoja 
darbo rinką šioje pramonėje.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kryžiažodis „Žirnis“
Vertikaliai: 1. Brangusis metalas 

2. Susiūti popieriaus lapai su spausdintu 
tekstu 3. Ankštinių šeimos maistinis javas 
4. Tam tikra tankistų kepurė 5. Mokslo ži-
nių ar sporto rodiklio skaitmeninis matas 
6. Žvirblinių būrio sodybų ir sodų paukštis 
12. Pietų Amerikos valstybė 13. Mokslinio 
komunizmo kūrėjas 14. „... pateisina prie-
mones“ 18. Žymus rusų rašytojas ... Gor-
kis 19. Garsus anglų gamtininkas, biolo-
gas, rūšių kilmės ir vystymosi teorijos kū-
rėjas 22. Požeminė augalo dalis 23. Vie-
na indoeuropiečių šakų 24. „Ir šviesa, ir ...“ 
26. Rusijos monarchas.

Horizontaliai: 7. Mėnulio tarpsnis 
8. Pusiasalis Europoje 9. Šiaurės kraštų spy-
gliuočių miškų masyvas 10. Suomiška pir-
tis 11. Artimųjų Rytų valstybė 15. „Kur ly-
gūs ... snaudžia tamsūs miškai“ 16. „... lau-
ke ne karys“ 17. Medinis pučiamasis instru-
mentas 20. „Dviejų ponų ...“ 21. Išnaikintas 
dykaragis, iš kurio kilę galvijai 25. ... Oba-
ma 27. Miškas 28. Garsus latvių šachma-
tininkas, pasaulio čempionas 29. Prancū-
zijos uostas 30. Žymus prancūzų rašytojas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio 
„Kopos“ 

atsakymai

Vertikaliai: 1. Palanga 2. Dama 4. Uola 
5. Sigulda 6. Estai 7. Ugnis 8. Pirtis 10. Seinai 
11. Karavanas 13. Vasarojus 16. Širma 17. Bilas 
20. Ragana 23. Stabas 24. Artimas 25. Eskadra 
27. Rytas 28. Kopos 31. Aida 32. Švis.

Horizontaliai: 1. Panda 3. Nulis 8. Paler-
mas 9. Galingas 12. Radis 14. Tigras 15. Vardan 
18. Dalia 19. Gidas 21. Laima 22. Galop 26. Gir-
tas 29. Juosta 30. Rytoj 33. Armėnija 34. Osval-
das 35. Simas 36. Osaka.

Žaidynėse jau antrą kartą da-
lyvavo ir Lietuvos atstovas. Šie-
met tai – 44-erių metų Rimvy-
das Vekerotas, 6 metus gyvenan-
tis su persodinta širdimi. Prieš 
dvejus metus Švedijoje vyku-
siose žaidynėse Lietuvai atsto-
vavo 26-erių Nerijus Maskolai-
tis, kuriam prieš metus buvo at-
likta antra širdies transplanta-
cija. Kas dveji metai vykstančių 
žaidynių tikslas – parodyti vi-
suomenei, kad žmonės su per-
sodinta širdimi gali gyventi vi-
savertį gyvenimą. 

Žaidynės prasidėjo iškilmin-
ga eisena per miestą. Kiekvie-
nos šalies atstovai nešė savo ša-
lies vėliavą. Džiugu, kad tarp jų 
plevėsavo ir Lietuvos trispalvė. 
Žaidynių atidarymo ceremoni-

Į bėgimo takelį – su persodinta 
širdimi

joje kalbėjo Apeldorno meras, 
valstybės institucijų atstovai, 
Europos žmonių su persodinto-
mis širdimis ir plaučiais federa-
cijos pirmininkas Arnulfas Po-
lis, kuris pacitavo prieš tai bu-
vusio organizacijos vadovo Terio 
Mangano žodžius: „Jei kiekvie-
nas iš mūsų sunkios ligos atve-
ju gali tikėtis sulaukti transplan-
tacijos, kiekvieno iš mūsų parei-
ga būtų išreikšti pritarimą orga-
nų donorystei.“ 

Lietuvos asociacija „Gyvas-
tis“, vienijanti žmones, gyvenan-
čius su persodintu inkstu, širdi-
mi, kepenimis, plaučiais, arba 
tuos, kurie laukia transplanta-
cijos, pagerbdama donorus, iš-
reikšdama pagarbą jų šeimos 
nariams, priėmusiems sunkų 

sprendimą, primena, kad sun-
ki liga, kai vienintelė galimybė 
gyventi yra kokio nors organo 
transplantacijos, gali ištikti kiek- 
vieną. Pavyzdžiui, žaidynėse da-
lyvavusiam Rimvydui širdies 
nepakankamumas pasireiškė 
po gripo komplikacijos. Todėl 
organų donorystės propagavi-
mas – vienas svarbiausių „Gy-
vasties“ tikslų.

2009 m. „Gyvastis“ tapo Eu-
ropos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais federacijos 
nare stebėtoja. Kartu su lietuviais 
į europinę organizaciją „įsiliejo“ 
ir bulgarai, vengrai, čekai. Šie-
met asociacijos „Gyvastis“ narė 
draugija „Dovanota širdis“ tapo 
visateise europinės organizaci-
jos nare.

Porą mėnesių savarankiškai, 
be jokių trenerių pagalbos tre-
niravęsis R.Vekerotas dalyvavo 
bėgimo (100 m) rungtyje. Nors 
ir neturėjęs galimybių specialiai 
pasiruošti žaidynėms Rimvydas 
pasirodė labai gerai. Iš 8 savo am-
žiaus grupės dalyvių (35–44 me-
tai), būdamas pats vyriausias, jis 
atbėgo penktas. 

Jauniausias Olandijoje su-
rengtose žaidynėse dalyvavęs 
sportininkas buvo 18-metis da-
nas, vyriausias – 73-ejų vokie-
tis. Dar keletas veteranų atvyko 
iš Didžiosios Britanijos, Austri-
jos, Suomijos.

Žaidynių metu donorams pa-
gerbti visi dalyviai sustojo į „Gy-
venimo ratą“. Maratono rungtis 
taip pat buvo skirta tiems, kurių 
dėka žaidynių dalyviai gali gy-
venti antrą gyvenimą. 

Gali  būti,  kad 2014 m. 
15-osios, jubiliejinės, žaidynės 
bus surengtos Lietuvoje.
„Bičiulystės“ ir „Gyvasties“ inf.

Lietuvos trispalvė – žaidynių dalyvio Rimvydo Vekeroto rankose.
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Miniatiūros

Diskutuoja Janina Pranaitienė, Egidijus Šatas ir Zinaida Jurėnienė.

Viešoji įstaiga
Steigėja – LND 

Sulaukiau. Sodinau darže 
pupeles. Atbulomis betrauk-
dama kojas per dirvą, kaliošo 
kulnu užkliudžiau grumstą ir 
dribau. Aukštielninka tarpu-
vagin trinktelėjau. Ir guliu iš 
netikėtumo užsimerkusi. Kie-
ta, pasirodo, gimtoji žemelė! 
Grumstai nugaron spaudžias, 
pašonėn remias, po kaire alkū-
ne sliekas raitosi.

Atsimerkiau. Dangumi 
skysti debesėliai figūras mai-
no, vaiposi, kraiposi. Gal ne 
iš manęs?

Mislinu – reikia keltis, kiek 
gi drybsosiu. Bet kaip? Atsisės-
ti negaliu, nėra už ko įsitver-
ti, pajutau, kad ir kryžkaulis 
gelia... Pasiversčiau ant šono, 
bet po „susikaskadinimo“, t.y. 
kūlversčio su dviračiu smėlė-
ton pakalnėn, plyšus dešinio 
peties sausgyslei, pasirem-
ti nė nemislyk. Taip nudiegia, 
kad net pamperso prireikia tą 
mirksnį.

Kairėn pasiversi – vėlgi 
koja visai užtirpusi, be to, slie-
kas po alkūne, ko gero, su-
traiškyčiau. Šluotkotis, kuriuo 
ramsčiuojuosi po kiemą, dir-

vos pakrašty įsmeigtas styp-
so, tik akimis pasiekiu. O atsi-
kelti vis tiek reikia. 

Pamažu pasislenku priekin 
ir pabandau verstis ant pilvo. 
Sunkiai. Bet šiaip taip pasiritu, 
įbesdama nosį dirvon. Kvepia 
motina žemelė, ak, kaip kve-
pia! Lyg dulkėmis, savotiška 
drėgme, žolėmis. 

Kai klaupiuosi, suskaus-
ta girgždantys keliai – dir-
va grumstuota (kaimynas su 
kultivatorium tik pralėkė porą 
kartų, vagas sustūmė, o kad 
reikėtų dar suakėti – nė mo-
tais) ir ropoju keturpėsčia prie 
šluotkočio. Įsikabinu, šiaip taip 
atsistoju ir atsidūstu.Pasišauk-
ti vis tiek nieko nebūčiau galė-
jusi, gyvenu laukuose viena.

Atsisuku atgal į padarytą 
dirvoj šliūžę ir nejučiom šypte-
liu: nė geriausias pėdsekys ne-
suprastų, kieno voliotasi. Be-
gemotai pas mus kol kas ne-
gyvena, pagalvojau... nežinau, 
gal tai mažmožis.

Bet slieko nesutraiškiau. 
Gyvas!

Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę 
„Gyvenimo mažmožiai“ Liepa

Pats vidurvasaris, liepos mėnuo. 
Su nuo žiedo ant žiedo skraidančio-
mis bitėmis, kupliais liepų medžių žie-
dlapių vainikais ir šiltais lietaus lašais. 
Vasara lyg jaunamartė dar žavi savo 
grožiu, besimainančiomis spalvų ga-
momis ir jaučia, kad jau neilga toji jos 
viešnagė. Tad dosniai siūlo žmogui 
saulės šilumoje sunokintų serbentų, 
margų gėlių žiedų, skaidraus lyg gin-
taro medaus korį ir darbščiųjų bitelių 
dūzgesį pievose.

Žmogus atsisėda atsipūsti po lie-
pos medžiu, mintyse suskaičiuoja nu-
veiktus darbus ir vėl skuba įgyvendin-
ti savo vasaros užmojų. O liepa džiu-
gina baltu dobiliuko žiedu, dangu-
mi plaukiančiu debesiu. Ir kiekviena 
diena primena spalvingą pasaką, ku-
rią sugalvoja gyvenimas.

Uogos
Nešasi uogautojai pilnus krepšius 

uogų. Jos kvepia mišku, lietumi, vėjo 
gūsiu. Suvers vaikai žemuogėles ant 
smilgų ir džiaugsis raudonais jų ka-
roliukais. Skanaus mėlynes. Jiems tai 
bus tikra vasaros puota. O miške uogų 
kelmeliai vėl brandins naujas uogeles 
ir dosniai vaišins kitus uogautojus.

Parašiutai
Geltonosios pienės puošiasi baltų 

pūkelių kepurėlėmis. Žmogus juos 
pučia ir lekia į dangų pūkeliai lyg 
maži balti parašiutai. Gera stebėti jų 
skrydį ir pagalvoti, kad tie maži para-
šiutai sukurti gamtos nebūtin nuskrai-
dins visa tai, kas slėgė širdį, palikda-
mi mums šviesias lyg saulės spindu-
liai gyvenimo akimirkas.

Draugams
Mano lemties draugės ir draugai. 

Kalbantys man iš laiškų, žvelgiantys 
iš nuotraukų albumų. Mintimis pa-
guodžiantys, kartu pasidžiaugti su-
gebantys. Vieni gal kur besiruošiantys 
vasaros kerais pasigrožėti, kiti metų 
metus dienas prie lango leidžiantys. 
Mano kambaryje gyvena jų nertos ser-
vetėlės, fotografuotos gėlės, dovano-
ti atvirukai. Esu laiminga, kad ir va-
sarą pasibeldžia laiškai su vasariško-
mis nuotaikomis. Ir tikiu, kad ši vasa-
ra visiems man rašantiems bus dosni 
įspūdžių, kuriais jie lyg labai laukto-
mis lauktuvėmis laiškuose pasidalys 
su manimi. Ir aš dėkosiu likimui, kad 
sutikau tuos kantrius gyvenimo smul-
kmenomis besidžiaugiančius žmones 
savo dienų tėkmėje.

Žiogų serenados
Įsiklausykim vidurvasario vaka-

rais ir išgirskim tylias svajingas žio-
gų griežiamas serenadas. Tų muzi-
kantų nepavyks tamsoje išvysti, bet 
tylų liūdnoką griežimą girdėsim visą 
vakarą. Gal jis primins mums kaž-
ką tylaus, ilgesingo, gal padės pati-
kėti, kad net ligų suluošintam žmo-
gui lemtis dovanoja pragiedrulių jo 
pilkoje kasdienybėje. Tyliosios žiogų 
serenados mums dovanoja ramias pa-
mąstymų apie gyvenimo būtį šioje že-
mėje minutes.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

& Joana JUCIENĖ

Mažmožis
Netyčia užmyniau boružėlę.
Mažmožis! O ko ji pasivėlė?
Ne, ne mažmožis, man širdis sako,
Boružėlė negyva ant tako!

Sumindžiojau aš boružėlę,
Skaudžiai širdį man sugėlė.
Ne mažmožis atimt kitam gyvybę,
Prarasti širdyje ramybę.

Netyčia nulaužiau medžio šakelę,
Ir vėl suskaudo man širdelė.
Ne mažmožis – medelį sužaloti,
Neleisti jam žydėt, žaliuoti.

Eidama paspyriau akmenėlį,
Kuris prie kelio, pagriovy gulėjo.
Akmenėlis sudejavo,
Liūdnai tarė žodžius savo:

– Ir akmenėlis turi širdį,
Viską mato, jaučia, girdi.
Bet akmenėlis kantriai tyli,
Visiems atleidžia, visus myli.

& Mykolas KRUČAS

Mokėk gyventi
Iš mažmožių kyla svarbūs dalykai,
Mokėk naudotis – gyvensi nedykai.
Dažnas paklausia: – Garbus seneli,
Kaip tu suradęs teisingą kelią,
Kaip reik išmokti ilgai gyventi,
Iš kur sveikatos tos pasisemti?
– Tėviškės gamta taip surėdyta,
Nereik ieškoti, ko nematyta,
Ką žmogui reikia, mes viską turim,
Brokuojam savą, į svetimą žiūrim.
Ilgai gyventi kiekvienam duota,
Naudokim viską, ką gamta duoda.
Basi po rasą kai mes bėgiojom,

& Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ

Pupeles besodinant

Vieną kartą taip nutiko,
Mylimasis mane paliko...
Mažmožis! Ko man liūdėti,
Akmenėlį galiu mylėti.

Prisiglausiu prie medelio,
Kaip prie mylimo bernelio.
Ant akmenėlio atsisėsiu,
Boružėlę pakylėsiu!

Jie manę neiškeis, neišduos,
Medelis šakomis mojuos.
Boružėlė mane šauks,
Akmenėlis prie kelio lauks.

Kas yra sloga, dar nežinojom.
Nepirkom vaistų nei vitaminų,
Valgėm ką patys sau užauginom.
Lašinius kirtau, kumpį ir sviestą.
Nuo sunkaus darbo nebuvo riesta.
Kopūstai, bulvės dienos pakrova,
Kaimo merginos – sveika zabova.
Kai Dievas duoda geros sveikatos,
Pamerginėti randas ukvatos.
Kuri didžiuojas – tavęs negirdi,
Reikia surasti kelią į širdį.
Kartais tas kelias klaidus, vingiuotas,
Jeigu nė karto dar nevažiuotas.
Kas to nežino, tegul sau stena,
Tie, kurie myli, ilgiau gyvena. 
Mėgstu miežinį, naminį alų,
Košiau pro ūsą putą bokalo.
Dar ruginukės kasdien iš lėto,
Kad kraujas gyslom laisviau tekėtų.
Per ilgą laiką, vis po truputį,
Jau tvenkinėlis galėtų būti...
Sako, rūkyti žmogui nesveika,
Jūs neklausykit šitokių baikų.
Rūkau tabaką, namie augintą,
(pelais pirktiniais te miestas minta).
Raitos iš pypkės multankos dūmas,
Širdį ramina dūmo gardumas.
Kiek surūkyta tabokos lapų,
Kilometrinį nukločiau taką.
Pavydas, pyktis ardo sveikatą,
Piktos marmūzės niekas nematė.
Prireikia kartais duot kvailiui kelią,
Tegul suranda pats savo galą.
Rodos, jau visos paslaptys mano.
Kam taip patinka, tegu gyvena.

& Nijolė RAILAITĖ

Kasdieniniai 
mažmožiai
Nėra nuotaikos nuo pat ryto:
Dangus apsiniaukęs,
Tikriausiai lis lietus...
Naktį mane vos nepapjovė uodas –
Nuo jo smuikelio man norėjosi kaukti,
O ryte prisvilo košė ant viryklės,
Išsipylė kava ant staltiesės...
Nors imk ir nusišauk!
Atrodo – tai mažmožiai,
Bet gyvenimą gadina,
O labiausiai supykau ant veidrodžio.
Jaučiuos tokia dar nieko sau,
O į mane iš veidrodžio žiūri
Sugižusi senučiukė.
Bet ką padaryti, tegul bus mažmožis tai.

& Veronika MASIUKIENĖ

Glupstva
Šeimyna didela, surinka 

visakių drapanų, muorškų, 
abrūsų gaspadinei išmazgot.

 Pasijeme naščius, medi-
nius ušatkėlius ir nušlepsėja 
par pievu buolan vandenia.

 Parnešus vandenį pilia ca-
barkan, a cabarkas buva pa-
liktas pašaly un saulas ir per-
džiūva.

 Kol subrinka lintelas, 
daug lyšna vandenia išbėga. 
Alia glupstva.

 Tadu cagoni užušutina 
pelanų žlugtui. Kai nusisto-
vėja pelanai, nukoše, sumer-
ke muorškas, novalačkus, sto-
ladinktes. Išmirkė, patrynė ir 
nusinešė un buolu iškatavot.

 Un liepta su kultuvi žlug-
tų išmušė, iškatavojo, net guo-
ras dungun kila.

 A, kai išdžiūva, drabines 
drapanas buva švelniesnes už 

šilkines. Prigludnas ir apsivilkt, 
ir pašonėn pasklot kaip dūšia.

A, toj glupstva užsimirša.

Veronika Masiukienė, Rima Danylienė, Birutė Žilinskienė ir Nijolė Railaitė.

Joanai Jucienei patinka kurti sce-
nai skirtus eilėraščius.

Mykolas Kručas ir kanklės – neats-
kiriami.

Tęsinys – kitame numeryje.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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