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Šventė Talačkoniuose – įkvepiantis 
neįgaliųjų noras būti kartu

Ko gero, net patys neįgaliųjų šventės Talačkoniuose pradi-
ninkai, pirmosios kregždės, paskatinusios žmones burtis, 
būti kartu, dalytis vargais ir džiaugsmais, sunkiai betikėjo, 
kad ji taps gražia tradicija ir gyvuos ne vieną dešimtmetį. 
Jau 41-ąjį kartą neįgaliuosius subūrusi šventė nė akimir-
kai neleido suabejoti savo reikalingumu, net būtinumu. Ge-
riausias to įrodymas – per 800 neįgaliųjų iš visos Lietuvos, 
tarp jų – daugiau kaip 20 dainininkų kolektyvų, nepabūgę 
atstumų, gamtos išdaigų ir susirinkę į gražųjį Balsių malūną 
tiesiog tam, kad pabūtų kartu. Juk tai taip svarbu ir tam vis 
pristingame laiko.

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Ambicinga 
sportininkė 

įveikia ir 
varžoves, 
ir pasaulio 
rekordus

Klaipėdos lengvosios atle-
tikos manieže kasdien be-
sitreniruojanti Ramunė 
Adomaitienė – Londono 
parolimpinėms žaidynėms 
besirengianti šuolininkė į 
tolį, Lietuvos delegacijos 
narė, geriausia 2010-ųjų 
bei 2011-ųjų neįgali ša-
lies sportininkė. Atkaklios 
ir ambicingos klaipėdietės 
sportinės karjeros nenu-
traukė net tragiška auto-
avarija, per kurią ji patyrė 
daugybę sužalojimų. 2005 
m. pirmą kartą rungtynia-
vusi Suomijoje vykusiame 
Europos neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos čempionate 
Ramunė greitai tapo ryš-
kia žvaigžde ne tik Lietuvo-
je, bet ir pasaulyje. Po metų 
planetos pirmenybėse ji iš-
kovojo aukso ir sidabro 
medalius. Dabar sportinin-
kė grumiasi ne tik su varžo-
vėmis, bet ir su pasaulio re-
kordais.

Parolimpinio komiteto prezidentas Vytautas Kvietkauskas sveikina geriau-
sią metų sportininkę Ramunę Adomaitienę.                           Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 2 psl.)

Šeimoje – trys  
sportininkų kartos

Sportas R.Adomaitienės šei-
moje – ne pomėgis, o gyvenimo 
būdas. Ramunės tėtis – prisie-
kęs daugiakovininkas, mama – 
metikė, abu daug metų atidavę 
trenerių darbui. Aistrą sportui iš 
jų paveldėjusi Ramunė sportuo-
ti pradėjo nuo vaikystės. „Kaip-
gi kitaip, jeigu gyveni namuose, 
kur mintys, kalbos, dienos dar-
bai sukasi vien apie treniruotes, 
stovyklas, varžybas“, – šypsosi ji. 

Natūralu, kad tokioje aplin-
koje auganti Ramunės duktė Ro-
berta taip pat „įklimpo“ į spor-
tą – pasirinko močiutės bei ma-
mos trenerės Alginos Vilčinskie-
nės pamėgtą sporto sritį – disko 
ir rutulio metimą. „Mūsų šeimoje 
– trys sportininkų kartos, tačiau 
pasidalijusios į dvi grupes: du 
daugiakovininkai ir du – meti-
kai“, – pasakoja Ramunė.

Lengvoji atletika – visas Ra-
munės gyvenimas. Nuo 10 metų 
pradėjusi sportuoti ji jos neišsiža-
dėjo ir po tragiškos nelaimės, kai 

Tradicinei šventei –  
naujos idėjos

Per kelis dešimtmečius tradi-
cine tapusi neįgaliųjų šventė Ta-
lačkoniuose keitėsi, ieškojo naujų 
būdų skatinti bendravimą, kūrė 
progas draugystei užsimegzti. 
Šiemet organizuota šventė buvo 
kitokia. Jau anksčiau minčių, 

kaip ji galėtų keistis, dar labiau 
telkti neįgaliuosius turėjo dau-
gelį metų prie jos organizavimo 
prisidedanti Pasvalio rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus vedėja Ra-
mutė Ožalinskienė, idėjų nesti-
go ir Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkui Zigmantui Jan-

čauskiui. Pasak R.Ožalinskienės, 
Talačkonių šventė pirmiausia tu-
rėtų telkti tuos neįgaliuosius, ku-
rie rečiau kur nors išvyksta, pasi-
ilgsta bendravimo. Tam pritaria 
ir Z.Jančauskis, šiemet skatinęs 
neįgaliųjų kolektyvus pasklisti 
po gražią Balsių malūno teritori-
ją, išsirinkti širdžiai mielus kam-
pelius ir ten užtraukti gražiausią 
dainą. Deja, bent šiemet ši idėja 
dar neprigijo – dainininkai no-
riau dainavo scenoje. Tikimasi, 
kad kitąmet ši siūlyta mintis da-
lyviams pasirodys mielesnė, ir 
jie, galbūt pasidaliję pagal ats-
tovaujamus regionus, ruoš ben-
dras programas. Galbūt net pa-
vyks sutarti, kad savo programą 
paruoštų tik kuris vienas regio-
nas, pavyzdžiui, Aukštaitija ar 
Žemaitija, kitos gi draugijos tais 
metais atvyktų be įtampos, ruo-
šiamos programos – tiesiog atsi-
palaiduotų ir džiaugtųsi švente, 
kartu trauktų dainas.

Tiek R.Ožalinskienė, tiek ir 
Z.Jančauskis sutaria, jog nede-
rėtų atsisakyti organizuojamos 
koncertinės programos, mat ne-
įgaliesiems dovanojami profesi-
onalių ir klausytojų mėgstamų 
dainininkų pasirodymai tampa 
reta, bet malonia pramoga. Šie-
met koncertavę Liveta ir Petras 
Kazlauskai, Birutė ir Andželika 
Petrikytės dovanojo ne tik savo 
dainas, bet ir teigiamas emoci-
jas, savo dėmesį ir šiltus žodžius 
svarbiausiems šioje šventėje, jos 
dalyviams ir įkvėpėjams – neįga-
liesiems iš visos Lietuvos.

Į šventę atvykusių neįgaliųjų iš visos Lietuvos dėmesį traukė tauragiškių atsi-
vežti rankų darbo molinukai.                                                         Egidijaus Skipario nuotr.



Demagogija – tai apgaudinėjimas melagingais pa-
žadais, meilikavimu, sąmoningu faktų iškraipymu. Ji 
ypač paplitusi politinėje veikloje. Asmeniniai ir grupi-
niai interesai pateikiami kaip naudingi visiems gyven-
tojams. Demagogai manipuliuoja žmonių sąmone, sle-
pia tikruosius savo veiklos tikslus, maskuoja nusikalti-
mus. Jie dažnai begėdiškai prasilenkia su logika, faktais, 
klastoja statistiką. Amerikiečių satyrikas Henris Vileris 
Šo sakė: „Melo tėvas, be abejo, – velnias, bet dėl neati-
dumo jis neužpatentavo savo idėjos, ir dabar jo atradi-
mas labai kenčia nuo konkurencijos.“ Demagogų šūkis 
– žadėk tik tai, kas neįmanoma, ir nereikės sau priekaiš-
tauti, kad netesi žodžio. Įsitikinome: jei pažadas duo-
damas paskubomis, su lengvu žavesiu – žinok, jis ne-
bus vykdomas. 

Demagogijos pavyzdžių galima pastebėti kad ir 
Vilniaus savivaldybės valdininkų kalbose ir veiksmuo-
se. Seimui sumažinus pridėtinės vertės mokestį vieša-
jam transportui, atsirado reali galimybė sumažinti sos-
tinės viešojo transporto bilietų kainas. Liepos pradžioje 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą 
keisti viešojo transporto Vilniaus mieste kainas ir įves-
ti naujas bilietų rūšis. Laikraščiai mirgėjo nuo „riebiu“ 
šriftu miesto gyventojams skelbiamos geros žinios: „Sos-
tinėje mažės viešojo transporto bilietų kainos.“ Viskas 
gal taip ir būtų, jei savivaldybėje nebūtų privisę daugy-
bė demagogų. Gal naujos bilietų kainos kai kam ir bus 
kiek mažesnės, bet šia tvarka besidžiaugiančiųjų bus ne-
daug. Ruošiant naują tvarką, kaip paprastai, valdininkai 
neatsižvelgė į nedirbančių pensininkų ir neįgaliųjų inte-
resus. Štai, pavyzdžiui, mano bičiuliui Jonui 70 metų, jis 
neįgalus pensininkas ir jam dabar taikoma 50 proc. nuo-
laida ir troleibusu ar autobusu jis važiuoja nusipirkęs bi-
lietą už vieną litą. O „atpiginus“ bilietus, pusvalandžio 
bilietas kainuos 1,10 lito – tik demagogas gali tvirtinti, 
kad tai mažiau už vieną litą. Jonui čia dar ne visas rū-
pestis. Jis dažnai važiuoja iš Savanorių prospekto iki An-
takalnio žiedo, tam troleibusui 30 min. nepakanka. Jo-
nas bijo, kad gali pavirsti zuikiu ir vilkai jį visai teisėtai 
įsodins į raudoną autobusiuką. Kad taip nenutiktų, jam 
teks pirkti 60 min. bilietą ir mokėti 1,60 lito. Bent kiek 
mokančiam skaičiuoti sunku patikėti, kad tai bilietų at-
piginimas, o ne pabranginimas. Jonas galvoja, jog visa 
nauja tvarka vers pirkti 30-ties dienų bilietą. Dabar jis 
bilietams per mėnesį išleidžia 30–40 litų, o įvedus nau-
ją, „atpigintą“ tvarką, reikės mokėti 50 litų. Nors vyras, 
kaip ir daugelis neįgaliųjų, gyvena taupiai, jam pikta ne 
dėl pinigų. Labiausiai jį žeidžia tai, kad valdininkai žmo-
nes „per kvailius“ laiko.

Seimą numatoma rinkti spalio 14 dieną. Supranta-
ma, artėjantys rinkimai politikus erzina, trikdo, skatina 
meilikauti visuomenei. Todėl neatsitiktinai savivaldybė 
kai kurių bilietų kainą nutarė „sumažinti“ nelaukdama 
Naujųjų metų, jau nuo rugpjūčio 15 dienos. Pakalbinau 
spaudos kioskų darbuotojus apie tai, kaip bus prekiau-
jama naujais bilietais. Jie susierzina, jog nėra informuo-
jami. Tai gal bilietus pardavinės vairuotojai?

Kai visuomenė netiki politikais, piktinasi jų kalbo-
mis ir veikla arba iš jų šaiposi – susvetimėjimas neiš-
vengiamas. Ne be reikalo sakoma, kad norint išlaiky-
ti visuomenės pasitikėjimą būtina ją kvailinti nuolatos. 
Demagogai įsitikinę – pasaulyje kvailių yra daugiau nei 
jų, antraip jie neturėtų iš ko gyventi. Matydamas, kiek 
daug aplinkui demagogų, pradedi tikėti, kad pagrindi-
nės mūsų problemos yra ne ekonominės ir ne politinės, 
o moralinės, dvasinės.

Kiekvienam demagogui tenka tūkstantis lengvati-
kių, kartojančių jo melą. Tai, kad visuomenę galima ap-
gaudinėti be perstojo – demagogus nuteikia optimistiš-
kai. Tiesa, JAV prezidentas Abraomas Linkolnas yra pa-
sakęs: „Galima kai kuriuos visą laiką kvailinti, galima 
kurį laiką kvailinti visus, bet negalima visą laiką kvailin-
ti visų.“ O gal galima, juk A.Linkolnas gyveno XIX am-
žiuje ir... ne Lietuvoje?

Mus laiko 
„per kvailius“

Apie tai, 
kas 

jaudina
Žavėjosi neįgaliųjų 

tvirtybe
Džiugu, jog tradici-

ne ši šventė laikoma ne 
tik pačių neįgaliųjų, bet 
ir kasmet jų pasveikinti  
susirenkančių savivaldy-
bės atstovų, net Seimo na-
rių. Pasvalio rajono savi-
valdybės vicemeras Povilas 
Balčiūnas džiaugėsi neblės-
tančiu neįgaliųjų noru ben-
drauti, Seimo nariai Val-
demaras Valkiūnas, Petras 
Luomanas, Antanas Matu-
las žavėjosi neįgaliųjų ge-
bėjimu nugalėti visas kliū-
tis ir mokėjimu be nuos-
kaudų mylėti gyvenimą. 
Šiltai susirinkusiuosius pa-
sveikino ir L.Kazlauskienė, 
pavadinusi šventę „stiprių 
žmonių diena“. Pasak jos, 
neįgalieji – tie žmonės, iš 
kurių turėtume mokytis 
dvasios stiprybės, prisitai-
kymo prie aplinkybių.

Proga pasirodyti 
rankdarbių kūrėjams

Dar viena šių metų 
šventės naujovė – rank-
darbius mėgstantieji ir juos 
kuriantieji buvo kviečiami 
atsivežti savo darbelių, pa-
ruošti parodėles, prekiau-
ti. Panašu, jog ši mintis 
buvo artima neįgaliesiems 
– Anykščių, Jonavos, Tau-
ragės, Šiaulių, Pasvalio ra-
jonų neįgaliųjų draugijos 
atvyko gerokai prieš šven-
tę, kad spėtų pasiruošti, iš-
sidėlioti darbelius, apžiū-

Šventė Talačkoniuose – įkvepiantis 
neįgaliųjų noras būti kartu

rėti bičiulių triūso rezul-
tatus. Vėliau darbelių atsi-
vežusiųjų būrys vis didė-
jo – ką parodyti ir pasiū-
lyti bičiuliams turėjo ir ra-
seiniškiai, ir alytiškiai, dai-
lių naujagimiams skirtų 
dirbinių atsivežė Panevė-
žio miesto neįgaliųjų drau-
gijos narės, kruopštumu 
stebino Ukmergės auksa-
rankių darbai. Nors tokių 
darbelių parodėlių-mugių 
užuomazgų buvo ir se-
niau, tiek daug savo rank-
darbių darbštuoliai atsive-
žė tik šįkart.

(atkelta  iš 1 psl.)

Aktyviau  
bendravo

Daugelis kalbintų neį-
galių darbštuolių, prekia-
vusių savo darbeliais, pri-
sipažino šventėje dalyvau-
jantys pirmą kartą – anks-
čiau jiems tiesiog nelikda-
vo vietos draugijų trans-
porto priemonėse, mat 
vykdavo ansambliai, ko-
lektyvai. Šiemet pačių ne-
įgaliųjų koncertinė progra-
ma buvo gerokai sutrum-
pinta – numatyta dainuo-
ti vos po 1 dainą, tad da-
lis draugijų neruošė pasi-
rodymų, pasiūlė važiuo-
ti kitiems organizacijų na-
riams. Štai ypač populia-
rius tądien molinukus par-
davinėjęs tauragiškis Kęs-
tas Gavėnė džiaugėsi ne-
dažna proga susitikti ir 
pabendrauti su neįgaliai-
siais iš atokiau esančių ra-
jonų. Maloniai širdį glos-
tė ir dėmesys darbeliams, 
domėjimasis, kaip jie pa-
daryti. Pasak K.Gavėnės, 
jei darbelių niekas nepirk-
tų, gal ne taip smagu būtų 
juos kurti. O matant, kaip 
molinukais nukrautas sta-
las kaipmat tuštėja, jau-
ti, jog eini teisingu keliu 
– kuri grožį, kurio dalelę 
žmonės nori pasilikti sau.

Savo kūrinių į Talač-
konius atsivežė ir Bene-
diktas Medvedevas iš Bir-
žų. Tai jo išleistos naujau-
sios knygos „Kruopų bal-
sai“ ir „Vilniaus pokštai“. 
Sekdami literato pavyz-
džiu kitąmet į šventę ga-
lėtų susirinkti įvairias vei-
klas mėgstantys neįgalie-
ji – pamatę, pabendravę, 
sulaukę patarimų, širdžiai 
mielą užsiėmimą galėtų at-
rasti ir kiti dalyviai.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Noro būti kartu 
įkvėpti susitikimai

Tikras šios šventės ve-
teranas Virginijus Kalvė-
nas iš Biržų pasakojo ne-
praleidęs nė vieno kasme-
tinio neįgaliųjų susitikimo. 
Vyras pripažino, kad šven-
tė per šiuos metus gerokai 
pasikeitė, bet tai, pasak jo, 
natūralu. Anuomet neįga-
lieji rečiau bei sunkiau su-
sisiekdavo, tad ir bendru-
mo jausmas, jo poreikis, 
buvo stipresnis. Ranka per-
rašydami ir vienas kitam 
siųsdami laikraštėlį šios 
šventės jie laukė, jai ruošė-
si visus metus. Telkė juos 
ir įtarus tuometinės val-
džios žvilgsnis – mat tek-
davo meluoti, jog švenčia-
mas gimtadienis, slėpti, dėl 
ko susirašinėjama, bet jo-
kiu būdu neatsisakyti noro 
susitikti. Pasak kito ilgame-
čio šventės dalyvio pasva-
liečio Deimanto Bazarovo, 
anksčiau šventė nebuvo to-
kia puošni, neturėjo neįga-
lieji ir tokios gražios aplin-
kos susitikti – rinkdavo-
si bičiulių sodybose, o pa-
grindinė puošmena buvo 
didelis laužas. Tačiau tai 
neturėjo įtakos stipriam 
neįgaliųjų ryšiui, jaukiam 
buvimui drauge, kai šalia 
esantis – ne pažįstamas ir 
net ne draugas, o tikriau-
sias brolis, kurio nereikia 
varžytis, kuris supranta ir 
atjaučia. Pasak V.Kalvėno 
ir D.Bazarovo, bendravi-
mas tarp ilgamečių šven-
tės dalyvių išliko ir dabar – 
prieš kiekvieną šventę jie 
susiskambina, kad sužino-
tų, ar galės susitikti. Bičiu-
liai apgailestavo, kad šįkart 
į Talačkonius dėl atliktos 
operacijos negalėjo atvyk-
ti šventės veteranas Egidi-
jus Šatas.

Jau antrus metus neįgaliuosius svetingai priimantis Talačkonių Balsių malūno šeimininkas Ri-
mas Želvys (dešinėje) sveikino Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininką Zigmantą Jančauskį.

Šventėje koncertavusios Livetos Kazlauskienės žodžiais, iš neį-
galiųjų turėtume pasimokyti stiprybės ir prisitaikymo.

Tradiciškai Talačkonių šventės dalyviai buvo vaišinami gar-
džia čia pat paruošta koše.
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Į himną sudėjo  
savo širdį

Rimantas Budreika – tikras 
aukštaitis. Gimęs Anykščių rajo-
ne netoli Svėdasų, Daujočių kai-
me (laimė, tėviškę pavyko iki šiol 
išsaugoti, sodybą paveldėjo dvie-
se su seserimi), jaunystėje ilgai 
dirbo Kupiškyje, dabar jau visą 
dešimtmetį gyvena Panevėžyje, 
bet mieliausiu širdžiai tebeva-
dina Kupiškį. Dažnai čia sugrįž-
ta, tebeturi savo butą, priklauso 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijai, daugelį metų renkamas jos 
tarybos nariu. Iš kur toks prier-
aišumas šiam kraštui?

R.Budreika dairosi savo 
namų knygų lentynoje lanksti-
nuko, ima į rankas akordeoną ir 
smagiai atsako klausimu: „Poe-
tine ar muzikos kalba atsakyti?“

Mano pašnekovas yra Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
himno autorius. Eiles ir muziką 
parašė 2003-iaisiais, kai draugi-
ja šventė 15 metų veiklos jubilie-
jų. O tokią mintį jam davė drau-
gijos pirmininkė Bronė Kaleini-
kovienė.

„Kur Lėvenėlis ir Kupa 
Per akmenėlius teka, 
Čia mano žemė, šventa sava,
Kur kupiškėnai šneka.
Kur Šimonių žalia giria 
Grybais ir uogom šaukia,

Jaunystės prisiminimų gijos 
nepaleidžia iš Kupiškio

Čia mano žemė, šventa sava,
Kur kupiškėnai laukia...“
Dabar, kai tik vyksta koks 

iškilmingas Neįgaliųjų draugi-
jos renginys, bičiuliai vis prime-
na: „Sugiedokim himną.“

Pats R.Budreika nelinksmai 
prisipažįsta akordeoną į rankas 
imantis vis rečiau ir dainuo-
ti iš visos širdies nebeišgalin-
tis, greitai uždūsta. Tik širdim, 
jausmais, prisiminimais visada 
kartu su senais bičiuliais.

Jaunystės prisiminimai 
palaiko

R.Budreikos biografijoje – 
nemažai įvairių veiklų. Jis dir-
bo karinio parengimo mokyto-
ju, buvo kariškis, žemės ūkio 
technikos inžinierius, profesi-
nės sąjungos pirmininkas. Visą 
laiką traukė ir kūryba: rašė ei-
lėraščius, miniatiūras, fotogra-
favo, buvo rajono spaudos ben-
dradarbis. 

Savarankiškai paauglystėje 
kaime išmokęs groti akordeo- 
nu, iš klausos Rimantas gebėda-
vo pagauti ir sugroti bet kokią 
melodiją. Pats melodijas sugal-
vodavo tik savo parašytiems ei-
lėraščiams.Tokių dainų yra su-
kūręs apie 40.

„Žodžiai turi būti tik mano, 
taip juos geriausiai akordeono 

garsais išreiškiu. Tik vieną kartą 
paprašytas sukūriau dainą pa-
gal svetimus žodžius“, – apie 
kūrybos savitumus pasakojo Ri-
mantas.

Žinodami šiuos jo gebėjimus, 
bičiuliai iš Neįgaliųjų draugijos 
prieš penkerius metus pakvietė 
ateiti groti ir dainuoti neįgaliųjų 
ansamblyje „Prie Kupos“. Daly-
vavo, važinėjo iš Panevėžio Ku-
piškin, kiek tik sveikata leido. Da-
bar nebeleidžia, širdis nebestipri, 
pirštai nebelankstūs. Bet į svar-
biausius draugijos renginius vi-
sada taikosi atvažiuoti.

Kalbino Rimantą aktyviau da-
lyvauti Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugijos veikloje, buvo ten 
įstojęs, bandė, bet... „Širdis vis dar 
priklauso Kupiškiui“, – juokauja.

Toks prieraišumas tebėra ir 
Neįgaliųjų draugijos veiklai, mat 
čia jis buvo pirmasis naujai su-
kurtos organizacijos pirminin-
kas. Tiesa, juo teišbuvo kelis mė-
nesius, atsisakė dėl užimtumo.

Rimtai ir su ilgesiu R.Budreika 
kalba apie jaunystės metus, dar-
bovietę, senus pažįstamus. Sens-
tant prisiminimai darosi dar 
brangesni, iš tų laikų išlikę drau-
gai – dar tikresni. Tarp tokių 
draugų ir bičiuliai iš Neįgaliųjų 
draugijos, ten nuo seno ypač šil-
tas, giminiškas, supratingas, nuo-
širdus bendravimas.

Panašūs išgyvenimai ir patir-
tis suartina labiau nei kraujo gi-
minystė. Kupiškyje išgyventa 30 
metų, čia likimas lėmė prarasti 
sveikatą, susirgti reumatoidiniu 
artritu, pagyti ir vėl susirgti – tik 
jau širdies ligomis, ieškoti paguo-
dos, paspirties ir bendraminčių...

„Per savo gyvenimą „sugro-
jau“ du akordeonus, šis – trečias. 
Daina ir muzika yra labai veiks-
mingi vaistai nuo visų ligų, ne-
gandų, liūdesio ir vienatvės“, – 
paaiškina, pašnekesį užbaigda-
mas savo parašyto Kupiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos himno 
žodžiais:

„Čia prie piliakalnių senų,
Kur dangų pušys šluoja,
Čia aš džiaugiuos, čia aš verkiu,
Čia kupiškėniškai dainuoju.“ 

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Jaunystės prisiminimai ir seni bičiuliai Rimanto Budreikos vis dar nepalei-
džia iš Kupiškio. Čia jis mėgsta į rankas paimti seną savo akordeoną. 

Daugelį metų nepalieka 
be pagalbos

Petras Nevulis – darbštus 
Panevėžio rajono gyventojas, 
turintis 450 ha žemės ūkį. Jis – 
ir ilgametis Panevėžio rajono 
tarybos narys, žmonių vertina-
mas ne tik už gerą darbą, bet ir 
norą padėti, mat yra daugelio 
renginių rėmėjas. P.Nevulis pa-
dėti neatsisako ir Panevėžio ra-
jono neįgaliųjų draugijai. Pasak 
jo: „Žmones, gyvenimą reikia 
pajusti širdimi. Tik tada ir pa-
ties gyvenimas bus gražesnis, 
laimingesnis.“ P.Nevulis teigia, 
kad niekas kitas nesuteikia di-
desnio džiaugsmo už galimybę 
būti naudingam.

Jei tik gali, P.Nevulis daly-
vauja Neįgaliųjų draugijos ren-
giniuose, džiaugiasi proga pa-
būti kartu su neįgaliaisiais, pa-
pasakoti jiems apie tarybos veik- 
lą, teigiamus pokyčius ir pa-
stangas siekiant gerinti sąlygas 
neįgaliesiems. Būdamas kuk- 
lus jis niekad nesigiria jau be-
maž 10 metų remiantis draugi-
ją, tik tikisi, jog šią gražią tradi-
ciją pavyks išlaikyti ir ateityje. 
Vyras pasakoja iki buvo išrink-
tas į savivaldybės tarybą, rem-
davęs neįgaliuosius tik mate-
rialiai, bet tapus tarybos nariu 
viskas pasikeitė. Lankydamasis 
neįgaliųjų namuose P.Nevulis 
pamatė ir suprato, jog neretai 
žmonėms labiau už materiali-
nę pagalbą reikia padrąsinan-
čio žodžio, patarimo, pagalbos 
įsidarbinti, imtis savo verslo ir 
pan. P.Nevulis prisipažįsta tu-
rįs sektinų pavyzdžių – tokiu 
jam tapo Panevėžio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė.

Tarybos narys lankosi ir se-
nelių globos namuose. Jo įsiti-
kinimu, globos namų gyvento-
jams labai svarbus kitų žmo-
nių dėmesys ir nuoširdus rū-
pestis jais.

Savivaldybė neįgaliųjų 
nepamiršta

P.Nevulio nuomone, Pane-
vėžio rajono savivaldybė ėmėsi 
labai gražios iniciatyvos – įkū-

rė Ramygalos socialinių paslau-
gų centro savarankiško gyveni-
mo namus senyvo amžiaus, ne-
įgaliems ar nelaimės ištiktiems 
žmonėms, kuriuose gali įsikur-
ti 20 gyventojų. Čia žmonės 
gyvena savarankiškai – pagal 
savo galimybes patys rūpinasi 
savo buitimi: įsigyja būtiniau-
sių maisto produktų ir daiktų, 
tvarkosi kambarius, gaminasi 
valgį, šiek tiek, pagal poreikius, 
padedami socialinių darbuoto-
jų. Čia jie gali patogiai judėti – 
aplinka pritaikyta ne tik senyvo 
amžiaus, bet ir neįgaliems žmo-
nėms. Savarankiško gyvenimo 
namuose įrengta bendra virtu-
vė, kur vienu metu gali valgyti 
ar maistą gaminti keliolika žmo-
nių – yra 4 viryklės, 6 plautuvės, 
6 šaldytuvai. Šių namų gyvento-
jams sudarytos sąlygos užsiimti 
mėgstama veikla, tenkinti kitus 
asmeninius poreikius. 

Daug dėmesio savivaldybė 
skiria medicinos paslaugas tei-
kiančių įstaigų tinklui išsaugo-
ti ir paslaugų kokybei bei pri-
einamumui užtikrinti. Panevė-
žio rajone veikia per 20 asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančių įstaigų, kurios aptar-
nauja apie 19 tūkst. žmonių. Tai 
Krekenavos pirminės sveikatos 
priežiūros centras, 2 palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoni-
nės, 3 ambulatorijos, 5 bendro-
sios praktikos gydytojų kabine-
tai, 10 odontologijos kabinetų ir 
viešoji įstaiga „Panevėžio rajo-
no savivaldybės poliklinika“, 
įsikūrusi Panevėžyje.

Įgyvendinant VšĮ „Panevė-
žio rajono savivaldybės poli-
klinika“ parengtą projektą, re-
miamą Europos Sąjungos lėšo-
mis, buvo remontuojami ir re-
konstruojami bendrosios prak-
tikos gydytojų ir odontologijos 
kabinetai, įsigyta būtinos įran-
gos, baldų.

P.Nevulis džiaugiasi ir at-
likta Ramygalos palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės re-
novacija, po kurios ji tiesiog at-
gimė naujam gyvenimui.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Neįgaliųjų 
rūpesčius sprendžia 

ir geradaris, ir 
savivaldybė

Statistikos departamento 
paskelbtais duomenimis, 2011 
m. pagalbos į namus ir sociali-
nės globos paslaugos namuose 
buvo suteiktos 3,5 tūkst. neįga-
liųjų. Tai 41 proc. daugiau negu 
2010 m. Dar 150 neįgalių žmo-
nių gavo pagalbos pinigus ir pa-
tys organizavosi socialinių pas-
laugų teikimą namuose. Jų skai-
čius, palyginti su 2010 m., suma-
žėjo 14 proc. 

2011 m. dienos centruose 
lankėsi 2,6 tūkst. neįgalių vai-
kų ir 15,7 tūkst. darbingo am-
žiaus neįgaliųjų – beveik tiek 
pat, kiek ir 2010 m. 

2011 m. pabaigoje specialio-
siose mokyklose ir specialiojo 

Socialinės paslaugos namuose vis 
labiau populiarėja

ugdymo centruose gyveno 1,8 
tūkst. neįgalių vaikų, socialinės 
globos įstaigose vaikams ir neį-
galiam jaunimui – 0,7 tūkst. ne-
įgalių vaikų ir jaunuolių. 

Globos įstaigose suaugu-
siems neįgaliems asmenims gy-
veno 6,1 tūkst. neįgaliųjų, glo-
bos įstaigose seniems žmonėms 
– 2,3 tūkst. neįgaliųjų, savaran-
kiško gyvenimo namuose – 93 
neįgalūs gyventojai. Palyginti 
su 2010 m., neįgaliųjų skaičius 
globos įstaigose nepasikeitė.

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos duomeni-
mis, 2011 m. pirmą kartą neį-
galiais pripažinta 2 tūkst. vai-
kų iki 18 metų – tai 3 proc. dau-

giau nei 2010 m. Kas trečiam iš jų 
neįgalumas nustatytas dėl psichi-
kos ir elgesio sutrikimų, kas šeš-
tam – dėl įgimtų anomalijų, kas 
septintam – dėl nervų sistemos ir 
jutimo organų ligų. 

Iš darbingo amžiaus žmonių 
pirmą kartą neįgaliais pripažinta 
14,9 tūkst. asmenų, arba 4 proc. 
mažiau nei 2010 m. Daugiausia – 
18 proc. – darbingo amžiaus as-
menų pirmą kartą pripažinti ne-
įgaliais dėl navikų, 16 proc. – 
dėl jungiamojo audinio ir ske-
leto raumenų sistemos ligų, 13 
proc.  – dėl nervų sistemos ir ju-
timo organų ligų.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Nuolat turi dėl ko pasitarti Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos tarybos 
narė Regina Debeikienė ir ilgametis organizacijos rėmėjas Panevėžio ra-
jono savivaldybės tarybos narys Petras Nevulis. 
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Daktaras
Aiskauda

Juodslyvės padės atsikratyti nereikalingų 
kilogramų

Psichologo 
patarimai

„Kaip puikiai atrodai“ – gailestingai giriame kelis nereikalingus kilogramus priaugusią 
draugę, „labai skanu“ – sutrauktais žandais linkčiojame ragaudami prastą kaimynės troš-
kinį, „nuo rytojaus būsiu visai kitas žmogus“ – žadame sau, patys tuo netikėdami. Didesni 
ar mažesni pamelavimai kitiems, o kartais ir sau pačiam lydi mus beveik kiekvieną dieną.

Dažniausia melo  
priežastis – baimė

Didesnį ar mažesnį, planuo-
tą ar spontanišką, kaltą ar nekal-
tą melą išprovokuoja baimė. Vie-
nais atvejais tai būna baimė pa-
sakius tiesą sulaukti nemalonių 
pasekmių, pavyzdžiui, nusivy-
limo, pykčio, konflikto, kitais 
atvejais bijoma sugriauti pasiti-
kėjimą savimi. Pirmuoju atveju, 
patekę į bėdą, rodos, natūraliai 
imame kurti scenarijus, kaip iš-
sisuksime, kaip pasiteisinsime, 
tiesiog stengiamės išvengti ne-
trukus atsirasiančios grėsmės. 
Baimė prarasti pasitikėjimą savi-
mi sudėtingesnė. Bijodami pra-
rasti kitų palankumą, žavėjimą-
si mumis,iš baimės nuvilti pa-
šnekovą imame gražinti realy-
bę. Pavyzdžiui, draugams pa-
sakodami apie ką nors prideda-
me šiek tiek nekalto melo, girda-
miesi pasiekimais moksluose ar 
darbe, tarsi netyčia sumenkina-
me kolegas ir t.t. Toks melas su-
sijęs su nevisavertiškumo jaus-
mu, siekiu kompensuoti savo ne-
tobulumą, kilstelti save kitų aky-
se. Taip, beje, siekiame šiek tiek 
apgauti ir save. 

Tokie realybės pagražinimai 
rodo mūsų pačių nesugebėjimą 
priimti save tokius, kokie esame, 
nepasitikėjimą savo jėgomis, ne-
tikėjimą, kad galime būti įdomūs 
pašnekovai, patrauklūs partne-
riai, patikimi bendražygiai. Pa-
našūs tikrovės neigimai ar puo-
šimai melu populiarūs ir tarp ne-
galią turinčiųjų. Siekis paslėpti 
trūkumus ir pabrėžti pranašu-
mus yra puikus bruožas, tačiau 
melas, deja, netinkama priemo-
nė norint sudaryti gerą įspūdį 
apie save. Toks melas nepadeda 

Melas – netinkamas sąjungininkas 
nuoširdiems ryšiams kurti

išsisukti iš keblių situacijų, jis tik 
iškreipia realybę, sukuria sudė-
tingą melo tinklą. Kartą pame-
lavus vėliau tenka kurpti naują 
istoriją senajam melui pridengti, 
tada dar vieną ir dar vieną, kol 
galiausiai susipainiojame ir pa-
tys nebežinome, kam ką mela-
vome ir kam kokią tiesą sakėme.

Meluoti išmokstame  
dar vaikystėje

Vaikų fantazijos labai dažnai 
susipina su tikrove, todėl jų pa-
sakojimai kartais kelia nuostabą 
ir klausimą – tiesa tai ar melas. 
Psichologai teigia, jog meluo-
jantys vaikai yra lakios vaizduo-
tės, dėl to neretai patys susipai-
nioja, kur tiesa, o kur prasima-
nymai. Pradinukai jau geba at-
skirti, kur realybė, o kur tik fan-
tazija, tačiau dažniausiai savo 
kalboje perteikia tai, ko trokšta, 
o ne tai, ką suvokia. Laikui bė-
gant vaikų kūrybingumas slops-
ta, tačiau įprotis fantazuoti nie-
kur nedingsta. Psichologiniai 
tyrimai atskleidžia, kad vėliau, 
paauglystėje, melas tampa ma-
nipuliacijos kitais įrankiu. Pa-
augliai kaip ir suaugusieji daž-
niausiai meluoja siekdami iš-
vengti grėsmės, tačiau fantazi-
jos jiems taip pat suteikia ne-
priklausomybės pojūtį, išlaisvi-
na. Melą paaugliai ima naudo-
ti kaip būdą atsiskleisti, sukurti 
save tobulesnį, nei yra iš tikrų-
jų, gyventi ne tikrajame, o savo 
svajonių pasaulyje.

Meluojame sau taip pat 
dažnai kaip ir kitiems
Bene dažniausias melo sau 

pavyzdys yra frazė „viskas bus 
gerai“. Tokius ir panašius „ra-
minamuosius“ kai kurie žmonės 
vartoja šimtus kartų per dieną. 
Vis dėlto melas sau skiriasi nuo 
melo kitiems, mat sau meluoja-
me dažniausiai nesąmoningai. 
Juk jei suvoksime, kad tai me-
las, kaip galėsime juo tikėti? Kad 
jaustumės geriau, melu sau kom-
pensuojame mūsų netenkinančią 
realybę, nuraminame save. To-
kia mūsų sąmonės gynyba pa-
deda išlaikyti apie save susikur-
tą vaizdą ir išgyventi nemalonią 
dabarties situaciją. Įsivaizdavi-
mas, kad jei negalvosime apie 
tai ir apsimesime, kad to nebu-
vo, viskas savaime išsispręs, yra 
klaidingas. Žmogus, kuris slo-
pina visus neigiamus jausmus ir 
emocijas, ima slopinti ir teigia-
mus pojūčius, mat jie vienaip ar 
kitaip tarpusavyje susiję. To pa-
sekmė – labai nemalonios tuštu-
mos išgyvenimas.

Psichologai rekomenduo-
ja nesistengti nuolat save guos-
ti. Verčiau visą energiją sutelkti 
į problemos sprendimą, raminti 
save ne žodžiais „viskas bus ge-
rai“, o veiksmais: „padarysiu vis-
ką, kad būtų gerai“.

Melo kaina
Nors iš pirmo žvilgsnio „bal-

tas“ melas ar labai populiarus tie-
sos nutylėjimas atrodo nekaltai, 

iš tiesų jie gali nepataisomai ža-
loti tarpasmeninius santykius ir 
paties meluojančiojo asmenybę. 
Psichologai neabejoja: dauguma 
žmonių suvokia melo pasekmes, 
tačiau tos konkrečios akimirkos 
grėsmės atrodo realesnės nei ne-
malonios pasekmės vėliau. Nie-
kas nenori patirti pažeminimo ar 
atstūmimo, tačiau dažnai melas, 
išgelbėsiantis nuo panašių jaus-
mų, neapsaugo nuo patyrimo 
ateityje. Susipainioję savo pačių 
melo tinkle išgyvensime ne tik 
sumaištį, bet ir kaltę, gėdą, o me-
lui išaiškėjus (juk yla visada iš-
lenda iš maišo), patirsime ir at-
stūmimo, pažeminimo kartėlį.

Namų darbai sielai:
Kaip sutramdyti melagėlį  

savyje?
Kadangi melas dažniausiai 

gimsta iš baimės jausmo, o tu-
rint negalią jis labiausiais susijęs 
su siekiu išsaugoti savivertę, tad 
svarbiausia – priimti realybę. Bū-
tina pasitelkti visą drąsą ir klai-
das ar savo netobulumą priimti 
patiems, tuomet ne taip baisu ir 
grėsminga bus juos atskleisti ir 
kitiems. Jei siekiate kam nors pa-
daryti gerą įspūdį, stenkitės būti 
kuo nuoširdesni, tikri jūsų pasie-
kimai ar atvirumas kitiems bus 
priimtinesni nei nebūtos istori-
jos. Visur ir visada formuokite 
patikimo žmogaus įspūdį ir tap-
site išties mėgstamas. Be to, savi-
kritiškumas yra puiki asmenybės 
savybė, jis rodo, kad žmogus gali 

ir moka priimti ne tik savo pasie-
kimus, bet ir klaidas, iš kurių, ti-
kėtina, pasimokys. Spontaniško 
melo išvengti sunku, tačiau sure-
žisuotą melą tikrai galite pažabo-
ti. Stebėkite savo mintis ir neleis-
kite kurti melagingų istorijų, sce-
narijų. Paaiškėjus tiesai pažemi-
nimas bus daug kartų didesnis, 
todėl prieš meluodami įvertinki-
te galimas pasekmes.

Kaip atpažinti melą?
Vieni žmonės meluodami 

jaučiasi nepatogiai, kiti tai daro 
labai šaltakraujiškai, todėl ne vi-
sada melą lengva pastebėti. Daž-
niausiai melagėlius išduoda tam 
tikri gestai ir nudelbtas žvilgs-
nis. Dėl meluojant išgyvenamų 
gėdos jausmų ir baimės būti iš-
aiškintam kūnas tarsi priešinasi 
tam, ką kalba protas. Melagėliai 
ima slėptis tarsi stengdamiesi pa-
sišalinti iš jiems nemalonios situ-
acijos – nuleidžia, nusuka į šoną 
akis. Netiesą kalbančią burną 
nevalingai slepia prisidengdami 
pirštais, nuolat liesdami lūpas, 
jas apsilaižydami, kramtydami. 
Kadangi meluodami žmonės iš-
gyvena didesnį ar mažesnį stre-
są, melui būdingos ir tokios fizio- 
loginės reakcijos kaip veido pa-
raudimas, rausvos dėmės ant  
kaklo, krūtinės, padidėjęs pra-
kaitavimas, nervingas vaikščio-
jimas pirmyn atgal, rankų grą-
žymas ir pan. Žinoma, pastebė-
jus šiuos pašnekovo kūno kalbos 
ženklus nereikėtų pulti jo kaltin-
ti melavimu. Paraudimas gali ro-
dyti ir gėdą ar nervingumą, akių 
nudelbimas nepasitikėjimą sa-
vimi ir pan. Stebėjimas ir moky-
masis atpažinti kūno kalbą gali 
padėti kurti pasitikėjimu grįs-
tus tarpusavio santykius, tačiau 
svarbu nepamiršti, kad mūsų pa-
šnekovas taip pat gali būti toks 
pat melo ekspertas kaip ir jūs...

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Naudingiausios – 
džiovintos slyvos

Žinoma per 20 slyvų rūšių ir 
apie 2 tūkst. jų veislių. Nuo au-
galo veislės priklauso vaisių dy-
dis, forma, spalva, skonis ir kva-
pas. Pačios geriausios veislės la-
biau paplitusios saulėtuose kraš-
tuose. Norint stiprinti sveika-
tą įvairių rūšių ir veislių slyvas 
naudinga valgyti visiems, ta-
čiau liaudies medicinoje pačio-
mis naudingiausiomis laikomos 
tik juodslyvės. Taip vadinamos 
džiovintos, dažniausiai vengri-
nių veislių, slyvos. Jų švieži vai-
siai būna mėlyni, melsvai viole-
tiniai ir pan.

Perkant juodslyves reikėtų ži-
noti, jog kavos atspalvio vaisiai 
dažniausiai būna kartoki (taip 
atsitinka juos apdorojus karš-
tu vandeniu), praradę kai ku-
rias naudingąsias savybes, to-
dėl geriau rinktis juodos spalvos 
juodslyves. Taip pat įsidėmėtina, 
kad juodslyvės dar gali būti ap-
dorotos glicerinu (jos blizga tar-
si nupoliruotos). Tokios produk-
cijos nereikia vengti, tik būtina 
gerai nuplauti po tekančio van-
dens srove.

Gydomosios savybės
Juodslyvių ląsteliena ir cuk- 

ringosios medžiagos gerina žar-
nyno darbą, o kitos veikliosios 
medžiagos stiprina imunitetą, 
pasižymi antisklerotinėmis, to-
nizuojančiomis (didina suma-
žėjusį protinį ir fizinį darbingu-
mą), baktericidinėmis savybė-
mis, gerina atmintį, odos, akių 
būklę, kaip pagalbinė priemo-
nė gydo ankstyvų stadijų šir-
dies ir kraujagyslių ligas, žvyne-
linę, padeda atsikratyti susikau-
pusio perteklinio skysčio. Be to, 
juodslyvėse esantis didelis kie-

kis ląstelienos ir pektino padeda 
organizmui šalinti cholesterolį, 
sunkiųjų metalų druskas bei ra-
dioaktyviuosius izotopus, saugo 
dantenas nuo uždegimo, dantis 
– nuo ėduonies.

Juodslyvės normalizuoja 
medžiagų apykaitą, tinka vė-
žinių ligų, podagros, reumato, 
kai kurių kepenų ir inkstų ligų 
profilaktikai. Jose esantis dide-
lis kalio kiekis gerina skysčių ir 
druskų balansą, nuo to labai pri-
klauso inkstų darbas. Taip pat 
juodslyvės rekomenduotinos vi-
siems žmonėms, kurie nori at-
sikratyti antsvorio, perteklinių 
riebalų, pagerinti galvos sme-
genų darbą, sumažinti nuovar-
gį. Be to, jas patariama valgyti 
esant pykinimui, vėmimui, at-
siradus troškuliui (šiais atve-
jais geriama juodslyvių antpilo, 
nuoviro, vartojama kompoto), 
sergant mažakraujyste (ypač kai 
trūksta geležies).

Pastaba. Juodslyvės nevar-
totinos žindymo metu, mat dėl 
to kūdikiams gali kilti skrandžio 
sutrikimų, prasidėti viduriavi-
mas, skausmai.

Jei vargina vidurių 
užkietėjimas

1. Vienodai gerai laisvina vi-
durius tiek pačios juodslyvės 
(prieš miegą reikia suvalgyti 10–
20 slyvų; daugiau suvalgyti ne-
patartina, nes jos 4–6 kartus ka-
loringesnės už šviežias), tiek jų 
kompotas.

2. 5 gerai nuplautos juodsly-
vės užplikomos stikline verdan-
čio vandens, palaukiama, kol at-
vės, tada įpilama pusė stiklinės 
citrinos sulčių. Išgeriama nedi-
deliais gurkšniais valandą prieš 
pusryčius. Paskui šiltu vandeniu 
gerai išskalaujama burna (kad 
citrinos sultys nepakenktų dan-
tų emaliui).

Receptai norintiems 
sulieknėti

1. Patariama kasdien suval-
gyti 5–6 juodslyves. To visiškai 
pakanka, kad normalizuotųsi 
skrandžio ir žarnyno darbas, su-
mažėtų apetitas ir per ilgesnį lai-
ką atsikratytume kelių nepagei-
daujamų kilogramų.

Pastaba. Rezultatai bus ge-
resni, jei juodslyves valgysite 

kartu su virtų burokėlių ir švie-
žiai sutarkuotų morkų salotomis 
(į salotas įmaišoma neriebaus ke-
fyro arba citrinos sulčių; cukrus 
ir druska nepageidautini).

2. Tais atvejais, kai net per 
ilgesnį laiką nematyti laukia-
mų lieknėjimo rezultatų, kar-
tą per vieną ar dvi savaites tai-
komos vadinamosios iškrovos 
dienos. Jų metu kas 2,5–3 valan-
das nedidelėmis porcijomis (iki 
100 g) valgomos juodslyvės. Iš 
viso per dieną suvalgoma 300–
400 g juodslyvių. Norint suval-
gyti daugiau, teks pasitarti su 
gydytoju.

Padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui

4 nuplautos juodslyvės užpli-
komos verdančiu vandeniu, pa-
laukiama 5 min., paskui išimami 
kauliukai ir juodslyvės susmul-
kinamos peiliu. Žaliava suberia-
ma į arbatinuką su paruošta sau-
sos juodosios arbatos porcija. Mi-
šinys užplikomas verdančiu van-
deniu, uždengiamas dangteliu. 
Praėjus 10–15 min. galima gerti.

Romualdas OGINSKAS
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Pagal įstatymą, piniginę so- 
cialinę paramą gaunantys nepa-
siturintys gyventojai privalo da-
lyvauti savivaldybės adminis-
tracijos organizuojamoje visuo-
menei naudingoje veikloje. Savi-
valdybės tvirtina Gyventojų tel-
kimo visuomenei naudingai vei-
klai tvarką. Radviliškio rajono 
taryba pakeitė kai kuriuos šios 
tvarkos aprašo punktus.

Anksčiau socialiai remti-
niems neįgaliesiems nereikėjo 
talkininkauti. Dabar visuomenei 
naudingai veiklai bus kviečiami 
žmonės, kuriems nustatytas 45–
55 proc. darbingumo lygis.

Radviliškio rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Ivanna Žmėjaus-
kienė tikino, jog minėtus reika-
lavimus atitinkantiems neįga-
liesiems neteks daug laiko skir-
ti visuomenei naudingai veiklai.

Į talkas neis tie, kurių gau-
nama socialinė parama mažes-
nė kaip 70 litų per mėnesį, taip 
pat vieni auginantys vaiką iki 3 
metų tėvai ar globėjai. Netalki-
ninkaus ir tų socialiai remtinų 
šeimų tėvai, kurių vaikai nuo 3 
iki 8 metų nelanko ikimokykli-
nio ar priešmokyklinio ugdymo 
įstaigos. Pasak I.Žmėjauskienės, 
pastaroji nuostata yra nauja, ka-
dangi anksčiau nebuvo atsižvel-
giama, ar vaikas iki 8 metų lan-
ko vaikų darželį. „Dabar sociali-
nę paramą gaunantiems tėvams, 
leidžiantiems vaiką į darželį, 

teks atlikti visuomenei naudin-
gą veiklą, jeigu jie atitiks ir kitus 
reikalavimus. Pavyzdžiui, jei 
mama nedirbs“, – sakė vedėja.

Kaip ir anksčiau, visuome-
nei naudingai veiklai nebus 
kviečiami žmonės, kurie slau-
go šeimos narius ar artimuosius, 
jei jiems nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos ar priežiū-
ros (pagalbos) poreikis arba jie 
pripažinti neveiksniais.

Teisė nedalyvauti visuome-
nei naudingoje veikloje suteik-
ta ir besigydantiems ambulato-
rinėje, stacionarioje, reabilitaci-
nėje sveikatos priežiūros įstai-
goje žmonėms (gydymosi lai-
kotarpiu, bet ne trumpiau kaip 
14 dienų per mėnesį). Galės ne-
talkininkauti ir pateikusieji me-
dikų išvadą, kurioje nurodoma, 
kad asmuo nurodytą laikotarpį 
dėl sveikatos būklės negali da-
lyvauti visuomenei naudingo-
je veikloje. Talkininkauti nerei-
kės ir kitiems asmenims, kurie 
dėl pateisinamų priežasčių ne-
gali dalyvauti visuomenei nau-
dingoje veikloje.

Apraše taip pat patvirtinta 
nuostata, jog visuomenei nau-
dinga veikla atliekama už visą 
savo suaugusio asmens socia-
linės piniginės paramos dalį. 
Jos trukmę ir atlikimo laiką nu-
statys visuomenei naudingos 
veiklos organizatorius. Viena 
šios veiklos valanda įvertina-
ma 8,75 lito.

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Laimos Aganaus-
kienės straipsnyje „Talkininkauti turės ir neįgalieji“ rašoma 
apie gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai tvar-
kos naujoves Radviliškio rajono savivaldybėje. Nuo šiol tal-
kininkauti reikės ir neįgaliesiems, kurių darbingumas siekia 
45–55 procentus.

Viešuosius darbus dirbs  
ir neįgalieji

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje „lrytas.lt“ paskelbtame Viktorijos Vosyliūtės 
straipsnyje „Vaikai su negalia iš Vokietijos remontuoja Vil-
nių“ rašoma apie grupę neįgaliųjų iš Vokietijos, besidarbuo-
jančių Vilniaus amfiteatro teritorijoje.

Vokietijos neįgalūs 
vaikai plušėjo Vilniuje 

Sostinės Konstitucijos pros-
pekte, prie Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro esantis amfite-
atras nebuvo remontuojamas 
nuo 1987 m., kai buvo pastaty-
tas. Neseniai ten plušėjo kelios 
dešimtys vaikų iš Vokietijos – 
taukšėjo plaktukai, ūžė grąžtai 
ir skambėjo kolegiškos šnekos.

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras, bendradarbiaudamas 
su Vokietijos AidA darbo ir in-
tegracijos mainų projektu, jau 
antrus metus Lietuvoje organi-
zuoja neįgalių vaikų darbo sto-
vyklas. Tokios stovyklos sve-
čiose šalyse turėtų padėti įgau-
ti socialinių ir darbinių įgūdžių, 
o grįžus į Vokietiją sėkmingiau 
integruotis į darbo rinką. Pirmą 
kartą tokie darbo ir integracijos 
mainai buvo surengti 2011 m. 
Šis projektas skirtas padėti ne-
įgaliesiems integruotis į darbo 
rinką ir visuomenę. 

Vaikai iš Vokietijos taip pat 
keliauja į Estiją, Daniją ir Pran-

cūziją. Pasak vokiečių grupės 
pedagogo Dirko Gorzelo, taip 
neįgalieji išbando save, o peda-
gogai įvertina jų stiprybes ir sil-
pnybes.

Projekto pagalbininkė ir visų 
rekonstravimo darbų planuo-
toja Jurgita Jakubauskaitė sako, 
kad amfiteatras darbams pasi-
rinktas ir dėl to, kad jis yra vie-
šoje erdvėje. Taip neįgalūs sve-
čiai gali parodyti, jog dirba ir yra 
tokie pat, kaip visi.

Svarstoma, kad jaunuoliai 
kitąmet gali prisidėti ir tvar-
kant Valdovų rūmus. Tiesa, kol 
kas projekto koordinatoriai tiks-
laus plano kitiems metams dar 
neturi. Amfiteatras pasirinktas 
dar ir dėl to, kad vaikai ne tik 
įgautų tam tikrų įgūdžių, bet ir 
matytų savo pastangų rezulta-
tą – gražią, atnaujintą ir visuo-
menei funkcionalia tapusią er-
dvę. Taip pat tikimasi, kad atei-
tyje tokiuose projektuose daly-
vaus ir lietuviai.

Komentuojame – 
konsultuojame

Į išankstinę pensija – tik 
atitikus nustatytas sąlygas

Išankstinės senatvės pensijos 
skyrimą ir mokėjimą reglamen-
tuoja Valstybinių socialinio drau-
dimo senatvės pensijų išanksti-
nio mokėjimo įstatymas. Ši pen-
sija gali būti skiriama tik asme-
nims, kurie atitinka šias sąlygas:

1. iki Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo nu-
statyto senatvės pensijos am-
žiaus yra likę ne daugiau kaip 
5 metai; 

2. turi ne mažesnį kaip 30 
metų valstybinio socialinio pen-
sijų draudimo stažą;

3. negauna kitų valstybinių 
socialinio draudimo, valstybinių, 
šalpos pensijų (išskyrus šalpos 
pensijas, įstatymų nustatytais 
atvejais mokamas namuose ne-
įgaliuosius slaugantiems asme-
nims), užsienio valstybės pensi-
jų, nuolatinių pensinio pobūdžio 
išmokų už asmens darbo pobū-
dį (valstybinės signataro rentos, 
artistų rentos, kompensacijos už 
ypatingas darbo sąlygas ir pan.), 
mokamų iš valstybės biudžeto ar 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžeto, pensijų išmokų, 
gaunamų bet kuriuo Pensijų kau-
pimo ir Papildomo savanoriško 
pensijų kaupimo įstatymuose 
nustatytu būdu, netekto darbin-
gumo periodinės kompensacijos, 
šalpos kompensacijos, nedarbo 
socialinio draudimo išmokos ar 
priešpensinės bedarbio išmokos;

4. nėra draudžiamas privalo-
muoju socialiniu draudimu (ne-
dirba pagal darbo sutartį, nėra 
individualių įmonių savinin-
kas, nėra ūkininkas ar jo partne-
ris pagal Ūkininko ūkio įstatymą 
ir kt.), taip pat negauna užsienio 
valstybėje pajamų, susijusių su 
darbo santykiais arba jų esmę ati-
tinkančiais santykiais;

5. atitinka kitas valstybinio 
socialinio draudimo pensijų įsta-
tymo nustatytas sąlygas senatvės 
pensijai gauti, išskyrus pensijos 
amžiaus reikalavimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
nuo 2012 sausio 1 d. išankstinei 
senatvės pensijai gauti nereikia 
būti registruotu bedarbiu.

Neįgaliaisiais 
besirūpinusiems pakanka 

mažesnio darbo stažo 
Motinoms, kurios pagimdė ir 

išaugino iki 8 metų penkis ir dau-
giau vaikų, taip pat tėvams (įtė-
viams), kurie ne mažiau kaip 15 
metų slaugė namuose savo ne-
įgalius vaikus (įvaikius), nepai-
sant vaikų (įvaikių) neįgalumo 
lygio arba savo vaikus (įvaikius), 
pripažintus netekusiais 60 proc. 
ir daugiau darbingumo (iki 2004 
m. balandžio 1 d. – I ar II grupės 
invalidais nuo vaikystės arba iki 
2005 m. liepos 1 d. tapusius I ar 
II grupės invalidais iki 18 metų), 
jeigu šie jų vaikai (įvaikiai) buvo 
pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 
m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 
metų, bei asmenims, kurie ne 
mažiau kaip 15 metų slaugė na-
muose neįgaliuosius, kuriems 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis (visiškos nega-
lios invalidus), išankstinė sena-
tvės pensija, jeigu jie atitinka ki-

Į išankstinę senatvės 
pensiją – tik viską 
gerai apgalvojus

tas įstatyme numatytas sąlygas, 
gali būti paskirta ir tuo atveju, 
jeigu kreipimosi dėl išankstinės 
senatvės pensijos dieną šie as-
menys turi ne mažesnį kaip 15 
metų valstybinio socialinio pen-
sijų draudimo stažą.

Nereti atvejai, kai asmenys, 
kuriems netekto darbingumo 
pensija paskirta netekus 45–55 
proc. darbingumo, vietoje gau-
namos mažos pensijos norėtų 
gauti išankstinę senatvės pensi-
ją. Tokiu atveju jie turi raštu atsi-
sakyti gaunamos netekto darbin-
gumo pensijos ir tik tada kreip-
tis dėl išankstinės pensijos sky-
rimo. Išankstinė senatvės pensi-
ja bus paskirta, jei asmuo atitiks 
minėtas išankstinei pensijai skir-
ti reikalingas sąlygas. 

Išankstinės senatvės 
pensijos skaičiavimas
Išankstinė senatvės pensija 

skaičiuojama taip, kaip ir vals-
tybinė socialinio draudimo se-
natvės pensija ir mažinama po 
0,4 proc. už kiekvieną pilną mė-
nesį, likusį iki senatvės pensijos 
amžiaus. 

Tarkime, kad asmeniui, kuriam 
iki senatvės pensijos amžiaus liko 4 
metai ir 2 mėnesiai (iš viso 50 mė-
nesių) skiriama išankstinė sociali-
nio draudimo senatvės pensija. Ap-
skaičiuotas pensijos dydis, įverti-
nus asmens socialinio draudimo sta-
žą ir draudžiamąsias pajamas – 930 
Lt. Skaičiuojant išankstinę senatvės 
pensiją, valstybinė socialinio drau-
dimo pensija būtų sumažinta 186 
Lt (930 x 0,4 proc. x 50). Išanksti-
nės senatvės pensijos mėnesio dydis 
bus 744 Lt (930–186).

Įsidėmėtina, kad kuo ilges-
nis laikas iki senatvės pensijos 
amžiaus, kitoms sąlygoms ne-
kintant, tuo didesne dalimi ma-
žėja išankstinės senatvės pensi-
jos dydis. 

Išankstinės senatvės pensijos 
skyrimas ir mokėjimas

Išankstinė senatvės pensija 
skiriama ir mokama nuo dienos, 
kurią turintis teisę gauti šią pen-
siją asmuo kreipėsi dėl jos pasky-
rimo ir pateikė visus dokumen-
tus. Pensija mokama už praėju-
sį mėnesį.

Išankstinės senatvės pensijos 
mokėjimas nutraukiamas: 

1. kai asmuo sukanka senat- 
vės pensijos amžių. Sukakus 
senatvės pensijos amžių, rei-
kia kreiptis į teritorinį „Sodros“ 
skyrių dėl senatvės pensijos pa-
skyrimo;

2. asmeniui paskyrus kitą 
pensiją ar išmoką;

3. asmeniui išvykus nuolat 
gyventi į užsienį, jeigu Lietuvos 
Respublikos tarptautinėse sutar-

tyse nenumatyta kitaip.
Išankstinės senatvės pensijos mo-

kėjimas sustabdomas, jei jos gavė-
jas įsidarbina, tampa individua- 
lios įmonės savininku, ūkininku 
ar jo partneriu, įsigyja verslo liu-
dijimą, gauna užsienio valstybėje 
pajamų, susijusių su darbo santy-
kiais arba jų esmę atitinkančiais 
santykiais, ir kt.

Išankstinės senatvės pensijos 
mokėjimas atnaujinamas, jei iš-
nyksta sąlygos, kurių pagrindu 
buvo sustabdytas išankstinės se-
natvės pensijos mokėjimas. Jeigu 
nuo išankstinės senatvės pensi-
jos mokėjimo sustabdymo die-
nos nepraėjo 12 mėn., atnaujina-
mas anksčiau paskirtosios (su-
mažintos tokia pat dalimi kaip ir 
pensijos skyrimo metu) išanksti-
nės senatvės pensijos mokėjimas. 

Jeigu nuo išankstinės senat- 
vės pensijos mokėjimo sustab-
dymo dienos iki kreipimosi dėl 
jos mokėjimo atnaujinimo die-
nos praėjo daugiau kaip 12 mėn., 
anksčiau paskirtosios išankstinės 
senatvės pensijos mokėjimas ne-
atnaujinamas, o ši pensija skiria-
ma iš naujo. Išankstinės senatvės 
pensijos mokėjimas atnaujina-
mas arba ji iš naujo skiriama nuo 
pirmos dienos mėnesio, einančio 
po to mėnesio, kurį asmuo krei-
pėsi dėl šios pensijos mokėjimo 
atnaujinimo arba skyrimo.

Paskirtos išankstinės 
pensijos nemažinamos 
Išankstinės senatvės pensijos, 

paskirtos iki 2012 m. sausio 1 d., 
mokamos tol, kol asmuo sukaks 
senatvės pensijos amžių, nusta-
tytą nuo 2012 m. sausio 1 d., ne-
paisant to, kad viršijamas išanks-
tinės senatvės pensijos gavimo 
mėnesių skaičius. 

Pavyzdžiui, moteriai, gimusiai 
1955 07 01, išankstinė senatvės pen-
sija paskirta nuo 2010 m. spalio 10 d. 
iki 2015 m. liepos 1 d. Pagal įstaty-
mo pataisas, 2015 m. teisę į senatvės 
pensiją įgis moterys, sulaukusios 61 
metų ir 4 mėnesių (kiekvienais me-
tais pensijos amžius didinamas po 4 
mėnesius). Šiai moteriai vienus me-
tus ir 4 mėnesius (kol įgis teisę gau-
ti senatvės pensiją) bus tęsiamas iš-
ankstinės senatvės pensijos mokėji-
mas ir nemažinamas jos dydis. 

Išankstinių senatvės pensijų, 
paskirtų iki 2012 m. sausio 1 d., 
dydis nemažinamas dėl to, kad 
padidėja mėnesių iki senatvės 
pensijos amžiaus skaičius. 

Išankstinės senatvės pensi-
jos gavėjas per 10 dienų „Sodrai“ 
turi pranešti, jei išvyksta gyven-
ti į užsienį, gauna kitą pensiją ar 
išmoką, įsidarbina ar užsiima in-
dividualia veikla ir t.t.

Leonilija PERMINIENĖ

Atitolinus pensinio amžiaus pradžią vis daugiau žmonių pa-
galvoja apie galimybę išeiti į išankstinę pensiją. Susimąstyti 
apie tai skatina ir gana aukštas nedarbo lygis šalyje, ne-
rimas, kad darbo netekusiam vyresnio amžiaus, ypač 
neįgaliam, žmogui bus nelengva susirasti naują. Vis dėlto 
svarbu suvokti, kad pasirinkęs išsankstinę pensiją žmogus 
turės susitaikyti su visam laikui sumažėjusia pensija. Šiuo 
metu išankstines pensijas gauna daugiau kaip 12,7 tūkst. 
šalies gyventojų arba tik apie 1 proc. visų socialinio draudi-
mo pensijų gavėjų. Vidutinis jos dydis – 629,56 Lt.
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Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Mano žmona nori, kad ją nu-
sivežčiau į kokią brangią vietelę. 
Galvoju šiandien vakare nuva-
žiuoti į degalinę benzino...

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Fizinis pasyvumas 
kasmet nusineša  
5 mln. gyvybių

Remiantis specializuoto britų žur-
nalo „The lancet“ pateiktais duomeni-
mis, trečdalis suaugusių pasaulio gy-
ventojų yra fiziškai neaktyvūs. Toks gy-
venimo būdas kasmet pražudo 5 mln. 
planetos gyventojų.

Pateiktais duomenimis, maždaug 
10 proc. mirčių pasaulyje įvyksta dėl 
nepakankamo fizinio aktyvumo. Har-
vardo medicinos mokyklos Bosto-
ne mokslininkai nustatė, jog trys iš 
dešimties vyresnių nei 15 metų am-
žiaus žmonių juda nepakankamai, 
tarp 13–15 metų amžiaus jaunimo fi-
ziškai pasyvūs yra net keturi iš pen-
kių jaunuolių.

Remiantis tyrimu, fiziškai neak-
tyviu laikomas tas žmogus, kuris ne-
užsiima nuosaikia fizine veikla bent 5 
kartus per savaitę arba nepraktikuoja 
aktyvios sportinės veiklos bent 3 kar-
tus per savaitę. Pažymėtina, jog mote-
rys yra mažiau fiziškai aktyvios nei vy-
rai ir su amžiumi ši tendencija stiprėja.

Kitos studijos metu buvo lygina-
ma fizinio aktyvumo įtaka įvairioms li-
goms. 2008-aisiais nepakankamas ju-
dėjimas lėmė daugiau kaip 5,3 mln. 
mirčių visame pasaulyje iš 57 mln. Pa-
sak mokslininkų, nejudrumas sukelia 
6 proc. vainikinių širdies arterijų ligų, 
7 proc. – II tipo diabeto ir 10 proc. – 

krūties ir storosios žarnos vėžio atvejų.

Nuskendusiame laive 
rastas lobis

Iš laivo, kurį per Antrąjį pasaulinį 
karą prie Airijos krantų nuskandino na-
ciai, iškeltos 48 tonos sidabro. Tai yra 
tik penktadalis lobio, esančio „SS Gair-
soppa“ laive. Jį 1941 m. vasarį torpe-
domis apšaudė ir nuskandino vokie-
čių povandeninis laivas. Gyvas liko tik 
vienas iš 85 įgulos narių. Laivo nuolau-
žos daug dešimtmečių gulėjo 4 700 m 
gylyje. Praėjusiais metais jos buvo su-
rastos. Padedant robotams, į paviršių 
ištraukti 1 203 sidabro luitai. Dar ketu-
ris kartus tiek jų likę laive.

Viduramžių laikų 
liemenėlės

Mados ekspertus nustebino ke-
turios maždaug 600 metų senumo 
liemenėlės, rastos vienoje Austrijos 
pilyje. Iki šiol buvo manoma, kad šie 
apatiniai drabužėliai atsirado truputį 
daugiau nei prieš 100 metų, kai mo-
terys nustojo dėvėti ypač aptemptus 
korsetus. Tačiau archeologų atkasti li-
niniai apatiniai yra viduramžių laikų. 
Londono muziejaus kuratorė Hilari 
Deividson teigia, kad vienas radinys 
„atrodo visiškai taip pat, kaip moder-
ni liemenėlė“.

Skrebutis už  
300 eurų

Ko tik negalima paversti pinigais: 
skrebutis, kuris buvo patiektas prin-
cui Čarlzui vestuvių su princese Di-
ana rytą, aukcione parduotas už be-
veik 300 eurų (apie 1 035 Lt). Dėl dau-
giau kaip 30 m. senumo baltos duo-
nos gabaliuko kovojo du interesan-
tai. Skrebutį aukcionui pasiūlė 83 
metų Rouzmari Smit. Jos duktė dir-
bo Bakingamo rūmuose patarnau-
toja. Vestuvių dieną, 1981 metų lie-
pos 29-ąją, R.Smit aplankė savo duk-

terį. „Viena dukters užduočių buvo iš 
princo Čarlzo kambario paimti pus-
ryčių padėklą. Aš stovėjau su ja kori-
doriuje ir pamačiau, kad Čarlzas viso 
skrebučio nesuvalgė. Norėjau suveny-
ro ir pagalvojau: kodėl ne?“ – pasako-
ja moteris. Skrebutis 30 m. pragulėjo 
lentynoje jos namuose.

Filosofiškas  
miestelis

Nedažnai miesto valdžios nutari-
muose cituojamas Sokratas arba Spi-
noza. Pietų Italijos miestelyje Koriljano 
d`Otranto, turinčiame 5 889 gyvento-
jus, yra kitaip. Vadovaujant šiemet iš-
rinktai merei Adai Fiore, kuri anksčiau 
buvo filosofijos mokytoja, mieste at-
sirado keraminės iškabos su tokių fi-
losofų kaip šventasis Augustinas ci-
tatomis. Baruose ir parduotuvėse yra 
dalijami atvirukai su įvairiausiais užra-
šais, pavyzdžiui, „kodėl mes gimėme?“ 
Miestelis jau spėjo surengti tarptau-
tinę filosofijos konferenciją ir baigia 
įrengti, merės žodžiais, pirmąjį Italijoje 
daugiaformatį filosofijos parką. Pasak 
projekto reklamų, čia turėtų „medžiai 
kalbėti, sienos šviesti, o vaizdai plaukti“. 
Miesto rotušėje kiekvieną penktadienį 
nuo 15 iki 19 val. dirba etatinė filoso-
fė, kuri, pasak merės,  „bendrauja sokra-
tiškuoju dialogu, gyvena ne praeityje, 
o dabartyje ir žiūri į ateitį“. Pagrindi-
nis savivaldybės filosofo darbas – pa-
dėti miestiečiams aiškiau mąstyti, įsi-
klausyti vieniems į kitus ir padėti jiems 
formuluoti klausimus. Pati filosofė tei-
gia, kad jos klientai yra įvairiausi žmo-
nės: tiek bendrovių vadovai, tiek gėli-
ninkai ir padavėjai.

Kačiukas 
konteineryje

Trijų mėnesių kačiukas be van-
dens ir maisto ištvėrė kelionę per Ra-
mųjį vandenyną konteineryje, o da-
bar sveiksta Kalifornijoje. Baltai oranži-
nis gyvūnas, pavadintas Ni Hao (man-
darinų kalba tai reiškia „labas“), aptik-
tas praėjusią savaitę atidarius kontei-
nerį. Kačiukas iš Šanchajaus keliavo 
dvi savaites ir įveikė 10,45 tūkst. km. 
Neaišku, kaip jis pakliuvo į konteinerį. 
Iš pradžių gyvūnėlis buvo toks nusil-
pęs, kad negalėjo pastovėti, tačiau da-
bar jau žengia pirmuosius žingsnius, o 
gyvūnų globėjai ieško, kas galėtų tap-
ti jo šeimininku. 

Olimpiečių pora 
negalės gyventi 

viename kambaryje
Australų šaulys Raselas Markas 

piktinasi, kad olimpiniame kaimelyje 
Londone negalės gyventi viename 
kambaryje su savo žmona, kuri taip 
pat priklauso Australijos olimpinei de-
legacijai. „Beprotiškiausia tai, kad de-
legacijoje yra daugybė homoseksua-
lių porų, kurios galės dalytis kamba-
riu. Mes diskriminuojami, nes esame 
heteroseksualai“, – atvykęs į Londo-
ną, kur liepos 27-ąją prasidės olimpi-
nės žaidynės, pareiškė 48 metų spor-
tininkas. 1996 m. olimpinis čempi-
onas mano, kad tai Australijos olim-
pinio komiteto kerštas už jo žmonos 
nuotrauką viename vyrų žurnale. Jam 
32 metų moteris pozavo vilkėdama 
bikinį ir su ginklu rankoje.  „To komi-
tetui, ko gero, buvo per daug, – sakė 
R.Markas. – Mes baudžiami, nes esa-
me susituokę.“ Australų delegacijos 
vadovas Nikas Grynas atmetė kalti-
nimus dėl heteroseksualių porų dis-
kriminacijos. Anot jo, lovų paskirsty-
mo tikslas buvo vienas – kad kiekvie-
nas atletas gautų vietą olimpiniame 
kaimelyje. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

automobilis, kuriuo važiavo kar-
tu su vyru, netikėtai užgeso ant 
geležinkelio bėgių. Vyras žuvo 
iškart, o Ramunę gydytojai surin-
ko ir sudėliojo iš mažiausių gaba-
lėlių. Stiprus, užgrūdintas sporti-
ninkės organizmas atlaikė likimo 
siųstą išbandymą. Visų nuosta-
bai, jau po 1,5 metų Ramunė vėl 
grįžo į sporto areną. Tik sveikų-
jų rungtynes pakeitė neįgaliųjų 
varžybos. Daugiau kaip 10 metų 
ji sėkmingai rungtyniauja su gar-
siausiais Europos, pasaulio ne-
įgaliais sportininkais ir kaskart 
užkopia ant įvairių čempionatų 
nugalėtojų pakylos. 

Varžysis šuolio į tolį 
rungtyje 

Daugiakovę pasirinkusi 
R.Adomaitienė jėgas yra išban-
džiusi 7 rungtyse, tačiau geriau-
sių rezultatų pasiekė ir didžiau-
sią pripažinimą pelnė mesdama 
ietį ir šokdama į tolį. Sportininkė 
išlaikė šių abiejų rungčių A nor-
matyvus, tad Londono parolim-
pinėse žaidynėse galėjo stoti prie 
abiejų starto linijų. Deja, pernai 
vasarą, dalyvaujant Klaipėdo-
je vykusiose miesto pirmenybė-
se, kuriose ji varžėsi su sveikais 
sportininkais, trūko peties rau-
muo. Medikų teigimu, pasy-
viam gydymui nepasiduodan-
čią problemą galima išspręsti tik 
chirurginiu būdu. Tačiau vienos 
varžybos vijo kitas ir ilgai trun-
kančiam gydymui vis pritrūk-
davo laiko. Kai pagaliau Ramu-
nė šiam žingsniui pasiryžo, išgir-
do ne ypač džiuginančią prog- 
nozę, jog gali būti, kad po ope-
racijos net metus negalės laisvai 
valdyti rankos. „Tada į žaidynes 
iš viso nebūčiau galėjusi vyk-
ti, – sako sportininkė. – Nors pe-
ties skausmą jaučiu nuolat, pri-
pratau prie jo, galiu gyventi. Ie-
ties metimas liks ateičiai. Gerai, 
kad į Londono parolimpines žai-
dynes įtraukta mano neįgalumo 
grupės šuolio į tolį rungtis. Peki-
ne jos nebuvo.“

Po prieš 15 metų patirtos 
traumos dėl sutrupinto klubo 
Ramunės dešinė koja liko trum-
pesnė – sportininkė negali ja 
visa jėga atsispirti. „Teko persi-
kvalifikuoti ir išmokti atsispir-
ti kairiąja, – prisimena lengva-
atletė. – Dabar džiaugiuosi, kad 

Ambicinga 
sportininkė įveikia ir 
varžoves, ir pasaulio 

rekordus
įveikiau šią kliūtį ir galiu toliau 
varžytis šuolio į tolį rungtyje.“ 
Viską, ką naujo gyvenime tenka 
išmokti, Ramunė priima filoso-
fiškai, vadovaudamasi principu 
– ką išmoksi, ant pečių nenešio-
si. Sportininkė ne kartą įsitikino, 
kad kai kurie dalykai vėliau įgy-
ja aukso vertę.

Pasaulio rekordų 
korekcija

R.Adomaitienės sportinių 
laimėjimų suvestinėse šuolio į 
tolį pasiekimai pradėti fiksuo-
ti nuo 2010 metų. Botropo mies-
te vykusiame atvirame Vokieti-
jos čempionate klaipėdietė nu-
šoko 4 m 50 cm ir pagerino pa-
saulio rekordą. Pasak Lietuvos 
parolimpinio komiteto genera-
linio sekretoriaus Gintaro Za-
vadckio, atkakliai besitreniruo-
jančiai sportininkei netrukus 
tai tapo įprastu dalyku – po jos 
startų čempionatuose pasaulio 
rekordai keitėsi ne kartą. 2011-
ųjų pradžioje Naujojoje Zelan-
dijoje vykusiame planetos neį-
galiųjų lengvosios atletikos čem-
pionate judėjimo negalią turin-
čių moterų šuolių į tolį rungtyje 
R.Adomaitienė vėl tapo pasaulio 
rekordininke – į tolį nuskriejusi 
4 m 64 cm ir aplenkusi 13 var-
žovių, dar 14 centimetrų į priekį 
stumtelėjo prieš metus savo pa-
čios pasiektą rezultatą. Ši sporti-
ninkės sėkmė tapo pirmąja Lie-
tuvai iškovota kvota į Londono 
parolimpines žaidynes. 

Dar kartą planetos rekordą 
Ramunė pakoregavo 2011 m. 
pabaigoje Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose vykusiose IWAS pa-
saulio neįgaliųjų sporto žaidynė-
se. Tąkart ji nušoko 4 m 66 cm.

Vis dėlto R.Adomaitienės pa-
siektas pasaulio rekordas iki pa-
rolimpinių žaidynių neišsilaikė. 
Didžiuoju pasirengimu Londo-
no žaidynėms vadinamas šią va-
sarą Olandijoje vykęs Europos 
neįgaliųjų lengvosios atletikos 
čempionatas tik patvirtino, kad 
neįgaliųjų sportas ir jo rezulta-
tai į priekį žengia septynmyliais 
žingsniais. Moterų šuolių į tolį 
varžybose auksą šiame čempi-
onate iškovojo ukrainietė Ina 
Stryžak, nušokusi 4 m 96 cm ir 
pagerino R.Adomaitienei pri-
klausiusį pasaulio rekordą. An-
trąją vietą užėmusi rusė Mar-
garita Gončarova taip pat „su-
mušė“ buvusį rekordą – ji nu-
šoko 4 m 72 cm. Šiame čempio-
nate R.Adomaitienė pelnė bron-
zos apdovanojimą – ji nušoko 4 
m 63 cm. 

Šiek tiek atsitraukusi atgal 
Ramunė nesikremta. Pasak jos, 
paskutiniosios varžybos iš esmės 
nieko nelėmė, tad svarbiau buvo 
dar kartą pasitikrinti save, pažiū-
rėti, kaip veikia trenerės supla-
nuota taktika, įvertinti varžovių 
galimybes, bet per daug „nesi-
plėšyti“. Juk lemiamas startas – 
priešakyje.

Psichologiškai  
pasirengti padeda buvęs 

sportininkas
R.Adomaitienė puikiai pri-

simena savo pirmąsias parolim-
pines žaidynes ir Pekine patirtą 
keistą jausmą, kai kūnas ir pro-
tas, atrodo, dirbo visiškai atski-
rai. „Daugybė žmonių, iš pilnų 
tribūnų sklinda triukšmas, švil-
pimas... Nors rungėmės stadio-
ne, bet atrodė, kad viskas vyks-
ta uždaroje erdvėje – nebuvo kuo 
kvėpuoti, – į prieš ketverius me-
tus vykusias žaidynes mintimis 
grįžta Ramunė, tikindama, kad 
nieko panašaus nebuvo patyru-
si nė viename lengvosios atleti-
kos čempionate. – Gerai, kad ne-
įgaliųjų sportas populiarėja, kad 
juo domimasi, bet pirmą kartą 
patekus į tokią aplinką buvo be 
galo sunku. Neprisimenu, nei 
kaip startavau, nei kiek ietį nu-
mečiau ar rutulį nustūmiau…“

Psichologiškai pasirengti 
Londono parolimpiadai Ra-
munei padeda praeityje gar-
sus sportininkas, sportinio ėji-
mo meistras Vytautas Patapas. 
Svarsčiusi galimybę kreiptis pa-
galbos į psichologus, moteris 
vis dėlto pasirinko kitą varian-
tą – pašnekesius su ne sykį visa 
tai savo kailiu patyrusiu sporti-
ninku. „Jis geriau supranta situ-
aciją, žino visus niuansus, pats 
išgyvenęs daugybę įvairių atve-
jų, todėl gali profesionaliai pa-
tarti, perduoti savo patyrimą ir 
žinias, – pasakoja Ramunė. – Jis 
man padėjo suvokti daugelį da-
lykų, išmokė, kaip elgtis kritiš-
kais momentais. Ir pati skaitau 
psichologijos knygas. Dabar jau-
čiuosi daug tvirčiau.“ 

Ramunė neslepia, kad ne ma-
žiau už būsimas varžybas paro-
limpiečius slegia ir išankstiniai 
aplinkinių lūkesčiai. „Darome 
viską, kad nenuviltume nei tre-
nerių, nei gerų rezultatų iš mūsų 
besitikinčių palaikančių žmo-
nių“, – sako Ramunė. Tačiau, 
pasak jos, kiekvienos varžybos 
– naujas iššūkis. Ir, nepaisant 
visų pastangų, niekas nežino, 
kaip jos baigsis. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

***
Televizorius yra puikus da-

lykas. Nuo jo pradeda skaudėti 
galvą, bet reklama iš karto pasiū-
lo vaistų nuo skausmo.

***
– Mielasis, ar matei? Šiandien 

nupirkau naują tualeto šepetį. 
– Mačiau, bet aš geriau nau-

dosiu tualetinį popierių.

***
Gydytojas klausia persišal-

džiusio paciento:
– Ar įvykdėte mano nurody-

mą ir po karštos vonios išgėrėte 
puodelį ramunėlių arbatos?

– Ne, kai ištuštinau vonią, ar-
batos nuryti jau nepajėgiau.
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& Janina PRANAITIENĖ

Dėkite į duoną 
kmynų
Kepkit duoną kasdieninę,
Ar kvietinę, ar ruginę,
Ar kitokių dar grūdų –
Būtų kad tiktai gardu.

Dėkite į duoną kmynų
Ir visokių gardumynų.
Pasitaikys koks vabzdys –
Tai vis kmynas – pamanys.

Dėkit vaistinių žolių –
Nuo visokių bus ligų,
Siūlas jei, virvagalys,
Žolės stiebas – pamanys.

Ir jei kas tešlon įkrito,
Nepraras nieks apetito,
Valgys duoną kasdieninę –
Ir kvietinę ir ruginę.

& Vladas DANUSAS

Skambutis
Kalėdos. Artimųjų būta.
Ir aš buvau lengvai apšilęs.
Toks netikėtas šis skambutis.
Atleiski už nejaukią tylą.

Pasimečiau. Nejaugi ji čia?..
„Grįžau iš Airijos namolio...
Atvyk ... ryt pirmą ... prie „Žemaičio...“ –
„Atvyksiu būtinai, Nijole...“

Mes susitikome. Kavinė...
Šampanas... muzika... nektaras...
Skaudi kalba apie kaimynes,
Vergaujančias už marių.

& Laima ŠIPŠINSKIENĖ

***
Sausa obels šakelė liūdi
Sode ant tako.
Mergytė stebi įdėmiai
Ir švelniai sako:
„Nuskinsiu žiedą, tave papuošiu,
Neverk, mažyte.
Galvok, kad vėjas meiliai paglostė,
Kad vėl pražydai!“

Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę 
„Gyvenimo mažmožiai“ Tęsinys. Pradžia –  

„Bičiulystės“ 26 numeryje

& Vitalija PAČKAUSKIENĖ

Agotos duona
Vasario pradžia. Kalendo-

riuje ant sienos puikuojasi rau-
donas penketas. Žiemos beliko 
geros trys savaitės. Prieš išeida-
ma į užtarnautą poilsį, žilagalvė 
dirba net sekmadieniais. Ji mez-
ga ažūrines užuolaidas, kamšo 
namų sienas sniego vata, per-
dengia senus šiferinius stogus 
ekologiška ledo danga. Po dar-
bų žiemužė ima savo pirštais – 
varvekliais brazdenti elektros 
laidus tarsi gitaros stygas, iš-
gaudama savitą melodiją. Kvie-
čia vėją klajūną svaiginančiam 
meilės šokiui. Bet vėjelis jau-
nas. Senos žiemos šokdinti ne-
nori. Apsuka pora valsų iš pa- 
reigos ir dingsta...

Vėjas klajūnas įsimylėjęs 
mokinukę, ilgakoję Linutę, kuri 
sėdi ilgais vakarais prie knygų. 
Vėjelis ieško plyšių, norėdamas 
patekti į mergaitės namus, vis 
nepritaiko rakto į jos širdį. Li-
nai meilė nerūpi, ji svajoja būti 
gydytoja ir padėti žmonėms, to-
dėl daug mokosi.

Nuo vėjo bandymų patek-
ti į namus kambarėlyje nešilta. 

Pavargo mokinukės akelės, su-
grubo pirštukai. Nulipo mer-
gaitė laiptais į virtuvę, susira-
do degtukų dėžutę. Degtukas 
pabučiavo dujinę viryklę, kuri 
jam atsakė meilės liepsna. Už-
kaitė arbatinuką-garvežiuką, 
taip vadinamą dėl jo švilpimo 
vandeniui užvirus.

Mergaitė, kad negaištų 
brangaus laiko, sugrįžo į savo 
kambarį ir palinko prie moks-
lų, kol arbatinukas ją pakvies. 
Pagarsino mėgstamą muziką, 
nes už lango vėjas traukė mei-
lės serenadas.

O virtuvėje... Arbatinukas 
iš pradžių švytėjo metaliniais 
žandais, paskui pradėjo švilp-
ti, reikalaudamas dėmesio. Ne-
sulaukęs Linutės pradėjo raus-
ti iš bejėgiškumo, švilpimas nu-
tilo, nes baigėsi kuras – vanduo 
išgaravo. Aptirpo plastmasinis 
rankos protezas, išsilydė švilpi-
mo aparatas, arbatinis pajuodo 
iš pykčio ir galiausiai užtroško 
dūmuose.

Linos klajojimą mokslo la-
birintais nutraukė šaižus durų 
skambutis. Pasileido tekinom 
durų atrakinti. Gal namiškiai 
sugrįžo? Bet kodėl patys neat-
sirakina?

O dangau... Iš kur tas kva-
pas, iš kur dūmai? Virtuvėje jau 
karaliavo juodagalvis drakonas. 
Nugalėjusi drakoną, mergaitė 
užsuko dujas, pravėrė langus, 
atlapojo duris. Ant slenksčio 
stovėjo kaimynė. Moteris ištie-
sė duonos riekelę, pagarbiai su-
vyniotą į popierių.

– Paimk, Linute, buvau baž-
nyčioj, pašventintos Agotos 
duonelės turiu, tai pasidalinsiu.

– Ačiū, teta, kad mūsų ne-
pamirštat, – padėkojo mergaitė.

– Smulkmena, vaikeli,– 
dingsta kaimynė vakaro tam-
soje.

– Smulkmena... bet nuo 
gaisro išgelbėjo,– sušnabždė-
jo Linutė. 

& Rima DANYLIENĖ

Pavasaris
Išėjau su sūnum parsinešti sulos,
Tuo pačiu paklajoti po mišką.
Oras šyla ir medžiai jau greitai žaliuos
Ir taip gera žolę matyti ryškią.

Nuo žibučių akių atitraukt negaliu,
Bet neskinsiu jų. Gaila, lai žydi.
Pamažu einam miško siauru takeliu,
O paukštelių giesmelės palydi.

Ir taip gera kvėpuoti pilna krūtine,
Vis dairausi aplink, negalvoju.
Na, o kiškis tikriausiai miegojo krūme,
Ir kad šoks man staiga iš po kojų...

Net pajusti nespėjusi puoliau šalin,
O sulos kibirėlis ištiško...
Bet kvatojau, sūnaus atsirėmus peties,
Na, o kiškis nubėgo į mišką.

Akyse prašviesėjo nuo juoko gardaus,
Nors sulos kibire – nė lašiuko.
Visą kelią juokiaus pakeliui į namus, 
Gal tik lūpa, kaip kiškiui, netrūko.

Kalvarijiškės Marija Kraipavičiūtė ir Laimutė Šipšinskienė savo kūryboje 
dažnai susimąsto apie gyvenimo prasmę.

Literatūra – neišsenkanti Vitalijos Pačkauskienės ir Vlado Danuso pokal-
bių tema.

Intelektas
Jaunimo intelektas – 
Akis išdegus lėkti
Gimtaisiais tėviškės keliais,
Kol dūšia kūno neapleis.

Pagrindinis maistas
Žiniasklaidai nė motais,
Kas dedasi gimtinėj.
Jinai anekdotais
Mus sočiai maitina.

Maratonininkai
Vargų tonų tonos...
Žmonės nuo jų bėga...
Kada užsibaigs tas maratonas,
Nežino niekas...

Padėka
Ačiū bočiams,
Megztoms beretėms –
Laisvės sočiai,
Tik valgyt norėtųs...

Išsigelbėjimas
Kad ne grybai ir ne uogos,
Pensininkės būtų nuogos.
Ir pensininkai iš paskutinių
Ieško čiobrų ir rūgštynių.

Už Nemuno
Už Nemuno kitas
Pradėjo aušt rytas,
O mūsų pusėj – 
Nuvargę, nuskurdę, uždusę.

Smaglaikis
Smagu gyventi
Ir mieste, ir sodžiuj –
Po šventės – šventė...
Apie darbą nė žodžio.

Amžiaus afera
Lietuvoj lietuvių lyg ir nėra:
Išbėgo pas anglus ir vokiečius.
Lietuvoj klesti amžiaus afera:
Lietuvius paverčia MOKESČIAIS.

Taip gyvenam...
Taip ir gyvenam
Besiblaškydami į šonus...
Kadais spaudė Ivanas,
Nūnai spaudžia Džonas.

Perniek
Kaip gražiai Tautišką giesmę giedam,
Nors vienas kitą prie žaizdos dėk...
Ponams nerūpi vargstančiųjų bėdos,
Todėl tas vaidinimas perniek...

Darbštuolis
Energetikos ministras darbo ėmėsi:
Šilumos kaina brangs kas mėnesį.
O ką? Galėtų brangti ir kas dieną – 
Tai mūsų neliktų kaip tų indėnų.

Rojus
Jei yra kur nors rojus,
Tai jisai Lietuvoj...
Kaip gražiai mums meluoja,
O mums tuščia galvoj...

Ryžtas
Ne kartą miriau,
Ne kartą buvau išduotas.
Bet dėl to dar stipriau
Kyla noras kovoti!

Epigramos

& Marija KRAIPAVIČIŪTĖ

Dėlioju laiką
Po lašelį,
po kruopelę
dėlioju laiką
į dienos mozaiką,
kad į širdis nutekėtų
gėriu, gerumu.
Po lašelį,
po kruopelę
seikėju jį, dalinu,
kad būtų skalsi
duonos riekelė,
kad čiauškėtų vaikas,
kad širdies negeltų
vienišai senelei...
Po lašelį,
po kruopelę...

Benediktas MEDVEDEVAS
BiržaiTęsinys – kitame numeryje.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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