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Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Lietuvos 
trispalvės 

vėliavnešys – 
parolimpinių 

žaidynių 
„senbuvis“

Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sporto federacijos 
atstovui kauniečiui Ro-
landui Urbonui Londono 
parolimpinės žaidynės jo 
sportinėje karjeroje – jau 
5-osios. Triskart parolim-
pinių žaidynių apdovano-
jimus pelnęs lengvaatletis 
įrašytas į regėjimo negalią 
turinčių sportininkų elitą, 
tačiau kiekvienoms nau-
joms varžyboms jis ren-
giasi negailėdamas nei 
jėgų, nei laiko. Iki pat Lie-
tuvos parolimpinės rink-
tinės išvykimo į Londo-
ną Rolandą kasdien buvo 
galima sutikti besitreni-
ruojantį Kauno S.Dariaus 
ir S.Girėno stadione.

Kieno interesus apgynė  
įstatymo pakeitimai?

Rolandas Urbonas – vienas iš nedaugelio neįgalių Lietuvos sportininkų, šalies 
garbę ginsiančių jau 5-osiose parolimpinėse žaidynėse.      Egidijaus Skipario nuotr.

Vėliavnešio pareiga – ir 
garbė, ir atsakomybė
Netrukus, rugpjūčio 29-ąją, 

Londone aidės parolimpinių žai-
dynių pradžią skelbiančios fan-
faros, į Olimpinį stadioną įžengs 
165 pasaulio šalims atstovaujan-
čių sportininkų delegacijos. Lie-
tuvos parolimpinės rinktinės 

priešakyje jau penktą kartą žengs 
Rolandas Urbonas – mūsų šalies 
trispalvės vėliavnešys.

Sportininkas neslepia, kad ši 
pareiga jam – ne tik garbė, bet ir 
didelė atsakomybė. Už savo šalį, 
jos sportininkus, jų būsimus re-
zultatus. Dusyk, parolimpiečius 
išlydint į Sidnėjaus ir Pekino pa-
rolimpines žaidynes, Lietuvos 
vėliavą R.Urbonui įteikė Prezi-
dentas Valdas Adamkus. Atletas 
džiaugiasi, kad iki šiol neįgalūs 
sportininkai visada pateisino į 
juos dedamas viltis ir lūkesčius – 
dar nė karto iš vasaros parolimpi-
nių žaidynių jie negrįžo be apdo-
vanojimų. Beje, gana dažnai savo  

Nebesiekia statuso ir jo 
atsisako

Lietuvos darbo biržos (LDB) 
Užimtumo rėmimo skyriaus ve-
dėjos Vilijos Sanajavienės teigi-
mu, pernai Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos iniciatyva 
atlikus kai kurių socialinių ir ne-
įgaliųjų socialinių įmonių patikri-
nimą pažeidimų, dėl kurių įmo-
nės netektų papildomas lengva-
tas garantuojančio statuso, neras-
ta. Apskritai atvejų, kai jis panai-
kintas (dėl neskaidrios veiklos, 
piktnaudžiavimo parama), taip 
pat nėra. Tačiau, metų pradžioje 
pakeitus Socialinių įmonių įsta-
tymą, galimybės būti ir vadintis 
neįgaliųjų socialine įmone savo 
noru atsisakė per 20 įmonių. Ne 
toks patrauklus šis statusas atro-
do ir jo iki šiol neturėjusioms įmo-
nėms. V.Sanajavienės nuomone, 
prie to galėjo prisidėti tiek plačiai 
įvairiose žiniasklaidos priemonė-
se paskleista abejonė dėl sociali-
nių ir neįgaliųjų socialinių įmo-
nių veiklos skaidrumo, tiek ir pa-
sikeitusios Socialinių įmonių įsta-
tymo nuostatos.

Remiantis pakeistu įstatymu, 
neįgaliųjų socialinės įmonės sta-
tusą norinti išlaikyti įmonė (ne 
mažiau kaip pusė jos darbuotojų 
turi būti neįgalieji) turi darbinti 

Pernai rudenį per šalį nuvilnijus sprogusio socialinių įmonių 
burbulo bangai suabejota jų skaidrumu, vykdoma sociali-
ne misija, interesais. Buvo atliekami patikrinimai, keičiamos 
statuso (neįgaliųjų socialinių įmonių) gavimo ir išlaikymo 
sąlygos, priimta nauja tvarka dėl socialinių ir neįgaliųjų so-
cialinių įmonių veiklos tikrinimo, pakeistas ir sugriežtintas 
Socialinių įmonių įstatymas. Kitaip tariant, imtasi priemo-
nių, siekiant apsaugoti pažeidžiamus visuomenės narius – 
neįgaliuosius, ypač sunkią negalią turinčiuosius. Praėjus 
pusmečiui po pasikeitimų galima suabejoti, ar tikslas buvo 
pasiektas ir ar neįgaliųjų darbinimo situacija nepablogėjo.

ne mažiau kaip 40 proc. darbuo-
tojų, kurių darbingumas yra nuo 
0 iki 40 proc. Taip siekta statusą 
norinčias išsaugoti įmones ska-
tinti darbinti daugiau sunkesnę 
negalią turinčių žmonių. Anks-
čiau jokie papildomi reikalavimai 
neįgaliųjų socialinėms įmonėms 
dėl neįgalių darbuotojų darbin-
gumo nebuvo taikomi.

Priešingas rezultatas
Pasak Neįgaliųjų įmonių są-

jungos (NSĮS) direktoriaus Ge-
dimino Bartkaus, įsigaliojus mi-
nėtam pasikeitimui, neįgaliųjų 
socialinės įmonės, kuriose dirba 
mažiau kaip 40 proc. ne dides-
nį kaip 40 proc. darbingumą tu-
rinčių darbuotojų, neturėjo daug 
pasirinkimų. Norėdamos išlaiky-
ti neįgaliųjų socialinės įmonės 
statusą jos galėjo atleisti didesnį 
darbingumą turinčius neįgaliuo-
sius ir darbinti sunkesnės nega-
lios darbuotojus arba atsisakyti 
šio statuso. Pastaruoju keliu pa-
suko buvusi neįgaliųjų socialinė 
įmone ir NSĮS narė UAB „Lyde-
rio grupė“. Pasak G.Bartkaus, iš 
esmės jokių privilegijų ar papil-
domos paramos šis statuso pa-
keitimas nelėmė, mat tik neįga-
liųjų socialinėms įmonėms tei-
kiamomis subsidijomis – papil-
domų administravimo ir trans-

porto išlaidų kompensavimo, 
neįgalių darbuotojų darbo aplin-
kai, gamybinėms ir poilsio patal-
poms pritaikyti, asistento (gestų 
kalbos vertėjo) išlaidoms kom-
pensuoti – „Lyderio grupė“ ne-
sinaudojo. Esminių pasikeitimų, 
atsisakius neįgaliųjų socialinės 
įmonės statuso, teigė nepatyręs 
ir UAB „Alinva“ direktorius Pet- 
ras Laucius. Jis šio fakto nedra-
matizuoja ir tikisi, kad netrukus  
„Alinva“ vėl galės vadintis neį-
galiųjų socialine įmone. Šis sta-
tusas – tarsi skiriamasis bruo-
žas mažiausio darbingumo žmo-
nėms, ženklas, reiškiantis, jog jie 
čia gali susirasti darbą.

Griežtesnė darbo vietų 
steigimo ir pritaikymo 

tvarka
Pakeistame Socialinių įmonių 

įstatyme atsirado ir naujų nuos-
tatų, kuriomis siekiama užkirs-
ti kelią piktnaudžiavimui valsty-
bės parama, skiriama naujų dar-
bo vietų neįgaliesiems steigimui. 
Valstybės paramos neįgaliojo dar-
bo vietai steigti (pritaikyti) pra-
šanti įmonė turi turėti tokio pat 
dydžio garantinį fondą. Jis turi 
būti išlaikomas tiek pat, kiek ir 
įsteigta (pritaikyta) darbo vieta 
(ne trumpiau kaip 36 mėnesius). 
Pasak V.Sanajavienės, ši subsidi-
jos socialinėms ir neįgaliųjų so- 
cialinėms įmonėms rūšis anks-
čiau buvo ypač populiari, tam 
praėjusiais metais buvo skirta 
apie 4 mln. litų valstybės parama. 
Šiemet valstybės parama darbo 
vietų neįgaliesiems steigti ir pri-
taikyti siekia apie 800 tūkst. Lt.

Pasak Lietuvos socialinių 
įmonių asociacijos pirmininko ir 
neįgaliųjų socialinės įmonės „Li-
regus“ direktoriaus Leono Kir-
kilovskio, šis įstatymo pakeiti-
mas tapo didele kliūtimi sąžinin-
gai dirbančioms įmonėms. Dide-
lio pelno neturinčios įmonės ne-
siryžta imti paskolų tam, kad tu-
rėtų garantinį fondą, tad neįga-
liųjų darbo vietų augimas gero-
kai sulėtėjo.

Nebeliko norinčiųjų būti 
asistentais

L.Kirkilovskio nuomone, 
bene esminis pakeitimas griež-
tinant socialinių įmonių stebėse-
ną ir siekiant užtikrinti jų veik- 
los skaidrumą susijęs su neįga-
lių darbuotojų asistentais ir jų 
darbo apmokėjimu. Lyginant 
aktualią Socialinių įmonių įsta-
tymo redakciją su prieš tai ga-
liojusiu įstatymu, akivaizdžių ir 
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Neįgaliųjų socialinėje įmonėje „Liregus“ dirba regėjimo negalią turintieji.
Egidijaus Skipario nuotr.



Pakalbėkime apie 
elitą

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiPasvalys:

Seniai trokštu pakalbėti apie tuos, kurie apie mus 
nenori nei kalbėti, nei girdėti. Nenori, nes jaučiasi esą 
elitas – aukščiausias visuomenės luomas, mes gi – tik 
neįgalieji, visuomenės išlaikytiniai. 

Elitas, anot žodynų, – rinktinė visuomenės dalis, 
socialinės grupės viršūnė. Mes, paliegę, sėdintys ne-
įgaliųjų vežimėliuose, ilgus metus kovojantys su ne-
galia, nedrįstame savęs priskirti elitui, nors ne retas 
turime ne po vieną įgyto išsilavinimo diplomą. Yra 
tarp mūsų ir parašiusių mokslo darbų, ir padariusių 
atradimų, bet, gink Dieve, dar niekas ant lazdelės pa-
linkusios močiutės ar vos krutančio senelio nepava-
dino elitu. O gaila...

Elitas kitaip dar vadinamas aukštuomene. Ji mėgs-
ta būti rodoma per televiziją. Štai turtinga verslinin-
ko (politiko, Seimo nario) žmona, draugė ar mylimo-
ji (kartais ir jis pats) įsigeidžia parodyti Lietuvai, kad 
moka šokti. Kai pinigų turi, muziką užsakai, gali ir 
šokti. Deja, į tokius šokėjus būna gaila žiūrėti. Pik-
ta ir graudu. 

Štai tokio „elito“ televizijoje, spaudoje – per akis. 
Čia – vien žvaigždės: įvairių sričių ekspertės, burles-
kos ar kitų šokių šokėjos. Jos, sėdėdamos prieš kame-
ras, išdrįsta kalbėti apie tokius dalykus, kad garbios 
močiutės susigėstų ir, jei kartais kažką panašaus pra-
sitartų, pirmiausia apsidairytų, ar nėra arti vaikaičių, 
kad nepapiktintų Dievo ir neišvestų jaunosios kartos 
iš doros kelio. Deja, dabarties žvaigždėms toks suvoki-
mas svetimas. Galbūt jų noras priklausyti elitui, nuo-
lat šmėžuoti ekrane, žurnalų viršeliuose didesnis už 
norą gyventi padoriai, garbingai. Gali būti, kad ir ke-
lias, kurį šiandienos žvaigždės pasirenka, trumpesnis 
ir lygesnis – čia nėra karčių mokslo šaknų, prie dar-
bų rašymo praleistų nemigo naktų, sunkaus triūso, 
nuoširdžios ir pasiaukojančios pagalbos artimui. Į 
žvaigždes dabar keliaujama kiek kitaip – skandalin-
gai ir spalvingai, nekukliai atvirai ir būtinai viešai.

Bet ne viskas taip blogai. Laimei, yra ir tikrojo eli-
to. Ir ne už jūrų marių, o čia pat, šalia mūsų. Bėda ta, 
kad ne tik finansinės, bet ir dvasinės krizės kamuo-
jamoje Lietuvoje jo reikėtų gerokai paieškoti. Televi-
zijoje šie žmonės ne taip dažnai pasirodo, retokai su-
laukia ir spaudos dėmesio, tad šviesūs jų veidai tam-
pa tikra pavargusios sielos ir akių atgaiva. Turėjome 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, visų mylimą ir 
gerbiamą tėvą Stanislovą. Turime kunigą Ričardą Do-
veiką ir dar keletą garbingų dvasininkų, kurie iško-
pė į mūsų dvasinio elito viršūnes ne dėl turimų tur-
tų, bet dėl savo žodžių ir darbų, kurie, beje, nesiski-
ria. Šie žmonės – tikrų tikriausias elitas, mūsų turtas, 
įrodantis, kad dar ne viskas prarasta.

Nors ir sakoma: „neklausyk, ką kalbu, žiūrėk, ką 
darau“, žodžiai ir veiksmai neturėtų skirtis ir vieni 
kitiems prieštarauti. Tačiau pas mus jau tapo įprasta 
kalbėti viena, o veikti visai priešingai. Tai ypač gerai 
pastebima mūsų Vyriausybės, valdančiųjų elgesyje. 
Prieš rinkimus mums žadami aukso kalnai, o tuoj po 
jų visi pažadai pamirštami. Elitui šitaip elgtis nede-
ra. Šitaip negarbinga. Negražiai pasielgta su neįgalių-
jų globa ir priežiūra – daugeliui atimti net tie skur-
dūs pinigėliai, kuriais neįgalusis galėjo atsilyginti jį 
globojančiajam. 

Mokslo, meno, valdžios elitas. Gerai, kad elito at-
stovu tampama dėl vienokių ar kitokių pasiekimų 
(išsilavinimo, intelekto, garbingos veiklos). Šio vardo 
nusipelnęs buvo visų mylimas poetas Justinas Mar-
cinkevičius. Nenupirktas, neparsidavęs, neišdavęs. 
Tai jis šaukė: „Ašara Dievo aky! Lietuva, kur tu eini?“

Kur tu eini, Lietuva? Ar iš vienos didelės krizės 
(skurdo, pažeminimo) į dar didesnę (nutautėjimo, su-
svetimėjimo, nužmogėjimo)? Daugiau kaip 50 metų 
mokiau tavo vaikus, kalbėjau apie humanizmą. Ne-
jau naujajam elitui to nereikės?

Jau devintus metus iš 
eilės atnaujintame Pasva-
lio kultūros ir poilsio par-
ko sporto stadione vyko 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos ir Pasvalio spor-
to mokyklos organizuota 
neįgaliųjų sporto šventė. 
Joje dalyvavo 9 neįgalių-
jų draugijų sporto mėgė-
jai: Alytaus, Šeduvos mies-
tų atstovai, Biržų, Rokiškio, 
Ignalinos, Širvintų, Kupiš-
kio, Pakruojo ir Pasvalio ra-
jonų neįgalūs sportininkai. 
Šventė prasidėjo nuotaikin-
gu Pasvalio kultūros centro 
šokių grupės (vadovė Dalia 
Norvydienė) pasirodymu.

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Juozas Matulis pasvei-
kino visus sporto šventės 
dalyvius, kunigas Mirosla-
vas Anuškevičius renginio 
dalyviams palinkėjo ne tik 
fizinės, bet ir dvasinės iš-
tvermės, o Seimo narys An-
tanas Matulas neįgaliuo-
sius ragino ryžtingai siek-
ti pergalių. Rajono savival-
dybės meras Gintautas Ge-

Iš sporto šventės –  
su draugystės simboliu

gužinskas svečių delegaci-
joms įteikė atminimo dova-
nas. Kauno miesto neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Ignas Mačiukas į Pas-
valį susirinkusiems sporto 
entuziastams linkėjo atka-
klių ir azartiškų kovų – to-
kių, kokios virė jau 5 kar-
tus vykusiose respubliki-
nėse neįgaliųjų sporto žai-
dynėse. 

Po svečių kalbų stadio-
ną užliejo jaunatviškos dai-
nos, atliekamos Vaškų kul-
tūros namų merginų due-
to. Dar kartą ant žalios sta-
diono vejos pasirodė Pas-
valio kultūros centro šo-
kėjos. Vyriausiasis šventės 
teisėjas Vidas Kazlauskas 
išrikiavo sportininkų ko-
mandas varžyboms. 

O tuo metu laisvi nuo 
varžybų svečiai apžiūri-
nėjo Pasvalio rajono neį-
galiųjų draugijos rankdar-

bių būrelio ,,Žibutė‘‘ (va-
dovė Nijolė Lapinskienė) 
dirbinių parodą ir labiau-
siai patikusius rinkosi kaip 
suvenyrus ar dovanas na-
miškiams. 

Šventės dalyviai būria-
vosi prie sporto švenčių fo-
tografijų stendų. Kupiškie-
tė Palma Purkienė tokio-
je šventėje dalyvavo pir-
mą kartą. Moterį pakerėjo 
aplinka, geras renginio or-
ganizavimas. 

Neteko sutikti nusimi-
nusių ar nuliūdusių nei 
sporto aikštelėse, nei besi-
žvalgant po gausius auk-
sarankių darbus, nei ra-
gaujant sočią košę, kurios 
užteko ir dalyviams, ir žiū-
rovams bei palaikymo ko-
mandoms. Daugiausia jėgų 
išeikvojusieji galėjo gau-
ti ir papildomą porciją. Tai 
mūsų ilgamečio Neįgalių-
jų draugijos rėmėjo versli-

ninko Rimo Želvio dovana.
Rungčių nugalėtojams 

ir prizininkams Sporto mo-
kyklos direktorė Eugeni-
ja Butrimienė įteikė meda-
lius, o Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas J.Matulis – 
padėkas. Apdovanojimu 
ypač džiaugėsi jauniausias 
šventės dalyvis – 11-metis 
Martynas, gavęs taurę už 
aktyvumą. 

Tačiau svarbiausia – ne 
apdovanojimai. Tokiuo-
se renginiuose susitinka 
draugai, prisimenamos bu-
vusios sporto šventės (jas 
atspindėjo 8 sporto šven-
čių fotoreportažai), gali-
ma smagiai pabendrau-
ti, susirasti naujų bičiulių. 
Visos komandos iš Pasva-
lio sporto šventės išsivežė 
po gražuolę taurę – kaip 
draugystės ir bendradar-
biavimo simbolį. 

Vilius GRABSKIS

Į Pasvalyje vykusią sporto šventę atvyko net 9 neįgaliųjų draugijų atstovai.                                                                        Viliaus Grabskio nuotr.

 „Bičiulystei“ laiškelį 
parašiusi Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos Šeime-
nos grupės vadovė Valenti-
na Rinkevičienė pasidalijo 
besiilsint prie jūros bei kelio-
nėje patirtais įspūdžiais.

Nors šiltais orais šie-
metinė vasara ir nelepina, 
vis tiek visi nekantriai lau-
kiame kelionės prie jūros. 
Rugpjūčio viduryje į Šven-
tąją išsirengę 45 Vilkaviškio 
rajono neįgalieji iš tikrųjų 
patyrė daug nuostabių aki-
mirkų. Dienomis mėgavo-
mės saule, kvėpavome jū-
ros oru, o vakarais rengėme 
įvairius susitikimus. Savo 
eilėmis mus džiugino Ona 
Savukaitienė, Irena Linar-
tienė. Grupės vadovė Biru-
tė Adomaitienė papasako-
jo apie draugijos veiklą ra-
jone. Kartu suėję dainavo-
me dainas, o mūsų darbš-
čiosios mezgėjos Birutė Jo-
tautienė ir Irena Kiverienė 
pasirūpino suvenyrais li-

Vilkaviškis: Šventojoje patirtus įspūdžius 
apkartino kelionė

Vilkaviškio neįgalieji labai laukė išvykos prie jūros. 

teratėms – numezgė joms 
skirtas gėles. 

Į namus ruošėmės ge-
rai nusiteikę, pailsėję, pa-
sisėmę daug nepakartoja-
mų įspūdžių. Deja, kelio-

nę apkartino nuolat gedęs 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) viešosios įs-
taigos „Vislida“ autobu-
sas. Jau vykstant į Šventą-
ją autobusas vis gedo, ta-

čiau grįžtant stoviniavo-
me nuolat. Autobuso vai-
ruotojas Gintautas Česū-
nas stengėsi mus nuramin-
ti, tačiau teko važiuoti vos 
30–40 km/val. greičiu, ke-
lionė gerokai užsitęsė. 

Neįgalieji svarstė, ko-
dėl VšĮ „Vislida“ nepasirū-
pina, kad autobusas būtų 
techniškai tvarkingas ir ne-
įgalieji į Šventosios reabi-
litacijos ir mokymo centrą 
būtų vežami saugiai. Juk 
jie taip pat bent iš dalies fi-
nansiškai prisideda (mokė-
dami nario mokestį, kurio 
dalis pervedama LND, bei 
nustatytą mokestį už poil-
sį Šventojoje), kad šios pro-
blemos būtų laiku išspręs-
tos ir nekeltų rūpesčių. 

Linkime kitų draugijų 
nariams laimingai ir sau-
giai nuvykti prie jūros, ra-
miai pailsėti. 

Rugilės Vasiliauskaitės nuotr.
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Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

(atkelta  iš 1 psl.)

„Gintaro“ poilsiavietėje Jurg-
ežeriuose (Kalvarijos savivaldy-
bė) poilsiavo neįgalieji iš Ma-
rijampolės, Kalvarijos ir Kaz-
lų Rūdos savivaldybių. Didžią-
ją dalį stovyklautojų sudarė ma-
rijampoliečiai – jų buvo net 52. 
Tai neįgaliųjų draugijų nariai, So- 
cialinės pagalbos centro Jaunuo-
lių su intelekto sutrikimais pada-
linio lankytojai. Galimybę savai-
tę pailsėti gamtoje neįgalūs žmo-
nės turėjo įgyvendinant Mari-
jampolės savivaldybės neįgalių-
jų socialinės integracijos 2012 m. 
programą.

Poilsiaujančius neįgaliuosius 
aplankė atostogaujantis Marijam-
polės savivaldybės meras Vid- 
mantas Brazys. Kartu atvyko ir 
Seimo narys Albinas Mitrulevi-
čius, mero pavaduotojas Sigitas 
Valančius, už Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos programos įgy-
vendinimą atsakinga Marijam-
polės savivaldybės administra-
cijos Socialinių reikalų depar-
tamento direktorė Daiva Pan-
kauskienė.

Stovyklautojai buvo pasiilgę 
bendravimo ir saviraiškos – jie 
noriai svečiams dainavo, dekla-
mavo, išsakė savo mintis. Nega-
lią turinčiųjų vasaros poilsį pra-
skaidrino pakoncertuoti atvykęs 

 Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos užimtumo centro darbuotoja 
Alma Ašakienė „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje pasidalijo kelio-
nėje į kalnus patirtais įspūdžiais. 

Prasidėjus atostogų sezonui, 
dažnas svajoja apie jūrą, saulę, 
kaimo sodybą ir tik kai kurie iš 
mūsų pasirenka aktyvų poilsį. 
Būtent jį šią vasarą išbandė Ne-
menčinės neįgaliųjų dienos už-
imtumo centro lankytojai, kar-
tu su darbuotojais ir savanoriais 
atostogavę Tatrų kalnuose. 

Seniai neįgaliųjų puoselėja-
mai svajonei realybe tapti padėjo 
Katažinos Nemycko ir Vilniaus 
krašto Kaštoninio choro dova-
notas piniginis prizas, kurį jie 
laimėjo projekte „Chorų karai“. 
Atsirado ir daugiau geros valios 
žmonių, mielai prisidėjusių prie 
neįgaliųjų svajonės išsipildymo.

Grupė Nemenčinės neįgalių-
jų dienos užimtumo centro lan-
kytojų ir juos lydinčiųjų leidosi 
į Lenkiją, į Tatrų kalnus. Kelio-
nė neprailgo, nes pakeliui lan-
kėmės Krokuvos Lagevnikų ra-
jone esančioje Dieviško Gailes-
tingumo šventovėje, užsukome į 
popiežiaus Jono Pauliaus II gim-
tinę Vadovicose. Linksmas, dai-
nuojantis autobusas riedėjo to-
liau Kalkovo link. Ten mus mie-
lai priėmė nakvynei. 

Kitą dieną vėl laukė kelio-
nė. Šįsyk – iki pat Zakopanės. 
Tai aukščiausiai virš jūros lygio 
(maždaug 1 km) įsikūręs Lenki-
jos miestas. Čia apsistojome jau-
kiuose rekolekcijų namuose, 6 
dienas mums atstojusiuose gim-
tuosius namus. 

Iš anksto buvome numatę 
kalnų trasas, kuriomis keliausi-
me, todėl nesėdėjome rankų su-

Atostogos kalnuose

dėję ir nuo pat pirmos dienos lei-
domės į žygį. Kėlėmės keltuvu 
į lankomiausią Zakopanės kal-
ną Gubaluvką, kurio aukštis – 
1 km 123 m virš jūros lygio. Ap-
žiūrėjome Stražysko slėnį. Kalnų 
ir vandens harmonija pasigrožė-
jome apsilankę prie Jūros akies – 
didžiausio (36 ha ploto) ežero Ta-
trų kalnuose. Iš paukščio skry-
džio kalnų panoramą apžiūrėjo-
me pakilę net į 1 km 987 m virš 

jūros lygio iškilusią Kasprovy 
vierch kalnų viršūnę.

9 dienų kelionė pralėkė ne-
pastebimai. Sako, kalnai traukia. 
Tikrai taip! Dar neišvykęs namo, 
jau vėl jų ilgiesi. Jausmas, kurį 
patiri susidūręs su kalnų didy-
be, paslaptingas, nepamirštamas. 
Visos dienos buvo kupinos nau-
jų pažinimų, įspūdingų vaizdų, 
kiekvienas iš naujo galėjo įvertin-
ti savo galimybes.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai kartu su dar-
buotojais ir savanoriais atostogavo kalnuose.

Žygis į kalnus nebuvo lengvas.

Stovyklautojai buvo pasiilgę 
saviraiškos

blis „Viltis“ (vadovė Laima Šip-
šinskienė).

Aurelija BANIULAITIENĖ
Autorės nuotr.

Dainuoja „Viltis“ iš Kalvarijos.

Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijos dainininkių pasirodymas.

Marijampolės kultūros centro šo-
kių ansamblis „Jotvingis“ (vado-
vė Alina Kvietkauskienė), Kalva-
rijos neįgaliųjų draugijos ansam-

esminių skirtumų nėra. Subsi-
dija asistentui sudaro 40 proc. 
jos skyrimo mėnesį galiojančio  
Vyriausybės patvirtinto mini-
maliojo valandinio atlygio dy-
džio už kiekvieną sunkų ar vi-
dutinį neįgalumo lygį turintį ne-
įgalų darbuotoją ar neįgalų dar-
buotoją, kuriam nustatytas ne-
viršijantis 25 proc. darbingumo 
lygis arba didelių ar vidutinių 
specialiųjų poreikių lygis, ir 20 
proc. už kiekvieną neįgalų dar-
buotoją, kuriam nustatytas 30–
40 proc. darbingumo lygis, atsi-
žvelgiant į neįgalaus darbuotojo 
faktiškai dirbtą laiką, kuriam at-
likti buvo suteikta asistento pa-
galba. Pažymėtina, jog įstatyme 
nurodyta, kad ši subsidija mo-
kama už kiekvieną neįgalųjį, 
kuriam padeda asistentas. Pasi-
keitimai išaiškėja nagrinėjant so- 
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro 2012 m. kovo 9 d. įsaky-
mą „Dėl valstybės pagalbos tei-
kimo socialinėms įmonėms tvar-
kos aprašo patvirtinimo“. Čia, 
pakartojus įstatymo nuosta-
tas, detalizuojama, kokiam ne-
įgaliųjų skaičiui gali padėti vie-
nas asistentas: ne daugiau kaip 
5 neįgaliems darbuotojams, tu-
rintiems proto negalią; ne dau-
giau kaip 7 neįgaliems darbuo-
tojams, turintiems kitą nega-
lią. Ir čia pat paaiškinama: „Kai 
asistento (gestų kalbos vertėjo) 
pagalba tuo pačiu metu yra tei-
kiama keliems neįgaliems dar-
buotojams, neįgalių darbuoto-
jų faktiškai dirbtos valandos, į 
kurias atsižvelgiant yra apskai-

čiuojamas subsidijos asistentui 
dydis, nėra sumuojamos.“ Kyla 
natūralus klausimas, ar poįsta-
tyminiai aktai, kurių nuostatos 
skiriasi nuo įstatyme išvardintų, 
gali būti viršesni už įstatymą?

Po tokio tvarkos pakeitimo 
tiesiog nebeliko norinčiųjų dirbti 
neįgalių darbuotojų asistentais, 
tad sumažėjo ir sunkiausią nega-
lią turinčiųjų galimybės įsidar-
binti. Nors bent kol kas dides-
nių pasikeitimų neįgaliųjų socia- 
linių įmonių statuso atsisakiu-
sios įmonės teigia nepastebėju-
sios, nežinia, kokios įtakos tai tu-
rės ateityje. Abejonių lieka ir dėl 
to, ar įstatymo naujovės apskri-
tai buvo naudingos – juk nė vie-
na tariamai neskaidriai dirbusi 
įmonė nebuvo nubausta. Aišku 
viena – neįgalių darbuotojų pa-
dėtis nepagerėjo.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Kieno interesus 
apgynė įstatymo 

pakeitimai?

Šilutė:

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Šilu-
tės rajono neįgaliųjų draugijos tary-
bos narė Aldona Petkienė papasa-
kojo apie tai, kaip organizacijos na-
riai šventė Žolinę.

Žolinės dieną pagal tradici-
ją šventinami žolynai, rugiapjū-
tės pabaigtuvių vainikai, bei iš 
pirmojo derliaus iškepta duona. 

Mūsų šventėje dalyvavo ne 
tik šilutiškiai, savivaldybės va-
dovai, bet ir svečiai iš Vilniaus. 
Žolinę lydi prietaras, jog jei ne-
sidalysime tuo, ką gamta dova-
nojo, jei nesidžiaugsime – būsi-
me elgetos, todėl labai svarbu 
per Žolinę kviestis svečių ar sve-
čiuotis. Susirinkusiuosius sveiki-
no europarlamentaras Zigman-
tas Balčytis, Seimo nariai Juozas 
Olekas, Algirdas Butkevičius.

Norintys dalyvauti šventėje 
iš anksto buvo paraginti atsinešti 
savo darželio ar lauko gėlių bei 
žalumynų, iš kurių visi norintie-

Besibaigiančios 
vasaros šventė

ji galėjo pasidaryti puokštę. Čia 
pat pievelėje puikavosi Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugijos gė-
lių puokštės, kurias ruošė floris-
tikos būrelio narės su vadove Zi-
naida Mikelionis, patariant Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkei 
Laimai Dulkytei.

Renginį pradėjusios etnogra-
fės Indrė Skalbauskaitė ir Vaida 
Galinskienė visus supažindi-
no su Žolinės papročiais ir tra-
dicijomis, vaišino karšta žole-
lių arbata.

Linksmąją dalį – skambią 
dainą ir trankią muziką – vi-
siems šventės dalyviams do-
vanojo Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos moterų ansamblis 
„Kvietkelės“ ir kapela „Šilo ai-
dai“.

Ši šilta, nuoširdi ir nuotai-
kinga šventė paliks gerus prisi-
minimus ne vienam šilutiškiui 
apie artėjančios vasaros pabaigą.

Lietuvos darbo biržos duo-
menimis, šiuo metu Lietuvo-
je veiklą vykdo 137 socialinės 
įmonės, 99 iš jų turi neįgaliųjų 
socialinių įmonių statusą. Dau-
giausia socialinių įmonių – Vil-
niuje (53), nė vienos Utenos re-
gione. Daugiausia įmonių užsii-
ma gamyba (72), kitos 65 teikia 
paslaugas.

Socialinėse ir neįgaliųjų so- 
cialinėse įmonėse dirba 5,4 
tūkst. darbuotojų, 3,5 tūkst. 
iš jų – neįgalieji. Jų darbo vie-
toms steigti, atlyginimams iš 
dalies kompensuoti, darbo ir 
poilsio aplinkai pritaikyti bei ki-
toms subsidijoms valstybė per-
nai skyrė 34 mln. litų.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Vitamino A perteklius žalingas sveikatai
Vitaminas A labai svarbus organizmui augti, regėjimui, 
gleivinėms, odai, plaukams, normaliam kaulų ir dantų 
formavimuisi, nervų sistemai, jis padeda gyti žaizdoms ir 
t.t. Pavyzdžiui, persišaldžius organizmas sunaudoja iki 60 
proc. viso jame esančio vitamino A. Tačiau šio vitamino 
gausius maisto produktus turėtume valgyti saikingai, mat 
jo perteklius gali ne tik nepagerinti mūsų organizmo būk- 
lės, bet ir ją pabloginti, mus susargdinti.

Kaupiasi organizme
Vitamino A perteklius or-

ganizme bei su tuo susijusios 
ūmios ir lėtinės liguistos būse-
nos atsiranda ir dėl vienkarti-
nio, ir dėl daugkartinio jo perdo-
zavimo. Dažniausiai tai nutinka 
be saiko vartojant išgrynintą vi-
taminą A kaip maisto papildą ir 
rečiau – piktnaudžiaujant daug 
šio vitamino turinčiais maisto 
produktais.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
daugiau negalavimų kyla ne 
dėl vitaminų stygiaus, bet prie-
šingai – dėl jų perdozavimo. 
Siekiant to išvengti, kiekvienu 
atveju būtina su gydytoju ap-
tarti papildomų vitaminų varto-
jimą (ar jis reikalingas). Gydyto-
jui nusprendus, kad reikia, būti-
na griežtai laikytis paskirtų do-
zių, vartojimo trukmės ir nedel-
siant informuoti jį, jei atsiranda 
šalutinių pojūčių.

Pastaba. Vitaminas A turi sa-
vybę kauptis organizme, jo per-
tekliaus organizmas nepašali-
na, todėl, pavyzdžiui, apkūnūs 
žmonės netgi normalius šio vi-
tamino rezervus audiniuose gali 
naudoti net 2–3 metus.

Ar vitamino tikrai  
reikia?

Į šį klausimą kiekvienu kon-
krečiu atveju gali atsakyti tik gy-
dytojas. Tačiau tam, kad būtų 
lengviau apsispręsti peržengti 
gydymo įstaigos slenkstį, patei-

kiame galimos vitamino A sto-
kos požymius. Jiems priskirtini: 
pablogėjęs regėjimas prieblan-
doje, akių sausumas, šviesos bai-
mė, prastas apetitas, nuovargis, 
nemiga, dažnos infekcijos, sutri-
kusi skrandžio, kepenų veikla, 
odos sausėjimas, plaukų slinki-
mas, nagų lūžinėjimas.

Beje, vitamino A stygius gali 
atsirasti nebūtinai tuomet, kai 
šio vitamino trūksta maiste, bet 
ir tada, kai trūksta baltymų bei 
sutrikus riebalų įsisavinimui.

Žinotina, jog vitamino A ak-
tyvumą didina vitaminas D (jo 
esama žuvų taukuose, men-
kės kepenyse, lašišoje, kiauši-
nio trynyje, riebiose Atlanto sil-
kėse, piene) ir cinkas (šaltiniai: 
mėsa, sūris, kruopos, pupos, rie-
šutai, jautiena, kalakutiena, vė-
žiagyviai, moliuskai, kiaušiniai, 
kava, arbata). Vitamino A įsisa-
vinimui kenkia kai kurie vaistai 
(ypač antibiotikai), laisvinamie-
ji, alkoholis.

Perdozavimo požymiai
Šio vitamino ūmaus perdo-

zavimo atvejais ligoniai skun-
džiasi galvos skausmu, mieguis-

tumu, pykinimu, vėmimu, ryš-
kios šviesos baime, traukuliais.

Esant lėtiniam vitamino A 
perdozavimui sausėja oda (vai-
kams būdingas odos niežėji-
mas ir odos uždegimas), atsi-
randa pigmentinių dėmių, įtrū-
kų lūpų kampuose, viso kūno 
niežėjimas, slenka plaukai, lū-
žinėja nagai, skauda galvą, pil-
vą, kaulus (be to, kaulai pasida-
ro trapūs), sąnarius, padidėja ke-
penys, blužnis, atsiranda didelis 
nuovargis, sutrinka mėnesinių 
ciklas, virškinimas, naktį gausiai 

prakaituojama, prasideda vidu-
riavimas. Lėtinis vitamino A per-
dozavimas ypač pavojingas nėš-
čiosioms, nes galimi persileidi-
mai ir gimdymo komplikacijos.

Pastaba. Apytikrės vitami-
no A vartojimo dienos dozės 
yra suaugusioms moterims – 0,8 
miligramo (mg), nėščiosioms – 
1 mg, žindyvėms – 1,2 mg, vy-
rams – 1 mg.

Skaudūs atvejai
Net kai kuriose šiuolaiki-

nėse enciklopedijose ir vado-
vėliuose dar vis pasitaiko nuo-
rodų, jog neatsargiai vartojant 
kai kurių gyvūnų kepenis ir 
jų produktus galima ne tik pa-
dauginti vitamino A, bet ir sun-
kiai juo apsinuodyti. Mat prieš 
šimtą ir daugiau metų Šiaurės 
šalyse būta net mirties atvejų, 
kai keliautojai, vaišinami čia-
buvių, persivalgydavo baltų-
jų lokių, banginių, jūrų vėp- 
lių kepenų pašteto.

Karotenas skatina 
vitamino A gamybą 

organizme
Vitamino A esama gyvū-

ninės kilmės produktuose (su 
jais mūsų organizmas gauna tik 
pusę šio vitamino paros dozės) 
ir augaliniuose produktuose, tu-
rinčiuose karoteno (iš jo, veikiant 
fermentui karotinazei, organiz-
me palengva pasigamina vitami-
nas A). Kadangi karotenas yra už 
vitaminą A tris kartus silpnesnis, 
jo reikia vartoti trigubai daugiau.

Karoteno šaltiniai: morkos, 
moliūgai, kopūstai, paprikos, 
pomidorai, salotos, petražolių, 
dilgėlių, rūgštynių, špinatų la-
pai, svogūnų laiškai, persikai, 
abrikosai, šermukšniai, šaltalan-
kiai, erškėtuogės.

Vitamino A turintys gyvūni-
nės kilmės produktai: žuvų tau-
kai, sviestas, grietinė, grietinėlė, 
fermentinis sūris, kiaušinio try-
nys, menkės kepenys ir kt.

Pastaba. Kadangi vitaminas 
A geriausiai įsisavinamas su rie-
balais (jis tirpsta riebaluose), to-
dėl, pavyzdžiui, valgant morkų 
salotas ar geriant jų sultis būti-
na įmaišyti ir šiek tiek aliejaus 
ar grietinės.

Būtinas saikas
Valgant daug morkų, citru-

sinių vaisių, vietoje laukto ener-
gijos antplūdžio ir puikios nuo-
taikos, kartais atsiranda niekuo 
nepaaiškinamas nuovargis, pa-
geltonuoja oda, net pradeda-
ma liesėti. Tokiu atveju dažnas 
žmogus ima klaidingai galvo-
ti, jog susirgo gelta (mat pagelto 
oda). „Persivalgius“ morkų pa-
gelsta tik oda, o susirgus gelta – 
taip pat akių ir gomurio gleivinė.

Pastaba. Daugiau vitami-
no A turi tik oranžinės spalvos 
morkos, mažai – šviesiai gels-
vos. Kriaušės, obuoliai, salotos, 
visos šviesios daržovės, grūdai 
(išskyrus kukurūzus), gyvulių 
mėsa turi labai mažus vitamino 
A kiekius.

Romualdas OGINSKAS

Kiek vitamino A turi kai kurie 
maisto produktai, žr. lentelę:

Maisto 
produktas

Porci-
ja gra-
mais

Vitami-
no A 
kiekis 
mg

Veršio kepenys 100 9,5

Žalios morkos 200 3,1

Žuvų taukai   10 2,6

Kepeninė dešra 
(liesa)

  45 0,8

Sūris su pelėsiais 
(60 % riebumo)

  30 0,1

Vištos kiaušinis   58 0,1

Realios ir įsivaizduojamos 
grėsmės

Žmogus gimsta teturėdamas 
dvi baimes – kryčio ir triukšmo, 
visas kitas išsiugdo per gyveni-
mą, tad tai, ko bijome, priklau-
so nuo mūsų pačių. Žodynuo-
se baimė paprastai apibūdina-
ma kaip nerimastinga dvasios 
būsena, kurią sukelia gresianti 
ar įsivaizduojama bėda. Būtent 
žodį „įsivaizduojama“ ir reikė-
tų paryškinti, nes realios bai-
mės labai greitai įveikiamos, o 
įsivaizduojamas nuraminti kur 
kas sunkiau. Kai pavojus rea-
lus, baimė yra tarsi įspėjimas ir 
apie grėsmę signalizuoja visas 
kūnas – pakyla kraujo spaudi-
mas, raumenų tonusas, paaštrė-
ja pojūčiai. Taip kūnas stengia-
si mobilizuotis ir priima iššū-
kį realius pavojus įveikti, o bai-
mę nugalėti. Psichologinių, vi-
dinių baimių mechanizmai ge-
rokai sudėtingesni, nuolat mas-
kuojami kitais jausmais. Tačiau 
svarbiausia ne tai, kaip mes jau-

Vidinės baimės – mūsų amžinos palydovės

Sakoma, kad bijant vil-
ko nereikia eiti į mišką, 
tačiau kartais kito kelio, 
kaip tik per tankią ir tam-
sią girią, nėra. Kas ką val-
do – mes baimes ar jos 
mus? Kaip akis į akį su jo-
mis susitikti ir įveikti?

čiame baimes, o tai, kaip geba-
me jas valdyti.

Norime būti mėgstami
Psichologai jau seniai įsitiki-

no, jog kiekvienas žmogus pa-
saulyje trokšta būti mėgstamas, 
priklausyti grupei, kurioje būtų 
gerbiamas, vertinamas ir myli-
mas. Šis troškimas dažnai yra 
daugiau nei noras. Tai poreikis, 
kurį visomis išgalėmis siekia-
me patenkinti, tačiau dėl bai-
mės, kad galime ką nors nuvilti, 
prarandame kontrolę ir tampa-
me perdėtai atsargūs. Šios bai-
mės nulemia gana skaudžias pa-
sekmes: tokie žmonės paniškai 
bijo sulaukti palankumo, simpa-
tijos, švelnumo, nuolat abejoja 
kitų jausmais, taip pat ir savai-
siais. Jie nuolat klausia savęs – 
ar aš iš tiesų niekam nepatinku, 
ar taip tik man atrodo. Panašūs 
jausmai sujaukia dvasią ir kurs-
to nepasitikėjimą, todėl palaips-
niui imama vengti artimų kon-
taktų. Aplinkiniams toks elgesys 
dažnai atrodo nesuprantamas ir 
nepriimtinas, žmogus, kuris tar-
si bando priartėti, tačiau nuolat 
atsitraukia, sukuria veidmainio 
ir nepatikimo žmogaus įspūdį.

Labiau nei įsipareigojimų 
bijome laisvės

Iš tiesų esame labiau linkę 
įsipareigoti, nei būti laisvi, o 
galimybė būti nuo nieko nepri-
klausomiems kartais taip gąs-

dina, kad „nagais ir dantimis“ 
imame kabintis į kitus. Ši bai-
mė labai susijusi su kitų žmo-
nių pervertinimu, taigi savęs 
vertinimui vietos tarsi nebelie-
ka. Taip žmonės tampa visiškai 
priklausomi nuo kitų veiksmų 
ir negali dėliotis prioritetų pagal 

progų susikurti savo asmeni-
nę laimę. Kartais laisvės baimė 
gali būti paslėpta po priešingu 
vaidmeniu, tuomet išmoksta-
ma būti bejėgiu ir taip prisirišti 
prie kitų. Iš pradžių bejėgišku-
mas gali būti natūralus, tačiau 
vėliau prie jo taip priprantama, 
kad „virkštelės nukirpimas“ su-
kuria pasaulio pabaigos iliuziją.

Kartais baugina 
permainos

Stabilumas yra natūralus 
daugelio žmonių siekis, tačiau 
permainų baimė, pasak psicho-
logų, jau kraštutinumas. Gyve-
nimo ratas nuolat sukasi ir poky-
čius jame būtina suvokti kaip na-
tūralų procesą. Permainų baimė 
dažniausiai gimsta iš neigiamos 
patirties, kai pokyčius lydėjo ne-
malonūs išgyvenimai, tačiau čia 
svarbiausią vaidmenį suvaidina 
požiūris į juos. Daugiausia per-
mainų patiriame pirmaisiais gy-
venimo metais – tenka mokytis 
valgyti, vaikščioti, kalbėti. Iš pra-
džių kiekvienas mažylis susidu-
ria su virtine nesėkmių. O kas, jei 
tuomet būtume išsigandę ir nu-
stoję mokytis, bandyti, rizikuo-
ti? Suaugus keičiasi tik sprendi-
mų turinys – karjera, šeima, po-
žiūriai. Be abejonės, kur kas ra-
miau mirkti šiltame baseine nei 
rizikuoti nuskęsti jūroje, tačiau 
riziką visada lydi ir kitos galimy-
bės, kurias praleisdami užkerta-
me kelią sėkmei.

Namų darbai sielai:
Kaip nugalėti vidines  

baimes?
Įgaudamos vis keistesnes 

formas baimės paprastai mus 
lydi visą gyvenimą, todėl jų at-
sikratyti nėra taip paprasta. Ge-
riausias priešnuodis – drąsa. Su-
kaupę ją visą pasistenkite pa-
žinti savo baimę, o tada su ja 
susidraugauti. Pirmiausia išsi-
aiškinkite, ar jūsų baimė reali, 
įsitikinkite, ar bijoti to, ko bijo-
te, yra adekvatu. Kai vaikai bijo 
monstrų, vaiduoklių ar tamsos, 
tiesiog paaiškiname jiems, kad 
šios baimės nerealios – pade-
monstruojame, kad po lova nie-
kas nesislepia, o išjungus ir vėl 
įjungus šviesą kambaryje nie-
kas nepasikeičia. Tačiau išsiaiš-
kinti, ko bijome patys, ypač kai 
tai jausmai, kuriuos iššifruoti su-
dėtinga, labai sunku. 

Kitas žingsnis – pratinima-
sis prie baimių. Nevenkite atsi-
durti situacijose, kurios gąsdi-
na. Pamažu atsiras pripratimas, 
sumažės nerimas. Čia, žinoma, 
be galo svarbios valios pastan-
gos, tačiau tikslas juk pateisina 
priemones.

Įvertinkite savo baimių kai-
ną: suskaičiuokite, kiek dėl jų 
netenkate, kiek galimybių pra-
randate, kiek santykių sugriau-
nate. Gal tuomet ją nugalėti bus 
paprasčiau.

save – jų tikslais tampa kitų no-
rai, priklausomybė nuo jų. Blo-
gybė ta, kad tokie žmonės, ide-
alizuodami kitus, pro akis pra-
leidžia jų silpnybes ir nemato jo-
kių nemalonių dalykų, mat jie 
keltų grėsmę jų pasitikėjimui ir 
saugumui. Siekdami kitus „pri-
rišti“ prie savęs laisvės bijantys 
žmonės juos paverčia tarsi ma-
žais vaikais: ima perdėtai rū-
pintis, atsisako savo gyvenimo.

Deja, taip aukodamiesi jie 
praleidžia daugybę gyvenimo 

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą
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Lietuvos trispalvės vėliavnešys – 
parolimpinių žaidynių „senbuvis“

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija praneša, jog jos ini- 
ciatyva 2013–2015 m. savivaldy-
bėse kursis mobilios specialis-
tų komandos, kurios teiks inte-
gralias socialinės globos ir slau-
gos paslaugas paciento namuo-
se. Šiame bandomajame projek-
te ruošiasi dalyvauti 21 savival-
dybė. Įgyvendinant projektą so-
cialinį darbą dirbantieji kartu su 
slaugos specialistais ir jų padė-
jėjais teiks socialinės globos ir 
slaugos paslaugas sunkiems il-

galaikės slaugos reikalingiems 
pacientams savo regione.

Pasak socialinės apsaugos ir 
darbo ministro patarėjos Ramu-
tės Jurkuvienės, senstant visuo-
menei labai trūksta kompleksi-
nės socialinės globos ir slaugos 
paslaugų namuose. Dalis neį-
galių, sergančių ar senyvo am-
žiaus žmonių nenori rinktis gy-
venimo socialinės globos na-
muose, o namiškiams ir artimie-
siems jiems padėti būna nelen-
gva tiek fiziškai, tiek psicholo-

giškai. Šias ir kitas problemas iš-
spręsti padės mobilios specialis-
tų komandos. Iš Europos socia-
linio fondo trejus metus bus ski-
riamos lėšos specialistų koman-
dose dirbančių slaugos specia-
listų darbo užmokesčiui, techni-
nės pagalbos ar slaugos priemo-
nėms, padengiamos transporto 
įsigijimo ir eksploatavimo išlai-
dos. Mobilių komandų darbuo-
tojams bus finansuojami moky-
mai, užtikrintas profesinės kva-
lifikacijos tobulinimas. Siekda-

mi bendruomenės įsitraukimo, 
projektų vykdytojai organizuos 
mokymus ir savanoriams pagal-
bininkams. Socialinių darbuoto-
jų ar socialinių darbuotojų pa-
dėjėjų, kurie dirbtų mobiliosio-
se komandose ar koordinuotų 
jų darbą, darbo užmokesčio iš-
laidas kaip ir iki šiol finansuos 
savivaldybė.

Pasak R.Jurkuvienės, atsi-
žvelgiant į kiekvieną individu-
alų atvejį, bus siekiama suteik-
ti kokybišką integralią sociali-
nės globos ir slaugos pagalbą. 
„Neretai manoma, kad pagal-
bos reikia vien vyresniems žmo-
nėms, o juk kiek atvejų, kai jau-
ni žmonės po avarijų, ligų pra-
randa mobilumą, kartu ir tikėji-

mą savimi. Jei jiems reikia spe-
cialios mankštos, masažų, tam 
nepakeičiamas būtų reabilitaci-
jos specialistas. Išsiaiškinti vals-
tybės paramos galimybes pagel-
bėtų socialinis darbuotojas“, – 
sakė R.Jurkuvienė.

Bandomieji projektai bus 
įgyvendinami Anykščių, Bir-
žų, Kauno, Kretingos, Pasva-
lio, Radviliškio, Raseinių, Ša-
kių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, 
Telšių, Trakų, Ukmergės, Vilka-
viškio rajonų, Alytaus, Klaipė-
dos Šiaulių, Visagino, Vilniaus 
miestų bei Elektrėnų savivaldy-
bėse. 2013–2015 m. programai iš 
Europos socialinio fondo skirta 
20,625 mln. litų.

„Bičiulystės“ inf.

Bus kuriamos mobilios slaugos–globos 
paslaugas teikiančios specialistų grupės

Pasak V.Gūžio, šių metų ba-
landžio 23 dieną jis Vilniuje, Va-
sario 16-osios gatvėje, paliko 
savo automobilį, nes buvo pa-
kviestas į visuomeninį pasita-
rimą Ūkio ministerijoje. Grįžęs 
prie transporto priemonės vy-
ras rado ant lango priklijuotą 
pranešimą apie jam skirtą 150 
Lt baudą.

Pagal šiuo metu galiojan-
čią tvarką, specialias korteles 
(neįgaliųjų automobilių staty-
mo) turintys neįgalieji už sto-
vėjimą mieste mokėti neturi, 
todėl V.Gūžys buvo nemalo-
niai nustebęs dėl baudos pra-
nešimo. „Tuščių stovėjimo vie-
tų aplinkui buvo daug, bet su-
stojau taip, kad būtų arčiau nu-
eiti. Grįžęs radau įspėjimą, kad 
man skirta 150 litų bauda, nes 
automobilį pasistačiau neleisti-
noje vietoje“, – prisiminė vyras.

Kelis metrus kelio sutaupyti 
norėjęs V.Gūžys teigė nesitikė-
jęs, jog dėl to jam grės gerokai 
paploninti piniginę ir teks min-
ti valdininkų kabinetų slenks-
čius. „Kreipiausi į baudą skyru-
sią įmonę „Susisiekimo paslau-
gos“. Paaiškinau, jog esu neįga-
lus, o Vasario 16-osios gatvė pa-
kliūva į mėlynąją zoną, kurio-
je Vilniaus tarybos sprendimu 
neįgalieji specialiai paženklin-
tus automobilius gali statyti ne-
mokamai“, – pasakojo neįgalus 
pensininkas.

Deja, savivaldybės įmonės 
darbuotojų užuojautos neįga-
lus vyras nesulaukė. „Iš pra-
džių man pažadėjo, kad bau-
dos mokėti nereikės ir apie tai 
mane atskirai informuos elek-
troniniu paštu. Paprašiau pra-
nešti raštu, kad liktų koks nors 
dokumentas. Po kurio laiko ga-
vau kvietimą liepos 16 dieną at-
vykti į svarstymą, kur turėčiau 
būti baudžiamas. Jokių išim-
čių, numatytų neįgaliesiems, 
man netaikė, nors automobilis 
buvo aiškiai pažymėtas ir ma-
tomoje vietoje palikta neįgalių-
jų automobilio statymo korte-

„Vakaro žiniose“ paskelbtame Skirmanto Malinausko 
straipsnyje „Kas galima valdininkams, draudžiama neį-
galiesiems“ rašoma apie vilnietį Vytautą Gūžį, susidūrusį 
su sunkumais dėl to, kad savo vairuojamą automobilį pa-
statė neleistinoje vietoje.

Formalus požiūris  
į problemą

lė“, – skundėsi jis.
Vilniaus savivaldybės įmo-

nės „Susisiekimo paslaugos“ 
Miesto eismo departamento 
vadovės Daivos Kaminskai-
tės teigimu, dėl kilusių proble-
mų kaltas pats judėjimo nega-
lią turintis vairuotojas, trans-
porto priemonę pasistatęs per 
arti įėjimo. „Automobilis buvo 
pastatytas rezervuotoje auto-
mobilių stovėjimo vietoje. Pa-
gal Kelių eismo taisykles, to-
kiose vietose leidžiama statyti 
automobilius tik su specialiais 
leidimais, tvirtinamais už prie-
kinio stiklo. Leidimai išduoda-
mi įmonėms, įstaigoms, orga-
nizacijoms, kurios rezervuoja 
automobilių stovėjimo vietas 
ir moka už jas nustatytą vieti-
nę rinkliavą“, – sakė ji.

Pasak D.Kaminskaitės, ne 
visi neįgaliųjų automobiliai turi 
teisę sostinėje stovėti nemoka-
mai. „Vilniaus mieste neįgalie-
ji, automobilius pažymėję neį-
galių asmenų automobilių sta-
tymo kortele, mokamose vieto-
se turi teisę juos statyti nemo-
kamai. Jeigu automobilis pažy-
mėtas tik Kelių eismo taisyklė-
se numatytu skiriamuoju ženk- 
lu „Neįgalusis“, lengvata nėra 
taikoma ir už automobilio sta-
tymą turi būti mokama nusta-
tyta rinkliava“, – teigė departa-
mento vadovė.

Pasak Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos vicepreziden-
tės Gintos Žemaitaitytės, judė-
jimo negalią turintiesiems la-
bai svarbus patogus priėjimas, 
todėl būtina, kad automobilių 
statymo vietos, skirtos neįgalie-
siems, būtų kuo arčiau įėjimo 
į įstaigas. Jų ypač trūksta prie 
poliklinikų – čia neįgaliesiems 
dažnai paliekamos viena ar dvi 
vietos automobiliui pastatyti. 
G.Žemaitaitytės teigimu, šios 
problemos nuolat dėstomos ir 
savivaldybei, ir ministerijoms, 
bet susidaro vaizdas, kad neį-
galiųjų tik klausoma, bet vargu 
ar išgirstama.

iškovotų medalių skaičiumi 
lenkdami olimpiečius.

Parolimpinių 
apdovanojimų kolekcijoje 
trūksta tik aukso medalio

Nuo 1990-ųjų sportu susido-
mėjusį R.Urboną traukė vyriškos 
sporto šakos, kuriose reikėjo jė-
gos, stiprumo. Disko metimas, 
rutulio stūmimas buvo kaip tik 
tos, kuriose Rolandas galėjo iš-
mėginti save. Kurį laiką dar ir 
bėgimu domėjosi, tačiau vis dėl-
to apsisprendė likti prie „rimto-
jo“ sporto. Matyt, įtakos turėjo 
ir tai, kad jį treniravęs Jonas Bu-
rakovas irgi buvo itin vyriškos 
sporto šakos – štangos kilnoji-
mo – atstovas. Šis treneris pa-
saulinio lygio varžyboms yra pa-
rengęs ir daugiau regėjimo nega-
lią turinčių sportininkų, tarp ku-
rių – parolimpinių žaidynių pri-
zininkai Vytautas Girnius (pen-
kiakovininkas) ir Kęstutis Bart-
kėnas (bėgikas).

Rimtai besitreniruojančiam 
R.Urbonui prireikė 4-erių atkak- 
laus darbo metų, įtemptų var-
žybų, gerėjančių rezultatų, kad 
1996-aisiais išvyktų į savo pirmą-
ją – Atlantos parolimpiadą. Žai-
dynių debiutantas jose pasiro-
dė puikiai – tapo rutulio stūmi-
mo bronzos medalio laimėtoju. 
2000-aisiais Sidnėjuje vykusioje 
parolimpiadoje startavęs Rolan-
das pakilo ant dar aukštesnės nu-
galėtojų apdovanojimų pakylos – 
už sėkmingą disko metimą pel-
nė sidabro medalį. Prizinę vietą 
diskas R.Urbonui pelnė ir Atėnų 
parolimpinėse žaidynėse – jam 
buvo įteiktas bronzos medalis. 

Pekino parolimpinės žaidy-
nės pademonstravo, kad pasau-
lio neįgaliųjų sportas stipriai ver-
žiasi į priekį. Trijų parolimpiadų 
prizininkas, diską nusviedęs 44 
m 41 cm ir pasiekęs savo geriau-
sią sezono rezultatą, o rutulį nu-
stūmęs 14 m 72 cm, tąkart liko be 
apdovanojimo.

R.Urbono medalių kolekci-
joje tetrūksta tik parolimpinio 
aukso. Gal šią spragą užpildys 
5-osios, sportininkui jubiliejinės, 
Londono parolimpinės žaidy-
nės? Realiai situaciją vertinantis 
lengvaatletis pažadų nežarsto ir 
sako, jog jį tenkintų vieta pasau-

lio stipriausiųjų 6-etuke.
Diską metantis bei rutulį stu-

miantis sportininkas šiose rung-
tyse varžydavosi ir parolimpinė-
se žaidynėse. Londono parolim-
piadoje jo pavardė įrašyta tik prie 
rugsėjo 3-iąją startuosiančių ru-
tulio stūmikų. Disko metimo Ro-
landas atsisakė ne savo noru – 
Londono parolimpinėse žaidy-
nėse ši rungtis neįtraukta į jo ne-
įgalumo klasės varžybas. Pasak 
sportininko, diską mes tik visai 
nematantys sportininkai. Rutulį 
stumti dar galės ir šiek tiek regin-
tys lengvaatlečiai (jų ir neregin-
čiųjų klasės bus sujungtos). Tai-
gi visą dėmesį pastaraisiais me-
tais Rolandas ir sutelkė būtent į 
šią sporto šaką.

Europos rekordo 
savininkas

Daugiau kaip 20 metų pro-
fesionaliai sportuojančiam 
R.Urbonui priklauso Europos 
F12 klasės rutulio stūmimo re-
kordas. Nors jį Lietuvos lengva- 
atletis pasiekė 2002-aisiais, iki 
šiol Senajame žemyne neatsirado 
nė vieno regėjimo negalią turin-
čio sportininko, kuris rutulį būtų 
nustūmęs už 15 m 83 cm žymos. 
O ir pačiam R.Urbonui šį pava-
sarį Tunise vykusiame tarptauti-
niame lengvosios atletikos čem-
pionate rutulį pakako nustumti 
12 m 58 cm, kad taptų šios rung-
ties nugalėtoju ir iškovotų auk-
so medalį.

Vasarą Olandijoje surengta-
me Europos neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos čempionate, kuria-
me buvo sudėlioti paskutiniai 
taškai ir sportininkai patvirtino 
Londono parolimpinėms žaidy-
nėms nustatytus normatyvus, 
Rolandas rutulį nustūmė 13 m 17 
cm. Tokio rezultato visiškai pa-
kako peržengti patekimo į paro-
limpines žaidynes barjerą.

Londono parolimpinėse žai-
dynėse visiems sportininkams 
vėl teks iš naujo kovoti, kad įro-
dytų, ko kuris yra vertas. Pasau-
lio rekordo savininkas kinas Sa-
nas Haitao, 2004-aisiais Atėnuo-
se vykusiose parolimpinėse žai-
dynėse rutulį nustūmęs 16 m 62 
cm, R.Urbono žiniomis, Londone 
nerungtyniaus. Pagrindiniai lie-
tuvio varžovai – baltarusiai, ru-
sai, ukrainiečiai. Ne visus juos 
Rolandas sutiko Europos čem-

pionate – kai kurie žinomi spor-
tininkai neatvyko, tačiau buvo ir 
stiprių naujokų, galinčių sudary-
ti rimtą konkurenciją.

Parolimpinėms žaidynė- 
ms intensyviai besirengiantis 
R.Urbonas prisipažįsta nematuo-
jantis, kaip toli nustumia rutulį. 
Pasak jo, per treniruotes įrankis 
niekada nenulekia taip toli, kaip 
per varžybas. Todėl dabar svar-
biausia – ištobulinti techniką, iki 
smulkmenų apgalvoti ir įsidė-
mėti kiekvieną judesį. O jau tada 
varžybų įtampa ir plūstelėjęs 
adrenalinas tikrai taps ne kliūti-
mi, o sportininko sąjungininkais.

Ar neįgalūs sportininkai 
pagerins lengvaatlečių 
olimpiečių rezultatus?
Įdėmiai stebėjęs ką tik pasi-

baigusias olimpines žaidynes 
R.Urbonas labiausiai „sirgo“ už 
lengvaatlečius, tikėjosi jų me-
dalių. Deja, nė vienam iš 20 šiai 
sporto šakai atstovavusių mūsų 
šalies olimpiečių taip ir nepavy-
ko užkopti ant apdovanotųjų pa-
kylos. R.Urbonas viliasi, kad Lie-
tuvos parolimpiečiai šią nesėk-
mių grandinę nutrauks. Nors į 
Londoną vyksta tik 4 šios sporto 
šakos atstovai, visi jie gerai pasi-
rengę, kovingai nusiteikę.

Įvairios žiniasklaidos prie-
monės dabar mirga nuo atvirų 
olimpiečių pasisakymų apie ap-
gailėtinas pasirengimo atsakin-
goms varžyboms sąlygas: basei-
nus griūvančiomis lubomis, ava-
rinės būklės stadionus, žiemą šal-
čiu kaustančius lengvosios atleti-
kos maniežus.

Parolimpiečiai neretai treni-
ruojasi dar sunkesnėmis sąlygo-
mis – tenka rašyti šūsnis prašy-
mų, kad apskritai būtų įleisti į 
lengvosios atletikos maniežus, 
vasarą veikiančio plaukimo ba-
seino ieškoti kaimynėje Latvijo-
je ar rutulį mėtyti sporto centro 
koridoriuje. R.Urbonas liūdnai 
pajuokauja, kad šitiek aukščiau-
sio lygio sporto arenų prisista-
čiusi Lietuva ne vienai turtingai 
pasaulio valstybei galėtų tapti 
dėmesio sportininkams pavyz-
džiu. Deja, visas šias blizgančias 
arenas pavertėme ne sporto ba-
zėmis, o pramogų centrais... Ta-
čiau medalių iš sportininkų vis 
tiek tikimės. Ir net reikalaujame.

Aldona MILIEŠKIENĖ
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Pasaulyje
Ryžtingas neįgalus 

plaukikas

44-erių metų prancūzas Fili-
pas Kruazonas, neturintis rankų ir 
kojų, nuplaukė iš JAV į Rusiją ir įvei-
kė visus pasaulio žemynus skirian-
čius sąsiaurius. Filipas neteko galū-
nių, kai prieš 18 m. jį nutrenkė stipri 
elektros srovė. Jis plaukia naudoda-
mas specialius prie galūnių protezų 
pritvirtintus plaukmenis. Per 80 mi-
nučių jis nuplaukė 4 km iš Kruzenš-
terno salos Aliaskoje į Ratmanovo 
salą Rusijoje. Šios salos yra Beringo 
sąsiaurio viduryje ir tarp jų eina JAV 
ir Rusijos siena. F.Kruazonas, kurį lydi 
ilgų nuotolių plaukikas Arno Šase-
ris, anksčiau įveikė dar 3 sąsiaurius, 
perplaukė pasaulio žemynus jun-
giančius vandenis. Bendražygiai 
nuplaukė iš Papua Naujosios Gvi-
nėjos į Indoneziją ir iš Okeanijos 
atsidūrė Azijoje; perplaukė Raudo-
nąją jūrą tarp Egipto ir Jordanijos ir 
taip iš Afrikos nuplaukė į Aziją bei 
iš Ispanijos – į Maroką, t. y. iš Euro-
pos į Afriką. Filipas sakė, kad savo 
žygiu norėjo įrodyti, jog viskas yra 
įmanoma, ir padrąsinti kitus neįga-
lius žmones.

Medalį parduos 
aukcione

Lenkijos burlentininkė Zofija 
Nočeti-Klepacka nusprendė auk-
cione parduoti savo bronzos me-
dalį, iškovotą Londono olimpinėse 
žaidynėse. 26-erių metų sportinin-
kė pinigus, gautus už medalį, skirs 
sunkiai sergančios penkiametės 
kaimynės gydymui. Mergaitė Zuza, 
kuriai sportininkė nori padėti, serga 
cistine fibroze. Ši liga pažeidžia dau-
gelį vidaus organų, sukelia kvėpavi-
mo problemų. Mergaitei jau buvo 
atliktos penkios operacijos. „Zuzą 
pažįstu nuo pat gimimo. Ji – pati iš-
tikimiausia mano gerbėja. Dar prieš 
olimpines žaidynes pažadėjau jai 
padaryti viską, kad užimčiau prizinę 
vietą. Mergaitei ir jos tėvams daug 
laiko tenka praleisti ligoninėje. Da-
bar turiu galimybę jiems padėti“, – 
sakė Z.Nočeti-Klepacka.

Aktyvus ilgaamžis
106-erių metų japonas Saburas 

Siotis pripažintas seniausiu žmogu-
mi Žemėje, apkeliavusiu pasaulį vi-
suomeniniu transportu. S.Siotis, Fu-
kuokos miesto pedagoginio uni-
versiteto profesorius, liepą išvyko į 
pasaulinį turnė skaityti paskaitų. Jis 
aplankė 6 šalis ir įveikė, daugiausia 
lėktuvu, beveik 57 tūkst. km. Kelio-
nė truko lygiai mėnesį. Siotis su-
grįžo į Fukuoką, lėktuve atšventęs 
savo 106-ąjį gimtadienį. Japonijo-
je profesorius garsėja aktyvia vaikų 
švietimo veikla. Garbus amžius ne-
trukdo jam keliauti po visą pasaulį 
ir skaityti paskaitas. Ši kelionė jam 
buvo jau aštunta.

Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Policininkas rašo prasi-
žengėliui protokolą: 

– Jūsų pavardė?
– Žscherboinskis-Krzci-

pierzakas. 
– Kaip ją rašyti?
– Su brūkšneliu.

***
Susitinka du draugai. 

Vienas klausia kito: 
– Na, kaip tu išgyvenai 

skyrybas su žmona?
Šis atsako: 
– Dabar jau viskas ge-

rai, bet pirmosiomis sa-
vaitėmis buvau pamišęs iš 
džiaugsmo.

***
Statistiko teiraujasi, kur 

jis norėtų būti palaidotas. 
Šis atsako: 

– Jeruzalėje, nes čia di-
džiausia tikimybė prisi-
kelti.

***
Žmona vyrui: 
– Susiorganizuokime 

puikų savaitgalį.
– Sutinku. Viso, iki pir-

madienio!

Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Laimėjo kovą dėl pažeistų žmogaus teisių
Ko gero, visi stengiamės gyventi sutardami su aplinkiniais, 
vengiame konfliktinių situacijų. Taip balansuodami tarp 
kraštutinumų ir kartais nusileisdami ar priešingai – tvir-
čiau pakovoję už savo nuomonę, nugyvename didžiąją 
gyvenimo dalį. Tačiau vis dėlto neišvengiame netikėtų si-
tuacijų, kai pasijuntame nesuprasti, galbūt net įžeisti, ir tu-
rime apsispręsti – nutylėsime ir tyliai nurysime šią karčią 
piliulę ar kovosime už save kaip niekad anksčiau ir įrody-
sime, jog taip su mumis elgtis negalima. Pastarąjį varian-
tą pasirinko 27-erių metų rateliais judantis vyras iš Jekate-
rinburgo (Rusija) Aleksandras Mokinas. Jis ne tik neslėpė 
buvęs neįleistas į vieną restoraną dėl to, kad juda neįga-
liojo vežimėliu, bet ir kreipėsi į teismą bei sulaukė visuo-
menės palaikymo.

Beveik įpusėjus rugpjūčiui 
Marijampolės krašto neįgalių-
jų sporto klubo „Siekis“ nariai 
susirinko į tradicine tapusią at-
sisveikinimo su vasara sporto 
šventę. Jau trečius metus iš eilės 
ji surengta klubo nario Algiman-
to Šlekio etnografinėje sodyboje 
Patašinės kaime. Anksčiau toks 
renginys vykdavo prie Kalva-
rijos savivaldybėje esančio Ori-
jos ežero, tačiau gerokai pabran-
gus degalams, taupumo sumeti-
mais bei A.Šlekiui pasiūlius, nu-
spręsta, kad vasarą palydėti ga-
lima ir nevykstant kelias dešim-
tis kilometrų.

Jau 13 metų gyvuojantis Ma-
rijampolės krašto sporto klubas 
„Siekis“ šiandien turi 46 narius, 
gyvenančius ne vien Marijampo-
lės, bet ir aplinkinėse Vilkaviš-
kio bei Kalvarijos savivaldybė-
se. Klubo nariai kasmet sėkmin-
gai pasirodo įvairaus lygio neį-
galių žmonių sporto renginiuo-
se. Ne išimtis ir šie metai. „Ša-
lies neįgaliųjų lengvosios atleti-
kos čempionate Kaune Gintau-
tas Valenta, Artūras Krutulis, 
Vytautas Ivaškevičius skynė ne 
tik prizininkų, bet ir nugalėto-
jų laurus“, – klubo narių laimė-

Neįgaliųjų sportas

Nepageidaujamas 
restorano lankytojas
Į ratelius Aleksandras atsisė-

do po nesėkmingo šuolio į van-
denį prieš trejus metus. Ežeras, 
kuriame vyras nusprendė išsi-
maudyti, nebuvo jam nepažįsta-
mas, mat patyręs žvejys čia lan-
kydavosi dažnai, bet per neati-
dumą nepastebėjo, jog per karš-
čius jis gerokai nuseko. Stuburo 
traumą patyręs ir dabar rateliais 
judantis Aleksandras pasakoja 
nežinantis, ar kada galės vaikš-
čioti, bet vilčių dar yra.

Iki traumos A.Mokinas dirbo 
vadybininku, dabar didžiąją lai-
ko dalį praleidžia namuose. Jie-
du su žmona augina 6-erių metų 
dukrą Aną. Besiruošdamas savo 
27-ajam gimtadieniui, kurį šven-
tė pavasarį, Aleksandras pasa-
koja rinkęsis patogų ne tik sve-
čiams, bet ir jam restoraną. Pri-
siminė, jog toks buvo Jekaterin-
burge įsikūręs restoranas „Gale-
rija“ ir nutarė pasiteirauti, ar nie-

kas jame nesikeitė. Vyras pasako-
ja buvęs patikintas, jog jokių ne-
patogumų dėl to, kad jis juda ra-
teliais, nekils ir rezervavo staliu-
ką. Deja, sutartą dieną atvyku-
sio švęsti gimtadienio sukaktu-
vininko laukė staigmena – visus 
svečius restorano administrato-
rė įleido, bet paties neįgaliojo – 
ne. Jis sulaukė tik replikos, esą 
pats turėtų suprasti, jog judėda-
mas vežimėlyje privers kitus res-
torano svečius jaustis nepatogiai.

Ne pirmas nemalonumas
Tiesa, ši nemaloni situacija – 

ne pirmoji. Panašią Aleksandras 
išgyveno pernai gruodį, kai taip 
pat restorane iš anksto užsisa-
kė staliuką, bet atvykęs nebuvo 
įleistas. Jam paaiškino, esą būda-
mas neįgalus išgąsdins kitus lan-
kytojus. Tąda jis parašė skundą 
Sverdlovo apskrities gubernato-
riui. Netrukus po to jis sulaukė 
restorano, kuriame norėjo apsi-
lankyti, direktoriaus skambučio 
ir buvo pakviestas pasikalbėti. 

Tąkart jo atsiprašė. 
Nesulaukęs jokių „Galerijos“ 

restorano administracijos bandy-
mų spręsti konfliktą, Aleksan-
dras, nenorėdamas, kad tokios 
nemalonios situacijos pasikarto-
tų, kreipėsi į prokuratūrą. Pasak 
jo, taip jis siekia parodyti, kad ne-
įgalieji – tokie pat žmonės. Patei-
kęs ieškinį dėl moralinės žalos at-
lyginimo vyras pasakoja tai da-
ręs ne dėl pinigų.

Neliko abejingi
Patirtus nemalonumus Alek-

sandras aprašė savo interneto 
tinklaraštyje ir sulaukė skaityto-
jų palaikymo. Jekaterinburgo gy-
ventojai ne tik rašė jam palaiky-
mo kupinas žinutes, bet net ir su-
rengė piketą prie restorano „Ga-
lerija“ durų. Ten susirinkę žmo-
nės žadėjo skleisti informaciją ir 
skatino kitus miesto gyventojus 
nesilankyti šiame restorane.

Praėjus kelioms savaitėms 
po to restoranas buvo uždary-
tas, ant jo durų pakabinta lentelė 

Sporto švente atsisveikino su vasara

jimais pasidžiaugė „Siekio“ va-
dovas Narvydas Buzas.

Ir šiose draugiškose varžy-
bose 26 klubo nariai susirungė 
baudų mėtymo į krepšį, smigi-
nio, bočios, 5 kg sveriančio svo-
rio laikymo rungtyse. Šventės 
svečiai, neįgaliųjų draugai ir ar-
timieji taip pat galėjo išbandy-
ti akies taiklumą ir rankos stip- 
rumą šaudydami iš orinio šautu-
vo į taikinį, o žūklės mėgėjai su-
merkti meškeres į A.Šlekio sody-
boje esančias dvi kūdras, tikėda-
miesi gero laimikio. 

Pasak „Siekio“ pirmininko 
N.Buzo, pastaraisiais metais iš 

valstybės biudžeto skiriamų lėšų 
klubo veiklai pakanka, tad visa 
kita priklauso nuo pačių neįga-
liųjų aktyvumo ir noro sportuoti.

Pasibaigus varžyboms paaiš-
kėjo geriausiai pasirodę jų daly-
viai. Paminėsiu tik stipriausius: 
baudų į krepšį mėtymo rungty-
je pirmas buvo Mindaugas Mi-
klaševičius, o Juozas Kasparai-
tis geriausiu pripažintas smigi-
nio bei svorio laikymo rungty-
se. Bočią geriausiai moką žais-
ti įrodė Džano Olšinsko koman-
dos nariai.

Vytautas KARSOKAS
Autoriaus nuotr.

su paaiškinimu, jog įstaiga ban-
krutavo. Pasak Sverdlovo aps-
krities Žmogaus teisių apsaugos 
specialistės Tatjanos Merzliako-
vos, restoranas pažeidė žmogaus 
teises, mat kad ir kaip lankyto-
jas atrodo, privalėjo suteikti jam 
paslaugą. Ji taip pat pabrėžė, jog 
Rusijos teisėsaugoje tokios są-
vokos kaip „face control“ (daž-
nai galiojanti kazino, naktiniuo-
se klubuose, kai lankytojas gali 
būti neįleistas į vidų dėl, pavyz-
džiui, netinkamos ir prie kitų 
lankytojų nederančios aprangos) 
iš viso nėra.

Netikėta laiminga pabaiga
Praėjus keliems mėnesiams 

po incidento įvyko teismo posė-
dis, kuriame buvo nagrinėjamas 
Aleksandro skundas. Restorano 
atstovai posėdyje nedalyvavo. 
Nepaisant to, ieškovo prašymas 
skirti kompensaciją dėl morali-
nės žalos atlyginimo buvo paten-
kintas ir restoranas turės jam su-
mokėti 10 tūkst. rublių (apie 800 
litų). Tokio dydžio kompensaci-
jos Aleksandras ir prašė.

Džiugu, jog patirti nemalo-
numai ir visuomenės dėmesys 
paskatino vietos valdžią paga-
liau sutvarkyti liftą name, kuria-
me gyvena Aleksandras. Įreng-
ta ir nauja nuovaža. Dabar Alek-
sandras pasakoja nuolat sulau-
kiantis valdininkų dėmesio ir 
pagalbos. Vyras džiaugiasi to-
kia netikėtai laiminga šios situ-
acijos baigtimi ir apgailestauja, 
kad to pavyksta pasiekti tik po 
ilgų kovų.

Pagal www.sobesednik.ru parengė

Viktorija NORKAITĖ

Akies taiklumą ir rankos tvirtumą, šaudydami į taikinį iš orinio šautuvo, ga-
lėjo išbandyti ir šventės dalyvių draugai bei artimieji.
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