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„Tau, Vilniau!“ – rankų darbštumo 
ir širdžių šilumos šventė

(nukelta į 8 psl.)

Šiemet „Velomaratone“ dalyvavo net 20 neįgaliųjų.         Egidijaus Skipario nuotr.

Proga 
pamatyti 

neįgaliuosius 
ir patikėti jų 

jėgomis

Galiudirbti.lt – tinklapis, skirtas padėti neįgaliesiems surasti 
sau tinkamą darbą, o darbdaviams surasti tinkamą darbuotoją.

Esi neįgalus? Ieškai darbo?
Siūlai darbo neįgaliesiems?
Registruokis! Tikrai verta!

Sportą populiarinantis 
renginys

Renginio organizatorius, Vil-
niaus savivaldybės viešosios įs-
taigos „Sveikas miestas“ vado-
vas Benediktas Vanagas pasako-

ja, jog pagrindinis organizaci-
jos tikslas – sudominti žmones 
ir paskatinti juos sportuoti, gy-
venti sveikiau. Tai bandoma da-
ryti organizuojant įvairius ren-
ginius, populiarinant atskiras 
sporto šakas. Jis taip pat pažy-
mėjo, jog juose visad kviečiami 
dalyvauti ir neįgalieji. Jų aktyvu-
mo sulaukta pavasario pabaigoje 
organizuotame tinklinio sėdint 
turnyre – čia, pasak B.Vanago, 
dalyvavo net 4 neįgaliųjų ko-
mandos. VšĮ „Sveikas miestas“ 
vadovo nuomone, tokie rengi-
niai – puiki proga neįgaliųjų in-
tegracijai į visuomenę, mat tik 
taip – veikiant, sportuojant kartu 
galima keisti požiūrį, susipažin-
ti, o organizuojant renginius tik 
neįgaliesiems jie tik dar labiau  

Jau trečiąkart vilniečius ir 
miesto svečius subūrė dvi-
račių mėgėjų ir profesio-
nalų šventė „Velomara-
tonas“. Vienai dienai prie 
Seimo įsikūrė tikras dvira-
tininkų miestelis, mat čia 
jie rinkosi ne tik dalyvau-
ti dviračių maratone, bet 
ir pramogauti – jiems or-
ganizuotos įvairios atrak-
cijos, koncertas. Šiemet 
sostinės gatvėmis važia-
vo daugiau kaip 7 tūkst. 
dviračių sporto entuzias-
tų – net dvigubai daugiau 
nei pernai. Kartu su sporti-
ninkais, mėgėjais, vaikais į 
trasą Vilniaus centre išrie-
dėjo ir apie 20 neįgaliųjų.

Į margaspalvę mugę 
viliojo muzika ir dainos 

Tradicinė neįgaliųjų šventė 
„Tau, Vilniau!“ savo svečius pa-
sitiko ypač pakiliai ir džiugiai. Į 
Katedros aikštę užsukti ragino 
po ją pasklidę šventės kviesliais 
tapę neįgaliųjų meno saviveik- 
los kolektyvai. Kas trankia pol-
ka, kas lyrinėmis dainomis, ro-
mansais viliojo. Gražiai melodi-
jas ringavo ir Ukmergės bei Pa-
kruojo rajonų neįgaliųjų draugi-
jų dainininkai.

O Lietuvos kariuomenės or-
kestrui vidurdienį iškilmingai 
paskelbus šventės pradžią, esta-
fetę iš jo perėmė renginio orga-
nizatoriai ir miesto šeimininkai. 
Šventės globėjas socialinės ap-
saugos ir darbo ministras Dona-

Jau aštuntą kartą į Vilniaus Katedros aikštę neįgaliuosius 
sukvietė respublikinė šventė – jų darbų paroda-mugė-
koncertas „Tau, Vilniau!“. Tai gausiausias ir didžiausias neį-
galiųjų renginys, į kurį žmonės suvažiuoja iš tolimiausių ša-
lies kampelių. Per 2 tūkstančius dalyvių iš daugiau kaip 100 
įvairių neįgaliuosius vienijančių organizacijų susirinko čia 
pademonstruoti savo talentų – parodyti, kokie jie kūrybin-
gi ir sumanūs, kaip moka bendrauti ir džiaugtis vieni kitų 
sėkmėmis. Tarp dalyvių – ir pora dešimčių Lietuvos neįga-
liųjų draugijos asocijuotųjų narių. 

tas Jankauskas pasidžiaugė, kad 
tradicinė neįgaliųjų šventė „Tau, 
Vilniau!“ prisideda prie sveikų 
ir neįgalių žmonių suartėjimo. 
Pasak ministro, šventė skleidžia 
šilumą ir jaukumą, nes į sostinę 
suvežti neįgaliųjų dirbiniai spin-
duliuoja šių žmonių rankų darbš-
tumu ir širdies gerumu. Vilniaus 
miesto meras Artūras Zuokas ne-
įgaliųjų šventę „Tau, Vilniau!“ iš-
kilmingai paskelbė Sostinės die-
nų pradžios renginiu. 

Katedros aikštėje įrengta 
šventės scena ir vėliau nė aki-
mirkai neliko tuščia. Koncertavo 
Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ neįgaliųjų 
nacionalinis „Spalvų muzikos“ 
orkestras, diksilendas „Sweet-
band“. Vėliau vieni kitus pakeis-

dami prisistatė 14 geriausių ša-
lies neįgaliųjų meno saviveiklos 
kolektyvų. Tarp jų – ir Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Svaja“, Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos kolek-
tyvas „Goda“ bei Jonavos rajo-
no neįgaliųjų draugijos humoro 
grupė „Rykštė“. 

Įspūdingas buvo ir baigia-
masis šventės „Tau, Vilniau!“ ak-
centas – TV3 projekto „Lietuvos 
talentai“ atlikėjų koncertas. Pa-
sirodė žiūrovų pamėgta grupė 
„Bjelle ir Peru“, akordeonistas, 
Londono karališkosios muzikos 
akademijos absolventas Marty-
nas Levickis ir balsingasis Ma-
rius Petrauskas.

Dirbinių jūroje – sielą 
džiuginantys kūriniai
O tuo metu Katedros aikštėje 

pusdieniui įkurtame palapinių 
miestelyje taip pat virė ne ma-
žiau įdomus gyvenimas. 107 ne-
įgaliuosius vienijančių organiza-
cijų nariai ant stalų išdėliojo visa, 
ką gražiausio buvo sukūrę: mar-
gaspalvius nėrinius ir raštuotus 
mezginius, medinius rakandus 
ir dekoratyvias namų puošme-
nas, molio dirbinius ir juvelyri-
nius gaminius, paveikslus ir iš 
vytelių pintus krepšius. 

Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos palapinėn užsukti 
kvietė linksmos raganaitės. Besi-
šypsanti jų autorė Eugenija Ru-
dzinskienė tikino, kad jos siūtos 
nuotaikingos moteriškaitės – vi-
sai ne blogio ar pykčio simbolis, 
o namus saugančios būtybės. Pir-
mąsias pagal iškarpas siuvo, da-
bar jau gerai įgudusios rankos pa-
čios žino, ką daryti. Raganaičių 
draugiją Eugenija išplėtė lėlėmis 
„be potekstės“ – besišypsančios, 
išsipuošusios damos traukė ma-
žiau prietaringų mugės lankyto-
jų dėmesį, prašėsi jų draugijon. 

15 metų po nesėkmingos stu-
buro operacijos sunkiai judanti 
moteris nebeišsiverčia be neįga-
liojo vežimėlio. Jame sėdėdama ir 
į sostinę atkako. „Su svirtiniu ve-
žimėliu ilgesnį kelią sunku įveik-
ti. Bet šiemet gavau elektrinį – da-
bar nuvažiuoju visur, kur reikia.“ 
O Eugenijos pilna visur – daž-
na viešnia ji ir Neįgaliųjų drau-
gijoje, ir Tauragės neįgaliųjų re-
abilitacijos centre. Kur tik vyks-
ta kokie darbščiųjų rankų būre-
lių, darbo terapijos užsiėmimai, – 
moteris visur stengiasi suspėti. 
Pasak jos, darbas, užimtumas – 
geriausi gydytojai. Nors jėgų ir 
stinga, rankų sudėjusi Eugenija  

Tauragiškės Eugenijos Rudzinskienės siūtos lėlės traukė vilniečių dėmesį.



Instinktų nelaisvėje

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKazlų Rūda:

Sėdžiu prie galingo plačiašakio ąžuolo. Rudens pra-
džios saulės spinduliai jau švelnesni, jie nedegina, ma-
loniai glosto žmogų, augalą, nokina gausų ąžuolo gi-
lių derlių. Galingoje lajoje knibždėte knibžda kėkštų. 
Dažna gilė jiems išsprūsta iš snapo ir krisdama garsiai 
barkšteli į plieninę namo stogo dangą. Su tuo nemalo-
niu barškėjimu tenka susitaikyti. Tas šūvius primenan-
tis garsas girdėsis kol nukris paskutinė gilė. Tačiau ne 
visos jos būna sulestos, dalį kėkštai slepia žiemai: prie 
namo pamatų, šalia kelmų arba tiesiog miško aikštelėse. 
Tiesa, dar niekada nepastebėjau, kad žiemą, kai nėra ko 
lesti, jie tuos paslėptus lobius prisimintų. Kaupti maisto 
atsargas žiemai ragina instinktas. Nors jau šimtai žvėre-
lių kartų sočiai gyvena vaikų maitinami ir žiemą, ir va-
sarą, instinktas ruoštis badmečiui neprapuola.

Žmogus nuo žvėrelių nutolo nedaug. Prisipažinki-
me – polinkį kaupti daiktus turime visi. Prancūzų po-
etas Paulis Valeri buvo visiškai teisus rašydamas: „Ir 
sveiko proto žmogus laiko giliai savyje užrakintą pa-
mišėlį.“ Pažįstu šeimą: tėvas aistringas knygų kaupi-
kas, sūnus iš jo šaiposi, jam atrodo, jog tokia veikla be-
prasmė. Tačiau sūnus remontuoja automobilius ir ne-
jučiomis jau tapo atsarginių detalių kaupiku. Jo „loby-
ne“ galima rasti detalių net tų markių automobilių, ku-
rių jau nematome keliuose.

Stebina vaistų kaupimo manija. Yra žmonių, kurie 
vaistų kiekiu gali konkuruoti su vaistine. Keista, kad tie, 
kurie nepaprastai bijo maiste esančių cheminių medžia-
gų likučių, cheminius vaistus saujomis geria be jokios 
baimės. Čia savo juodą darbą atlieka intensyvi vaistų ir 
maisto papildų reklama. Daugelis vaistų greitai sensta ir 
tampa kenksmingi sveikatai. Kaupimo instinktas žmo-
nėms iškrečia tikrai daug išdaigų.

Viename Šakių rajono miestelyje teko iš arti maty-
ti visokiausio šlamšto kaupimo auką. Namo kieme dil-
gėlėmis ir kiečiais peraugę riogso trys surūdiję tarybi-
nių laikų motociklai. Pašaliai prikrauti iš kažkur atvilktų 
statybinių medžiagų: krūva aptrupėjusio šiferio lakštų, 
gelžbetoninių stulpelių ir kitokio šlamšto. O visi namo 
kambariai „gėrybių“ prikrauti tiek, kad palikti tik ta-
kai praeiti. Čia krūvos senų laikraščių, knygų, drabu-
žių, įvairiausios sugedusios buitinės technikos ir daug 
kitokio „turto“, kurio paskirtį sunku net nusakyti. Šei-
mininkas į namus viską tempia jau daug metų. Žmona, 
nesugebėjusi vyro atkalbėti nuo tokios veiklos ir neiš-
tvėrusi namuose tvyrančios smarvės, vyrą paliko. Likęs 
vienas jis net nepastebėjo, kad jau seniai niekas neatei-
na prašyti kokios nors atsarginės detalės automobiliui, 
pasikeitė technika, pasikeitė gyvenimas.

Kaupimo motyvai gerai žinomi, persmelkti savęs ap-
gaudinėjimo: „Gal kada nors ūkyje pravers“, „Kai turė-
siu laiko, perskaitysiu, bus labai įdomu“, „Dabar tokių 
daiktų jau nėra, jie labai vertingi.“ Dažnas taip ir nesu-
simąsto, kad turtą kaupia jau seniai, o laiko aptriušu-
sius laikraščius ar žurnalus perskaityti dar kartą neat-
siranda ir tikriausiai niekada neatsiras.

Daiktų kaupimas – ne tik mūsų problema, tai pasau-
lyje plačiai žinomas mąstymo sutrikimas. JAV Vašingto-
no valstijos mažo miestelio gyventojas pranešė policijai 
apie 62-ejų metų žmonos dingimą. Atvykę policininkai 
išvydo stulbinantį vaizdą: krūvas drabužių, indų, dėžių 
su laikraščiais ir knygomis... Visa tai namų šeimininkė 
kaupė 15 metų. Ji buvo rasta tik po ilgų paieškų uždu-
sinta ant jos užkritusios drabužių krūvos.

Neapšiukšlinti gyvenamosios aplinkos padeda nau-
dojimasis aptarnaujančių tarnybų paslaugomis. Anks-
čiau šių tarnybų veikla nebuvo išplėtota, o taupydami 
lėšas gyventojai aplinką tvarkė, remontavo ir kitus dar-
bus atliko patys. Taip kauptis šlamštui susidarė ypač pa-
lankios sąlygos. Juk iš tikrųjų ir lentgalys, ir geležies ga-
balas nagingam žmogui gali kada nors praversti.

Praktiškuose reikaluose moterys dažnai esti nuovo-
kesnės už vyrus. Jos tvirtina: jei drabužio neapsivilkai 
dvejus metus – atsikratyk, daugiau jo neapsivilksi, jis tik 
užims vietą. Kaupimo instinktas stiprus, galingas, bet 
įveikiamas pasitelkus protą ir stiprią valią.

Turiningas poilsis 
prie jūros

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Rūta Kazlaitė 
papasakojo apie Kazlų Rūdos 
savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijoje tradiciškai organizuo-
jamus šauniausio neįgaliojo 
rinkimus.

Kazlų Rūdos viešosios 
bibliotekos salė vos sutal-
pino visus susirinkusius į 
šauniausio neįgaliojo kon-
kursą, pavadintą „Gyveni-
mas – daina, poezija ir pro-
za, kaip šiandieninė Lietu-
va“. Be Kazlų Rūdos savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gijos narių, jų artimųjų, į 
šventinius rinkimus atėjo 
svečių iš Kazlų Rūdos sa-
vivaldybės, lankėsi ir Sei-
mo narys Juozas Olekas.

Konkurse dalyvavo dvi 
komandos: Jūrės mieste-
lio komanda, vadovauja-
ma Laimutės Vyšniauskie-
nės, ir Kazlų Rūdos savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Sidabrinė 
gija“, vadovaujamas Lilo-
vatės Cibulskienės. Dėl gar-
bės vadintis šauniausiu ne-
įgaliuoju individualiai var-
žėsi Nijolė Šlajienė ir Vla-
das Čekaitis.

Visi konkurso dalyviai 

Konkursas be 
pralaimėtojų

turėjo atlikti tris užduotis: 
prisistatyti publikai, pa-
ruošti gėrimą, kuriuo vai-
šino komisiją, svečius bei 
draugus, ir parodyti namų 
darbus – išmoktą šokį ar 
dainą, paruoštą vaidinimą, 
atitinkančius konkurso pa-
vadinimą.

Neįgaliųjų atliktas už-
duotis vertino komisija, 
kurią sudarė Kazlų Rūdos 
savivaldybės tarybos narė 
Aušrytė Ramanauskienė, 
Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus 
vedėjos pavaduotoja Rita 

Marcinkevičienė ir Neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Nijolė Ba-
gušienė.

Visi pasirodė labai šau-
niai. Buvo smagu ir gera 
žiūrėti, kaip nuoširdžiai 
pasirengė kiekviena ko-
manda – neįgalieji patys 
kūrė dainas, šmaikščius 
pasisakymus. Kol komisi-
ja vertino jų puikius pasi-
rodymus ir tarėsi dėl nu-
galėtojo, susirinkusiuo-
sius savo atsinaujinusio 
repertuaro dainomis džiu-
gino ansamblis „Sidabrinė 

gija“. Dainininkėms prita-
rė visa salė.

Šauniomis ir išradin-
gomis pripažintos abi kon-
kurse dalyvavusios koman-
dos. Jų nariams įteiktos as-
meninės dovanos ir gėlės. 
Be apdovanojimų neliko 
ir šmaikščiausiais bei drą-
siausiais išrinkti V.Čekaitis 
ir N.Šlajienė. Visiems ko-
mandų vadovams įteikti 
vardiniai medaliai, kuriuos 
sukūrė Neįgaliųjų draugi-
jos narės Valė Kaušikienė 
ir Genovaitė Petrukaitienė.

Po įdomaus ir nuotai-
kingo konkurso visų susi-
rinkusiųjų laukė staigme-
na – Nijolės Tallat-Kelpšai-
tės koncertas. Skambėjo se-
nos geros dainos, virpinan-
čios širdį, buvo gera ir sma-
gu. Dainininkę ir svečius 
apdovanojome draugijos 
Darbščiųjų rankų būrelio 
narių sukurtais darbeliais, 
visi buvo vaišinami drau-
gijos moterų keptais pyra-
gais. Šventės svečiai ne tik 
stebėjo konkursą, klausė-
si koncerto, bet ir grožėjo-
si draugijos narės Linutės 
Katilienės origamio darbų 
paroda.

Ansamblio „Sidabrinė gija“ narių prisistatymas.

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Vilija Vilkelie-
nė papasakojo apie Kalvarijos 
savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos narių išvyką prie jūros.

Rugpjūčio pabaigoje 45 
neįgalieji iš Kalvarijos išsi-
ruošė į pajūrį, į Šventąją. 
Keliavome ne tik poilsiau-
ti, bet ir vykdėme Kalvari-
jos savivaldybės finansuo-
jamą visuomenės sveika-
tos projektą pagal specia-
lias programas: „Sveikas 
gyvenimo būdas“ ir „Lėti-
nės neinfekcinės ligos ir jų 
profilaktika“.

Laiką prie jūros leido-
me turiningai. Paskaitas 
apie tai, kaip gyventi svei-
kai, mums skaitė gydyto-
jas Tomas Viliūnas. Svei-
ka gyvensena neapsaugos 

Kalvarija:

nuo visų ligų ar negalavi-
mų, tačiau padės išveng-
ti rimto pavojaus sveika-
tai. Pasak gydytojo, medi-
cininės priemonės įtakos 
sveikatai ir gyvenimo truk- 
mei turi nedaug, vos apie 

10 proc., aplinkos ir darbo 
sąlygos veikia 20 proc., pa-
veldimumo faktoriai – apie 
20 proc., bet daugiausia – 
likę 50 proc. mūsų sveika-
tos – yra nulemti mūsų gy-
venimo būdo.

 Joniškio rajono Skaist-
girio seniūnijos seniūnaitė 
Vida Urbonienė laiškelyje 
„Bičiulystei“ papasakojo apie 
Neįgaliųjų draugijos padali-
nio veiklą.

Visas 5 poilsio dienas 
draugijos narė Gražina Bu-
rinskienė vakarais mokino 
neįgaliuosius iš popieriaus 
lankstyti gulbes. Vieną po-
pietę visi rinkomės į salę, 
kur koncertavo Neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Vil-
tis“, vadovaujamas Laimos 
Šipšinskienės. Savo eiles 
skaitė Marija Kraipavičiū-
tė. Draugijos narys Romas 
Kupčinskas visus prajuo-
kino anekdotais. Mus ap-
lankė ir viešnia – Palangos 
neįgaliųjų draugijos narė li-
teratė Anelė Mažeivaitė. Ji 
su vadove L.Šipšinskiene 
ir M.Kraipavičiūte susipa-
žino birželį Šventojoje vy-
kusiame neįgalių literatų 
seminare.

Grįžome pakiliai nu-
siteikę, pailsėję, pasisėmę 
naujų emocijų.

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai ilsėjosi prie 
jūros.

Randa laiko pabūti kartuJoniškio r.:

Nejučia prabėgo pusė 
metų, kai prie Joniškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Skaistgirio padalinio vai-
ro stojo Angelija Gaspara-
vičienė. Per tą laiką skaist-
giriečiai ir aplinkinių kai-
mų neįgalieji ne kartą buvo 
susibūrę draugėn. Akty-
vios ir veiklios vedlės su-
manymu neįgalieji daly-
vavo mugėse, literatų po-
pietėse, organizavo susiti-
kimus su mediku – sveikos 
gyvensenos propaguotoju, 
daug keliavo.

Skaistgirio padalinio 
neįgalieji vėl susibūrė pa-
būti kartu. Šį kartą neįga-
liųjų popietėje viešėjo šiau-
lietis literatas, dainuojamo-
sios poezijos autorius, saty-

rikas Vytautas Gasparavi-
čius, Joniškio rajono Žaga-
rės neįgaliųjų klubo „Vyš-
nelė“ pirmininkė Irma Ja-
nušienė, klebonas Jorda-
nas Urbonas, Skaistgirio 
bendruomenės pirminin-
kė Reda Pečkuvienė ir kiti.

Pirmininkė A.Gaspara-
vičienė pristatė pusmečio 
nuveiktų darbų ataskai-
tą. Vėliau pasisakė sve-
čiai. Žagarietė I.Janušinė 
džiaugėsi skaistgiriečių 
aktyvumu ir nuoširdžiu 
bendradarbiavimu. Ben-
druomenės pirmininkė 
R.Pečkuvienė, palinkėjusi 
stiprybės neįgaliesiems ir 
pasveikinusi bendruome-
nės narę Stanislavą Kaika-
rienę gražaus jubiliejaus 

proga, kvietė neįgaliuosius 
neaplenkti ir bendruome-
nės namų, naudotis jų pas-
laugomis.

Šįkart jubiliatus sveiki-
no ne tik bičiuliai, juos savo 
dainomis pradžiugino ir 
svečias V.Gasparavičius. 
Viena daina keitė kitą, vė-
liau – puokštė humoreskų, 
ištraukų iš satyrinių raši-
nių. Po koncerto visi no-
rintieji galėjo įsigyti ir au-
toriaus knygų.

Savo kūryba susirin-
kusiuosius pradžiugino ir 
neįgalioji Janina Kigienė. Ji 
paskaitė naujausių savo ei-
lėraščių. Neprailgo popietė 
neįgaliesiems tarpusavyje 
švenčiant, bendraujant ir 
klausant svečio dainų.

Vytauto Gasparavičiaus do-
vanotas koncertas ilgai išliks 
skaistgiriečių atmintyje.
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Gražios draugystės 
šventė

Popietė vyko pilnutėlėje Ša-
kių kultūros centro salėje. Ji 
pradėta šeimininkų, Neįgaliųjų 
draugijos Šakių seniūnijos pa-
dalinio saviveiklininkų pastaty-
ta Izidoriaus Ignatavičiaus pjese 
„Ir mes buvome jauni“.

Vėliau pereita prie sveikini-
mų. Pirmi kaimynus ir susirin-
kusiuosius pasveikino Vilkaviš-
kio rajono pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ nariai. Šiemet, minint 
150-ąsias Maironio gimimo me-
tines, savo dainomis jie sugrį-
žo į autoriaus pasaulį. Panevė-
žiečiai į svečius atvyko ne tuš-
čiomis – jie šeimininkams atve-
žė šakotį, Rozalija Grunskienė 
ir Zinaida Jurėnienė – savo ran-
komis surištą šių metų derliaus 
rugių pėdą, savo sukurtų suve-
nyrų, o Liuda Basijokienė – me-
daus, bičių surinkto Ramygalos 
laukuose.

Džiaugdamasis gražia neį-
galiųjų draugyste, bendradar-
biavimu, linkėdamas jiems ge-
ros sveikatos, laimės, Šakių ra-
jono savivaldybės meras Juozas 
Bertašius šios popietės organiza-
torei, draugijos Šakių seniūnijos 
padalinio koordinatorei Liudai 
Samuolienei, narėms Zitai Ši-
dlauskienei, Dalei Kvašaitienei, 
Birutei Stašinskienei ir Liudvi-
nai Kutkaitienei įteikė padėkas.

Ekskursija po apylinkes
Pasibaigus šventei Panevė-

žio rajono neįgalieji dar turė-

jo laiko ekskursijai po Šakių ra-
joną. Jis žinomas kaip saugan-
tis, puoselėjantis ir tvarkantis 
kultūros paveldo objektus. Čia 
esantiems Zyplių ir Gelgaudiš-
kio dvarams atstatyti panaudo-
ta daugiau kaip 10 mln. litų. Bus 
renovuojamas ir Sviatošino dva-
ras Kriūkuose.

Panevėžio rajono neįgalieji 
lankėsi atstatytame Zyplių dva-
re. Jo ansamblį sudaro keliolika 
pastatų, kurių daugelis jau su-
tvarkyti. Buvusiose dvaro arkli-
dėse įkurta parodų galerija, ki-
tuose pastatuose įrengtos meni-
ninkų dirbtuvės.

Panevėžiečius labai sudo-
mino Suodžių kaimo koplyčia. 
Tikima, jog čia 1969 m. pasiro-
dęs Kristus, vėliau ir Švč. Mer-
gelė Marija. Kasmet apsireiški-
mo dieną, lapkričio 14-ąją, į Suo-
džius atvykdavo daugybė žmo-
nių. 1998 m. buvusio koplytstul-
pio ir laikinosios koplytėlės vie-
toje, kur apsireiškė Kristus, mal-
dininkų lėšomis pradėta statyti 
koplyčia. 2003 m., baigus staty-
ti, koplyčia pašventinta, jai su-
teiktas Dieviškojo Gailestingu-
mo titulas.

Namo grįždami per Jurbar-
ką panevėžiečiai dar apžiūrė-
jo bene ilgiausią Lietuvoje 1978 
m. pastatytą gelžbetoninį tiltą 
per Nemuną, jungiantį Suvalki-
ją ir Žemaitiją, žavėjosi vaizdin-
gomis Skirsnemunės, Veliuonos 
ir kitomis panemunės vietomis, 
stabtelėjo prie Raudonės pilies.

Antanas ORINTAS

Šakiai:

Puoselėja užsimezgusią 
draugystę

Pavasarį užsimezgusi Šakių ir Panevėžio rajonų neįgalių-
jų draugijų narių bičiulystė tik stiprėja. Šįkart į svečius iš-
siruošė panevėžiečiai. Jie ne tik apžiūrėjo apylinkes, Za-
navykijos kraštą, bet, pirmiausia, dalyvavo Šakių rajono 
neįgaliųjų organizuotoje šventinėje draugystės popietė-
je, į kurią, be bičiulių, atvyko svečių iš Vilniaus, Kauno, 
Vilkaviškio, Rietavo.

Neįgaliųjų draugystės popietės organizatorė Liuda Samuolienė ir aktyvi 
jos pagalbininkė Dalė Kvašaitienė. 

Aleksandras Pacevičius pasakojo, jog neįgaliųjų nereikėjo įkalbinėti daly-
vauti – šią iniciatyvą jie priėmė ir palaikė.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Proga pamatyti neįgaliuosius  
ir patikėti jų jėgomis

(atkelta  iš 1 psl.)

Renginio žiūrovai galėjo pamatyti, kokios priemonės dviračių maratone 
leidžia dalyvauti neįgaliesiems. Čia buvo specialiais dviračiais važiavusių, 
judėjusių vežimėliais su pritvirtintais varytuvais, dalyvavo ir aklosios bei 
palydovo tandemas.

izoliuojami. Organizatorius taip 
pat tikisi, jog tokie dviratinin-
kų važiavimai vyks dažniau nei 
kartą per metus ir taps gražia 
savaitgalio tradicija. Juose bus 
kviečiami dalyvauti ir neįgalie-
ji. Tikimasi, jog masiniai dvira-
tininkų važiavimai ne tik ska-
tins žmones sportuoti, bet ir ug-
dys kitų eismo dalyvių važiavi-
mo kultūrą, skatins rūpintis dvi-
ratininkams būtinomis sąlygo-
mis ir pan.

Proga patikėti savo 
galimybėmis

VšĮ „Sveikas miestas“ žmo-
nių su negalia sporto projektų 
vadovas, tenisininkas Aleksan-
dras Pacevičius pasakoja, jog 
mintis į dviračių maratoną pasi-
kviesti neįgaliuosius kilo užper-
nai jame dalyvavusiam Vytautui 
Mateikai. Tuomet jis buvo vie-
nintelis dalyvis, judantis rateliais 
su prie jų pritvirtintu varytuvu. 
Pernai dėl prasto oro V.Mateika 
maratone nedalyvavo, mat, pa-
sak jo, nepalankios oro sąlygos 
neįgaliesiems sukelia daug dau-
giau kliūčių, nei gali pasirody-
ti negalios neturintiems žmo-
nėms. Šiemet V.Mateika, mėgs-
tantis aktyvų laisvalaikį, įsigijo 
specialų rankomis varomą neį-
galiesiems skirtą dviratį. Tiesa, 
jį vyras siuntėsi iš užsienio, mat 
Lietuvoje jų labai nedaug ir kai-
nuoja jie labai brangiai.

V.Mateikos manymu, daly-
vavimas dviračių maratone – 
puiki galimybė smagiai praleis-
ti laiką ir gerokai pasportuoti, 
mat nuvažiuoti kad ir 1 distan-
cijos ratą (apie 8 km) – nemen-
kas iššūkis, juolab jei dviratis va-
romas rankomis. Jis dalyvavimą 
renginyje taip pat vadina proga 
parodyti kitiems, jog neįgalieji 
daug gali. Tapęs panašaus liki-
mo žmonėms tam tikru pavyz-
džiu, padrąsinusiu ir įtikinusiu, 
jog kelias į dviračių maratoną 
atviras ir negalią turintiesiems, 
V.Mateika tikisi, jog ateityje šis 
renginys taps gražia tradicija ir 
burs vis daugiau neįgaliųjų.

„Velomaratone“ –  
20 neįgaliųjų

20 neįgalių dviratininkų ko-
mandą subūrusi Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos prezi-
dentė Rasa Kavaliauskaitė teigė, 
jog dalyvių galėjo būti dar dau-
giau. Nusprendę dalyvauti neį-
galieji kreipėsi į organizatorius 
ir kartu bandė išspręsti proble-
mas dėl būtinos technikos – va-
rytuvų, mat specialius neįgalie-
siems skirtus dviračius turi la-
bai nedaug neįgaliųjų. Pasak 
R.Kavaliauskaitės, tokias kom-
pensuojamas techninės pagalbos 
priemones (varytuvus) paprastai 
turi ne didžiuosiuose miestuose 
gyvenantys neįgalieji, tad gauti 
daug varytuvų iš Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro Vil-
niuje nebuvo lengva ir jų skai-
čius buvo ribotas. Patirtis paro-
dė, jog prie šio net neįgaliesiems 
neįprasto važiavimo būdo reikia 
priprasti, mat bene pirmą kar-

tą taip važiavęs Martynas Vai-
tiekūnas neišvengė sužalojimų. 
Laimei, rimtesnių nelaimių pa-
vyko išvengti. Dviračių mara-

lius dviračius, kuriais važiuoja-
ma sėdomis ar pusiau gulomis, 
prie ratelių tvirtinamus varytu-
vus ir tandemą.

Palaikė iniciatyvą
A.Pacevičius pasakoja, jog 

neįgaliųjų nereikėjo įkalbinė-
ti dalyvauti „Velomaratone“ – 
apie šią idėją sužinoję iš pažįsta-
mų, interneto, spaudos jie ją pa-
laikė, tad tereikėjo sudaryti bū-
tinas sąlygas. Pasak B.Vanago, 
toks neįgaliųjų ir organizatorių 
dialogas leido geriau supras-
ti specialiuosius dalyvių porei-
kius ir užtikrinti jiems patoges-
nes galimybes. Pasirūpinta ats-
kiromis tik neįgaliesiems skirto-
mis automobilių statymo aikšte-
lėmis, kuriose dviračių marato-
no dalyviai galėjo palikti auto-
mobilius. Dalyvių prašymu or-
ganizatoriai jiems parūpino šal-
mus, mat pagrindinis „Veloma-
ratono“ principas – saugus va-
žiavimas dviračiu.

Džiugu, jog ši tiek organiza-
torių, tiek pačių neįgaliųjų inicia- 
tyva pavyko. Negalią turintieji 
galėjo ne tik išbandyti savo jėgas, 
bet ir parodyti tai kitiems dvira-
čių maratono dalyviams. Pasta-
rieji galėjo iš arti pamatyti, kad 
neįgalumas – ne priežastis už-
sidaryti ir atsisakyti viešumos.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

tone taip pat dalyvavo ir vienas 
tandemas, kuriuo su palydovu 
važiavo regėjimo negalią turinti 
moteris. Pasak V.Mateikos, dvi-
račių maratoną stebėjusieji šįkart 
galėjo pamatyti faktiškai visas 
priemones ir būdus, kaip jame 
gali dalyvauti neįgalieji: specia-

Pasak Martyno Vaitiekūno, važiuoti 
su varytuvu reikia pasimokyti – bū-
tina įgusti jį valdyti ir manevruoti.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Kad 
receptai 
netaptų 

beverčiai

Danijoje atliktas tyrimas rodo, 
kad infarktą patyrusių žmonių su-
tuoktiniai dažniau suserga depre-
sija. Šis tyrimas – pirmasis, kai buvo 
analizuojama infarktą patyrusių 
žmonių sutuoktinių sveikata. Jis pa-
rodė, kad sutuoktinį ištikęs infarktas 
blogiau paveikia vyrus nei moteris.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad ti-
kimybė, jog per pirmus metus nuo 

Vaistinės žaliavos
pavadinimas

svoris (g)

Šaukšte Šaukštelyje

Balinis ajeras, šaknys   5,3 2,3

Paprastasis anyžius, sėklos 11,6 3,2

Paprastasis apynys, spurgai   1,0 0,3

Dirvinis asiūklis, žolė   1,1 0,6

Geltonžiedis barkūnas, žolė   2,2 0,9

Karpotasis beržas, lapai   1,2 0,3

Paprastoji bitkrėslė, žiedai   4,2 1,3

Paprastasis čiobrelis, žolė   1,5 0,8

Didysis debesylas, šaknys 11,8 4,1

Didžioji dilgėlė, lapai   2,5 0,6

Vaistinė dirvuolė, žolė   2,7 1,0

Raudonasis dobilas, žiedai   1,7 0,7

Miškinis erškėtis, uogos 15,5 4,5

Plačialapis gyslotis, lapai   1,2 0,3

Rūgtis gyvatžolė, šaknys 13,3 6,0

Paprastoji jonažolė, žolė   5,0 1,5

Paprastasis kadagys, vaisiai   7,8 2,0

Kartusis kietis (pelynas), žolė   2,5 0,8

Paprastasis kmynas, vaisiai   9,6 3,3

Paprastoji kraujažolė, žolė   2,8 0,9

Triskiautis lakišius, žolė   5,5 1,5

Mažalapė liepa, žiedai   0,9 0,4

Vaistinė medetka, žiedai   2,3 1,0

Miltinė meškauogė, lapai   7,6 2,2

Trispalvė našlaitė, žolė   3,4 1,2

Paprastasis pankolis, vaisiai   8,8 2,7

Pipirmėtė, lapai   2,7 0,8

Paprastoji pušis, pumpurai   3,7 1,6

Dėmėtasis rūgtis, žolė   3,8 1,4

Rūgtis takažolė, žolė   1,8  0,8

Didžioji ugniažolė, lapai   1,2 0,5

Trikertė žvaginė, žolė   3,1 1,0

Liaudies medicinoje net-
gi šiais laikais vaistinių auga-
lų žaliava seikėjama šaukštais, 
šaukšteliais, didesni kiekiai – 
saujomis (pavyzdžiui, ruošiant 
vonias). Vaistinėse, kaip ir turi 
būti, viskas sveriama tiksliomis 
svarstyklėmis, todėl ir vaistinių 
augalų mišinių sudėtis ant pa-
kuočių nurodoma gramais. Beje, 
nemažoje dalyje vaistinių auga-
lų receptų, paskelbtų kai kurio-
se liaudies medicinos knygose, 
taip pat minimi gramai. Teoriš-
kai tai pažangu, praktiškai – re-
ceptai, kuriuose nurodyti gra-
mai, daugumai vartotojų tam-
pa beverčiai, nes prie jų nenu-
rodoma, kaip gramus „pavers-
ti“ šaukštais ir šaukšteliais. Ži-
noma, būtų paprasčiausia turė-
ti mažiems svoriams pritaiky-

Motyvacija susijusi su 
poreikiais

Visus mūsų veiksmus regu-
liuoja poreikiai: alkis mus paska-
tina valgyti, nuovargis – pailsė-
ti, vienatvė – mylėti ir būti myli-
miems. Nemažą dalį mūsų po-
reikių patenkina pinigai. Nere-
tai juos uždirbti galima tik kru-
vinu prakaitu. Nutikus nelaimei 
ir žmogui tapus neįgaliam, vals-
tybė, tarsi suprasdama, kad bent 
kurį laiką jis negali taip sunkiai 
dirbti, suskumba rūpintis šio 
žmogaus finansinių poreikių 
tenkinimu. Taip nejučia žmogus 
pasijaučia „nurašytas“ ir ateity-
je nebepajėgsiantis savimi pasi-
rūpinti. Įvairios pašalpos, gali-
mybė gauti socialinį būstą ir jame 
gyventi, kitos lengvatos suteikia 
bent šiokį tokį finansinį saugu-
mą, tad neretai neįgalieji sutrikę 
leidžiasi plaukti pasroviui, nebe-
klausdami savęs, ko jiems iš tie-
sų reikia. Kai pinigai ir atsidavi-
mas stengiantis jų uždirbti nebė-
ra tokie svarbūs, dažno gyveni-
me lieka didžiulė tuštuma, nes ir 
poreikis tobulėti, save įprasmin-
ti lieka nepatenkintas. Rodos, 
tokia išsiilgta „tinginystė“ galė-
tų būti geriausias atpildas išlie-
jus tiek prakaito ir kenčiant fizi-
nius skausmus. Tačiau žmogus 
negali ilsėtis amžinai, o po ilges-
nės pertraukos vėl imtis veiklos 
daug sunkiau, ne taip paprasta 
ir save motyvuoti.

Darbas – ne tik gaunamos 
pajamos

Dėl įgytos negalios paprastai 
atsisakoma mėgto darbo, studijų, 
puoselėtų tradicijų, laisvalaikio 
pramogų. Žinoma, kartais prie-
žastys būna objektyvios, pavyz-
džiui, kai liga ar trauma apribo-
ja galimybes laisvai judėti ar ben-
drauti. Vis dėlto objektyvios prie-
žastys nėra tokios svarbios, daž-
niau susiduriama su savęs mo-
tyvavimo ar baimės, jog nepa-
siseks, problema, ir įsitikinimu, 
kad darbovietė tėra vieta, kurio-
je uždirbami pinigai, pramogos – 

Veikti negalima 
tingėti

betikslis jų švaistymas, o moks-
lai – bevertė investicija. Toks po-
žiūris, deja, labai populiarus, bet 
klaidingas. Psichologai jau seniai 
pagrindė teoriją, jog žmogaus 
dirbamas darbas turi mažiausiai 
du motyvacijos stimulus. Vienas, 
be abejo, yra pinigai, kaip saugu-
mo garantas tenkinant bazinius 
maisto, būsto, šilumos poreikius. 
Tačiau kitas, ne ką mažiau svar-
bus, – tai galimybė save realizuo-
ti ir įprasminti, tai taip pat aktua-
lu mokantis ir leidžiant laisvalai-
kį. Pasikliovus valstybe ir finan-
sinį pagrindą statant iš jos sutei-
kiamų garantijų, atsisakoma bent 
kelių laimingam gyvenimui svar-
bių dalykų: socialinio gyveni-
mo, kurį suteiktų kompetentin-
gi, draugiški kolegos, įkvepian-
tys mokytojai; asmeninio moky-
mosi, augimo ir tobulėjimo gali-
mybių, kurias galėtų paskatinti 
karjeros perspektyva, proga pa-
čiam tapti mokytoju; galimybės 
būti pastebėtam ir įvertintam, 
gauti grįžtamąjį ryšį, kuris leistų 
pasijusti reikšmingam, paglosty-
tų savimeilę ir paskatintų pasiti-
kėti savimi.

Darbas iš pareigos – ne 
toks malonus

Įsivaizduokite, kad kas nors 
jūsų paprašo sėsti į automobilį ir 
nuvykti nuo Vilniaus iki Klaipė-
dos ir grįžti atgal. Tikėtina, jog į 
automobilį sėstumėtės paniurę ir 
visą dieną kankintumėtės dėl to-
kios sunkios ir varginančios už-
duoties. Tačiau jei į tokią pat ke-
lionę sugalvotumėte leistis pa-
tys, ji netaptų nei lengvesnė, nei 
trumpesnė, tačiau būtų malones-
nė, mat ją priimtumėte kaip žai-
dimą, iššūkį ar malonų smagų 
laisvalaikio leidimo būdą. Taip 
pat yra ir su motyvacija. Kartais, 
kad veikla taptų maloni ir vertin-
ga, reikia save šiek tiek apgauti. 
Svarbiausia atrasti paties proce-
so džiaugsmą, nenusiviliant ir 
neišsigąstant kliūčių kelyje, ku-
rios niekur neišnyks, tačiau tai, 
kaip jas sutiksime ir išspręsime, 
priklausys tik nuo mūsų. Dirb-
ti, mokytis, užsiimti malonia ir 
anksčiau mėgta veikla moty-
vuoja daugelis dalykų, pavyz-
džiui, veiklos įvairumas, kai skir-
tingoms užduotims atlikti gali-
me panaudoti skirtingus gebė-
jimus. Todėl grįžtant į senas vė-
žes reikėtų vengti rutininės veik- 
los, stengtis atlikti tai, kas anks-
čiau sekėsi geriausiai, po truputį 
pereinant prie naujų ar ne tokių 
smagių užduočių. Taip pat mo-
tyvuoja galimybė kasdien patir-
ti naujų iššūkių. Vienas iš moty-
vų veikti yra ir galimybė būti pa-
stebėtam ir įvertintam, proga už-
megzti naujų pažinčių, susirasti 

naujų draugų. Tokie atradimai 
paskatins labiau pasitikėti savi-
mi ir pagerins tiek psichologinę, 
tiek fizinę savijautą.

Namų darbai sielai:
Kaip atrasti motyvacijos 

mokytis, dirbti ir apskritai ką 
nors veikti

Kad ir kaip nenorėtume pri-
pažinti, kiekvienas dėl savo ne-
veiklumo ar tinginystės jaučia-
mės kalti ir tai maskuojame įvai-
riausiais pasiteisinimais. Šią kal-
tę prieš save pačius išpirkti gali-
me tik rizikuodami ir imdamie-
si veiklos.

Bet kokiems pokyčiams, ban-
dymui gyventi kitaip reikia di-
delių valios pastangų. Tereikia 
žengti pirmą žingsnį, mat jau 
pradėjus veikti motyvacija atsi-
randa savaime. Išsikelkite tikslą 
ir kalbėkite apie jį su artimaisiais 
– pasipasakoję jausitės labiau įsi-
pareigoję įgyvendinti planus. Sti-
muliuokite savo svajones įsivaiz-
duodami, kaip atrodys jūsų gy-
venimas, kai to tikslo pasieksi-
te, t.y. grįšite į darbą, mokslus ir 
pan. Imtis veiklos visada padeda 
tvarkaraštis ar planas, kuris įpa-
reigoja save drausminti. Pada-
lykite savo tikslą į etapus ir nu-
matykite veiksmus bei laiką, ku-
rių jums prireiks. Net nepajusite, 
kaip žingsnis po žingsnio priar-
tėsite prie viršūnės ir didžiuoda-
miesi žvelgsite į praeitį ir ateitį.
Kaip paskatinti neįgalųjį imtis 

mėgtos veiklos?
Jokio žmogaus negalima pri-

versti pamilti darbą ir tik jis pats 
turi pajausti, kad tai, kuo jis galė-
tų užsiimti, teiks jam malonumą. 
Tačiau paskatinti atradimams 
galime nuoširdžiai bendrauda-
mi, parodydami pasitikėjimą ir 
tikėjimą jo galimybėmis. Padė-
kite motyvacijos netekusiam ar 
savimi suabejojusiam bičiuliui, 
giminaičiui užsibrėžti tikslą, ap-
tarkite, kokie sunkumai laukia ir 
kaip juos kartu galėtumėte įveik-
ti, svajokite apie tai, kaip viskas 
bus, kai tikslas bus pasiektas, su-
darykite veiksmų planą. Padėki-
te jam suprasti, jog negalia – ne 
nuosprendis, bet tik iššūkis, ku-
riam galima arba pasiduoti, arba 
drąsiai pasitikti ir peržengti. Taip 
pat paskatinkite pasitikėti savimi 
ir nepasiduoti apatijai, parodyki-
te veiklos teigiamybes ir palai-
kykite jį kiekviename žingsnyje.

Romėnų filosofas Horacijus 
rašė: „Kas delsia sutvarkyti savo 
gyvenimą, panašus į naivuolį, 
laukiantį prie upės, kol ji liausis 
tekėjusi.“ Taigi nelaukime, kol 
upė sustos, šokime į ją ir plau-
kime gėrėtis gyvenimo grožiu.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Kur šiame sakinyje dėtu-
mėte kablelį? Užklupus 
negaliai gyvenimas apsi-
verčia aukštyn kojomis: 
keičiasi kasdienė rutina, 
tikslai, kuriamos naujos 
svajonės. Valstybei su-
skubus pasirūpinti kom-
pensacijomis, išmokomis 
ir pašalpomis, kai kurie 
neįgalieji nuleidžia ran-
kas ir atsisako mėgto dar-
bo, mokslų ir pasiduoda 
apatijai. Kur dingsta mo-
tyvacija kuo nors užsiim-
ti ir kaip ją atkurti?

tas svarstykles, bet galima išsi-
versti ir be jų.

Siekdami bent iš dalies patai-
syti susiklosčiusią padėtį, spaus-
diname dažniausiai mūsų kraš-
to liaudies medicinoje vartoja-
mų vaistinių augalų smulkin-
tos išdžiovintos žaliavos tūrio ir 
svorio atitikmenų lentelę. Ji pa-
dės nustatyti, kiek gramų sve-
ria šaukštas ir šaukštelis atitin-
kamos žaliavos.

Pastaba. Lentelėje nurodyti 
skaičiai yra apytikriai, todėl kiek- 
vienu konkrečiu atveju jie gali 
būti šiek tiek didesni ar mažesni.

Romualdas OGINSKAS

Kenčia ir infarktą patyrusiųjų sutuoktiniai
sutuoktinio mirties dėl infarkto žmogus 
pradės vartoti antidepresantus, padidė-
ja 3 kartus. Net jei infarktą patyręs žmo-
gus išgyvena, tikimybė, kad jo sutuokti-
nis pradės vartoti antidepresantus, padi-
dėja 17 proc. Nustatyta, jog po sutuok-
tinio infarkto vartojama daugiau vaistų 
nuo nerimo.

Mokslininkai Danijos registruose 
peržiūrėjo įrašus apie 16,5 tūkst. nuo 
staigaus širdies infarkto mirusių žmo-
nių sutuoktinius ir įrašus apie 44,6 
tūkst. staigų širdies infarktą išgyve-
nusiųjų sutuoktinius. Tyrėjai peržiūrė-
jo įrašus apie antidepresantų ir vaistų 
nuo nerimo vartojimą per metus prieš 

sutuoktinį ištinkant infarktui ir per me-
tus po jo bei įrašus apie depresiją ir sa-
vižudybes.

Surinktus duomenis mokslininkai 
palygino su įrašais apie 49,5 tūkst. žmo-
nių, kurių sutuoktiniai mirė nuo su stai-
giu širdies infarktu nesusijusių priežas-
čių, ir 131,6 tūkst. žmonių, kurių sutuok-

tiniai gulėjo ligoninėje dėl nemirti-
nos ir su širdies infarktu nesusijusios 
ligos. Paaiškėjo, kad jei žmogus paty-
rė infarktą, jo partnerio sveikata labiau 
nukenčia, nei sutuoktiniui mirus dėl 
kitos ligos. Tyrėjai mano, jog taip yra 
dėl to, kad širdies infarktas būna ne-
tikėtas ir sutuoktiniai neturi laiko psi-
chologiškai tam pasiruošti. 

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Per pirmąjį šių metų pusme-
tį Kauno mieste įrengtomis vaiz-
do stebėjimo kameromis buvo 
užfiksuota daugiau nei 400 įvai-
rių pažeidimų. 56 mieste įreng-
tas vaizdo stebėjimo kameras 
visą parą pagal patvirtintą dar-
bo grafiką įmonėje „Lyderio aka-
demija", laimėjusioje savivaldy-
bės skelbtą konkursą, stebi 12 ne-
įgaliųjų. Gavę iš stebėtojų infor-
maciją apie pažeidimus, polici-
jos pareigūnai greičiau atvyksta 
į įvykio vietą, užkerta kelią nusi-
kaltimams, laiku suteikia pagal-
bą nukentėjusiesiems.

„Stebėdami miestą, galima 
sakyti, daugiausia pažeidimų 
užfiksuojame vasarą, ypač sa-
vaitgaliais, kai kauniečiai renka-
si į miesto kavines, tuomet ir al-
koholį vartojančiųjų viešose vie-
tose daugėja, ir muštynės daž-
niau kyla“, – pasakoja neįgalio-
ji Onutė Pranevičienė, stebin-
ti miestą monitoriuose. „Pama-
tę realų policijos patrulių dar-
bą, geriau suprantame ir parei-
gūnus“, – jai antrino kolegė Au-
relija Dapkūnienė. 

Daugiausia vaizdo kamerų 
įrengta miesto centre, Laisvės 
alėjoje, senamiestyje, Karaliaus 
Mindaugo prospekte, Savanorių 
prospekte esančiose sankryžose, 
matomos ir Kauno technologijos 
universiteto studentų miestelio 
prieigos, Ramybės parkas.

Per pirmąjį šių metų pusme-
tį, stebint Kauno miesto vaizdo 
stebėjimo kamerų monitorius, 
nustatyti ir dėl viešosios tvar-
kos pažeidimų į miesto polici-
jos komisariatus atvežti 37 pa-
žeidėjai, 193 kartus pastebėti as-
menys, vartojantys alkoholinius 
gėrimus viešose vietose, 18 kar-
tų kviesta greitoji medicinos pa-
galba, pastebėta 19 eismo įvy-
kių, užfiksuoti 56 Kelių eismo 
taisyklių pažeidimai ir surašyti 
administracinių teisės pažeidi-
mų protokolai, pastebėti 2 atve-
jai, kai asmenys viešoje vietoje 
vartojo narkotines medžiagas ir 
kt.  Pareigūnai pažymi, kad kar-
tais dėl tamsos, gausios medžių 
lapijos ar vaizdo kameros įrengi-
mo pozicijos ne visi vaizdai yra 
matomi, tačiau miestą stebintys 
neįgalieji labai stengiasi padėti 
patruliams, todėl tikimasi, kad 
ši savivaldybės iniciatyva, rūpi-
nantis saugia aplinka mieste, bus 
tęsiama kitąmet.

Kauno policijos tinklala-
pyje paskelbtoje infor-
macijoje rašoma apie tai, 
kad tvarką mieste pade-
da užtikrinti įrengtos vaiz-
do stebėjimo kameros. Už 
jų  – budrios ne policijos 
pareigūnų, bet neįgalių-
jų akys.

Viešąją tvarką 
prižiūri ir 
neįgalieji

30-metis Pikeliškės kaime 
(Šiaulių r.) gyvenantis T.Bekeris 
sunkiai vaikšto dėl krypstančios 
kojos ir geliančių stuburo skaus-
mų. Nuo vaikystės neįgalumą tu-
rintis Tomas į žurnalistus kreipė-
si gavęs pažymą dėl darbingumo 
lygio. Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos (NDNT) 
Šiaulių skyrius nusprendė, kad 
Tomo darbingumo lygis siekia 
50 procentų.

Vėlai pastebėta ir netinkamai 
gydyta T.Bekerį nuo vaikystės 
kamuojanti liga gerokai pažen-
gė. Sulaukusiam pilnametystės 
vaikinui nustatytas vidutinis ne-
įgalumas (II grupė pagal seną-
jį skirstymą). Vyras rodo senus 
neįgaliojo pažymėjimus – juose 
jam nustatytas darbingumo ly-
gis svyruoja tarp 40–55 proc. Jis 
teigia nesuprantąs, kaip taip gali 
būti, juo labiau, kaip gali būti nu-
statomas didesnis darbingumas, 
jei liga tik progresuoja ir jo sa-
vijauta vis prastėja. Vyras spė-
ja, kad tokį neįgaliųjų darbingu-
mo augimą galėjo nulemti šalį 
užgriuvusi ekonomikos krizė, 
mat darbingesniems neįgalie-
siems mokamos daug mažesnės 
pašalpos.

Pasak vyro tetos Česlavos 
Rimkienės, kai NDNT specialis-
tai sūnėnui nustatė didesnį dar-
bingumą, tiek artimieji, tiek pats 
Tomas apsidžiaugė: galės dirbti 
ir užsidirbti. Deja, liga progresa-
vo ir planus pakeitė. Kurį laiką 
padirbęs sunkvežimių remonto 
įmonėje, kur darbas gerai sekėsi 
ir jis buvo vertinamas, T.Bekeris 
turėjo iš darbo išeiti, mat paei-
ti, pastovėti buvo vis sunkiau, 
dirbti tegalėjo sėdėdamas. Pasak 
Tomo, pamatę, kaip jis vaikšto, 
darbdaviai tuoj pat parodo du-
ris, nes jis nei laiptais lipti, nei 
ko pakelti negalėtų. Pretenduo-
ti į aukštesnės kvalifikacijos dar-
bus jis taip pat negali, mat netu-
ri išsilavinimo – mokyklą lan-
kė tik iki 9 klasės, nes vėliau ne-
bepajėgė iki jos nueiti kelis kilo-
metrus. T.Bekeris pasakoja, kad, 
pagal specialistų išvadas, dirb-
ti tarsi galėtų, bet niekas jo pri-
imti nenori dėl sunkios sveika-
tos būklės, o išgyventi iš pašal-
pos – neįmanoma.

Pasak Šiaulių centro polikli-
nikos vyriausiojo gydytojo pa-
vaduotojos Aušros Varpučians-
kienės, ne visi neįgalieji sutinka 
su jiems nustatytu darbingumo 
lygiu, pasitaiko nusiskundimų. 
Tokie skundai svarstomi Ginčų 
komisijoje Vilniuje. Jos sprendi-
mai ne visada sutampa su Šiau-
lių NDNT skyriaus specialistų 
išvadomis.

Tinklalapyje www.balsas.lt 
paskelbtame Ritos Žadei-
kytės straipsnyje „Gydy-
tojams sveikas, o darbda-
viams – ligonis“ rašoma 
apie neįgalų Tomą Beke-
rį iš Šiaulių rajono, ser-
gantį sunkia kaulų liga. 
Nors vyro liga laikui bė-
gant progresuoja ir judėti 
jam tampa vis sunkiau, re-
miantis specialistų išvado-
mis, jis gali dirbti.

Darbingas, bet 
negali dirbti?

Šiaulių I teritorinio skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Aušra Skro-
denienė tvirtino, jog darbingumo 
lygis, nustatomas tam pačiam 
žmogui, gali būti kitoks dėl pas-
taruoju metu keičiamų ir griežtė-
jančių vertinimo kriterijų.

Motyvuoja dirbti
Virginija Dambrauskaitė, 

NSĮS projektų koordinatorė, pa-
sakoja, kad šiuo metu įgyvendi-
namas projektas su VšĮ „Sopa“, 
kuriuo siekiama kelti neįgaliųjų 
motyvaciją dirbti. Jos teigimu, vis 
dažniau tenka susidurti su tuo, 
jog bene didžiausia kliūtis neį-
galiajam rasti darbą – psicholo-
ginės problemos: neryžtingu-
mas, įsitikinimas, jog darbo ne-
įgaliesiems tiesiog nėra, ir pan. 
V.Dambrauskaitės teigimu, be-
sikuriant NSĮS manyta, kad pro-
blemų, dėl kurių neįgalieji nedir-
ba, kyla tik dėl nenoro juos dar-
binti, dėl socialinio neatsakingu-
mo, galbūt nežinojimo, įstatymų 
netobulumo, bet patirtis parodė, 
jog prie susiklosčiusios situacijos 
labai prisideda ir patys neįgalie-
ji. Kartu su VšĮ „Sopa“ įgyvendi-
namas projektas – tai pastangos 
neįgaliesiems parodyti galimybę 
gyventi kitaip: neskaičiuojant, ar 
naudingiau dirbti, ar gauti išmo-
kas, bet suvokiant, jog darbas – 
ne vien atlyginimas, bet ir gali-
mybė tobulėti, bendrauti ir pan. 
Su projekto dalyviais dirbantys 
specialistai taip pat padeda iš-
sklaidyti abejones ir tikėti, jog 
neįgalieji gali dirbti ne tik tuos 
darbus, kuriems nereikia kvali-
fikacijos. 

NSĮS atliekamos galimy-
bių studijos rodo, kad neįgalie-
ji sėkmingai dirba administra-
cinius, apskaitininko, maketuo-
tojo, informacinių technologijų 
specialisto ir pan. darbus. Nors 
neretai kalbama apie nepakan-
kamą neįgaliųjų išsilavinimą, 
V.Dambrauskaitė pažymi, jog 
negalią brandos amžiuje įgiju-
sių žmonių išsilavinimas faktiš-
kai nesiskiria nuo negalios netu-
rinčiųjų išsilavinimo. Žinoma, jei 
negalia yra nuo vaikystės arba la-
bai anksti įgyta, tai turi įtakos ga-
limybėms mokytis.

Primena įstatymų 
nuostatas

Be darbo su pačiais neįga-
liaisiais ir įgyvendinamų projek-
tų, NSĮS taip pat vykdo tam ti-
krą informavimo veiklą. Jie pri-

Pastangos padėti neįgaliesiems 
nenueina perniek

Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga (NSĮS), įsikūrusi 2010 
m., vienija per 20 neįgaliųjų socialinių įmonių ir atstovau-
ja jų interesams. Jos pagalbos sulaukia ir patys neįgalieji – 
dabar ypač aktyviai rūpinamasi jų įdarbinimu, keliama jų 
motyvacija.

mena apie Viešųjų pirkimų įsta-
tyme numatytą reikalavimą 5 
proc. metinių pirkimų vykdyti 
iš socialinių įmonių, siūlo kon-
krečias paslaugas. Pasakoja, kas 
jas galėtų teikti, sklaido abejones 
dėl to, jog pirkti paslaugas iš so-
cialinių ar neįgaliųjų socialinių 
įmonių gali būti rizikinga, mat 
jos nusileis kokybe ir pan. Deja, 
siūlomomis paslaugomis susi-
domi ne visi, bet situacija, pa-
sak V.Dambrauskaitės, kinta ge-
rąja linkme.

Darbo vietas užtikrintų 
kvotų sistema

Kalbėdama apie neįgaliųjų ga-
limybes dirbti V.Dambrauskaitė 
pripažįsta, jog mums tobulėti dar 
yra kur. Bene palankiausios sąly-
gos dirbti neįgaliam žmogui kol 
kas užtikrinamos tik socialinėse 
ar neįgaliųjų socialinėse įmonė-
se, kurioms valstybė skiria sub-
sidijas. Nors šios įmonės kritikų 
neretai pavadinamos „šiltnamio 
sąlygas užtikrinančiomis“, čia 
neįgalieji išties gali dirbti. Besi-
kreipdami kitur, bandydami įsi-
darbinti privačiame sektoriuje, 
jie neretai susiduria su visuome-
nės baime ir nenoru juos priimti. 
Darbdavių motyvai – trumpesnis 
neįgaliųjų darbo laikas, mažesnis 
darbo našumas, pritaikymų būti-
nybė ir t.t. Galbūt šią situaciją iš 
esmės pakeistų užsienyje taiko-
ma neįgaliųjų įdarbinimo kvo-
tų sistema. Toks įstatymas buvo 
priimtas ir Lietuvoje, deja, jo ne-
buvo laikomasi. 

1991 m. Invalidų socialinės 
integracijos įstatyme buvo įtvir-
tinta nuostata, kad savivaldybės 
darbo biržų teikimu kasmet pri-
valo nustatyti darbdaviams ne-
įgaliųjų įdarbinimo arba papil-
domų darbo vietų skaičiaus stei-
gimo kvotas (ne mažiau kaip 2 
proc. bendro darbuotojų skai-
čiaus, jeigu yra ne mažiau kaip 50 
darbuotojų). Vėliau darbo vietų 
kvotų skaičius buvo padidintas 
iki 5 proc. Už darbo vietų steigi-
mo ar įdarbinimo kvotų nesilai-
kymą darbdaviai privalėjo mo-
kėti nustatyto dydžio įmoką, ta-
čiau nė karto iš darbdavių tokia 

įmoka nebuvo išieškota. Be to, 
įstatyme nebuvo numatyta tvar-
ka, pagal kurią šią įmoką gali-
ma būtų išreikalauti iš neįgalių-
jų įdarbinimo kvotų nevykdan-
čių darbdavių. 2006 m. įsigalioju-
siame Lietuvos Respublikos už-
imtumo rėmimo įstatyme įpa-
reigojimų darbdaviams steigti 
neįgaliesiems darbo vietas kvo-
tų nebeliko.

Geresnės sąlygos – 
socialinėse įmonėse

Didinti neįgaliųjų įsidarbini-
mą NSĮS stengiasi ne tik taisant 
įstatymo spragas. Kiek daugiau 
nei prieš metus įkurta interneto 
svetainė www.galiudirbti.lt jau 
padėjo įsidarbinti daugiau kaip 
100 neįgaliųjų. Čia yra užsiregis-
travę apie 1 400 darbo ieškančių-
jų, per 90 darbdavių. Svetainėje 
nuolat skelbiama apie 40 galio-
jančių įvairių darbo pasiūlymų. 
Per šią svetainę darbą socialinė-
je įmonėje UAB „Lyderio gru-
pė“ suradusi Vilma Semėnaitė 
pasakoja, kad tikslingai ieškojo 
darbo neįgaliųjų kolektyve. Pa-
sak jos, socialinėse įmonėse dar-
buotojams nereikia gėdytis savo 
negalios, jie geriau suprantami 
darbdavių. Socialinę pedagogi-
ką Vilniaus kolegijoje studijuo-
janti ir jau pusmetį socialinėje 
įmonėje telemarketingo specia-
liste dirbanti Vilma ragina dar-
bo ieškančiuosius nesiskųsti dėl 
to, kad valstybė jų labui stengia-
si nepakankamai, bet ieškoti ga-
limybių ir nepristigti ryžto.

Kitą socialinių ir neįgalių-
jų socialinių įmonių pranašumą 
įvardija Simas Lubauskas, UAB 
„Lyderio grupė“ projektų direk-
torius. Pasak jo, dažnam jo vado-
vaujamoje įmonėje dirbančiam 
neįgaliajam šis darbas – pirma-
sis, bet tai darbdavio negąsdina. 
Priešingai, jo nuomone, tokia ir 
yra socialinių įmonių paskirtis – 
padėti neįgaliajam, apmokyti jį 
nesibaiminant investuoti į žmo-
gų, kuris bet kada gali pakeis-
ti darbovietę. S.Lubausko nuo-
mone, Lietuvoje neįgaliųjų dar-
bo rinka tik formuojasi ir vis dar 
tenka susidurti su užsakovų bai-
me, kad jei vieną ar kitą darbą at-
liks neįgalieji, jis nusileis koky-
be. Šią nuomonę bandoma keis-
ti rodant neįgaliųjų darbų pa-
vyzdžius, ir pastangos nenuei-
na veltui.

Viktorija NORKAITĖ

Geradarių paaukoti pinigai 
gali atsidurti sukčių kišenėje. 
Tuo įsitikino 3 neįgalius vaikus 
auginanti šiaulietė. Vieniša neį-
galių vaikų motina 36 metų Dai-
va Gavorskienė nemoka naudo-
tis internetu. Tačiau vien sociali-
niame tinkle „Facebook“ jos var-
du sukurti 3 puslapiai, kuriuose 
skelbiamoje informacijoje prašo-
ma aukoti pinigų sunkiai sergan-
čiam jos sūnui.

Iš paramos fondo „Children“ 

Neįgaliems vaikams aukojami pinigai – 
aferistų taikinyje

interneto tinklalapio tekstą apie 
D.Gavorskienės vaikų ligą nu-
kopijavęs aferistas jį išplatino 
daugybėje nemokamų inter-
neto svetainių, taip pat įvairio-
se tinklo „Facebook“ skiltyse. 
Teksto apačioje jis nurodė ne 
D.Gavorskienės, bet savo sąskai-
tos numerį, esantį kitame banke. 
Pirmųjų įplaukų sulaukęs para-
mos prašytojas dar labiau suak-
tyvėjo ir internete atsirado dar 
daugiau tokių skelbimų.

Išmaldos prašytoją susekė 
SEB banko darbuotojai, paste-
bėję, kad jo sąskaita sparčiai pil-
dosi. Bankininkams sukėlė įtari-
mų internete su daugybe klaidų 
išplatintas paramos prašymas. 
Apie svetimu vardu besidangs-
tantį prašytoją jie pranešė polici-
jai. Policijos pareigūnams tokie 
pranešimai – dar naujiena. Pana-
šių skundų yra sulaukę tiktai ke-
lių miestų komisariatai.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgaliųjų sportas 

Tarptautinėse žaidynėse lietuvė 
iškovojo sidabro medalį

Pasaulyje
Ieškojo... savęs 

Komiška istorija nutiko Islan-
dijoje, kur turistė, visą dieną drau-
ge su kitais ieškojusi prapuolusios 
moters, suprato, kad ieško... savęs. 
Paniką sukėlė turistų autobuso vai-
ruotojas, nepažinęs keleivės, kuri 
tiesiog persirengė. Valandą laukęs 
„dingusios“ moters jis nukūrė į po-
liciją, kur pareiškė, kad trūksta vie-
nos moters, ją aprašė kaip 20–30 
metų azijietę, 160 cm ūgio, greitai 
kalbančią angliškai. Policija puo-
lė ieškoti, iš viso apylinkes naršė 
50 žmonių ir autobuso keleiviai. 
Paieškos truko visą dieną, kol kelei-
vei kilo įtarimas, kad ieškoma jos... 
Policija jau ruošėsi kelti į orą sraig-
tasparnį, kai apie 3 valandą nak-
ties moteris ėmė dalytis savo įtari-
mais. Neaišku, kaip jos neatpažino 
kiti autobuso keleiviai... Bet vis tiek 
smagu, kad ją rado.

Medyje įstrigo karvė
Šiaurės Anglijos ugniagesiams 

teko iš medžio iškelti karvę, kuri ten 
įstrigo nukritusi nuo 30 m aukščio 
upės krantinės. Kambrijos grafystės 
ugniagesiai gelbėtojai nustebo su-
laukę skambučio, kad reikia išgel-
bėti medyje įstrigusią karvę. Gy-
vūnas upės krantine krito apie 10 
m, kol kelyje pasitaikė medis. Prieš 
gelbėjimo operaciją veterinaras 
suleido karvei raminamųjų. Gyvū-
ną iš medžio specialia įranga kėlė 
trys ugniagesiai. „Gelbėtojai dė-
vėjo apsauginius šarvus, jei karvė 
imtų spardytis“, – sakė ugniagesių 
gelbėtojų tarnybos atstovas. Karvė 
beveik nenukentėjo.

Patvirtino trijų 
asmenų partnerystę

Brazilijoje pirmą kartą patvir-
tinta trijų asmenų partnerystė. 
Nėra jokių teisinių direktyvų, ku-
rios draustų tokius santykius, sako 
sutartį patvirtinusi notarė Klaudija 
da Nasimentu Dominges. Teisinin-
kė mano, kad ne jai spręsti, ar to-
kia situacija yra korektiška, ar ne. Jos 
uždavinys yra apibūdinti esamą si-
tuaciją. Partneriai – dvi moterys ir 
vienas vyras – „pakankamai ilgai gy-
vena kartu ir dalijasi sąskaitomis“. 
Trijulė trejus metus gyvena Rio de 
Žaneire ir dabar siekia, kad jų san-
tykius pripažintų teismai, draudi-
mo bendrovės ir kitos instancijos.

Seniausias skrydžių 
palydovas

Gineso rekordų knyga pripaži-
no 83 m. amerikietį Roną Akaną il-
giausiai skrydžių palydovu dirbu-
siu žmogumi. Vyriškis šį darbą dir-
bo 63 m. ir neseniai išėjo į pensiją. 
R.Akana karjerą pradėjo 1949 m. 
Havajuose. Jis su draugais laikraš-
tyje pamatė darbo skelbimą. Vyras 
pasakojo, kad tais laikais jie nė ne-
žinojo, koks yra skrydžių palydovo 
darbas, bet nusprendė pabandyti, 
nes tai reiškė, jog galės nuvykti į že-
myną, o tada tai padaryti buvo ne-
lengva ir skrydžių palydovo darbas 
atrodė kaip puiki galimybė. Per 63 
metus R.Akana matė, kaip keičiasi 
oro linijų keleivių aptarnavimas. Jis 
sakė, kad vienas iš įsimintiniausių jo 
karjeros įvykių buvo perėjimas nuo 
propeleriais varomų lėktuvų prie 
reaktyvinių. Tuomet skrydžių lai-
kas sutrumpėjo perpus. Prieš kelis 
mėnesius su R.Akana susisiekė Gi-
neso rekordų knygos atstovai ir pri-
pažino jį ilgiausiai skrydžių palydo-
vu dirbusiu asmeniu.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Žaidynėse dalyvavusi Lie-
tuvos atstovė Irma Juodienė, 11 
metų gyvenanti su persodintu 
mamos dovanotu inkstu, mini 
maratono (3 km) rungtyje laimėjo 
antrąją vietą. Tai pirmasis meda-
lis, kurį tarptautinėse transplan-
tuotųjų žaidynėse laimėjo Lietu-
vos atstovas. „Bėgti buvo sunku 
dėl Zagrebe tvyrojusio 42 laips-
nių karščio, – sakė moteris, – ta-
čiau rezultatu esu patenkinta“. 3 
km Irma nubėgo per 15 minučių. 

Lietuvos asociacija „Gyvas-
tis“, jungianti žmones, gyvenan-
čius su persodintu inkstu, širdi-

Zagrebe (Kroatija) vyko 7-osios žmonių, gyvenančių su 
kokiu nors persodintu organu (inkstu, širdimi, kepenimis, 
plaučiais), bei tų, kurių savi inkstai neveikia ir jiems atlie-
kamos dializės procedūros, sporto žaidynės. Jose rungėsi 
keli šimtai dalyvių iš daugiau nei 20-ies Europos šalių. 

mi, kepenimis, plaučiais, arba 
tuos, kurie laukia transplanta-
cijos, jau 18 metų priklauso Eu-
ropos inkstų ligomis sergančių 
pacientų federacijai. Per pas-
taruosius keletą metų „Gyvas-
tis“ tapo ir pasaulio bei Europos 
transplantuotųjų žaidynių fede-
racijų nare. 

Tokių žaidynių tikslas – paro-
dyti visuomenei, kad žmonės su 
persodinta širdimi, inkstais, ke-
penimis, plaučiais gali gyventi 
visavertį gyvenimą, padėkoti do-
norų šeimos nariams ir gyviems 
donorams, dovanojusiems kam 

nors iš artimųjų inkstą arba dalį 
kepenų, taip pat atkreipti dėme-
sį į organų donorystę.

Irmai inkstą dovanojo mama. 
Statistika teigia, kad gyvo dono-
ro inkstas geriau prigyja ir ilgiau 
„dirba“. Mamos dovana suteikė 
Irmai galimybę gyventi visavertį 
gyvenimą, auginti 13-metį sūnų 
Tomą, dirbti, vadovauti Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ regioninei 
organizacijai „Kauno Gyvastis“ 
ir, žinoma, sportuoti. Nors Irma 
visada gyveno aktyviai – nuolat 
bėgiojo, plaukiojo ir kitaip spor-
tavo, rengdamasi šioms žaidy-
nėms ji kreipėsi į profesionalų 
trenerį Alfonsą Buliuolį.

Dalyvavimas žaidynėse – ne-
pigus malonumas. Registracijos 
mokestis – 500–700 eurų, taip 
pat reikia susimokėti kelionės 
išlaidas, rūpintis apranga ir kt. 

Kaunietė Irma Juodienė finišą pasie-
kė antra ir laimėjo sidabro medalį.

Golbolo rinktinė – 
ketvirtfinalyje

Londono parolimpinėse žai-
dynėse dalyvauja 12 golbolo ko-
mandų. Jos yra suskirstytos į A ir 
B grupes. A grupėje, į kurią pa-
teko Lietuva, dar žaidžia Suomi-
jos, Brazilijos, Švedijos, Didžio-
sios Britanijos, Turkijos koman-
dos. B grupėje rungtyniauja Al-
žyro, Belgijos, Irano, Kanados, 
Kinijos ir Pietų Korėjos rinktinės. 

Daugiausia vilčių iškovoti 
parolimpinių žaidynių meda-
lį puoselėjanti Lietuvos golbolo 
rinktinė Londone startavo pui-
kiai. Pasaulio čempionė ir Euro-
pos vicečempionė Lietuvos rink-
tinė pirmosiose rungtynėse 11:1 
(8:1) nugalėjo Didžiosios Britani-
jos ekipą. Mūsų šalies komandai, 
kurią treniruoja Karolis Levickis 
ir Klaidas Janeika, 4 įvarčius pel-
nė Genrikas Pavliukianecas, 3 – 
Marius Zibolis, po 2 – Arvydas 
Juchna ir Mantas Panovas. Sau-
lius Leonavičius kamuolį bloka-
vo 14 kartų. Rinktinėje žaidė ir 
Nerijus Montvydas.

Lietuvių startai parolimpinėse žaidynėse
Rugpjūčio 29-ąją iškilmingai prasidėjusios parolimpinės 
žaidynės jau ne tik įpusėjo, bet ir persirito į antrąją pusę. 
Startavo ir dauguma mūsų šalies sportininkų. Žaidynių už-
darymo ceremonija vyks šį sekmadienį, o parolimpiečiai į 
Lietuvą grįš pirmadienio pavakarę. 

dynėse. Šįkart, pasak jo, Londo-
ne lietuviai kovos dėl aukso me-
dalio. „Dukart buvome antri, 
laikas laimėti auksą.“ (Lietuvos 
rinktinė Sidnėjaus ir Pekino pa-
rolimpinėse žaidynėse iškovojo 
sidabro medalius.)

Rungtynes žiūrėjo apie tūks-
tantis šio sporto aistruolių, tribū-
noje greta lietuvių sėdėjo ir prin-
cas Viljamas su žmona Keite. Jis 
domėjosi golbolo žaidimo taisyk- 
lėmis ir plojo pergalę iškovoju-
siems lietuviams, nors, pasak 
V.Kvietkausko, tuo metu neat-
rodė labai laimingas.

Sėkmingos mūsiškiams buvo 
ir antrosios rungtynės – Lietu-
vos rinktinė 10:0 (8:0) įveikė Eu-
ropos čempionus Suomijos gol-
bolininkus ir iškovojo antrą-
ją pergalę. 5 įvarčiais prie jos 
prisidėjo G.Pavliukianecas, 3 – 
A.Juchna, po 1 įmušė M.Zibolis 
ir S.Leonavičius. Rinktinėje žai-
dė ir M.Panovas.

Pirmąją nesėkmę mūsiškė 
rinktinė patyrė rungtynėse su 
Brazilija – šios šalies sportinin-
kams nusileido 5:12 (3:8). Po 2 
įvarčius pelnė N.Montvydas 
ir G.Pavliukianecas, vieną – 
M.Panovas.

Lietuvos ir Europos čempio- 
nato bronzos laimėtojų Šve-
dijos golbolininkų rungtynės 
baigėsi lygiosiomis – 5:5 (3:3). 
Mūsų šalies komandai po 2 įvar-
čius pelnė G.Pavliukianecas ir 
M.Panovas, vieną – A.Juchna. 
Pasak V.Kvietkausko, rungtynės 
pasižymėjo kovingumu ir įtam-
pa iki paskutinės sekundės. Pa-
lyginti su rungtynėmis, kai mū-
siškiai pralaimėjo brazilams, aki-
vaizdu, kad gautoji pamoka išė-
jo į naudą – vaikinai susikaupė 
ir žaidimas grįžo į įprastas vė-
žes, kai kiekvienas žino, ką daro, 

ir klaidų būna kur kas mažiau.
Paskutinių A grupės varžy-

bų, kuriose lietuviai susirungs su 
turkais, rezultatų dėl savaitraš-
čio atidavimo spaustuvei grafi-
ko pateikti negalime, tačiau iš 
esmės šios varžybos nieko nele-
mia– mūsų šalies rinktinė jau yra 
užsitikrinusi vietą ketvirtfinaly-
je. Jame susitiks 1–4 vietas savo 
grupėje laimėjusios komandos. 

Prieš išvykstant į parolim-
pines žaidynes, Lietuvos golbo-
lo rinktinės kapitonas A.Juchna 
pajuokavo, kad reikia žinoti, 
kada galima pralaimėti. Vilia-
mės, kad šiuo „žinojimu“ mū-
siškiai jau pasinaudojo. Toliau 
reikės tik pergalių.

Per centimetrą nuo 
medalio

Pirmoji iš lengvaatlečių Lon-
dono parolimpinėse žaidynėse 
kovojo pasaulio čempionė, šuo-
lininkė į tolį Ramunė Adomai-
tienė. Moterų, turinčių judėji-
mo negalią, šuolių į tolį rungty-
je dalyvavo 12 sportininkių. 43-
ejų metų klaipėdietė sėkmin-
giausiu, antruoju, bandymu nu-
šoko 4 m 67 cm ir užėmė 4-ąją 
vietą. Iki medalio R Adomaitie-
nei pritrūko vos vieno centime-
tro. Aukso medalį iškovojo rusė 
Margarita Gončarova, įveikusį 4 
m 84 cm nuotolį, sidabras atite-
ko Ukrainos, o bronza – Kinijos 
atstovėms. 

Judėjimo negalią turinčių 
moterų rutulio stūmimo var-
žybose rungėsi 16 sportininkių. 
Jose dalyvavusi Irena Permi-
nienė užėmė 8-ąją vietą. 54-erių 
metų raseiniškė rutulį nustūmė 6 
m 14 cm (876 tšk.). Sėkmingiau-
sias buvo trečiasis lietuvės ban-
dymas. Šių varžybų nugalėto-
ja tapo pasaulio rekordą page-

rinusi 34-erių metų kinė Livan 
Jang – 7 m 50 cm (1057 tšk.). Si-
dabras atiteko Vokietijos, o bron-
za – JAV atstovėms. 

Vyrų rutulio stūmimo rung-
tyje dalyvavo 20 lengvaatlečių, į 
finalą pateko 8 pajėgiausi. Silpna-
regis Rolandas Urbonas F11/F12  
grupėje įrankį nustūmė 12 m 
14 cm ir surinko 810 taškų. Šis re-
zultatas jam užtikrino 10-ąją vie-
tą. 40-mečiui lietuviui sėkmin-
giausias buvo trečiasis bandy-
mas. Čempionu tapo ukrainietis 
Andrejus Holivecas, rutulį nu-
stūmęs 16 m 25 cm ir surinkęs 
991 tašką. Sidabro medalį iško-
vojo Rusijos, bronzos – Australi-
jos sportininkai. 

Šiandien – svarbiausios 
plaukimo varžybos

Londono parolimpinėse žai-
dynėse Lietuvai atstovauja vie-
nintelis plaukikas – Kęstutis Sku-
čas. Jis varžosi dviejose rungty-
se – 50 m plaukimo laisvu sti-
liumi ir 50 m plaukimo nugara. 
Vyrų, turinčių judėjimo negalią, 
50 m plaukimo laisvuoju stiliu-
mi atrankos varžybose, kuriose 
dalyvavo 15 plaukikų, K.Skučas 
užėmė 13-ąją vietą. 45-erių metų 
kaunietis pirmajame plaukime fi-
nišavo paskutinis, septintas. Jis 
distanciją įveikė per 52,13 sek. 
Norint patekti į finalą, K.Skučui 
reikėjo plaukti bent 10,61 sek. 
greičiau.

Visas jėgas Lietuvos plauki-
kas kaupia savo mėgstamiausiai 
50 m plaukimo nugara rungčiai. 
Joje – ir svarbiausi jo iškovoti pa-
siekimai. Jau šiandien sužinosi-
me, kaip Kęstučiui seksis įveik-
ti šį iššūkį.

Didžiulės sėkmės linkime 
ne tik K.Skučui, bet ir šiaulie-
čiui Mindaugui Biliui bei Lietu-
vos golbolo rinktinei, su kuriais 
vis dar siejame viltis, kad mūsų 
šalies sportininkai iškovos paro-
limpinius medalius ir užkops ant 
nugalėtojų pakylos. 

Aldona DELTUVAITĖ

Daugelyje šalių transplantuotų-
jų žaidynėse dalyvaujantys spor-
tininkai asmeniškai ieško rėmėjų. 
Lietuvoje verslas kol kas nelinkęs 
remti tokių iniciatyvų, todėl visas 
žaidynių Zagrebe išlaidas Irma 
padengė pati.

„Bičiulystės“ ir „Gyvasties“ inf. 

Varžybas stebėjęs Lietuvos 
parolimpinio komiteto prezi-
dentas Vytautas Kvietkauskas 
prieš mačą susipažino ir kalbėjo-
si su D.Britanijos golbolo federa-
cijos prezidentu Maiku Reiliu. Jis 
palinkėjo mums sėkmės ir meda-
lių. V.Kvietkauskas atsakė tuo 
pačiu, tik sėkmės britams palin-
kėjo kitose – Rio de Žaneiro žai-
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„Tau, Vilniau!“ – rankų darbštumo  
ir širdžių šilumos šventė

niekada nesėdi. Darbai prie jos 
tiesiog lipte limpa. Ant mugės 
prekystalio puikavosi moters 
rankomis aplikuotos prikais-
tuvės, servetėlės, kitokie rank-
darbiai. Eugenija juokauja, kad 
24 valandų paroje jai per maža. 
Jeigu būtų antra tiek, tada gal 
ir pailsėtų, ir kaip reikiant išsi-
miegotų. 

Nauji ir paklausos 
neprarandantys dirbiniai

Neįgaliųjų prekystaliai dau-
giausia buvo nukloti praktiškais, 
reikalingais dirbiniais: artėjant 
šaltajam metų sezonui prisireik-
siančiomis kojinėmis, pirštinė-
mis, kepurėmis, šiltomis skrais-
tėmis, šalikais ir pan. Nors pa-
skutinę vasaros dieną ir skais-
čiai švietė saulė, pirkėjų šiems 
dirbiniams tikrai netrūko. Be jų, 
rudenį pasitinkantiems vilnie-
čiams Anykščių rajono neįgalių-
jų draugija siūlė apsirūpinti ir iš 
vilnos veltais aulinukais, šlepe-
tėmis. Iki mugės pabaigos vos 
viena kita pora šio šilto apavo 
beliko. Jais prekiavusi draugijos 
amatų mokytoja Danutė Gindrė-
nienė džiaugėsi, kad šiemet pra-
dėti šio amato mokymo kursai, 
kuriems savanoriškai vadovau-
ja Judita Patumsienė, pasirodė 
esą labai naudingi – velti išmo-
kusios moterys ne tik artimie-
siems praktiškos avalynės parū-
pins, bet ir mugėms šių gaminių 
pasiūlys, užsidirbtais pinigėliais 

savo būtį palengvins. Tokia lo-
gika vadovaujantis Anykščiuo-
se rengiami visi mokymai – gerą 
meškerę turėdamas, su ja elgtis 
mokėdamas badu tikrai nemir-
si... Mugės lankytojų išpirktų 
dailiai iš vytelių nupintų Stasės 
Samuolienės krepšių pradžia – 
irgi Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos amatų mokymų kur-
suose. Kaip ir sostinės svečių dė-
mesį traukusių raštuotų riešinių 
ar Alfonsos Burneikienės sukur-
tų originalių papuošalų. 

Gal ne tokie praktiški, bet 
kaip visada paklausūs buvo ir 
Trakų rajono neįgaliųjų draugi-
jos moterų megzti žaislai: žvė-
reliai, lėlės. Draugijos pirminin-
kė Rima Kaliukevičiūtė neslėpė, 
kad kruopščiai pasiūti spalvingi 
žaislai – jau ne kartą sėkmingai 
parduotos prekės. O kol jos pa-
klausios, draugijos moterys nesi-
blaško – prieš didžiąsias muges 
darbus pasiskirsčiusios (kiekvie-
na turi savo „operaciją“) ir pa-
vakaroti nesibijo. Paskui už už-
dirbtus pinigėlius naujų medžia-
gų nusiperka, kad kokio dar ne-
bandyto amato išmoktų. Turėda-
mos naujovėms itin imlią vadovę 
Olgą Ochmanienę, trakiškės idė-
jų niekada nepristinga. 

Akį veriantys papuošalai 
Mugės lankytojai akis lepi-

no ne tik praktiškus dalykus ap-
žiūrinėdami. Daugelis ilgėliau 
sustodavo ir prie neįgaliųjų su-
kurtų papuošalų. Nors iš karo-
liukų suvertos grožybės – jau ne 

naujiena, tuo, kaip tai padary-
ta, negalima nesistebėti. Pavasa-
rį savąjį darbščiųjų rankų būre-
lį „Kamanės“ vardu pasivadinu-
sios Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos moterys ne tik pa-
čios šį darbštų vabzdį primenan-
čiomis segėmis pasipuošė, bet ir 
mugės svečiams jų privėrė. Dalė 
Baltanavičienė džiaugėsi ir mo-
terų siuviniais – medžiaginių 
krepšelių vos vienas kitas beli-
ko. Net užsienietis jais susižavė-
jo ir savo merginai ant peties ne-
šiojamą rankinę nupirko. Smagu, 
kad 2 kartus per savaitę draugėn 
besirenkančios ir noriai rankdar-
bių besiimančios moterys ne tik 
pačios kuria grožį, bet ir kitiems 
jį dovanoja. 

Į papuošalų kūrimo paslaptis 
panirusios ir Kauno rajono neį-
galiųjų draugijos moterys. Joms 
vadovaujanti Ligita Sungailie-
nė pasakojo, kad šie užsiėmimai 
ypač populiarūs seniūnijose – čia 
verti papuošalus moterys moko-
si norėdamos susikurti originalią 
segę, koljė, apyrankę ne tik sau, 
bet ir turėti originalią dovanėlę, 
kuria per šventes galėtų draugę 
ar giminaitę pradžiuginti.

Kiek kartų teko sutikti Šakių 
rajono neįgaliųjų draugijos dar-
bo terapijos vadovę Teresę Viru-
kaitienę, tiek sykių ji nustebino 
vis naujais dirbiniais. Šįkart mo-
teris į sostinę atvežė dviem skir-
tingomis technikomis – iš Tur-
kijos atkeliavusio ebru (tapybos 
ant vandens) ir sutažo arba de-
kupažo ir sutažo – sukurtų pa-
puošalų. T.Virukaitienė nesle-
pia, kad tokio papuošalo idė-
ja kilo ne jai pačiai, o tikriau-
siai visas technikas išbandžiu-
siai Vilijai Jocienei iš Telšių. Su-
sipažinusios Zyplių dvare (Ša-
kių r.) Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos surengtame tautodailinin-
kų plenere, moterys ir toliau pa-
laiko ryšius, dalijasi savo atra-
dimais, mokosi viena iš kitos. O 
T.Virukaitienė, ką naujo sužino-
jusi, ir su saviškėmis negaili pa-
sidalyti. Taip Šakių rajono neį-
galiųjų draugijos moterys išmo-
ko iš vielučių išlankstyti bonsus 
su lapeliais iš vitražinių dažų, 
piešti ant stiklo, tapyti ant šilko. 
Nemažai šių darbelių džiugino 
ir mugės svečius. Juos stebino ir 
moterų išradingumas, ieškant 
naujų medžiagų savo rankdar-
biams. Asta Bunikienė pavasa-
rinius magnolijų žiedus prime-
nančias gėles sukūrė iš... plasti-
kinių kiaušinių dėklų. 

Simbolinės neįgaliųjų 
dirbinių kainos  

Tradicinė neįgaliųjų dirbinių 
mugė šurmuliavo šalimais dūz-
gusio Gedimino prospekto, kur 
savo gaminius vilniečiams ir sos-
tinės svečiams siūlė profesiona-
lūs menininkai, įvairių kūrybi-

nių organizacijų atstovai. Neįga-
lieji turėjo laiko pasižvalgyti po 
jų prekystalius, pasimokyti, pasi-
semti idėjų. Ir, žinoma, palyginti 
panašių dirbinių kainas. 

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Vida Veronika 
Sinkevičienė jau bene 30 metų 
vąšeliu neria servetėles, takelius, 
staltieses, kitus puošnius ažūri-
nius dirbinius. „Iš pradžių dide-
lę (1,5 m x 1,5 m) staltiesę nėriau 
beveik metus, – pasakojo jonaviš-
kė. – Dabar pakanka 1–2 mėne-
sių.“ Neriant mažus nėrinius vą-
šelis tarsi pats po kilpeles nardo, 
dideliems tenka raštą ant popie-
riaus išsidėlioti – svarbu nesu-
klysti, sudėtingus raštų vingius 
teisingai išnarstyti. Moteris ne-
slepia, kad kai reikia tokį dirbinį 
parduoti, nelabai drąsu už jį 300 
litų paprašyti. O štai pasižvalgiu-
si į Gedimino prospekte parduo-
damus panašius dirbinius, savo 
akimis negalėjo patikėti – ten to-
kia staltiesė įkainota 1 500 litų…

Nedidelės neįgaliųjų dirbi-
nių kainos – viena iš pagrindi-
nių traukos į tokias muges prie-
žasčių. Trakų rajono neįgaliųjų 
draugijos darbo terapijos vado-
vė O.Ochmanienė negalėjo at-
sistebėti, kaip galima už 1 litą 
parduoti keraminiais ornamen-
tais (kuriuos reikia ne tik nulip-
dyti, bet ir išdegti) ar daugybe 
kruopščiai supjaustytų medžio 
šakų ritinėlių puoštus dekoraty-
vinius rutulius. Jiems sukurti rei-
kia ne tik daug laiko, bet ir me-
džiagų, darbo. 

Deja, kartais mugių lankyto-
jai tokiu neįgaliųjų nesavanau-
diškumu ima piktnaudžiauti. 
Dailiais raštais margintomis ko-
jinėmis, pirštinėmis, nuo karščio 

saugančiomis virtuvinėmis pirš-
tinėmis, arbatinukų ar kitokių 
indų gaubtais prekiavusi Daiva 
Rentelytė iš Kalvarijos neįgaliųjų 
draugijos prisiminė pirkėją, kuri 
ilgokai derėjosi, prašydama per-
pus sumažinti vos 2 litais įver-
tintų rankomis megztų raštuotų 
vaikiškų kojinaičių kainą. Tiesa, 
čia pat D.Rentelytė pateikė ir kitą 
pavyzdį – už 1 litą kainavusį dėk- 
liuką telefonui pirkėja sumokė-
jo... dvigubai.

Į šventę – iš tolimiausių 
šalies kampelių

Šventė „Tau, Vilniau!“ jau 
tapo bene labiausiai neįgalių-
jų laukiamu renginiu. Į sostinę 
žmones traukia ne tiek galimy-
bė parduoti savo rankdarbius, 
kiek noras parodyti savo kūry-
bingumą, pasikeisti idėjomis, pa-
sižmonėti, su senais bičiuliais su-
sitikti. Ne viena neįgaliųjų drau-
gija į Vilnių išsiruošė ne mažais 
autobusiukais, o dideliais, be-
veik pusšimtį žmonių talpinan-
čiais autobusais. Vieni džiaugėsi, 
jog vietos savivaldybės šį trans-
portą jiems suteikė nemokamai, 
kiti už kelionę patys susimokė-
jo. Kliūtimi netapo net didžiu-
liai atstumai – tarp šventės da-
lyvių buvo ir Skuodo, Akmenės, 
Raseinių, Šiaulių, Pakruojo, Pas-
valio, Kupiškio, kitų miestų neį-
galiųjų. Jeigu organizuotai į sos-
tinę išvykti nepavyko, žmonės į 
šventę išsirengė pavieniui, kad 
susitiktų, su draugais pabūtų.  
Vien dėl tokių susitikimų rengi-
nį „Tau, Vilniau!“ neįgalieji va-
dina laukiamiausia ir džiugiau-
sia švente. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario ir autorės nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

Jonaviškei Vidai Veronikai Sinkevičienei ne tik nėrimas vašeliu, bet ir floris-
tika prie širdies.

Trakų rajono neįgaliųjų draugijos moterys ir žaislus mezga, ir seges veria.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas džiaugėsi ne-
įgaliųjų darbais. 

Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė rado ką išsirinkti iš Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos dirbinių.
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