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Spręstinų klausimų diskusijos dalyviams netrūko.         Olios Maciulevičiūtės nuotr.

Norint 
spręsti 

problemas, 
jas būtina 
išsakyti ir 
išklausyti

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) iniciatyva pra-
ėjusią savaitę tarp nevy-
riausybinių organizacijų ir 
savivaldybių dialogą buvo 
bandoma užmegzti Zara-
suose. Į diskusiją susirin-
ko kelių neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų 
(NVO) vadovės, Zarasų ra-
jono socialinių paslaugų 
centro direktorė, Zarasų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos atstovai, Socia- 
linės paramos skyriaus ve-
dėja, teritorinės darbo bir-
žos atstovė ir kiti.

Londone užgesus parolimpinių žaidynių ugniai po pasaulį 
pasklido daugiau kaip 4 tūkst. jose dalyvavusių ir 164 šalims 
atstovavusių neįgalių sportininkų. 75 šalių atstovai iškovo-
jo žaidynių medalius – daugiausia jų pelnė Kinijos, Rusijos 
ir Didžiosios Britanijos neįgalieji. Pirmadienio pavakarę Vil-
niaus oro uoste nusileidęs lėktuvas parskraidino ir Lietuvos 
parolimpinę rinktinę. Pirmą kartą be medalių grįžusius pa-
rolimpiečius pasitiko neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų mu-
zikos“ orkestro grupė, juos sveikino socialinės apsaugos ir 
darbo ministras, Kūno kultūros ir sporto, Neįgaliųjų reika-
lų departamentų atstovai, sportininkų artimieji, draugai. 

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!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija vyks 
2012 m. spalio 16 d. Vilniuje, „Panoramos“ viešbutyje (Sodų g. 14). Pra-
džia – 10 val., delegatų registracija – nuo 9 val. 
dienotvarkė:

1. Ataskaitinės rinkiminės konferencijos atidarymas.
2. Pirmininkaujančiųjų, sekretoriato ir balsų skaičiavimo  
 komisijos rinkimai.
3. LND veiklos ataskaita.
4. LND finansinė ataskaita.
5. LND pirmininko rinkimai.
6. LND valdybos rinkimai.

Kviečiama LND ataskaitinė 
rinkiminė konferencija

Dialogo trūksta abiem 
pusėms

Zarasų rajone yra apie 18,7 
tūkst. gyventojų, kiek daugiau 
kaip 1,7 tūkst. iš jų yra neįgalūs. 
Zarasų rajono savivaldybės so-
cialinių paslaugų plane rašoma, 
kad savivaldybė remia neįgalie-
siems atstovaujančių organiza-
cijų teikiamas paslaugas, kurių 
poreikio nepatenkina veikian-
čios socialinių paslaugų įstai-
gos. Per pastaruosius metus iš-
ryškėjo keletas neįgaliųjų NVO  

Sportininkų nesėkmės 
pagarbos jiems 
nesumenkino

„Išgirdę orkestrą supratome, 
jog rezultatais esame nusivylę la-
biau nei jūs. Labai gaila, kad ne-
parvežėme medalių. Mums trū-
ko nedaug. Ačiū už palaikymą. 
Reikia padėkoti ir šiems sporti-
ninkams už tai, kad jie kovojo. 
Neabejoju, kad Rio de Žaneire 
rezultatai bus geresni“, – į susi-
rinkusiuosius į Neįgaliųjų reika-
lų departamento surengtas pa-
rolimpiečių sutiktuves kreipėsi 
Lietuvos parolimpinio komite-
to (LPOK) prezidentas Vytautas 
Kvietkauskas. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Donatas Jankauskas dė-
kojo neįgaliems sportininkams, 
kad šie pagal savo išgales garbin-
gai atstovavo Lietuvai, kovojo ir 
liko ištikimi olimpiniam princi-
pui. Nors startinis jaudulys ar ne-
tikėtas teisėjo švilpukas sutrukdė 
pasiekti užsibrėžtų tikslų, tačiau, 
pasak ministro, Lietuva džiaugia-
si tais rezultatais, kuriuos mūsų 
sportininkams pavyko pasiekti.

Sutiktuvių maršai, gėlių 
puokštės, dovanos, nuoširdūs 
sveikintojų žodžiai, šilti artimų-
jų apkabinimai tapo pačiais ge-
riausiais įrodymais, kad gerbia-
me savo sportininkus, kartu su 
jais džiaugiamės laimėjimais, iš-
gyvename nesėkmes. 

Parolimpinės žaidynės – paskata 
ryžtis permainoms

Pagerinti asmeniniai 
rekordai medalių 

negarantavo 
Pasaulio čempionė Ramunė 

Adomaitienė buvo viena iš šalies 
parolimpinės rinktinės favoričių, 
kuriai buvo pranašautas žaidynių 
medalis. Londone į tolį nušokusi 
4 m 67 cm, net pati to nesitikėda-
ma, Ramunė 2 cm pagerino savo 
asmeninį rekordą. „Padariau vis-
ką, ką galėjau“, – grįžusi į Lietuvą 
sakė ketvirtą vietą užėmusi spor-
tininkė. Iki medalio jai pritrūko 
vos 1 centimetro. 

Asmeninį rutulio stūmimo re-
kordą pagerino ir šią vasarą Eu-
ropos čempionate aukso meda-
lį pelnęs Mindaugas Bilius. Ru-
tulį nustūmęs 15 m 16 cm jis pa-
gerino šių metų pradžioje Tunise 
savo pasiektą rezultatą (14 m 98 
cm). Nors prieš vykdamas į Lon-
doną Mindaugas tikėjosi, jog pa-
siekus geresnių nei iki šiol rezul-
tatų, pavyks patekti į finalą, jo 
lūkesčiai išsipildė 50 proc. Kon-
kurencija buvo didžiulė, o aukso 
medalį lėmė tik pagerintas pasau-
lio rekordas. 

Disko metimo rungtis, iš ku-
rios sportininkas tikėjosi dau-
giausiai, Mindaugą dar labiau 
nuvylė. 43 m 29 cm jo nuskrai-
dintas įrankis neprilygo Olandi-
joje pasiektam asmeniniam rekor-
dui – 46 m 5 cm. Apmaudžiau-
sia, kad treniruočių metu diską 
Mindaugas numesdavo ne ma-
žiau kaip 52 m, o buvo pasiekęs 

ir 57 m ribą – tai netgi daugiau nei 
pavyko padaryti parolimpinėse 
žaidynėse naują pasaulio rekor-
dą – 52 m 91 cm – pasiekusiam 
iraniečiui Džavadui Hardoniui. 
Sportininkas neslėpė, kad jam 
ir pačiam nelengva suvokti, ko-
dėl taip nutiko. Lemiamų varžy-
bų išvakarėse jis dar buvo tikras, 
kad varžysis dėl aukščiausio žai-
dynių apdovanojimo. 

„Ko gero, perdegiau, – sakė 
Mindaugas. – Kita vertus, dvi 
savaites laukti savo starto – la-
bai didelis psichologinis krūvis. 
Manau, man nereikėjo taip anksti 
vykti į Londoną. Treniruotis galė-
jau ir namuose, įprastoje aplinko-
je. Parolimpiniame kaimelyje, tre-
niruočių stadione tvyrojusi spor-
tinė įtampa neišėjo į gera.“ 

Parolimpinio komiteto ge-
neralinio sekretoriaus Gintaro 
Zavadckio teigimu, kone visose 
parolimpinių žaidynių rungtyse 
buvo pagerinti pasaulio, pasiekti 
nauji parolimpiniai rekordai, to-
dėl mūsiškių sportininkų asme-
ninių rekordų nepakako, kad jie 
pakiltų ant nugalėtojų pakylos. 

Didžiausia problema – 
galvose, o ne raumenyse

Parolimpiečių sutiktuvėse ne-
buvo apsieita ir be visiems rūpė-
jusio klausimo – kas atsitiko taip 
sėkmingai varžybas pradėjusiai 
golbolo komandai, triuškinan-
čiu rezultatu 10:0 įveikusiai net  



Kas mūsų viduje

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiDruskininkai:

„Tie, kurie mano, kad pinigai – tai viskas, viskam pasirengę dėl 
pinigų.“

Edmondas Pjeras Boženas, prancūzų rašytojas

Šimtų milijonų žmonių gyvenimas vis dar apkartin-
tas karų, nusikalstamumo, ligų, skurdo ir kitų bėdų. Ne-
išnyko ir vergija, nors su ja kovojama jau daugelį šimtme-
čių. „Šiandien vergaujančiųjų daugiau negu pagrobtųjų 
Afrikoje anuomet, kai klestėjo transatlantinė vergų pre-
kyba“, – teigiama leidinyje „Global Economy“.

Lietuvoje nėra nei vergų, nei vergvaldžių, bet užuo-
minų apie vykdomą kažkieno valią galima rasti. Pavyz-
džiui, daugelis neturi teisės žinoti, kaip naudojami mo-
kesčių mokėtojų pinigai ar Europos Sąjungos (ES) para-
ma. Lėšos dažnai tratinamos be didelės naudos arba aps-
kritai nežinia už ką. Ir labai retai tiksliai atsiskaitoma 
tiems, kurie tuos pinigus sudėjo.

Metų pradžioje gerokai apdegė XVII a. Tytuvėnų ar-
chitektūros paminklas – bažnyčios ir vienuolyno ansam-
blis. Kai teisėsaugos tyrėjai atėjo pas Piligrimų centro, tu-
rinčio glaudžių sąsajų su šiuo kultūros paveldu, vadovą 
pasirašyti akto, jis to padaryti negalėjo. Mat tyrėjai pa-
vėlavo – vadovo darbo valandos buvo pasibaigusios; jis 
oficialiai tarnavo nuo 10 iki 12 val. Ir už „sunkų“ triūsą iš 
Kelmės savivaldybės kas mėnesį susižerdavo 2 600 litų.

Rokiškio rajono savivaldybės specialistų pasitobuli-
nimai ES atsiėjo 175 tūkst. litų. Žinių semtis jiems buvo 
leista ne vakarais, savaitgaliais, o šventomis darbo valan-
domis užrakinus kabinetus. Ir ne tik gimtajame mieste, 
bet ir gražiuosiuose Anykščiuose, net Airijoje. Ar ne pra-
bangūs tokie mokslai?

Ūkio ministerijai priklausantis Tekstilės institutas be 
viešųjų pirkimų konkursų išleido 3,4 mln. litų, direkto-
riui ir pavaduotojui pernai neteisėtai išmokėjo 159 tūkst. 
litų atlyginimo. Ministras padėkojo Valstybės kontrolei 
už pastabas, pasidžiaugė, kad klaidos ištaisytos. Tik ne-
pasakė, ar nepelnytos išmokos grąžintos į biudžetą, ar 
dėl to kas nors bent sprigtą gavo.

Apskritai daugelyje ministerijų tvyro finansinis smo-
gas – už dūmų ir rūko skraistės norima paslėpti storėjan-
čias vadovų pinigines. Nemažai viceministrų ir kanclerių 
taupo atostogų dienas. Kai kurių sąskaitoje jų jau gerokai 
per šimtą, o Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris su-
kaupė net 192 dienas. Kaip rašė spauda, jis pasiimdavo 
ilgalaikes komandiruotes ir išvykdavo. Kiek ten dirbda-
vo, o kiek ilsėdavosi, sunku pasakyti. Bet nauda akivaiz-
di: pasak Valstybės tarnybos departamento vadovų, vie-
na valdininko sutaupyta poilsio diena įstatymu įkaino-
ta 158 litais. Vadinasi, minėto kanclerio asmeninė sąskai-
ta pasipildys gerokai per 30 tūkst. litų. Šiek tiek mažiau 
iš mūsų iždo bus išmokėta ir kitiems „darboholikams“.

Panašių valstybės lėšų švaistymo pavyzdžių apstu. 
Aukštų valdininkų ir privačių firmų savininkų gobšu-
mą mažai kas bando suvaldyti. Atėję į Ūkio ministerijos 
įmonių akcininkų susirinkimus valdybos nariai reikalau-
ja už valandą posėdžio 400 litų. Aštuonios ministerijos 
įvairiems ekspertams šiemet jau išmokėjo 2 mln. litų. Tad 
kokios kvalifikacijos specialistai tose ministerijose sėdi, 
kad nuolat neišsiverčia be svetimų žinovų?

Lietuvos valdytojai vis šaukia, kad valstybei stinga 
lėšų. Net elementariems žmonių poreikiams: žaidimų 
aikštelėms prie namų įrengti, kiemų duobėms užlygin-
ti, šaligatvių plytelėms pakeisti (neįgalieji daug kur ve-
žimėliais rieda važiuojamąja gatvės dalimi) ir t.t. Bet kai 
iš oficialios statistikos sužinai, kad per krizę atsirado 273 
nauji milijonieriai ir milijardierius, kad valstybės institu-
cijose klesti korupcija, išmokamos šimtatūkstantinės išei-
tinės kompensacijos ir kiti gudriai sugalvoti atlygiai, ne-
labai norisi tikėti, kad valstybines pajamas ir išlaidas iš-
mokome kontroliuoti.

Turėdamas galvoje žmonių polinkį nešvariu būdu 
praturtėti, Vincas Kudirka kadaise rašė: „Jei visi judošiai 
panorėtų pasikarti, pritrūktų drebulių Lietuvoje.“ Ne, į 
kilpą siųsti pinigų vergus nebūtų žmoniška, nors dre-
bulių dabar jiems pakaktų. Geriau šią kritinę mintį sie-
ti su aštriu V.Šekspyro pastebėjimu: „Pas tave, broli, vi-
duje nėra vietos nei tikėjimui, nei tiesai, nei garbei; vis-
ką užpildo žarnos ir diafragma.“

Deja, daugelis žvelgia ne į savo vidų, o į piniginę. 

Rugpjūčio pabaigoje 
Socialinių paslaugų centre 
vyko Druskininkų savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
ataskaitinė rinkiminė kon-
ferencija. Revizijos komi-
sijos pirmininkė Filomena 
Čepauskaitė pristatė atas-
kaitą už 2011 metus. Ji tu-
rėjo būti pateikta iki balan-
džio 1 d., bet revizijos ko-
misijos pirmininkė sunkiai 
sirgo, todėl draugijos ta-
ryba nutarė, kad ataskaitą 
reikėtų pateikti konferen-
cijos metu. Išklausius atas-
kaitą salėje buvo girdėti re-
plikų, tačiau oficialiai nie-
kas nekalbėjo. 

Neįgaliųjų draugijos ta-
rybos veiklos ataskaitą už 
2011 metus pateikė orga-
nizacijos pirmininkė Bro-
nė Kurlavičienė. Pasak jos, 
tarybos darbas buvo van-
gus, nes jos nariai – sun-
kią negalią turintys žmo-
nės, kuriuos lydėjo sveika-
tos problemos. Dėl to visas 
krūvis teko pirmininkei, jos 
sveikata taip pat pablogėjo. 

Nuoširdžiai dirbo Al-
donos Bendoraitienės va-
dovaujamas amatų būrelis 
„Džiaugsmo lašas“. Užsiė-
mimų metu buvo neriamos 
servetėlės, daromos segės, 
mezgamos kojinės, blauz-
dinės, riešinės. Lankant li-
gonius, sunkią negalią tu-
rinčiuosius, buvo išdova-
noti moterų sukurti rank-
darbiai (juos gavo 16 asme-
nų, iš kurių 11 suaugusių 
neįgaliųjų, 5 jų šeimos na-
riai). Liaudiškos muzikos 
ansamblis „Rasa“ pasiro-

Draugijai vadovauti grįžta 
buvęs pirmininkas

dymus rengė ne tik Drus-
kininkų savivaldybėje, bet 
ir Alytaus apskrityje: Vei-
siejų (Lazdijų r.) socialinės 
globos namuose, Merkinės 
globos namuose, Leipalin-
gio kultūros centre, Ryliš-
kių kultūros centre, Drus-
kininkų sanatorijoje „Drau-
gystė“. Ansamblis taip pat 
dalyvavo Naujojoje Vilnio-
je surengtoje meno kolekty-
vų apžiūroje „Vilties paukš-
tė 2011“. 

Asmeninio asistento 
paslaugos neįgaliesiems 
teiktos lankantis užimtu-
mo, ugdymo, reabilitaci-
jos, sveikatos priežiūros, 
teisėsaugos ir kitose viešą-
sias paslaugas teikiančio-
se įstaigose. Šias paslaugas 
teikė draugijos pirmininkė 
(suteiktos 102 paslaugos). 
Savivaldybės skirta tūks-
tančio litų parama panau-

dota Motinos ir Tarptauti-
nei neįgaliųjų dienoms pa-
minėti. 

Apie savo veiklą pa-
pasakojo ir tarybos nariai 
R.Šoliūnienė, A.Tamulio- 
nis, pirmininkės pavaduo-
tojas V.J.Pilevičius. 

Į konferenciją susirin-
kę neįgalieji draugijos ta-
rybos veiklą įvertino paten-

kinamai. Išsakyta pelnytos 
kritikos, tačiau netrūko ir 
karštų emocijų. Konferen-
cijoje pakoreguoti Neįga-
liųjų draugijos įstatai. 

Organizacijai vadovau-
ti vienbalsiai išrinktas jau 
anksčiau šias pareigas ėjęs 
Raimundas Tenenis. Pa-
tvirtinta nauja 7 asmenų 
Neįgaliųjų draugijos tary-
ba, išrinkta nauja revizijos 
komisija.

Buvusi Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė B.Kur- 
lavičienė padėkojo visiems, 
kuriuos dirbdama drau-
gijoje sutiko. Dėkojo ir 
tiems, kurie skaudino, nes 
jie – tarsi gyvenimo drus-
ka. Naujai išrinktai tary-
bai B.Kurlavičienė palin-
kėjo geranoriškumo ir pa-
sišventimo visuomeniniam 
darbui draugijos gerovės 
vardan. 

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Šakiai –  
Rietavas:

1978 metais nutiestas 
tiltas per Nemuną ties Jur-
barku sujungė du gražius 
kraštus – zanavykus ir že-
maičius. O štai neseniai vie-
ni kitus surado ir daugia-
vaikės Šakių rajono ma-
mos, neįgalieji ir „Bočių“ 
sąjungos nariai. Važinė-
ja vieni pas kitus į svečius. 
Pasitikdami rudenį šakiš-
kiai „Bočiai“ kartu su Šakių 
rajono neįgaliųjų draugijos 
Šakių seniūnijos padalinio 
neįgaliaisiais ir koordinato-
re Liuda Samuoliene sve-
čiavosi Rietave.

Susitikimas vyko Rie-
tavo seniūnijos Pelaičių 
kaimo bendruomenės na-
muose. Jame dalyvavo ne 
tik bendruomenės nariai, 
daugiavaikių motinų ben-
drijos „Motulės rankos“ 
narės, bet ir grupė Rieta-
vo kultūros centro mėgėjų 
teatro aktorių su savo re-
žisieriumi Vincu Andriuš-
ka. Jie jau senokai yra su-
sidraugavę su šakiškiais – 
Šakių kultūros centro tea-
tro režisiere Gražina Gu-
zovijiene ir Šakių kultūros 
centro folkloro ansamblio 
„Šakija“ vadove neįgaliąja 
Virginija Snodaitiene. Jos į 

Draugystės tiltas sujungė 
zanavykus ir žemaičius

Rietavą atvežė Šakių „Bo-
čių“ vaidinimą pagal Izi-
dorių Ignatavičių „Ir mes 
buvome jauni“.

Visus susirinkusiuo-
sius smagiu maršu pasi-
tiko Rietavo savivaldybės 
Medingėnų kultūros namų 
folklorinis ansamblis „Me-
dinga“. Vėliau pasirodė 
svečiai. Po koncerto buvo 
pasikeista dovanomis. Sve-
čius iš Šakių pasveikino 
Rietavo seniūnijos seniū-

nas Romanas Jurčius, Rie-
tavo Oginskių kultūros is-
torijos muziejaus direkto-
rius Vytas Rutkauskas ir 
kiti. Šakiškiai taip pat tu-
rėjo dovanų, kurias įtei-
kė svetingiems bičiuliams.

Ši išvyka buvo ne tik 
proga pabendrauti, bet 
ir bičiulių kraštą apžiū-
rėti. Po susitikimo šakiš-
kiai skubėjo į Rietavo Šv. 
Arkangelo Mykolo baž-
nyčią. Klebonas Antanas 

Gutkauskas aprodė bai-
giamą restauruoti bažny-
čią, papasakojo ir jos isto-
riją. Gidė Irena Liškuvie-
nė aprodė Rietavą, nuve-
žė pasidairyti į Lopaičių 
piliakalnį, atsigaivinti iš 
devynių versmių subėgan-
čiu tyru šaltinio vandeniu. 
Malonų įspūdį atvykė-
liams paliko gražiai tvar-
komas Tverų miestelis, 
ypač bažnyčia.

Donata VITKIENĖ

Atsiskaito Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kurlavičienė. 

Pasirodymą svečiams iš Šakių dovanojo Rietavo kultūros centro mėgėjų teatro aktorių grupė. 

Į ataskaitinę rinkiminę konferenciją susirinkę neįgalieji.

2 psl.2012 m. rugsėjo 13–19 d., Nr. 36 (1105), „Bičiulystė“



  „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Svajūnė Gritkuvienė 
pasidalijo įspūdžiais iš renginio, ku-
riame buvo paminėtos Mažeikiuo-
se veikiančios Sutrikusios psichikos 
žmonių globos (SPŽG) bendrijos 
„Gyvenimo spalvos“ 10-osios veik- 
los metinės.

Bendrija „Gyvenimo spal-
vos“ įregistruota 2002 m. rug-
sėjį, nors žmonės rinkdavosi ir 
anksčiau. Mintis įkurti bendri-
ją kilo socialinei darbuotojai Vi-
lijai Lupeikienei ir psichiatrinės 
ligoninės vedėjai Jolantai Aka-
vickienei. Visomis išgalėmis pa-
dėjo tuo metu mero pareigas ėjęs 
Vilhelmas Džiugelis. Šiuo metu 
bendrijai vadovauja Lilia Baltu-
tienė, šiam darbui širdimi ir sie-
la atsidavusi moteris. 

Į jubiliejinę bendrijos šven-
tę susirinko gausus būrys sve-
čių iš Mažeikių ir kitų Lietuvos 
rajonų. Visus pasveikino Lietu-
vos SPŽG bendrijos pirminin-
kas Vaidotas Nikžentaitis, rajo-
no vadovai, kituose šalies mies-
tuose veikiančių bendruome-
ninių ir gydymo įstaigų atsto-
vai. Šventės dalyviams koncer-
tavo Mažeikių muzikos moky-
klos folkloro ansamblis „Alks-
niukai“, o Akmenės atstovai 
parodė spektaklį. Visus sujau-

Jubiliejinė „Gyvenimo 
spalvų“ šventė

LSPŽG bendrijos pirmininkas Vaido-
tas Nikžentaitis sveikina Lilią Baltu-
tienę.

Šventės akimirka. 

Panevėžio r.:

Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

Neįgalieji ir garbaus am-
žiaus Panevėžio rajono Smilgių 
seniūnijos gyventojai rudenį pa-
sitiko seniūnijos Puziniškio kai-
me, gimtojoje rašytojos Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės sodyboje. 
Muziejininkė Irena Lesvinčiū-
nienė popietės dalyvius pakvie-
tė į atnaujintą G.Petkevičaitės-
Bitės muziejų, aprodė ekspozici-
ją, papasakojo apie rašytojos gy-
venimą, kūrybą ir kilnią veiklą 
Lietuvos žmonių labui. Čia po-
pietės dalyviai taip pat ragavo 
įvairių arbatų. G.Petkevičaitė-
Bitė, pati būdama neįgali, ir ki-
tus žmones nuo ligų vadavo 
įvairiomis žolelėmis.

Vėliau popietė iš muziejaus 
persikėlė į gamtą, dalyviai įsitai-
sė prie staliukų medžių pavėsy-

Įdomi 
popietė 
medžių 

pavėsyje
je. Pasidaliję į komandas neįga-
lieji ir kiti dalyviai atliko įvairias 
susitikimo vedėjos Vidos Bur-
lėgienės sugalvotas ir paruoš-
tas užduotis. Susirinkusiuosius 
sveikino Panevėžio rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Virginija Savickienė. Ji perdavė 
Panevėžio rajono mero Povilo 
Žagunio ir Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Aurelijos Petronie-
nės linkėjimus, įteikė dovanų.

Antanas ORINTAS

parolimpine čempione tapusią 
Suomijos golbolo rinktinę, tačiau 
likusią šalia nugalėtojų pakylos?

„Išvažiuojant sakiau, kad 
mane ir komandą tenkins tik 
pirma vieta. Visi esame nusivy-
lę, ir nieko čia nepadarysi. Lie-
tuvai ketvirta vieta gal ir gerai, 
bet mūsų „kalibro“ komandai tai 
yra pralaimėjimas. Kokios prie-
žastys? Žaidėjai, kuriais labiau-
siai pasitikėjau, nesusidorojo su 
įtampa. Buvo ir negražių dalykų 
su teisėjais. Vis dėlto, jei būtume 
žaidę savo žaidimą, joks teisėjas 
nebūtų galėjęs mūsų „prikalti“. 
Gal kažkuriuo metu per daug sa-
vimi pasitikėjome, o kai pradėjo 
nesisekti, nesugebėjome mobili-
zuotis ir atrasti savo žaidimo“, – 
žurnalistams sakė golbolo rink-
tinės treneris Karolis Levickis.

LPOK prezidentas V.Kviet- 
kauskas taip pat neslėpė, kad 
sportininkams pritrūko ne rau-
menų jėgos, pasirengimo, o ge-
bėjimo susitelkti, nugalėti vidi-
nę įtampą. 

Parolimpinėse žaidynės pri-
zinėmis vietomis laikomos pir-
mosios trys, todėl medalių neiš-
kovoję sportininkai šįkart liks be 
valstybinių premijų.

Dopingo kontrolė 
neaplenkė ir lietuvių
Dopingo testai neįgaliems 

sportininkams, vartojantiems 
nemažai įvairių vaistų – daug 
diskusijų keliantis dalykas. Ta-
čiau ir parolimpinėse žaidynė-
se jų neatsisakoma. Rateliais ju-
danti rutulio stūmikė Irena Per-
minienė, šiemet patekusi į tikrin-
tų sportininkų sąrašus, sako, kad 
šiai procedūrai kiekvienas priva-
lo pasirengti iš anksto – pasirū-
pinti savo vartojamų vaistų apra-
šais, jų poveikio charakteristiko-
mis ir kt. dokumentais, patvirti-
nančiais, kad jų preparatai netu-
ri dopingui priskiriamų savybių.

Vis dėlto nemaloniausiai 
I.Perminienę nustebino testato-
rių požiūris į sportininkus – „Lyg 
kokie nusikaltėliai būtume.“ Ji 
patikrinimui buvo iškviesta iš 
Lietuvos delegacijos susirinki-
mo. Tiesiog atsidarė durys ir vie-
nas iš jose pasirodžiusių pareigū-
nų dūrė pirštu į Ireną – šita. Ži-
noma, jie turėjo jos nuotrauką, 
todėl lengvai atpažino patikrini-
mui atrinktą moterį. Ir jau nuo 
tos akimirkos nė sekundei vie-
nos nepaliko. 

liai išanalizuoti visų varžybų 
rezultatus bei jų priežastis, bet 
ir permąstyti mūsų parolimpi-
nio sporto sistemą, numatyti jo 
ateities viziją. LPOK preziden-
tas V.Kvietkauskas atvirai išsa-
kė nuomonę, jog neįgaliųjų spor-
tas pasaulyje vis labiau profe- 
sionalėja, valstybės jam skiria di-
delius pinigus. Akivaizdžiai di-
dėja ir susidomėjimas juo – Lon-
dono parolimpinėse žaidynė-
se buvo išpirkti visi bilietai į 80 
tūkst. žiūrovų talpinantį stadio-
ną. O mes, pasak V.Kvietkausko, 
deja, santykinai judame nuo kal-
no. „Juk, kad pasiektume gerų re-
zultatų, reikia pinigų. Mes netu-
rime trenerių, kuriems yra moka-
mi atlyginimai, išskyrus golbolą. 
Visi kiti treneriai dirba visuome-
niniais pagrindais. Reikia jiems 
mokėti atlyginimą, reikia sporti-
ninkams mokėti stipendiją, kad 
jie galėtų treniruotis, o po treni-
ruočių ilsėtis, o ne eitų į darbą. 
Neturime masažuotojų, o jų rei-
kia“, – kalbėjo LPOK prezidentas. 

Mūsų šalies politika, kai vals-
tybė pinigus skiria tik aukštų re-
zultatų pasiekusiems sportinin-
kams, neįtraukia, neskatina jau-
nų, perspektyvių neįgaliųjų, ku-
rie galėtų pakeisti vyresnės kar-
tos sportininkus. Neturėdami fi-
nansinių sąlygų rimtai treniruo-
tis, jie negali išvykti į tarptauti-
nes varžybas, kovoti, įgyti pa-
tirties, pelnyti pripažinimą. Tai-
gi kartų kaita yra patekusi į tam 
tikrą užburtą ratą. Jeigu norime, 
kad mūsų neįgalūs sportininkai 
profesionalėtų, grįžtų su meda-
liais, reikia perkirsti šį Gordijaus 
mazgą. „Valstybė turi apsispręsti, 
ar parolimpinis sportas pas mus 
mėgėjiškas, ar profesionalus“, – 
sakė V.Kvietkauskas, patikinda-
mas, kad šiems reikalams dabar 
skirs didžiausią dėmesį.

Aldona MILIEšKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

dino A.Valančienės vadovau-
jamo moterų vokalinio ansam-
blio dainos.

Jubiliejinė „Gyvenimo spal-
vų“ šventė – pirmoji, į kurią 
atvyko tiek daug svečių. Visi 
susirinkusieji galėjo paben-
drauti, pašokti, pavakaroti. To-
kios šventės visiems suteikia 
džiaugsmo – tai stebuklingas 
spinduliavimas, parturtinantis 
žmonių sielas.

Parolimpinės žaidynės – paskata 
ryžtis permainoms

Patalpoje, kur buvo atliekami 
dopingo testai, susirinko apie 100 
sportininkų. Procedūra užtruko 
gana ilgai, mat buvo atliekamas 
ne tik šlapimo, bet ir kraujo tyri-
mas. Kitądien turėjusią startuo-
ti sportininkę tai iš tikrųjų išvar-
gino. Pasak Irenos, tada ji dar la-
biau suvokė, kokį stresą išgyve-
no Austra Skujytė, kuriai dopin-
go testas buvo atliktas per rung-
ties, kurioje ji dalyvavo, vidurį.

Mėgėjiško ar 
profesionalaus neįgaliųjų 

sporto mums reikia?
Lietuvos rinktinės nesėkmė 

Londono parolimpinėse žai-
dynėse paskatins ne tik deta-

(atkelta  iš 1 psl.)

Iš Londono grįžusiems parolimpiečiams įteiktos gėlių puokštės ir dovanos.

Mindaugas Bilius tikisi, kad Rio de 
Žaneire jam pavyks iškovoti auksą.

Irenos Perminienės treneris Eugenijus Petrokas padėjo visai komandai.

Šiltas sutikimas praskaidrino Gintaro Zavadckio ir Kęstučio Skučo nuotaiką.
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Daktaras
Aiskauda

Iki šių metų pabaigos Kauno 
autobusų stotyje, Kauno miesto 
savivaldybėje, rotušėje bei preky-
bos centruose „Akropolis“ ir „Mega“ 
bus įrengti išoriniai automatiniai 
defibriliatoriai. Šie prietaisai skirti 
žmogaus gaivinimui staigios mir-
ties atveju, jais pagalbą pirmomis 
nelaimės minutėmis gali suteikti 
specialaus medicininio išsilavini-
mo neturintis žmogus. Prietaisuo-
se bus įdiegta speciali instrukcija 
lietuvių kalba. Paspaudęs mygtuką 
žmogus išgirs žodinius nurodymus 
arba pamatys užrašą, ką daryti. Be 
to, defibriliatoriuose būna įdieg-
ta ir signalo perdavimo greitosios 
medicinos pagalbos tarnybai sis-
tema. Todėl, panaudojus prietai-
są, signalas apie nelaimę iškart pa-
sieks ir šią tarnybą. Apie tai, kad yra 

įrengtas defibriliatorius, žmonėms 
„bėgančia eilute" praneš skaitme-
ninė reklama. Pasak Kauno mies-
to savivaldybės gydytojo tarny-
bos vedėjo pavaduotojos Lauros 
Stankevičienės, pasirenkant vie-
tas, kur įrengti šiuos žmogaus gy-
vybę galinčius išgelbėti prietaisus, 
buvo atsižvelgta į tai, koks žmonių 
srautas yra toje vietoje ir kiek laiko 
įstaiga dirba. Autobusų stotis, pre-
kybos centrai – tai visą parą arba iki 
vėlyvo vakaro dirbančios įstaigos. 
Miesto savivaldybė yra didžiausio-
je pėsčiųjų gatvėje, be to, į ją už-
eina daug žmonių. Miesto rotu-
šė – taip pat gerai žinoma, lanko-
ma ir populiari vieta. Užsienio ša-
lyse dažniausiai šių prietaisų gali-
ma rasti oro uostuose. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kaip rudenį išvengti niūrios 
nuotaikos ir ligų

Tad jeigu nepriklausote svei-
kuolių kategorijai, teks šiek tiek 
padirbėti: liaudiškomis priemo-
nėmis (jos yra ne pagrindinės, 
o tik papildomos) „prisišaukti“ 
gerą nuotaiką, padidinti darbin-
gumą ir sustiprinti imunitetą.

Gerina nuotaiką ir didina 
darbingumą

1. Susmulkinti graikinių rie-
šutų branduoliai lygiomis dali-
mis sumaišomi su medumi. Val-
goma po šaukštą 2 kartus per 
dieną po valgio.

2. Į karšto vandens stiklinę 
išspaudžiamos 2 citrinų sultys, 
įmaišoma pusė šaukštelio me-
daus (galima – cukraus), geriama 
kartą per dieną po valgio.

Pastaba. Citrinų sultys tirpdo 
dantų emalį, todėl, išgėrus netgi 
skiestų sulčių, būtina šiltu van-
deniu gerai išsiskalauti burną.

3. Keturi šaukšteliai džiovin-
tų aviečių termose užplikomi 2 
stiklinėmis verdančio vandens, 
palaikoma 2–3 val. Geriama kaip 
arbata 3 kartus per dieną.

Pastaba. Šios uogos liaudies 
medicinoje dažniausiai vartoja-
mos nuo peršalimo, tačiau jos 
taip pat gerina nuotaiką ir didi-
na darbingumą.

Spalvų poveikis savijautai 
ir sveikatai

Oranžinė spalva padeda grei-
čiau apsispręsti.

Raudona spalva ypač tinka 
žmonėms, kurie skundžiasi su-
mažėjusiu darbingumu ir niū-
ria nuotaika vien dėl sumažėju-
sio arterinio kraujospūdžio. Šios 
spalvos, pavyzdžiui, darbe, ne-
turėtų būti per daug (ji pradeda 
erzinti) – užtektų kokio nors vie-
no raudono daikto (telefono, ap-
lanko, flomasterio ir t.t.).

Geltona spalva gerina me-
džiagų apykaitą, palankiai vei-
kia virškinimo sistemą, gerina 
nuotaiką ir didina darbingu-
mą. Jos perteklius (taip pat de-
rinys su juoda spalva) gali su-
kelti nerimą.

Mėlyna spalva gerina galvos 
smegenų veiklą, skaidrina nuo-
taiką, didina fizinį aktyvumą, 

Daugiametė ligų statistika rodo, jog rudenį sumažėja daugelio žmonių darbingumas, su-
prastėja miegas, nuotaika, paūmėja lėtinės ligos (širdies, kraujagyslių, skrandžio, žarnyno, 
šlapimo organų, stuburo, sąnarių), dažniau sergama ūmiomis peršalimo ligomis. Pastebė-
ta, kad žmonės, turintys stiprią nervų sistemą (neserga neurozėmis, psichozėmis, depre-
sija, nesiskundžia bloga nuotaika) ir nepriekaištingą imunitetą (atsparūs infekcinėms li-
goms, jiems greitai gyja žaizdos) net rudenį retai užeina į vaistinę ar kreipiasi į gydytojus.

šiek tiek mažina apetitą (bent 
tiek, kad nepersivalgytume). 
Žmonėms, norintiems sulieknė-
ti, patartina valgyti iš mėlynų 
(melsvų) lėkščių arba bent pa-
puoštų mėlynomis juostelėmis, 
gėlėmis, ornamentais.

Žiedadulkės – universalus 
maisto papildas ir vaistas

Žiedadulkės, palankiai veik-
damos bendrą organizmo imu-
ninę būklę, padeda atsigauti po 
lėtinių infekcinių ligų, chirurgi-
nių operacijų, pervargimo, ner-
vinės įtampos, esant dideliam 
protiniam ir fiziniam krūviui. 
Jos gerina apetitą, nuotaiką, at-
mintį, širdies ir kraujagyslių sis-
temą, didina hemoglobino ir eri-
trocitų kiekį, lėtina organizmo 
senėjimą, padeda nukenksmin-
ti nitratus, fluoridus, patenkan-
čius į organizmą su vandeniu ir 
maisto produktais.

Netgi sveikam žmogui reko-
menduojama profilaktiškai per 
metus suvartoti 200–300 g žie-
dadulkių. Ypač tuo turėtų pasi-

rūpinti žmonės, kurie skundžia-
si prasta nuotaika, darbingumo 
sumažėjimu, serga kvėpavimo, 
virškinimo, odos, nervų siste-
mos, kraujodaros, šlapimo, lyti-
nių organų, endokrininių liaukų 
bei hipertonine liga.

Receptai su žiedadulkėmis
Nuovargis, išsekimas, pras-

ta nuotaika. Šios kategorijos 
žmonėms, taip pat tiems, kurie 
yra jautrūs oro permainoms, ga-
lima vartoti žiedadulkes po pusę 
šaukštelio 2–3 kartus per dieną. 
Gydymo kursas – 3–6 savaitės. 
Jei būtina, gydymo kursas (su 
pertraukomis) gali būti pakar-
totas kelis kartus.

Jeigu vartojamas žiedadul-
kių ir medaus mišinys (1:1), mi-
šinio dozė – po šaukštelį 2–3 
kartus per dieną. Jei mišinys su 
daugiau medaus (1:2), vartoja-
ma po desertinį šaukštą 2–3 kar-
tus per dieną.

Imuniteto stiprinimas. 
Tiems, kurie dažnai ir ilgai ser-
ga, žiedadulkės rekomenduoja-

mos (kaip imunitetą stiprinan-
ti priemonė) po pusę šaukštelio 
2–3 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 3–4 savaitės.

Kaip laikyti žiedadulkes
Žiedadulkes patartina pirk-

ti (parduodamos bičių produktų 
parduotuvėse) nedideliais kie-
kiais ir tuoj pat suvartoti. Tada 
nebus rūpesčių dėl jų laikymo. 
Mat namų sąlygomis išlaikyti 
žiedadulkes ilgesnį laiką, kad 
jos neprarastų maistinių ir gy-
domųjų savybių, ne visada pa-
siseka. Netgi, pavyzdžiui, šį pro-
duktą laikant maždaug nuo nu-
lio iki 4 laipsnių šalčio tempera-
tūroje gerai uždarytame švaria-
me stikliniame inde, galiojimo 
laikas – 6–12 mėn.

Ilgiau išsilaiko konservuo-
tos žiedadulkės (jos taip pat par-
duodamos bičių produktų par-
duotuvėse), t.y. lygiomis svorio 
dalimis sumaišytos su skystu 
medumi. Mišinys laikomas san-
dariame stikliniame inde šaldy-
tuve (daržovių skyriuje).

Ar žiedadulkės gali 
pakenkti?

Kai kurie žmonės baiminasi, 
kad su žiedadulkėmis į organiz-
mą patekusios aplinkos teršalų 
nuosėdos gali sukelti alergiją. Be 
abejo, teršalų nuosėdų gali pasi-
taikyti ir ant augalų.

Yra žiedadulkių, kurių bi-
tės nerenka, bet jas išnešioja vė-
jas. Kai kuriems žmonėms tokios 
žiedadulkės, patekusios į kvėpa-
vimo takus ar gleivines, sukelia 
šienligę.

Pasitaiko (nors ir retai), kai ir 
bičių surinktos žiedadulkės su-
kelia alergiją, ypač tiems, kurie 
yra alergiški ir kuriam nors ki-
tam bičių produktui.

Galima priaugti svorio
Jeigu suvartojama per daug 

žiedadulkių, galima priaug-
ti svorio (padaugėja riebalų) ir 
sutrikdyti organizmo vitami-
nų pusiausvyrą. Be to, nesaikin-
gai vartojant žiedadulkes, gali-
ma pakenkti kepenims (jose su-
sikaupia per daug vitamino A) 
ir sumažinti kraujo krešumą. 
Tai gali sukelti pavojingą krau-
javimą, ypač tiems, kurių krau-
jas prastai kreša. Žiedadulkių 
ir medaus mišinio nepataria-
ma vartoti diabetu sergantiems 
žmonėms.

Vartojimo ypatumai
Žiedadulkės turi skrandžio 

sultims atsparų apvalkalą, kuris 
apsunkina šio produkto virškini-
mą. Todėl reikia vartojimui skir-
tą žiedadulkių dozę suberti į sti-
klinę, užpilti 1/4 stiklinės virin-
to kambario temperatūros van-
dens ir palaikyti 2–3 val. (kas 15–
20 min. žiedadulkes pamaišyti). 
Toks tirpalas išgeriamas 30–60 
min. prieš valgį (esant padidėju-
siam skrandžio sulčių rūgštingu-
mui – po valgio).

Kadangi žiedadulkės toni-
zuoja, jos turi būti vartojamos 
(antrą ar trečią kartą per dieną) 
likus 3 val. iki miego (kad nesu-
triktų miegas). Žiedadulkės var-
tojamos kursais po 28–30 d., pas-
kui daromos 7 d. pertraukos. Per 
metus naudinga atlikti mažiau-
siai 2–4 gydymo kursus. Neleis-
tina vartoti sugedusių ar laikytų 
ilgiau kaip 2 metus žiedadulkių.

Romualdas OGINSKAS

Kaune bus įrengti 5 
automatiniai defibriliatoriai

Ekologiški maisto 
produktai – tik 

šiek tiek sveikesni 
Stenfordo universiteto mokslinin-

kai atliko išsamius tyrimus, bet nerado 
aiškių įrodymų, kad ekologiškas mais-
tas yra maistingesnis ar kelia mažesnę 
riziką sveikatai. 

Denos M.Bravatos vadovaujama ty-
rėjų grupė peržiūrėjo tūkstančius stu-
dijų ir išsirinko 223, kuriose lyginamas 
maistingųjų medžiagų kiekis maiste 
arba maisto užterštumas bakterijomis, 
grybeliais ar pesticidais. 17 tyrimų buvo 
stebimi žmonės, maitinęsi arba ekolo-
giškai, arba įprastai. Analizė neparodė 
ekologiškų maisto produktų pranašu-
mo: vitaminų kiekis, anot mokslininkų, 
faktiškai nesiskyrė, riebalai ir proteinai 
buvo pasiskirstę panašiai. Nė vienoje 
šių grupių nenustatyta daugiau ligos 
sukėlėjų. Ekspertai negalėjo išskirti ir 
ypač sveikų ekologiškų vaisių ar dar-
žovių. „Mes buvome šiek tiek nustebę, 
kad nieko neradome“, – sakė viena ty-

rimo autorių. Tiesa, ekologiški maisto 
produktai buvo mažiau užteršti pesti-
cidais, nors 100 proc. švarūs ir nebuvo.

Mokslininkai pabrėžia, kad jie nori 
šviesti pirkėjus, o ne atkalbėti nuo eko-
logiškų maisto produktų pirkimo. Dau-
gelis žmonių tokį maistą perka dėl sko-
nio, gyvulių laikymo sąlygų ar įprastos 
žemės ūkio veiklos padarinių aplinkai.

Aplinkos apsaugos organizacija 
„Greenpeace“ pateikia panašius rezul-
tatus. „Įprasti vaisiai nėra mažiau svei-
ki žmogaus organizmui nei ekologiški 
vaisiai ar daržovės“, – sakė organizacijos 
atstovė Kristijana Haksdorf. Tačiau ji pa-
brėžė, kad auginant ekologiškas daržo-
ves atsisakoma pesticidų. O tai teigia-
mai veikia žmogų ir aplinką.

Miego sutrikimai 
gali pranašauti 

Alzheimerio ligą
Su pelėmis atliktas tyrimas rodo, 

kad miego sutrikimai gali būti anksty-
vas Alzheimerio ligos ženklas. Manoma, 

kad pagrindinis Alzheimerio ligos kom-
ponentas yra smegenyse susidarantys 
baltymų gumulėliai. Pastebėta, kad, kai 
pelių smegenyse pradeda formuotis 
baltymų gumulėliai, sutrinka šių gyvū-
nų miegas. Pasak specialistų, jei bus įro-
dyta, kad tai būdinga ir žmonėms, šios 
naujos žinios apie Alzheimerio ligą gali 
labai padėti gydytojams anksčiau diag- 
nozuoti ligą. Dažniausiai Alzheimerio 
liga diagnozuojama, kai prasideda at-
minties sutrikimai, o tuo metu liga jau 
būna pažengusi ir gydymas būna ma-
žiau efektyvus arba net visai nepadeda.

Pelės yra naktiniai gyvūnai ir kiek- 
vieną dienos valandą miega po 40 min. 
Tos, kurių smegenyse buvo pradėję for-
muotis baltymų gumulėliai, per valan-
dą miegodavo tik 30 min. Reikia išsi-
aiškinti, ar Alzheimerio ligos pradžio-
je žmonėms taip pat atsiranda miego 
sutrikimų. Tuomet dar reikės nustatyti, 
kokie konkrečiai tie miego sutrikimai. 
Mokslininkai įspėja, kad su pelėmis at-
liktų tyrimų rezultatai ne visuomet tin-
ka žmonėms. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgaliųjų ir 
savivaldybės 

susirašinėjimai
„Gimtosios žemės“ tinkla-
lapyje paskelbtame Nijo-
lės Stundžienės straips-
nyje rašoma apie tai, kad 
Ukmergėje, Vytauto gat- 
vėje esančio neįgaliųjų 
bendrabučio gyventojai 
nerimaudami laukia šalto-
jo sezono, mat daugiabu-
čiui būtinas remontas.

Netekę vilties sulaukti val-
džios žadamos pastato rekons-
trukcijos, prikaupę kitų neiš-
spręstų problemų bendrabučio 
gyventojai kreipėsi į Neįgalių-
jų reikalų departamentą (NRD). 
NRD atstovai ukmergiškių raš-
tą persiuntė Ukmergės rajono sa-
vivaldybės administracijai. Šios 
NRD ir bendrabučio gyvento-
jams išsiųstame atsakyme nuro-
doma, jog savivaldybės adminis-
tracijos atstovai kartu su Ukmer-
gės nestacionarių socialinių pas-
laugų centro darbuotojais nuolat 
keletą kartų per metus dalyvau-
ja neįgaliųjų bendrabučio susi-
rinkimuose, stengiasi išklausy-
ti gyventojų prašymus, spręsti 
kylančias problemas. Kaip tei-
giama savivaldybės rašte, pa-
skutinis susitikimas vyko kovą, 
jame svarstyta nuolat neįgalių-
jų iškeliama problema dėl sa-
vivaldybės tarybos sprendimo, 
kuris numato, kad „visi mokes-
čiai už Savivaldybės specialiųjų 
bendro naudojimo patalpų iš-
laikymą proporcingai paskirs-
tomi Savivaldybės specialiųjų 
gyvenamųjų patalpų nuominin-
kams“. Gyventojams paaiškinta, 
kad jokių išlygų ir nuolaidų tai-
kyti negalima.

Neįgalių bendrabučio gyven-
tojų nepasitenkinimą taip pat su-
kėlė po Smurto artimoje aplinko-
je įstatymo įsigaliojimo priimtas 
sprendimas šį įstatymą pažeidu-
sių asmenų (smurtautojų) patal-
pas įrengti neįgaliųjų bendrabu-
čio pusrūsyje. Savivaldybė pažy-
mi, jog šiomis patalpomis kol kas 
niekas nesinaudojo.

Savivaldybės rašte teigiama, 
kad, leidus bendrabučio gyven-
tojams privatizuoti būstus, nu-
kentėtų viso rajono judėjimo ne-
galią turintys neįgalieji. Privati-
zacija įmanoma nebent esant di-
desniam kaip 60 proc. fiziškam 
būsto nusidėvėjimui, kai jį re-
montuoti ar rekonstruoti savi-
valdybei ekonomiškai nenau-
dinga.

Savivaldybės atsakymas už-
baigiamas informuojant, jog sa-
vivaldybės įmonė UAB „Ukmer-
gės butų ūkis“ savo lėšomis jau 
atliko bendrabučio, esančio Vy-
tauto g. 103, energetinį auditą. 
Dabar rengiama energetinio au-
dito ataskaita, kurios pagrindu 
bus parengtas techninis renova-
cijos projektas.

Gautas atsakymas gyvento-
jų nepaguodė. Todėl jie dar kar-
tą ryžosi kreiptis į rajono savi-
valdybės administraciją. Gyven-
tojai neigia nuolatinį savivaldy-
bės atstovų dalyvavimą susirin-
kimuose, esą jų pavyko sulauk-
ti vos vieną kartą. Tačiau pagrin-

dinė priežastis, dėl ko jie kreipė-
si į NRD, – supuvę langai, šaltis, 
drėgmė ir pelėsiais nusėti kam-
pai. Dėl to kiekvieną pavasarį 
savo lėšomis gyventojai turi re-
montuotis butus, kurie jiems ne-
priklauso, tad siūlo leisti juos iš-
sipirkti.

Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja E.Štarienė, 
komentuodama neįgaliųjų ben-
drabučio gyventojų problemas, 
sakė negalinti išspręsti pastato 
rekonstrukcijos ir kitų klausimų. 
Pasak jos, skyrius užsiima socia-
liniais reikalais ir dėmesio jiems 
skiria pakankamai, o skundų su-
laukiama nuolat.

Mero pavaduotojas Regi-
mantas Baravykas taip pat nieko 
negalėjo pažadėti. „Po vieną lan-
gą tikrai nekeisime, nes negali-
me taškytis pinigais. Pradėjome 
ruoštis rimtam renovacijos pro-
jektui, todėl nesiblaškysime“, – 
kalbėjo vicemeras. Jo nuomone, 
neįgalieji šiek tiek perdeda sa-
kydami, kad žiemą temperatū-
ra kambariuose nukrinta iki 8 
laipsnių. R.Baravykas patarė šio 
namo gyventojams nesvajoti ir 
apie butų privatizavimą.

Bendrabučio gyventojai pa-
sakojo sulaukę UAB „Ukmer-
gės butų ūkis“ atstovų, kurie in-
formavo apie nuomos mokes-
čio padidinimą ir rinko parašus. 
Tiems, kurie atsisakė pasirašyti 
ir prašė pirma namą renovuoti, 
neva buvo pasiūlyta vienintelė 
išeitis – pasiieškoti kito gyvena-
mojo būsto.

Sanatorijoje 
neįgaliesiems 
trūksta vietos
„Plungės žinių“ tinklala-
pyje paskelbtame Moni-
kos Viržinaitės straipsnyje 
rašoma apie rateliais ju-
dančią Mariją Klišauskai-
tę. Ji gavo siuntimą į vai-
kų reabilitacijos sanatoriją 
„Palangos gintaras“, ta-
čiau, kai nuvyko, paaiškė-
jo, kad vietų nėra.

Anksčiau mažesniame mies-
telyje gyvenusios M.Klišauskaitė 
su mama apie galimybę gauti 
medicininę reabilitaciją sužino-
jo tik persikėlusios į Gargždus 
ir gavusios siuntimą pas Klai-
pėdos vaikų ligoninės Hemato-
logijos, nefrologijos ir gastroen-
terologijos skyriaus vedėją Eglę 
Aužbikavičienę.

Parengusi dokumentus siun-
timui į medicininę reabilitaci-
ją E.Aužbikavičienė skambino 
į „Palangos gintarą“, sutarė dėl 
M.Klišauskaitės priėmimo, nu-
rodė, jog mergaitė neįgali. Sa-
kytum, viskas sutarta ir sutvar-
kyta, tačiau, nuo rugpjūčio 19 iki 
rugsėjo 16 turėjusi būti sanatori-
joje, mergaitė dienas leidžia na-
muose. Taip yra dėl to, kad žmo-
nėms, turintiems judėjimo ne-
galią, sanatorijoje tėra 12 kam-
barių ir visi jie užimti. Kiti, skir-
ti lėtinėmis ligomis sergantiems 
vaikams, rateliais judančių neį-
galiųjų poreikiams nepritaikyti. 
Tad telieka laukti, kol atsilais-
vins vienas iš 12 kambarių, ir ti-
kėtis sanatorijos geranoriškumo 
nukeliant reabilitacijos terminą.

veiklos tendencijų: asociacijos, 
turinčios dideles patalpas, ne-
pajėgia jų išlaikyti, neretai tei-
kiamos socialinės paslaugos du-
bliuojamos, tik menka dalis ski-
riamų lėšų atitenka užimtumui 
organizuoti. Taip pat pastebėtas 
menkas neįgaliųjų NVO gebėji-
mas pritraukti lėšas iš projekti-
nės veiklos.

Pasak Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Alinos Sklins-
montienės, NVO veiklą būtų ga-
lima pildyti ir tobulinti tarian-
tis dėl įvairių užimtumo orga-
nizavimo galimybių ir jų tiks-
lingumo. A.Sklinsmontienė pri-
pažįsta, kad neįgaliųjų situacija  
Zarasų rajone nėra tobula, tad 
būdų ją pagerinti ieškoma nuo-
lat. Štai pernai, kai savivaldy-
bėms deleguota nauja neįgaliųjų 
NVO projektų vertinimo funkci-
ja, vedėja pasakoja kvietusi ne-
vyriausybines organizacijas dis-
kutuoti. Deja, didelio aktyvumo 
ir susidomėjimo sulaukti nepa-
vyko. A.Sklinsmontienė pir-
miausia ragino organizacijų va-
dovus vertinti paslaugų poreikį 
ir tik tada jas įtraukti į projektą.

Siūlo funkcijas perduoti 
neįgaliųjų NVO

A.Sklinsmontienė taip pat 
kartu su Zarasų rajono Socia-
linių paslaugų centro direkto-
re Valentina Paliūniene kvie-
tė neįgaliųjų NVO vadovus ap-
svarstyti galimybę perimti kai 
kurias dabar Socialinių paslau-
gų centrui deleguotas funkcijas. 
Kalbėta, pavyzdžiui, apie neį-
galiųjų aprūpinimą techninės 
pagalbos priemonėmis. Nors 
A.Sklinsmontienė patikino, jog 
kartu su pareigomis ir atsako-
mybe nevyriausybinėms orga-
nizacijoms pereitų ir tokio dar-
bo specialisto etatas, jam būtų 
mokamas atlyginimas, šis pa-
siūlymas neįgaliųjų atstovams 
nepasirodė labai patrauklus. 
Kiek didesnio entuziazmo su-
laukė V.Paliūnienės siūlymas 
neįgaliųjų NVO perduoti klien-
tų konsultavimo, informavimo, 
asistento paslaugas, mat, pasak 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės Janinos Zavackienės, šias 
paslaugas draugija ir dabar at-
lieka, tik už tai yra atsakinga ji 
pati. Atsiradus galimybei priim-
ti naują žmogų paslaugos taptų 
efektyvesnės ir tam būtų galima 
skirti daugiau laiko.

Lėšų trūkumas
Bene daugiausia problemų 

pastaraisiais metais neįgaliųjų 
NVO kelia turimų patalpų šildy-
mas šaltuoju sezonu. Nors skyru-
si Neįgaliųjų draugijai patalpas 
Zarasų rajono savivaldybė žadė-
jo jas išlaikyti, ekonomiškai sun-
kiu laiku ši našta krito ant orga-
nizacijos pečių. Su tokia pat pro-
blema susidūrė ir Zarasų krašto 
žmonių su negalia sąjungos va-
dovė Olga Ludziš. Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojo Algimanto Cibulskio 
nuomone, šią problemą bent iš 
dalies išspręstų neįgaliųjų NVO 

įsikūrimas po vienu stogu, mat 
taip būtų galima sumažinti pa-
talpų šildymo išlaidas ir organi-
zacijos nebūtų priverstos užsi-
daryti šaltuoju metų laiku. Bent 
kol kas ši mintis neįgaliųjų NVO 
atstovams nepasirodė patraukli, 
bet, turint omenyje, jog didesnio 
paslaugų projektų finansavimo, 
pasak Zarasų rajono mero pava-
duotojos Stasės Goštautienės, or-
ganizacijos neturėtų tikėtis, pa-
našu, jog ši galimybė dar bus 
svarstoma.

Neįgaliųjų dienos  
šventei išimtys 

netaikomos
LND pirmininkas Zigmantas 

Jančauskis į susitikimą susirin-
kusiesiems priminė pernai gruo-
dį jį pasiekusią informaciją apie 
tai, jog į Muzikų rėmimo fondo 
kasmet organizuojamą renginį, 
skirtą Neįgaliųjų dienos minė-
jimui, žmonės buvo vežami už 
savo lėšas. Pasak jo, apie panašią 
situaciją jokioje kitoje savivaldy-
bėje neteko girdėti. Komentuo-
dami savivaldybės atstovai aiš-
kino, esą viskas vyko pagal iš 
anksto numatytą tvarką. Zara-
sų rajono savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėjos 
A.Sklinsmontienės teigimu, sa-
vivaldybė savo transporto vežti 
gyventojus neturi, ši pareiga de-
leguota Socialinių paslaugų cen-
trui. Jo direktorė V.Paliūnienė 
paaiškino, jog neįgaliųjų ir kitų 
savivaldybės gyventojų vežimas 
yra įkainotas (atsižvelgiant į fak-
tines žmogaus gaunamas paja-
mas, neįgalumą ir kt.) ir jokios 
išimtys netaikomos. Net kar-
tą per metus vežant neįgaliuo-
sius į jų dienos minėjimo šventę. 
Trūkstamas lėšas neįgaliesiems 
vežti vedėja A.Sklinsmontienė 
ragino organizacijų vadovus 
įtraukti į veiklos projektus. Į tai 
neįgaliųjų NVO atstovai atsakė 
abejonėmis, mat finansavimas ir 
taip kasmet mažinamas, tad pra-
šant papildomų lėšų iki tol į pro-
jektą neįtrauktoms veikloms ne-
reikėtų puoselėti didelių vilčių.

Daug spręstinų dalykų
Didelė problema, pasak 

O.Ludziš, Zarasų rajone yra gu-
linčių ligonių parvežimas iš gy-
dymo įstaigos namo. Organiza-
cijos transportas kaip ir Sociali-

Norint spręsti problemas, jas 
būtina išsakyti ir išklausyti

(atkelta  iš 1 psl.)

nių paslaugų centro turimas au-
tobusiukas tam nepritaikyti, tad 
negali teikti tokių paslaugų. Vie-
nintelė išeitis – mokamas parve-
žimas greitosios medicinos pa-
galbos automobiliu. Sveikatos 
apsaugos ministerijos Bendro-
sios medicinos pagalbos sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Rasos Biekšienės nuomone, šias 
paslaugas galėtų apmokėti sa-
vivaldybė, mat vadinamoji spe- 
cialaus automobilio, kuriame yra 
visa įranga ir kuriuo dažniausiai 
važiuoja ne vien jį vairuojantis 
paramedikas, bet ir visa brigada, 
„nuoma“ atsieina brangiai ir ne 
kiekvienam jos reikalingam pa-
gal kišenę. Iki šiol panašias gu-
linčių ligonių transportavimo 
problemas išspręsdavo jų arti-
mieji, savivaldybė neprisidėda-
vo. To neketina daryti ir dabar.

Pasiteiravus apie aplinkos 
pritaikymą ir pastatų prieina-
mumą neįgaliesiems, neįgalių-
jų NVO ir savivaldybės atsto-
vų nuomonės išsiskyrė. Pasta-
rieji teigė, jog viskas, kas bū-
tina, yra daroma. O neįgalių-
jų atstovai vardijo trūkumus, 
dalį kurių būtų galima pašalin-
ti be didelių investicijų. Pasak 
O.Ludziš, pavyzdžiui, tvarkant 
šaligatvius tereikia supratingu-
mo – juk nuolydis netrukdo nie-
kam, o štai bortelis rateliais ju-
dantiems neįgaliesiems gali būti 
neįveikiamas...

LND pirmininkui Z.Jančaus- 
kiui pasiteiravus dėl vykdo-
mų Zarasų rajono savivaldy-
bės pastato renovacijos dar-
bų ir ketinimų jį pritaikyti ne-
įgaliesiems, mero pavaduotoja 
S.Goštautienė atsakė, jog dabar 
tvarkoma tik išorė, tad viduje 
esančios pritaikymo problemos 
nebus sprendžiamos.

Šis LND organizuotas susiti-
kimas – jau ne pirmasis, tad si-
tuaciją įvairiose savivaldybėse 
nesunku palyginti. Vienur ne-
įgaliųjų problemoms skiriama 
daugiau dėmesio, kitur – ma-
žiau, bet juk padėtis visada gali 
pradėti keistis į gera. Pasikalbė-
jus, įsiklausius į kito žmogaus 
nuomonę, įsijautus į kasdieną 
ir jo problemos nebe tokios toli-
mos, ir jų sprendimo būdai nebe 
tokie sudėtingi.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Savivaldybės ir neįgaliųjų atstovai situaciją mato skirtingai. 
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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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Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą. „Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Bene pagrindinis kriteri-
jus, siekiant nustatyti vie-
nos ar kitos sporto šakos 
laimėtoją, – vienodų, ly-
giaverčių sąlygų užtikri-
nimas. Juk niekam nekils 
abejonių dėl to, kad nesą-
žininga bėgimo rungtyje 
leisti varžytis sportininkui 
ir vos pramokusiam vaikš-
čioti vaikui, dviračių tre-
kas įmanomas tik su spe- 
cialiais dviračiais, todėl 
tokį turinčiam sportininkui 
kalnų dviratį pasibalnojęs 
priešininkas – ne varžovas, 
ir pan. Kas kita yra nuo 
objektyvių veiksnių nepri-
klausančios sąlygos. Tad 
atidžiau pažvelkime į pa-
rolimpines žaidynes, kas gi 
jose varžosi ir ar visų gali-
mybės lygios?

Neįgaliųjų sportas Pasaulyje
Naktinis grybautojų 

čempionatas 
Rugsėjo 14-ąją Latvijoje, Salac- 

gryvos apylinkėse, jau 10-ą kar-
tą vyks naktinis grybautojų čem-
pionatas. Jį rengia Pasaulio gam-
tos fondas, siekiantis surinkti lėšų 
gamtosaugai. Dalyvauti čempio-
nate gali kiekvienas, kam yra arti-
mos aplinkosaugos idėjos, tik rei-
kės įsigyti licenciją grybams rinkti. 
Vienam dalyviui tai kainuos 8 latus 
(apie 39 Lt). Čempionatas prasidės 
20 valandą. Dalyviai bus suskirstyti 
komandomis po 3–4 žmones ir su 
žibintuvėliais iškeliaus į tamsą ieš-
koti grybų. Grybavimui jiems bus 
duota 1,5 valandos. Organizatoriai 
pabrėžia, kad, svarbiausia čempio-
nate – ne surinktų grybų kiekis, o 
smagios varžytuvės gryname ore 
ir lėšų rinkliava gamtos apsaugai.

„Pasaulio pabaigos 
ženklas“

Su Afganistanu besiribojančių 
Tadžikistano rajonų gyventojams 
nerimą sukėlė virš gretimos šalies 
teritorijos pastebėtas dirižablis. Kai 
kurie tadžikai jį palaikė pasaulio pa-
baigos ženklu ir puolė melstis. Tarp 
gyventojų ėmė sklisti įvairiausi gan-
dai. „Nežinau, kas ten pasirodė dan-
guje, bet aš to labai bijau. Vyrai kal-
ba, kad artėja pasaulio pabaiga“, – 
žurnalistams sakė Kumsangiro rajo-
no gyventoja Šamsichon Tamlijeva. 
Tadžikistano pasienio kariuomenės 
atstovai pareiškė, jog šis skraidymo 
aparatas sienos nepažeidė. Spėja-
ma, kad Afganistanas naudoja di-
rižablį sienos apsaugai.

Bulių kautynės – per 
televiziją

Ispanijos valstybinė televizi-
ja po 6 m. trukusio draudimo vėl 
tiesiogiai transliuos bulių kauty-
nes. Buvusi socialistų vadovauja-
ma vyriausybė uždraudė tiesiogi-
nes transliacijas, nes jos brangiai 
kainavo ir buvo rodomos vaikų te-
levizijos žiūrėjimo metu. Nusista-
tymas prieš bulių kautynes vis la-
biau didėjo. Katalonijos autono-
miniame regione š.m. sausį bulių 
kautynės buvo uždraustos įstaty-
mu. 180 tūkst. žmonių šiame re- 
gione pasirašius peticiją, parlamen-
tarai balsavo už draudimą. Visuo-
se kituose Ispanijos regionuose, iš-
skyrus Kanarų salas, koridos vis dar 
yra leidžiamos. Tačiau konservaty-
vusis ministras pirmininkas Maria-
nas Rachojus, aistringas bulių kau-
tynių šalininkas, teigia, kad ši tradi-
cija yra meno forma, giliai įsišakni-
jusi Ispanijos istorijoje.

Už įžeidinėjimus – 
bauda

Nuo šiol Briuselio gyventojai 
turės būti mandagesni, nes mies-
to valdžia nusprendė skirti iki 250 
eurų (apie 860 Lt) baudas už įžei-
džiamas kalbas gatvėje. Briuselis, 
kuriame įsikūrusios Europos Sąjun-
gos institucijos ir daugelis kitų tarp-
tautinių institucijų, garsėja kultūrin-
gu ir šeimoms tinkamu gyvenimo 
būdu. Bet miesto meras nori dar la-
biau sumažinti visuose dideliuose 
miestuose pasitaikančių kasdienių 
nemalonumų: įžeidimų (įskaitant 
rasistinius ir homofobinius), smul-
kių vagysčių ir šiurkščių stumdymų-
si skaičių. Mero atstovas sakė, kad 
iki šiol teismai neturėjo laiko imtis 
tokių bylų, todėl policijos pareigū-
nai nebuvo skatinami dėl tokių in-
cidentų ko nors imtis. Nemanda-

gaus elgesio problemą savo filme 
neseniai paviešino belgų režisierė 
Sofi Peters: ji slapta įrašė įžeidžian-
čius žodžius, kuriuos išgirdo Briu-
selio gatvėse. 

Bioninis skeletas – 
kasdien

Britė Kler Lomas, kuri po stubu-
ro traumos nebevaldo kūno žemiau 
krūtinės, tapo pirmuoju žmogu-
mi pasaulyje, kuris kasdien naudo-
ja robotizuotą išorinio skeleto kos-
tiumą, leidžiantį paralyžiuotiems 
žmonėms vaikščioti. Iki šiol bioni-
niai išoriniai skeletai buvo naudo-
jami tik ligoninėse ir reabilitacijos 
centruose. Šiais metais, dėvėda-
ma šį kostiumą, ji finišavo Londo-
no maratone ir stuburo pažeidimų 
tyrimams surinko 200 tūkst. svarų 
sterlingų (apie 870 tūkst. Lt). Nese-
niai K.Lomas atiteko garbė uždeg-
ti Londono parolimpinių žaidynių 
ugnį Trafalgaro aikštėje.

Žmogus, dėvintis išorinį skeletą, 
norėdamas žengti žingsnį, turi pa-
svirti į priekį. Kostiumas išlaiko kūno 
svorį ir leidžia paralyžiuotajam ne 
tik vaikščioti, bet ir lipti laiptais, sa-
varankiškai atsisėsti ir atsistoti. Ro-
botizuotas kostiumas kainuoja 45 
tūkst. svarų (apie 200 tūkst. Lt.). Šiuo 
metu Didžiojoje Britanijoje atlieka-
mi klinikiniai tyrimai, kuriais siekia-
ma įrodyti, kad tokie kostiumai turė-
tų būti perkami už mokesčių mokė-
tojų pinigus. Išorinio skeleto gamin-
toja bendrovė „Argo Medical Tech-
nologies“ tvirtina, kad prietaiso kai-
ną kompensuotų smarkiai sumažė-
jusios išlaidos dėl nejudrumo atsi-
randantiems negalavimams gydy-
ti. Paralyžiuoti asmenys dažnai ken-
čia nuo pragulų, kaulų išretėjimo ir 
problemų, susijusių su netaisyklin-
ga laikysena. Pasak kostiumo kūrė-
jų, šiems negalavimams gydyti per 
vieno paciento gyvenimą išleidžia-
mos didelės pinigų sumos.

Alkoholis skausmo 
„nenuplauna“

JAV mokslininkai išsiaiškino, kad 
liaudyje populiarus metodas „prisi-
gerti ir užsimiršti“ – neveikia. Pasi-
rodo, alkoholis tik pagilina situaciją, 
versdamas smegenyse dar kartą iš-
gyventi stresą – avariją, netektį, ne-
sėkmę. Negeriant alkoholio stresas 
praeina kur kas greičiau. Mokslinin-
kai atliko eksperimentą su pelėmis: 
mėnesį vienai grupei davė alkoho-
lio, kitai ne. Paskui visas peles mušė 
silpna elektros įtampa ir skleidė tam 
tikrą garsą. Vėliau įtampos nebe-
tiekdavo, tik skleisdavo garsą. Pasi-
rodo, pelės blaivininkės gana grei-
tai užmiršo skaudžią patirtį, o pelės 
alkoholikės dar ilgai iš baimės su-
stingdavo, vos išgirdusios šį garsą. 

Protezai ir fizinis 
pasiruošimas

Vienas plačiausiai nuskam-
bėjusių Londono parolimpinių 
žaidynių konfliktų kilo tarp dvie-
jų bėgikų, kuriems amputuotos 
kojos. Oskaras Pistorius iš Pie-
tų Afrikos Respublikos, jau tre-
čiąkart dalyvaujantis parolim-
pinėse ir šįmet pirmą kartą da-
lyvavęs olimpinėse žaidynė-
se, nepripažino varžovo brazi-
lo Alano Oliveirės pranašumo. 
O.Pistoriaus įsitikinimu, prieši-
ninko protezai buvo net 10 cm 
ilgesni nei tai leidžia Olimpinio 
komiteto patvirtintos taisyklės. 
Panašu, kad iki šiol buvęs nenu-
galimas ir atkakliai kovojęs dėl 
galimybės dalyvauti olimpinėse 
žaidynėse Oskaras negali susitai-
kyti su tuo, jog naujųjų protezų 
galimybėmis nutarė pasinaudoti 
ir kiti sportininkai. Jis apeliuoja į 
varžybų metu darytą vaizdo įra-
šą, kuriame, anot jo, matyti, jog 
priešininko A.Oliveirės žings-
niai yra daug platesni, o taip yra 
būtent dėl patobulintų protezų. 
Plačiau nesvarstant šio konflikto, 
kyla abejonių dėl to, kas gi var-
žosi parolimpinėse žaidynėse: 
žmonės ar technika? Štai Rusijo-
je, tradiciškai siunčiančioje vieną 
didžiausių parolimpinių dalyvių 
komandų, planuojama atidaryti 
vadinamąją „parolimpiečių kal-
vę“. Institutą, kuriame bus dir-
bama kuriant konkretiems spor-
tininkams skirtus kuo tobules-
nius protezus. Oficialiai šis sie-
kis skamba gražiai – norima ne-
įgaliesiems grąžinti galimybes, 
kurias jie prarado dėl negalios. 

Lygios galimybės parolimpinėse 
žaidynėse

Bet į realybę grąžina Olimpinio 
komiteto nuogąstavimai, dėl ku-
rių kojų neturinčiam ir protezais 
besinaudojančiam O.Pistoriui iki 
šiol nebuvo leista dalyvauti dve-
jose olimpinėse žaidynėse – nu-
statyta, jog specialūs prietaisai ne 
tik kompensuoja prarastas, bet ir 
suteikia jam didesnių galimybių, 
kurių sveiki varžovai neturi. Tad 
kyla natūralus klausimas, ar il-
gainiui parolimpinės žaidynės 
netaps protezų gamybos meis-
trų varžytuvėmis, kuriose bent 
šiokių tokių vilčių laimėti turės 
tik turtingos šalys ir jų atstovai?

Didesnės kariavusių šalių 
galimybės

Įdomių įžvalgų dėl Londo-
no parolimpinių žaidynių pa-
teikė britų laikraštis „Financial 
Times“. Kaip žinoma, parolim-
pinių žaidynių ištakos – sužeis-
tų karių, grįžusių iš Antrojo pa-
saulinio karo, varžybos. Jos orga-
nizuotos 1948 m. Didžiosios Bri-
tanijos mieste Stok Mondevily-
je. Jas surengė vietinės ligoninės 
gydytojas Liudvigas Gutmanas.

Taigi leidinyje rašoma apie 
konkrečią parolimpinę spor-
to šaką – tinklinį sėdint – ir šio-
se varžybose dalyvaujančių ša-
lių atstovų galimybes. Atidžiau 
patyrinėjęs šias varžybas iki 
šiol laimėjusiųjų biografijas, bri-
tų žurnalistas prieina prie išva-
dos, kad absoliuti dauguma jų – 
karo konfliktuose nukentėję ka-
riai. Štai, pavyzdžiui, Bosnijos 
tinklinio sėdint komandos kapi-
tonas Sabachudinas Delialičius 
kojos neteko 1992 m. bosnių ir 

serbų konflikto metu. Londono 
parolimpinės žaidynės jam jau 
4-osios. 2004-aisiais bosniai tapo 
čempionais ir pertraukė Irano 
laimėjimų šiose varžybose seri-
ją. Pažymėtina, kad Iranui taip 
pat atstovauja buvę kariai. 8 iš 
307 britų parolimpinių žaidynių 
rinktinės nariai nukentėjo karo 
tarnybos metu, tarp 227 ameri-
kiečių nukentėjusiųjų net 20. 

Leidinyje pabrėžiama, jog 
komandų, kuriose yra nuo karo 
veiksmų ar tarnybos nukentėju-
siųjų, pajėgumas iš esmės nepri-
klauso nuo šalies turtingumo ar 
sportininkų reabilitacijos sąly-
gų. Kai kurios šalys (pavyzdžiui, 
Bosnija) neturi specialių stovy-
klų, reabilitacijos centrų parolim-
piečiams, tad, ko gero, daugiau-
sia lemia jų iki sužeidimų turėtas 
fizinis pasiruošimas. Olimpinių 
žaidynių organizacinio komiteto 
narys, atsakingas už tinklinio sė-
dint varžybas Denis le Briuli pri-
duria, jog ši sporto šaka nereika-
lauja didelių investicijų. Tinkli-
niui sėdint nereikia specialių ve-
žimėlių ar kito brangiai kainuo-
jančio inventoriaus. Tad, pana-
šu, kad bent šiose varžybose dau-
giau galimybių atsiveria fiziškai 
stiprių atstovų turinčioms ne-
turtingų šalių komandoms, ku-
rių paruošimas nereikalauja di-
delių lėšų. Tiesa, jau svarstoma, 
kaip turės keistis parolimpinis 
sportas, mat į jį pastaruoju metu 
ateina ne kare, bet avarijose, dėl 
ligų tapę neįgalūs žmonės. Aki-
vaizdu, kad jiems paruošti reikės 
kitų sąlygų.

Viktorija NORKAITĖ

Varžovai Oskaras Pistorius (kairėje) ir Alanas Oliveirė.

Gydytojas: 
– Jūs atėjote pačiu laiku.
Pacientas: 
– Ar situacija tokia rimta? 
Gydytojas: 
 – Ne, ne. Bet po dienos jūs ir 

taip būtumėte pasveikęs.
***

Pacientas nusirengia. Dakta-
ras susuka nosį: 

– Turėtumėte dažniau praus-
tis. 

– Bet aš prausiuosi kiekvie-
ną dieną. 

– Tada turėtumėte pasikeis-
ti vandenį.

***
– Regis, jūs turite silpnybę, – 

po apžiūros pacientui sako gy-

dytojas. – Ir tai yra alkoholis. 
– Priešingai, pone daktare, 

tai  mano stiprybė.
***

– Šiais metais per atosto-
gas aš nieko nedarysiu. Pirmą 
savaitę tik sėdėsiu supamaja-
me krėsle. 

– Taip, o vėliau?
– Vėliau gal šiek tiek pasi-

supsiu.
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„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

Rudenio vėjas
Krinta lapai rausvai geltoni –
Jau ruduo netoli.
Liūdnesni kaskart vėjo tonai.
Nežinau, ar gali

Man priminti gyvenimo pradžią
Seno miesto glėby.
Traukiniai, autobusai mus vežė.
Tu tokia nuostabi,

Kai šešėliai sparčiai ilgėja
Ir trumpesnė diena,
O atolo kvapni pradalgė jau
Pamiršta, nes gana

Pridžiovinta šieno galvijams, – 
Jos tikrai nereikės,
Nors kol kas šviečia saulė, nelyja
Ir nuo duonos riekės

Dar vis laša medus auksinis, – 
Jis vėliau sutirštės.
Kas gi mūsų jaunystę nuskynė?
Ji neteko vertės.

Mes ne viską tausoti mokėjom, – 
Daug jau ko nebebus,
Tik tas raudantis rudenio vėjas
Šluos geltonus lapus.

Suras širdis ramybę
Geltonos klevo sultys laša
Po mažą, kuklų lašą.
Kodėl tam žmogui vis per maža –
Jis ima, net neprašo?

Pakelk akis dažniau į dangų,
Į mėlyną bedugnę,
Išvysi nematytą, brangią
Pasaulio savo ugnį.

Tenai suras širdis ramybę.
Balkone tu stovėsi,
Ir tūkstančiai žvaigždžių sužibę
Atsiųs tau savo šviesą.

Nuo vasaros  
iki žiemos
Rugpjūtis jau. Visur dar žalia.
Žalia žolė,
Ramunės žydi palei kelią
Ir migdo vakarus griežlė.

Po mėnesių poros mums spalis
Spalvų pažers.
Stovės klevai čia kaip karaliai, –
Jie saulę tarsi vyną gers.

Paskui ateis nelauktas gruodis,
Laukai pabals.
Ieškosi veltui tu paguodos.
O gal surasi ją dabar? Gal?..

Rudenėjančiame 
kaime
Jaukūs tie kaimo garsai,
Kai pamažu rudenėja.
Rytą sužibus rasa –
Atpildas posmų kūrėjui.

Perlai kieme ant žolės
Dega ilgai, neužgęsta.
Kas gi tylėti galės
Perėjęs ieškančių brastą!..

Lizdą paliko gandrai –
Nesuka ratų virš medžių.
Grįš jie čia vėlei. Antraip
Kurgi mes gautume pradžią!.. 

Dunda griaustinis toli,
Galią turėtą praradęs.
Tavo svajonių pilis.
Mano sapnų eldoradas.

Jau daugiau kaip mėnesį 
Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos narių, svečių akis ir 
širdis džiugina psichoneurolo-
ginio dispanserio „Modus Vi-
vendi“ klubo meno terapijos lan-
kytojų, kuriems vadovauja viena 
žymiausių Klaipėdos akvarelis-
čių Renatė Lūšis, paroda „Spal-
vų simfonija“. 

Dailininkė R.Lūšis savo dar-
bais ir veikla įaugo į miesto gy-
venimą – 40 metų dėstė, daly-
damasi savo talentu, dabar yra 

Išėjo Miglė į parduotuvę. Pa-
sakyti išėjo – ne visai tikslu. Grei-
čiau išbėgo. Jei dar tiksliau, tai 
pro duris iššovė, laiptais nurie-
dėjo, o šaligatvį perskrido. Mat 
namuose paliktas šiaip ne taip 
užmigdytas kūdikis, netrukus 
iš darbo papietauti grįš vyras, 
tad ant viryklės plepėjo daržo-
vių sriuba, o vakare dar ir drau-
gės žadėjo užsukti. Reikėjo sku-
biai nusipirkti daug pigaus ir 
skanaus maisto, nieko nepamirš-
tant, dar užsukti užsimokėti už 
šilumą ir šaltį. 

Staiga už rankovės ją pastve-
ria Laila. Buvusi kaimynė. 

– Miglutė! Labas! Šimtas 
metų! Kur slampinėji? Kaip seka-
si? Kaip vyras, kūdikis, kur atos-
togavai? Kodėl niekada neužsuki 
paplepėti? Kas..? Kur..?Kodėl..?

Miglė minutėlę pastovėjo iš-
sižiojusi, ieškodama progos įsi-
terpti, tačiau nesėkmingai. „Rei-
kia kažką daryti. Kaip čia tas 
smegenis įjungti, kad jos ką su-
galvotų“, – svarstė Miglė. Stai-
ga jai nušvito protas. Ji pasirau-
sė rankinėje ir, ištraukusi šoko-
laduką, ištiesė Lailai, tikėdama-
si, jog ši patylės bent jau kol val-
gys saldumyną. 

Bandymas buvo nesėkmin-
gas. Laila ramiai įsikišo šokola-
duką į kišenę ir tęsė monologą 
toliau. Miglė nusiminė, bet ne-
prarado vilties. Dar pasirausu-
si rankinėje ištiesė savo mažylio 
sūnaus nuotrauką. 

– O, koks gražus palikuonis! 
Mergaitė ar berniukas? Tikriau-
siai daryta tamsoje, nes akys bliz-
ga. Kiek tam padarėliui laiko? Ar 
čia tavo?.. – žodžių artilerija tęsė-
si be pauzės.

Miglė nubraukė nuo skruos-
to ištryškusią apmaudo ir nevil-
ties ašarą ir susikaupė. Po akimir-
kos ji išsitraukė iš piniginės lote-
rijos bilietą. Ši akcija suveikė žai-
biškai. Laila akimirksniu sustin-
go, sugebėjusi išsigandusiu bal-
su sušnypšti: 

– Laimėjai? 
Laiminga Miglė ramiai paaiš-

kino, kodėl ir kur skuba, ir kad jai 
brangi kiekviena minutė. O bilie-
tą tiesiog reikia patikrinti, nes va-
kar dienos žaidimą pražiopsojo 
dėl krepšinio rungtynių pratęsi-
mo per kitą kanalą. 

– Viskas aišku, suprantama, 
– atsipeikėjusi, su palengvėjimu 
atsidususi vėl įjungė kalbos mo-
toriuką Laila:

– Tada aš labai labai greitai 
keliais sakiniais nupasakosiu pa-
grindines naujienas ir galėsi visu 
greičiu skubėti toliau. Tai štai, 
greitai klausykis. Mano dukrytė 
dabar Anglijoje, labai gerai gyve-
na. Žadėjo kitą vasarą mane į sve-
čius pasikviesti. Stasės vyras iš-
ėjo pas kitą, tai dabar pas ją lan-
kosi toks ilgaplaukis. Kaimynei 
Zitai vakar buvo 3 infarktai ir 2 
insultai, bet aš įtariu, kad jai dar 
ir plokščiapėdystė, nes, kai lipa 
laiptais, labai šlepsi... 

Miglei prieš akis ėmė vaiden-
tis verkiantis kūdikis, jį aptikęs 
alkanas ir įtūžęs vyras, prisvilu-
si sriuba. Iš nevilties Miglė suai-
manavo. Išgirdusi aimaną, Lai-
la sukluso. Aimanuojančios, ver-
kiančios ir gyvenimu besiskun-
džiančios draugės ir kaimynės 
jai kėlė didžiausią malonumą. 
Laila paklausė: 

– Kas tau yra? Ar kokia ne-
laimė, bėda? Išsipasakok, aš nie-
kam ne puse žodžio neprasitar-
siu. Tu juk mane žinai. Iš manęs 
sunku žodį ištraukti. 

Miglė išbandė paskutinę viltį: 
– Kaip aš galėjau pamiršti! 

Juk šiandien prekybos centre iki 
11 valandos išpardavimas. Jau 
tik pusvalandis liko! 

Informacija suveikė žaibiškai. 
Laila sukruto: 

– Oi, man reikia lėkti. Tu jau 
ir taip mane per daug užgaišinai. 
Juk laikas – tai pinigai! Sutaupy-
ti pinigai! Iki! 

Jau visu greičiu skuosdama 
į priešingą pusę Miglė supra-
to, kad vadinamoji draugė labai 
supyks. Juk Lailai nepasakė, kad 
išparduodamas tik tualetinis po-
pierius, o be to, visai ne tame pre-
kybos centre. 

„Išeitis visada yra! Pasidary-
siu plastinę operaciją ir nusipirk-
siu naujus drabužius, pakeisiu 
eiseną ir viskas bus gerai“, – nu-
sišypsojo Miglė.     

Pranas PLIUšKA
Pasvalys

Skubus pasakojimas

Vytautas VITKŪNAS
Vilnius–Burbiškis

Vasaros palydėtuvėms – „Spalvų simfonijos“ autorių paroda
kausto liga, svarbu neprarasti ti-
kėjimo ateitimi, nes viltis netu-
ri užgesti – ji turi rusenti, deg-
ti. O kad niūrios, tamsios spal-
vos išnyktų kartu su liūdesiu, 
reikia atrasti kelią į šviesą... To-
kiomis mintimis pasidalijo Re-
natės „globotiniai“, kolektyvi-
nių ir autorinių darbų parodos 
dalyviai. Jiems tapyba kaip mu-
zika: ramina, padeda susikaup-
ti, todėl spalvų gausybė liejasi 
kaip simfonija.

Menas suartina žmones, pa-
deda atskleisti vidines nuotai-
kas. R.Lūšies terapinės grupės 
nariai ne tik tapo akvarele, bet 
ir kuria puokščių, vazų kompo-
zicijas, gamina įvairias figūras, 
klijuoja, spalvina. 

Renatė Lūšis (antra iš dešinės) su parodos darbų autoriais.

laisva menininkė, paliekanti 
meno istorijoje ryškų pėdsaką 
ne tik kaip portreto žanro ats-
tovė, bet ir kaip natiurmortų su 
gėlėmis kūrėja.

Dailininkė yra ir ilgametė 
Meno terapeutų klubo narė, iki 
šiol užsiima meno terapija su 
neįgaliais žmonėmis. Paskuti-
nį vasaros ketvirtadienį ji sve-
čiavosi Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugi-
joje, papasakojo 
apie klubo „Mo-
dus Vivendi“, kurį 
lanko ir neįgaliųjų 
draugijos žmonės, 
darbą. Kiekvieną 
savo šypsena su-
šildanti dailinin-
kė pasidalijo patir-
timi, džiaugsmais 
ir sunkumais. 

Kai žmogų su-

R.Lūšis pasakojo, kaip žmo-
nės, išvydę savo rankomis pa-
gamintus kūrinius, iš pradžių 
negalėjo patikėti, kad tai jų dar-
bai – džiaugsmas liejosi emoci-
jomis! Todėl tikėjimas, jog kie-
kvienas gali būti kūrėjas, vertas 
pripažinimo, suprastas, visada 
nugalės dvasios ir kūno ligas.

R.Lūšies darbai – kaip ma-
žos romantiškos oazės, bylo-
jančios apie dailininkės tikėji-
mą žmogumi, gyvybinga gam-
tos jėga ir tuo, kad „grožis išgel-
bės pasaulį“.

Jūratė BRAŽICKAJA

Prie kūrybos 
šaltinio Humoreska
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