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Pasak savivaldybės atstovų, socialinių paslaugų pasiūla atitinka neįgaliųjų           
poreikius.                                                                                         Olios Maciulevičiūtės nuotr.

Geresnėms 
sąlygoms 
užtikrinti 

reikia 
pačių 

neįgaliųjų 
aktyvumo
Į Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) iniciatyva or-
ganizuotą diskusiją Širvin-
tose rajono savivaldybės, 
Socialinių paslaugų cen-
tro, pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų atsto-
vai, socialinio darbo orga-
nizatoriai, neįgalieji atėjo 
norėdami gauti naudin-
gos informacijos, aptarti 
esamą padėtį. Neieškota, 
kas kaltas dėl vienų ar kitų 
nesklandumų, bet tartasi, 
kaip socialines paslaugas, 
švietimą, sveikatos ap-
saugą, kultūrą, užimtumą 
padaryti prieinamesnius 
neįgaliesiems, taip užtikri-
nant geresnę jų gyveni-
mo kokybę.

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

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

Socialinis taksi – ypač palankiai 
neįgaliųjų vertinamas projektas 

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Neįgaliųjų neišskiria
Širvintų rajone gyvena apie 

17,4 tūkst. gyventojų, kurių dau-
gelis – apie 10,1 tūkst. – įsikūrę 
kaime. Apie 62 proc. gyventojų 

yra darbingo amžiaus, apie 23 
proc. – pensinio (šalies vidurkis 
– 20 proc.). Neįgaliųjų Širvintų 
rajone yra apie 1,6 tūkst. Turint 
omenyje mažą gyventojų tanku-
mą ir didėjantį senyvų žmonių 
skaičių, aktuali problema yra kai-
me gyvenančiųjų gyvenimo ko-
kybės gerinimas. Pasak Širvintų 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės Elenos Davida-
vičienės, nors pinigų savivaldy-
bei nuolat trūksta, turimas lėšas 
stengiamasi naudoti kuo efekty-
viau. Širvintų rajono savivaldy-
bė – viena iš tų, kurios, nepai-
sant pasikeitusio finansavimo, iš-
laikė neįgaliųjų nevyriausybinių  

Mamos lydima Dalia Biveinytė išsiruošė į kelionę socialiniu taksi.

Artūro Vertinskij vairuojamas socialinis taksi transporto paslaugą kasdien su-
teikia mažiausiai 7-iems rateliais judantiems neįgaliesiems. Egidijaus Skipario nuotr.

Projektas pateisina 
lūkesčius

Nacionalinio socialinės inte-
gracijos instituto programų vado-
vas ir socialinio taksi sumanyto-
jas Arūnas Survila teigia, kad pro-
jektas įsibėgėja – vis daugiau ne-
įgaliųjų sužino apie šias paslau-
gas ir jomis pasinaudoja, įvairė-
ja jų kelionių maršrutai, žmonės 
daugiau bendrauja, pamato, pa-
tiria malonių įspūdžių. Keletą ne-
įgaliųjų naujasis projektas netgi 
paskatino pradėti mokytis dirb-
ti kompiuteriu, mat socialinį tak-
si galima išsikviesti tik internetu, 
patekus į specialiai tam sukurtą 

Vasaros pradžioje sostinės gatvėse pasirodžiusį socialinį 
taksi netruko pastebėti sunkiai judantys neįgalieji. Dau-
giau kaip su 100 jų jau pasirašytos šios paslaugos teikimo 
sutartys, vos ne kasdien atsiranda pirmąkart besikreipian-
čiųjų. Neįgalieji važiuoja ne tik į gydymo įstaigas, bet ir į 
kultūros renginius, sporto treniruotes, maldos namus. Į 
neįgaliųjų mobilumą skatinantį projektą įsitraukė 10 sa-
vanorių. Vienas automobilis vos bespėja tenkinti rateliais 
judančiųjų prašymus. Projekto sumanytojai tikina, kad 
ši neįgaliesiems reikalinga paslauga bus teikiama ir kitais 
metais, todėl dalyvauja įvairiuose konkursuose, ieško nau-
jų finansavimo šaltinių.

svetainę www.socialinistaksi.lt. 
Rateliuose sėdinčius neįga-

liuosius vežti pritaikytas so- 
cialinis taksi kiekvieną dieną ap-
tarnauja mažiausiai 7 žmones. Jį 
galima išsikviesti ir vėlų vakarą, 
ir ankstyvą rytmetį, netgi naktį – 
neįgalieji gali nesibaimindami 
dalyvauti įvairiuose renginiuo-
se, išsiruošti į keliones ir pan. 
Vienas svarbiausių šio taksi pra-
našumų – jo vairuotojas neįgalia-
jam padeda išeiti iš namų, patek-
ti į automobilį, o nuvykus į vie-
tą – dar ir palydi, kur reikia. Šias 
pareigas atliekantis Artūras Ver-
tinskij tai daro nuoširdžiai, pui-

kiai suprasdamas, kokia reika-
linga, svarbi jo pagalba rateliais 
judančiam žmogui.

M.Romerio universitete socia- 
linį darbą studijuojanti Sandra 
Vaitilaitė porą kartų išsikvietė so-
cialinio taksi automobilį, kad iš-
siruošusią kelionėn ją nuvežtų į 
autobusų stotį. Merginą maloniai 
nuteikė Artūro dėmesingumas – 
paaiškėjus, kad autobusas vėluo-
ja, ankstų rytmetį vaikinas nepa-
liko jos vienos, drauge palaukė, 
paskui į bagažinę sudėjo daiktus, 
pačią merginą įkėlė į autobusą. 

Socialinis taksi Sandrai tapo 
išsigelbėjimu ir dar vienoje si-
tuacijoje – sugedus jos turimam 
automobiliui jai pasidarė sun-
ku pasiekti universitetą. Mergi-
na džiaugėsi, kad socialinio tak-
si projekto sumanytojai pažadė-
jo ją nuvežti į paskaitas, parvež-
ti namo. 

Kelionės tikslai – nuo 
poliklinikos iki teatro
Socialinio taksi vairuotojas 

A.Vertinskij neslepia, kad jį ge-
rokai nuliūdino pirmųjų užsa-
kymų srautas – dažniausiai ne-
įgalieji važiavo tik į polikliniką, 
ligoninę. „Atrodė, kad žmonės, 
ypač vyresnio amžiaus, ir tegy-
vena nuo vieno važiavimo į ligo-
ninę iki kito. Jų gyvenime nėra 
jokio džiaugsmo“, – pasakojo jis. 
Bendrauti mėgstantis vaikinas 
vis užmegzdavo kalbą apie ga-
limybes automobilį išsikviesti ir 
norint įdomiau praleisti laisva-
laikį, apsilankyti parodoje, teat- 
re ar šventėje. 

Viena gyvenanti Julija Nikulė-
naitė dažnai į keliones neišsiruo-
šia, bet tikina esanti labai paten-
kinta atsiradusia nauja paslau-
ga rateliais judantiems neįgalie-
siems. Prireikus vykti į ligoni-
nę, polikliniką socialinį taksi iš-
kviečia ją lankančios sostinės So- 
cialinės paramos centro Pagal-
bos į namus skyriaus darbuoto-
jos, mat slaugoma moteris pati 
internetu nesinaudoja. Nese-
niai dėl išsivysčiusios kataraktos 
J.Nikulėnaitei teko atlikti akių 
operaciją. Socialinis taksi ją nu-
vežė į ligoninę, namo pargabe-
no. Geriau matyti pradėjusiai Ju-
lijai dar labiau nuotaiką pakėlė 
A.Vertinskij. „Pasikalbėjom, pa-
juokavom, – prisimena ji. – Ir kar-
tu nutarėm, kad užteks vien į li-
gonines važinėti.“ 

Pamažu socialinio taksi kli-
entų maršrutai iš tiesų pradėjo 
keistis. Išsėtine skleroze sergan-
ti Milda Misiūnienė tikina, kad  



Tokia ta integracija...

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiTauragė:

Norite sutikite, norite – ne, bet darnus žodžių jungi-
nys, tapęs net tam tikru tandemu, – „neįgaliųjų integra-
cija“ – man kelia šypseną. Gal atsakingų institucijų ar sa-
vivaldybių atstovai labai džiaugiasi, galėdami sudary-
ti sąlygas neįgaliesiems integruotis, bet patys neįgalie-
ji jau ir taip gyvena visuomenėje. Juk mes iš niekur ne-
nukritę ir nelabai suprantama, į ką turime integruotis...

O gal mums visiems paprasčiausiai reikia mokytis 
gyventi kartu: sveikiesiems (įgaliesiems) šalia neįgaliųjų, 
o neįgaliesiems – šalia sveikųjų, ir visos problemos būtų 
išspręstos natūraliai. Pastaruoju metu vis dažniau įsiti-
kinu, kad mums leidžiama integruotis tik iki tam tikro 
„lygio“ – jei perlipsi tą visuomenės nustatytą integracijos 
barjerą, tave atgal nublokš tokia jėga, kad atsikėlęs dar 
pagalvosi, ar tau vis dar reikia kažkam kažką įrodinėti.

Daug vilčių dėjome į Londono olimpines žaidynes, 
net sklido kalbos, kad jos sukvies olimpiečius ir paro-
limpiečius ir bus labiausiai pritaikytos neįgaliesiems. Ži-
noma, tai įmanoma, bet reikalautų didelio įdirbio. No-
rėdami bendrų žaidynių Tarptautinis olimpinis komite-
tas ir Tarptautinis parolimpinis komitetas turi suglaudę 
pečius sunkiai padirbėti, kad sukurtų bendrą rezultatų 
vertinimo sistemą. Galima pasimokyti ir iš parolimpinio 
komiteto praktikos skirstant neįgaliuosius į atskiras gru-
pes, prieš tai koeficientais įvertinus kiekvieno galimybes. 
Pavyzdžiui: plaukiko amputuota koja galimybių koefi-
cientas yra 5, o plaukiko paraplegiko – 8 balai. Šie abu 
sportininkai kartu dalyvauja rungtyje, bet jų pasiektas 
rezultatas įvertinamas tik sudauginus pasiektą rezultatą 
ir galimybių koeficientą. Taip galima leisti kartu lenkty-
niauti sveiką ir negalią turintį sportininkus, bet... tai ne 
vienų metų darbas. Ir sunku net prognozuoti, kiek lai-
ko reikės eiliniam piliečiui priimti tokią rungtynių sis-
temą ir laikyti ją normalia. O kol kas rungiamės atski-
rai lyg būtume dvi žmonių rūšys.

Kad esame dar visiškai nepasiruošę tokiems atve-
jams, parodė ir bėgiko iš Pietų Afrikos Respublikos Os-
karo Pistoriaus, kuriam vietoj amputuotų kojų įtaisyti 
specialūs metaliniai kabliai, atvejis. Jis šiemet dalyvavo 
ne tik parolimpinėse, bet ir olimpinėse žaidynėse. Man 
buvo įdomi draugų reakcija į šį įvykį. Ir, žinote, buvau 
priblokšta: daugelis jaunų žmonių palaikė sportininką, 
o mano bendraamžiai – ne. Sako: „Geriau būtų, jei jis 
dalyvautų tik parolimpinėse žaidynėse. Sunku į jį žiū-
rėti, sukelia neigiamas emocijas.“ Tuomet paklausiau, 
o kaip dėl manęs, juk daugybę kartų esu girdėjusi iš 
draugų, jog esu toks pat žmogus? Tai kodėl kitaip ver-
tinat neįgalų sportininką? Panašu, jog kol gyveni užda-
roje erdvėje ir nesi „nepatogus“ sveikiesiems – viskas 
gerai, bet kai tik rungiesi tokioje pat rungtyje kaip ly-
gus su lygiais – trukdai.

Kaip kitaip paaiškinti Lietuvos sanatorijose vyks-
tančią neįgaliųjų diskriminaciją? Tavęs neįleis į sveikie-
siems skirtą komercinį baseiną (net nusipirkus bilietą ir 
neturint šlapimo nelaikymo problemos), sporto salę ir 
t.t. Teisybės arba nerasi, arba išgirdęs ją iškrisi iš veži-
mėlio. Pasirodo, vyriausiasis sanatorijos gydytojas nu-
rodęs neleisti nė vieno vežimėliu judančio žmogaus į 
baseiną, nes jie trikdo kitus lankytojus ir sukelia jiems 
neigiamų emocijų.

Kodėl neminiu sanatorijos pavadinimo? Todėl, kad 
po to jau nė vienas neįgalusis nenuvyks ten net pras-
tesnėmis sąlygomis sustiprinti savo sveikatos. Tai ne 
mano fantazija, taip patogiau administracijai, baseino 
darbuotojams – juk uždraudus ir problemos nereikia 
spręsti... Tai nemalonu, bet nepraraskime orumo. Būki-
me išmintingi. Kantrybė ir laikas keis mūsų visuome-
nės pažiūrį į neįgaliuosius, taip pat ir mūsų pačių po-
žiūrį į save, aplinkinius.

Nesu aiškiaregė, todėl negaliu prognozuoti, kokia 
kryptimi – pozityvia ar negatyvia, o gal pozityviai ne-
gatyvia – vystysis žmonija spręsdama šiuos klausimus. 
Bet mes, fizinę negalią turintieji, svajodami apie deramą 
vietą visuomenėje, turime atlikti savo „namų darbus“. 
Turime išmokti mylėti savo brolius ir seses – kitų ne-
galių turinčiuosius, kuriems galbūt sunkiau nei mums.

Vertina triūsą ir 
skatina stengtis

  Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Vladislovas Kirkickas 
papasakojo apie Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijos an-
samblį „Svaja“.

Šie metai Tauragės rajo-
no neįgaliųjų draugijos an-
sambliui „Svaja“ buvo la-
bai įtempti ir gausūs išvy-
kų bei koncertų. Be jo ne-
praėjo nė vienas miesto ren-
ginys. Buvome kviečiami ir 
į rajono kaimų bendruome-
nių šventes. Koncertavome 
tiek, kad pasirodymus sun-
ku besuskaičiuoti. Tai rodo, 
kad atsinaujinęs kolektyvas 
yra mėgstamas, o jo atlieka-
mos dainos visada šiltai su-
tinkamos ir palydimos gau-

siais aplodismentais. Taip 
yra todėl, kad kolektyvo va-
dovas Almutas Šileris nebi-
jo eksperimentuoti, nuolat 
keisti repertuarą.

Už triūsą ir turiningą 
veiklą rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Kęs-
tutis Petkus ansamblie-
čiams padovanojo įdomią 
kelionę po Žemaitijos mu-
ziejus. Aplankėme Bau-
blius, kur gyveno ir kūrė 
lietuvių rašytojas Dionizas 
Poška. Pabuvome Girdiš-

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Svaja“ 
dainininkams organizuota tu-
rininga ekskursija. 

kės parapijos bažnyčioje, ji 
unikali savo iš ąžuolo šakų 
padarytais altoriais – vie-
ninteliais tokiais Europo-
je. Lankėmės įžymaus že-
maičių lakūno Stasio Girė-
no gimtojoje trobelėje. Toli-
ma jo giminaitė papasakojo 
apie lakūno jaunystės me-
tus, pateikė faktų, kurių nė 
vienoje knygoje nerastume. 
Kelionę baigėme prie nuos-
tabaus Lukšto ežero – ten 
maudėmės, kepėme šašly-
kus, dainavome.

Geresnėms sąlygoms užtikrinti reikia 
pačių neįgaliųjų aktyvumo

(atkelta  iš 1 psl.)

organizacijų (NVO) rėmi-
mo programą. Pernai per 
šią programą NVO išdaly-
ti 44 tūkst. litų.

Diskusijoje dalyvavęs 
Širvintų rajono savivaldy-
bės meras Vincas Jasiuke-
vičius teigė, jog neįgaliai-
siais, kaip ir kitais gyvento-
jais, rajone rūpinamasi neiš-
skiriant jų socialinės padė-
ties. Štai, pavyzdžiui, ad-
ministracija turimą 7 vie-
tų autobusiuką skolina ir 
sumoka transporto išlai-
das tiems, kurie kreipiasi, 
tad šis transportas naudo-
jamas ir neįgaliesiems vež-
ti, kai šių paslaugų niekas 
kitas negali suteikti.

Paslaugos atitinka 
poreikį

LND pirmininkui Zig- 
mantui Jančauskiui kons-
tatavus, kad Širvintų rajo-
no savivaldybės socialinių 
paslaugų 2011 ir 2012 m. 
planai beveik nesiskiria, ne-
daugėja paslaugų ir jų ga-
vėjų, E.Davidavičienė pa-
brėžė, jog socialinių paslau-
gų tinklas atitinka poreikį. 
Apie 100 rajono gyventojų 
gauna lankomosios prie-
žiūros darbuotojo paslau-
gas, atsiradus daugiau no-
rinčiųjų būtų galima šią pa-
slaugą teikti platesniam ne-
įgaliųjų ratui. Pasak už so-
cialinių paslaugų sritį savi-
valdybėje atsakingos admi-
nistracijos direktorės pava-
duotojos Ritos Tamošiūnie-
nės, galėtų atsirasti ir skal-
bimo paslauga, tačiau bent 
kol kas šis poreikis tenkina-
mas neįrengiant skalbyk- 
los. Šiuo metu lankomosios 
priežiūros darbuotojai skal-
bia neįgaliojo namuose, jei 
ten yra skalbiamoji maši-
na, arba nešasi skalbinius į 
savo namus. Savivaldybės 
atstovų nuomone, įrengti 
skalbyklą mažo gyvento-
jų tankumo Širvintų rajone 
būtų neracionalu – tada čia 
reikėtų suvežti skalbinius iš 
viso rajono, vėliau juos iš-

vežioti, o tai kainuoja. Ta-
čiau, Z.Jančauskio nuomo-
ne, paliekant skalbimo pa-
slaugos teikimą darbuoto-
jams, jie apkraunami papil-
domais darbais, kuriuos ga-
lėtų atlikti skalbimo paslau-
gas teikianti įstaiga ar nevy-
riausybinė organizacija. Pa-
sak Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkės 
Melanijos Jachimavičienės, 
tarp artimiausių organiza-
cijos planų yra ir visų se-
niūnijose esančių padalinių 
aprūpinimas skalbiamosio-
mis mašinomis. Jas planuo-
jama įsigyti iš draugijai ski-
riamų 2 proc. gyventojų pa-
jamų mokesčio, nario mo-
kesčio, rėmėjų lėšų. Taip ir 
skalbimo paslauga, kurios 
poreikį jaučia Neįgaliųjų 
draugijos nariai, būtų tei-
kiama, ir nereikėtų skalbi-
nių vežti į vieną vietą – būtų 
galima pasirinkti artimesnę 
seniūniją.

Didelė problema – 
transportas

LND inicijuojamos dis-
kusijos rengiamos ne no-
rint atstovauti konkrečiai 
neįgaliųjų organizacijai, 
o skirtos kalbėti apie visų 
negalių žmonėms aktua-
lias problemas ir jas spręs-
ti. Širvintose vykusioje dis-
kusijoje dalyvavusi Širvin-
tų rajono psichikos neįga-
liųjų bendrijos „Lemties bi-
čiuliai“ pirmininkė Aldona 
Šeipūnienė pristatė proble-
mas, su kuriomis susiduria 
jos atstovaujami neįgalieji. 
Pasak jos, teikiama dienos 
globos jaunuoliams, turin-
tiems psichinę negalią, pa-
slauga taptų kur kas pa-
klausesnė, jei būtų kur ga-
lima užtikrinti visų norin-
čiųjų atvežimą ir parveži-
mą namo. Deja, to organi-
zacija neišgali padaryti, tad 
šias paslaugas gauna tik ar-
čiau miesto arba mieste gy-
venantieji. A.Šeipūnienės 
įsitikinimu, neužtikrinant 
transporto paslaugų iš ne-
įgaliųjų atimama galimy-
bė socializuotis, integruo-

tis į sveiką visuomenę. O 
tai neįmanoma nedalyvau-
jant bendruose renginiuose, 
vien organizuojant užimtu-
mą tarp pačių neįgaliųjų.

Dar viena didelė pro-
blema, su kuria susiduria 
ši ir kitos neįgaliųjų NVO, – 
Finansų ministerijos nuos-
tata 33 proc. lėšų, skirtų 
projektą įgyvendinančioms 
NVO, atiduoti paskutinį 
metų ketvirtį. Taip, pasak 
neįgaliųjų NVO vadovų, 
pinigai, kurių trūksta va-
sarą, kol šilta ir galima or-
ganizuoti daug veiklų, or-
ganizacijas pasiekia neak-
tyviu laikotarpiu, kai ir iš-
vykti sunkiau, ir daugelio 
renginių neįmanoma orga-
nizuoti. Z.Jančauskis pasiū-
lė, kad savivaldybė, tai ži-
nodama, „avansuotų“ ne-
įgaliųjų NVO paskutinio 
ketvirčio lėšas ir jos neįga-
liuosius pasiektų anksčiau. 
Deja, savivaldybės atstovų 
įsitikinimu, tai neįmanoma.

Paslaugų reikia ne 
visiems

Širvintų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
vyriausiosios gydytojos Ni-
jolės Dimšienės teigimu, so-
cialinių, medicinos paslau-
gų tinklas nesiplečia taip 
greitai kaip norėtųsi ne tik 
dėl lėšų trūkumo, bet ir dėl 
domėjimosi stokos. Centro 
nemokamai teikiama infor-
mavimo, apmokymo, kaip 
padėti neįgaliajam, paslau-
ga nėra paklausi. Specialiai 
tam įsteigtas centro slau-
gos skyrius nesulaukia no-
rinčiųjų, kurie sutiktų, kad 
specialistai apsilankytų jų 
namuose, patartų, atsaky-
tų į klausimus. Kalbėda-
ma apie medicininės rea-
bilitacijos poreikio tenkini-
mą N.Dimšienė pasakojo, 
jog per mėnesį šią paslau-
gą gauna 1–2 rajono gy-
ventojai. Siekiant, kad me-
dicininę reabilitaciją gautų 
pirmiausia tie žmonės, ku-
riems ji būtina, dėl jos sky-
rimo tariamasi su gydyto-
jais, išnaudojama ir galimy-

bė prašyti papildomų lėšų 
iš Valstybinės ligonių kasos.

Problema padėjo 
vieniems kitus išgirsti

Pernai kilęs skandalas 
dėl netinkamai atliktų būs-
to pritaikymo neįgaliai šir-
vintiškei darbų ir neekono-
miško lėšų panaudojimo 
padėjo Neįgaliųjų draugi-
jai ir savivaldybei užmegzti 
dialogą. Pasak būsto pritai-
kymą vertinančios komisi-
jos atstovų, šiemet panašių 
nesusipratimų, kai vaikš-
tančiam žmogui įrengiama 
„dvipusiam“ eismui tinka-
ma (labai plati) nuovaža, 
jau neįvyktų, mat pakeis-
tas Būsto pritaikymo neįga-
liesiems finansavimo tvar-
kos aprašas. Dabar komisi-
ja turi svaresnį balsą spren-
džiant dėl būsto pritaikymo 
poreikio ir darbų tikslingu-
mo. O iki šiol viską nulem-
davo eilė – jos sulaukęs ne-
įgalusis iškart dalyvauda-
vo būsto pritaikymo neįga-
liesiems programoje. Tiek 
Z.Jančauskis, tiek savival-
dybės ar būsto pritaikymo 
vertinimo komisijos atsto-
vai sutiko, jog svarbiausia – 
nežiūrėti į problemas for-
maliai ir už jų matyti kon-
krečius žmones ir gyveni-
miškas situacijas.

Supratingumo reikia 
ir kalbant apie finansuo-
tinas veiklas neįgaliųjų 
NVO projektuose. Pasak 
M.Jachimavičienės, asis-
tento paslauga negali būti 
traktuojama kaip papil-
doma prie kitų paslaugų, 
mat neretai neįgalieji orga-
nizacijoje apsilanko būtent 
dėl to, kad jiems reikia tam 
tikros informacijos. Vien 
šiemet draugijoje jau apsi-
lankė ir įvairias paslaugas 
gavo per 1 800 neįgaliųjų – 
tai puikiai įrodo, jog organi-
zacijos veikla jiems reikalin-
ga ir čia atėję jie gauna tai, 
ko reikia. Džiugu, kad tuo 
neabejoja bei geranoriškai 
neįgaliuosius remia ir sa-
vivaldybė.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
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KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Einu gyvenimo alėja. Šypsau-
si ir gyvenimas šypsosi man. No-
riu įsitvirtinti didžiajame sporte. 
Leidžiu laisvalaikį stadione, dir-
bu iki devinto prakaito. Staiga 
alėja virsta skersgatviu. Sutems-
ta. Priekyje – didžiulė duobė. 
Kad tik neįkrisčiau. Žengiu ir...

Iš  duobės,  vardu l iga, 
kapstausi pamažu. Tenka pa-
miršti sportą, pramogas, drau-
gus. Nežmoniškomis tėvų pa-
stangomis pasveikstu.

Grįžusi į gyvenimo alėją su-
vokiu, kad niekad nežinai, kas ta-
vęs laukia skersgatvyje. Tai gali 
būti trauma, virusinė ar bakteri-
nė infekcija, nelauktai apsireiš-
kusios genetinės ligos ir t.t. Su-
prasdama, kad į sportą nesugrį-
šiu, pasirenku medicinos mo-
kyklą.

Gyvenimas skuba, vos spėju 
su juo, kartais net vejuosi. Dar-
bas, santuoka, dukters gimimas. 
Sulaukusi balzakiško amžiaus 
gaunu dar vieną dovaną – susi-
laukiu sūnaus. Jeigu galėčiau – 
skrisčiau laimės sparnais. 

Bėga metai. Sūnui 7-eri, o 
man sušlubuoja sveikata. Gydy-
toja ginekologė juokiasi iš mano 
nuogąstavimų ir primena, kad 

Netektis užgožė negalią
gyvename chemijos amžiuje. 
Dar po 7-erių metų, 2002-aisiais, 
tenka gultis ant operacinio stalo 
Kauno klinikose. Chirurgas pa-
sako, kad pašalino visą organą, 
ir kol kas jokių komentarų.

Aplankyti į palatą ateina arti-
mieji, sūnus bėga apkabinti ma-
nęs, bet, pamatęs šalimais gulin-
čias baltai apmuturiuotas tetas, 
susigėsta ir nerimastingai žiū-
ri. Aš suprantu jo baimes, mes 
labai artimi dvasiškai, bijau pa-
galvoti, kas nutiktų, jeigu tektų 
išeiti. Sūnus kažką bruka man 
po antklode. Po artimųjų vizito 
pamatau dovaną – jo nulipdytą 
drakoniuką. 

Rugsėjis. Prie Kauno klini-
kų žydi rožės, trykšta fontanas. 
Perskaičiusi patvirtintą diagno-
zę, pradedu verkti. Nustoju su-
pratusi, kad turiu būti dėkin-
ga, jog liga skirta man, o ne vai-
kams. Nusišluostau ašaras – pri-
valau gyventi.

Atskuba 2003-ieji. Jie atėmė 
iš manęs gyvenimo džiaugsmą, 
nusviedė į dvasinio pragaro gel-
mes, užgožė šviesą. Birželio 19-ą, 
vidury baltos dienos, buvau api-
plėšta ir sumušta (geruoju nea-
tidaviau rankinės su dokumen-
tais), o vakare paskambino iš gre-
timo rajono ir pranešė, kad žuvo 
sūnus. Po laidotuvių norėjau išei-
ti ir aš. Tačiau neradau kelio. Ne-
galėjau valgyti, negalėjau kalbė-

ti – verkiau. Taip praėjo trys mė-
nesiai. Pamažu dariausi nejautri 
aplinkai, atbuko pojūčiai (pradė-
jau nejausti fizinio skausmo, al-
kio). Verkti nesilioviau. Kreipiau-
si į psichikos centrą. Išėjau pasi-
baisėjusi, nes gydytoja, išklausiu-
si mano nusiskundimų, 10 minu-
čių skyrė rašymui, o man paaiš-
kino, kad tai natūrali būsena, po 
netekties pusę metų dominuoja 
kapų lankymas, maldos ir t.t. Iš-
rašiusi receptą po savaitės liepė 
apsilankyti pas psichologę.

Praėjo dar du mėnesiai. Sū-
naus nesapnuoju. Negaliu be jo 
gyventi, bet mus skiria riba, ku-
rios peržengti nė vienas negali-
me. Skausmą išlieju eilėraščiais. 
Pagalba ateina netikėtai. „Pra-
džioje buvo Žodis“... Tinkamas 
žodis išmintingo žmogaus lūpo-
se sugrąžino į gyvenimą. Nusto-
jau verkti, pradėjau miegoti be 
vaistų, valgyti. 

Vėl keliauju gyvenimo alėja. 
Pagalvoju, kad kažkas supainio-
jo mūsų likimus: sūnus turėjo gy-
venti, o aš – išeiti. Kas ta negalia 
prieš netektį? 

Aš viską, viską atiduočiau –
Savo dienas. Savo naktis.
Save ant kryžiaus paaukočiau,
Kad TU atmerktumei akis.
Drakoniuką paslėpiau dė-

žutėje. O sūnus gyvena gyvame 
kape – mano širdyje.

Gražina ČEKAVIČIENĖ

Pasvalio krašto muzieju-
je buvo eksponuota įdomi pa- 
roda, kurioje buvo galima pa-
sigrožėti neįgaliųjų šeimos – 
kraštiečio Kazimiero Adiklio 
molinėmis švilpynėmis, jo žmo-
nos, primityviosios tapybos 
dailininkės Genovaitės Adiklie-
nės paveikslais – ir medžio dro-
žėjo Albino Šileikos prieverps-
tėmis. Į parodos uždarymą at-
vyko patys kūrėjai, renginy-
je apsilankė nemažai bendruo-
menės narių. 

Pasvalio krašto muziejaus 
direktorė Vita Povilionienė pri-
minė, kad ši paroda atkeliavo 
iš Utenos Pasvalio seniūno Pe-
tro Drevinsko dėka ir kad pas-
valiečiai dėkingi Utenos kul-
tūros skyriaus specialistei Zi-
tai Mockuvienei, pagelbėjusiai 
ją surengti.

Rajono meras Gintautas 

 „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Trakų viešosios bibliotekos di-
rektoriaus pavaduotoja Jolanta 
Abucevičienė papasakojo apie Se-
nųjų Trakų kaimo bibliotekoje su-
rengtą neįgalaus fotografo Vytauto 
Žemaičio darbų parodą.

Senųjų Trakų kaimo bibliote-
koje atidaryta šio kaimo gyven-
tojo, Trakų rajono fotografų aso-
ciacijos „Fotra“ nario V.Žemaičio 
fotoparoda „Senieji Trakai ir Tra-

Senųjų Trakų bibliotekoje – neįgalaus 
fotografo darbų paroda

kai – iš amžių glūdumos“. Joje 
įprasminta šio krašto gamta, ar-
chitektūros paminklai, žmonės. 
Parodėlę inicijavo ir organiza-
vo bibliotekos vedėja Jovita Čer-
nevič. 

Kadangi Vytautas yra dau-
giau peizažistas, tad menine iš-
raiška ir kitu rakursu stengėsi 
parodyti Senųjų Trakų Marijos 
Apsireiškimo ir Šv.Benedikto 
bažnyčią, vienuolyno grožį ir 

Žinodami, kad jau čia pat ne-
kantriai trypčioja ruduo, atneš-
damas ir darganas, ir vis tam-
sėjančius vakarus, Jurbarko ne-
įgaliųjų klubo „Svaja“, vado-
vaujamo Z.Bartusevičienės, na-
riai vasarą nutarė palydėti poe-
zijos posmais. Gražioje pamiš-
kės sodyboje susirinkę neįga-
lieji susitiko su Jurbarko rajo-
no literatų klubo „Švieselė“ kū-
rėjomis. Savo eiles tądien skaitė 
O.Borkertienė, J.Klimašauskienė 
ir J.Pranaitienė. Švelnios, sub-

Šaligatvius padengs kaštonų šokoladas,
Liūdnai dejuos vėl gatvėj liepos plikos,
Nes vasara užleisti vietą rudeniui jau žada,
Neišsipildžiusias svajas voratinkliuos palikus.

Rytais migla klajos lyg šuo benamis,
Žvarbumas ligi skausmo degins širdį.
Bet kol delnais kasdien vis saulę semiam,
Dar pasidžiaukim vasara. Ar girdit?..

Vasarą palydėjo eilėmis

Vasarą „Svajos“ klubo nariai palydėjo su literatėmis.

tilios moterų eilės apie meilę, 
gimtinę užbūrė ne vieną klau-
sytoją. O kai J.Klimašauskienė 
ir J.Pranaitienė dar paskaitė savo 
sukurtų epigramų, taikliai pašie-
piančių mūsų kasdienybę, nuai-
dėjo ir juoko pliūpsniai. Pavasarį 
susikūrusio Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos literatų klubo 
„Versmė“ narė Z.Patronaitienė, 
žengianti pirmuosius gal kiek 
nedrąsokus kūrybos žingsnius, 
taip pat nustebino ne vieną, ne-
žinojusį, kad ši moteris rašo ei-
les. Ji visiems paskaitė savo pos-
mų. Savo eilėmis pasidalijo ir 
„Svajos“ klubo narė J.Papšienė.

Tą pačią dieną į „Svajos“ 
klubą buvo priimta ir sve-
tingoji sodybos šeimininkė 
B.Jancevičienė. 

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Dovana miesto 
gimtadieniui – uteniškių 

paroda

Parodos rengėjai ir lankytojai negailėjo padėkos žodžių kūrėjams. 

Gegužinskas pasidžiaugė, kad 
paroda gražiai pradėjo 515-ojo 
Pasvalio gimtadienio renginių 
maratoną. 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos surengtame literatų se-
minare G.Adiklienė susipaži-
no su pasvaliečiais Rasa Rim-
kūnaite ir Pranu Pliuška. Gau-
siems renginio dalyviams jie su-
dainavo porą lyrinių romansų. 

Parodos uždaryme dalyva-
vę policijos vadovai dėkojo savo 
kolegai uteniškiui A.Šileikai už 
jo laisvalaikio hobį – namuose 
menininkas turi daugiau kaip 
170 išdrožtų prieverpsčių, čia 
buvo pademonstruota tik ne-
didelė jų dalis.

Pagerbti parodos autorių 
susirinko daug pasvaliečių ir 
svečių.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Klausėte – 
atsakome

„Bičiulystės“ skaitytoja iš Vil-
niaus teiraujasi, ar nepasi-
keitė specialiųjų poreikių nu-
statymo tvarka ir ar nėra 
panaikintas specialusis au-
tomobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikis.

Remiantis Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) tinklalapyje skelbiama 

informacija, specialusis automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis nepanaikintas. Šis po-
reikis, kaip ir anksčiau, nusta-
tomas šešeriems metams žmo-
nėms, turintiems sutrikusią ju-
dėjimo funkciją ir galintiems vai-
ruoti lengvąjį automobilį. Kom-
pensacijos dydis – iki 32 bazinių 
socialinių išmokų (iki 4 992 Lt). 
Dėl specialaus automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacijos po-
reikio nustatymo reikia kreiptis 

savo pamėgtas Trakų ežerų 
paslaptis. Keletas ant plasti-
ko darytų nuotraukų yra buvę 
Trakuose,Vievyje, Elektrėnuose 
ir Šv.Elžbietos bažnyčioje Reinė-
je (Vokietija).

Ši parodėlė Vytautui šiemet 
jau trečioji: kovą jo darbai kar-
tu su kitų Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos organizuotų fotografų 
plenerų dalyvių nuotraukomis 
buvo eksponuoti Seime, liepą – 
Onuškio parapijos namuose ati-
daryta autorinė paroda „Onuškis 
ir onuškiečiai“, o ši skirta Senųjų 
Trakų bibliotekai ir kaimynams.

Fotografo V.Žemaičio nuo-
traukų apstu Senųjų Trakų bib- 
liotekos archyviniuose lanksti-
nukuose. Jis artimai bendrauja 
su Trakų viešąja biblioteka, kul-
tūros rūmais, yra literatų brolijos 
„Aukuras“ narys, jai sukūręs em-
blemą. Vilniuje ir Trakuose ben-
drauja su įvairiais kūrybiniais su-
sivienijimais ir socialiniais cen-
trais, vietos neįgaliaisiais.

Autorės nuotr.

į NDNT. Kreipiantis pateikiami 
šie dokumentai:

1. Prašymas dėl specialiųjų 
poreikių nustatymo (prašymo 
formą galima užpildyti interne-
tu, svetainėje www.ndnt.lt);

2. gydytojo užpildytas siun-
timas į NDNT;

3.   medicininių tyrimų (ins-
trumentinių, laboratorinių) išra-
šai, patvirtinantys ligos sunkumą 
ir diagnozę, prireikus išrašai iš 
Gydymo stacionare ligos istorijos 
(forma Nr. 003/a), asmens svei-
katos istorijos (forma Nr. 025/a).

Bibliotekos vedėja Jovita Černevič ir Vytautas Žemaitis aptaria parodos 
darbus. 
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Taškinis veido masažas žvynelinei gydyti

Kai kurie ligoniai paūmėjus 
žvynelinei nepasitarę su gydy-
toju pradeda dažniau naudo-
ti gydomuosius tepalus, ilgina 
įvairių procedūrų laiką, ieško 
vaistų iš egzotiškų šalių, vaikš-
to pas būrėjus... Antai Rytų ša-
lyse žvynelinės paūmėjimo atve-
jais gydytojai siūlo kartu su jau 
paskirtais vaistais ir procedūro-
mis namuose naudoti papildo-
mas priemones. Viena jų – įvai-
rių kūno vietų išorinis bioakty-
vių taškų masažas Šis gydymo 
būdas yra veiksmingas, nieko 
nekainuoja, nesukelia alergijos, 
prie jo nepriprantama.

Toks gydymas tinka ne 
visiems

Tiek bendrasis, tiek taškinis 
ar kitoks masažas nedaromas 
tada, kai reikiamų masažuoti 

Žvynelinė (neužkrečia-
ma, bet dažnai paveldi-
ma liga), kaip rodo prak-
tika, daugumai ligonių 
paūmėja pavasarį ir ru-
denį. Žinoma, dėl įvai-
rių priežasčių (nervinės 
įtampos, patirtų fizinių ir 
psichinių stresų, odos su-
žalojimo ar suerzinimo, 
peršalimo, šiai ligai netin-
kamos mitybos, vartojant 
alkoholinius gėrimus, kai 
kuriuos vaistus, persirgus 
kai kuriomis uždegiminė-
mis ligomis) ji gali paū-
mėti ir kitu metų laiku.

taškų vietoje yra apgamų, kito-
kių odos darinių, sergama onko-
loginėmis ligomis, tromboflebi-
tu (venų uždegimas, kai venose 
susidaro krešulių), miokardo in-
farktu, sunkia galvos kraujagys-
lių aterosklerozės forma, toli pa-
žengusia hipertonine liga, esant 
nėštumui.

Masažo technika
Veido masažas yra patogus 

tuo, kad iliustracijose pavaiz-
duotus taškus daugeliu atvejų 
pasimasažuoja pats ligonis (jei 
tik gali valdyti nors vieną pirštą 
ir matyti savo atvaizdą veidro-
dyje), o po kelių procedūrų ne-
beprireikia net ir veidrodžio – 
taškų vieta greitai įsimenama.

Pradžioje taškas lengvai pa-
spaudžiamas smiliaus ar kito 
piršto (pavyzdžiui, mažojo) 
galu (pagalvėle). Paskui, neat-
leidus piršto, kiek stipriau pa-
masažuojama aplinkinė taško 
zona (piešinyje pavaizduotų ro-
dyklių kryptimi), kol toje vietoje 
atsiranda malonus šilumos po-
jūtis ir parausta oda. Svarbu ne-
persistengti, kad masažo vieto-
se nesusidarytų nubrozdinimų 
ar mėlynių. Tie taškai, kuriuos 
paspaudus nesijaučia nei tirpi-
mo, nei maudimo, nei skaus-
mo, turi būti masažuojami len-
gvai, o fiziniam poveikiui jau-
trūs taškai ar zonos – stipriau 
ir intensyviau. Ir vienu, ir kitu 
atveju kiekvienas taškas turė-
tų būti masažuojamas ne ilgiau 
kaip 10 sekundžių.

Nereikėtų persistengti
Pirmąsias tris dienas 2 kartus 

per dieną masažuojami tik 1, 2 ir 
5 taškai, ketvirtą dieną ir toliau 
2 kartus per dieną masažuojami 
visi 9 taškai.

Pastabos. Jeigu žvynelinės 
paūmėjimą sukėlė nervinė įtam-
pa, stresai, nuolatinis neišsimie-
gojimas, didelis fizinis ar proti-
nis krūvis, turėtų pakakti 1, 2 ir 
5 taško masažo 2 kartus per die-
ną. Jeigu masažuojant šiuos taš-
kus po 10–12 dienų nebus page-
rėjimo, toliau teks masažuoti vi-
sus taškus.

Nuoroda masažuoti visus 9 
taškus yra sąlygiška, nes, pavyz-
džiui, esant padidėjusiam ar su-
mažėjusiam arteriniam kraujos-
pūdžiui, taip pat nėštumo metu 
kai kurie taškai (žr. toliau) ne-
masažuotini.

Taškų apibūdinimas
Piešinyje pavaizduota 14 bio-

aktyvių taškų, tinkamų efekty-
viai gydyti ne vien žvynelinę, 
bet ir kai kurias kitas ligas bei 
negalavimus, iš kurių 10 yra si-
metriniai (jie dar vadinami pori-
niais), t. y. išsidėstę abipus vei-
do, ir 4 nesimetriniai (3, 4, 5, 8 
taškai). Siekiant vizualiai neper-
krauti piešinio papildoma gra-
fine medžiaga, simetrinių taš-
kų numeracija nurodyta tik prie 
vieno taško.

1 taškas ramina nervų siste-
mą, mažina įvairios kilmės nie-
žėjimą, skausmą, gerina regėji-
mą, atpalaiduoja raumenis, re-

guliuoja širdies ritmą.
2 taškas ramina nervų sis-

temą, mažina įvairų skausmą, 
prakaitavimą, niežėjimą, gydo 
nemigą, atminties susilpnėjimą, 
nosies kraujavimą.

3 taškas tinka gydant mie-
guistumą dienos metu, nuovar-
gį, depresiją, vidurių užkietė-
jimą, hemorojų, pykinimą, vė-
mimą.

svaigimą, niežėjimą, karščia-
vimą, pykinimą, normalizuoja 
padidėjusį arterinį kraujospūdį, 
reguliuoja širdies ritmą, stimu-
liuoja endokrininių liaukų vei-
klą, gydo nemigą, neurasteniją, 
atminties sutrikimus.

Pastaba. Šis taškas nemasa-
žuotinas sumažėjus arteriniam 
kraujospūdžiui.

6 taškas stiprina imunitetą, 
reguliuoja prakaito išsiskyrimą, 
mažina skausmą, padidėjusią 
temperatūrą (karščiuojant), re-
guliuoja širdies ritmą, normali-
zuoja padidėjusį arterinį krau-
jospūdį, atpalaiduoja raumenis.

7 taškas mažina plaštakų 
prakaitavimą, veido pabrinki-
mą, įvairios kilmės skausmus, 
karščiavimą, padidėjusį arterinį 
kraujospūdį, gydo nemigą, vidu-
rių užkietėjimą, gerina kvėpavi-
mą ir regėjimą.

Pastaba. Taškas nemasažuo-
tinas esant sumažėjusiam arteri-
niam kraujospūdžiui.

8 taškas reguliuoja virškini-
mą, cholesterolio kiekį kraujyje, 
normalizuoja padidėjusį arteri-
nį kraujospūdį, mažina galvos, 
kaklinės stuburo dalies ir pe-
čių skausmus, gerina regėjimą, 
gydo alergiją, vidurių užkietėji-
mą, nemigą.

9 taškas gerina žarnyno dar-
bą, mažina karščiavimą, vidurių 
pūtimą, sąnarių skausmus, pa-
deda organizmui kovoti su in-
fekcijomis.

Romualdas OGINSKAS
Autoriaus piešinys

Pastaba. Šis taškas nemasa-
žuojamas padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui, taip pat nėštu-
mo metu.

4 taškas reguliuoja raumenų 
veiklą, stiprina imunitetą, rami-
na nervų sistemą, mažina cho-
lesterolio kiekį kraujyje, padeda 
esant nemigai, nuovargiui, pilvo 
pūtimui, sumažėjus arteriniam 
kraujospūdžiui, slopina alergi-
nes reakcijas, gerina virškinimą, 
reguliuoja prakaito išsiskyrimą.

Pastaba. Taškas nemasa-
žuojamas padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui.

5 taškas padeda atsipalai-
duoti, mažina galvos skausmą, 

Pozityvioji psichologija – 
laimės mokslas

Pozityvioji psichologija, dar 
vadinama laimės mokslu, skai-
čiuoja jau antrą dešimtmetį. Po-
zityvioji psichologija tiria žmo-
giškąsias dorybes ir stiprybes, 
kurios galėtų padėti kiekvie-
nam iš mūsų suklestėti, ir remia-
si nuostata, kad žmonės nori gy-
venti prasmingą gyvenimą, puo-
selėti tai, ką turi geriausia savyje. 
Vienas iš populiarių šio mokslo 
terminų – pozityvus mąstymas – 
daugeliu atvejų, deja, supran-
tamas netinkamai. Pavyzdžiui, 
manoma, jog tai nepagrįstas op-
timizmas („gyvenime nėra sun-
kumų“), bandymas save apgau-
ti („manęs neįmanoma įskau-

dinti“) ar tikėjimas, jog proble-
mos išsispręs savaime. Kita ver-
tus, pozityvus mąstymas yra kur 
kas daugiau nei gera nuotaika. 

Mąstymas nulemia 
emocijas ir veiksmus
Kai rytmečio saulę pasitinka-

te mintimis apie sunkumų lau-
kiančią dieną, jaustis bent šiek 
tiek laimingiems bus sunku, o ir 
visus mūsų veiksmus bei elgesį 
lydės nesėkmės. Mat mąstymas 
neatsiejamas nuo emocijų ir iš-
gyvenamų jausmų. Psichologi-
jos mokslas jau įrodė, jog mąsty-
mo klaidos, kai matoma tik juo-
da arba balta, perdėtas apiben-
drinimas ar nereikšmingų da-
lykų sureikšminimas turi dide-
lę įtaką mūsų savijautai ir bū-
tent dėl tokių ydingų nuostatų 
mes nuolat išgyvename liūdesį, 
pyktį, depresiją. Jei atsidūrę su-
dėtingoje situacijoje galvosime 
tik apie riziką, pavojų ar kliūtis, 
greičiausiai jausimės bejėgiai ką 
nors pakeisti, išgyvensime neri-
mą, baimę ir nepajėgsime prisi-
versti gelbėtis. Tačiau jei tokioje 
pat situacijoje stengsimės įžvelg-
ti naudą ar veikimo galimybes, 
pasijusime saugesni, labiau savi-
mi pasitikėsime ir sieksime veik-
ti, judėti pirmyn. 

Pozityvaus mąstymo galia 
neaplenkia ir neįgaliųjų

Pasveikinti naują dieną su 

šypsena daliai žmonių, taip pat 
ir negalią turinčiųjų, vis dar at-
rodo per didelis iššūkis. Kas rytą 
beprasmiškai kaltinant save ir 
pasaulį dėl nereikšmingų daly-
kų, blogoms ir liūdnoms min-
tims vejant vienai kitą bei kun-
kuliuojant pykčiui pastebėti gy-
venimo grožį sunku, o imtis 
veiksmų, siekiant ką nors savy-
je pakeisti, atrodo apskritai neį-
manoma. Tačiau, taip pat, kaip 
vien požiūris į kilusį gaisrą ir ti-
kėjimas, kad pavyks išsigelbėti, 
gali paskatinti veikti, taip ir po-
žiūris, jog negalia nereiškia, jog 
viskas prarasta, gali padėti at-
rasti naują palankesnį pasaulį. 
Psichologai įsitikinę, kad mąs-
tymas apie praradimus, nesėk- 
mes, problemas atneša tik nusi-
vylimą, tačiau ne tai didžiausia 
blogybė. Apmaudžiausia, jog 
visa ši neigiama nuotaika apsu-
pa mus iš visų pusių ir nepelny-
tai paverčia mus aukomis. Vadi-
nasi, tampame tarsi priklausomi, 
nuolat, kiekvieną minutę galvo-
jame tik apie nesėkmes, niurzga-
me ir skundžiamės, dėl to pra-
randame artimųjų palankumą, 
pasitikėjimą ir šiai savo nuotai-
kai aukojame visas galimybes 
situaciją pakeisti. Tačiau mūsų 
gyvenimai vis dar mūsų ranko-
se ir negalia jokiu būdu neatima 
progos viską pakeisti. Pradėti 
galime nuo požiūrio. Pozityvus 
mąstymas ir sėkmės troškimas 

gali išprovokuoti konkrečius 
veiksmus, kurie atveria naujas 
duris ir langus šviesesnėms min-
tims ir, užuot galvoję apie tai, 
ko negalime, nemokame, neži-
nome, turėtume išmokti mąsty-
ti apie tai, kur esame tvirti, stip- 
rūs, pasitikintys. Tuomet, sklei-
džiant apie save gerą nuotaiką, 
mus lydės naujos idėjos, žmonės 
ims noriai su mumis bendrauti, 
gal net sieks pasišildyti mūsų sėk- 
mės spinduliuose. 

Namų darbai sielai:
Kaip išmokti mąstyti 

pozityviai? 
Įsivaizduokite situaciją, kai 

minią ištinka krizė arba tvyro di-
džiulė įtampa. Tokiu metu dau-
gelis žmonių ima dairytis aplin-
kui ieškodami didvyrio, kuris vi-
sus iš šios nerimą keliančios si-
tuacijos išvaduotų. Ar daug to-
kių didvyrių atsiranda? Viene-
tai. Taip pat yra ir su kasdieniais 
sunkumais, kai visa atsakomy-
bė gelbėjantis tenka tik jums ir 
tik savo pasitikėjimo bei pastan-
gų dėka toks išsivadavimas aps-
kritai įmanomas. Maža to, į sun-
kumus pažvelgus kaip į iššūkius, 
kurie suteiks patirties, turėtų už-
sidegti troškimas juos nugalėti. 
Pozityvus mąstymas šioje situ-
acijoje yra gebėjimas pripažinti 
kylančius sunkumus ir nesėkmės 
grėsmę, o kartu ir gebėjimas pa-
stebėti savo pranašumus. Juos 

atrandant padėtų gilesnė savia-
nalizė atsakant į klausimus „ką 
darau gerai?“, „už ką esu mėgs-
tamas ar gerbiamas?“ ir pan. Jo-
kiu būdu nederėtų persisteng-
ti bandant sau ir kitiems įrodyti, 
jog galime viską ir neįveikiamų 
sunkumų nėra. Taip rizikuotume 
greitai savimi nusivilti, o po ne-
sėkmės grįžti į mūšio lauką juk 
dar sunkiau. Turite norėti jaustis 
kitaip, pasitikėti savo jėgomis ir 
galimybėmis bei puoselėti tai, ką 
savyje turite geriausio. 
Kaip paskatinti kitus mąstyti 

pozityviai? 
Pakeisti kitų jausmų ar min-

čių mes negalime, tačiau vien 
savo pavyzdžiu galime pažadin-
ti kitiems norą veikti, aistrą pa-
sitikėti savo jėgomis. Pabrėžkite 
kitų pranašumus, pasidžiaukite 
pasiektais rezultatais, įveiktais 
sunkumais, neleiskite neigia-
mai nuotaikai paversti jo auka, 
paskatinkite veikti. Artimuosius 
keistis ir į pasaulį žvelgti atvires-
nėmis akimis visų pirma paska-
tins jūsų pačių įkvepiantis po-
zityvus požiūris tiek į save, tiek 
į gyvenimą. Jūs galite pamaty-
ti viską, kas geriausia, sugerti 
visus tuos kvapus ir vėliau tuo 
dalytis su kitais, pasinaudoti at-
siveriančiomis galimybėmis ir 
tapti įkvepiančiu pavyzdžiu ki-
tiems. To jums ir linkiu. 

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Kitoks žvilgsnis į gyvenimą

„Jei gyvenimas jums 
duoda citrinų, pasida-
rykite iš jų limonado“, – 
kviečia pozityviosios psi-
chologijos atstovai. Ir 
tikrai bent iš dalies jie yra 
teisūs. Galbūt posakis, jog 
nėra to blogo, kas neišei-
tų į gera, – per daug op-
timistiškas, tačiau galy-
bė gyvenimo džiaugsmų 
ir liūdesių priklauso tik 
nuo mūsų požiūrio į juos. 
Tad kodėl į pasaulį vis dar 
žvelgiame niūriai?
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Įrengti patalpą sportui su 
bokso kriauše, universaliu treni-
ruokliu, veidrodžiais ir 20 vietų 
kino salę Kazlų Rūdos specialio-
joje mokykloje L.Kleizos labda-
ros ir paramos fondui kainavo 
apie 25 tūkst. litų. Abi patalpos 
įrengtos maždaug per mėne-
sį. Sportininkas vaikams paža-
dėjo vėliau padovanoti ir DVD 
grotuvą bei filmą apie krepšinį. 

„Tokia salė šiems vaikams 
būtina. Juk jie turi judėti, spor-
tuoti, o žiemą lauke tai ne visa-
da įmanoma. Dabar jie turės ga-
limybę mankštintis viduje. Atsi-
palaidavimui, laisvalaikiui tu-
rės kino salę. Man svarbu, kad 
vaikams visa tai patinka“, – po 
atidarymo kalbėjo krepšinin-
kas, mielai fotografavęsis su 
vaikais ir kantriai atsakinėjęs į 
jų klausimus.

Finansuoti būtent šią mo-
kyklą L.Kleizos labdaros ir pa-
ramos fondas nusprendė po to, 
kai į jį pagalbos kreipėsi viena 
iš mokyklos auklėtojų. Pasak 
krepšininko, pamačius, kad šio-
je mokykloje sąlygos ypač blo-
gos, nuspręsta nors kiek page-
rinti vaikų buitį.

Ilgą laiką Marijampolės aps-
kričiai priklausiusi Kazlų Rū-
dos specialioji mokykla nere-
montuota jau daugelį metų, 
nors čia nuolat gyvena ir mo-
kosi 63 vaikai. Prieš kurį laiką 
mokykla perduota Kazlų Rūdos 
savivaldybės žinion. Ši ieško 
būdų, kaip mokyklą atnaujin-
ti – jau kitais metais bus pakeis-
ti pastato langai ir durys. Vėliau 
ketinama ir toliau teikti projek-
tus mokyklos remontui. Kazlų 
Rūdos savivaldybės mero pa-
vaduotoja Ramutė Vinikienė 
padėkojo L.Kleizai už tai, kad 
prie šios mokyklos prikėlimo 
naujam gyvenimui prisidėjo ir 
krepšininko įsteigtas fondas. 
Vicemerė įteikė L.Kleizai mero 
padėkos raštą, dėkingumą pa-
rodė ir patys vaikai – įteikė savo 
pačių sukurtą padėką.

Kazlų Rūdos specialiosios 
mokyklos vaikams pasisekė. 
Jie pateko į fondo globotinių 
šeimą. Pasak fondo atstovų, šia 
mokykla dabar bus rūpinama-
si nuolat – bent kartą per metus 
kas nors bus dovanojama, vai-
kai bus lankomi prieš Kalėdas, 
kviečiami į šventę vasarą.

(atkelta  iš 1 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis sakė, kad papras-
tai judėjimo negalią turintieji iš 
anksto žino, kur atvažiavę ilsė-
sis, kokioje aplinkoje gyvens, 
tad pasirenka jiems pritaikytas 
vietas Monciškėse, Šventojoje 
draugijos patalpose. 

Tačiau pridūrė, kad ir Šven-
tojoje neįgaliajam vežimėliu 
būtų sunku savarankiškai ju-
dėti – šaligatvių plytelės ištru-
pėjusios, turi riedėti gatvėmis, 
o mediniai takeliai, vedantys jū-
ros link, tai išlūžinėję, tai užpus-
tyti smėliu.

Pasak Z. Jančauskio, prie 
Baltijos privažiuoti galima tik 
Monciškėse, o prie vandens 
bokšto mediniu takeliu šie-
met jis ir pats bandęs nusigau-
ti, bet negalėjęs pasiekti jūros – 
iki kopų nuriedėjo, o toliau – 
smėlis.

„Šiemet mūsų draugijos na-
riai per vasarą sumokėjo apie 11 
tūkst. litų „pagalvės“ mokesčio, 
todėl turime moralinę teisę rei-
kalauti, kad Šventojoje būtų su-
tvarkytas privažiavimas prie jū-
ros“, – mano Z.Jančauskis.

„Palangos vilties“ pirminin-
kė Irena Gačionienė teigia, jog ir 
naujai suremontuotais šaligat- 
viais be lydinčiojo neįgalusis 

negalėtų savarankiškai važiuo-
ti, mat netinkamai įrengti nuo-
lydžiai, pasitaiko slenksčiukų.

Kambarius nuomojanti pa-
langiškė Ona prisipažino, kad 
iki šiol negirdėjusi pageidavi-
mų ar prašymų pritaikyti patal-
pas neįgaliesiems. Taip pat se-
zoniniu verslu užsiimantis Min-
daugas Budvytis teigė, kad ir jo 
nuomojamame name nėra spe-
cialaus įvažiavimo, bet kitam 
sezonui jis ketina įrengti nuo-
lydį. Tam paskatino pas vyrą 
norėję apsilankyti bičiuliai, au-
ginantys neįgalų sūnų. Pasak 
jo, nuomotojai būstų nepritaiko 
vien todėl, kad to daryti neapsi-
moka – darbai kainuoja, o poil-
siautojai, kuriems tokių pritai-
kymų reikia, itin reti.

UAB „Palangos komuna-
linis ūkis“ direktoriaus pava-
duotojas Stepas Šeputis tvirti-
no, kad visi mediniai pajūrio 
takeliai yra valomi, o šį sezoną 
buvo nutiesta ypač daug – apie 
kilometrą – naujų. Jis priminė, 
kad neįgalieji gali grožėtis jūra 
ne tik Monciškėse, bet ir pava-
žiavę „Lino“ taku. „Jeigu neįga-
lųs žmonės nori, kad būtų nu-
tiestas naujas iki vandens einan-
tis kelias, turėtų raštiškai kreip-
tis į savivaldybę“, – informavo 
S.Šeputis.

Krepšininko dėmesys 
neįgaliems vaikams

Kazlų Rūdos savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbto-
je Dainos Skominienės, Kazlų Rūdos mero patarėjos, infor-
macijoje rašoma apie krepšininko Lino Kleizos dovanas ne-
įgaliems vaikams.

Kelias iki jūros 
užpustytas

„Vakarinės Palangos“ tinklalapyje paskelbtame Veros Lu-
koševičiūtės straipsnyje „Kurortas neįgaliesiems – ne itin 
svetingas“ rašoma apie nepagerėjusią situaciją rateliais ju-
dantiesiems Lietuvos pajūryje.

socialinis taksi jai padėjo grįž-
ti į visavertį gyvenimą. Tolokai 
nuo sostinės centro gyvenan-
ti aktyvi, optimistiškai į gyveni-
mą žvelgianti moteris stengia-
si nepasiduoti negaliai, neužsi-
sklęsti namuose. 23-ejus metus 
klastingos ligos varginama Mil-
da sako puikiai pažįstanti visas 
jos grimasas: vieną valandą gali 
jaustis visai neblogai, o kitą – taip 
prastai, kad nieko nesinori. Deja, 
tokių liūdnųjų valandų vis dau-
gėja. Todėl moteris nori kuo la-
biau išnaudoti tą pozityvųjį lai-
ką – skuba gyventi, patirti malo-
nių įspūdžių, visur dalyvauti. At-
siradus socialiniam taksi visa tai 
įgyvendinti tapo daug papras-
čiau – juo ji važiuoja į teatrą (Mil-
da labai mėgsta lankytis Operos 
ir baleto teatre, mat jis pritaiky-
tas neįgaliesiems, o rateliuose sė-
dintis žmogus, pasak moters, čia 
jaučiasi kaip laukiamas svečias. 
Nacionalinis dramos teatras irgi 
draugiškas neįgaliesiems), mu-
ziejus, parodas. Ir į bažnyčią se-
kmadieniais elektriniu vežimė-
liu judančią Mildą socialinis tak-
si nuveža. 

Tikėjimas, dvasinis gyveni-
mas M.Misiūnienei padeda at-
gauti jėgas, sustiprėti. O atsiga-
vusi moteris stengiasi būti nau-
dinga kitiems – lankosi Naujojoje 
Vilnioje įsikūrusiuose Nakvynės 
namuose, veža jų gyventojams 
savo pačios pagaminto maisto, 
vaišina arbata. Ir nuoširdžiai kal-
basi su viltį ir sveikatą praradu-
siais žmonėmis, savo pavyzdžiu 
juos moko kabintis į gyvenimą... 
Prie šios kilnios misijos, žinoma, 
prisideda ir socialinis taksi.

Paslaugos kaina turėtų 
keistis 

9-erius metus po patirtos ava-
rijos, kurios metu neteko abiejų 
kojų, neįgaliojo vežimėliu judan-
ti Irena Žemaitienė neslepia, kad 
iki atsirandant socialiniam taksi 

prireikus išvažiuoti iš namų ne 
sykį teko susidurti su nemenko-
mis problemomis. Socialinės pa-
ramos centras, kurio automobilis 
nuveždavo į ligoninę ar polikli-
niką, dažnai būdavo užimtas – 
norinčių juo pasinaudoti neįga-
liųjų Vilniuje labai daug. Tekda-
vo kviestis taksi. Kadangi daž-
niausiai kartu važiuodavo dvie-
se – ir Irena, ir Sergejus Šestako-
vas (abu juda rateliais), užsisaky-
dami taksi visada įspėdavo apie 
tai. Didesnio taksi automobilio 
reikėdavo laukti 1,5–2 valandas. 
Irena prisimena atvejį, kai vadi-
namojo piko metu (nuo 18 iki 19 
val.) užsakyto taksi laukė net 3 
valandas. 

Pasak Sergejaus, keletą kartų 
teko patirti ir dar kurioziškesnių 
situacijų – kai atvažiavusio tak-
si vairuotojas, pamatęs būsimus 
klientus, tik susiimdavo už gal-
vos ir apsisukęs išvažiuodavo. O 
apie tai, kad vairuotojas padėtų 
įsėsti į automobilį, – nė pagalvoti 
nedrąsu. Nepaisant viso šito, už 
važiavimą taksi tekdavo pakloti 
nemažus pinigus. 

Socialinį taksi neįgaliųjų pora 
vadina tikru stebuklu. Dabar jie 
ir į šventę „Tau, Vilniau!“ nuva-
žiavo, su bičiuliais susitiko, po 
Gedimino prospektą pasivažinė-
jo. Ir į parduotuves A.Vertinskij 
juos nuveža. Abu neįgalieji ne-
kantriai laukia Gėlių gatvės fes-
tivalio – jau prieš gerą savaitę so-
cialinį taksi į jį užsisakė. 

Visi kalbinti neįgalieji vienin-
gai sutinka, kad važiavimo so- 
cialiniu taksi kaina (3 litai) – tik- 
rai per maža. Jos neužtenka net 
degalams, ką jau kalbėti apie tai, 
kad vairuotojas turi gauti atlygi-
nimą. Apie svarstomas alterna-
tyvas užsiminė ir A.Survila. Pa-
sak jo, analizuojami įvairūs va-
riantai. Vienas jų – kelionės kai-
ną susieti su nuvažiuotu atstu-
mu. Neatsisakant minties dar 
labiau skatinti neįgaliųjų mobi-
lumą mąstoma ir apie kitų lėšų 
šaltinių paieškas. 

Socialinis taksi – ypač palankiai 
neįgaliųjų vertinamas projektas

Kitąmet – dar vienas taksi 
automobilis

Pradėjus įgyvendinti projektą 
išryškėjo ir kai kurie taisytini da-
lykai. Vienas jų – būtina tikslesnė 
kelionės trukmės apskaita. Tam 
rengiamasi patobulinti elektroni-
nę sistemą, kad ši galėtų tiksliau 
apskaičiuoti, kiek kokiame marš-
rute bus sugaišta laiko, įskaitant 
ir galimas spūstis kelyje. Reikia 
atsižvelgti ir į tai, kokios pagal-
bos reikia neįgaliajam, kiek tai 
gali užtrukti.

A.Survila pasidžiaugė, jog 
Nacionalinis socialinės integra-
cijos institutas vienam Šveica-
rijos fondui pateikė projektą ir, 
laimėjęs konkursą, žada gauti 
per 250 tūkst. litų finansinę pa-
ramą mobilumo projektui tęsti. 
Už dalį šių pinigų ketinama įsi-
gyti dar vieną automobilį. Tuo-
met, pasak A.Survilos, bus gali-
ma atsižvelgti ir į turinčiųjų kitų 
negalių – neregių bei silpnare-
gių, autistų, kuriems sunku nau-
dotis viešuoju transportu, prašy-
mus įtraukti juos į tikslinę sociali-
nio taksi paslaugų gavėjų grupę. 

Taigi inovatyvus neįgaliųjų 
mobilumo projektas ne tik išliks, 
bet ir dar labiau plėsis.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Socialiniame  taksi važiuoti visada 
saugu  – vežimėlis patikimai pritvir-
tinamas saugos diržais.

V.Blinkevičiūtė pasakojo be-
sidžiaugianti, jog daugelį kolegų 
pavyko įtikinti pritarti deklara-
cijai. Dabar Europoje beveik 600 
tūkst. žmonių kenčia dėl išsėtinės 
sklerozės. Lietuvoje tokių ligonių 
yra apie 3 tūkst. Pasak parlamen-
tarės, nereikėtų pamiršti ir šiuos 
ligonius prižiūrinčių jų šeimos 
narių. Daugumai išsėtine skle-
roze susirgusių žmonių liga di-
agnozuojama pačioje jų profesi-
nio gyvenimo pradžioje ir beveik 
pusė nustoja dirbti per 3 metus 
nuo diagnozės paskelbimo. Ga-
limybės gauti efektyvias gydy-

Deklaracija dėl sergančiųjų 
išsėtine skleroze

Vilijos Blinkevičiūtės biuro paskelbtoje informacijoje ra-
šoma apie Europos Parlamento priimtą deklaraciją, ku-
rią kartu su 4 savo kolegomis inicijavo europarlamentarė. 
Deklaraciją pasirašė net 408 Europos Parlamento nariai. 
Tai pirmas atvejis, kai pritariama Lietuvos europarlamen-
taro rengtai deklaracijai.

mo paslaugas Europos šalyse yra 
labai skirtingos ir ši padėtis net 
blogėja. Todėl, V.Blinkevičiūtės 
įsitikinimu, Europos Parlamen-
tas privalėjo išsakyti savo nuo-
monę šiuo aktualiu klausimu.

Deklaracijoje Europos Ko-
misija ir Taryba raginama ska-
tinti priemones, kurios užtikrin-
tų, jog žmonės, sergantys išsėti-
ne skleroze, turėtų vienodas ga-
limybes gauti tinkamą gydymą 
ir lanksčias darbo sąlygas visoje 
Europoje. Taip pat būtina skatinti 
glaudesnį mokslininkų bendra-
darbiavimą ir lyginamuosius ty-

rimus išsėtinės sklerozės srityje.
Deklaracija pasieks ir kie-

kvieną Europos Sąjungos vals-
tybę, kurios raginamos skatin-
ti vienodas galimybes gauti ko-
kybiškas priežiūros paslaugas. 
Valstybėms bus siūloma, pavyz-
džiui, diegti specialias mokymo 
programas išsėtinės sklerozės li-
gonių slaugos personalui. Taip 
pat šalys bus raginamos rinkti 
duomenis, kurie vėliau bus sau-
gomi Europos išsėtinės sklero-
zės registre.

Pasak V.Blinkevičiūtės, ši de-
klaracija – pirmas svarbus žings-
nis efektyviai kovojant su išsėti-
ne skleroze. Jis paskatins Euro-
pos Sąjungą ir šalis nares prisidė-
ti prie geresnių sąlygų ligoniams 
užtikrinimo ir kylančių proble-
mų sprendimo.

„Bičiulystės“ inf.
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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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„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje
Iš viešbučių vagia 
net televizorius

Tinklalapis „Lastminute.de“, ap-
klausęs 500 viešbučių savininkų, 
skelbia, kad iš viešbučių išvykda-
mi svečiai su savimi pasiima ne tik 
įvairiausių smulkmenų, kaip antai 
šampūną ar rašiklius, bet ir televi-
zorius, čiužinius, skulptūras bei va-
zonus su gėlėmis. Iš kas šešto vieš-
bučio lankytojai yra bent kartą pa-
sisavinę televizorių. Rankšluosčiai, 
kosmetika, rašikliai, indai, stalo 
įrankiai, taip pat šlepetės ir chalatai 
dingsta gerokai dažniau. Svečius 
neretai sužavi ir nuotolinio valdy-
mo pulteliai, pagalvės, antklodės ir 
netgi čiužiniai. Net 95 proc. viešbu-
čių patvirtino, kad svečiai ką nors 
pavagia  iš savo kambarių. Taip kas-
met vidutiniškai susidaro 5,5 tūkst. 
eurų (apie 19 tūkst. Lt) nuostolių. 
Penkių žvaigždučių viešbučiuo-
se ši suma yra beveik keturis kar-
tus didesnė. Pasitaiko ir ypač įžū-
lių lankytojų: svečias Didžiosios Bri-
tanijos Kardifo mieste iš viešbučio 
norėjo išsinešti cigarečių automa-
tą. Kiti ilgapirščiai pademonstruo-
ja tikrą meistriškumą ir nugvelbia 
visą vonios įrangą – nuo dušo gal-
vutės iki nutekamojo vamzdžio ar 
net visą kriauklę. Taip nutiko vie-
name Berlyno viešbutyje. Taip pat 
dingsta užuolaidos, kilimai ir mini 
barai-šaldytuvai.

Vienintelė cunamį 
atlaikiusi pušis

Japonijoje nupjauta pinija (ita-
linė pušis), kuri vienintelė iš 70 
tūkst. vieno miško medžių atlai-
kė pragaištingąjį 2011 metų kovo 
11-osios cunamį. 27 m aukščio „ste-
buklingosios pinijos“ kamienas bus 
supjaustytas į 9 dalis ir apdorotas, 
kad nepūtų. Vasarį medis vėl bus 
grąžintas į savo vietą ir „sumon-
tuotas“ ant anglies pluošto stovo. 
Pinijos konservavimas atsieis 150 
mln. jenų (apie 5 mln. Lt). Didžiąją 
dalį lėšų paaukojo „Facebook“ tink- 
lo lankytojai.

Vertingas radinys
Viena australė netikėtai tapo 

bemaž 15 tūkst. eurų (beveik 52 
tūkst. Lt) vertės aukso luito savinin-
ke. Prieš pusmetį 24 metų moteris 
rado jį paplūdimyje netoli Sidnė-
jaus ir perdavė policijai, tačiau sa-
vininkas neatsirado. Todėl jai leista 
auksą pasilikti. Aukso luitas yra su 
serijos numeriu, tačiau tyrėjams 
tai nepadėjo surasti jo savininko. Į 
policiją kreipėsi daug pastaraisiais 
metais nuo vagišių nukentėjusių 
asmenų, tačiau nė vienas jų nei-
dentifikuotas kaip aukso luito sa-
vininkas. Tyrėjai spėja, kad jis gali 
būti iš užsienio.

Prostitucijos kursai
Ispanijos mieste Valensijoje 

moterims ir vyrams vėl siūloma 
lankyti „profesionalius prostituci-
jos kursus“, kurie policijos potvar-
kiu buvo nutraukti šių metų liepą. 
Kursus rengusiai agentūrai buvo 
iškelta baudžiamoji byla kaltinant 
prostitucijos platinimu. Mokomojo 
centro veikla buvo sustabdyta. Bet 
byla buvo nutraukta neradus nusi-
kaltimo sudėties, nes nepavyko įro-
dyti, jog kursų organizatoriai ne tik 
rengia „meilės žynes ir žynius“, bet 
ir padeda jiems „įsidarbinti“. Nuo 
rugsėjo pradžios paskaitas lanky-
ti pageidaujantys asmenys regis-
truojami tik už 100 eurų, mat agen-
tūra nori grąžinti kursams tyrimo 

metu prarastą populiarumą. Mo-
kymas trunka savaitę po dvi valan-
das per dieną. Pageidaujantiems 
siūlomas lankstus grafikas. Progra-
moje – tiek teoriniai, tiek praktiniai 
užsiėmimai. Dėstytojai supažindi-
na su svarbiausiomis „Kamasutros“ 
pozomis ir sąvokomis, įvairiais sek-
sualiniais žaidimais.

Dėl ūsų paliko 
gimtuosius namus

Pakistano gyventojas Malikas 
Ameras Muhamadas Afridis išvy-
ko iš savo gimtojo miesto, kai prieš 
ketverius metus islamo kovotojai 
jam nuskuto įspūdingus ūsus. Ba-
roje, A.M.Afridžio gimtajame mies-
te, ūsai supykdė islamo fundamen-
talistus. Jie suėmė jį ir nuvežė pas 
dvasininką. Šis patvirtino, kad tokių 
ūsų, laikantis islamo teisės nuosta-
tų, turėti negalima. Tada vyriškio 
pagrobėjai, grasindami ginklu, nu-
skuto ūsus. Po šio įvykio vyriškis ne-
grįžo į Barą.

76,2 cm ilgio ūsais besididžiuo-
jantis 47 metų A.M.Afridis, turintis 
elektronikos verslą, per dieną savo 
ūsų priežiūrai skiria apie 30 min. Vy-
riškis puikuojasi savo storais ūsais, 
einančiais tiesia linija nuo lūpų. Jo 
beveik kaktą siekiantys ūsai vėliau 
suplonėja ir susiraito abiejose vei-
do pusėse. Vyriškio nuomone, ūsai 
jį padarė nedidele įžymybe: sutikti 
nepažįstami žmonės visose eilėse 
jį praleidžia pirmą.

 „Aš palikau savo tėviškę, drau-
gus ir gimines. Esu pasirengęs pa-
aukoti viską, tačiau negaliu vėl rizi-
kuoti savo ūsais“, – žurnalistams pri-
sipažino A.M.Afridis. 

„Dvasinė kelionė“ 
miške

Vokietijoje prie Austrijos sienos 
praeivis atsitiktinai pamatė miške 
vaikštinėjantį kažką murmantį nuo-
gą vyriškį. Paklaustas, ar jam viskas 
gerai, šis atsakė, kad nieko jam ne-
reikia. Tačiau praeivis pasuko į mies-
telį ir policijoje papasakojo apie tokį 
nebūdingą Vokietijos provincijai 
reiškinį. Policininkai nuogalių grei-
tai surado – pasirodo, jis be reikalo 
atsisakė pagalbos, mat buvo suša-
lęs, išsekęs ir praradęs orientaciją. 
Kai ligoninėje vyriškis kiek atsiga-
vo, paaiškėjo, kad tai katalikų vie-
nuolis iš gretimo miesto. Vienuo-
lis prieš kelias dienas nusprendė 
įsikurti stovyklą miške ir sąmonin-
gai ar ne prisivalgė haliucinogeni-
nių uogų. Haliucinogenui pradėjus 
veikti, Dievo tarnas išsirengė ir pra-
dėjo vidinę kelionę, iš kurios sava-
rankiškai grįžti nesugebėjo. 

Pagimdė penketuką
Dvylikos vaikų motina Austra-

lijos Melburno mieste pagimdė 
penketuką. Viena mergytė po gi-
mimo mirė. Kiti mažyliai – du ber-
niukai ir dvi mergaitės, taip pat jų 
motina jaučiasi gerai. Medikų duo-
menimis, 48 m. moteris nebuvo 
gydoma hormonais ir pastojo na-
tūraliai. Statistiškai tik viena iš 55 
mln. moterų pagimdo penketuką 
pastojusi natūraliu būdu. Kūdikiai 
pasaulio šviesą išvydo po cezario 
pjūvio operacijos.

Stebuklingos rankos grąžino 
judesio laisvę penkiametei

Kryžiažodis „Karpatai“
Vertikaliai: 1. Lietuvių poetas 2. Gir-

dimas garso atsikartojimas 3. Prieskonis 
4. Doras, kilnus žmogus, žinomas kaip są-
žiningas religinių apeigų vykdytojas 5. Vo-
kalinis operos numeris, atliekamas solo 
6. Spalvotų stiklų paveikslas 9. Metalinis 
pinigas 10. Slaptas prekių gabenimas per 
sieną 11. ... Makedonietis 16. „... pažvelki! 
Tai Vilnius rūmais dunkso tarp kalnų pla-
čiai!“ (Maironis) 18. Padėtis, kai nėra karo 
21. Nė ..., nė paleistas 22. Garsus Rusijos 
kreiseris 23. Lietuvos didysis kunigaikštis 
25. Turintis ypatybę tekėti, lietis 26. Vai-
dai, nesutikimai, barimaisi 29. Kvailas kaip 
bato ... 30. Sudedamas kilnojamasis kam-
bario pertvaras – audiniu aptraukti rėmai.

Horizontaliai: 7. Rupių kvietinių ar 
miežinių miltų duona 8. Grandinėle va-
romo laikrodžio pasvaras 10. JAV valsti-
ja 12. Supustyto smėlio kalnai 13. Stygi-
nis instrumentas, kiek didesnis už smui-
ką 14.  Vaidinimo vieta cirke 15. Prietai-
sas skysčiams ir dujoms valyti, koštuvas 
17. Kieta, trapi medžiaga, gaunama ly-
dant smėlį 19. Ežeras Rokiškio ir Zarasų 
r., kur vyksta tradicinės žiemos žirgų lenk-
tynės 20. Broliai pasakų kūrėjai 24.  Va-
karų virėjas 26. Nedidelis pyrago kepinys 
27. Storo popieriaus lapelis su paveikslė-
liais lošimui, būrimui ir kt. 28. Gyvulių kai-
menė 30. „Yra ..., kur upės teka linksmai 
tarp girių ūžiančių“ (P.Vaičaitis) 31.  Di-
delio gabumo meistras 32. Kalnai Euro-
poje 33. Uoliena, naudojama skulptū-
roms, apdailai.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Sodai“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Aksomas 2. Sudanas 

3. Adis 4. Olga 5. Malda 6. Nacionalis-
tas 8. Sodai 13. Pačiu 14. Gražu 15. Ro-
jus 17. Aršus 18. Ataka 19. Ėdrus 22. Vi-
sur 23. Erotika 24.  Ostapas 25. Radža 
28. Irti 29. Nėra.

Horizontaliai: 1. Aktas 5. Midus 
7.  Delis 9. Obama 10. Alus 11.  Aida 
12. Arija 13. Pragers 16. Savaitė 20. Nau-
jamadiškas 21. Urvuose 24.  Oska-
ras 26. Rūsys 27. Ėsti 29. Nida 30. Tiara 
31. Rytai 32. Parma 33. Argus.

Realybe tapusi fantastika
Sunkiai beprisimename, 

kaip gyvenome be mobiliųjų te-
lefonų, gebėdavome susitarti dėl 
visko neparašę dešimčių trum-
pųjų žinučių, taip pat sunkiai 
įsivaizduojame negalios žmo-
nių, gyvenusių iki mums gims-
tant ar anksčiau, situaciją. Šian-
dien vis dažniau išgirstame apie 
vieną ar kitą išradimą, kuris gali 
palengvinti negalios paliestų-
jų kasdieną. Bioninės rankos, 
akys, akimis valdomi kompiute-
riai, į rankų protezus įmontuo-
ti išmanieji telefonai… Ko gero, 
prieš 100 metų pasvarstymas 
apie šiuos išradimus būtų palai-
kytas beprotyste. Laimei, moks-
las žengia į priekį ir teikia vilčių.

Negalėjo pakelti rankų
Bemaž 5-erių metų amerikie-

tė Ema Lavelė – ko gero, viena 
jauniausių pasaulyje vadinamo-
jo trimačiu spausdintuvu iš plas-
tiko pagaminto egzoskeleto tu-
rėtoja. Egzoskeletas – tai išori-
nis skeletas, leidžiantis judėji-
mo sutrikimų turintiems žmo-
nėms laisvai judėti.

Mergaitė į pasaulį atėjo su 

Vaikystėje pakliuvę į keblesnę situaciją kaipmat „įjungda-
vome“ vaizduotę – įkritę balon įsivaizdavome, kaip dra-
bužiai nudžiūva ir nelieka net menkiausios purvo žymės, 
sudaužę vazą prisimindavome klijų reklamą ir tikėjome, 
kad vazą pavyks suklijuoti taip gerai, jog tėvai nė neįtars… 
Užaugome, subrendome ir susiduriame su vis rimtes-
nėmis situacijomis, bet tikėjimo, jog, gal ir ne dabar, bet 
kada nors bus sugalvota ir atrasta būdų, kaip išspręsti net 
labai sunkias problemas, nepraradome. Ir teisingai, nes 
nuolat sulaukiame to įrodymų.

įgimta liga – artrogripoze. Tai 
liga, dėl kurios nesivysto rau-
menys, sąnariai ir galūnės tam-
pa nejudrūs. Stipriausiai liga pa-
veikė rankų raumenis ir sąna-
rius. Būdama dvejų Ema sava-
rankiškai negalėjo pakelti ran-
kos, kad nubrauktų ant akių už-
kritusią plaukų sruogą ar paim-
tų žaisliuką.

spausdintuvą Stratasys Dimensi-
on 3D. Juo buvo atspaustos eg-
zoskeleto detalės. Jos lengvos, 
mat pagamintos ne iš metalo, 
bet iš plastiko. Tuo pat trimačiu 
spausdintuvu atspaustas ir ske-
leto pagrindas, kuris sujungė vi-
sas kitas dalis ir atitiko mergai-
tės ūgį bei kūno sudėjimą. Šis 
skeletas reaguoja į mergaitės ju-
desius ir leidžia juos atlikti leng- 
viau, padeda įveikti raumenų 
pasipriešinimą. Savarankišku-
mą atgavusi Ema prietaisą vadi-
na „stebuklingomis rankomis“, 
o tėvai džiaugiasi kartu su kitais 
vaikais galinčia žaisti ir juos ap-
kabinti pajėgiančia dukra.

Pasak medikų, pagaminę 
tokį skeletą Emai jie tarsi gavo 
impulsą, mat pamatė, jog gali-
ma padėti ir kitiems vaikams. 
Tokių egzoskeletų jau sulaukė 
15 mažylių. Kadangi šis skeletas 
gaminamas iš plastiko, jo kaina 
prieinama daugeliui, tad nerei-
kia jaudintis, kad, pagaminus 
tokį skeletą vaikui, jis jam grei-
tai nebetiks. Be to, tokio egzos-
keleto gamyba netrunka ilgai, 
mat nėra sudėtinga.

Pagal www.news.cnet.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Alternatyva brangiam 
ir sunkiam metaliniam 

egzoskeletui
Norintys padėti mažylei 

Emos tėvai galėjo nupirkti jai 
jau sukurtą egzoskeletą, tačiau 
šeima tiek pinigų neturėjo, o ir 
tradiciškai iš metalo gaminama 
konstrukcija mergaitei būtų bu-
vusi per sunki. Todėl jie nutarė 
kreiptis į Vilingtono (JAV) vaikų 
ligoninę, prašydami pagalbos.

Gamindami Emai egzoske-
letą medikai naudojo trimatį 
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Miniatiūros

„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

* * * 
Prausiasi upėn įbridusi
Ajero šluota...
Pro jos ilgus lapus
Nakties trumpume
Įsiplieskusios žvaigždės
Tekėjo.
Į kažin kur nutekėjo...
Džiaugsmo
Suktinį sušoka žuvis,
Vandens paviršiumi nusiirsto
Laumžirgis,
O palei kitą krantą
Vėjo rykštėm plakamas
Suinkščia gluosnis...
Siūbuoja jam ajero šluota.
Plaukia upė.
Ajero šaknies kartumą
Neša...

* * * 
Nakčiai –
Durys rakinamos.
Nuo tamsos,
Piktos akies.
Nuo svetimo.

Nakčiai – 
Išrenkami
Duonos trupiniai,
Žodžių gumulai.
Kad nesuaižėtų.

Nakčiai –
Namus šventina.
Poteriais.
Atlaidumu.
Ir ašara.

* * * 
Rytais –
Namai atrakinami.
Dienai.
Batai blizginami.
Ėjimui.

Rytais –
Kava plikoma.
Šilumai ir sočiai.
Mintis mankštinama.
Darbui.

Rytais – 
Saulės lauki.
Ir draugo
Ilgiesi.
Buvimui sykiu.

* * * 
Varva
Atminties sula
Į samanotą 
Sodo žemę.
Žydėta čia buvo.
Skleistasi.
Kerota.
Praviros durys.
Namai tušti.
Prie dalgio atšipusio
Šaltas dangus
Pasilenkia.

Akmeniu gula.

* * * 
Paleiskim
Iš minties po gerą žodį –
Pasiganyti,
Draugų pasiieškoti.
Tegul
Ant paukščio sparno žodis tupia,
Tegul dangaus kraštelį siekia,
Tegul rugių lauke šėlioja,
Po liepas karstosi,
Žiedų medum kvėpinas...
O kai privargs,
Lig valios kai prisiskrajos, –
Tegul

Ant rentinio parimęs
Į mūsų metų šulinį
Žvaigžde
Nukris.
Ir bus šviesiau.
Šviesiau tebus. 

* * * 
Prisėdo liūdesys
Ant širdies slenksčio...
Vidun pasisuka, kai nori,
Kai nori – kojas permeta laukan...
Vynioja vis, vynioja
Ilgesio rietimą.
Tolyn pasiridena...
Sutiktą palydi...
Jau kiek tik akys beužmato –
Vien takas.
Ilgesio.
Lig pabaigos...
O durys praviros –
Į saulės patekėjimą...
Už nesibaigiančios
Kalvos...

* * * 
Tarp eilučių
Pasislėpė žodžiai.
Išsibarstė po raidę, kas sau.
Nerašyti laiškai
Tylą skrodžia.
Jų tylėjimo kartais bijau.
Kartais išgeriu 
Tylą lyg nuodą
Ir apmirus į tolį spoksau.
Gaudau orą
Beviltiškai, godžiai,
Pasislėpusių žodžių klausau.
Išturės neprakalbinę nejau?..

* * * 
Kaip seniai
Per gyvenimo 
Drobę
Braukia
Laiko teptukas...
Suskirdinęs
Raukšles
Akių kampučiuos,
Šešėlyje blakstienų
Rūpestį 
Pajuodinęs...
- - - - - - - - - - - -
Džiūsta
Ant širdies
Ištrupėję
Teptuko šeriai.

* * * 
Dar veido rytas
Nenusiprausė.
Dar drybso viršum griovio
Ūkana,
Akių tinklainėje
Dar spiečiasi žvaigždynai,
Surašę laiškus
Ir pasiuntę tau.
Atsakymo dar negavau.
Dar veido rytas
Nenusiprausė.

* * * 
Nei arti, nei už mylių.
Nei esi, nei buvai.
Tik vakaras, pradėdamas kelionę,
Primerkia rūškanas akis,
Įsispiria į klumpes.
Niekieno nepranešiotas,
Ir šlepsi permerktu lietaus taku...
Pasilipa ant klėties laiptų.
Į horizontą pasižiūri.
Ir tyliai sau, lig paryčių
Sūpuoja vėjų lopšyje
Trijų veik dešimčių senumo
Rudeniais 
Matuojamą 
Svajonę...

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Naudžiai, Šakių r.

Kaip juokauti, kad 
būtų juokinga?

Prie kūrybos 
šaltinio

Lapų valsas
Gamtoje jau karaliauja ru-

duo. Papuošęs medžius auksas-
palviais lapais. Papūtus vėjui jie 
sukasi ore ir atrodo, lyg šoktų 
rudenišką valsą. Kokie svajingi 
jų sukiniai, piruetai išdarinėjami 
ore. O vėjas lyg užburtas nema-
tomas maestro vadovauja savo 
orkestrui ošdamas, suūkdamas 
ar tyliai švilpaudamas. Kaip gera 
tylų rudens vakarą stebėti lapų 

valso premjerą. Bus dar tų valsų 
daug, bet šis lyg atsisveikinimas 
su gražuole vasara – toks grakš-
tus, žavingas, nepakartojamas.

Klevo lapas
Pasidėjau ant stalo klevo 

lapą. Žiūriu ir žaviuosi jo spal-
vingumu. Tai rudens spalvų pa-
letės dalelė, mažytis gamtos kū-
rinėlis su gyslelių labirintais. 
Žmogui jų neperskaityti, tik spė-
lioti, ką gamta tomis linijėlėmis 

surašė ant klevo lapo. Gal rude-
nišką skundą apie žvarbų lietų, 
o gal džiaugsmą, kad dar rudens 
šalnai nepavyko pakąsti puikių 
rudeninių gėlių žiedų.

Ilga kelionė
Išskrido į šiltuosius kraštus 

paukščiai, jų laukia ilga ir sun-
ki kelionė drengiant lietui ar 
spaudžiant pirmoms rudens šal-
noms. Kad tik nepailstų sparnai, 
kad iškentę šaltą žiemą mūsų 
giesmininkai vėl sugrįžtų gim-
tinėn, kad rytais pažadintų mus 
savo skambiomis giesmėmis.

Kaštonas
Bumbsi žali spygliuoti ka-

muoliukai. Krisdami žemėn nuo 
šakų jie praskyla ir traukia akį 
rudu aksomu. Ir vėl kaip vaikys-
tėje, užmiršus nugyventų metų 
atkarpą, norisi rinkti kaštonus. 
Vėliau, pabėrus juos ant palan-
gės, grožėtis aksomine spalva. Ir 
prisiminti miglų skaromis apsi-
gaubusių vaikystės rudeniškų 
dienų džiaugsmą.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Gerai pažįstamas ir 
mėgstamas žanras

Literatūra gausi įvairių hu-
moristinio pobūdžio žanrų – čia 
ir trumposios patarlės, ir priežo-
džiai, greitakalbės, skaičiuotės, 
pasakos, sakmės, eilėraščiai, ap-
sakymai, romanai. Netrūksta ir 
komiško pobūdžio žanrų – sa-
tyrų, feljetonų, humoreskų, epi-
gramų, pagaliau, anekdotų. Epi-
gramas panagrinėkime atidžiau.

Humoras ir komiškos situ-
acijos literatūroje, rašytiniuose 
šaltiniuose – jokia naujovė. Štai 
pirmosios epigramos pasauly-
je atsirado dar VII–VI a. pr. Kr. 
Jos buvo rašomos ant antkapių, 
pastatų sienų, indų. Tai dvinarės 
struktūros kūriniai, kurių pirmo-
se eilutėse apibrėžiami objekto 
(įvykio, asmenybės, literatūros 
kūrinio) kontūrai, o paskutinės 
eilutės aštriu sąmoju viską ap-
verčia ir nuvertina.

Pirmosios Lietuvoje sukur-
tos epigramos datuojamos XVI a. 

Jas kūrė Dionizas Poška (Pava-
sarį savo eiles sugalvoju, / Vasa-
rop užrašau, apdoroju, / Rude-
niop jas braukau, taisinėju, / O 
peržiem prakurom sunaudoju.), 
Vincas Kudirka, Julius Janonis. 
Gyvuoja šis žanras ir šiandienos 
lietuvių literatūroje, taip pat ir 
neįgaliųjų – jį mėgsta Benedik-
tas Medvedevas iš Biržų, Stasys 
Burba iš Pakruojo rajono, Anta-
nas Stugys iš Radviliškio. Bene 
daugiausia šių trumpų, komiškų 
kūrinėlių skirta valdžiai kritikuo-
ti. S.Burba rašo: „Ir kam į tą mo-
kyklą drožti, / (O dar prieš savo 
valią), / jei televizorius vis rodo 
/ Net... Seimo tuščią salę.“ („Už-
krečiantis pavyzdys“). „Pavydas 
graužia iš vidaus / Valdininkėlį 
korumpuotą, / Mažai iškabinau 
medaus, / Mažai privatizuota“, – 
rašo A.Stugys. Kritikos valdžiai 
nepristinga ir B.Medvedevas: 
„Kuo skurdas didesnis, / Tuo la-
biau Lietuva kyla... Toks fizikos 
dėsnis / Pagal Razmą, Kubilių“ 
(„Fizikai“).

Kaip sukurti gerą 
epigramą?

Kaip matyti iš pateiktų pa-
vyzdžių, rašytojams nestinga 
būtino epigramai elemento – aš-
traus sąmojo, kurį perteikti tokiu 
trumpu kūrinėliu tikrai nelen-
gva. Tiesa, neretai komiškumu 
užsižaidžiama ir, nors ketinta su-
kelti šypsnį, pereinama prie pik-
tų, net agresyvių kritikos kirčių. 
Tad ką gi daryti, norint parašyti 
gerą epigramą? Pirmiausia, žino-

ma, derėtų pasirinkti temą, o tai 
tikrai nebūtinai turi būti politika. 
Prisiminkime šio žanro ištakas ir 
atidžiau pažvelkime į savo kas-
dieną, joje apstu komiškų situa-
cijų, tad tereikia jas užfiksuoti ir 
sueiliuoti. A.Stugys rašo: „Gau-
na laišką senutėliai, / Žodžiai ten 
gražiausi: / Atvažiuosim savaitė-
lei, / Kai paršiuką pjausit.“ Svar-
biausia suvokti, kad norime skai-
tytoją palinksminti, bet ne suer-
zinti, supykdyti, tad ir humoras, 
situacijos komiškumas turi būti 
teigiamas, bet ne pykčio ir nu-
sivylimo persmelktas. Taip pat 
nepamirškime, jog epigrama – 
trumpas kūrinys, tad būtina pa-
rinkti tinkamus žodžius, kurie 
geriausiai ir taikliausiai perteik-
tų prasmę. Neapsigaukite many-
dami, jog dėl epigramos trumpu-
mo jų per vakarą galima galybes 
prirašyti – čia svarbiausias ne ri-
mas, bet subtilus sąmojis, kuriam 
sukurti prireiks laiko ir pastan-
gų. Nepageidautinas barbarizmų 
ir kitų svetimžodžių įterpimas į 
tekstą, apie keiksmažodžius ne-
gali būti nė kalbos.

Apsidairykite aplinkui, bū-
kite dėmesingesni kasdieniams 
įvykiams, priverčiantiems jus 
nusišypsoti, nepiktai pasijuokti 
iš savęs ar situacijos. Bandykite 
kurti ir savo literatūriniais ekspe-
rimentais pasidalykite su kitais 
„Bičiulystės“ skaitytojais. Sėk- 
mės ir kuo daugiau juokingų, 
netikėtų situacijų, kurios virstų 
subtiliomis epigramomis.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Raudoniu dažosi klevai.                                                            Aldonos Milieškienės nuotr.
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