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Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

(nukelta į 8 psl.)

Tik 
kalbantis 
išryškėja 

problemos, 
kurias 
būtina 
spręsti

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

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

Šventiniame renginyje – įtaigios 
užuominos apie problemas 

Nors liaudies išmintis by-
loja, jog „sotus alkano 
neužjaučia“, visai nebū-
tina būti neįgaliam, kad 
suprastum, kokių specia- 
liųjų poreikių gali turė-
ti įvairių negalių turintys 
žmonės. Tereikia įsiklausy-
ti į jų problemas, peržiūrė-
ti galimybes jiems padėti. 
Skatindamas tokį abipu-
siu supratimu paremtą di-
alogą Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) pirminin-
kas Zigmantas Jančaus-
kis lankėsi Šiauliuose, kur 
kartu su savivaldybės ir 
neįgaliųjų nevyriausybi-
nių organizacijų (NVO) at-
stovais bei kitais dalyviais 
diskutavo aktualiomis ne-
įgaliesiems temomis.

Svarbu siekti bendrų 
tikslų

Pasak Šiaulių miesto mero 
Justino Sartausko, savivaldybė 
rūpinasi neįgaliaisiais ir jie nelie-
ka neišgirsti. Kita vertus, orga-
nizacijos, atstovaujančios neįga-
liesiems, yra labai išsiskaidžiu-
sios pagal ligas (savivaldybė šie-
met finansavo net 17 neįgalių-
jų NVO projektų), tad jų intere-
sai, poreikiai bei problemos yra 
labai įvairūs ir jų, be abejo, ne-
pavyksta išspręsti tuoj pat. Sie-
kiant efektyvesnio bendradar-
biavimo tarp savivaldybės ir ne-
įgaliųjų NVO pernai įkurta Neį-
galiųjų reikalų taryba. Pasak jos 
pirmininkės, Šiaulių miesto sa-
vivaldybės vicemerės Danguo-
lės Martinkienės, didelių darbų 
nuveikti dar nepavyko, bet to-

Ansamblio jubiliejus – 
graži proga susitikti

Auksiniam rudeniui skirta ly-
riška daina pradėti šventinį rengi-
nį į Birštono kultūros centro sceną 
užkopė 11 Neįgaliųjų draugijos 
ansamblio „Sugrįžki, jaunyste“ 
dainininkų. Gerai žinomą melo-

Meilė dainai iš namų išvadina, 
širdį nuramina

Į jaunatvišką 15-os metų 
jubiliejų Birštono savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Sugrįžki, 
jaunyste“ sukvietė esa-
mus ir buvusius savo na-
rius, dainai neabejingus 
bičiulius iš Prienų, Alytaus, 
Druskininkų, Vilkaviškio 
ir net Palangos, savival-
dybės vadovus. Kultūros 
centras tądien skambėjo 
sielą virpinančiomis melo-
dijomis, svečių ir gerbėjų 
sveikinimais, alsavo nuo-
širdžiu bendravimu.

Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Sugrįžki, jaunyste“ 
dainuoja jau 15 metų.

diją salėje niūniavo dar bene an-
tra tiek šventės svečių – buvusių 
šio kolektyvo narių, dėl sveikatos 
ar kitų aplinkybių turėjusių atsi-
sveikinti su širdžiai mielu muzi-
kavimu. Tačiau Neįgaliųjų drau-
gija jų nepamiršo, iš savo būrio 
neišskyrė – pakvietė prisiminti 
kartu išgyventas akimirkas, pa-
sidžiaugti visus dainos mylėto-

jus vienijančiu artumu.
Pirmoji ansamblio vadovė 

Audronė Pračkauskaitė prisime-
na ansamblį prasidėjus nuo 7–8 
moterų. Repeticijoms jos rink-
davosi į Kultūros centrą – jame 
buvo skirtas kambarys, kuriame 
pagal iš anksto sudėliotą grafiką 

(nukelta į 5 psl.)

Gėlių festivalis – tai socia- 
linis, bendruomeninis ir 
kultūrinis renginys. Lie-
tuvos žmonių su negalia 
sąjunga (LŽNS) juo siekia 
skatinti bendruomenės 
iniciatyvas, burti kaimy-
nystėje gyvenančius, dir-
bančius žmones bei įstai-
gas, organizacijas, ragina 
geriau vieni kitus pažinti, 
drauge spręsti kylančias 
problemas. Penktą kar-
tą surengtas festivalis su-
domino ir nemažai oficia-
lių asmenų – Seimo narių, 
socialine parama besirū-
pinančių Vilniaus mies-
to savivaldybės atstovų, 
įvairių visuomeninių ne-
įgaliųjų organizacijų va-
dovų. 

Lėšų stygius tradicijos 
nenutraukė

Pirmasis Gėlių festivalis su-
rengtas 2005-aisiais. Ketverius 
metus gegužę į spalvų ir geros 
nuotaikos fiestą Gėlių gatvės gy-
ventojus, joje įsikūrusias vers-
lo įmones kvietęs renginys buvo 
trumpam stabtelėjęs. Priežastis 
labai kasdieniška – trūko lėšų. Vis 
dėlto graži iniciatyva, siekis plė-
toti kaimyniškus santykius su ša-
limais gyvenančiais, dirbančiais (nukelta į 3 psl.)

kios tarybos nauda ateityje ne-
abejojama. Tereikia, kad posė-
džiams būtų ruošiamasi iš anks-
to ir neįgaliųjų NVO pačios su-
sidėliotų prioritetus, o ne ban-
dytų spręsti kiekviena savo  
problemas. Savo ruožtu LND 
pirmininkas Z.Jančauskis reko-
mendavo kviestis daugiau sa-
vivaldybės atstovų į šiuos po-
sėdžius, kad neįgalieji neliktų 
vieni spręsti ir aptarinėti savo 
problemų.

Ne visos iniciatyvos 
reikalingos

Z.Jančauskis teiravosi apie 
aplinkos pritaikymą neįgalie-
siems ir jų galimybes judėti sa-
varankiškai, mat, norint pama-
tyti neįgaliuosius, įtraukti juos į 
įvairias organizuojamas veiklas, 
būtina užtikrinti, kad jie galė-
tų išeiti iš namų. Pasak Šiaulių 
miesto mero J.Sartausko, savi-
valdybė šiam neįgaliųjų porei-
kiui neliko abejinga – bandyta 
paleisti žemagrindį autobusą. 
Deja, jis susidomėjimo nesulau-
kė, o visų turimų autobusų pa-
keisti žemagrindžiais savivaldy-
bė neišgali. Neįgaliųjų NVO at-
stovai svarstė galimybę grąžinti 
tokį autobusą ir iš anksto skelbti, 
kuriomis dienomis ir kokiu lai-
ku jis važinėja, taip pat siūlyta 
skirtingomis dienomis keisti jo 
maršrutą, kad paslauga galėtų 
pasinaudoti visame mieste gy-
venantys neįgalieji.

Rimtas požiūris į būsto 
pritaikymą neįgaliesiems

Z.Jančauskiui pastebėjus, jog 
pernai pagal Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems programą Šiau-
lių mieste pritaikyti tik 2 būs-
tai, suabejota, ar tik toks tėra jų 
pritaikymo poreikis. Pasak Šiau-
lių miesto savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus Sociali-
nių paslaugų poskyrio vedėjos 

bendruomenės nariais neužge-
so – renginys vėl atgijo, tik iš pa-
vasario buvo perkeltas į rude-
nį. Pasak renginio organizatorės 
LŽNS projektų vykdytojos Nijo-
lės Zenkevičiūtės, gėlių žiedų ne-
trūksta ir šiuo metų laiku, be to, 
jau galima pasidžiaugti ir per va-
sarą subrendusiu derliumi, rengi-
nį paįvairinti muge.

LŽNS prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė užsiminė, kad dar prieš 

tris mėnesius buvo abejojama, ar 
festivalį pavyks surengti, – už jam 
numatytus 1,5 tūkst. litų ne ka-
žin ką tegalima nuveikti. Tačiau 
N.Zenkevičiūtė buvo nusiteikusi 
ryžtingai: „Darom.“ 

Pasirengimo laikotarpis nebu-
vo lengvas. Teko pasitelkti daug 
išmonės. Šventės biudžetas pa-
dvigubėjo – prie jos organizavimo  

„Mobilūs Angelai“ žvalgėsi , kaip neįgaliesiems pritaikytas senamiestis.

Egidijaus Skipario nuotr.



Pamąstymai 
Mokytojų dienos 

išvakarėse

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Netrukus šventė – Mokytojų diena. Man gražu, 
kai į gatves šios šventės rytą pasipila tautos ateitis – 
mūsų vaikai, jaunimas. Pasipuošę, su gėlėmis ranko-
se. Per vasarą paaugę, sustiprėję, saulės ir vėjo nugai-
rintais veidais. Jiems patinka šventės. Man, senai, neį-
galiai mokytojai pensininkei, džiugu, kad jie smagūs, 
kad sveiki, pavalgę.

Per ilgus pedagoginio darbo metus tokių švenčių 
mano gyvenime būta daug. Beveik visos jos baigda-
vosi gausiomis suneštinėmis vaišėmis, jose dalyva-
vo svečiai, kurių garbingiausi buvo kolūkio pirmi-
ninkai su buhalteriais, partinės organizacijos sekreto-
riai. Tose šventėse būdavo daug pompastikos, skam-
bių kalbų. Negaila tų dienų, nes žodžiai, linkėjimai 
nebuvo tikri, iš širdies. Gaila tik, kad šiandien moky-
tojas, jo darbas nėra tinkamai įvertintas, pagerbtas, 
ypač kalbant apie „išėjusius į užtarnautą poilsį“. Ir tai 
ne vien pensininkai, ligoniai. Beveik kasdien per tele-
viziją, radiją girdime, kad mokytojų šalyje per daug: 
uždaromos mokyklos, jungiamos klasės...

O kas laukia sergančių mokinių? Vieni jų žinių se-
miasi specialiosiose mokyklose, kiti galbūt pritaps prie 
besimokančiųjų bendrojo lavinimo mokykloje. Pasta-
riesiems nebus lengva – juos pastums, pravardžiuos. 
Daugeliui pagalbos reikalingų mokinių ligoniukų 
dar tik reikia svajoti apie mokytojo padėjėją darbui 
su neįgaliuoju, apie pavėžėjimą į pritaikytą mokyk- 
lą, kurioje jis galėtų laisvai judėti, apie psichologinę 
pagalbą. Dar blogiau, jei toks mokinukas gyvena kai-
me. Ne kiekvieno neįgaliojo tėvai ryšis jį leisti į spe- 
cialiąją mokyklą, tad vienintelė išeitis – tokį moki-
nį pedagogams lankyti namuose. Bet ar juos kas be-
lankys?

Mokytojų dienos išvakarėse dažnai prisimenu mo-
kyklą, buvusius mokinius, kolegas mokytojus. Nuo 
1954 iki 1973 metų dirbau kaimo mokyklose. Pir-
maisiais darbo metais net ten nebuvo elektros, į kai-
mą nevažiavo autobusas ir gydytoją susirgęs ne vi-
sada galėjai prisišaukti. Tačiau mes, sunkiųjų poka-
rio metų mokytojai, turėjome vieną didelę vertybę – 
meilę mokiniui, ypač paliegusiam, sergančiam, to-
kiam kaip a.a. Marijonas, meiliai vadintas Maniuku. 
Širdininkas, gyvenęs daugiau kaip už 3 km nuo mo-
kyklos, buvo mokomas namuose. Mane, jauną moky-
toją, direktorius paskyrė mokyti Marijoną visų daly-
kų. Be jokio papildomo atlyginimo. To tada nebuvo. 

Mokiau Marijoną ketverius metus – nuo 5 iki 8 
klasės. Giedra ar lietus, pūga ar vėjas, kartą per sa-
vaitę ėjau laukais ir mišku pas jį su užduotimis, o jis 
manęs laukė. Šiandien neprisimenu, ar buvo sunku, 
tik labai gerai atmenu aštuntokų išleistuves, kai Ma-
rijonas džiaugsmu spindinčiomis akimis draugų bū-
ryje vis stengėsi būti arčiau manęs ir kartojo esąs lai-
mingas. Buvau laiminga ir aš.

Už kelerių metų Marijonas atgulė kapeliuose am-
žino poilsio, širdis operacijos neatlaikė.

Sunkus ir atsakingas mokytojo darbas, priva-
lai jauną žmogų ne tik mokyti, auklėti, bet ir mylė-
ti. „Vaiko širdis kaip vaškas, paliovus šildyti – sukie-
ti“, – rašė Pranas Mašiotas.

Ore draikosi voratinkliai, raudoniu liepsnoja kle-
vai, soduose apsunkusias šakas svarina obelys. Gat- 
ve klegėdamas nuskuba būrelis mokinių. Mokyklo-
se jų laukia mokytojai. Palinkėkime jiems sveikatos 
ir sėkmės.

Išeisiu šventės rytą į lauką. Prie laiptinės, ant suo-
lelio. Su gėlėmis rankose skubės mokiniai. Galbūt 
praeis ir vienas kitas pedagogas. Kažin, ar jie atpa-
žins lazdele pasirėmusią seną mokytoją, kuri jiems 
linki tik didžiausios sėkmės. Padange nusklęs paukš-
čių būrys, o mokiniai skubės mokslo taku.

Marijampolė:
 Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
narė Lina Cvirkienė papa-
sakojo apie organizacijos na-
rių išvykas.

Įsigeidę pamatyti gra-
žių vietų ar patirti įspū-
džių, dažniausiai keliau-
jame į svečias šalis ir retai 
aplankome, kas yra šalia 
mūsų. Norėdami pamaty-
ti ne už jūrų marių, o Lietu-
voje esantį grožį, neįgalieji 
išsiruošia į įvairias išvykas.

Visai neseniai aplankė-
me jurginų karalystę, esan-
čią Širvintų rajone, Kal-
nynų kaime. Jos „karalie-
nė“ – mokslininkė Janina 
Čaplinskienė. Ji šeiminin-
kauja beveik trijų hektarų 
plote. Jos sodyboje galima 
gėrėtis nenusakomo žie-
dų grožio, dydžio ir spal-
vų jurginais. Šių ilgiausiai 
iš visų žydinčių gėlių čia 
apie 500 rūšių. Yra sody-
boje ir labai retų – kvepian-
čių jurginų.

Kita graži vieta, į ku-
rią nuvykome, – Pūčko-
rių atodanga, esanti vos 
už 6 km nuo Vilniaus cen-
tro. Tai ledynmečio atodan-
ga – aukščiausia Lietuvoje, 
net 65 m. Ši vieta – Vilnios 
perlas, atveriantis įspūdin-

Susipažįsta su aplink esančiu 
grožiu ir įdomybėmis

gą gamtovaizdį.
Kadangi mėgstame ne 

tik gamtos grožį, bet ir nau-
jus, aštrius įspūdžius, apsi-
lankėme Vilniaus „Akro-
polyje“ rodomame 5D kine. 
Tai nepamirštamų jausmų 
ir pojūčių oazė, priverčian-
ti išgyventi įvairias ekstre-
malias situacijas.

Praėjus kelioms die-
noms, vėl išsiruošėme pa-
keliauti – apsilankėme Šili-
nių atlaiduose Šiluvoje. 

Čia mūsų kelionė ne-
sibaigė, nes dar buvome 
nusprendę aplankyti Ne-
makščius, esančius Rasei-
nių rajone. Atvykus ku-
nigas mus pakvietė į baž-
nyčią, plačiau papasakojo 
apie ją ir pasiūlė kartu nu-
eiti į netoliese esančią Lur-
do grotą. Tai tikrai dar labai 
mažai kam žinoma vieta, 
kurią turėtų aplankyti kiek- 
vienas krikščionis. Lurdo 
grota pastatyta 2008 m. se-
nosios bažnyčios vietoje. Ji 
dedikuota Marijos apsireiš-
kimo Lurde 150-osioms ir 
Šiluvoje – 400-osioms me-
tinėms paminėti. Tikima, 
kad ši šventa vieta saugo 
vietos gyventojus, keliau-
tojus ir svečius. Šiam iš-

site jokiuose kataloguose, 
žinynuose. Tai Tamulevi-
čių sodyboje įkurtas tech-
nikos muziejus, kurio eks-
ponatų skaičiaus tikriau-
siai nežino net pats savi-
ninkas. Visa Tamulevičių 
sodyboje esanti technika 
yra veikianti, o pats įspū-
dingiausias muziejuje yra 
aštuonratis savaeigis ve-
žimas, dukart didesnis už 
paprastą arklių traukiamą 
vežimą, galintis važiuoti 
vyrams sukant išcentrinio 
rato rankenas.

Džiaugiamės išsiruošę 
į šias išvykas ir praturtinę 
savo akiratį. Pamatykime 
kas šalia, o tada galime ir 
toliau keliauti.

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Ukmergės rajo-
no neįgaliųjų draugijos soci-
alinė darbuotoja Sonata Da-
gytė papasakojo apie tai, kaip 
organizacijos nariai pasitiko 
rudenį. Jie jau 6-ąjį kartą su-
rengė tradicine tapusią „Der-
liaus šventę“.

Nuo ankstaus ryto žmo-
nės, nešini pilnais krepšiais 
daržo, sodo gėrybių, glė-
biais savo išaugintų gėlių 
traukė Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos pusėn. 
Tai dalyviai, draugijos na-
riai, skubėjo ruoštis „Der-
liaus šventei“. Kas kompo-
navo įmantrias puokštes, 
kas ruošė skanius valgius. 
Taip jie siekė pelnyti „Gra-
žiausios rudeninės puokš-
tės“ ar „Skaniausio šio der-
liaus patiekalo“ konkursų 
nugalėtojų vardą.

Renkant geriausius bal-
suota slaptai, o užpildytos 
balsavimo kortelės parodė, 
jog išrinkti geriausią komi-
sijai buvo tikrai nelengva – 

Derliaus šventė leido 
pasidžiaugti bendravimu

daugelis įrašė po kelis va-
riantus. Laimėtojai apdo-
vanoti Neįgaliųjų draugi-
joje kurtais praktiškais pri-
zais. Gražiausias rudenines 
puokštes sukūrė Ona Pečiu-
lienė, Janina Murauskienė, 
Gražina Janina Grigorjeva, 
Zita Brivinskienė, o ska-
niausius patiekalus paga-
mino Vitalija Elena Griciū-
nienė, Vladislava Vančen-
kova, Svetlana Tretjakova, 
Leonora Jasinavičienė.

Renginio vedėja ir orga-
nizatorė Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Zita Kviklienė visus 
šventės dalyvius netikėtai 
nustebino pradėjusi svei-
kinti šiais metais jubiliejų 
šventusius draugijos na-
rius. Pasveikinusi kiekvie-
ną asmeniškai, visai tą patį 
jubiliejų švenčiančiai narių 

grupei skirdavo po dainą, 
kurią atliko pirmininkės 
vadovaujamas ansamblis 
„Goda“. O kur dar šokiai, 
žaidimai, pokalbiai... 

Taip gera susitikti, pa-
bendrauti, pasidžiaugti ir 

Ukmergė:

pasiguosti, tiesiog pasibū-
ti kartu ar bent nusišypsoti 
vienas kitam... Juk tiek ne-
daug reikia, kad į namus 
grįžtume jausdami mei-
lę žmogui, derliui ir rude-
niui...

  „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi Ala Palunkiškie-
nė papasakojo apie rudeninį 
Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos narių poilsį prie Bal-
tijos jūros.

Besibaigiant rugsėjui 45 
Švenčionių rajono neįga-
liųjų draugijos nariai turė-
jo galimybę ilsėtis prie jū-
ros. Šią progą jiems ir kitų 
draugijų nariams suteikė 

Švenčionys: Kelionė į rudenišką pajūrį
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, o sklandų pasiruošimą 
kelionei užtikrino Švenčio-
nių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Tadeu-
šas Šimkovič. Nors drau-
gijoje yra per 350 narių, jis 
stengiasi pasirūpinti visais 
kruopščiai ir nuoširdžiai 
dirbdamas. Pirmininkas or-
ganizuoja neįgaliesiems ke-
liones, ekskursijas, subu-

ria juos sporto varžyboms 
ir pats yra puikus atkak- 
laus, pasitikinčio savo jėgo-
mis žmogaus pavyzdys. Jis 
nepristigo laiko pasirūpinti 
neįgaliaisiais ir šįkart – pa-
skambino kiekvienam vyk-
ti besiruošusiam, nupasa-
kojo kelionės planus, vėliau 
išlydėjo keliaujančiuosius.

Ilsėdamiesi prie jūros 
aplankėme Palangą, kuri 

mus sužavėjo savo atsinau-
jinusiomis gatvėmis, mo-
dernumu. Surengėme va-
karonę, kurioje skaitėme 
S.Nėries poeziją, aptarėme 
aktualias temas, geriau vie-
ni kitus pažinome, įsiklau-
sėme. Kelionės – puiki pro-
ga pabėgti nuo kasdieny-
bės, pailsėti, pabendrauti su 
likimo draugais ir papildyti 
teigiamų įspūdžių atsargas.

skirtiniam statiniui prirei-
kė 272 tonų žvyro ir 39 di-
džiulių priekabų akmenų. 
Iš akmenų sukurta gro-
ta, Švč. Mergelės Marijos, 
šv. Bernadetos skulptūros 
mintimis nukelia į Prancū-
zijos Lurdą. Viską apžiūrė-
ję, uždegę žvakutę ir nusi-
fotografavę, patraukėme 
autobusiuko link. Atsisvei-
kindamas klebonas pavai-
šino obuoliais ir palinkėjo 
laimingos kelionės. Širdys 
džiaugėsi, kad teko susitik-
ti su tokiu mielu žmogumi.

Pavažiavę visai neto-
li, sustojome. Mūsų lau-
kė dar vienas įdomus re-
ginys – privatus techni-
kos muziejus, kurio nera-

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai džiau-
giasi išvykomis į įdomias Lietuvos vietas.

Jau 6-ąjį kartą Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos nariai 
džiaugėsi užaugintomis gėrybėmis „Derliaus šventėje“.
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Kai perskaičiau šių metų raši-
nių konkurso temą, pagalvojau, 
kad man ji netinka. Mane nega-
lia lydi nuo pat gimimo, tačiau 
žmogus per gyvenimą praeina 
daug etapų ir visą laiką keičia-
si. Jei žmogų negalia užklumpa 
staiga, tai jo gyvenimas pakinta iš 
karto, o aš augau, brendau su ja. 

Tačiau vienas netikėtas laiš-
kas įtraukė mane į veiklą, kuri 
pakeitė mano gyvenimą. Tai 
buvo ranka rašytas laikraštėlis 
„Gyvenimo frontas“ (vėliau per-
vadintas „Draugo žodžiu“). Į jį iš 
karto pažiūrėjau skeptiškai, nes 
tuo metu dažnai gaudavau laiš-
kų, kurie siūlydavo „laimę“, tik 
reikėdavo juos išplatinti. Aš juos 
išmesdavau, bet šio laiško sąly-
gas – persiųsti nurodytu adresu – 
kažkodėl įvykdžiau. Taip pradė-
jau nuolat gauti laikraštėlį, kuria-
me draugai diskutuodavo įvai-
riomis temomis. Įsitraukiau ir 
aš, išmokau ginti savo nuomonę.

Pradėjęs lankytis likimo 
draugų susitikimuose pama-

KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Susigyventi su negalia 
padėjo bendraminčiai

čiau, kad jie drąsiai juda kaip 
kas gali – pritūpę, pasiremdami 
rankomis. Po kelių susitikimų iš-
drįsau ir aš klūpomis ropoti, ne-
belaukdavau, kol mane perneš 
į kitą vietą. Pastebėjau, jog nie-
kas nesijuokia, nekreipia dėme-
sio. Vėliau, keliaudamas su liki-
mo draugais, pamačiau, kad jie 
ne tik susitikimuose, savo būry-
je juda nesivaržydami savęs, bet 
ir gatvėse išdrįsta išlipti iš maši-
nų ir judėti kaip gali. Tai pravertė 
man, sugedus neįgaliojo vežimė-
liui toli nuo namų. Keliais įropo-
jau į netoliese buvusią įstaigą ir 
paprašiau paskambinti į namus, 
kad ateitų manęs parstumti.

Kadangi neaiškiai kalbu, 
vengdavau užkalbinti nepažįs-
tamą žmogų. Važinėdamas vis 
toliau nuo namų prireikus pa-
galbos laukdavau, kol aplinki-
niai pasisiūlys padėti. Vėliau drį-
sau pabandyti prašyti pagalbos 
ir kaskart tai darydamas vis la-
biau nugalėdavau jaudulį. Mano 
tartis tapo aiškesnė, vis dažniau 
savarankiškai apsipirkdavau, 
vis lengviau susišnekėdavau su 

pardavėjais. Tais laikais, prieš 
30–35 metus įvažiavimų į par-
duotuves ir kitas įstaigas nebu-
vo, tad savarankiškai apsipirkti 
galėdavau tik kioskuose. Tai bū-
davo didžiulis džiaugsmas, juk 
dariau tai pats, nuo nieko nepri-
klausomas.

Iš būrelio susikūrus invaspor-
to klubams, vėliau invalidų (da-
bar neįgaliųjų) draugijai, jau drą-
siai reikšdavau ir savo nuomo-
nę, jog ne visi neįgalieji gali siek-
ti sportinių aukštumų ir ne visi 
sunkiai judantys pasitenkina do-
vanėlėmis. Mums reikia bendra-
vimo, bendraminčių.

Drąsiai sakau, kad mane gy-
venimui su negalia subrandi-
no būrelis „Draugystė“, tad ir li-
kimo draugams patariu ieško-
ti bendraminčių. Tai padės pasi-
justi visaverčiu žmogumi, padės 
gyventi su negalia ir jos nesivar-
žyti. Nors sunkiai judame, esame 
įvairių skausmų, sutrikimų ka-
muojami, tik mes, neįgalieji, ge-
riausiai vieni kitus suprantame, 
todėl turime bendrauti, burtis.

Egidijus ŠATAS

Įsibėgėjus rudeniui į Nami-
šių seniūnijos kultūros centre 
organizuotą susitikimą rinkosi 
aplinkinių seniūnijų ir kaimų 
neįgalieji. Šio susitikimo idėją 
penketą metų puoselėjęs Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Juozas Matulis 
džiaugėsi, kad pagaliau Neįga-
liųjų draugijos aktyvistai pabu-
vo visose Pasvalio rajono seniū-
nijose. Jis linkėjo daugiau akty-
vumo ir organizuotumo, kad ir 
ateityje toliau nuo miesto gy-
venantys neįgalieji neliktų pa-
miršti, neaplankyti.

Prie susitikimo organizavi-
mo labai prisidėjo Namišių se-
niūnas Kęstutis Valuntonis ir 
seniūnijos socialinė darbuotoja 
Angelė Valauskienė. Dalyvavo 
ir daug svečių – Saločių parapi-
jos klebonas Eimontas Novikas, 
Pasvalio rajono meras Gintautas 
Gegužinskas, mero pavaduoto-
jas Povilas Balčiūnas, Pasvalio 
rajono bendruomenių vadovas 
Stasys Butkus ir kiti.

Svečiams pasveikinus susi-
rinkusiuosius, scenoje pasirodė 
sveikatingumo būrelio „Purie-
na“ moterys, pasipuošusios tau-
tiniais drabužiais. Jos parodė li-

teratūrinę inscenizaciją, skirtą 
Maironio 150-ųjų gimimo meti-
nių minėjimui. Vėliau į sceną už-
kopė draugijos ansamblis „Žals-
vasis šaltinis“, paskui žiūro-
vams buvo pristatyta draugijos 
vaidybos būrelio režisierės Dia-
nos Aukštuolienės paruošta hu-
moristinė inscenizacija „Nieko 
gero“. Dainų susirinkusiesiems 
dovanojo ir šeimininkai, Nami-
šių kultūros namų saviveiklinin-
kų ansamblis, taip pat Kiemėnų 
kaimo dainininkės.

Pasiklausę koncerto susitiki-
mo dalyviai galėjo apžiūrėti Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugijos 
fotografų būrelio nario Vydman-
to Bručo nuotraukas ir pasigro-
žėti draugijos darbštuolių rank-
darbiais.

Linkėdami daugiau džiaugs-
mo ir mažiau skausmo, daugiau 
dainų, mažiau nevilties, baigė-
me prasmingą susitikimą su Na-
mišių seniūnijos neįgaliais žmo-
nėmis.

Vilius GRABSKIS

Pasvalys: Aplankė 
visas rajono 
seniūnijas

prisidėjo kone visos Gėlių, Sodų 
gatvėse ir netgi toliau įsikūrusios 
bendrovės, padėti neatsisakė ap-
linkinių mokyklų, gimnazijų, su 
kuriomis LŽNS palaiko draugiš-
kus ryšius, moksleiviai, vaikų 
darželio auklėtiniai. Gėlių gatvės 
7-uoju numeriu pažymėto namo 
kiemas pražydo gražiausiais gė-
lių žiedais, palapinėse savo dir-
binius išsidėliojo Vilniaus mies-
to neįgaliųjų draugijos,Vilkpėdės 
bendruomenės socialinių paslau-
gų centro rankdarbių klubo „Vai-
vos juosta“, dienos centro „Švie-
sa“, Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro auksarankiai, vilioję čio-
nai užsukti sostinės gyventojus 
ir svečius.

Įtaigios interakcijos – 
sudedamoji festivalio dalis

Festivalio programą gerokai 
išplėtė LŽNS kultūros projektų 
koordinatorės Snieguolės Dik-
čiūtės iniciatyva gimusios įtai-
gios socialinės interakcijos. Jau 
ne vieną šalies miestą aplankę 
„Mobilūs Angelai“ prieš praside-
dant festivaliui šįkart vaikštinė-
jo sostinės Trakų, Vokiečių, Auš-

Šventiniame renginyje – įtaigios 
užuominos apie problemas 

(atkelta  iš 1 psl.)

ros Vartų, Sodų ir Gėlių gatvė-
mis, stengdamiesi atkreipti visų 
dėmesį į neįgaliesiems nepritai-
kytą, neprieinamą aplinką. Net 
Rotušė sunkiai judančius žmo-
nes pasitinka aukščiausiais laip-
tais, o kiek įvairių įstaigų, par-
duotuvių nuo rateliuose sėdin-
čių neįgaliųjų atsitvėrė 2 ar 3 laip-
teliais... Galbūt Angelų stabtelė-
jimas prie jų durų paskatins su-
simąstyti ir šias kliūtis pašalinti. 

Įdomią geros valios akciją 
Angelai surengė ir šventinio ren-
ginio prieigose – viešojo trans-
porto sustojimo vietoje – Gėlių 
stotelėje. Kiekvieną iš autobuso 
ar troleibuso išlipantį žmogų čia 
pasitiko specialiai jiems patiestas 
kilimėlis, smuiko muzika, Ange-
lų šypsenos, džiugūs šventės da-
lyvių šūksniai, plojimai, kvieti-
mai užsukti į šventę, pabendrau-
ti. Juk svarbus kiekvienas žmo-
gus, o dar svarbesnis – tarp jų 
užsimezgantis ryšys. 

Tuo leido įsitikinti ir tądien 
„Veiklaus jaunimo“ sureng-
ta gyvo veiksmo akcija „Jei tu 
man..., tai aš tau“, interakcija 
„Dėmesio“.

Kultūrinėje programoje – 
nuo Jurgio Didžiulio iki 

darželinukų 
Pusiaudienį prasidėjusi šven-

tė užtruko iki darbo dienos pa-
baigos. Pakilią nuotaiką joje kūrė 
nemažai neįgaliųjų meno savi-
veiklos kolektyvų, parengusių 
įvairaus žanro pasirodymus. O 
renginį pradėjo populiarus atli-
kėjas Jurgis Didžiulis. Daugelį 
nudžiugino ne tik jo sudainuo-
ti kūriniai, bet ir požiūris į neį-
galų žmogų. Pasak J.Didžiulio, 
visi turim trūkumų, silpnybių, 
bet dėl to negalima žmogaus nei 

smerkti, nei diskriminuoti. Tu-
rime išmokti priimti ir save to-
kius, kokie esame, ir kitus. „Svar-
bu ne tik toleruoti, bet ir suvok-
ti situaciją“, – sakė noriai su neį-
galiaisiais bendravęs, fotografa-
vęsis žinomas pramogų pasau-
lio atstovas. 

Neįgaliųjų programas gražiai 
papildė festivalyje dalyvavusių 
mokinių koncertai. Tačiau bene 
daugiausia žiūrovų susirinko į 
darželio „Gėlynas“ mažųjų atli-
kėjų pasirodymą „Improvizaci-
ja „Gėlių pynė“. N.Zenkevičiūtė 
pasakojo, kad ankstesniais me-
tais darželinukai pasirodydavo 
vieni pirmųjų, o šiemet nutarta 
vaikučių programėle pakvies-
ti pasigrožėti ir jų tėvelius, todėl 
mažųjų pasirodymas priartintas 
prie darbo dienos pabaigos, kai 
tėvai ateina jų pasiimti. 

Gerai apgalvotas kultūrinės 
programos sudėliojimas turėjo ir 
edukacinę prasmę – kuo daugiau 
sveikų žmonių pamatys, kaip ir 
kuo gyvena, kuo domisi, ką su-
geba neįgalieji, tuo geriau juos 
supras, tuo greičiau keisis svei-
kosios visuomenės dalies požiū-
ris į negalią. „Šiuo keliu einame 
ir į savo veiklas įtraukdami vi-
sus visuomenės sluoksnius, pra-
dedant darželinukais, mokiniais 
ir baigiant jų tėvais, – pasakojo 
N.Zenkevičiūtė. – Kuo anksčiau 
pamatysime neįgalų žmogų, tuo 
geriau jį pažinsime, susidraugau-
sime, priimsime kaip sau lygų.“

Pradėta akcija 
„Autobusiukas veža“
Į Gėlių festivalį susirinkę 

žmonės tapo ir dar vienos akci-
jos, mokančios įsigilinti, supras-
ti, ištiesti pagalbos ranką, daly-
viais. Renginio metu festivalio 

dalyviams buvo siūloma įsigy-
ti loterijos bilietų, kurie kiekvie-
nam garantavo laimėjimą. 

LŽNS prezidentė R.Kava- 
liauskaitė šią loteriją įvardijo 
kaip tądien pradėtą akciją „Au-
tobusiukas veža“, kuria prade-
damos rinkti lėšos naujesniam 
neįgaliesiems vežioti mikroauto-
busui įsigyti, nes turimas trans-
portas yra senas ir nuolat genda. 
„Daugumai neįgaliųjų pritaiky-
tas transportas – tai tikslas nebū-
ti izoliuotiems ir judėti pirmyn. 
Mes siekiame, kad kuo daugiau 
neįgaliųjų galėtų aktyviai gyven-
ti ir nesijaustų apriboti. Jūs gali-
te prisidėti prie šios akcijos įgy-
vendinimo“, – susirinkusiuosius 
drąsino organizacijos vadovė. 

Festivalyje apsilankęs Seimo 
narys Petras Auštrevičius nupir-
ko tris šios loterijos bilietus, už 
kiekvieną iš jų sumokėdamas 
po 20 litų. Gražus ir sveikintinas 

pavyzdys. Tačiau būtų dar ge-
riau, kad į tokius būtinus neįga-
liųjų organizacijų poreikius val-
džios vyrai atsižvelgtų ir priim-
dami įstatymus, tvirtindami biu-
džetą. Vien visuomenės gerano-
riškumo nepakanka, kad būtų iš-
spręstos bent jau labiausiai neati-
dėliotinos neįgaliųjų problemos.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Gėlių festivalio organizatorė Nijo-
lė Zenkevičiūtė džiaugėsi atgijusiu 
renginiu.

Neįgaliesiems patiko Jurgio Didžiu-
lio dėmesys ir požiūris į negalią.

Gėlių gatvės 7 numeriu pažymėto namo kiemelyje  buvo daug šurmulio.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Padėkime skrandžiui 
netingėti

Dispepsija medicinoje va-
dinamas virškinimo su-

trikimas (sinonimai: dispepsiniai 
sutrikimai, dispepsiniai reiš-
kiniai, dispepsijos sindromas, 
„tingaus skrandžio“ sindromas 
ir kt.), buityje – nevirškinimu. Kai 
virškinimas sutrinka skrandyje, 
tai vadinama skrandžio dispepsija, 
esant blogam virškinimui žarny-
ne – žarnų dispepsija. Tai nereiš-
kia, jog tą patį žmogų gali var-
ginti tik skrandžio arba tik žar-
nyno „tingumas“. Gyvenime 
būna atvejų, kai vienu metu ne-
sveikuoja skrandis, žarnynas, 
kasa, kepenys...

Medicinos statistikos duo-
menimis, dispepsija (toliau – 
nevirškinimas) vargina ne ma-
žiau kaip 30–40 proc. viso pa-
saulio gyventojų (abiejų lyčių, 
visų amžiaus grupių). Kai ne-
virškinimas trunka ilgai, orga-
nizmas pradeda stokoti būtinų 
maisto medžiagų, silpsta.

Nevirškinimo  
požymiai:

– sunkumas skrandyje (pil-
numo pojūtis);

– gurgėjimas pilve;
– deginimo pojūtis ar skaus-

mas po krūtinkauliu (arba kiek 
žemiau);

– rėmuo;
– pykinimas arba šleikštulys 

pavalgius;
– nemalonus burnos kvapas;
– pilvo tempimas, pūtimas;

– alergija maistui;
– imuniteto nusilpimas (grei-

čiau susergama infekcinėmis li-
gomis, sunkiai gyja žaizdos);

– nuovargis, darbingumo su-
mažėjimas;

– vidurių užkietėjimas arba 
viduriavimas.

Nevirškinimo  
priežastys:

– per gausiai vartojamas rie-
bus (po riebaus maisto nedera 
tuoj pat valgyti saldumynų), aš-
trus, rūkytas, sunkiai virškina-
mas maistas;

– piktnaudžiavimas karš-
tais bei labai šaltais gėrimais ir 
valgiais;

– greitas valgymas (pusry-
čiams reikėtų skirti pusvalan-
dį, pietums ir vakarienei – apie 
valandą);

– blogai sukramtytas mais-
tas;

– apsinuodijimas maistu;
– infekcinės ligos;
– gastritas;
– virškinimo fermentų stoka;
– labai padidėjęs ar suma-

žėjęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas;

– valgymo metu gausiai var-
tojami skysčiai;

– po valgio geriamas gazuo-
tas vanduo (paskui pučia vidu-
rius), kava (didina skrandžio 
sulčių rūgštingumą, dirgina 
skrandžio gleivinę);

– valgymas vėlai vakare (va-
karieniauti reikėtų likus bent 2 
valandoms iki miego);

– per ankstyvas ėjimas mie-
goti tuoj po vakarienės (reikėtų 
palaukti 2,5–3 valandas);

– valgymas tuoj po sunkaus 
fizinio darbo (reikėtų palauk-
ti ne mažiau kaip pusvalandį);

– fizinė veikla tuoj po valgio 
(reikėtų vengti bet kokios fizinės 
apkrovos bent valandą);

– persivalgymas (vietoje 3 
kartų per dieną patartina mai-
tintis 4–5 kartus ir mažesnėmis 
porcijomis);

– valgymas „iš reikalo“ (kai 
maistas nežadina apetito);

– rūkymas;
– nešiojimas drabužių, spau-

džiančių skrandžio sritį;
– alkoholio vartojimas;
– nėštumas;
– stresas, pašaliniai užsiėmi-

mai valgio metu;
– mažai judrus gyvenimo 

būdas;
– gastritas (skrandžio gleivi-

nės uždegimas);
– kai kurie vaistai (pavyz-

džiui, aspirinas, ibuprofenas, 
kortizonas; vidurių laisvinamie-
ji preparatai);

– opaligė;
– tulžies pūslės akmenligė;
– kasos uždegimas;
– infekcinės žarnyno ligos;
– žarnyno kirmėlės.

Romualdas OGINSKAS

Kantrybė neatsiejama 
nuo kančios

Mokyti mus kantrybės suau-
gusieji imasi jau ankstyvoje vai-
kystėje. Pirmieji raginimai „būk 
kantrus“, „pakentėk truputėlį“, 
„nusileisk“, „atsiprašyk“ mums, 
vaikams, dažnai būna nepaaiš-
kinti, todėl juos priimame kaip 
nuoskaudą, betikslę kančią. Lai-
kui bėgant kantrybė mumyse 
tarsi bręsta, stiprėja, tačiau daž-
nam net ir šiandien ją sunku su-
valdyti, dar sunkiau – pasikliau-
ti. Visas krikščioniškasis pasaulis 
kantrybę pripažįsta kaip didžią 
dorybę, mat ji mums padeda ne 
tik sprendžiant vidinius konflik-
tus, bet ir bendraujant su kitais. 
Kantrybė paprastai suprantama 

Kantrybė – menas kentėti
kaip gebėjimas kančios akimirką 
susivaldyti, kartais būti nuolan-
kiam ar nuolaidžiam. Dorybe ji 
tampa tuomet, kai, patekę į su-
dėtingą situaciją, gebame susi-
tvardyti ir leisti neramumui nu-
slūgti. Šiek tiek pakentėdami pa-
prastai suvaldome padėtį, mūsų 
reakcija sušvelnėja, tampa labiau 
apgalvota, išmintingesnė, o tai 
be galo svarbu priimant bet ko-
kius sprendimus.

Kantrūs sau ir kitiems
Kantrybės reikia nuolat. Bū-

tina būti kantriam su savimi pa-
čiu, kai sergame, pervargstame, 
liūdime. Jei pasiduotume iškart, 
tikėtina, niekada nesugebėtume 
įveikti mus užklupusių sunku-
mų, o jei viską spręstume im-
pulsyviai, taip pat, greičiausiai, 
pralaimėtume. Bendravime su 
kitais kantrybė neįkainojama – 
susivaldymas, kai mus išduo-
da, kai nuvilia, yra didžiulė do-
vana. Įsivaizduokite, jei būtu-
me nekantrūs kitų ydoms, nuo-
lat vaikščiotume tarsi tiksinčios 
bombos, kurios kiekvieną minu-
tę gali sprogti ir pratrūkti pyk-
čiu, netaktu, šiurkštumu ir pan. 
Ar tuomet šalia mūsų esantys 
žmonės norėtų su mumis ben-
drauti? Ar mūsų nevengtų? Ne-
bijotų? Tikėtina, jog, būdami im-
pulsyvūs storžieviai, greitai lik-
tume vieniši... Tik būdami kan-
trūs galime atsiskleisti neįskau-
dindami kitų, tačiau tam ten-
ka nugalėti save, laimėti vidinę 

kovą, kur yra ir pasiaukojimo, 
ir kančios.

Kuo kartesnė kantrybė, 
tuo saldesnė pergalė
Įsivaizduokite nekantrų žve-

jį, kuris, vos įmerkęs meškerę, 
iškart ją traukia ir niurzga bei 
plūstasi dėl menko laimikio. 
Toks žvejys greičiausiai liks ir 
be žuvies, ir be malonios popie-
tės, o savo neigiamas emocijas iš-
lies ant niekuo dėtų artimųjų ar 
net nepažįstamųjų. Kitas žvejys, 
kantriai laukęs, kol plūdę timp-
tels pati žuvis, greičiausiai ga-
lės didžiuotis tiek malonia žve-
jyba, tiek skania vakariene, tiek 
šiltu bendravimu. O visą situa-
ciją į vieną ar kitą pusę pakrei-
pė tik viena savybė – kantrybė.

Kantrybė, kaip minėta, pa-
prastai susijusi su kokia nors 
auka, kuria gali tapti bet koks 
aukštesnis, prasmingesnis tiks-
las. Pavyzdžiui, daugelio ne-
mėgstama fizinė mankšta ir ją 
lydintys sudėtingi pratimai rei-
kalauja išties didelės kantrybės. 
Tačiau jei pagalvosime, kokios 
naudos šie pratimai galėtų su-
teikti mūsų kūnui, fizinei svei-
katai, juos pakelti bus lengviau. 
Mums šiame procese būti kant- 
resniems padės suvokimas, jog, 
norint pasiekti rezultatų, kančia 
neišvengiama.

Kartais atsitinka taip, kad, 
buvę kantrūs kokioje nors situ-
acijoje, pradedame sunkiau vis-
ką ištverti, tarsi klausiame savęs: 

„Kur dingo mano kantrybė? Kas 
atsitiko, juk anksčiau taip leng- 
vai tai iškęsdavau?“ Atsakymo 
derėtų ieškoti giliau, aiškintis, 
kodėl nebėra motyvacijos ištver-
ti nemalonius pojūčius, kas pa-
sikeitė. Dažniausiai taip atsitin-
ka todėl, kad dingsta tikėjimas, 
jog yra dėl ko stengtis, jog kančią 
suteikianti veikla yra prasminga.

Kartais polinkis į nekantrumą 
didėja ir dėl kitų priežasčių, pa-
vyzdžiui, jį išprovokuoja didžiu-
lis ilgesys, beviltiškumas ir dva-
sinis nuovargis. Nuolat gyvenant 
įtampoje, patiriant stresines situ-
acijas kantrybė ypač išsemiama, 
tad pratrūkti ir išsilieti ant nie-
kuo dėtų artimųjų labai papras-
ta. Kantrus žmogus kančią išgy-
vena ramiai ir tyliai. Net ir ken-
tėdamas jis nesiskundžia, neieš-
ko paguodos ir savo kančios nie-
kam neužkrauna. Ir išgyvenda-
mas didžiulius sunkumus jis iš-
lieka malonus ir švelnus kitiems, 
dėl ko yra gerbiamas ir mėgs-
tamas. Svarbu suprasti, jog visi 
esame trapūs ir dūžtantys, visų 
mūsų kantrybės taurės nuolat 
sklidinos, taigi taip, kaip mes esa-
me nekantrūs ir nepakantūs kitų 
ydoms, taip visi kiti gali būti ne-
pakantūs mūsiškėms. Todėl mo-
kytis būti kantriam tiek su savi-
mi, tiek su kitais – labai vertinga.

Namų darbai sielai:
Kaip užsiauginti savąją 

kantrybę?
Kantrybė neatsiejama nuo 

valios. Ji kaip oras reikalinga 
ginčuose, ištikus nesėkmei, su-
sierzinus, ko nors laukiant. Tai-
gi, norint ją išsiugdyti, būtina 
grūdinti valią, išmokti aukotis 
ir viską ištverti. Vienas iš būdų, 
padedantis ugdyti kantrybę, pa-
sak psichologų, yra perspektyvų 
dėlionė. Turėtumėte aiškiai ap-
sibrėžti, kas esate dabar ir kokie 
norite būti. Gali atrodyti, jog ke-
lionė iki idealo be galo ilga, ta-
čiau tai ir yra didžiausias kant- 
rybės ugdymas. Visuomet pri-
siminkite, kad geriausias būdas 
pasiekti kalno viršūnę – kopti 
mažais, tačiau tvirtais žingsne-
liais. Susidėliokite mažus tiks-
lus idealo link ir ženkite pirmyn. 
Nuolat priminkite sau apie tiks-
lą, pajutę nuovargį, skausmą ar 
kitą neigiamą emociją, dar kar-
tą pamatuokite tikslo prasmę 
ir paieškokite įkvėpimo judė-
ti pirmyn. 

Nepamirškite apdovanoti sa-
vęs ir už pirmąsias, kad ir nedi-
deles, pergales. Visuomet išryš-
kinkite situaciją, jos teigiamą 
pusę, įvertinkite, ką pasiekėte, 
kiek daug teko paaukoti ar iš-
kęsti. Visą ilgą procesą, kuriame 
daug neigiamų emocijų, pavers-
kite teigiamu, kompensuoda-
mi jį vertingais apdovanojimais.

Pabaigai norisi pabrėžti, jog 
kantrybę tikrai įmanoma pri-
sijaukinti, tačiau tam reikia tik 
šiek tiek... kantrybės.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Šilumai vyniojantis į spal-
vingus rudeniškus lapus, 
vis daugiau valios pa-
stangų prireikia, rodos, 
paprastiems dalykams – 
išsiropšti iš lovos, aplan-
kyti kaimyną, paruošti 
pietus. Į dienos ritmą po 
vasaros atostogų įsisu-
ka rutininiai darbai, rū-
pesčiai ir vis dažniau iš-
gyvenamas keistas, ne 
itin malonus jausmas – 
išlaukti, iškęsti, ištverti. 
Kantrybė – viskas, ko rei-
kia prasmingam rude-
niui. Kaip ją išsiugdyti?

Nuo kitų metų, pagal naują pir-
minės ambulatorinės psichikos svei-
katos priežiūros paslaugų teikimo 
tvarką, ambulatorinės psichikos svei-
katos priežiūros paslaugos bus teikia-
mos komandiniu principu. Mažiausią 
komandą sudarys gydytojas psichia-
tras, psichikos sveikatos slaugytojas, 
socialinis darbuotojas ir medicinos 
psichologas, o esant galimybėms – 
vaikų ir paauglių psichiatras.

Pasak sveikatos apsaugos vicemi-
nistrės Noros Ribokienės, tarp reika-
lavimų psichikos sveikatos centrams 

įrašyta nuostata darbo dienomis už-
tikrinti paslaugų teikimą ne mažiau 
kaip 5 valandas. Be to, pacientams ir 
jų artimiesiems sudaroma galimybė 
kreiptis į bet kurį psichikos sveikatos 
centro komandos narį. Naujoje tvar-
koje numatytas paslaugų teikimas ir 
paciento namuose. 

Lietuvoje ambulatorinės psichi-
kos sveikatos priežiūros paslaugos, 
apmokamos iš Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo, teikiamos 104 
gydymo įstaigose.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Psichikos sveikatos 
paslaugos bus teikiamos  

ir namuose

Kiekvienam pažįstamas jausmas, 
kai pavalgius, užuot pajutus jėgų 
antplūdį, apima mieguistumas. Re-
miantis amerikiečių mokslininkų 
atliktu tyrimu, kai kurie populiarūs 
maisto produktai, kuriais prekiauja-
ma mūsų prekybos centruose, gali 
sukelti nuovargio ir sunkumo jaus-
mą po valgio.

Atlikę tyrimą mokslininkai suda-
rė tokių žmogų „varginančių“ pro-
duktų sąrašą:
 Alkoholiniai gėrimai sukelia 

mieguistumą, artimą nuovargiui.
 Konditerijos gaminiai, keičian-

tys gliukozės kiekį kraujyje, skatina 
greitą organizmo medžiagų įsisavi-
nimą ir sukelia sunkumo pojūtį.
 Kalakutiena gausi baltymų, ku-

riems skaidyti organizmas sunaudo-
ja daug energijos, tad jos pavalgius 
darbingumas krinta.
 Makaronuose gausu greit pasi-

savinamų angliavandenių, kurie su-
kelia staigius gliukozės lygio kraujyje 
pasikeitimus. Staigų trumpalaikį jėgų 
antplūdį keičia išsekimo jausmas, dėl 
kurio kyla mieguistumas.
 Keptas maistas. Jo virškinimui 

organizmas sunaudoja labai daug 
energijos ir laiko. Toks maistas taip pat 
erzinamai veikia virškinamąjį traktą.

Tyrimo rezultatai jokiu būdu ne-
skatina mūsų atsisakyti išvardytų 
maisto produktų. Galbūt jie ne pa-
tys tinkamiausi valgyti, kai mūsų lau-
kia krūvos darbų, bet galime jais mė-
gautis laisvalaikiu.

Ne visas maistas –  
jėgų šaltinis
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Naujojo Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) 
Panevėžio teritorinio padalinio 
pastato statybos darbai prasidė-
jo šių metų liepą, o kapsulė įtvir-
tinta į jau išlietus pamatus. Kap-
sulės įmūrijimo ceremonijoje, be 
miesto mero Vitalijaus Satkevi-
čiaus ir savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojos 
Janinos Gaidžiūnaitės, dalyvavo 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro patarėjas Patrikas Skru-
dupis, TPNC laikinasis vadovas  
Kipras Šukys, neįgaliųjų organi-
zacijų atstovai ir kiti. Naujas sta-
tybas palaimino Kristaus Kara-
liaus katedros klebonas Eugeni-
jus Troickis.

TPNC Panevėžio teritorinio 
padalinio vadovė Meilė Kielai-
tė pristatė statybų projektą. Jis 

finansuojamas Europos regio-
ninės plėtros fondo ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis, pro-
jekto vertė – 2 mln. 117 tūkst. 
litų, statybas planuojama baigti 
kitų metų spalį. Naujasis TPNC 
padalinys įsikurs 471 kv. m pa-
talpose. Pasak M.Kielaitės, jos 
bus keturis kartus didesnės už 
dabar turimas. Vadovė pasako-
jo, jog, įsikūrus naujose patal-
pose, pagerės neįgaliųjų aptar-
navimas. Jie gaus kokybiškes-
nes technines pagalbos priemo-
nes, mat padidės jų asortimen-
tas. Bus įrengtos techninės pa-
galbos priemonių dezinfekavi-
mo kameros, įsigytais suvirini-
mo aparatais bus vykdomi ne 
tik smulkaus remonto, bet ir kiti 
techninės pagalbos priemonių 
atnaujinimo ir remonto darbai.

(atkelta  iš 1 psl.)

Panevėžyje statomas 
naujas TPNC padalinys

„Panevėžio balso“ tinklalapyje paskelbtame Raimondos 
Mikučionytės straipsnyje „Statybos palaimintos“ rašoma 
apie pradėtą statyti naują Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro padalinį Panevėžyje.

Sąlygos sudarytos,  
tereikia tik noro

Tinklalapyje www.sebarena.lt paskelbtame straipsny-
je „Reikia tik noro žaisti“ kalbama apie neįgaliųjų teni-
są Lietuvoje, jį žaidžiančių sportininkų galimybes ir jiems 
sudaromas sąlygas.

Lietuvos neįgaliųjų teniso 
klubas (LNTK) ir jo bendražy-
giai puikiai žino, kaip atitraukti 
neįgalų jaunimą nuo kompiute-
rių ir naujai nuspalvinti jų gyve-
nimą. Pasak šio klubo preziden-
to Aleksandro Pacevičiaus, neį-
galiems tenisininkams svarbiau-
sia norėti žaisti, tobulėti, mat vi-
sos reikalingos sąlygos jau suda-
rytos. Jie aprūpinami specialiais 
vežimėliais, kitu teniso invento-
riumi, bendrovė „Teniso pasau-
lis“ skiria nemokamas aikšte-
les moderniausioje šalies teni-
so arenoje, neįgaliųjų reikmėms 
pritaikytas autobusas kelionėms 
po šalį ir į užsienį. Neįgaliuosius 
treniruoja patyrusi Vilniaus teni-
so akademijos trenerė Edita Lia-
chovičiūtė.

Pasak E.Liachovičiūtės, svar-
biausia, kad neįgalieji norėtų 
žaisti tenisą ir nebijotų apie tai 
pasakyti. Štai, pavyzdžiui, jei at-
sirastų besidominčiųjų, būtų ga-
lima sukurti atskirą neįgalių vai-
kų teniso komandą, mat turima 
vaikiškų šiai sporto šakai skirtų 
vežimėlių.

A.Pacevičiaus nuomone, 
motyvuoti neįgaliuosius pradė-
ti žaisti tenisą galėtų Lietuvo-
je vykstantys aukšto lygio tarp-
tautiniai turnyrai. Vienas to-
kių – Tarptautinės teniso fede-
racijos (ITF) „Futures“ serijos 
neįgaliųjų teniso turnyras „Vil-
nius Open“ – neseniai vyko Vil-
niaus SEB arenoje. Jame dalyva-
vo stipriausi Lietuvos tenisinin-

kai, Rusijos, Lenkijos sportinin-
kai. Turnyre geriausiai iš mūsiš-
kių sekėsi LNTK nariui Aleksan-
drui Olechnovičiui, jis šiose var-
žybose tapo pirmuoju mūsų ša-
lies tenisininku, patekusiu į Lie-
tuvoje rengiamo ITF turnyro fi-
nalą. A.Olechnovičius pasakojo 
besidžiaugiąs tokiomis progo-
mis, kai galima tobulėti, varžytis 
su geriausiais užsienio tenisinin-
kais. Vos ketverius metus tenisą 
žaidžiančiam A.Olechnovičiui 
patekimas į turnyro finalą – di-
delis pasiekimas.

Neįgaliųjų teniso koordina-
torė Lietuvoje Ana Korolevič 
taip pat įsitikinusi, jog ši spor-
to šaka mūsų šalyje gali klestė-
ti. Anot jos, ne visi žino, jog neį-
galiųjų tenisą gali žaisti ne vien 
rateliais judantieji, visiškai pra-
radę judėjimo funkciją, bet ir tie, 
kurių galimybės judėti susilpnė-
jo. A.Korolevič pasakoja susi-
durianti su įsitikinimu, jog te-
nisas – labai brangi sporto šaka, 
neįperkama neįgaliesiems. Anot 
jos, tuo pasirūpina rėmėjai, tad 
norintiems žaisti neįgaliesiems 
nėra jokių kliūčių.

„Kitoms sporto šakoms kiek 
sunkiau – jie neturi bazių. O mes 
turime sąlygas, kurių gali pavy-
dėti ir užsienio šalys. Todėl nie-
ko nereikia galvoti – atvyksti į 
SEB areną ir žaidi“, – teigė neį-
galiųjų teniso entuziastas A. Pa-
cevičius. Džiugu, kad šio žaidi-
mo neįgalių entuziastų atsiran-
da ir Kaune.

Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

Tik kalbantis išryškėja problemos, 
kurias būtina spręsti

Aušros Gailiūnienės, nors per-
nai pritaikyta nedaug būstų, sa-
vivaldybė prie šių darbų prisidė-
jo net 25 tūkst. litų, o tai gerokai 
daugiau nei 20 proc., numatomų 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
finansavimo tvarkos apraše. Ji 
taip pat pažymėjo, jog pritaiky-
tų būstų skaičius labai sumažė-
jo tik pernai, o ankstesniais me-
tais Šiauliai savo rodikliais lenkė 
didesnius miestus, pavyzdžiui, 
Kauną. A.Gailiūnienė svarsto, 
kad galbūt toks rimtas požiūris 
ankstesniais metais leido stabili-
zuoti būsto pritaikymo laukian-
čiųjų eilę. Prie poreikio tenkini-
mo net ir sumažėjus finansavi-
mui taip pat prisideda princi-
pingas požiūris į atliktus darbus 
ir naudojimąsi nupirktais įren-
giniais. Štai, pavyzdžiui, pasak 
A.Gailiūnienės, Šiaulių mies-
te taikoma praktika išmontuoti 
neįgaliųjų nebenaudojamus, bet 
gerus, keltuvus ir perkelti juos 
kitur. Be to, savivaldybė naudo-
jasi galimybe metams besibai-
giant prašyti papildomai pini-
gų iš Neįgaliųjų reikalų departa-
mento Būsto pritaikymo neįga-
liesiems programai įgyvendinti.

Spręstinų problemų 
netrūksta

Aktyvūs į diskusiją susirin-
kę įvairių neįgaliųjų NVO atsto-
vai iškėlė aktualias Šiaulių mies-
to neįgaliesiems problemas. Pa-
sak Šiaulių apskrities sergančių-
jų epilepsija ir jų globėjų drau-
gijos pirmininkės Violetos Čiu-
vaševos, ne visoms kliūtims pa-
šalinti reikia daug pinigų. Va-
dovaudamasi asmenine patirti-
mi ji minėjo, jog prie kai kurių 
visuomeninės paskirties pasta-
tų įėjimo įrengus turėklus prie 
laiptų bent daliai neįgaliųjų jie 
taptų prieinami, o tokie darbai 
juk nereikalauja didelių pinigų.

Į susitikimą atlydėjęs neį-
galųjį rateliuose šiaulietis klau-
sė miesto savivaldybės atstovų, 
kodėl neįgaliųjų transporto pa-

slaugai skiriamas nepakanka-
mas dėmesys. Pasak vyro, ne 
tokia didelė problema, kad visą 
Šiaulių miestą aptarnauja vos 
keli specialieji autobusiukai. Di-
desnė bėda yra tai, kaip neįga-
lusis turi į juos įlipti – kaip jam 
nusileisti laiptais iš nepritaikyto 
būsto, važiuoti nepritaikytu ra-
teliais judančiajam autobusiu-
ku ir pan. Techninės pagalbos 
priemonių neįgaliesiems pri-
statyme dalyvavę AB „Puntu-
kas“ atstovai susirinkusiesiems 
pristatė galimybę tokias proble-
mas išspręsti tam neišleidžiant 
šimtų ir net dešimčių tūkstančių 
litų – laiptų kopiklius. Tikima-
si, jog jie sulauks Šiaulių miesto 
savivaldybės atstovų dėmesio ir 
bus perkami ne tik iš Būsto pri-
taikymo neįgaliesiems progra-
mai skirtų pinigų.

Galimybė paslaugas teikti 
neįgaliųjų NVO

Pasak į diskusiją susirinku-
sių neįgaliųjų, didelė problema 
Šiaulių mieste išlieka paslaugų 
teikimas neįgaliesiems ne tik 
darbo metu. Specialios pagal-
bos jiems reikia ir vakare, ir sa-
vaitgaliais. Čia, A.Gailiūnienės 
nuomone, atsiranda niša neį-
galiųjų NVO, mat šias paslau-
gas galėtų teikti nevyriausybi-
ninkai, jomis papildę savo pro-

jektų paraiškas. Tai galėtų būti 
neįgaliųjų vežimas, mat Socia- 
linių paslaugų centro turimą 
autobusiuką galima kviestis tik 
vykstant į polikliniką ar kitą gy-
dymo įstaigą, jis neteikia trans-
porto paslaugų vykstant į kul-
tūros renginius ar kitur. Savi-
valdybė taip pat palankiai ver-
tina galimybę, kad pagalbos na-
muose paslaugą teiktų neįgalių-
jų NVO. Teigiamą savivaldybės 
požiūrį į neįgaliųjų NVO veiklą 
parodo ir išlaikytas konkursas 
veikloms finansuoti. Nors per-
nai teišdalyta tik apie 10 tūkst., 
daugelis kitų savivaldybių tokių 
konkursų nebeskelbia.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Didelio Šiaulių miesto savivaldybės ir neįgaliųjų susidomėjimo LND organi-
zuota diskusija nesulaukė.

Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos taryba nutarė tu-
rėti tradicinę neįgaliųjų šven-
tę pavadinimu „Pabūkime kar-
tu“. Ją organizuoti patikėta Jur-
barko rajono Girdžių seniūni-
jos neįgaliesiems. Užgriuvus to-
kiai atsakomybei Girdžių seniū-
nijos neįgalieji kartu ir džiaugė-
si dėl jiems parodyto pasitikėji-
mo, ir nuogąstavo, ar viskas pa-
vyks. Juk ir liaudies patarlė sako, 
kad „pirmas blynas būna prisvi-
lęs“... Bet Girdžių seniūnas Da-
rius Juodaitis kartu su seniūni-
jos neįgaliaisiais pasitelkė būrį 
pagalbininkų, labai stengėsi, ta-
rėsi, apsvarstė visus pasiūlymus, 
išklausė kitų nuomones ir rimtai 
ruošėsi šiai šventei. Laimei, vis-
kas pavyko puikiai.

Šventė „Pabūkime kartu“ 
prasidėjo Šv. Mišiomis Girdžių 

Šv.Marijos Magdalietės bažny-
čioje. Mišias aukojo ir už neį-
galiuosius meldėsi, prašė jiems 
sveikatos, stiprybės, valios įvei-
kiant negalias Girdžių klebonas 
Saulius Pavalkis.

Vėliau šventinis renginys 
persikėlė į Girdžių parapijos klo-
jimo kiemą. Šventę pradėjo Gir-
džių seniūnas Darius Juodai-
tis. Susirinkusius neįgaliuosius 
pasveikino Jurbarko rajono sa-
vivaldybės vicemeras Kazimie-
ras Šimkus, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Angelė Zabalu-
jeva ir kiti.

Organizatoriai ir dalyviai 
džiaugėsi renginiu, dėkojo vieni 
kitiems, dalijosi dovanomis. Su-
sirinkusiuosius linksmino šven-
tės vedėjai – jie negailėjo pokš-
tų, paruošė atrakcijų, žaidimų, 
linksmų klausimų. Girdžių neį-

Šventė buvimą kartu
galieji atliko dvi Girdžių pagrin-
dinės mokyklos muzikos moky-
tojos Onutės Patašienės sukur-
tas dainas.

Svečius neįgalieji vaišino ant 
laužo išvirta moliūgų sriuba, pu-
tojančia namine gira, čia pat ke-
pamais širdiniais blynais su uo-
giene, kurie tarsi simbolizavo 
kiekvieno Girdžių neįgaliojo šir-
dies dalelę, kuria jie norėjo pa-
sidalyti su visais svečiais ir pa-
rodyti, kaip jie buvo laukiami ir 
mylimi. Svečiai taip pat atsivežė 
gausybę vaišių, kurios vos tilpo 
ant stalų.

Iki vėlumos netilo dainos ir 
muzika, nes dalyvius linksmi-
no kapela „Eržvilko bandonija“. 

Bet viskas, kas turi pradžią, 
turi ir pabaigą. Išsiskirstėme ti-
kėdami, kad pirmąkart organi-
zuota šventė taps tradiciniu ren-
giniu, kuris prisidės prie neįga-
liųjų ir negalios neturinčiųjų su-
artėjimo.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Zigmantas Jančauskis atsako į dis-
kusijos dalyvių klausimus. 
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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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„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

Džiaugiasi gyvenimu net nebematydami jo spalvų
Dažniausiai atvirai džiaugtis tuo, ką turime, ir neburnoti 
ant gyvenimo, valdžios, likimo dėl to, ko negalime turėti, 
labai sunku. Mes nuolat save stabdome ir bijome per anksti 
apsidžiaugti. Bet, nelaimei nutikus, retai bandome palauk-
ti ir per anksti nuliūstame. Puolame į neviltį ir neabejodami 
kartojame, jog dabar jau tikrai viskas prarasta ir jokio švie-
sos spindulėlio gyvenime nebesulauksime. Neįtikėtina, bet 
akivaizdu, kad to spindulėlio, apie kurį galvojame perkel-
tine prasme, sulaukia net regėjimo netekę žmonės. Išdrįsę 
pripažinti, jog prarasta tikrai daug, bet išnaudotos dar ne 
visos gyvenimo dovanos ir siunčiamos galimybės.

 Atsiųstame „Bičiulystei“ laiš-
kelyje Julė Morkūnienė papasako-
jo apie Kaišiadorių neįgaliųjų spor-
to žaidynes, kuriose dalyvavo daug 
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių.

Neseniai žiūrėję Londono 
olimpines žaidynes, sekę naujie-
nas apie pergales parolimpiado-
je, kaišiadoriškiai ir patys mėgs-
ta sportuoti. Savo gebėjimus ir 
fizinį pasiruošimą pasitikrinome 
organizuotose Neįgaliųjų sporto 
žaidynėse, kurios vyko Kaišia-
dorių rajono socialinių paslau-
gų centre. Sportininkams buvo 
siūloma varžytis ne tik tradici-
nėse rungtyse – baudų metimo, 
smiginio, šaškių, šaudymo, bo-
čios, – bet ir naujose, tik šiemet 
atsiradusiose, – rankų lenkimo 
ir virvės traukimo.

Šventės atidarymo ceremo-
nijoje dalyvavo Kaišiadorių ra-
jono savivaldybės meras Ro-

Kaišiadorys: Jėgas išbandė sporto 
žaidynėse

mualdas Urmilevičius, Socia-
linės paramos skyriaus vedė-
ja Irina Pikčilingienė. Jie neįga-
liems sportininkams linkėjo sė-
kmės, pakilios nuotaikos ir gerų 
rezultatų. Šventės dalyvis ir sve-

čias iš Kėdainių rajono Dotnu-
vos miestelio Šarūnas Račiulai-
tis žaidynių atidarymui paruo-
šė šokį. Elektriniu vežimėliu ju-
dantis jaunuolis, nepaisant liki-
mo siųstų negandų, neprarado 

Šarūnas Račiulaitis iš Kėdainių rajono Dotnuvos miestelio Neįgaliųjų sporto 
žaidynių atidarymui paruošė šokį. 

Gyvenimo prasmę 
grąžino bendravimas
Sergejus Ščekoturovas iš Ru-

sijos regėjimo neteko būdamas 
34-erių. Dar metus po atliktos 
galvos smegenų kraujagyslių 
operacijos jis tikėjosi, kad pra-
rastas regėjimas sugrįš, tačiau 
tai neįvyko nei tada, nei dabar, 
po 8-erių metų. Prieš pat opera-
ciją Sergejus išsiskyrė su žmona, 
apakęs turėjo atsisakyti mėgto 
geležinkelininko darbo. Pasak 
jo, žmonės sunkiai patikėdavo, 
jog jis aklas, mat atrodė esąs tvir-
tas ir sveikas vyras.

Prisimindamas savo kito-
kio gyvenimo – be šviesos ir 
spalvų – pradžią Sergejus pa-
sakoja, jog buvo labai sunku. 
Atrodė, kad gyvenimas nete-
ko prasmės, nuo liūdnų min-
čių atitraukdavo tik garsinės 
knygos ir tėvų rūpestis. Iš de-
presijos gniaužtų jauną vyrą 
ištraukė kaimynė, tiesiog pri-
vertusi jį nueiti į aklųjų ir silp- 
naregių bendrijos susitikimą. 
Sergejus pasakoja ir anksčiau ži-
nojęs apie tokią organizaciją, bet 
nedrįsęs ten kreiptis, mat nega-
lėjo pats sau prisipažinti esąs ne-
įgalus. Tačiau nuėjęs ten suvokė, 
jog nėra vienintelis toks. Ėmė 
bendrauti su likimo draugais ir 
suprato, kad gyvenimas tęsiasi.

Bendrija, kuriai priklauso 
Sergejus, dažnai organizuoja 
ekskursijas po apylinkių šven-
tas vietas. Tai padeda reabilituo-
tis ir orientuotis. Per vieną iš to-

mas, šuns vedlio labradoro Te-
džio ji, ko gero, neturėtų. Gy-
dytojai tikino, kad šuo gali su-
kelti alergiją ir dar labiau pablo-
ginti jos situaciją, tačiau mergi-
na nenusileido ir po kiek ilgiau 
nei metų kovos vis dėlto sulaukė 
keturkojo pagalbininko. Ji turėjo 
mokytis duoti tikslias komandas 
Tedžiui, vėliau laikė egzaminą ir 
tik tada galėjo parsivežti jį namo.

Vedlys Tedis komandas atlie-
ka tiksliai ir neįprastai linksmai 
nusiteikęs. Jis lengvai įsimena 
maršrutus ir jam pakanka pasa-
kyti – parduotuvė, vaistinė, par-
kas ar kitą kryptį ir jis tuoj pat 
keliauja į tą vietą. Šuo reaguo-
ja į garsinius šviesoforo signa-
lus, randa laisvą vietą autobu-
se, net moka surinkti pabirusias 
monetas. Kad tai ne šiaip šuo, o 
vedlys, galima pažinti iš odinės 
apykaklės, ant kurios pavaiz-
duotas raudonas kryžius. Tie-
sa, žmonės šį skiriamąjį ženklą 
interpretuoja savaip – vieni va-
dina Tedį šunimi sanitaru, kiti – 
„greitąja pagalba“. Tai šeiminin-
kams sukelia šypseną.

Nori jaustis naudingi
Pasak Sergejaus, labiausiai jie 

nenori kelti aplinkiniams gailes-
čio. Juk išmokę naudotis kom-
piuteriu neregiai gali savarankiš-
kai dirbti daugybę intelektualių 
darbų, tačiau visuomenė dar ne-
pasiruošusi jų priimti. Jekaterina 
pasakoja norinti dirbti, būti nau-
dinga, bet kol kas tai padaryti la-
bai sunku. Tačiau nestokojantys 
optimizmo sutuoktiniai kviečia 
kitus likimo draugus neužsida-
ryti, per anksti nepulti į neviltį 
ir kuo greičiau iš jos ištrūkti, at-
rasti panašaus likimo žmonių, 
mat bendravimas su jais stipri-
na, suteikia tikėjimo. Jie įsitiki-
no, jog gyvenimas tęsiasi ir yra 
nuostabus net tada, kai nebema-
tome jo spalvų.

Pagal www.krassever.ru parengė

Viktorija NORKAITĖ

gyvenimo džiaugsmo ir juo da-
lijasi su kitais.

Visi žaidynių dalyviai sten-
gėsi kuo geriau pasirodyti ir pa-
siekti kuo aukštesnių rezulta-
tų. Išrinkti kiekvienos rungties 
nugalėtojai. Baudas taikliausiai 
mėtė Tomas Matulionis. Ran-
kų lenkimo rungtyje nenugali-
mi buvo Aušra Griesienė ir Vir-
ginijus Brazys. Smiginio strėlės 
taikliausiai lėkė paleistos Auri-
mo Naudžiūno (vaikų grupė), 
Juozo Andziulaičio ir Linos Ivaš-
kevičiūtės. Šaškėmis geriausiai 
žaidė Petras Lazauninkas ir Žy-
drūnė Jarunavičiūtė. Taikliausiai 
šaudė Vidmantas Šliužas, Ligita 
Juozėnaitė. Bočios rungtį laimė-
jo Dainutės Kirmėlaitės, V.Šliužo 
ir Š.Račiulaičio komanda, virvės 
traukime stipriausia buvo Kai-
šiadorių rajono socialinių pas-
laugų centro komanda.

Nors žaidynės baigėsi, nenu-
stosime sportavę, rūpinęsi savo 
sveikata ir ją stiprinę.

gančiam cukriniu diabetu svei-
katos pagerėjimo nederėtų ti-
kėtis, po atliktų operacijų praė-
jus keliems mėnesiams viena jos 
akis ėmė atskirti daiktų kontū-
rus ir kai kurias spalvas. Kad ir 
pro rūką, bet šiek tiek Jekateri-
na vis dėlto mato. Tai leidžia jai 
kurti unikalius papuošalus iš ka-
roliukų. Labiausiai mėgsta kurti 
gėles ir drugelius. Jei savo rank-
darbių nedovanotų bičiuliams, 
galėtų surengti solidžią parodą.

Visavertį gyvenimą 
užtikrina kompiuteris
Jekaterina ir Sergejus jau 

dvejus metus gyvena ir viską 
daro kartu: tvarkosi, gamina 
maistą, eina į parduotuvę, ligo-
ninę, atostogauja. Jų namuose 
daug kalbančių prietaisų – laik- 
rodis, termometras, kompiute-
ris. Jiedu išmoko naudotis kom-
piuteriu su specialia akliesiems 
skirta programa – ji įgarsina vis-
ką, kas yra ekrane, ir leidžia jiems 

kių ekskursijų jis susipažino su 
savo žmona Jekaterina Jefimo-
va. Prisimindamas pažintį Ser-
gejus prisipažįsta bandęs bent 
kiek įžvelgti merginos bruožus, 
mat likęs regėjimas jam leidžia 
atskirti visišką tamsą nuo švie-
sos, bet juos teko įsivaizduoti. 
Bendravimas, optimizmas, ryž-
tingumas ir sklindantis geru-
mas – būtent šios savybės atsto-
jo vyrui galimybę pamatyti Jeka-
teriną ir leido ją pamilti.

Optimizmas ištraukė iš 
nevilties

Regėjimo problemos Jekate-
rinai prasidėjo sulaukus 21-erių 
metų. Tai buvo cukrinio diabeto 
komplikacija. Tuo metu mergi-
na dirbo perspektyvioje bendro-
vėje, ruošėsi studijuoti ir mėgo 
gražiai atrodyti, avėti aukšta-
kulnius.

Pajutusi, kad regėjimas silps-
ta, Jekaterina pasakoja maniu-
si, kad dėl to kaltas kompiute-
ris. Ji ryžosi regėjimo korekcijos 
operacijai, bet po jos ėmė maty-
ti dar prasčiau. Prieš atliekant 
antrosios akies operaciją gydy-
tojai užtikrino jai 100 proc. sėk- 
mę, deja, po jos akis nebematė 
visiškai. Baisiausia, pasak mer-
ginos, buvo susitaikyti su tuo, 
kad gyvenimas nebebus toks, 
kaip anksčiau. Ji išgyveno il-
gus nevilties ir depresijos mėne-
sius, bet susiėmė, padėjo bičiu-
liai ir artimieji. Jekaterina pasa-
koja esanti optimistė. Nors ser-

būti savarankiškiems. Pasak Je-
katerinos ir Sergejaus, kompiute-
riu jie gali skaityti, rašyti laiškus, 
ieškoti informacijos, bendrauti 
naudodami įvairias programas. 
Jų įsitikinimu, kompiuteris nepa-
mainomas pagalbininkas regėji-
mo netekusiems žmonėms. Štai, 
pavyzdžiui, nusipirkę vaistų jie 
randa informaciją apie juos in-
ternete, programa jiems taip pat 
perskaito vartojimo instrukciją.

Padeda šuo vedlys
Jekaterina šypsodamasi pri-

sipažįsta, jog, jei ne jos atkaklu-

Neįgaliųjų sportas

Sugrįžo į praeitį
Išsiliejus kraujui į smegenis, 32 

metų britę Sarą Tompson ištiko 
koma. Po dešimties dienų ji prabu-
do būdama tikra, kad dabar 1998-
ieji, ir jausdamasi vos devyniolikos.

Moteris neprisiminė nei savo 
vyro Chriso, nei trijų vaikų. Ji vėl 
pradėjo dažytis plaukus visomis 
vaivorykštės spalvomis, kaip darė 
paauglystėje, ir, trumpai tariant, 
elgtis kaip tikrų tikriausia paauglė. 
Lankyti jos į ligoninę atėjusių vai-
kų moteris nepažino. Net kai vyras 
juos jai pristatė, ji ir toliau painio-
jo mažųjų vardus. Moteris niekaip 
nesuprato, kodėl vaikai taip džiau-
giasi ją matydami. Išrašyta iš ligo-
ninės ir grįžusi į namus, Sara nu-
stebo dar labiau – ji buvo įsitiki-
nusi, jog gyvena kartu su savo bu-
vusiu vaikinu. Taigi moteriai teko 
iš naujo pamilti savo teisėtą vyrą, 
prisiminti visus senus įpročius, pa-
milti savo vaikus ir subręsti. Pasku-
tinę užduotį atlikti, tiesą sakant, jai 
sekasi sunkiausiai iš visų. Sara ligi 
šiol jaučiasi esanti daug jaunes-
nė nei parašyta jos asmens doku-
mentuose. Tačiau vaikams tokia 
jaunatviška mama patinka netgi 
labiau nei senoji, su šia jie leng- 
viau randa bendrą kalbą. 

Apsimetėlis pilotas
Italijos policija suėmė vyrą, ku-

ris apsimetinėjo oro linijų pilotu ir 
mažiausiai viename lėktuve skrido 
kaip įgulos narys. Vyras, dėvintis 
piloto uniformą ir besinaudojantis 
suklastotais asmens dokumentais, 
buvo sulaikytas Turino oro uoste. 
Jis apkaltintas sukėlęs grėsmę oro 
transporto saugumui ir apsimetęs 
kitu asmeniu. Įtariamasis policijos 
pareigūnams parodė garažą, ku-
riame laikė tvarkingai išlygintus 
baltus marškinius su antpečiais, 
juodas kelnes ir švarką – drabu-
žius, kuriuos dėvi pilotai. Policija 
išsiaiškino, kad įtariamasis piloto 
kabinoje sėdėjo kaip trečiasis pi-
lotas aviakompanijos „Air Dolomi-
ti“ lėktuvui skrendant iš Miunche-
no į Turiną balandį. Visa laimė, kad 
valdyti lėktuvo jam neteko. Tyrėjai 
dabar stengiasi išsiaiškinti, ar vyras 
skrido ir kituose lėktuvuose. Jo el-
gesio motyvai kol kas nežinomi.

Bažnyčios mokestis
Vokietijos Romos katalikai ne-

teks teisės į Šventąją Komuniją ir 
kitus sakramentus, jei nemokės 
Bažnyčios mokesčio. Pagal nese-
niai įsigaliojusį šios šalies vyskupų 
dekretą, Bažnyčios mokesčio ne-
mokantys asmenys nebebus lai-
komi katalikais. Jie nebegalės gau-
ti sakramentų, išskyrus prieš mir-
tį, negalės dirbti bažnyčioje, baž-
nytinėse mokyklose ir ligoninėse 
ir priklausyti bažnyčios chorams. 
Dekrete teigiama, kad, jei mokes-
čio nemokantis mirštantysis prieš 
mirtį nerodys atgailavimo ženklų, 
jis nebus laidojamas pagal katali-
kiškas tradicijas. Vokietijos Katalikų 
bažnyčia teigia priimsianti norin-
čiuosius sugrįžti į tikėjimą.

Visi vokiečiai, oficialiai dekla-
ruojantys, kad yra katalikai, pro-
testantai arba žydai, moka religi-
nį mokestį, kuris sudaro papildo-
mus 8 proc. prie pajamų mokes-
čio. Mokestis buvo įvestas XIX a. 
kaip kompensacija už Bažnyčios 
turto nacionalizavimą. Katalikai 
sudaro apie 30 proc. Vokietijos gy-
ventojų, bet šis skaičius mažėja. 
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dainuodavo įvairios meno savi-
veiklos mėgėjų grupės – neįga-
lieji, choristai, bočiai ir kt. Nuo 
pat pradžių ansamblyje dainuo-
janti Onutė Žiūkaitė prisimena, 
kad kolektyvo branduolį tuo-
met sudarė „savamokslės“, bet 
dainą labai mylėjusios moterys. 
A.Pračkauskaitė nė vienos an-
samblyje norėjusios dalyvauti 
neįgaliosios neatstūmė, nė vienai 
nepasakė, kad ši negali dainuoti. 
Chorvedybą Kauno J.Gruodžio 
aukštesniojoje muzikos mokyk- 
loje baigusi ir muzikos mokyto-
ja Birštone dirbusi pedagogė va-
dovavosi tokia logika: 10 kartų 
pakartos, 11-ą – tikrai gerai su-
dainuos. 

Ansamblio sumanytoja, įkvė-
pėja ir dainininkė draugijos pir-
mininkė Julija Senavaitienė, ju-
biliejiniame renginyje pristaty-
dama kolektyvo veiklą atspin-
dinčias nuotraukas, patvirtino, 
kad toks vadovavimo stilius pa-
siteisino. 1997-ųjų spalį susibū-
ręs ansamblis kitų metų pavasa-
rį buvo pakviestas į Vilniuje vy-
kusį meno saviveiklos kolekty-
vų konkursą, į kurį iš visos Lietu-
vos susirinko 33 kolektyvai. Vos 
pusę metų repetavęs ansamblis 
„Sugrįžki, jaunyste“ jame užė-
mė 7-ąją vietą.

Įgavusios daugiau pasitikėji-
mo, ansamblio moterys linksmą 
dainų šventę sumanė ir savo na-
muose – į prie Nemuno sureng-

tas Jonines sukvietė bičiulius iš 
įvairiausių šalies vietų. Atvyko 
net 10 kolektyvų. Renginys pa-
sisekė ir paliko pačius gražiau-
sius prisiminimus.

J.Senavaitienė ir O.Žiūkaitė 
ansamblyje tebedainuoja nuo 
pirmųjų jo repeticijų. Yra kolek-
tyve ir apie 10-metį jam ištiki-
mų dainininkių. Šventinę dieną 
už išsaugotą jaunatvišką dvasią, 
meilę dainai joms dėkojo Birš-
tono savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė. Ilgametėms ansam-
blio „Sugrįžki, jaunyste“ narėms 
J.Senavaitienei, O.Žiūkaitei, An-
taninai Stanienei, Anelei Paurie-
nei ir jau 13 metų ansambliui va-
dovaujančiai Romutei Zdanavi-
čienei merė įteikė Padėkos raš-
tus, o visiems šventės dalyviams 
ir svečiams – didžiulį šakotį. 

Iš konkursų – su 
apdovanojimais

Birštono neįgaliųjų draugijos 
ansamblis savo dainomis džiugi-
na ne tik kurorto gyventojus bei 
svečius, bet ir kaimynus, drąsiai 
leidžiasi į gerokai tolimesnes ke-
liones, noriai dalyvauja įvairiuo-
se festivaliuose, konkursuose, iš 
kurių dažniausiai grįžta su ap-
dovanojimais. Ir tai ne tik daini-
ninkų, bet ir reiklios jų vadovės, 
diplomuotos chorvedės, akorde-
ono virtuozės R.Zdanavičienės 
nuopelnas.

Besišypsanti moteris sako nė 
nepajutusi, kaip tie 13 metų pra-
bėgo, nors ir nelengvi jie buvo. 
Kiekvienas pasirodymas parei-
kalauja daug prakaito ir įtam-
pos. Profesionali muzikantė ne-
slepia, kad gana sunku paruoš-
ti patrauklų, žiūrovus jaudinan-
tį repertuarą. Neretai tenka atsi-
gręžti į praeitį, į senas geras jau-
nystės laikų dainas, ne vieną va-
landą bibliotekoje praleisti. Leng- 
viausiu keliu savo ansamblie-
čių R.Zdanavičienė vesti neno-
ri – birštoniečiai jau senokai vi-
sus stebina puikiai atliekamo-
mis tribalsėmis dainomis. Joms 
išmokti reikia daug pastangų. 
Gal todėl R.Zdanavičienė ne tik 
akompanuoja kolektyvui, bet vi-
sada drauge su juo ir dainuoja. 
Moteris neslepia, jog jai patinka 
tai daryti, o vadovės balsas susti-
prina bendrą dainavimą, suteikia 
jam daugiau skambesio. 

Koncertinius ansamblio „Su-
grįžki, jaunyste“ pasirodymus 
pastaraisiais metais gražiai paį-
vairina R.Zdanavičienės ir Onu-
tės Gratulevičienės duetas, o prie 
jo prisidėjus Silvijanai Genevi-
čienei – ir skambus trio. Vadovė 
džiaugiasi, kad kolektyve atsira-
do toks stiprus sopranas, altas, 
kad jie dera tarpusavyje, kad sie-
kia aukštesnio profesionalumo. 

Ansamblyje skamba 
seserų balsai

Ansamblyje „Sugrįžki, jau-
nyste“ O.Gratulevičienė dainuo-
ja jau 4-erius metus. Operos ir ba-
leto teatro chore, kuriam atidavė 
34-erius gyvenimo metus, baigu-
si muzikinę karjerą su vyru persi-
kėlė į Birštoną. Į Neįgaliųjų drau-
gijos ansamblį Onutę pavadino 
jame dainavusios seserys Mar-
celė ir Antanina. Namuose užsi-
sklęsti nenorėjusi moteris mielai 
sutiko. Beje, dėl panašios priežas-
ties ir A.Pračkauskaitė sutiko va-
dovauti ansambliui – jame daina-
vo jos mama. 

Nemažai Neįgaliųjų draugi-
jos vokalinio ansamblio daini-
ninkių gimusios, augusios mu-
zikaliose šeimose. Ne išimtis ir 
O.Gratulevičienė. Moteris pasa-
koja meilę muzikai paveldėjusi 
iš tėvų – motina galėjusi dainuo-
ti visais balsais. Jos genai perėjo 
ir 9 vaikams – visi turi ir muzi-
kinę klausą, ir balsus. Beje, Onu-

tės vyras – taip pat iš muzikan-
tų gildijos. 

Profesionaliam dainavimui 
gyvenimą paskyrusi O.Gratule- 
vičienė šypsosi: ansamblyje dai-
nuoti nė kiek ne lengviau. Anks-
čiau savo partiją galėjai „šlifuoti“ 
3–4 mėnesius, o čia tempas kur 
kas didesnis, reikia mokytis vis 
naujų dainų (ji dalyvauja ir dar 
viename moterų ansamblyje). 

„Muzika visą laiką skamba 
širdyje – su ja nušvinta akys, su-
šyla siela. Prisiglaudi prie jos ir 
jauti, kaip ji tave pripildo, pri-
kelia gyvenimui“, – savo ištiki-
mybe muzikai dalijasi Neįga-
liųjų draugijos ansamblio „Su-
grįžki, jaunyste“ dainininkė 
O.Gratulevičienė. 

Šventinį pasirodymą 
paįvairino svečiai

Šventiniame koncerte jubi-
liejų mininčio ansamblio dainas 
gražiai paįvairino svečių pasiro-
dymai. Keletą kūrinių susirin-
kusiesiems padovanojo Prienų 
globos namų ansamblio „Kviet-
kelis“ dainininkai – Birštono ne-

Meilė dainai iš namų išvadina, širdį nuramina
(atkelta  iš 1 psl.)

įgaliųjų draugiją ir šių namų gy-
ventojus jau daug metų sieja šil-
ti ir draugiški santykiai. 

Iš kito Lietuvos krašto savo 
bičiulių pasveikinti atvyko ir Pa-
langos neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Atgaiva“. Jų pasirody-
mą paįvairino ir svajingai nutei-
kęs moterų duetas, padovanojęs 
keletą romansų. 

Ansamblio „Sugrįžki, jaunys-
te“ šventiniame renginyje daly-
vavę dainos mėgėjai tapo ir sa-
votiškos premjeros liudininkais 
– Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos vokalinio ansamblio 
„Likimas“ nariai, jubiliatams įtei-
kę ką tik išleistą 7 savo atliekamų 
dainų kompaktinę plokštelę, vi-
siems susirinkusiesiems šiuos 
kūrinius ir padainavo. 

Šilta ir jauki muzikos šven-
tė, ją gaubusi nuotaika, nuošir-
dūs žodžiai, pasak Birštono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkės 
J.Senavaitienės, – didžiulė pas-
kata eiti į priekį, tobulėti ir toliau 
džiuginti žmones.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Pirmoji ansamblio „Sugrįžki, jau-
nyste“ vadovė Audronė Pračkaus-
kaitė.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkos raštą įteikia Julijai 
Senavaitienei.

Onutės Gratulevičienės (kairėje)  ir Romutės Zdanavičienės duetas. 

Jubiliatams – Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Likimas“ 
dainos. 

Bičiulius sveikina alytiškiai – miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jūratė 
Kamičaitienė (kairėje) ir delegacijos narės.

Muzikiniai Prienų globos namų ansamblio „Kvietkelis“ sveikinimai. 
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